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ค�ำน�ำ

 เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกในปัจจุบันเกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า “VUCA World” คือสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 

(Complex) ผันผวน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) และมีความคลุมเครือ 

(Ambiguous) ท�าใหไ้ม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคตได้ จึงกลาย

เป็นความท้าทายต่อความมั่นคงของโลกในปัจจุบัน ในอดีตประเด็นความมั่นคง 

จะเน้นไปทีก่ารทหารและการป้องกนัประเทศ แต่ในปัจจบุนัความมัน่คงได้ครอบคลมุ

ในหลายมิติที่มีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็น มิติสังคม  

มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมืองและมิติการทหาร

 ตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นภัยคุกคามและส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในหลายมิติและเป็นภัยต่อมนุษยชาติทั่วทุกมุมโลก เช่น สถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการ

ด�าเนินชีวิต และระบบเศรษฐกิจของโลกเกิดการชะลอตัว อีกตัวอย่างหนึ่ง  

คือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบในหลากหลาย

มติเิช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านความมัน่คงทางอาหาร การโยกย้ายถิน่ฐาน

เพ่ือความอยู ่รอด และปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงและสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ 

 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซียและยูเครนนั้น เป็น 

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ท�าให้ชาวยูเครนนับล้านคนจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานหน ี

ภัยสงคราม นอกจากนั้นผลของความขัดแย้งดังกล่าวท�าให้ เศรษฐกิจของโลก 

เกิดการชะลอตัว การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหยุดชะงัก รวมไปถึงราคาน�้ามันโลก

ท่ีเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาก็เป็นอีกสถานการณ์

หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าบริบท 

ด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและสลับซับซ้อน
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 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความม่ันคงที่ศึกษาวิจัยงานด้านความมั่นคงและจัดท�าข ้อเสนอแนะ 

เชิงยทุธศาสตร์ให้กบัหน่วยงานของกองทพัและรฐับาล จงึได้เหน็ความส�าคญัของการ

ทบทวนสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรือ่ง “Thailand Strategic Security Review 2021-2024” เพ่ือตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อมด้านความมั่นคงท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงให้กับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

                            สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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สรุปสำระส�ำคัญกำรบรรยำยทำงวิชำกำร ในหัวข้อ  

“แนวโน้มและสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗”

มิติที่ ๑ : มิติสังคม





มิติที่ ๑ : มิติสังคม

 ทิศทางการพัฒนาประเทศระยะยาว จะด�าเนินไปตามวิสัยทัศน์ของ

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๘๐ “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑) ควำมมั่นคง คือ มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีความมั่นคงทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ  

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  

อีกท้ังสังคมมคีวามปรองดองและความสามคัค ีประชาชนมคีวามมคีวามมัน่คงในชวีติ 

มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน�้า 

๒) ควำมมั่งคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับเข้าสูก่ลุม่ประเทศรายได้สงู ความเหลือ่มล�า้ของการพฒันาลดลง ประชากร

ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน เศรษฐกิจมีความสามารถ 

ในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส�าคัญของ 

การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน อีกทั้งมี

ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทาง

ปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ 

๓) ควำมยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  

ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก และคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

มุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยนื ทกุภาคส่วนในสงัคมยดึถอื และปฏิบตัติามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
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 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส�าคัญ (Global Megatrends) ได้แก่  

(๑) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  

(๓) อนาคตของงาน (๔) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม  

(๕) การขยายตวัของความเป็นเมอืง (๖) การเสรมิสร้างสขุภาพและการรกัษาพยาบาล  

(๗) การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (๘) ความพยายามระดับโลกในการลดปรมิาณ

การปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก (๙) พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า  

(๑๐) แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งยกระดับขึ้น สรุปรายละเอียด 

ได้ดังนี้ 

๑. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี หรือ Digital Transformation  

คือ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวางและ 

แตกต่างไปจากวิถีเดิม 

•	 กำรปฏวิตัอิตุสำหกรรมครัง้ที ่๔ คอื การผสานเทคโนโลยทีีก้่าวหน้า

เข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบ 

การผลิตวิธีการท�างานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน 

•	 Platform Economy & Sharing Economy คือ สร้างโอกาสให้

รายย่อยและผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกล การท�างานรปูแบบใหม่ทีมี่ความยดืหยุน่ ลกัษณะ

งานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

•	 Big Data Analytics เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ข้อมูล ยกระดับ

การวิเคราะห์เชิงนโยบาย เชิงการตลาด และ R&D การมีมาตรฐานการจัดเก็บและ

เชื่อมโยงข้อมูลที่สูงขึ้น รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ

•	 AI & Automation เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทดแทนแรงงานที่มี

ทกัษะไม่ซบัซ้อน สาขาทีม่คีวามเส่ียง ยานยนต์อเิลก็ทรอนกิส์ การเกษตร ร้านอาหาร 

และร้านค้า

•	 กำรเข้ำมำของโลกเสมอืน (Metaverse) ยกระดบัการตดิต่อสือ่สาร

การปฏสิมัพันธ์ระหว่างบคุคลจากรูปแบบเดิมทีม่ลีกัษณะเป็นการเข้าไปเยีย่มชมหรอื
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ใช้บริการผ่านเว็ปไซต์ แอปพลิเคชัน เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ใกล้เคียงกับโลกในความ

เป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

 ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นคือการเกิดข้ึนของหุ่นยนต์/เทคโนโลยีที่ภาคธุรกิจ

เริ่มน�ามาใช้ประกอบการด�าเนินการอาทิ ตู้ Kiosk อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเกิด

ขึ้นของโลกออนไลน์ แอปพลิเคชันใหม่ ๆ  พฤติกรรมที่ยึดโยงกับดิจิทัลมากขึ้นและมี

การน�าฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการวิเคราะห์มากขึ้น 

 ๒. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร คือ ประชากรโลกที่มีอายุ ๖๕ ปี

ข้ึนไป จะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ ๑๖ ภายในปี พ.ศ.๒๕๙๓ สัดส่วนประชากร 

วยัแรงงานมแีนวโน้มลดลงในเกอืบทกุประเทศ โดยอตัราเจรญิพนัธุ ์ลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งลดลงจากประมาณร้อยละ ๒ ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เหลือเพียงร้อยละ ๑.๕๓ ในปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ และคาดว่าจะลดลงไปถึงระดบั ๑.๓ ในปี พ.ศ.๒๕๘๓ สะท้อนให้เหน็ว่า 

มีจ�านวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะเข้าสู ่

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ผู้สูงอายุประมาณ ๑๓.๕ ล้านคน 

หรอืร้อยละ ๒๐ ของประชากรทัง้หมด) และคาดว่าจะเข้าสูส่งัคมสงูวยัระดบัสุดยอด

ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๘ (ผู้สูงอายุมากขึ้น วัยแรงงานลดลง เด็กเกิดลดลง) ซึ่งสัดส่วน

ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีภาวะโรค NCDs (Non-Communicable 

Diseases) บางส่วนติดบ้าน/ติดเตียง จึงท�าให้จ�านวนวัยแรงงานและเด็กเกิดใหม่ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสจากสถานการณ์ดงักล่าวน�ามาสูส่ิ่งทีจ่ะเกดิขึน้ดงันี้  

(๑) การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละหุน่ยนต์ เพ่ือทดแทนก�าลัง

แรงงานท่ีลดลง (๒) การเพิ่มและพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นแก่ทรัพยากรมนุษย์ตลอด 

ทุกช่วงวัย การวางงานแผนพัฒนาก�าลังคนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในระยะยาว 

(๓) การเพิม่ขึน้ของธรุกิจด้านสขุภาพ โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สูงอาย ุและ (๔) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อประชากรทุกกลุ่มวัย 
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นอกจากน้ียงัพบว่า มคีวามท้าทายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลง

โครงสร้างประชากร ดังนี้ (๑) ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุ 

มแีนวโน้มเจบ็ป่วยและรักษาตวัเป็นเวลานานประกอบกบัมอีายยุนืท�าให้ภาครฐัต้อง

จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และ (๒) รายได้ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ 

ในการยงัชพี เนือ่งจากการออมต�า่ไม่มกีารออมเพือ่วยัเกษยีณ ซึง่ความเสีย่งอาจจะเกดิขึน้  

คือ (๑) ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ 

ผู ้สูงอายุทั้งกายและใจ และ (๒) การขาดแคลนก�าลังแรงงานโดยวัยแรงงาน 

มีแนวโน้มลดลง เหลือ ๓๕.๒ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๘๓ มีปัญหาผลิตภาพต้องพึ่งพา

แรงงานต่างชาติ 

 ๓. สถำนกำรณ์ด้ำนควำมยำกจน/เหลือ่มล�ำ้ คอื สดัส่วนคนจนลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีจ�านวนคนจนท่ีมีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจนราว 

๔.๓ ล้านคน อย่างไรก็ตามคนจ�านวนหนึ่งยังคงติดกับดักความยากจน กลุ่มคนที่มี

รายได้น้อยทีส่ดุมีโอกาสท่ีจะเลือ่นขึน้มาอยูใ่นกลุม่ท่ีมรีายได้สงูขึน้ อกีทัง้ประเทศไทย

ยังเผชิญความเหลื่อมล�้าในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ระหว่างกลุ่มคน ด้านสาธารณสุข

ที่ยังมีความเหลื่อมล�้าของการกระจุกตัวของบุคลากรในพ้ืนที่ ด้านการศึกษาที่ยังมี

กลุม่คนทีย่งัไม่สามารถเข้าถึงการศกึษาและหลดุออกจากการศกึษาและสถานการณ์ 

COVID-19 ฉายภาพความเหลือ่มล�า้ให้ชดัเจนย่ิงข้ึนเนือ่งจากกลุม่เปราะบาง มีความ

สามารถในการรับมือกับวิกฤตต�่ากว่า 

 โดยโอกาสจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

ข้อมูล ที่สามารถระบุคนจน สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด และสามารถ

น�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายที่ตรงต่อความต้องการ และ 

การต่อยอดจากมาตรการความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ซึง่ตามมาด้วยความท้าทายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยการขยับสถานะของคนจน

ยิง่เป็นไปได้ยาก จากอตัราการพึง่พงิทีส่งูขึน้มกีลุ่มคนทีย่งัไม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยี 

มีความแตกต่างของการเข้าถึงทรัพยากรและบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มคนที่แตก
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ต่างกนั เป็นข้อจ�ากดัของการพฒันาและการจดัสวสัดกิารของภาครัฐแม้จะครอบคลุม

คนทุกช่วงวัยแต่สิทธิประโยชน์ยังอยู ่ในระดับต�่า และการจัดการสวัสดิการ  

ยังมีลักษณะแยกส่วนระหว่างหน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน Digital Divide  

โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการเข้าถึงสวัสดิการรัฐที่มากขึ้น 

 ๔. ผลิตภำพของทรัพยำกรมนุษย์และแรงงำน คือ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังประสบปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านการศึกษา

และทักษะแรงงาน ซึ่งจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเมื่อเผชิญกับแนวโน้มความ

เปลีย่นแปลงในระยะต่อไป โดยจะเหน็ได้จากคะแนนการสอบ PISA ของเด็กไทยอยู่

ในระดับต�่าและมีอันดับท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่

ในระดบัต�า่ เมือ่เทยีบกบัระดบันานาชาต ิและดชันีความสามารถในการแข่งขนัระดบั

โลกของประเทศไทยอยู่ที่ล�าดับที่ ๗๓ จาก ๑๔๑ ประเทศและล�าดับที่ ๖ จาก  

๑๐ ประเทศอาเซียน ส่วนด้านแรงงานของไทยกว่าคร่ึงนั้นเป็นแรงงานนอกระบบ 

ซึ่งยังไม่มีสวัสดิการภาคบังคับ และไม่อยู่ในระบบความคุ้มครองทางสังคม โดยมี 

เพียงสวัสดิการในรูปแบบภาคสมัครใจและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผล 

ให้มีความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤต ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบราว ๒๐.๓๖ ล้านคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗ จากก�าลังแรงงานทั้งหมด รวมไปถึงภาคการผลิตแรงงาน

เพ่ิมข้ึนอย่างล่าช้า เน่ืองจากข้อจ�ากดัในการพฒันาทักษะแรงงาน แรงงานไทยส่วนมาก 

ยังมีการศึกษาระดับต�่า โดยพบว่าแรงงานร้อยละ ๔๒ ไม่มีการศึกษาและส�าเร็จการ

ศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา มีแรงงานที่ส�าเร็จระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 

๒๒.๕ น�ามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนทักษะแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานและบริบทการเปลี่ยนแปลง

 โดยโอกาสทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสถานการณ์ดงักล่าวคือการยกระดบัคณุภาพ

และขยายโอกาสทางการศกึษา จากประชากรวยัเรยีนท่ีลดลงและความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี การออกแบบระบบสวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงงานท่ีสอดคล้องกับ
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ความต้องการรวมถึงการต่อยอดจากมาตรการความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเพิ่มความครอบคลุม 

ของความคุม้ครองทางสังคมโดยเฉพาะกลุม่แรงงานนอกระบบ ซ่ึงน�ามาสู่ความท้าทาย

จากโอกาสดังกล่าวคือการให้การศึกษาการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นแก่วัยเรียนและ

แรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานและบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไปโดย

เฉพาะทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถงึ Soft Skills อย่างไร

กต็ามความเสีย่งทีจ่ะตามมาคอืการเข้ามาของเทคโนโลยดิีจทิลัทีส่ามารถเริม่ทดแทน

ก�าลังแรงงานได้ และการไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ

 ๕. อนำคตของงำน คอื งานบางประเภทจะสญูหายไปจากการทดแทนด้วย

ระบบอัตโนมัติรูปแบบการท�างานมีความยืดหยุน และแรงงานนอกระบบจะมีเพิ่ม 

สูงขึ้น กล่าวคือ การจ้างงานในอนาคตจะมีรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น  

โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการจ้างงานท่ีมิใช่รูปแบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ  

การจ้างงานชั่วคราว การจ้างงานบางช่วงเวลา การจ้างงานตามความต้องการ และ

งานอิสระ การเกิดรูปแบบการท�างานรูปแบบใหม่เกิดขึ้น อาทิ การท�างานทางไกล 

(Workcation/Staycation) การท�างานจากที่บ้านหรือที่อื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 

ภายใต้ชัว่โมงการท�างานท่ียดืหยุน่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยส่ีงผลให้งานบาง

ประเภทหายไป อาทิ ภาคการเงิน ธนาคาร เคาน์เตอร์ช�าระสินค้า และเกิดงาน

ประเภทใหม่ขึน้มาทดแทน โดยระบบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์มแีนวโน้มจะเข้ามาแทน

งานที่มีลักษณะของการท�าซ�้าและเป็นแบบแผน 

 โดยโอกาสที่อาจจะเกิดข้ึนจากสถานการณ์ดังกล่าว คือ ความต้องการ

แรงงานที่มีทักษะความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และความต้องการ

ทกัษะของแรงงานในลกัษณะใหม่ๆ ทีเ่ทคโนโลยยีงัไม่สามารถทดแทนแรงงานมนษุย์

ได้ และการสร้างสมดุลแก่ชีวิตของวัยแรงงานระหว่างการท�างาน การใช้ชีวิตและ
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ครอบครัว น�ามาสู่ความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นคือการออกแบบสวัสดิการสังคม 

ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อรองรับแรงงานที่มีการท�างานรูปแบบใหม่และไม่เป็น

แบบแผน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงตามมาทั้งความเสี่ยงต่อการตกงาน โดยเฉพาะงาน

ที่ถูกทดแทนโดยเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบ

 ๖. ชมุชนและพลงัทำงสงัคม คอื ในปัจจบุนัมกีารสนบัสนนุให้เกดิการรวมตวั

ของประชาชนในแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนา

ชุมชน สังคม ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานของภาครัฐ อีกทั้งภาคีการพัฒนามีบทบาท

ต่อการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 

ที่มีความเข้มแข็ง แสดงให้เห็นว่าประชาชนในระดับพื้นที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและ

องค์กรต่างๆในชุมชน และมีกลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุนให้เกิดการหารือ  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

มีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มีความ 

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเพ่ือกลไกร่วมพัฒนาชุมชนท้องถ่ินกับภาครัฐ และในด้าน 

ภาคเอกชนมีกลุ่มผู้ประกอบการ บุคคล ชุมชน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็น 

เป้าหมายหลักจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจเพือ่สงัคมจ�านวน ๑๗๓ แห่ง และมกีลุม่กจิการ

เพื่อสังคมจ�านวน ๔๘ กลุ่ม ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 อย่างไรก็ตามโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาคือการดึงดูดให้ภาคส่วนอื่น 

นอกเหนือจากภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และเพื่อแบ่งเบาภาระ 

การด�าเนินงานของภาครัฐ และการใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาและการพัฒนา 

เชิงพ้ืนที่ ซ่ึงอาจจะมีความท้าทายเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง

สังคมที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ และการด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความเสี่ยง

ท่ีตามมาคือการขยายตัวของความเป็นเมืองที่อาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของ 

ชุมชนดั้งเดิม
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 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลกระทบกับความ

ม่ันคงทางด้านสังคมในระยะที่ผ่านมาและยังคงกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนใน

ระยะต่อไป ช่วง ๒๐๒๑-๒๐๒๔ ในระดับโลกส่งผลให้ GDP หดตัวร้อยละ ๔.๓ และ

เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาด อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๖.๕ และชั่วโมงการท�างานลดลง การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศ 

หดตัวรุนแรง และในระดับประเทศ การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวของไทยได้ส่ง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง เนื่องจากพึ่งพาการท่องเที่ยวและส่งออกในสัดส่วน

สูง GDP ติดลบ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ หดตัวร้อยละ ๖.๑ ขณะที่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ กลับมา 

ขยายตวัเพยีงร้อยละ ๑.๖ และอตัราการว่างงานเพิม่ขึน้ เป็นประมาณร้อยละ ๑.๙๓% 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ กล่าวได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้าน

สาธารณสขุ การจ้างงาน การพฒันาทกัษะและการเรยีนรู ้และการคุม้ครองทางสงัคม 

 แนวทางในการพฒันาต่อไปในระยะ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ คอื การพฒันาทนุ

ทางสังคม มุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล�้าทาง

สังคม เพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมของระบบสวัสดิการสังคม และบริการของ

ภาครัฐเพื่อเป็นฐานแก่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาในส่วนของ

ทนุมนษุย์ โดยพฒันาก�าลงัคนให้มสีมรรถนะและทกัษะท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ

ของแรงงานและรองรับบริบทของโลกในยุคใหม่ 

 การวางแนวทางรองรับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ร่างแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑๓) คือ การพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า

อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ (๑) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

จากเศรษฐกิจฐานทรัพยากร สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้ (๒) สังคม

แห่งโอกาสและความเสมอภาค จากโอกาสที่กระจุกตัวสู่โอกาสส�าหรับ ทุกกลุ่มคน

และทุกพื้นที่ (๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน จากผลิตและบริโภคที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม สู่วิถีชีวิต
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ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและปลอดภยั และ (๔) ปัจจยัสนบัสนนุการพลกิโฉมประเทศ 

จากก�าลังคนทักษะต�่าและภาครัฐล้าสมัย สู่ก�าลังคนและภาครัฐสมรรถนะสูง 

 โดย ๕ เป้าหมายหลัก มีรายละเอียดดังนี้ (๑) การปรับโครงสร้างภาค 

การผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (๒) การพัฒนาส�าหรับโลกยุคใหม่  

(๓) การมุ่งสูสั่งคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (๔) การเปลีย่นผ่านไปสูค่วามย่ังยนื 

และ (๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
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สรุปสำระส�ำคัญกำรบรรยำยทำงวิชำกำร ในหัวข้อ 

“แนวโน้มและสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗”

มิติที่ ๒ : มิติเทคโนโลยี





มิติที่ ๒ : มิติเทคโนโลยี

 ในโลก “ยุค Digital” ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลย ี

ที่ส�าคัญในอนาคตและเป็นจุดรอยต่อที่ก�าลังพัฒนาไปสู ่ยุคของ “Quantum 

Technology” ซ่ึงจะมีความส�าคัญเป็นอย่างมากในอีก ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า  

กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ นับต้ังแต่ยุค Analog เช่น  

กล้องถ่ายรูปฟิล์ม เป็นต้น พัฒนาไปสู่ Digital เช่น Facebook Twitter เป็นต้น  

และ Quantum อาจจะพบเทคโนโลยบีางอย่างหรอืเทคโนโลยบีางอย่างอาจจะหาย

สาปสูญไป 

 จากการบทสัมภาษณ์ Bill Gates ในปี ค.ศ.๑๙๙๕ พิธีกรถาม  

Bill Gates ว่า “Internet จะเข้ามาเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ รอบตัวหรือไม่ เห็นได้จาก 

การดู Baseball Game ผ่านระบบ Internet และระบบดังกล่าวมีความแตกต่างกัน

อย่างไรกับวิทยุ” ซึ่ง Bill Gates ตอบว่า “ระบบ Internet กับวิทยุมีความต่างกัน 

เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และสามารถเข้ามาดูในช่วงเวลาไหน

ก็ได้” พิธีกรถามต่อว่า “แล้วมันต่างอย่างไรกับ Recorder ไม่เห็นถึงความจ�าที่จะ

ต้องใช้ระบบ Internet เลย” ซึ่งประเด็นดังกล่าว Bill Gates ไม่สามารถตอบได้  

จากบทสนทนาดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า ถงึแม้ Bill Gates ซ่ึงเป็นเจ้าของระบบดิจิทัล

ยังจิตนาการไม่ออกว่า ระบบ Internet จะเข้ามาเปลี่ยนโลกได้อย่างไร แต่สิ่งที่รู้ได้

อย่างแน่ชัดคือ ระบบ Internet ไม่ใช่ระบบที่ Advanced จาก Recorder หรือวิทยุ 

แต่กลับเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างคู่ขนาน ขณะเดียวกัน 

Quantum Technology ก็ไม่ได้เกิดจากยุค Digital เช่นเดียวกัน 

 ปัจจุบนัระบบคอมพวิเตอร์ถูกพฒันาให้มคีวามเรว็ขึน้ทกุ ๆ  ปี ซึง่สอดคล้อง

กับ Moore’ Laws ที่กล่าวว่า ระบบประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์นั้น มีอัตรา

เพิม่ขึน้เป็น ๒ เท่าทกุ ๆ  ๒ ปี แต่ช่วง ๔-๕ ปีทีผ่่านมา เหน็แนวโน้มของระบบความเรว็

คอมพิวเตอร์เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่ อันเป็นผลมาจากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาด 
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เล็กลงเรื่อย ๆ เหลือขนาดไม่ก่ีอะตอมจนไม่สามารถเล็กลงไปกว่านั้นได้อีก ดังนั้น  

ตัว Hardware ของ Digital Transistor จึงอยู่ในจุดที่อิ่มตัว แต่ไม่ได้หมายความว่า

ระบบ Data Generate จะไม่ถูกพัฒนาหรือมีจ�านวนน้อยลงแต่อย่างใด ส�าหรับ 

Energy Consumption ของ Data Centers ในปี ค.ศ.๒๐๓๐ กนิพลังงานประมาณ

ร้อยละ ๒๐.๙ ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่เยอะมาก ส่วนหนึ่ง

มสีาเหตเุกดิจากการพฒันาระบบ AI ทีม่ากยิง่ขึน้พร้อม ๆ  กบัการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เท่ากับจ�านวนรถยนต์ ๕ คัน

 Quantum เป็นหนึ่งในแขนงของการศึกษาฟิสิกส์ (Physics) โดยยุค 

คลาสสิกของฟิสิกส์ (Classical Physics) มีมาตั้งแต่สมัยไอแซกนิวตัน เช่น  

การเคลือ่นไหวเครือ่งจกัรกลของจกัรยาน อย่างไรก็ตาม ระบบ Quantum คอืสิง่ของ

ที่มีขนาดเล็กและมีความเย็น (เล็กเท่ากับเส้นผม ๑ เส้นที่ผ่ากลาง ๒๐ รอบจะได้

ขนาดอะตอมมา ๑ ตวั) ในมมุมองด้านวทิยาศาสตร์มกีารค้นพบ Quantum มากกว่า 

๑๐ ปี ด้วยคุณสมบัติของ Quantum ที่หลากหลาย ได้แก่ (๑) Quantum 

Superposition คือ การที่อะตอมสามารถอยู่ได้หลายต�าแหน่งในสถานท่ีเดียวกัน 

(๒) Quantum Tunneling คือ ความสามารถทะลุผ่านก�าแพงได้ ซึ่งคล้ายคลึง 

การสั่งการของโทรทัศน์ Touchscreen ผ่านการกดค�าสั่งทะลุผ่านหน้าจอได้  

และ (๓) Quantum Entanglement ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่สุด คืออะตอม ๒ ตัว 

ที่อยู่ห่างกันมากสามารถรู้สึกถึงกันได้ โดยไม่ต้องส่งสัญญาณระหว่างกัน ดังนั้น 

Quantum Comparting คือการน�าคุณสมบัติแปลก ๆ ข้างต้นมาพัฒนา เพื่อน�าไป

สูก่ารสร้างเทคโนโลยแีบบใหม่ จากความสามารถในการค�านวณทีร่วดเรว็มากขึน้กว่า

เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมจะท�าได้ 

 ทัง้น้ี เม่ือกล่าวถงึ Quantum คอืสิง่ทีจ่ะเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในส่วน

ที่ไม่เคยคิดมาก่อน เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่

การแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดิม ตัวอย่างเช่น (๑) หากเปรียบเทียบได้กับ Facebook 
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ในปัจจุบนั ทีไ่ม่ใช่การพฒันามาจากระบบ E-mail แต่กลบัเป็นอกีสิง่ทีเ่กดิขึน้มาใหม่ 

(๒) ส�าหรับการแก้ไขปัญหา Logistic สมมติว่ามีรถยนต์ ๑ คัน ต้องไปส่งของจ�านวน 

๒๐ ที ่ฉะนัน้เส้นทางการเดนิทางควรเป็นอย่างไรบ้าง ซึง่เส้นทางทีเ่ป็นไปได้ประมาณ 

๒ ล้านล้านรูปแบบ ดังน้ัน การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางเป็นเร่ืองที่มี

ความยาก ขณะที่บริษัทขนส่งปัจจุบันการค�านวณเส้นทางไม่ใช่ค�าตอบที่ดีท่ีสุด  

แต่เป็นค�าตอบที่ดีส�าหรับระยะเวลาท่ีเอื้อต่อการด�าเนินการ ด้วยเหตุนี้ การน�า 

Quantum เข้ามาจะสร้างส่ิงที่เรียกว่า Multi-Verse หรือจักรวาลคู่ขนาน คือ  

จะสร้างจักรวาลหลาย ๆ  อนั เกดิขึน้มาพร้อม ๆ  กนั โดยที ่๑ จกัรวาลคอืการทดสอบ

เส้นทาง เพ่ือค้นหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุด หรือค�าตอบท่ีดีที่สุดกลับมายัง Quantum 

Interference และ (๓) ใน ค.ศ.๒๐๑๙ บรษิทั Google ใช้ Quantum Supremacy 

๕๓ Qubit ในการค�านวณงานบางอย่างใช้เวลาประมาณ ๒๐๐ วินาที ขณะเดียวกัน

ถ้าใช้ Supercomputer จะใช้เวลาค�านวณประมาณ ๑๐,๐๐๐ ปี 

 ปัจจบุนัยงัคงอยูใ่นยคุของ Digital ยงัไม่ได้เข้าไปสูย่คุ Quantum อย่างเตม็ตวั 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก Noisy Devices ยังคงมีความไม่เสถียรอยู่ โดยในยุค  

Digital หน่วยประมวลผลเรียกว่า bit (ไม่เป็น ๐ ก็เป็น ๑ /ไม่เปิด-ปิด) ขณะที่หน่วย

ของ Quantum เรียกว่า Quantum bit หรือ Qubit (สามารถเป็น ๐ กับ ๑ ได้ใน

เวลาเดียวกัน/ เปิด-ปิดได้ในเวลาเดียวกัน) โดยในปัจจุบันเริ่มมีการน�าระบบ 

Quantum เข้ามาใช้ในระบบของ Quantum Software เช่น Google (Tensor Flow), 

IBM (Qiskit), Microsoft (Azure Quantum), Amazon (Amazon Braket) เป็นต้น 

 ส�าหรับแนวโน ้มของโลกจากการให ้ความส�าคัญกับ Quantum 

Technologies เช่น ยโุรปม ีEuropean Quantum Flagship ประมาณ ๒ พนัล้านยโูร, 

สหรัฐฯ Donald Trumps ออกเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ Quantum  

ใน National Quantum Initiative Act ประมาณ ๑.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ขณะที่จีน ออกเป็นพระราชบัญญัติเช่นกันใน National Quantum Center  

มีงบประมาณมากที่สุดที่ ๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจีนน่าจะมองยุค Digital  
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และ Silicon Village ท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนนั้น และจีนอยากขึ้นมาเป็นผู้น�า 

ทางด้าน Quantum เช่นกัน 

 จากการคาดการณ์ของ McKinsey มองว่าส่ิงที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 

ได้แก่ ระบบการเงิน (Finance), Global Energy Materials, Advance Industries, 

Pharmaceuticals and Medical Products และ Telcom Media and 

Technology ตามล�าดับ และจากการประเมินผลการน�า Quantum มาใช้ในระบบ

อุตสาหกรรม โดย Zapata พบว่า Transportation/Mobility, Professional 

Services, Telecom Media and Technology, Scientific and Technical 

Services และ Financial ตามล�าดับ

 ในอนาคต AI ภายใต้ระบบของ Quantum ส่งผลให้การค�านวณข้อมูล 

แตกต่างไปจากเดิม ดังนี้ (๑) Descriptive Data Analytics เป็นส่วนท่ีอธิบาย 

ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง (๒) Predictive Data Analytics การอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต และ (๓) Prescriptive Data Analytics ท�าอย่างไรให้เกิดขึ้นในอนาคต 

ในอดีตในส่วนนี้ถูกเรียกว่า “Operation Research” ที่มีมาตั้งแต่สงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ ในลักษณะของการท�า/ปฏิบัติการอย่างไรถึงจะชนะได้

 Big Data คอืการน�าข้อมลูท่ีอยูใ่นองค์กรท่ีหลากหลาย Format มารวบรวม

ทีส่่วนกลาง ผ่านกระบวนการของ Business Intelligence (BI) จากการประมวลผล 

ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือที่เรียกว่า Descriptive Data Analytic  ทั้งนี้ กระบวนการ

ดังกล่าว จะพัฒนาควบคู่กับระบบ Artificial Intelligence (AI) สามารถแบ่งออก

เป็น ๒ ส่วน (๑) การท�า Machine Learning (ML) เน้น Predictive Data Analytic 

และ (๒) Mathematical Options เน้น Prescriptive Data Analytic ดังนั้น 

กระบวนการของ Quantum จะเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมการด�าเนินงานบางงานให้

ส�าเร็จได้อย่างรวดเร็วได้ 
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 อย่างไรกต็าม การใช้ Quantum เข้ามาช่วยอาจใช้ในการผลิตปลากระป๋อง 

ก็ได้ จากตัวอย่างการผลิตปลากระป๋องของบริษัทหนึ่งในประเทศสเปน ในการผลิต

มีหลายส่วน ท�าอย่างไรให้การผลิตท่ีหลากหลายสามารถด�าเนินการได้ดีที่สุด  

ซ่ึงต้องแปลงการค�านวณในรูปแบบของสมการที่มีตัวแปรประมาณแสนกว่าตัวแปร 

ดงัน้ัน การม ีQuantum จะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้เกดิกระบวนการค�านวณการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านกระบวนการของ Mathematical Model Design 

ปัจจุบันระบบ ของ Quantum เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน เช่น ในระบบ

การเงินการธนาคารต่าง ๆ , การบริหารของระบบรถยนต์ EV ในอนาคต, การพัฒนา

ระบบ 5G ให้สญัญาณมคีวามเสถยีรมากทีส่ดุเพือ่รองรบัผู้ใช้ทีม่ากยิง่ขึน้ รวมถงึการ

ที่สหรัฐฯ ไม่สนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีของจีนและไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับ Quantum Computing ให้กับจีนด้วยเช่นกัน 

 ส�าหรับเรื่อง Cyber Security ในปัจจุบันมีความส�าคัญที่สุด และตั้งอยู่บน

เสาหลักท่ีส�าคัญ ที่เรียกว่า Public-Key Cryptography โดยเสาหลักดังกล่าว

ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตี Digital Security ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกัน 

Quantum Computer ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาระบบป้องกัน Quantum 

Computer โดยเฉพาะได้ส�าเร็จ จะสามารถป้องกัน Hacker Cybersecurity ได้ 

นอกจากนี้ Global Risk Institute Report จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน 

Quantum ๑ ใน ๔ ของโลกพบว่า มีโอกาสมากกว่าร้อยละ ๕๐ ภายใน ๑๐ ปีจะ

เกิดเหตุการณ์ ท่ี Quantum Computing ใหญ่มากเพียงพอที่จะโจมตี 

เสาหลักของระบบ Digital Security ได้ การที่ Quantum Computer ใหญ่มาก

พอทีจ่ะป้องกนัการโจมตีได้ ทัง้นี ้ในอนาคตจะเกดิ Post-Quantum Cryptography 

ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนและออก Migration Playbooks เป็นคู่มือ 

ในการแนะน�าองค์กรต่าง ๆ  ควรเตรยีมการอย่างไรบ้าง เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตได้
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 ประเทศไทยมี Quantum Start-up ภายใต้การรวมตัวของบริษัท  

ควอนตมัเทคโนโลยฟีาวเดชัน่ (ประเทศไทย) หรอื QTFT (Quantum Technology 

Foundation of Thailand) ท่ีให้ค�าปรึกษาองค์กรในการพัฒนาเทคโนโลยี 

ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และควรมีแผนในการรองรับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ  

ได้อย่างไรบ้าง ตัวอย่างที่ท�าร่วมกับวิทยุการบิน ในการค�านวณการบริหารจัดการ

การบินของเครื่องบินทุกล�าในประเทศ ว่าจะไม่มีจ�านวนเครื่องบินเกินข้อจ�ากัดและ

ให้ค�าแนะน�าของการจราจรทางอากาศเพื่อลดความล่าช้าได้ถึงร้อยละ ๔๐ และ 

การด�าเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด ภายใต้ KASIKORN Business-

Technology Group (KBTG) ในการเข้ามาบริหารจัดการหนี้เสียต่าง ๆ พบว่า

ธนาคารสามารถลดการฟ้องร้องลงกว่าร้อยละ ๕๐ ในขณะที่ธนาคารไม่ได้เสีย 

ผลประโยชน์เยอะขนาดนั้น เป็นต้น
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สรุปสำระส�ำคัญกำรบรรยำยทำงวิชำกำร ในหัวข้อ 

“แนวโน้มและสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗”

มิติที่ ๓ : มิติเศรษฐกิจ





มิติที่ ๓ : มิติเศรษฐกิจ

 ระบบเศรษฐกจิในระดบัโลกส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิไทยค่อนข้างมาก 

โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศผู้ค้าหลักส�าคัญ เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นฟู

ได้จากสถานการณ์ COVID-19 โดยปีทีแ่ล้วปี พ.ศ.๒๕๖๔ เศรษฐกิจเริม่มกีารขยายตวั 

และในปีน้ี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยการประมาณการของ IMF เศรษฐกิจน่าจะขยายตัว

ประมาณร้อยละ ๔.๔ ประเทศหลักที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทย เช่น สหรัฐฯ ยุโรป  

จนี ญีปุ่น่ รสัเซีย (โดยการประมาณก่อนเดือนมกราคมก่อนมสีงครามในรสัเซีย-ยเูครน 

ท�าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่เกิดติดลบ) คู่ค้าหลัก ๆ ของประเทศไทยเริ่มมี

การฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 

 โดยความเสี่ยงของเศรษฐกิจจะมาจากสถานการณ์วิกฤตสงครามใน 

รสัเซีย-ยเูครนซ่ึงท�าให้ราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ ราคาพลงังานเพิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลกระทบทางอ้อม 

ต่อประเทศไทย เช่น อะลมูเินยีม วตัถดุบิท�าอาหารสตัว์ หรอืสนิค้าทีป่ระเทศไทยน�าเข้า

ที่มีราคาสูงมากขึ้นในตลาดโลก และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท�าให้ก๊าซและน�้ามัน 

ในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นเกือบถึง ๑๔๐ เหรียญต่อบาเรล โดยการคาดการณ์ว่าถ้า

สงครามในรัสเซีย- ยูเครน เริ่มสงบลงและเจรจากันได้ในครึ่งปีหลัง (๒๕๖๕) ราคา

น�้ามันในตลาดโลกอาจจะลดลงมา แต่จะอยู่ในราคาประมาณ ๙๐ เหรียญต่อบาเรล 

จะเห็นได้ว่าราคาน�้ามันในตลาดโลกยังจะคงอยู่ในระดับที่สูง และอีกหนึ่งตัวที่ส่งผล 

กระทบต่อประเทศไทยและสบืเนือ่งมาจากราคาน�า้มนัของตลาดโลก คอื ค่าระวางเรอื

หรอือตัราค่าขนส่งทางเรอื ในการน�าเข้าและส่งออกยงัคงอยูใ่นระดับสูง ส่วนหนึง่เกดิ 

จากการ Disruption ทางด้าน Logistic ท�าให้บริษัทเก็บค่าขนส่งมีราคาที่สูงขึ้น  

พอราคาน�า้มนัในตลาดโลกสงูขึน้ บรษัิทเกบ็ค่าขนส่งกข็ึน้ค่าระวางเรอื ซึง่การคาดการณ์

ว่าในอีก ๑-๒ ปีข้างหน้า ค่าระวางเรือก็จะยังคงอยู่ในระดับที่สูง เซมิคอนดักเตอร์

เป็นอกีหนึง่ตวัทีส่่งผลกระทบต่อประเทศไทย เนือ่งจากประเทศสหรัฐฯและประเทศจีน 

มีการแข่งกันด้านเทคโนโลยี แต่ประเทศจีนไม่สามารถผลิตได้และทางสหรัฐฯ  
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กไ็ม่อนุญาตให้บริษัททีใ่ช้เทคโนโลยขีองสหรฐัฯ ส่งชิน้ส่วนการผลติไปยงัประเทศจนี 

ท�าให้ Supply ทั่วโลกลดลง แต่ Demand ส�าหรับเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มมากขึ้นและ 

ขาดตลาด ส่งผลให้ราคาขึ้นสูง ซึ่งเซมิคอนดักเตอร์ส�าคัญส�าหรับประเทศคือใช้ใน

การผลิตรถยนต์ ซึ่งในรถยนต์สมัยใหม่ต้องพึงพาการใช้เซมิคอนดักเดอร์เป็นส่วน

ประกอบ จึงเกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์บางราย ท�าให้ต้องหยุดสายการผลิต

รถยนต์ไปบางช่วง ส�าหรับดอกเบี้ย ในสหรัฐฯ มีทิศทางของดอกเบี้ยขึ้น Demand 

ขึน้สงู Supply ตามไม่ทัน ราคาของขึน้ เงนิเฟ้อในสหรฐัฯเกอืบร้อยละ ๘ ทางธนาคาร

กลางของสหรัฐฯ เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อหยุดยั้ง Demand ซ่ึงมีกระทบ 

ต่อประเทศไทยคือค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น ท�าให้ค่าเงินของประเทศไทย 

อ่อนค่าลง โดยดอกเบีย้ในประเทศไทยอาจจะยงัไม่ขึน้ในปีพ.ศ.๒๕๖๕ และในต้นปี 

พ.ศ.๒๕๖๖ คาดการว่าดอกเบ้ียภายในประเทศก็น่าจะยังไม่มีการขึ้น เนื่องจาก 

ความม่ันคงทางด้านเศรษฐกจิของประเทศไทยและเมือ่เมือ่เทียบเงนิบาทประเทศไทย

กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ค่าเงินบาทของประเทศไทยอ่อนที่สุดและเนื่องจาก

ประเทศไทยไม่ได้มเีงนิเข้ามาจากการท่องเทีย่ว และมีเงินไหลออกจากการน�าสินค้า

ท่ีมีราคาสูงขึ้นเข้ามาในประเทศ ผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกสินค้าจะมีราคาจะ

ถูกลง ส่วนผู้น�าเข้าสินค้าต้องจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าน�าเข้ามีราคาสูงขึ้น

 ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย มีดังนี้ (๑) สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ซึ่งปัจจุบันมีความพยายามที่จะท�าให้เป็น

โรคประจ�าถิน่ เพือ่ทีจ่ะเปิดให้ประเทศและท�าให้เศรษฐกจิดขีึน้ แต่กม็คีวามเสีย่งและ

ความไม่แน่นอนสูง โดยมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ครึ่งปีหลังของ พ.ศ.๒๕๖๕ 

จะดขึีน้ แต่ราคาสนิค้าต่าง ๆ  จะแพงข้ึนตามสถานการณ์โลก เพราะเงินเฟ้อโดยเฉลีย่

จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๓ ซึ่งมีผลจะกระทบต่อสินค้าประเภทพลังงานและอาหาร  

เป็นหลัก (๒) การท่องเท่ียวซึ่งมีการประมาณการณ์ว่านักท่องเท่ียวจะเพิ่มมากข้ึน 

ในประเทศไทยประมาณ ๕-๖ ล้านคน ตามความสามารถการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่ว

และสถานการณ์ของ COVID-19 ในประเทศต้นทาง ซึ่งการท่องเที่ยวจะค่อยๆ  
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ฟื้นตัวในช่วงต้นปีหน้า พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยจะกลับสู่ภาวะ

ปกติช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๓) การท�างานและการบริโภคของคนไทย ซึ่งชั่วโมง

การท�างานและรายได้ของประชากรในประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว โดยข้อมูลจาก

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ.๒๕๖๔ คนไทยที่ท�างาน  

Part time มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนคนที่ท�างานแบบ Over Time มีจ�านวนลดลงจาก  

๖ ล้านคนเหลือ ๕ ล้านคน ซึ่งรายได้ของประชากรไทยลดลงเป็นสิ่งชี้วัดให้เห็นว่า 

การฟื้นตัวของการบริโภคและก�าลังซื้อของประชากรในประเทศไทยต้องใช้เวลา 

ในการฟื้นฟู โดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔  

ของปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนอาชพีเกษตรกรประเภทปลกูข้าว มรีายได้ทีไ่ม่ดี เพราะราคา

สินค้าในตลาดโลกลดลง ส่วนอาชีพท่ีมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเภทปาล์ม  

มนัส�าปะหลงั ซึง่ในภาพรวมรายได้ของเกษตรไม่ได้ดข้ึีน แต่จะเป็นแค่เฉพาะบางกลุม่ 

การบริโภคภายในครัวเรือนมีการคาดการณ์ว่าจะฟื้นฟูครึ่งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศมีจ�านวนเพิ่มขึ้น ต่างชาติเร่ิมเข้ามาลงทุนใน 

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และรวมถึงประเทศไทยด้วย
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สรุปสำระส�ำคัญกำรบรรยำยทำงวิชำกำร ในหัวข้อ 

“แนวโน้มและสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗”

มิติที่ ๔ : มิติสิ่งแวดล้อม





มิติที่ ๔ : มิติสิ่งแวดล้อม

 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ที่มีความเชื่อมโยงกันและส่ง

ผลกระทบสมัพนัธ์กนั คอืมติสิิง่แวดล้อม ท่ีไม่ได้มองเพียงในเรือ่งของธรรมชาติทีเ่หน็

เท่านั้น แต่จ�าเป็นต้องมองรวมถึงมิติความมั่นคงด้านอื่น ๆ  ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยการผลิต เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง

ที่ไม่คงที่ ปัจจัยของการเป็นอยู่ ความขัดแย้ง คุณภาพชีวิต ผู้ประกอบการ และ

อุปสรรคต่าง ๆ เป็นต้น 

 สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความมั่นคง 

ในมิติสิ่งแวดล้อม คือ เรื่องของภูมิศาสตร์ ซึ่งท�าเลที่ตั้งของประเทศนั้น ๆ  จะมีความ

เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ อาทิ แนววงแหวนวงไฟ (Ring of Fire) อย่างเช่น 

อินโดนเีซยีมแีนวภูเขาไฟเมอราปี บนเกาะฮาวายมีภเูขาไฟคลิาเว และในกวัเตมาลา

มีภูเขาไฟฟูเอโก เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในแนววงแหวนไฟ อันเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อ 

ภยัพบิติัทีย่ากต่อการคาดเดา ซึง่ประเทศไทยน้ันโชคดทีีไ่ม่ได้อยูใ่นแนววงแหวนไฟน้ี  

ท�าให้ไม่มคีวามเสีย่งในการเกดิภัยพบัิตเิรือ่งน้ี นอกจากนัน้ ภูมศิาสตร์ในแนวเส้นทาง

พาดผ่านพายุ ยังมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา 

ที่อยู่เขตพาดผ่านของพายุ ท�าให้แต่ละรัฐ/มลรัฐ มีการเรียกเก็บค่าประกันวินาศภัย

ที่แตกต่างกันตามล�าดับความเสี่ยงของการพาดผ่านของพายุ

 ส�าหรับประเทศไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีน่ากังวลอย่างยิ่ง คือ เร่ืองของ

มลพิษที่ยังคงมีค่าสูง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ไม่สมควรจะเพิ่มจ�านวนรถบน

ท้องถนนอีกแล้ว ในขณะที่ปริมาณน�้ามันก็ลดลง แม้จะมีความพยายามในการผลิต

พลังงานทดแทนขึ้นมาก็ตาม โดยผศ.ดร.สุรัตน์ฯ ได้น�าเสนอจากผลการศึกษา

สถานการณ์คณุภาพอากาศ พบว่า ๓ ปีทีผ่่านมา ปัญหา PM 2.5 ถือเป็นปัญหาส�าคญั

ของประเทศไทย แม้ว่าความแปรปรวนของอากาศอาจท�าให้ตัวเลขของฝุ่นลดลงบ้าง 

แต่การพัดผ่านของฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านมายังไทยนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่ไทย 

27สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2021-2024”



ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ 

ฝุ่นจากหอคอย KU Tower พบว่า ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

๔ รูปแบบหลัก ได้แก่ ๑) ฝุ่นหลังเที่ยงคืน (Mid-Night particle pattern)   

๒) ฝุน่จากการสะสมในช่วงเกดิอณุหภมูผิกผนั (Temperature Inversion particle 

pattern) ๓) ฝุน่ทีเ่ดนิทางมาจากนอกกรงุเทพมหานคร (Transboundary particle 

pattern) และ ๔) ฝุ่นทุติยภูมิ หรือฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือการเปลี่ยนรูป

ในบรรยากาศของก๊าซสารตั้งต้น (Secondary particle pattern) นอกจากนั้น 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทยท่ีน่ากังวล คือ ปัญหาในเรื่องของเกษตรกรรมที่ผิดวิธี  

อย่างเช่น การท�าไร่ข้าวโพดในภาคเหนือ ที่เกษตรกรในท้องถิ่นยังคงท�าการเกษตร

อย่างผิดวิธี กล่าวคือ ยังคงใช้วิธีการเผาซังข้าวโพด อันเป็นสาเหตุท�าให้เกิด PM 2.5 

และส่งผลให้พื้นดินและน�้า ร้อนขึ้น ทวีความรุนแรง และสร้างความเสียหายต่อ 

การเกิดอุบัติภัยที่เพิ่มมากขึ้น และเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรที่เกิดการแย่งน�้าจืด 

ของเกษตรกรใน จ.ระยอง กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตอาจจะขยายวงกว้าง

มากขึ้น เน่ืองจากป่าไม้และแหล่งน�้าถูกท�าลายไป นอกจากนั้นยังมีเรื่องสิ่งเจือปน 

ในน�้าที่มีมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น เมื่อทราบถึงพฤติกรรมและรูปแบบของฝุ่นใน

กรุงเทพมหานครและประเทศไทยแล้ว ภาครัฐควรจะน�ามาไปสู่แนวทางการแก้ไข

หรือมาตรการใด ๆ เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย

ได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 โดยสอดคล้องกบัรายงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยไว้ ๘ ประเด็นดังต่อไปนี้  

๑) คุณภาพน�้าผิวดิน มีระดับดีเพิ่มขึ้น ระดับเสื่อมโทรมลดลง ๒) คุณภาพน�้าทะเล

ชายฝ่ัง ระดบัดมีากเพิม่ขึน้ ระดบัเสือ่มโทรมเพ่ิมขึน้ ๓) คณุภาพน�า้บาดาล มคีณุภาพ

ดีอยู่ในเกณฑ์บริโภคได้ ๔) คุณภาพอากาศในพื้นท่ีทั่วไป PM2.5 มีแนวโน้มลดลง 

และออกซิเจนมีแนวโน้มลดลง ๕) สารอันตราย การน�าเข้าสารอันตรายภาคเกษตร

และภาคอุตสาหกรรมลดลง แต่การน�าเข้าสารอันตรายในบ้านเรือนหรือทาง
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สาธารณสุขเพิ่มขึ้น ๖) ของเสียอันตราย จากชุมชนเพิ่มขึ้น ๗) ขยะมูลฝอย ปริมาณ

ขยะมูลฝอยชุมชนลดลง และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องลดลง  

และ ๘) ระดับเสียง โดยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในพื้นที่ริมถนนและ

พื้นที่ทั่วไปมีแนวโน้มลดลง

 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า แม้ภาพรวมของไทยจะปรากฏตามรายงาน 

ข้างต้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่/จังหวัดก็อาจแตกต่างกันออกไป  

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนควรท�างานร่วมกันอย่างประสานและสอดคล้อง  

และต้องด�าเนินการให้เกิดการบูรณาการให้เป็นระบบอย่างจริงจังต่อไป 

29สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2021-2024”



สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง “Thailand Strategic Security Review 2021-2024”

30



สรุปสำระส�ำคัญกำรบรรยำยทำงวิชำกำร ในหัวข้อ 

“แนวโน้มและสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗”

มิติที่ ๕ : มิติกำรเมือง

และกำรทหำร





มิติที่ ๕ : มิติกำรเมืองและกำรทหำร

 สถานการณ์ความมัน่คงในมติด้ิานการเมอืงการทหารโลกในห้วงปัจจุบนั 

มีกรณีศึกษาที่ส�าคัญ ๒ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. สงครามรัสเซีย-ยูเครน 

 หลังยุคสงครามเย็น จะพบว่า ประเทศมหาอ�านาจมักใช้ปฏิบัติการทาง

ทหารเป็นเครื่องมือในการขยายอ�านาจทางการเมืองและทางทหารของตนเข้า

แทรกแซงและรุกรานประเทศอ่ืน เช่น กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา แทรกแซงและ

ก�าลังทางการทหารในตะวันออกกลาง และอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี

ภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของสหรัฐฯ 

 ในกรณีของรัสเซีย-ยูเครน จะเห็นได้ว่า มีเหตุมูลฐานมาจากกรณีความ

ขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ของอดีตสาธารณรัฐสมาชิกสหภาพโซเวียต คือ ชาวอาร์เมเนีย

และอาเซอร์ไบจาน ในภมิูภาคนากอร์โน-คาราบคั ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของอาเซอร์ไบจาน 

แต่ถูกควบคุมโดยคนเช้ือสายอาร์เมเนีย นอกจากน้ียังมีสาเหตุประกอบอื่น ๆ เช่น  

(๑) การเพิ่มประเทศพันธมิตรของนาโต้ (NATO) ที่ส่วนหนึ่งเคยเป็นสหภาพโซเวียต 

เมื่อยูเครน มีท่าทีจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรฯ จึงถูกต่อต้านจากรัสเซีย (๒) ปฏิวัติ 

สีส้ม ซ่ึงเป็นการประท้วงและเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในยูเครนช่วงปลาย  

พ.ศ.๒๕๔๗ (๓) ยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อน แต่ในปี ค.ศ.๑๙๑๗  

เมือ่ราชวงศ์โรมานอฟหมดอ�านาจ กลุม่ชาตินยิมยเูครนจงึแยกตวัออกไปเป็นประเทศ 

(๔) ยูเครนเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของรัสเซียที่มีพรมแดนติดกัน มีการวาง 

แนวท่อก๊าซจากรัสเซียส่งตรงถึงสหภาพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของรัสเซีย 

(๕) สงครามในปี พ.ศ.๒๕๔๗ หลังกลุ ่มกบฏท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย 

เข้ายึดอาคารสถานที่ราชการในเมืองต่างๆ ท่ัวยูเครนตะวันออก การสู้รบที่รุนแรง

ท�าให้บางส่วนของลูฮันสก์และโดเนตสก์ในภูมิภาคดอนบาส ตกอยู่ในมือของกลุ่ม

แบ่งแยกดินแดน ซ่ึงภูมิภาคดอนบาส ถือว่าเป็นพื้นท่ีทางยุทธศาสตร์ในการเป็น

ปราการป้องกันประเทศ 
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จากสถานการณ์ปัจจุบัน อนาคตของยูเครนอาจออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

การเป็นรัฐเป็นที่เคร่งครัดแบบสวิตเซอร์แลนด์ การเป็นรัฐที่เป็นกลางแบบรัสเซีย 

การมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ การเจรจาสันติภาพที่ใช้การทูตแบบ 

ไม่เป็นทางการคล้ายการเจรจาสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ซึ่งจะใช้

เวลายาวนานหรือไม่จบสิ้น

 ๒. กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมา

     ปัจจุบันมีลักษณะเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลทหารกับ

ประชาชน เป็นความไม่สงบที่มีประเทศมหาอ�านาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง รวมถึง

การมีกองก�าลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม 

 ๒.๑ ประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ 

  - การเกิดรัฐเสนาธิปัตย์ ซึ่งเป็นเผด็จการมานานกว่า ๑๐ ปี 

  - การจัดตั้งคณะรัฐบาลของพลเอกมิน อ่อง หล่าย ที่ส่วนมากเป็น

ทหารทีม่าจากกองทพัซึง่แสดงให้เห็นวสิยัทศัน์ของผูน้�าว่า กองทพั คอืตวัแสดงส�าคญั

ทางการเมอืง และผู้น�ายงักงัวลว่าจะเกดิการต่อต้านจากภาคประชาชน จงึใช้กองทพั

เป็นเครื่องมือในการป้อมปราม

  - กองทัพเมียนมายังคงเป็นผู้ผูกขาดด้านความมั่นคงของประเทศ

 ๒.๒ ประเด็นที่ควรติดตาม คือ

  - รฐัธรรมนญูเมยีนมา ระบวุ่า เมือ่ใดทีป่ระเทศไร้ระเบยีบ เกดิความ

วุ่นวาย และเกิดกองทัพประชาชน รัฐบาลจะใช้ก�าลังจากกองทัพเรือซึ่งเป็นกองทัพ

รกัษาชายแดนเป็นล�าดบัแรก หากไม่เพยีงพอ หรอืไม่ส�าเรจ็จงึจะใช้ก�าลงัจากกองทพับก

เป็นล�าดับต่อไป

  - ยทุธศาสตร์สงครามประชาชน จะเกดิขึน้ได้อย่างไร ในเมือ่ปัจจบุนั

รัฐบาลยังคงมีการจัดตั้งกองทัพปราบปรามประชาชนเพื่อป้องกันการประท้วงของ

ประชาชน
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ภำคผนวก





รำยชื่อวิทยำกร

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๕
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๑. มิติสังคม

 คุณวรวรรณ พลิคำมิน
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติกำรศึกษำ
	ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

	ปริญญาโท Development Economics, Williams College, USA

กำรอบรม
	2550 Internship Program, Health Nutrition and Population Unit, 

EASHD, World Bank, Washington DC, USA and Hanoi, Vietnam

	2552 Designing and Implementing Social Transfer Programmes, Cape 

Town, South Africa

	2555 Anti-poverty Issue in Developing Countries, China

	2556 นโยบายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	2557 การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

	2558 Regional workshop on Implementation of Health in All 

Policies (HiAP), India
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	2561 การพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย รุ่น 1: Design 

Thinking for Public Service Excellence, สิงคโปร์

	2562 นักบริหารระดับสูง: ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 90

	2563 นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. 7)

	2564 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ ่นท่ี 64 วิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.)
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๒. มิติเทคโนโลยี

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธำนนท์

CEO, Quantum Technology Foundation (Thailand)

ประวัติกำรศึกษำ
	ได้รบัทนุรฐับาลทีไ่ปเรยีนต่อทางด้านฟิสกิส์ มหาวทิยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ

อังกฤษ 
	จากนั้นได้มาศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้าน Quantum Computing  

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์หรือ NUS
ผลงำน
	2020 บทความ ววิฒันาการของควอนตมัคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยทีีจ่ะเปลีย่น

โลกเป็นหนัง Sci-Fi
	2020 บทความ ผลึกแห่งกาลเวลา - นิยายวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง ที่ว่าด้วย

เข็มนาฬิกาที่วนเวียนซ�้าๆ ในรอยเดิม
	2020, Quantum supremacy in driven quantum many-body systems
	2020, Qubit-efficient encoding schemes for binary optimization 

problems
	2020, “Dynamical quantum phase transitions and non-Markovian 

dynamics”
	2018 บทความ ประเทศไทยกับ ‘เอกราชทางเทคโนโลยี’ ในวันพรุ่งนี้
รำงวัล
	GOOGLE’S QUANTUM INNOVATION AWARD (2018)
	INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIADS (2009)
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๓. มิติเศรษฐกิจ

ดร. กิริฎำ เภำพิจิตร
ผู้อ�านวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service (EIS)

และ กรรมการอิสระของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประวัติกำรศึกษำ
	ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ใน พ.ศ.๒๕๓๕

	ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล ในระดับปริญญาโทและเอกใน

สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์  

(Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.๒๕๔๒

ประสบกำรณ์
	นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) 

ส�านักงานประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๘  

โดยรับหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทย 

	ผู้เขียนหลักของรายงาน ตามติดเศรษฐกิจไทย ของธนาคารโลกตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๘

	ติดตามและประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจ บรรยากาศการลงทุนของ

ประเทศ และการปฏิรูปในภาครัฐ ขณะที่อยู่ที่ธนาคารโลก

	ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค ทั้งที่ กรุงวอชิงตันดี.ซี. ลาว กัมพูชา และ

เอเชียใต้ และได้ร่วมเขียนรายงาน เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

ของธนาคารโลกที่จัดท�าขึ้นปีละ ๒ ฉบับ
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รำงวัลและผลงำน

	ศิษย์เก่าดีเด่นฯ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี 

แห่งการสถาปนา ในปี พ.ศ.๒๕๔๗

	นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.

๒๕๕๓
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๔. มิติสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
	คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ พ.ศ.พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
	กรรมการคณะสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจบุนั
	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขา

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจบุนั
ประวัติกำรศึกษำ
	Ph.D. (Air pollution) University of Hertfordshire, UK พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๓
	วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๓-

๒๕๓๖
	วท.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๓

ประสบกำรณ์
	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
	อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

๒๕๕๑-๒๕๕๕
	สมาชิกสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔
	อาจารย์ประจ�า คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๕๑
	กรรมการบรหิารหลกัสตูรวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๑
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๕. มิติกำรเมืองและกำรทหำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุลยภำค ปรีชำรัชช
อาจารย์ประจ�าคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรองผู้อ�านวยการสถาบันเอเชัยตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ประวัติกำรศึกษำ
	PhD (Comparative Politics), The University of Hong Kong พ.ศ.๒๕๖๑
	PhD Visiting Fellowship (Southeast Asian Studies), Cornell 

University พ.ศ.๒๕๕๙ 
	MA (Southeast Asian Studies), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
	ศศ.บ. (รัฐศาสตร์/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

(GPA 3.91) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
ควำมเชี่ยวชำญ
	Asian Studies, Southeast Asian Studies, Myanmar Studies, 

Comparative Politics Diplomacy, and International Relations
ผลงำนทำงวิชำกำร
	จากโซเมียถงึอีไ้ต้อ้ีลูแ่ละอนิโด-แปซฟิิก: การปรบัรูปภมูศิาสตร์ใหม่ของ เอเชยี”, 

Thai Journal of East Asian Studies, January – June 2564, Vol.25, No.1.
	วิเคราะห์รัฐประหารพม่า เสนาธิปัตย์บนเส้นทางประวัติศาสตร์ วารสาร

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๖
	พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองการทหารในรัฐฉาน: ศึกษาเชิงแนวคิด

ทฤษฎีและพฒันาการทางประวตัศิาสตร์. โครงการสนบัสนนุนกัวจิยัรุน่ใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พ.ศ.2557

	Myanmar’s Current Political Reform and Development: Progress 
and Challenges. in TU-ASEAN Political Outlook. Bangkok: Direk 
Jayanama 
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ภำพประกอบกำรประชุม

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๕
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