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คำนำ 

จากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน (Complex) 
ผันผวน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) และมีความคลุมเครือ (Ambiguous) หรือที่เรียกว่า “VUCA 
WORLD” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางความสลับซับซ้อนยากจะคาดเดา สิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน ี ้  ส ่งผลกระทบต่อการพัฒนาระดับพื ้นที ่  ซ ึ ่งจ ังหว ัดชายแดนใต้ก ็ได ้ร ับผลกระทบนี ้ เช ่นกัน  
ความสลับซับซ้อนและความไม่แน่นอน มีความเกี่ยวโยงกับทุกมิติ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ฉะนั้น การวิเคราะห์ภาพอนาคตของการพัฒนาในระดับ
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม 

กระบวนการจัดทำภาพอนาคต (Strategic Foresight) เป็นกระบวนการท่ีสามารถวิเคราะห์ภาพ
อนาคตภายใต้สถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน ผันผวน ไม่แน่นอนและคลุมเครือ รวมถึงสถานการณ์ที่มี 
ความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ซึ ่งหากเกิดขึ ้นแล้วจะส่งผลกระทบสูง (High Impact) ดังนั้น  
การจัดทำภาพอนาคตกับการพัฒนาพื้นท่ีจึงมีความสำคัญสำหรับหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถ
เตรียมการหามาตรการเพื่อรองรับกับปัญหาต่าง ๆ หรือความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  ได้เล็งเห็นถึง
ความสำค ัญของกระบวนการจ ัดทำภาพอนาคต (Strategic Foresight) ก ับการกำหนดยุทธศาสตร์  
ในการพัฒนาระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความร่วมมือในการจัดทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะห์ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight Workshop) ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับ 
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ กับการจัดทำยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสม 
ในระดับพื้นท่ี” ระหว่างวันท่ี ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้น จึงได้เรียบเรียงกระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Foresight) รวมถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที ่สนใจ ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดเป็นนโยบายสำหรับการพัฒนาระดับพื้นท่ี 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

  

        ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
       สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

เอกสารศึกษาทางวิชาการ (Working Paper) “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที ่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วเิคราะห์ภาพ
อนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight Workshop) ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ กับการจัดทำยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมในระดับพื้นท่ี” 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
(ศศย.สปท.) (๒) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ (๓) หน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
จากปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ วิเคราะห์หาแนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
ในห้วง ๑๐ ปี ข้างหน้า และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี ้ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (๒) กลุ่มผู ้นำชุมชน และ  
(๓) กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญตามมิติ STEEP (ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมและการเมือง) รวมถึง
บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น ๕๕ ท่าน โดยผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

สถานการณ์และแนวโน้มที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สำหรับมิติสังคม ได้แก่ (๑) วิกฤตความ
มั่นคงทางอาหาร (๒) การเรียนรู้ภาษาไทยและความหลากหลายทางภาษามากขึ้น (๓) ความเป็นพลเมืองสูงขึ้น 
(๔) การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็น Soft Power และเป็นจุดขายของพื้นที่ (๕) ช่องว่างระหว่างวัยที่กว้างขึ้น 
(Generation Gap) (๖) ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้นและการศึกษาล้าหลังในอันดับท้ายของประเทศ 
(๗) ยาเสพติดและภัยแทรกซ้อน (๘) การบูรณาการการทำงานในท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ (๙) ความยากจน
และความเหลื ่อมล้ำในสังคม และ (๑๐) ยุคของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้ำ มิติเทคโนโลยี ได้แก่  
(๑) Life Style ใหม่ (๒) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ถูกใช้มากขึ้น (๓) เทคโนโลยีความมั่นคง
ประเทศในพื้นที่ทันสมัยมากขึ้น (๔) เปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น (๕) การเปลี่ยนสู่ยุคการเรียนรู้ 
Online (E-learning) (๖) สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น (๗) การชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น (Internet of Things) (๘) ตระหนักและให้ความสำคัญกับ Cyber Security มากขึ้น  
(๙ ) Platform for Life ได ้ร ับความน ิยมมากข ึ ้น และ (๑๐) การใช ้  Quantum Computing มากขึ้น  
มิติเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) ธุรกิจฮาลาลเติบโตมากขึ้น (๒) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นจุดขายของพื ้นท่ี  
(๓) การรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่มากขึ้น (๔) การค้าชายแดนเจริญมากขึ้น (๕) เศรษฐกิจ E-Commerce 
เติบโตและขยายตัวเร็ว (๖) เข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาลของประเทศ (๗) สกุลเงินดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้น 
(๘) การท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ (๙) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น และ (๑๐) เข้าถึงแพลตฟอร์มทาง
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เศรษฐกิจได้มากขึ้น มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) ตระหนักในความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น (๒) การใช้พลังงาน
สะอาดมากขึ้น (๓) สภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น (๔) ปัญหามลพิษ ขยะ น้ำเสีย อากาศมากขึ้น (๕) ให้ความสำคัญ
กับ Carbon Footprint มากขึ้น (๖) ภัยพิบัติมากขึ้นและถี่ขึ้น (๗) ผู้บริโภคใส่ใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
มากขึ ้น (๘) นโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งแวดล้อม (๙) ทรัพยากรมีจำกัดและขาดแคลนทรัพยากร และ  
(๑๐) การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้น และมิติการเมือง ได้แก่ (๑) การกระจายอำนาจทางการ
ปกครองดีขึ้น (๒) กลไกปกติของรัฐเรื่องการรักษาความปลอดภัยสามารถทำงานได้ปกติ (๓) การพูดคุยสันติสุขบรรลุ
ความสำเร็จ (๔) การตรวจสอบภาครัฐและการเปิดเผยของข้อมูลผ่านโลกดิจิทัลได้มากขึ้น (๕) การเมอืงภาคประชาชน
และพลเมืองมีคุณภาพ Active Citizen ผ่านโลกออนไลน์มีมากขึ้น (๖) คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีมากขึ้น 
(๗) การทำงานของระบบราชการขาดความต ่อเน ื ่อง (๘) การข ับเคล ื ่ อนส ิทธ ิมน ุษยชนจะม ีมากขึ้น  
(๙) การเข้าถึงระบบการตรวจสอบความโปร่งใสของประชาชนมีมากขึ้น และ (๑๐) ความเช่ือมั่นในรัฐไทยดีขึ้น 
 ท้ังนี ้ ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์และแนวโน้มต่าง  ๆ  ที ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีผลมาจาก
แรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีมีอิทธิพลสูง ท่ีส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆในอนาคตได้ ซึ่งแรงผลักดันดังกล่าวมีดังนี้  
  (๑) มิติสังคม ได้แก่ ๑) การศึกษาแบบไร้พรมแดน และเข้าถึงง่าย สามารถสร้างงานและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ๒) นโยบายภาครัฐที่เกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การสื่อสาร
โดยตรงระหว่างประชาชนกับภาครัฐโดยไม่ต้องผ่านภาคการเมือง 
  (๒) มิติเทคโนโลยี ได้แก่ ๑) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลเกิดสภาวะโดดเดี่ยว
ทางสังคม มีการพึ่งพาหรือเสพติดเทคโนโลยีมากขึ้น สุ่มเส่ียงต่อพฤติกรรมก้าวร้าว/ซึมเศร้า แต่ก็เป็นช่องทางใน
การสร้างรายได้และประกอบอาชีพ ๒) การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ภาครัฐ
และประชาชน    
  (๓) มิติเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที ่ยว อัตลักษณ์ท้องถิ่น  
และด้านสาธารณสุข รองรับสังคมผู้สูงอายุ ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ ้นทำให้ระบบโลจิสติกส์ 
มีความเช่ือมโยงกันมากขึ้น เกิดความคล่องตัวทางการค้าและการลงทุน 
  (๔) มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งควรมีการสร้างองค์ความรู้รองรับการเกิด 
ภัยพิบัติ และ ๒) สภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิต เกิดการสูญสิ้นของบางอาชีพและ  
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน 
  (๕) มิติการเมือง ได้แก่ ๑) การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขัดขวางการพัฒนา และ  
๒) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ นโยบายภาครัฐขาดความต่อเนื่อง  
 แรงผลักดัน (Diving Forces) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต (Future 
Events) และสามารถวิเคราะห์เป็นฉากทัศน์สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีฉากทัศน์ที ่จะเกิดขึ้นในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ดังนี้ 
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 ฉากทัศน์ที ่ ๑ Cyber Bird : พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ  
การพัฒนาพื้นที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที ่ ดี  
บนความปลอดภัยด้านข้อมูล ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยประชาชาชนสามารถเชื่อมั่นในระบบบริหาร
จัดการทางไซเบอร์ เนื่องจากมีกฎหมายในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรเอกชนและหน่วยงาน
ภาครัฐทางไซเบอร์ เมื่อการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของภาครัฐมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมในหลายมิติ 
 ฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม : การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนแต่มีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ แม้ว่าภาครัฐบาลมีนโยบายที่เปิดกว้างและให้ประชาชนมีสทิธิ
และเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการจำกัดด้านความเชื่อ ศาสนาและความคิดเห็นของประชาชน  
พร้อมท้ังมีนโยบายสนับสนุนแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมให้กับพื้นท่ี แต่ขณะเดียวกันการสร้างข้อมูลข่าวสารไม่มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการรับส่ือขาดกระบวนการกล่ันกรองข้อมูลท่ีถูกต้อง เกิดความฉลาด
ทางด้านดิจิทัลในระดับต่ำ (Digital Intelligent Quotient) ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลเป็นจำนวนมาก 
 ฉากทัศน์ที ่ ๓ สลอธป่วย : นโยบายและกฎหมายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้าหลัง  
และมีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ เมื่อนโยบายและการบริหารของภาครัฐไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในการสร้างองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ แล้วนั้น ย่อมส่งผลให้สภาพบ้านเมืองไม่น่าอยู่ ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ขาดอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สังคมเกิดความเหล่ือมล้ำแตกแยก และก่อให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น 
 ฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน : นโยบายและกฎหมายการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้าหลัง แต่มีความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อรัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เกิดการ
บั่นทอนความเจริญ เกิดความเดือดร้อนและสร้างความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ ส่งผลให้บ้านเมืองพัฒนาช้าเนื่องจาก
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สูญเสียความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ เกิดความแตกแยกทางสังคม ขาดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้า
ชายแดน ขาดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน แต่กลับมีเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์สูง ซึ่งถ้านำไปใช้
ในทางที่ถูกอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว (One Stop Service) 
ต่อการบริการต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที ่จะต้องวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบท  
ของโลกท่ีมีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือสูง ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีควรพิจารณา
นำไปใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ได้แก่ 

๑. การเป็นเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ (Smart City) โดยจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการสร้าง
องค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาเป็นประชากรของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ 
สร้างความตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่  

๒. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยจะต้องมีการพัฒนาทักษะองค์ความรู้การเกษตรสมัยใหม่  
สร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดและส่งเสริมให้เกิดนักคิดรุ่นใหม่ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการใน
การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และสนับสนุนให้นักปราชญ์
ทางการเกษตรและปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาอบรมและให้ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่แทน
หน่วยงานรัฐ  

๓. รัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะต้องมุ่งพัฒนาคนในสังคมให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์พร้อมความรู้และ
สติปัญญา เป็นคนเก่งท่ีมีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องส่งเสริม
ให้กลไกของกฎหมายปราบปรามหรือการลงโทษการทุจริตสามารถบังคับใช้ได้จริงและพัฒนาระบบการทำงาน
ของภาครัฐให้ตรวจสอบได้ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จะต้อง
สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ในระบบการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เมืองที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคล ากร 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน การกำหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจของบุคลากรให้ชัดเจน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีในพื้นที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ สร้างทัศนคติในการยอมรับเทคโนโ ลยี และ 
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้และสร้างทัศนคติกับบุคลากรในองค์กร
ภาครัฐและภาคประชาชนให้เกิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

๕. แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ และศูนย์กลางภาษาอาหรับและภาษามลายู  
ของประเทศ เนื่องจากจุดเด่นของพื้นท่ีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และมีสายสัมพันธ์ทางการค้าและการศึกษากับกลุ่มประเทศมุสลิมใน
อาเซียนและตะวันออกกลาง จึงมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ 
จึงเป็นโอกาสในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ ขณะที ่ค วามชำนาญในการใช้ 
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ภาษาอาหรับและมลายูก็เป็นอัตลักษณ์ท่ีพบได้เฉพาะในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ จึงเป็นโอกาสท่ีสามารถนำมาใช้
ในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มประเทศมุสลิม   

๖. เม ืองสีเข ียว (Green City) เน ื ่องจากเป็นการให้ความสำคัญกับการมีสภาพแวดล้อมที ่มี  
ความสมบูรณ์ยั ่งยืน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที ่ ผ่านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก มีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักต่อการลดการปล่อยของเสียในระบบนิเวศ
และการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) อันจะ
เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ใน
พื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนและชุมชน 

๗. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เนื่องจาก “อัตลักษณ์ของชุมชน” เป็นส่วนหนึ่ งของการ 
จัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น การที่ชุมชนมาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่น
ร่วมกันนับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนแบบ
ครบวงจรและทุกช่วงวัย ตั้งแต่เยาวชนในพื้นที่จนถึงผู้สูงอายุ และเป็นการนำคุณค่าและภูมิปัญญาที่ท้องถิ่นม ี
มาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนชายแดนใต้ อีกท้ัง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
การท่องเท่ียวและจากสินค้าภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและต่อยอดอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๘. ประตูการค้าฝั ่งตะวันตก (Western Gateway) เนื ่องจากแนวคิดประตูการค้าฝั ่งตะว ันตก 
(Western Gateway) อยู่ในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 
ที ่ครอบคลุมเฉพาะ ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
แต่หากจะให้มีการพัฒนาทุกพื้นที่ภาคใต้ และการกระจายความเจริญมาสู่พื้นที่ชายแดนใต้ จำเป็นต้องมี  
การเชื่อมโยงการค้าที่เชื่อมโยงทุกจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี
อย่างสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี ๑ 

บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 พื ้นที ่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส  และ ๔ อำเภอ 
ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) พื้นที่ดังกล่าวนี้ประสบปัญหาด้านความมั่นคงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน มีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ส่งผลกระทบต่อ 
ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่โดยรวมและความมั่นคงของประเทศ ด้วยลักษณะพิเศษของสภาพปัญหาท่ี
แตกต่างจากภูมิภาคในส่วนอื่น ๆ ของประเทศนั้น ส่งผลให้รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพื้นท่ีดังกล่าวเป็น
พิเศษ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถิติความรุนแรงที่ลดลงอย่างต่อเนื ่อง
นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีสถานการณ์ความรุนแรงได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งเห็นได้จากข้อมูลสถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวนเหตุการณ์ท่ีผ่านการรับรอง ๓ ฝ่าย จำนวน ๑๒๐ ครั้ง 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวนเหตุการณ์ที่ผ่านการรับรอง ๓ ฝ่าย ๕๑ ครั้ง และในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เหตุการณ์ที่ผ่าน 
การรับรอง ๓ ฝ่าย ๙ ครั้ง ซึ่งลดน้อยลงตามลำดับ (ดังรายละเอียดตามแผนภาพท่ี ๑) 

แผนภาพที่ ๑ แสดงสถติิความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๔ จากกลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต.๑ 

 
๑ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. สถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เหตุการณ์ที่ ๓ ฝ่ายรับรอง) 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๔. เข้าถึงจาก https://www.sbpac.go.th/?p=55404 
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ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) พื้นที่ดังกล่าวนี้ประสบปัญหาด้านความมั่นคงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน มีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ส่งผลกระทบต่อ 
ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่โดยรวมและความมั่นคงของประเทศ ด้วยลักษณะพิเศษของสภาพปัญหาท่ี
แตกต่างจากภูมิภาคในส่วนอื่น ๆ ของประเทศนั้น ส่งผลให้รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพื้นท่ีดังกล่าวเป็น
พิเศษ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถิติความรุนแรงที่ลดลงอย่างต่อเนื ่อง
นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีสถานการณ์ความรุนแรงได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งเห็นได้จากข้อมูลสถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวนเหตุการณ์ท่ีผ่านการรับรอง ๓ ฝ่าย จำนวน ๑๒๐ ครั้ง 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวนเหตุการณ์ที่ผ่านการรับรอง ๓ ฝ่าย ๕๑ ครั้ง และในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เหตุการณ์ที่ผ่าน 
การรับรอง ๓ ฝ่าย ๙ ครั้ง ซึ่งลดน้อยลงตามลำดับ (ดังรายละเอียดตามแผนภาพท่ี ๑) 

แผนภาพที่ ๑ แสดงสถติิความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๔ จากกลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต.๑ 

 
๑ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. สถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เหตุการณ์ที่ ๓ ฝ่ายรับรอง) 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๔. เข้าถึงจาก https://www.sbpac.go.th/?p=55404 



ภาพอนาคตสำาหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕2

๒ 
 

 
 

 แต่อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ ้นนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะการก่อความไม่สงบในลักษณะที่มีการใช้  
ความรุนแรงเท่านั้น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีมูลเหตุหรือปัจจัยที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า มีความซับซ้อน
เชื่อมโยงด้วยปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวพันกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เชื้อชาติ 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภาษา เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
โดยรวมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนปัญหาระหว่างประเทศและการเมือง
การปกครองภายในประเทศอีกด้วย ถึงแม้ว ่ารัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการปรับเปลี ่ยนโครงสร ้าง 
ทางการเมือง รวมทั้งโครงสร้างชนชั้นนำในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการปกครอง ระบบการศึกษาแบบอิสลาม 
รวมทั้งระบบกฎหมายให้มีความเป็นสากลนิยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริบทภายในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน(Uncertainty)  
ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือท่ีเรียกว่า “VUCA WORLD” ท่ีส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางความสลับซับซ้อนยากจะคาดเดา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาระดับพื้นที่ในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ งจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ทั้งจากความ
สลับซับซ้อนและความไม่แน่นอนท่ีมีความเกี่ยวโยงกับทุกมิติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
 จากสถานการณ์ข้างต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเห็น
ได้จากการท่ีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความสำคัญกับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพ
ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู ่ห่างไกลจากการบริหารราชการจากส่วนกลางและมีพื้นที่ติดกับเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกันและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความไม่สงบจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นประกอบกับ
ความไม่เข้าใจกัน เกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ทำให้ต่อมาใน 
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๑ ได้กำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๔๐) เป็นนโยบายแรกท่ีครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกด้าน 
และมุ่งประสานกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนผ่านการจัดตั้งกลไกพิเศษ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัตินอกเหนือกลไกปกติผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” ขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ และมีการปรับโครงสร้างใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓๒ โดยกำหนดให้ ศอ.บต. เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัด 
สำนักนายกรัฐนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 

 
๒ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. ประวัติความเป็นมา. เข้าถึงจาก https://www.sbpac.go.th/?page_id=6568 

๓ 
 

 
 

และความคล่องตัวต่อการพัฒนาเชิงรุกในพื้นท่ี อีกท้ังยังช่วยให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและใช้ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
 ด้วยเหตุนี้ การนำกระบวนการจัดทำภาพอนาคตกับการพัฒนาในระดับพื้นท่ีมาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
สภาวะแวดล้อมและการจัดทำข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  
จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที ่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน 
การพัฒนาระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับกับปัญหาและความท้าทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างรอบด้านมากท่ีสุด ซึ่งจะทำ
ให้สามารถมองเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และแนวโน้ม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ เพื่อนำข้อมูลท่ีได้รับไปพัฒนาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้ ดังนั้น การพิจารณาและการทำความเข้าใจต่อปัญหาในพื้นที่ทุก ๆ มิติ
เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
สมบูรณ์และรอบด้านมากท่ีสุด ซึ่งแนวทางเหล่านี้ คงไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เป็นสูตรสำเร็จ อีกทั้งยังต้องอาศัย
ประสบการณ์ของบุคลากรที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม และดำเนินการให้ครอบคลุม 
ทุกมิติ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๒) หน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ๓) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาในระดับพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” ระหว่างวันท่ี 
๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน (๒) กลุ่มผู้นำชุมชน และ (๓) กลุ่มผู้เช่ียวชาญตามมิติ 
STEEP (ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง) ภายในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ  
๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จำนวนท้ังส้ิน ๕๕ ท่าน 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานด้านความมั ่นคงแ ละ 
คลังสมองของกองทัพไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมองภาพอนาคตในระดับพื้นที่ จึงได้นำกระบวนการ
จัดทำภาพอนาคต (Strategic Foresight) มาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อมองภาพอนาคตสำหรับ
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ซึ่งกล่าวได้ว่า การจัดทำภาพอนาคตกับ 
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถ
เตรียมการหามาตรการเพื่อรองรับกับปัญหาต่าง ๆ หรือความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังเป็นเครื่องมือท่ี
เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ผ่านการนำกระบวนการจัด 
ภาพอนาคต (Strategic Foresight) กับการพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถวาดภาพอนาคต
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และความคล่องตัวต่อการพัฒนาเชิงรุกในพื้นท่ี อีกท้ังยังช่วยให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและใช้ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
 ด้วยเหตุนี้ การนำกระบวนการจัดทำภาพอนาคตกับการพัฒนาในระดับพื้นท่ีมาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
สภาวะแวดล้อมและการจัดทำข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  
จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที ่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน 
การพัฒนาระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับกับปัญหาและความท้าทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างรอบด้านมากท่ีสุด ซึ่งจะทำ
ให้สามารถมองเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และแนวโน้ม รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ เพื่อนำข้อมูลท่ีได้รับไปพัฒนาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้ ดังนั้น การพิจารณาและการทำความเข้าใจต่อปัญหาในพื้นที่ทุก ๆ มิติ
เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ
สมบูรณ์และรอบด้านมากท่ีสุด ซึ่งแนวทางเหล่านี้ คงไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เป็นสูตรสำเร็จ อีกทั้งยังต้องอาศัย
ประสบการณ์ของบุคลากรที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม และดำเนินการให้ครอบคลุม 
ทุกมิติ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๒) หน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ๓) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) เล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาในระดับพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนำไปสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” ระหว่างวันที่ 
๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน (๒) กลุ่มผู้นำชุมชน และ (๓) กลุ่มผู้เช่ียวชาญตามมิติ 
STEEP (ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง) ภายในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ  
๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จำนวนท้ังส้ิน ๕๕ ท่าน 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานด้านความมั ่นคงแ ละ 
คลังสมองของกองทัพไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมองภาพอนาคตในระดับพื้นที่ จึงได้นำกระบวนการ
จัดทำภาพอนาคต (Strategic Foresight) มาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อมองภาพอนาคตสำหรับ
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ซึ่งกล่าวได้ว่า การจัดทำภาพอนาคตกับ 
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถ
เตรียมการหามาตรการเพื่อรองรับกับปัญหาต่าง ๆ หรือความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังเป็นเครื่องมือท่ี
เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ผ่านการนำกระบวนการจัด 
ภาพอนาคต (Strategic Foresight) กับการพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถวาดภาพอนาคต
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ภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ ประกอบกับสถานการณ์ที่มีความ 
ไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ได้ อีกทั้งยังสามารถนำภาพอนาคตที่ได้มาวิเคราะห์และกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับ
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี เพื่อให้ได้ภาพอนาคตที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี ผ่านกระบวนการระดมสมองร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การประเมินสภาพแวดล้อม
ในอนาคต แนวโน้ม และผลกระทบท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่แน่นอนท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ได้อีกด้วย 

  
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑.๒.๑ เพื ่อหาแนวโน้มและผลกระทบที ่อาจจะเกิดขึ ้นต่อการพัฒนาพื ้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในห้วงป ีพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 

๑.๒.๒ เพื่อจัดทำภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 
๑.๒.๓ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางด้านยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในระดับพื้นท่ี  

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 
การจัดทำเอกสารศึกษาทางวิชาการ (Working paper) เรื่อง “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” มีขอบเขตการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ขอบเขตด้านประชากร เอกสารวิชาการนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างจาก (๑) กลุ่มเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงาน (๒) กลุ่มผู ้นำชุมชน และ (๓) กลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญตามมิติ STEEP (ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมและการเมือง) ภายในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมถึงบุคลากร
และผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาคผนวก ข) 

ขอบเขตด้านเนื้อหา เอกสารวิชาการนี้ มุ่งศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ Strategic 
Foresight Workshop ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื ้นที ่จ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ กับการจัดทำยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมในระดับพื้นที่” ระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

๑.๔ วิธีการศึกษา 
 เอกสารว ิชาการฉบับน ี ้  เป ็นการศึกษาว ิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู ้ศ ึกษาได ้แบ่ง 
การดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๕ 
 

 
 

 ๑.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight Workshop) ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ กับการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในระดับพื้นท่ี” 
ดำเนินการผ่านกระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต
ศึกษา เพื่อเป็นการคาดการณ์ภาพอนาคตจากเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจส่งผล
กระทบต่อการขับเคลื ่อนองค์กรหรือประเทศอย่างรุนแรงได้ ซึ ่งภาพที ่ได้จะนำไปสู่การพยากรณ์ย้อนหลัง 
(Backcasting) ความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic 
Options) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพประเด็นท่ีเป็นโอกาสและพิจารณาแนวทางในการป้องกันประเด็นท่ีอาจเป็น
ภัยคุกคามต่อการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในระดับพื้นท่ีได้  
 ๑.๔.๒ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา ผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๕.๑ ทราบถงึแนวโน้ม และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ในหว้งปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 
๑.๕.๒ สามารถคาดการณ์และมองภาพอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 
๑.๕.๓ ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ในระดับพื้นที่ อีกทั้งสามารถเป็นข้อมูลทางวิชาการให้แก่กองทัพ และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้   
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 ๑.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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๑.๕.๒ สามารถคาดการณ์และมองภาพอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 

 การมองภาพอนาคต (Foresight)๓  คือ การวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต หรือเพื่อออกแบบอนาคตท่ีพึงประสงค์  
ทำให้การจัดทำภาพอนาคตท่ีเกิดขึ้นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์หรือ
ความไม่แน ่นอนที ่อาจเก ิดขึ ้นกับเป้าหมายที ่กำหนดไว้ในอนาคตด้วยการเตร ียมทางเลือกที ่ เหมาะสม  
โดยกระบวนการจัดทำภาพอนาคตเปรียบได้กับการทำ Strategic Thinking ซึ ่งผลลัพธ์สุดท้ายที ่จะได้จาก
กระบวนการจัดทำภาพอนาคต คือ ทางเลือกท่ีเหมาะสม (Strategic Option) ซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริหาร 
องค์การ กองทัพ หรือประเทศในการตัดสินใจที่อยู ่ภายใต้ Possible Scenarios ดังนั้น การจัดทำภาพอนาคต 
(Foresight Framework) จึงเช่ือมโยงกับการจัดทำยุทธศาสตร์ (Strategy)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 กรวยอนาคต (Future Cone) จะแสดงให้เห็นถึงหลักการในการพิจารณาและวิเคราะห์ภาพอนาคต 
 ซึ่งจะต้องสามารถบ่งช้ีและทดสอบสมมติฐานได้ โดยหลักการประกอบด้วยหลัก 4P  ได้แก่ 

 
๓ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (๒๕๖๒) เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight Tools). กรุงเทพฯ 

 
แผนภาพที่ ๒  กรวยอนาคต 
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     ๑) Possible (เป็นไปได้) พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็น
ว่าโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีมากหรือน้อย 
   ๒) Plausible (มีเหตุผลว่าจะเกิดขึ้นได้) พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้ว่า
จะเกิดขึ้น หากมีบางเหตุ บางปัจจัยเกิดขึ้น และนำไปสู่ภาพอนาคตนั้น ๆ มีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมากพอ 
    ๓) Probable (อาจจะเกิดขึ้นได้) พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น เช่น  
จากเหตุการณ์ท่ีปรากฏน่าจะนำไปสู่ผลอันเป็นภาพอนาคตดังกล่าว 
    ๔) Preferable (อยากให้เกิด) พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตท่ีเราอยากจะให้เกิดข้ึน 

 สำหรับกระบวนการ Strategic Foresight๔  คือ กระบวนการคาดการณ์อนาคตอย่างเป็นระบบและ 
มีความน่าเชื ่อถือ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและการทหารที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งฉากทัศน์ในอนาคต (Future Scenario) 
ของเหตุการณ์ (Events) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ใน Focal Question ดังนั้น จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับทุกเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะปรากฏขึ้นในแต่ละฉากทัศน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมต่อบริบททางสังคม 
ในอนาคต การจัดทำภาพแนวโน้มในอนาคตเป็นการนำประเด็นที ่มีความสำคัญและเป็นที ่ยอมรับร่วมกัน 
(Common Ground Key Issues) ของกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Stakeholder) มาทำการวิเคราะห์ 
โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ทำการสรุปกระบวนการและขั้นตอนของกระบวนการ 
Strategic Foresight ออกเป็น ๘ Module ดังนี้  

Module 1: Focal Question & Timeline  
การกำหนดโจทย์ในการจัดทำภาพอนาคต ทำให้เห็นขอบเขตและบริบทของข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

และห้วงเวลาในอนาคตที่ต้องการศึกษา เช่น ต้องการจัดทำภาพอนาคตในระดับใด ครอบคลุมพื้นที่กว้างเพียงใดและ
เป็นภาพอนาคตในระยะไกลเพียงใด (กี่ปี) เป็นต้น  

Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS)  
การค้นหาและรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) ที่คล้ายคลึงกัน นำมาจัดเป็นกลุ่ม

เหตุการณ์ (Cluster) เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบ (Pattern) และแนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์ในอนาคต 
Module 3: Environmental Scanning  
กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อกวาดสัญญาณท่ีอาจส่งผลท้ังด้านบวกและลบในแนวระนาบ 

แบบกระจายกว้างครอบคลุมในทุกมิติของ STEEP เรียกผลท่ีได้จากตรวจสอบสภาพแวดล้อมนี้ว่า “เหตุการณ์” (Events) 
Module 4: Emerging Issues and Trends  

 
๔ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (๒๕๖๔). เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี “คู่มือการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์  (Strategic 
Foresight)”. กรุงเทพฯ 

๒ 
 

 
 

ข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้ในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) จาก Module 3 Environmental Scanning
จะถูกนำมาพิจารณากระท่ังออกมาเป็น Trends ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใน Module 4 Emerging Issues and 
Trends นี้ จึงเป็นการยกตัวอย่างของการหา Events และ Signals ที่จะเป็น Trends และเกี่ยวข้องกับ Focal 
Questions ท่ีกำหนด 

Module 5: Driving Forces  
การหา Driving Forces (DF) ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์ไปในทิศทาง

ใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังทางตรงและทางอ้อม  
Module 6: Scenario Matrix  
การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต ณ จุดเวลาที่กำหนดไว้ใน Focal Questions และ 

การสร้างความสัมพันธ์ในตารางความไม่แน่นอน (ตาราง U) 
Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories  
ภาพอนาคต ๔ ภาพ ที่เป็นการสร้างแบบ Deductive บนพื้นฐานของเหตุการณ์อนาคตที่มีความ 

ไม่แน่นอนสูง และมีผลกระทบสูง (High Uncertainty and High Impact)  
Module 8:  Strategic Options/ Selecting Strategic Options  
ภาพอนาคตทั ้ง ๔ ภาพจะนำไปวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค (Opportunities and Threats)  

เพื่อสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 
โดยกระบวนการของการจัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ทั ้งหมด ๘ ขั้นตอน มีรายละเอียดใน 

การดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

 แผนภาพที่ ๓  กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
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จะถูกนำมาพิจารณากระท่ังออกมาเป็น Trends ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใน Module 4 Emerging Issues and 
Trends นี้ จึงเป็นการยกตัวอย่างของการหา Events และ Signals ที่จะเป็น Trends และเกี่ยวข้องกับ Focal 
Questions ท่ีกำหนด 

Module 5: Driving Forces  
การหา Driving Forces (DF) ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์ไปในทิศทาง

ใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังทางตรงและทางอ้อม  
Module 6: Scenario Matrix  
การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต ณ จุดเวลาที่กำหนดไว้ใน Focal Questions และ 

การสร้างความสัมพันธ์ในตารางความไม่แน่นอน (ตาราง U) 
Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories  
ภาพอนาคต ๔ ภาพ ที่เป็นการสร้างแบบ Deductive บนพื้นฐานของเหตุการณ์อนาคตที่มีความ 

ไม่แน่นอนสูง และมีผลกระทบสูง (High Uncertainty and High Impact)  
Module 8:  Strategic Options/ Selecting Strategic Options  
ภาพอนาคตทั ้ง ๔ ภาพจะนำไปวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค (Opportunities and Threats)  

เพื่อสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 
โดยกระบวนการของการจัดทำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ทั ้งหมด ๘ ขั้นตอน มีรายละเอียดใน 

การดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

 แผนภาพที่ ๓  กระบวนการจัดทำภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
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๒.๑ Module 1: การกำหนด Focal Question & Timeline 

 
 

Focal Questions คือ โจทย์ หรือ กรอบแนวทางในการศึกษา หรือการคิดค้นหาทางเลือกใหม่ ซึ่ง Focal 
Questions จะเป็นสิ่งควบคุมให้การศึกษาดำเนินไปตามกรอบที่กำหนด ส่วนมาก  Focal Questions มักจะมี
ลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

▪ เป็นประเด็นที ่มีความสำคัญ (Critical issues) หร ือเป็นปัญหาร้ายแรง (Wicked Problems)  
ท่ีองค์กรต้องการการตัดสินใจ แต่ยังหาคำตอบไม่ได้และไม่ใช่ความเป็นจริงท่ีกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

▪ เป็นประเด็นสำคัญ (Critical issues) หรือปญัหาร้ายแรง (Wicked Problems) ท่ีเกิดขึ้นนั้น อาจเป็น 
สิ่งที ่องค์กรต้องเผชิญเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งมาจาก  
หลายสาเหตุ จึงยากท่ีจะอธิบายหรือหาคำตอบในการแก้ไขท่ีถูกต้องได้  

▪ เป็นประเด็นที ่สร้างความขัดแย้ง หร ือส่งผลกระทบต่อผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย (Stakeholders)  
มากยิ่งเป็นปัญหาร้ายแรง (Wicked Problems) 

▪ เป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ว่าจะเกิดหรือไม่ในอนาคต แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบ (Impact) ต่อองค์กรหรือสังคมอย่างรุนแรง  ซึ่งแม้ว่าประเด็นนั้นจะมีการส่งสัญญาณออกมา
ต้ังแต่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะหาคำตอบสุดท้ายออกมา   

▪ เป็นคำถามท่ีถูกต้ังขึ้น แล้วทำให้ได้คำตอบท่ีดีท่ีสุดคำตอบแรก คือ “ไม่รู้” 
การกำหนด Focal Questions จึงเป็นเสมือนการสร้างขอบเขตในการคิดวิเคราะห์ให้ผู้วิเคราะห์ ไม่หลุด

ออกไปจากกรอบเวลาและประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการตั้ง Focal Questions ที่ดีและครอบคลุมเนื้อหา 
จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้มาก 

Timeline คือ จุดเวลาที ่ต้องการ เมื ่อผู ้ว ิเคราะห์ทำการวิเคราะห์จะต้องเป็นการจินตนาการถึง  
ภาพอนาคต ณ จุดเวลาท่ีถูกกำหนดไว้ใน Focal Questions  

สิ่งที่ต้องพึงตระหนัก คือ การกำหนดขอบเขตที่แคบมากอาจทำให้ลงรายละเอียดในการวิเคราะห์ได้ลึก  
แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ในทางกลับกัน การกำหนดขอบเขตที่กว้างไปก็จะทำให้การวิเคราะห์ผล 

แผนภาพที่ ๔ Module 1: การกำหนด Focal Question & Timeline 

๔ 
 

 
 

ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ ภาพที่ออกมาก็อาจจะคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ ดังนั้น  
ผู้ศึกษาจึงควรกำหนดโจทย์ท่ีมีขอบเขตเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

๒.๒ Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS) System 

Strategic Intelligence Scanning (SIS) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ Anticipatory Organization 
Advance Strategic Process ซึ ่งขั ้นตอนการทำ Strategic Intelligence Scanning (SIS) คือ การค้นหาและ
รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) ซึ่งจำนวนความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หากมี
จำนวนการเกิดบ่อย เราจะรวมเรียกสิ่งที ่เกิดขึ ้นว่า “สัญญาณ” (Signal) และสัญญาณที่มีการเกิดขึ้นบ่อย ๆ  
ในหลาย ๆ พื้นที่จะจัดเป็นกลุ่มเหตุการณ์ (Cluster) ซึ่งกระบวนการนี้ จะถูกกระทำซ้ำ ๆ กันจนทำให้ผู้วิเคราะห์
สามารถมองเห็นเป็นรูปแบบ (Pattern) กระท่ังเห็นแนวโน้ม (Trends) ของสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
กระบวนการนี้จึงให้ “ผลลัพธ์” ที่มีความสำคัญต่อการสร้างภาพอนาคตนั่นคือ ตัวผลักดัน หรือ Driving Force 
(DF) โดยการทำ  Strategic Intelligence Scanning จะเป ็นข ั ้นตอนแรกของกระบวนการAnticipatory 
Organization Advance Strategic Process จะเห็นว่า ขั้นตอนการทำ Strategic Intelligence Scanning จะทำ
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน ๒ ลักษณะ คือ Horizontal Scanning และ Issues Center Scanning ซึ่งทั้ง ๒ ลักษณะ 
มีความสำคัญมาก โดยความแตกต่างของวิธีการจะช่วยทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ไปใช้ในการสร้าง  
ภาพอนาคตต่อไป รายละเอียดจะกล่าวใน Module 3 Environmental Scanning ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดทำภาพอนาคต ด้วย กระบวนการ Anticipatory 
Organization 

แผนภาพที่ 5 Module 2: ขั้นตอนการทำ Strategic Intelligence 
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ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้ ภาพที่ออกมาก็อาจจะคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ ดังนั้น  
ผู้ศึกษาจึงควรกำหนดโจทย์ท่ีมีขอบเขตเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

๒.๒ Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS) System 

Strategic Intelligence Scanning (SIS) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ Anticipatory Organization 
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รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) ซึ่งจำนวนความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หากมี
จำนวนการเกิดบ่อย เราจะรวมเรียกสิ่งที ่เกิดขึ ้นว่า “สัญญาณ” (Signal) และสัญญาณที่มีการเกิดขึ้นบ่อย ๆ  
ในหลาย ๆ พื้นที่จะจัดเป็นกลุ่มเหตุการณ์ (Cluster) ซึ่งกระบวนการนี้ จะถูกกระทำซ้ำ ๆ กันจนทำให้ผู้วิเคราะห์
สามารถมองเห็นเป็นรูปแบบ (Pattern) กระท่ังเห็นแนวโน้ม (Trends) ของสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
กระบวนการนี้จึงให้ “ผลลัพธ์” ที่มีความสำคัญต่อการสร้างภาพอนาคตนั่นคือ ตัวผลักดัน หรือ Driving Force 
(DF) โดยการทำ  Strategic Intelligence Scanning จะเป ็นข ั ้นตอนแรกของกระบวนการAnticipatory 
Organization Advance Strategic Process จะเห็นว่า ขั้นตอนการทำ Strategic Intelligence Scanning จะทำ
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน ๒ ลักษณะ คือ Horizontal Scanning และ Issues Center Scanning ซึ่งทั้ง ๒ ลักษณะ 
มีความสำคัญมาก โดยความแตกต่างของวิธีการจะช่วยทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ไปใช้ในการสร้าง  
ภาพอนาคตต่อไป รายละเอียดจะกล่าวใน Module 3 Environmental Scanning ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดทำภาพอนาคต ด้วย กระบวนการ Anticipatory 
Organization 
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๒.๓ Module 3: Environmental Scanning 

Environmental Scanning เป็นกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อกวาดสัญญาณที่อาจส่งผล 
ท้ังด้านบวกและลบในแนวระนาบ ครอบคลุมในทุกมิติ เรียกผลท่ีได้จากตรวจสอบสภาพแวดล้อมนี้ว่า “เหตุการณ์” 
(Events) ซึ่งเมื่อมีการสะสมเหตุการณ์ไว้มากก็จะทำให้เห็นแนวโน้ม (Trends) ท่ีสามารถวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตและสามารถอธิบายถึงแรงผลักดัน (Driving forces) ที ่อยู ่เบื ้องหลังได้  
ซึ่ง Environmental Scanning ใน Module 3 Environmental Scanning จะมี ๒ ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑) Horizontal Scanning/ Issues Center Scanning/ STEEP-M   

Horizontal Scanning 
ในส่วนของ Horizon Scanning เป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมท่ีข้อมูลมีความกว้าง มาจากแหล่งข้อมูล

จำนวนมาก และหลากหลาย เพื ่อให้ผ ู ้ว ิจัยได้ร ับมุมมองที ่กว้างและครอบคลุมสภาพแวดล้อมในทุกมิ ติ 
(comprehensive) อาจค้นพบเหตุการณ์ (Events) ท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันจากแหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งไม่ใช่
เรื่องผิด แต่กลับเป็นส่ิงท่ีดีท่ีนักวิเคราะห์แต่ละคนมีแหล่งข้อมูลเฉพาะของตนเองเพื่อพยายามหลีกเล่ียงการทับซ้อน 
และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปพร้อมกัน 

Issues Center Scanning 
จากข้างต้นจะพบว่า ขอบเขตของการตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบ Horizon Scanning จะทำให้ได้

ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เนื ่องจากมาจากแหล่งข้อมูลที่มากมายและใช้การค้นหาที่กว้าง ซึ ่งจะแตกต่างจากการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบ Issue Centered Scanning ที่จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของเหตุการณ์ที่ละเอียด

แผนภาพที่ ๖ Module 3: กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 
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กว่าเดิมหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Events ท่ีได้จากการทำ Horizontal Scanning จะถูกนำมาจัดกลุ่มรวมกัน
เป็น Clusters หรือ Trends เพื ่อยืนยันข้อมูลให้ม ีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ ้น ซึ ่ง Issues Center 
Scanning จะเป็นข้อมูลท่ีมีความเจาะจงต่อ Events ท่ีเกี่ยวข้องกับ Focal Questions หรือแผนงานท่ีกำลังศึกษาอยู ่

STEEP-M   
จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบ Horizon scanning และ Issues Center Scanning ท่ีเกิดขึ้นจาก 

Events ซึ่งสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับ Focal Questions ที่เรากำหนดไว้ จะมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหตุการณ์โดยใช้หลักการของ STEEP-M ซึ่งเป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) 
เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง (Politic) และการทหาร (Military) ซึ่งจะช่วยเติม
เต็มให้เห็นว่า เหตุการณ์ (Event) และแนวโน้ม (Trend) นั้นมีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อมิติต่าง ๆ ในทิศทางใด 
ทั้งนี ้ ข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อมให้พิจารณาจากข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Research/  
Desk Research) ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถอ้างอิงได้ หรือเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมาจากสถาบัน/ 
งานวิจัยที่มีการวิเคราะห์ไว้แล้ว เช่น Shaping Tomorrow, US National Intelligence Council, Singapore 
Horizon Scanning, Trend watching firms (Futures Company, Trend watching) เป็นต้น  
๒) การพิจารณา Good Events vs. Poor Events 

การว ิ เคราะห์ เหต ุการณ์ (Events) ว ่าเร ื ่องใดเป ็น Good Events หร ือ  Poor Events ข ึ ้นอย ู ่กับ 
ดุลยพินิจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับ Focal Question ที่จะศึกษา รวมถึงความ
เข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ด้วยระบบ Strategic Intelligence Scanning (SIS) ซึ่งการพิจารณาเลือกเหตุการณ์
ท่ีดี (Good Events) สามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลขนาดใหญ่ได้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอบเขตของเนื้อหาท่ี
พึงตระหนัก 

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณา Good Events  
(๑) เหตุการณ์ที่ดีต้องมีกรอบเวลา พื้นที่ของผลกระทบ ตัวเลขหรือจำนวนเงิน  

เช่น “South Korea culls over 6 percent of poultry to curb bird flu” 
(๒) เหตุการณ์ที่ดีต้องมีความสำคัญและมีผลกระทบ  

เช่น “Worst Ebola Outbreak in Seven Years Kills 83 in Guinea” 
(๓) เหตุการณ์ที่ดีต้องไม่ใช่ส่วนเล็กของงานชิ้นใหญ่ 

เช่น “Thailand Protests: Bangkok Shutdown” 
(๔) เหตุการณ์ที่ดีต้องเก่ียวข้องกับความเสี่ยง โอกาส และมีผลกระทบ  

เช่น “Largest Known Rare Earth Mineral Deposit Discovered” 
(๕) มีความเกี ่ยวข้องและเหมาะสมสำหรับหัวข้อที ่ศ ึกษา หรือสัมพันธ์ ก ับภารกิจ 
ของหน่วยงาน 

แผนภาพที่ ๗ หลักเกณฑ์การพิจารณา Good Events 
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กว่าเดิมหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Events ท่ีได้จากการทำ Horizontal Scanning จะถูกนำมาจัดกลุ่มรวมกัน
เป็น Clusters หรือ Trends เพื ่อยืนยันข้อมูลให้ม ีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ ้น ซึ ่ง Issues Center 
Scanning จะเป็นข้อมูลท่ีมีความเจาะจงต่อ Events ท่ีเกี่ยวข้องกับ Focal Questions หรือแผนงานท่ีกำลังศึกษาอยู ่

STEEP-M   
จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบ Horizon scanning และ Issues Center Scanning ท่ีเกิดขึ้นจาก 

Events ซึ่งสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับ Focal Questions ที่เรากำหนดไว้ จะมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหตุการณ์โดยใช้หลักการของ STEEP-M ซึ่งเป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) 
เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง (Politic) และการทหาร (Military) ซึ่งจะช่วยเติม
เต็มให้เห็นว่า เหตุการณ์ (Event) และแนวโน้ม (Trend) นั้นมีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อมิติต่าง ๆ ในทิศทางใด 
ทั้งนี ้ ข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อมให้พิจารณาจากข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Research/  
Desk Research) ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถอ้างอิงได้ หรือเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมาจากสถาบัน/ 
งานวิจัยที่มีการวิเคราะห์ไว้แล้ว เช่น Shaping Tomorrow, US National Intelligence Council, Singapore 
Horizon Scanning, Trend watching firms (Futures Company, Trend watching) เป็นต้น  
๒) การพิจารณา Good Events vs. Poor Events 

การว ิ เคราะห์ เหต ุการณ์ (Events) ว ่าเร ื ่องใดเป ็น Good Events หร ือ  Poor Events ข ึ ้นอย ู ่กับ 
ดุลยพินิจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับ Focal Question ที่จะศึกษา รวมถึงความ
เข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ด้วยระบบ Strategic Intelligence Scanning (SIS) ซึ่งการพิจารณาเลือกเหตุการณ์
ท่ีดี (Good Events) สามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลขนาดใหญ่ได้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอบเขตของเนื้อหาท่ี
พึงตระหนัก 

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณา Good Events  
(๑) เหตุการณ์ที่ดีต้องมีกรอบเวลา พื้นที่ของผลกระทบ ตัวเลขหรือจำนวนเงิน  

เช่น “South Korea culls over 6 percent of poultry to curb bird flu” 
(๒) เหตุการณ์ที่ดีต้องมีความสำคัญและมีผลกระทบ  

เช่น “Worst Ebola Outbreak in Seven Years Kills 83 in Guinea” 
(๓) เหตุการณ์ที่ดีต้องไม่ใช่ส่วนเล็กของงานชิ้นใหญ่ 

เช่น “Thailand Protests: Bangkok Shutdown” 
(๔) เหตุการณ์ที่ดีต้องเก่ียวข้องกับความเสี่ยง โอกาส และมีผลกระทบ  

เช่น “Largest Known Rare Earth Mineral Deposit Discovered” 
(๕) มีความเกี ่ยวข้องและเหมาะสมสำหรับหัวข้อที ่ศ ึกษา หรือสัมพันธ์ ก ับภารกิจ 
ของหน่วยงาน 

แผนภาพที่ ๗ หลักเกณฑ์การพิจารณา Good Events 
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๒.๔ Module 4: Emerging Issues and Trends 
จากกระบวนการ Strategic Intelligence Scanning (SIS) ใน Module 3 Environmental Scanning 

จะได้ข้อมูลในรูปแบบของ “Events” ที่ส่งสัญญาณ (Signal) ที่น่าสนใจและอาจมีนัยสำคัญมากขึ้นในอนาคต  
ใน Module 4 จึงเป็นการจัดกลุ่ม “Events” ท่ีเกิดขึ้นและมีลักษณะร่วมกันเป็น “Cluster” ซึ่ง Cluster ท่ีเกิดขึ้นซ้ำ ๆ 
จะทำให้ผู้วิเคราะห์มองเห็นรูปแบบของเหตุการณ์ เรียกว่า “Pattern” และสามารถคาดการณ์ถึง “Trends” 
หรือแนวโน้มของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ Module 4 จึงให้ “ผลลัพธ์” ท่ีมีความสำคัญต่อการสร้าง
ภาพอนาคตในขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างของการหา Events และ Signals ท่ีจะนำไปพิจารณาว่า สัญญาณ
ดังกล่าวจะมีความชัดเจนพอท่ีจะเป็น Trends และเกี่ยวข้องกับ Focal Questions ท่ีกำหนดได้หรือไม่ 
 หมายเหตุ: Trend ที่จะนำมาวิเคราะห์หา Driving forces ในการจัดทำภาพอนาคต เราจะใช้เฉพาะ 
Trend ที่จัดในกลุ่ม “ความไม่แน่นอน (Uncertainty)” เป็น Trends ของกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดหรือไม่
เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ เหตุการณ์นั้นอาจเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้ ประกอบกับความเข้มของสัญญาณนั้นใน
ปัจจุบัน อาจเป็นเพียงสัญญาณอ่อน ๆ พอสังเกตเห็น แต่ในอนาคตอาจชัดเจนขึ้นกลายเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญมาก 
ซึ่งหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตนั้น “พลิกผัน” หรือ “เปลี่ยนแปลงไป
โดยสิ้นเชิง”  

๒.๕ Module 5: Driving Forces 
     การหา Driving Forces (DF) 

Driving Forces (DF) หมายถึง แรงผลักดันท่ีทำให้แนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์ (Events) ขับเคล่ือน
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ท่ีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั ้งทางตรงและทางอ้อม โดยการหา DF จะใช้
หลักการพิจารณาแรงผลักดันท่ีเรียกว่า “หลัก PDCR” ประกอบด้วย Plausible: แรงผลักดันนั้น มีความเป็นไปได้ 
น่าเชื ่อถือ และสามารถเป็นจริงได้ Divergent: แรงผลักดันนั้นมีความผิดแผกและแตกต่างกัน Challenge: 
แรงผลักดันนั้นมีความท้าทาย Related: แรงผลักดันนั้นมีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกัน  
 

 
 แผนภาพที่ ๘  Module 5: การค้นหาแรงผลักดัน Driving Forces 

๘ 
 

 
 

 
 
 
๒.๖ Module 6: Scenario Matrix Critical Uncertainty/ High Uncertainty / High Impact (HU & HI) 

Scenario Matrix คือ การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต ณ จุดเวลาที่กำหนดไว้ใน Focal 
Question ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ภาพ ตั้งแต่ภาพที่ดีที ่สุด (+,+) ไปถึงภาพที่แย่ที ่สุด (-,-) โดยภาพแต่ละภาพจะ
เปรียบเสมือนปลายทางหรือเป้าประสงค์ (ENDs) ทางยุทธศาสตร์ ท่ีนักวิเคราะห์หรือนักยุทธศาสตร์จะต้องนำไปคิด
หาวิธีการท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย (WAY) พร้อมด้วยเครื่องมือ (MEAN) ท่ีจะใช้ในการก้าวไปสู่เป้าหมายและป้องกัน
ปัจจัยที่อาจกระทบต่อปลายทางของแต่ละภาพ ซึ่งภาพทั้ง ๔ ภาพนี้จะเกิดจากการตัดกันของภาพเหตุการณ์ 
ในอนาคต (Future Event) ที่มาจากการพิจารณา Driving forces ที่มีค่าความไม่แน่นอนสูงและส่งผลกระทบ 
ในระดับรุนแรงมาก (High Uncertainty and High Impact: HU & HI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๙  หลัก PDCR 

แผนภาพที่ ๑๐ การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต(Scenario 
Matrix) 
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๒.๖ Module 6: Scenario Matrix Critical Uncertainty/ High Uncertainty / High Impact (HU & HI) 

Scenario Matrix คือ การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต ณ จุดเวลาที่กำหนดไว้ใน Focal 
Question ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ภาพ ตั้งแต่ภาพที่ดีที ่สุด (+,+) ไปถึงภาพที่แย่ที ่สุด (-,-) โดยภาพแต่ละภาพจะ
เปรียบเสมือนปลายทางหรือเป้าประสงค์ (ENDs) ทางยุทธศาสตร์ ท่ีนักวิเคราะห์หรือนักยุทธศาสตร์จะต้องนำไปคิด
หาวิธีการท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย (WAY) พร้อมด้วยเครื่องมือ (MEAN) ท่ีจะใช้ในการก้าวไปสู่เป้าหมายและป้องกัน
ปัจจัยที่อาจกระทบต่อปลายทางของแต่ละภาพ ซึ่งภาพทั้ง ๔ ภาพนี้จะเกิดจากการตัดกันของภาพเหตุการณ์ 
ในอนาคต (Future Event) ที่มาจากการพิจารณา Driving forces ที่มีค่าความไม่แน่นอนสูงและส่งผลกระทบ 
ในระดับรุนแรงมาก (High Uncertainty and High Impact: HU & HI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๙  หลัก PDCR 

แผนภาพที่ ๑๐ การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต(Scenario 
Matrix) 
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ส ำห ร ั บ  Module 6  Scenario Matrix Critical Uncertainty/ High Uncertainty/ High Impact  
มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดกลุ่ม Driving Forces (DF) ในแต่ละมิติให้ครบตาม STEEP – M และหา Common Driving 
Force (CDF)  

Common Driving Force (CDF) เป็นตัวขับเคล่ือนร่วม ท่ีเกิดจากการให้ Stakeholders พิจารณาและ
ให้คะแนนความสำคัญต่อ DF ทั้งหมด โดยใช้การ Vote หรือการใช้ Platform สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Google 
Form, Microsoft Forms, Line เป็นต้น โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ รอบ คือ 

รอบที่ ๑ การหา High Uncertainty (HU) ด้วยการพิจารณาหา DF ที่มีความไม่แน่นอนว่าจะเกิด
หรือไม่เกิดขึ้นมากท่ีสุด 

รอบที่ ๒ หา High Impact (HI) ด้วยการพิจารณาหา DF ที่คาดว่าหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบมาก
ท่ีสุด 

เมื ่อได้ผลการ Vote แล้ว นำ DF ที่มีค่า HU และ HI สูงสุด ๑๕ อันดับแรกของแต่ละรอบมาจัดลำดับ  
ให้ครอบคลุมทุกมิติของ STEEP-M แล้วทำการ Vote HU และ HI ที่เหลือ ๑๕ อันดับนั้นอีกอย่างละ ๑ รอบ  
เพื่อรวม Score ค่าคะแนนของ HU + HI  จาก DF แต่ละตัว เพื่อจัดเรียงลำดับจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา DF จากภาพ 
ในวงกลมสีแดง คือ DF ที่ให้ค่า HU+HI สูงสุด ๖ ตัวแรก ซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาหา Future events ต่อไป  
ตามตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 

แผนภาพที่ ๑๑  การจัดลำดับ DFs ที่มีค่า HU/HI สูงสุด ๑๕ ประเด็น  

๑๐ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒) การหา Future Events  
    การหา Future Events ก็คือ การจินตนาการภาพเหตุการณ์ในอนาคต ที่มาจาก DF ที่ให้ค่า HU+HI 

สูงสุด ๖ ตัวแรกมาสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตท่ีปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น ระลึกเสมอว่า ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ท่ีกำลัง
เกิดขึ้นปัจจุบันหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้ว และเป็นการใช้จินตนาการ (Imagination)  

 เมื่อได้ Future Events ครบทุกมิติแล้ว จึงให้ Stakeholder ทำการ Vote หา Future Events ท่ีคะแนน
สูงสุดมิติละ ๒ อันดับ เรียก Future Events ท้ัง ๑๒ ตัวที่ได้รับเลือกว่า U1 – U12 

การเลือก Future Events ผ่านวิธีการ Vote อาจใช้การสร้าง Platform ใน Google form, Line vote, 
การใช้การลงคะแนนในกระดาษ และการยกมือลงคะแนน 
    ๓) การสร้างความสัมพันธ์ในตาราง U 

    เราใช้ตาราง U ในการหาแกนสำหรับสร้างภาพอนาคต เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพท่ีเกิดจาก DF ที่มีค่า  
HU & HI สูง มาตัดกันบนแกน X,Y ซึ่ง DF ท่ีนำมาตัดกันจะต้องมาจากมิติท่ีต่างกัน จุดตัดท่ีควรนำมาพิจารณาเป็น
แกน คือ จุดตัดท่ีแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ (No Correlation: N/C) ของตัวเหตุการณ์ (Events) 

แผนภาพที่ ๑๒  Driving Forces ๑๕ อันดับแรก  
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๑๐ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒) การหา Future Events  
    การหา Future Events ก็คือ การจินตนาการภาพเหตุการณ์ในอนาคต ที่มาจาก DF ที่ให้ค่า HU+HI 

สูงสุด ๖ ตัวแรกมาสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตท่ีปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น ระลึกเสมอว่า ต้องไม่เป็นเหตุการณ์ท่ีกำลัง
เกิดขึ้นปัจจุบันหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้ว และเป็นการใช้จินตนาการ (Imagination)  

 เมื่อได้ Future Events ครบทุกมิติแล้ว จึงให้ Stakeholder ทำการ Vote หา Future Events ท่ีคะแนน
สูงสุดมิติละ ๒ อันดับ เรียก Future Events ท้ัง ๑๒ ตัวที่ได้รับเลือกว่า U1 – U12 

การเลือก Future Events ผ่านวิธีการ Vote อาจใช้การสร้าง Platform ใน Google form, Line vote, 
การใช้การลงคะแนนในกระดาษ และการยกมือลงคะแนน 
    ๓) การสร้างความสัมพันธ์ในตาราง U 

    เราใช้ตาราง U ในการหาแกนสำหรับสร้างภาพอนาคต เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพท่ีเกิดจาก DF ที่มีค่า  
HU & HI สูง มาตัดกันบนแกน X,Y ซึ่ง DF ท่ีนำมาตัดกันจะต้องมาจากมิติท่ีต่างกัน จุดตัดท่ีควรนำมาพิจารณาเป็น
แกน คือ จุดตัดท่ีแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ (No Correlation: N/C) ของตัวเหตุการณ์ (Events) 

แผนภาพที่ ๑๒  Driving Forces ๑๕ อันดับแรก  
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๑๑ 
 

 
 

 
 
 
การสร้างความสัมพันธ์ในตาราง U  จึงเกิดจากการจับคู่ว ิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง U ทีละตัว  

ซึ่งความสัมพันธ์มี ๔ ลักษณะ คือ  positive ส่งเสริมกันทางบวก (+,+)  Negative ส่งเสริมกันทางลบ Unclear 
ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน และ No correlation คือ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

จากหลักการของ Foresight ท่ีจะเน้นการศึกษาถึงเรื่องท่ีเป็น Uncertainty ในตาราง U นี้ เราจึงจะจับคู่
เฉพาะจุดตัดท่ีเกิดจาก U ท่ีแสดงค่าของการไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  หรือ N/C มากท่ีสุด จากภาพข้างบน จะเห็น
ว่า จุดตัดท่ีน่าสนใจ คือ จุดท่ี U1 ตัดกับ U11  ดังนั้น U 1 และ U11 จึงเป็น Future event ท่ีเราจะนำมาต้ังเป็น 
แกน X กับ แกน Y เพื่อเขียนเป็นภาพอนาคต (Scenario) ออกมาใน ๔ ภาพ ๔ ลักษณะ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๓ ตารางแสดงความสัมพันธ์ในตาราง U  

แผนภาพที่ ๑๔ การต้ังแกน X กับ แกน Y เพื่อเขียนเป็นภาพอนาคต (Scenario) 

๑๒ 
 

 
 

๒.๗ Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories 
ภาพอนาคต (Scenario) หมายถึง 
▪ เรื่องเล่าเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคต ทำให้สามารถจินตนาการเป็นภาพในใจท่ีจดจำง่าย 
▪ ภาพอนาคต คือ เรื ่องที่เป็นจริงได้ (Plausible) มิใช่ภาพที่น่าจะเป็น (Expected) หรือที่ควรจะเป็น 

(Preferred)  
▪ อาจเป็นภาพพึงประสงค์ หรือ ไม่พึงประสงค์ 
▪ ภาพอนาคตเป็นการซักซ้อมอนาคต เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอน (Uncertainties) จากการคุกคามเป็น 

ข้อได้เปรียบ 
▪ ภาพอนาคตสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่าง ๆ ท่ีนำเราไปสู่อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสร้างภาพอนาคต (Scenario) ขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง (plot) ที่มาจากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่

ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (uncertainties) ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต ภาพสถานการณ์ท่ีได้จึงอาจมีได้หลายภาพ 
ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป็นโครงเรื่อง จึงมักจะเลือกโครงเรื่องที่แตกต่างกัน 
แต่ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากท่ีสุด ซึ่งโดยท่ัวไปนิยมเลือก ๓ - ๔ โครงเรื่อง  

• ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต (Scenario Stories) 
    การเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) เป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์ในอนาคตออกมาในลักษณะของ 

“เรื่องเล่า” (Narrative) เพื่อให้สถานการณ์ที่เล่านั้นมีความน่าสนใจ คล้ายกับการพาดหัวหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้ 
การบรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้ ที่สำคัญคือ หลังจากเขียนสถานการณ์เสร็จแล้ว ควรมีการตรวจสอบความ
เป็นไปได้จากแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย และสุดท้ายจะต้องนำมาทบทวนกลับไปว่า สถานการณ์ท่ี
เขียนออกมานั้นเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ Focal Questions ท่ีต้ังไว้ในขั้นตอนท่ี ๑ หรอืไม่ 

แผนภาพที่ ๑๕ Module 7 ภาพอนาคต (Developing Scenarios/ Scenario Stories) 
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๑๒ 
 

 
 

๒.๗ Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories 
ภาพอนาคต (Scenario) หมายถึง 
▪ เรื่องเล่าเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคต ทำให้สามารถจินตนาการเป็นภาพในใจท่ีจดจำง่าย 
▪ ภาพอนาคต คือ เรื ่องที่เป็นจริงได้ (Plausible) มิใช่ภาพที่น่าจะเป็น (Expected) หรือที่ควรจะเป็น 

(Preferred)  
▪ อาจเป็นภาพพึงประสงค์ หรือ ไม่พึงประสงค์ 
▪ ภาพอนาคตเป็นการซักซ้อมอนาคต เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอน (Uncertainties) จากการคุกคามเป็น 

ข้อได้เปรียบ 
▪ ภาพอนาคตสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่าง ๆ ท่ีนำเราไปสู่อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสร้างภาพอนาคต (Scenario) ขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง (plot) ที่มาจากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่

ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (uncertainties) ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต ภาพสถานการณ์ท่ีได้จึงอาจมีได้หลายภาพ 
ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบกันเป็นโครงเรื่อง จึงมักจะเลือกโครงเรื่องที่แตกต่างกัน 
แต่ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากท่ีสุด ซึ่งโดยท่ัวไปนิยมเลือก ๓ - ๔ โครงเรื่อง  

• ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต (Scenario Stories) 
    การเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) เป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์ในอนาคตออกมาในลักษณะของ 

“เรื่องเล่า” (Narrative) เพื่อให้สถานการณ์ที่เล่านั้นมีความน่าสนใจ คล้ายกับการพาดหัวหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้ 
การบรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้ ที่สำคัญคือ หลังจากเขียนสถานการณ์เสร็จแล้ว ควรมีการตรวจสอบความ
เป็นไปได้จากแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย และสุดท้ายจะต้องนำมาทบทวนกลับไปว่า สถานการณ์ท่ี
เขียนออกมานั้นเช่ือมโยงและสอดคล้องกับ Focal Questions ท่ีต้ังไว้ในขั้นตอนท่ี ๑ หรอืไม่ 

แผนภาพที่ ๑๕ Module 7 ภาพอนาคต (Developing Scenarios/ Scenario Stories) 
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๑๓ 
 

 
 

ภาพอนาคต (Scenario) หมายถึง ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้ และเกี่ยวข้องกับ Focal 
Question โดยแต่ละภาพจะเป็นการดำเนินเรื ่องเล่าที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ได้  
แต่จะต้องไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในภาพ (กระบวนการสร้าง Scenario นี้จะกระตุ้นจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ทำให้กล้าคิดนอกกรอบ กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาเดิม) 
   การเขียนภาพอนาคต (Scenario Stories) จึงเป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์ในอนาคตออกมาในลักษณะ
ของ “เรื่องเล่า”(Narrative) เพื่อให้สถานการณ์ท่ีเล่านั้นมีความน่าสนใจ โดย สถานการณ์ท่ีเขียนนั้นเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับ Focal Question ที่ตั ้งไว้ และไม่ลืมที่จะนำ Future event ที่เราไม่ได้นำมาเป็นแกน X และ Y  
มาพิจารณาเพื่อใส่ลงในภาพแต่ละภาพให้ครบทุกมิติของ STEEP-M ด้วย โดยมีข้ันตอนการเขียนภาพอนาคต ดังนี้ 
 ๑) กำหนดขอบเขตของภาพอนาคตว่า จะเป็นการสร้างภาพอนาคตในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ หรือ
องค์กร และจะมองอนาคตในระยะกี่ปี หรือจะเจาะเฉพาะประเด็นใด 
 ๒) ระบุแนวโน้ม (Trends) ที่เป็นแรงผลักดัน (Driving Forces) ของประเด็นที่กำลังพิจารณาอยู่ในด้าน
สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) สิ ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง 
(Politics) และการทหาร (Military) หรือ STEEP-M 
 ๓) ระบุความไม่แน่นอน (Uncertainties) ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิด 
ในอนาคต อาจเป็นปัจจัยด้านบวก หรือลบก็ได้ 
 ๔) กำหนดประเด็นหลัก (Scenario logics) ของโครงเรื่องภาพอนาคต 
 ๕) เขียนภาพอนาคตในลักษณะเรื่องเล่า (Narrative) เหตุการณ์ในอนาคต 
 ๖) จินตนาการเป็นส่ิงสำคัญในการเขียนภาพอนาคต 
 ๘) เชื ่อมโยงภาพอนาคตกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาเหตุปัจจัยทุกอย่างได้ครบถ้วน  
ภายใต้ทรัพยากรจำกัด เพื่อขยายผลส่ิงท่ีพึงประสงค์ และป้องกันส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์มิให้เกิดข้ึน 
 ๙) หลักการเขียนภาพที่สำคัญ คือ ภาพอนาคต (Scenario) ต้องบรรยายภาพแบบสุดขั้ว (Extreme)  
ขาว หรือดำ ไม่เอาแบบเทา ๆ  อธิบายได้ว่า ดีท่ีสุดจะเป็นอย่างไร และแย่ท่ีสุดจะเป็นอย่างไรในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 
ซึ่งภาพท่ีเขียนขึ้นนี้อาจจะเกิดขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ 
 ๑๐) Driving Forces (DF) ๑ ตัว อาจส่งกระทบหรือเช่ือมโยงกันได้หลายมิติ (Complexity)  
 ๑๑) แรงผลักดัน (Driving Forces) แม้ไม่ได้ถูกนำเข้ามาพิจารณาในตาราง U เมื่อมีการเขียนภาพอนาคต 
ก็ยังจำเป็นต้องนำมาพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาพหลักที่เกิดจาก  DF ที่นำมาตัดเป็นแกน X และ Y 
ด้วยเสมอ 

 
 
 
 

๑๔ 
 

 
 

๒.๘ Module 8:  Strategic Options/ Selecting Strategic Options 
จากกระบวนการ Foresight สิ่งที่ได้สุดท้าย คือ ภาพอนาคตที่เป็นการสร้างแบบ Deductive บนพื้นฐาน

ของเหตุการณ์อนาคตที ่ม ีความไม่แน ่นอนสูง และมีผลกระทบสูง (High Uncertainty and High Impact)  
ภาพท่ีได้ท้ัง ๔ ภาพ จะนำไปวิเคราะห์หาโอกาส และอุปสรรค (O & T)  เพื่อตอบคำถามว่า  

• ถ้าเกิดภาพอนาคตแบบนี้จะมีโอกาสและภัยคุกคามอะไร  
• ถ้าเป็นโอกาสท่ีดีขององค์กรจะนำมากำหนดอนาคตอย่างไรเพื่อให้ไปสู่ภาพนั้นได้  

 
• ถ้าภาพที่ออกมาเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทางที่ไม่ดี จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดภาพ

นั้นได้อย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการนี้ เรียกว่า “การสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options)” แล้วสังเคราะห์ซ้ำ ๆ 

ใหเ้หลือน้อยท่ีสุด กลายเป็น “ประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)”   
การจัดทำ Strategic Options จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีได้จากโอกาส (O: opportunity) และ

ภัยคุกคาม (T: Threats) ของภาพอนาคตทั้ง ๔ ภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ได้จากประเด็นที่เป็นโอกาส (O)  
จะกลายเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ใช้เพื่อตอบภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต ขณะที่ประเด็นที่เป็ นภัยคุกคาม 
จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้เพื่อตอบภาพท่ีไม่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 

(๑) การสร้างตาราง O & T จากภาพท่ีได้ท้ัง ๔ ภาพ 
(๒) แต่ละภาพกำหนดโอกาสท่ีเกิดขึ้นและภัยคุกคาม/ความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในตาราง 
(๓) การสร้างตารางพิจารณาจาก O & T ท่ีกำหนด 
(๔) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต  
(๕) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 

 

แผนภาพที่ ๑๖ Module 8 การสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 
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๑๔ 
 

 
 

๒.๘ Module 8:  Strategic Options/ Selecting Strategic Options 
จากกระบวนการ Foresight สิ่งที่ได้สุดท้าย คือ ภาพอนาคตที่เป็นการสร้างแบบ Deductive บนพื้นฐาน

ของเหตุการณ์อนาคตที ่ม ีความไม่แน ่นอนสูง และมีผลกระทบสูง (High Uncertainty and High Impact)  
ภาพท่ีได้ท้ัง ๔ ภาพ จะนำไปวิเคราะห์หาโอกาส และอุปสรรค (O & T)  เพื่อตอบคำถามว่า  

• ถ้าเกิดภาพอนาคตแบบนี้จะมีโอกาสและภัยคุกคามอะไร  
• ถ้าเป็นโอกาสท่ีดีขององค์กรจะนำมากำหนดอนาคตอย่างไรเพื่อให้ไปสู่ภาพนั้นได้  

 
• ถ้าภาพที่ออกมาเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทางที่ไม่ดี จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดภาพ

นั้นได้อย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการนี้ เรียกว่า “การสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options)” แล้วสังเคราะห์ซ้ำ ๆ 

ใหเ้หลือน้อยท่ีสุด กลายเป็น “ประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)”   
การจัดทำ Strategic Options จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีได้จากโอกาส (O: opportunity) และ

ภัยคุกคาม (T: Threats) ของภาพอนาคตทั้ง ๔ ภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ได้จากประเด็นที่เป็นโอกาส (O)  
จะกลายเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ใช้เพื่อตอบภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต ขณะที่ประเด็นที่เป็ นภัยคุกคาม 
จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้เพื่อตอบภาพท่ีไม่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 

(๑) การสร้างตาราง O & T จากภาพท่ีได้ท้ัง ๔ ภาพ 
(๒) แต่ละภาพกำหนดโอกาสท่ีเกิดขึ้นและภัยคุกคาม/ความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในตาราง 
(๓) การสร้างตารางพิจารณาจาก O & T ท่ีกำหนด 
(๔) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต  
(๕) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 

 

แผนภาพที่ ๑๖ Module 8 การสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 
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๑๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการ Strategic Foresight ตั้งแต่ Module 1 ถึง Module 8 จำเป็นต้องคำนึงถึง 

“หลัก PDCR” หลักพึงระวัง “Successful Trap” “กระบวนการ Back casting” จนกระทั่งถึง “กระบวนการ 
From To Analysis” หากดำเนินการครบท้ังหมด 8 Module ภายใต้หลักการท่ีเกี่ยวข้อง ภาพอนาคต (Scenario) 
ท่ีได้มาจะสามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบภาพท่ีต้องการให้เกิดขึ้นและท่ีไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในอนาคตได้ โดยการนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้กับองค์กรหรือประเทศ เสมือนเป็นแนวทางและไฟฉายที่คอย
ส่องให้เห็นถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีมีอยู่ในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังช่วยประคับประคองให้ไปสู่เป้าหมายตามท่ี
กำหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากท่ีสุด  
 

๒.๙ การพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting) 
การพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting) เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการมองอนาคตแบบ 

Foresight โดยใช้การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการ
บรรลุอนาคตนั้น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Process) ของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสมาชิกทุกคนท่ีอยู่ในองค์กร๕  

 
๕ (Wangel, 2011; Carlsson-Kanyama et al., 2008 อ้างถึงใน Foresight Tools คู่มือการมองอนาคต ฉบับปรับปรุง ธันวาคม ๒๕๖๑, วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) 

แผนภาพที่ ๑๗  หลักพึงระลึกในการทำ Strategic Foresight 

แผนภาพที่ ๑๘  หลักพึงระวัง Successful Trap กับดักแห่งความสำเร็จ 

๑๖ 
 

 
 

แนวคิดของ "Backcasting" จึงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเชิงกลยุทธ์เพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  
การพยากรณ์ย้อนหลัง หรือ Backcasting เป็นวิธีการวางแผนที่จินตนาการถึงความสำเร็จของผลลัพธ์ในอนาคต 
ด้วยการต้ังคำถามว่า “วันนี้เราต้องทำอะไร เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นประสบความสำเร็จ” โดยทำการกำหนด
ผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตขึ้นมาก่อนให้ชัดเจน แล้วย้อนกลับมาพิจารณาว่า แนวทางและความเป็นไปได้ในการ
บรรลุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการนั้นจะต้องทำอย่างไร การกำหนดภาพอนาคตและกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
จะต้องคำนึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กร 
มาประกอบ เพื่อพิจารณาเส้นทางจากอนาคตท่ีปรารถนาย้อนกลับมายังสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ได้จุดเริ่มต้น
และเส้นทางท่ีจะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตท่ีชัดเจนได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้อธิบายถึง

การทำ Backcasting ว่า เริ่มจากการกำหนดประเด็นและกรอบระยะเวลาของภาพอนาคตที่ต้องการให้ชัดเจน  
การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน กับภาพอนาคตท่ี
ต้องการ ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) การกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายปัจจุบันให้สอดคล้องกับภาพอนาคต (๒) บริบท
สภาพแวดล้อมในระดับองค์กร ประเทศ และระหว่างประเทศ และ (๓) ระบบกลไกการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรม
องค์กรท่ีจะสอดคล้องกับอนาคตท่ีพึงประสงค์ แล้วสรุปผลลัพธ์ของการทำ Backcasting ออกมาเป็นประเด็นสำคัญ 
เช่น เหตุการณ์ในอนาคตที่สำคัญ ๓ - ๔ เหตุการณ์ที่จะชี้บ่งว่ากำลังเดินทางสู่อนาคตได้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ มีการระบุส่ิงท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะนำไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์
สำคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แล้วจัดเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญหรือสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สำเร็จลงใน
กรอบเวลา (Timeline) 

แผนภาพที่ ๑๙ การแสดงกระบวนการพยากรณ์ยอ้นหลัง (Backcasting) 
ภาพประกอบจาก: https://www.naturalstep.ca/backcasting 
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๑๖ 
 

 
 

แนวคิดของ "Backcasting" จึงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเชิงกลยุทธ์เพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  
การพยากรณ์ย้อนหลัง หรือ Backcasting เป็นวิธีการวางแผนที่จินตนาการถึงความสำเร็จของผลลัพธ์ในอนาคต 
ด้วยการต้ังคำถามว่า “วันนี้เราต้องทำอะไร เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นประสบความสำเร็จ” โดยทำการกำหนด
ผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตขึ้นมาก่อนให้ชัดเจน แล้วย้อนกลับมาพิจารณาว่า แนวทางและความเป็นไปได้ในการ
บรรลุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการนั้นจะต้องทำอย่างไร การกำหนดภาพอนาคตและกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
จะต้องคำนึงถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กร 
มาประกอบ เพื่อพิจารณาเส้นทางจากอนาคตท่ีปรารถนาย้อนกลับมายังสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้ได้จุดเริ่มต้น
และเส้นทางท่ีจะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตท่ีชัดเจนได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้อธิบายถึง

การทำ Backcasting ว่า เริ่มจากการกำหนดประเด็นและกรอบระยะเวลาของภาพอนาคตที่ต้องการให้ชัดเจน  
การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน กับภาพอนาคตท่ี
ต้องการ ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) การกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายปัจจุบันให้สอดคล้องกับภาพอนาคต (๒) บริบท
สภาพแวดล้อมในระดับองค์กร ประเทศ และระหว่างประเทศ และ (๓) ระบบกลไกการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรม
องค์กรท่ีจะสอดคล้องกับอนาคตท่ีพึงประสงค์ แล้วสรุปผลลัพธ์ของการทำ Backcasting ออกมาเป็นประเด็นสำคัญ 
เช่น เหตุการณ์ในอนาคตที่สำคัญ ๓ - ๔ เหตุการณ์ที่จะชี้บ่งว่ากำลังเดินทางสู่อนาคตได้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ มีการระบุส่ิงท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะนำไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์
สำคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แล้วจัดเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญหรือสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สำเร็จลงใน
กรอบเวลา (Timeline) 

แผนภาพที่ ๑๙ การแสดงกระบวนการพยากรณ์ยอ้นหลัง (Backcasting) 
ภาพประกอบจาก: https://www.naturalstep.ca/backcasting 
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๑๗ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

แผนภาพที่ ๒๐ การแสดง The A-B-C-D method 
ภาพประกอบจาก: https://www.naturalstep.ca/backcasting 

 
 



ส่วนที่ ๓
ผลก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

ภ�พอน�คตสำ�หรับก�รพัฒน�พื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕



๑๙ 
 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 

การรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Strategic 
Foresight Workshop) ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้ นท่ีจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ กับการจัดทำยุทธศาสตร์ที ่ เหมาะสมในระดับพื ้นที ่” ระหว่างว ันที ่  ๑-๔ สิงหาคม  
พ .ศ .๒๕๖๕ ณ โรงแรม สยามโอเร ียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จ ังหว ัดสงขลา เป ็นความร ่วมม ือระหว่าง  
๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๒) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช. ) และ  
๓) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) มีวัตถุประสงค์เพื ่อมองภาพอนาคต 
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จากปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ วิเคราะห์หาแนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อการพัฒนาพื ้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วง ๑๐ ปีข้างหน้า และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมต่อ 
การพัฒนาในระดับพื้นท่ี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
(๒) กลุ่มผู้นำชุมชน และ (๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามมิติ STEEP (ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
การเมือง) รวมถึงบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส้ิน ๕๕ ท่าน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ)  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาพอนาคตท่ีมีความหลากหลายและสมบูรณ์ตามบริบทของ
พื้นท่ีมากท่ีสุด จึงได้ทำการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย โดยจัดให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน ผู้เช่ียวชาญในแต่ละมิติ และผู้แทนจาก ศอ.บต. ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 
๓.๑ แนวโน้มสถานการณ์ (Trends) ตามมิติ STEEP  

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย โดยสถานการณ์ที่สำคัญและ  
อาจส่งผลต่อการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ สรุปตามมิติ STEEP ได้ดังนี้ 
 

มิติสังคม (S: Social)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านสังคม สามารถสรุปแนวโน้มด้านสังคมที่สัมพันธ์กับพื้นท่ี

ชายแดนภาคใต้ ได้ ดังนี้ 
วิกฤตความมั ่นคงทางอาหาร , บทบาทของสตรีในพื ้นที ่มากขึ ้น , การเรียนรู ้ภาษาไทยและความ

หลากหลายทางภาษามากขึ ้น (อาหรับ, มาลายู, จีน, อังกฤษ), ความเป็นพลเมืองสูงขึ ้น , สังคมไร้เง ินสด ,  
การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็น Soft Power และเป็นจุดขายของพื้นท่ี, ช่องว่างระหว่างวัยท่ีกว้างขึ้น (Generation Gap), 
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๑๙ 
 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 

การรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Strategic 
Foresight Workshop) ในหัวข้อ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้ นท่ีจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ กับการจัดทำยุทธศาสตร์ที ่ เหมาะสมในระดับพื ้นที ่” ระหว่างว ันที ่  ๑-๔ สิงหาคม  
พ .ศ .๒๕๖๕ ณ โรงแรม สยามโอเร ียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จ ังหว ัดสงขลา เป ็นความร ่วมม ือระหว่าง  
๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ๒) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช. ) และ  
๓) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) มีวัตถุประสงค์เพื ่อมองภาพอนาคต 
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จากปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ วิเคราะห์หาแนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อการพัฒนาพื ้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วง ๑๐ ปีข้างหน้า และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมต่อ 
การพัฒนาในระดับพื้นท่ี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
(๒) กลุ่มผู้นำชุมชน และ (๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามมิติ STEEP (ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
การเมือง) รวมถึงบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส้ิน ๕๕ ท่าน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ)  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาพอนาคตท่ีมีความหลากหลายและสมบูรณ์ตามบริบทของ
พื้นท่ีมากท่ีสุด จึงได้ทำการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย โดยจัดให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน ผู้เช่ียวชาญในแต่ละมิติ และผู้แทนจาก ศอ.บต. ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
 
๓.๑ แนวโน้มสถานการณ์ (Trends) ตามมิติ STEEP  

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย โดยสถานการณ์ที่สำคัญและ  
อาจส่งผลต่อการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ สรุปตามมิติ STEEP ได้ดังนี้ 
 

มิติสังคม (S: Social)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านสังคม สามารถสรุปแนวโน้มด้านสังคมที่สัมพันธ์กับพื้นท่ี

ชายแดนภาคใต้ ได้ ดังนี้ 
วิกฤตความมั ่นคงทางอาหาร , บทบาทของสตรีในพื ้นที ่มากขึ ้น , การเรียนรู ้ภาษาไทยและความ

หลากหลายทางภาษามากขึ ้น (อาหรับ, มาลายู, จีน, อังกฤษ), ความเป็นพลเมืองสูงขึ ้น , สังคมไร้เง ินสด ,  
การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็น Soft Power และเป็นจุดขายของพื้นท่ี, ช่องว่างระหว่างวัยท่ีกว้างขึ้น (Generation Gap), 
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๒๐ 
 

 
 

คนรุ่นใหม่หลั่งไหลเข้าเมือง, ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้น, สังคม Fake News, สังคมสูงวัย, ชุมชนเด็ก
กำพร้าและแม่เล้ียงเด่ียว, การศึกษาล้าหลังในอันดับท้ายของประเทศ, โรคอุบัติใหม่/โรคระบาด, NCDs พฤติกรรม
สุขภาพที่แย่ลง, ยาเสพติด/ภัยแทรกซ้อน, การบูรณาการการทำงานในท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ , ความยากจน/
ความเหลื ่อมล้ำในสังคม , สังคมคนรุ ่นใหม่, นวัตกรรมสำหรับกลุ ่มเปราะบางและผู ้ส ูงอายุเพิ ่มมากขึ ้น ,  
สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย, ยุคของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และอาชีพใหม่ท่ีหลากหลายมากขึ้น 

 

มิติเทคโนโลยี (T: Technology)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยี  สามารถสรุปแนวโน้มด้านเทคโนโลยี  

ท่ีสัมพันธ์กับพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี้ 
Life Style ใหม่ (Mobile Banking / Meeting Online /Line, OA), ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ถูกใช้มากขึ้น, เทคโนโลยีความมั่นคงประเทศในพื้นที่ทันสมัยมากขึ้น, การใช้ AI ในทุกมิติ, การใช้ Smart Phone  
ท่ีเพิ่มมากขึ้น,  Smart Farming ได้รับความนิยมมากขึ้น, เปล่ียนแปลงสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น (Green Energy), 
การเปลี่ยนสู่ยุคการเรียนรู้ Online (E-learning), สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น (เช่น Cryptocurrency, 
Blockchain), การชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (Internet of Things) เช่น Smart City, 
Smart Farmer, Smart Health Care, ตระหนักและให้ความสำคัญกับ Cyber Security มากขึ้น, Platform for 
Life ได้รับความนิยมมากขึ้น (เช่น Metaverse) และการใช้ Quantum Computing มากขึ้น 
 
มิติเศรษฐกิจ (E: Economic)  

จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สามารถสรุปแนวโน้มด้านเศรษฐกิจท่ีสัมพันธ์กับ
พื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี้ 

ธุรกิจฮาลาลเติบโตมากขึ้น, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เป็นจุดขายของพื้นท่ี, แรงงานมีฝีมือ/ ตลาดแรงงาน
ที่ส่งออกต่างประเทศดีขึ้น, การรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่มากขึ้น, การค้าชายแดนเจริญมากขึ้น, เศรษฐกิจ  
E-Commerce เติบโตและขยายตัวเร็ว (E-Money/ E-Commerce/ Cross Border E-Commerce), เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เกิดใหม่มากขึ้น, มีนวัตกรรมภาคการเกษตรเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น/ BCG Economy (Bio-Circular-
Green Economy), มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ/ทรัพย์ส ินทางปัญญาเข้มงวดมากขึ ้น ,  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ การท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างรายได้ให้พื้นท่ี , เข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาล 
ของประเทศ, ยุคข้าวยากหมากแพง/เงินเฟ้อ, สกุลเงินดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้น, ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ 
เชิงอนุรักษ์เติบโต, เกิดธุรกิจทางด้านสุขภาพมากขึ้น, การท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ (การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
เชิงเกษตร), มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น , วิกฤติความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานมากขึ้น, เข้าถึง
แพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น 
 
 
 
 

๒๑ 
 

 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (E: Environmental)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปแนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสัมพันธ์

กับพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี้ 
ตระหนักในความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (เช่น การปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ การลดการใช้

พลาสติก และส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ), การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น (Biogas & Biomass), โรงงานกำจัด
ขยะที่ได้มาตรฐานมีมากขึ้น, สภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น, เปลี่ยนสู่ความเป็นเมืองเร็วขึ้น, ปัญหามลพิษ ขยะ/ 
น้ำเสีย/ อากาศมากขึ้น, ตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่ามากขึ้น,ให้ความสำคัญกับ Carbon 
Footprint มากขึ้น, ขยะเทคโนโลยีล้นเมือง, ภัยพิบติัมากขึ้น/ถี่ขึ้น (คล่ืนความร้อน/ปัญหาการกัดเซาะ), ผู้บริโภค
ใส่ใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น, มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด (เช่น Carbon Credit), 
ทรัพยากรมีจำกัด/ขาดแคลนทรัพยากร, การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้น, ให้ความสำคัญกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและของเสียในอนาคตมากขึ้น, การขับเคล่ือน BCGs Model, เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 

 

มิติการเมือง (P: Politic)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านการเมือง สามารถสรุปแนวโน้มด้านการเมืองท่ีสัมพันธ์กับ

พื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี้ 
การกระจายอำนาจทางการปกครองดีขึ้น, กลไกปกติของรัฐเรื่องการรักษาความปลอดภัยสามารถทำงาน

ได้ปกติ, การพูดคุยสันติสุขบรรลุความสำเร็จ, กระจายอำนาจให้จังหวัดปกครองตนเอง, การตรวจสอบภาครัฐและ
การเปิดเผยของข้อมูลผ่านโลกดิจิทัลได้มากขึ้น, ผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของจีนและมหาอำนาจอื่น ๆ มากขึ้น, 
โอกาสร่วมมือกับโลกมุสลิมมากขึ้น (ซาอุฯ), การเมืองภาคประชาชน/ พลเมืองคุณภาพ Active Citizen ผ่านโลก
ออนไลน์มีมากขึ้น, คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น, ความขัดแย้งในชุมชมลดลง, การทำงานของ
ระบบราชการขาดความต่อเนื่อง, นักการเมืองขาดอุดมการณ์, คอร์รัปชันน้อยลง,คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ
การเมืองมากขึ้น, การขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนจะมีมากขึ้น, บทบาทของการเมืองท้องถิ่น อาจมีการกระจายอำนาจ
มากขึ้น, การเข้าถึงระบบการตรวจสอบความโปร่งใสของประชาชนมีมากขึ้น, ความเช่ือมั่นในรัฐไทยดีขึ้น 
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๒๑ 
 

 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (E: Environmental)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปแนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสัมพันธ์

กับพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี้ 
ตระหนักในความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (เช่น การปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ การลดการใช้

พลาสติก และส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ), การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น (Biogas & Biomass), โรงงานกำจัด
ขยะที่ได้มาตรฐานมีมากขึ้น, สภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น, เปลี่ยนสู่ความเป็นเมืองเร็วขึ้น, ปัญหามลพิษ ขยะ/ 
น้ำเสีย/ อากาศมากขึ้น, ตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่ามากขึ้น,ให้ความสำคัญกับ Carbon 
Footprint มากขึ้น, ขยะเทคโนโลยีล้นเมือง, ภัยพิบัติมากขึ้น/ถี่ขึ้น (คล่ืนความร้อน/ปัญหาการกัดเซาะ), ผู้บริโภค
ใส่ใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น, มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด (เช่น Carbon Credit), 
ทรัพยากรมีจำกัด/ขาดแคลนทรัพยากร, การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้น, ให้ความสำคัญกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและของเสียในอนาคตมากขึ้น, การขับเคล่ือน BCGs Model, เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 

 

มิติการเมือง (P: Politic)  
จากการรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ด้านการเมือง สามารถสรุปแนวโน้มด้านการเมืองท่ีสัมพันธ์กับ

พื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ได้ดังนี้ 
การกระจายอำนาจทางการปกครองดีขึ้น, กลไกปกติของรัฐเรื่องการรักษาความปลอดภัยสามารถทำงาน

ได้ปกติ, การพูดคุยสันติสุขบรรลุความสำเร็จ, กระจายอำนาจให้จังหวัดปกครองตนเอง, การตรวจสอบภาครัฐและ
การเปิดเผยของข้อมูลผ่านโลกดิจิทัลได้มากขึ้น, ผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของจีนและมหาอำนาจอื่น ๆ มากขึ้น, 
โอกาสร่วมมือกับโลกมุสลิมมากขึ้น (ซาอุฯ), การเมืองภาคประชาชน/ พลเมืองคุณภาพ Active Citizen ผ่านโลก
ออนไลน์มีมากขึ้น, คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น, ความขัดแย้งในชุมชมลดลง, การทำงานของ
ระบบราชการขาดความต่อเนื่อง, นักการเมืองขาดอุดมการณ์, คอร์รัปชันน้อยลง,คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ
การเมืองมากขึ้น, การขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนจะมีมากขึ้น, บทบาทของการเมืองท้องถิ่น อาจมีการกระจายอำนาจ
มากขึ้น, การเข้าถึงระบบการตรวจสอบความโปร่งใสของประชาชนมีมากขึ้น, ความเช่ือมั่นในรัฐไทยดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพอนาคตสำาหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕32

๒๒ 
 

 
 

๓.๒ แรงผลักดัน (Driving Forces: DFs) 
 

จากการหาแนวโน้มของเหตุการณ์ (Trends) ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกัน 
หาแรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีทำให้ Trend ของเหตุการณ์ขับเคล่ือนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้พิจารณาแรงผลักดัน (Driving Forces) ภายใต้
หลัก PDCR ได้แก่ เหตุการณ์หรือแรงผลักดัน (Driving Forces) นั้นมีความเป็นไปได้ น่าเชื่อถือ และสามารถเป็น
จริงได้ (Plausible) เหตุการณ์หรือแรงผลักดัน (Driving Forces) นั้นมีความผิดแผกแตกต่างกัน (Divergent) 
เหตุการณ์หรือแรงผลักดัน (Driving Forces) นั้นมีความท้าทาย (Challenge) เหตุการณ์หรือแรงผลักดัน (Driving 
Forces) นั้นมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน (Related) นำมาสู่ตาราง ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ ๑ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติสังคม 
 

มิติสังคม (Social) 
Trends Driving Forces 

วิกฤตความม่ันคงทางอาหาร - การผลิตและวัตถุดิบในพื้นท่ีไม่เพียงพอ  
- ข้อจำกัดของพื้นท่ีเพาะปลูกและภูมิอากาศ 
- การเข้าถึงมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานสากล 
- เทคโนโลยีนวัตกรรมการแปรรูปและรักษาคุณค่าทาง

อาหาร 
- ภาวะโลกร้อน  
- ภัยพิบัติต่าง ๆ  
- ความไม่สงบในพื้นท่ี 

บทบาทของสตรีในพื้นที่มากข้ึน - การศึกษาและความเท่าเทียมในสังคม 
- การยอมรับในบทบาทของสตรี 

การเรียนรู้ภาษาไทยและ 
ความหลากหลายทางภาษามากข้ึน  

- การเข้าถึงการศึกษาด้านภาษา 
- ช่องทางการศึกษาท่ีหลากหลาย  
- นโยบายของภาครัฐด้านการศึกษา 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
 
 

๒๓ 
 

 
 

มิติสังคม (Social) 
Trends Driving Forces 

ความเป็นพลเมืองสูงขึ้น - การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การทำประชาวิจารณ์ 
การมีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
การสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ (NGOs) 
- การเกิดกลุ่ม/องค์กรอิสระในสังคม 
- อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สังคมไร้เงินสด - ความเจริญทางเทคโนโลยี 
- นโยบายส่งเสริมธุรกิจ E-Commerce ของภาครัฐ 
- การปรับตัวเข้ากับสังคมโลกท่ีมีความทันสมัย 

การใช้อัตลักษณ์ท้องถ่ินเป็น  
Soft Power และเป็นจุดขายของพื้นที ่

- นโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นต่าง ๆ ของภาครัฐ 
- การแข่งขันของภาคธุรกิจ 
- ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม/ศาสนา 

ช่องว่างระหว่างวัยที่กว้างขึ้น (Generation Gap) - การเข้าถึงข้อมูลของคนรุ่นใหม่ 
คนรุ่นใหม่หลั่งไหลเข้าเมือง - ความหลากหลายทางอาชีพ 

- รายได้ ค่าตอบแทน 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากข้ึน 
 

- การจัดการการศึกษาของรัฐไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
และความเช่ือของคนในพื้นท่ี 

สังคม Fake News - แสวงหาประโยชน์จากการให้ข้อมูลท่ีบิดเบือน 
- อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สังคมสูงวัย - เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
- ระบบสาธารณสุข 
- การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
- ระดับความรู้ในการดูแลผู้สูงวัยของผู้ดูแล 
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๒๓ 
 

 
 

มิติสังคม (Social) 
Trends Driving Forces 

ความเป็นพลเมืองสูงขึ้น - การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การทำประชาวิจารณ์ 
การมีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
การสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ (NGOs) 
- การเกิดกลุ่ม/องค์กรอิสระในสังคม 
- อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สังคมไร้เงินสด - ความเจริญทางเทคโนโลยี 
- นโยบายส่งเสริมธุรกิจ E-Commerce ของภาครัฐ 
- การปรับตัวเข้ากับสังคมโลกท่ีมีความทันสมัย 

การใช้อัตลักษณ์ท้องถ่ินเป็น  
Soft Power และเป็นจุดขายของพื้นที ่

- นโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นต่าง ๆ ของภาครัฐ 
- การแข่งขันของภาคธุรกิจ 
- ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม/ศาสนา 

ช่องว่างระหว่างวัยที่กว้างขึ้น (Generation Gap) - การเข้าถึงข้อมูลของคนรุ่นใหม่ 
คนรุ่นใหม่หลั่งไหลเข้าเมือง - ความหลากหลายทางอาชีพ 

- รายได้ ค่าตอบแทน 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากข้ึน 
 

- การจัดการการศึกษาของรัฐไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
และความเช่ือของคนในพื้นท่ี 

สังคม Fake News - แสวงหาประโยชน์จากการให้ข้อมูลท่ีบิดเบือน 
- อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

สังคมสูงวัย - เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
- ระบบสาธารณสุข 
- การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
- ระดับความรู้ในการดูแลผู้สูงวัยของผู้ดูแล 
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๒๔ 
 

 
 

มิติสังคม (Social) 
Trends Driving Forces 

ชุมชนเด็กกำพร้าและแม่เลี้ยงเด่ียว - ความไม่สงบในพื้นท่ี 
- ปัญหาครอบครัว อัตราการหย่าร้าง  
- ความพร้อมในการมีครอบครัว 
- ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ 

การศึกษาล้าหลังในอันดับท้ายของประเทศ - ระบบการศึกษา/คุณภาพของครู  
- แรงจูงใจต่ออาชีพครู 
- การให้ความสำคัญต่อการศึกษา 
- ความพร้อมในการมีบุตร 
- ขาดแคลนครูจากนโยบายสนับสนุนการเกษียณก่อน
กำหนด 
- ความแตกต่างของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของเอกชนกับรัฐ 
- การศึกษาและความเท่าเทียมในสังคม 

โรคอุบัติใหม่/โรคระบาด - สภาวะโลกร้อน 
- พฤติกรรมการใช้ชีวิต/การบริโภคท่ีเปล่ียนไป 
- สังคมไร้พรมแดน 
- อาวุธชีวภาพ 
- ธุรกิจยา/วัคซีน 

NCDs พฤติกรรมสุขภาพที่แย่ลง - พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
- การออกกำลังกาย/การใส่ใจสุขภาพ 
- อิทธิพลของส่ือ 

ยาเสพติด/ภัยแทรกซ้อน - นโยบายภาครัฐด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ 
- จุดศูนย์กลางการกระจายของยาเสพติด 

ความยากจน/ความเหลื่อมล้ำในสังคม - ความเท่าเทียมของต้นทุนและโอกาสของครอบครัว 
- ต้นทุนและโอกาสทางการศึกษา 
- รายได้/การทำงานอาชีพเดียว 
- แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 

๒๕ 
 

 
 

มิติสังคม (Social) 
Trends Driving Forces 

การบูรณาการการทำงานในท้องถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ 

- นโยบายภาครัฐด้านการบริหารจัดการองค์กรในระดับ
ท้องถิ่น 
- ความซับซ้อนของโครงสร้างการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
- การแข่งขันทำผลงาน 
- นโยบายกับความต้องการของชุมชน 

สังคมคนรุ่นใหม่ - การใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป 
- ความเท่าเทียมทางเพศ 
- พหุวัฒนธรรม/ศาสนา 

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ
เพิ่มมากข้ึน 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
- สังคมผู้สูงอายุ 

สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย - การสูญหายและเส่ือมสลายของวัฒนธรรมด้ังเดิม 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมและสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ยุคของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ - การเคล่ือนย้ายประชากร  
- สภาวะโลกร้อน 

อาชีพใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น - สภาวะทางเศรษฐกิจ 
- การย้ายถ่ินฐานของประชากร 
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๒๕ 
 

 
 

มิติสังคม (Social) 
Trends Driving Forces 

การบูรณาการการทำงานในท้องถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ 

- นโยบายภาครัฐด้านการบริหารจัดการองค์กรในระดับ
ท้องถิ่น 
- ความซับซ้อนของโครงสร้างการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
- การแข่งขันทำผลงาน 
- นโยบายกับความต้องการของชุมชน 

สังคมคนรุ่นใหม่ - การใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป 
- ความเท่าเทียมทางเพศ 
- พหุวัฒนธรรม/ศาสนา 

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ
เพิ่มมากข้ึน 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
- สังคมผู้สูงอายุ 

สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย - การสูญหายและเส่ือมสลายของวัฒนธรรมด้ังเดิม 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมและสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ยุคของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ - การเคล่ือนย้ายประชากร  
- สภาวะโลกร้อน 

อาชีพใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น - สภาวะทางเศรษฐกิจ 
- การย้ายถ่ินฐานของประชากร 
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๒๖ 
 

 
 

 
ตารางที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติเทคโนโลยี 

มิติเทคโนโลยี (Technology) 
Trends Driving Forces 

Life Style ใหม่   - การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
- ภัยคุกคามใหม่ (โรคระบาด/ โรคอุบัติใหม่) 
- แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีสำคัญของโลก 

(Mega Trend) 
- การปรับตัวเข้ากับสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ถูก
ใช้มากข้ึน 

- การเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อการวิเคราะห์ใช้งาน 
- ความผิดพลาดของข้อมูล 
- ความจำเป็นในการพัฒนาการบริการของภาครัฐ 
- สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชน 

เทคโนโลยีความม่ันคงประเทศ 
ในพืน้ที่ทันสมัยมากขึ้น 

- อัตราการเกิดอาชญากรรม/ความรุนแรงในพืน้ท่ี 
- ประเภทและความรุนแรงของเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี 
- ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 

การใช้ AI ในทุกมิติ - การปรับตัวเข้ากับสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- เทคโนโลยีและความทันสมัย  
- การเพิ่มประสิทธิภาพของงานในแต่ละมิติ 

การใช้ Smart Phone ที่เพิ่มมากข้ึน - ความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 
Smart Farming ได้รับความนิยมมากขึ้น - การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต/ ลดต้นทุน 
เปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดมากข้ึน  - การตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การเปลี่ยนสู่ยุคการเรียนรู้ Online 
(E-learning) 

- ภัยคุกคามใหม่ (โรคระบาด/ โรคอุบัติใหม่) 
- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากข้ึน  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีราคาถูก 

ตระหนักและให้ความสำคัญกับ  
Cyber Security มากข้ึน 

- ความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 
- เทคโนโลยีท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการความสะดวกของ
คนในพื้นท่ี 

๒๗ 
 

 
 

มิติเทคโนโลยี (Technology) 
Trends Driving Forces 

การเชื่อมต่อและแบ่งปันขอ้มูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน  
(Internet of Things) 

- มีระบบ/ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 
- ความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 
- เทคโนโลยีท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความสะดวก
ของคนในพื้นท่ี 

ตระหนักและให้ความสำคัญกับ  
Cyber Security มากข้ึน 

- การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์  
- ความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 

Platform for Life ได้รับความนิยมมากขึ้น  - ตอบโจทย์ความต้องการ ความสะดวกของคนในพื้นท่ี 
การใช้ Quantum Computing มากขึ้น - ประสิทธิภาพในการประมวลผลใกล้เคียงกับมนุษย์  

- ความรวดเร็วในการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน  

 
 
ตารางที่ ๓ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติเศรษฐกิจ 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
Trends Driving Forces 

ธุรกิจฮาลาลเติบโตมากข้ึน - ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและ
บริการฮาลาล 
- การแข่งขันทางการค้า 
- ความน่าเช่ือถือของพื้นท่ี 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นจุดขายของ
พื้นที ่

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
- อัธยาศัยและความเป็นมิตรของคนในพื้นท่ี  
- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 

แรงงานมีฝีมือ/ ตลาด แรงงานที ่ส ่งออก
ต่างประเทศดีขึ้น 

- ความต้องการของตลาดแรงงานโลกมุสลิม 
- นโยบายของภาครัฐ 

การรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่มากข้ึน - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  
- มาตรการสนับสนุนการลงทุนในพื้นท่ีของภาครัฐ 
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๒๗ 
 

 
 

มิติเทคโนโลยี (Technology) 
Trends Driving Forces 

การเชื่อมต่อและแบ่งปันขอ้มูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน  
(Internet of Things) 

- มีระบบ/ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 
- ความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 
- เทคโนโลยีท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความสะดวก
ของคนในพื้นท่ี 

ตระหนักและให้ความสำคัญกับ  
Cyber Security มากข้ึน 

- การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์  
- ความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล 

Platform for Life ได้รับความนิยมมากขึ้น  - ตอบโจทย์ความต้องการ ความสะดวกของคนในพื้นท่ี 
การใช้ Quantum Computing มากขึ้น - ประสิทธิภาพในการประมวลผลใกล้เคียงกับมนุษย์  

- ความรวดเร็วในการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน  

 
 
ตารางที่ ๓ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติเศรษฐกิจ 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
Trends Driving Forces 

ธุรกิจฮาลาลเติบโตมากข้ึน - ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและ
บริการฮาลาล 
- การแข่งขันทางการค้า 
- ความน่าเช่ือถือของพื้นท่ี 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นจุดขายของ
พื้นที ่

- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
- อัธยาศัยและความเป็นมิตรของคนในพื้นท่ี  
- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 

แรงงานมีฝีมือ/ ตลาด แรงงานที ่ส ่งออก
ต่างประเทศดีขึ้น 

- ความต้องการของตลาดแรงงานโลกมุสลิม 
- นโยบายของภาครัฐ 

การรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่มากข้ึน - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  
- มาตรการสนับสนุนการลงทุนในพื้นท่ีของภาครัฐ 
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๒๘ 
 

 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
Trends Driving Forces 

การค้าชายแดนเจริญมากข้ึน - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
- มาตรการภาษี 
- ความเป็นญาติพี่น้อง 

เศรษฐกิจ E-Commerce เติบโตและ
ขยายตัวเร็ว  

- การเข้าถึงการค้าและบริการ (ง่าย สะดวก และรวดเร็ว) 

- เทคโนโลยีสมัยใหม่   

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดใหม่มากขึ้น - การตระหนักต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
มีนวัตกรรมภาคการเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนมาขึ้น/ BCG Economy  

- การพัฒนาท่ียั่งยืน 

มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ/
ทรัพย์สินทางปัญญาเข้มงวดมากขึ้น 

- การรักษาผลประโยชน์ของประเทศ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสร้างรายได้ให้พื้นที ่

- ความต้องการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน 

เข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาลของประเทศ - ความต้องการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน 

ยุคข้าวยากหมากแพง/เงินเฟ้อ - โรคระบาด 
- สงครามการค้า  
- ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

สกุลเงินดิจิทัลมีบทบาทมากข้ึน - การแข่งขันของมหาอำนาจ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ 
เชิงอนุรักษ์เติบโต 

- พฤติกรรมผู้บริโภคต่อส่ิงแวดล้อม/สุขภาพ 
- สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
- ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ 

เกิดธุรกิจทางด้านสุขภาพมากข้ึน - ความใส่ใจและการดูแลสุขภาพ 
 
การท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ  

 

- ทรัพยากรท่ีเอื้ออำนวยเพื่อทำธุรกิจท่องเท่ียว 
- การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวกับชุมชน  
- ความเข้มแข็งและความร่วมมือของคนในชุมชน 

๒๙ 
 

 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
Trends Driving Forces 

มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากข้ึน - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
- การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

วิกฤติความม่ันคงทางด้านอาหารและ
พลังงานมากข้ึน 

- ภัยพิบัติ  
- โรคระบาด  
- สงคราม  

เข้าถึงแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น - รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป  
- ความต้องการความสะดวกสบาย  
- การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

 
ตารางที่ ๔ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Trends Driving Forces 

ตระหนักในความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
มากข้ึน  

- สภาวะโลกร้อน 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- มาตรการส่ิงแวดล้อม เช่น การวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และ
บริการจากกิจกรรมของคนท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในเชิงปริมาณ 
(Carbon Footprint)/ สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ส่ิงแวดล้อม 
(Carbon Credit)  
- ข้อตกลงสากล เช่น แนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero 
Waste), การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งท่ี ๒๖ หรือ UN Climate 
Change Conference of the Parties (COP26) 
- นโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ 

การใช้พลังงานสะอาดมากข้ึน   - นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ 
- ขาดแคลนพลังงาน 
- การสร้างรายได้ให้ชุมชน 
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๒๙ 
 

 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
Trends Driving Forces 

มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มมากข้ึน - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
- การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

วิกฤติความม่ันคงทางด้านอาหารและ
พลังงานมากข้ึน 

- ภัยพิบัติ  
- โรคระบาด  
- สงคราม  

เข้าถึงแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น - รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป  
- ความต้องการความสะดวกสบาย  
- การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

 
ตารางที่ ๔ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Trends Driving Forces 

ตระหนักในความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
มากข้ึน  

- สภาวะโลกร้อน 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- มาตรการส่ิงแวดล้อม เช่น การวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และ
บริการจากกิจกรรมของคนท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในเชิงปริมาณ 
(Carbon Footprint)/ สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ส่ิงแวดล้อม 
(Carbon Credit)  
- ข้อตกลงสากล เช่น แนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero 
Waste), การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งท่ี ๒๖ หรือ UN Climate 
Change Conference of the Parties (COP26) 
- นโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ 

การใช้พลังงานสะอาดมากข้ึน   - นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ 
- ขาดแคลนพลังงาน 
- การสร้างรายได้ให้ชุมชน 
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๓๐ 
 

 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Trends Driving Forces 

โรงงานกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
มีมากข้ึน 

- นโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างยิ่งยืนของภาครัฐ 
- การจัดการปัญหาขยะล้นเมือง 
- มาตรการส่ิงแวดล้อม เช่น การวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์
และบริการจากกิจกรรมของคนท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในเชิงปริมาณ 
(Carbon Footprint)/ สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ส่ิงแวดล้อม 
(Carbon Credit) 
- ข้อตกลงสากล เช่น แนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์  
(Zero Waste) การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งท่ี ๒๖ หรือ UN Climate 
Change Conference of the Parties (COP26) 

สภาพอากาศแปรปรวนมากข้ึน - การใช้ทรัพยากรหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
- สภาวะโลกร้อน 
- การทำลายส่ิงแวดล้อม 
- นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) 

เปลี่ยนสู่ความเปน็เมืองเร็วขึ้น - คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ปัญหามลพิษ ขยะ/ น้ำเสีย/ อากาศมากขึ้น - ความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ำ ป่ามากข้ึน 

- ส่ิงแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้น 

ให้ความสำคัญกับ Carbon Footprint มากขึ้น - ข้อตกลงในเวทีสากลเพื่อการลดโลกร้อน 
ขยะเทคโนโลยีล้นเมือง  
  

- สังคมเมือง 
- ประสิทธิภาพการกำจัดขยะ 
- การปลูกฝังเรื่องขยะ  

ภัยพิบัติมากข้ึน/ถ่ีขึ้น   - สภาวะโลกร้อน 
- มนุษย์ทำลายธรรมชาติ 

ผู้บริโภคใส่ใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน 

- กระแสใส่ใจสุขภาพ  
- สภาวะโลกร้อน 

มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
ที่เข้มงวด  

- สภาวะโลกร้อน 

๓๑ 
 

 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Trends Driving Forces 

ทรัพยากรมีจำกัด/ขาดแคลนทรัพยากร - การใช้ทรัพยากร  
- ความตระหนักรู้ 

การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
มากข้ึน 

- การตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและมลพิษ  

ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ของเสียในอนาคตมากข้ึน 

- การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม 

การขับเคลื่อน BCGs Model - นโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น - ภาวะโลกร้อน 

 

ตารางที่ ๕ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติการเมือง 

มิติการเมือง (Politic) 
Trends Driving Forces 

การกระจายอำนาจทางการปกครองดีขึ้น - ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
- การรวมศูนย์อำนาจไม่ตอบโจทย์ของพื้นท่ี 
- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 

กลไกปกติของรัฐเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยสามารถทำงานได้ปกติ 

- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
- ความร่วมมือของชุมชน  
- ความพร้อมของหน่วยงาน 

 
การพูดคุยสันติสุขบรรลุความสำเร็จ 

- ความเข้มแข็งของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี 
- มีนโยบายด้านการพูดคุยสันติสุข 
- ความจริงใจของทุกภาคส่วน 
-บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs) 

กระจายอำนาจให้จังหวัดปกครองตนเอง - ความต้องการของประชาชนในการปกครองตนเอง 
การตรวจสอบภาครัฐและการเปิดเผย
ของข้อมูลผ่านโลกดิจิทัลได้มากข้ึน  

- ความโปร่งใสในการบริหาร 
- การทุจริตคอร์รัปชัน 

ผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของจีน
และมหาอำนาจอืน่ๆ มากข้ึน 

- ผลประโยชน์จากการจัดระเบียบโลกใหม่ 
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๓๑ 
 

 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Trends Driving Forces 

ทรัพยากรมีจำกัด/ขาดแคลนทรัพยากร - การใช้ทรัพยากร  
- ความตระหนักรู้ 

การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
มากข้ึน 

- การตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและมลพิษ  

ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ของเสียในอนาคตมากข้ึน 

- การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม 

การขับเคลื่อน BCGs Model - นโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น - ภาวะโลกร้อน 

 

ตารางที่ ๕ แสดงผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในมิติการเมือง 

มิติการเมือง (Politic) 
Trends Driving Forces 

การกระจายอำนาจทางการปกครองดีขึ้น - ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
- การรวมศูนย์อำนาจไม่ตอบโจทย์ของพื้นท่ี 
- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 

กลไกปกติของรัฐเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยสามารถทำงานได้ปกติ 

- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
- ความร่วมมือของชุมชน  
- ความพร้อมของหน่วยงาน 

 
การพูดคุยสันติสุขบรรลุความสำเร็จ 

- ความเข้มแข็งของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี 
- มีนโยบายด้านการพูดคุยสันติสุข 
- ความจริงใจของทุกภาคส่วน 
-บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs) 

กระจายอำนาจให้จังหวัดปกครองตนเอง - ความต้องการของประชาชนในการปกครองตนเอง 
การตรวจสอบภาครัฐและการเปิดเผย
ของข้อมูลผ่านโลกดิจิทัลได้มากข้ึน  

- ความโปร่งใสในการบริหาร 
- การทุจริตคอร์รัปชัน 

ผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของจีน
และมหาอำนาจอืน่ๆ มากข้ึน 

- ผลประโยชน์จากการจัดระเบียบโลกใหม่ 
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๓๒ 
 

 
 

มิติการเมือง (Politic) 
Trends Driving Forces 

โอกาสร่วมมือกับโลกมุสลิม (ซาอุฯ) มากขึ้น - การลงทุนกับต่างประเทศ 
การเมืองภาคประชาชน/ พลเมือง
คุณภาพ Active Citizen ผ่านโลก
ออนไลน์มีมากข้ึน 

- การตื่นตัวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน 

คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่
มากข้ึน 

- โอกาสทางสังคม 

ความขัดแย้งในชุมชมลดลง - ความเข้าใจ 
- ศีลธรรม 

การทำงานของระบบราชการขาดความ
ต่อเนื่อง 

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- การโยกย้ายของระบบราชการ 
- การปรับโครงสร้าง 

นักการเมืองขาดอุดมการณ์ - ศีลธรรม 
คอร์รัปชันน้อยลง - ศีลธรรม 
คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการเมือง
มากข้ึน 

- การเข้าถึงส่ือ ข้อมูลท่ีเปิดกว้างและอิทธิพลของกลุ่ม 

การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนจะมี 
มากข้ึน 

- ความเหล่ือมล้ำในทุกด้าน 

บทบาทของการเมืองท้องถ่ิน อาจมีการ
กระจายอำนาจมากข้ึน 

- นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

การเข้าถึงระบบการตรวจสอบความ
โปร่งใสของประชาชนมีมากข้ึน 

- การทุจริตคอร์รัปชัน 

ความเชื่อม่ันในรัฐไทยดีขึ้น - เสถียรภาพทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
 

 
 

ตัวขับเคลื่อนร่วม (Common Driving Forces: CDFs) 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตัวขับเคลื่อนร่วม (Common Driving Force: CDFs) ซึ่งเป็นการพิจารณา

และให้คะแนนความสำคัญต่อแรงผลักดัน (Driving Forces) ทั้งหมด โดยใช้การโหวตคะแนน (Vote) ผ่าน Google Form 
ทั้งนี้ ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ การหาประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty: HU) 
ด้วยการพิจารณาหาแรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นมากท่ีสุด และ รอบที่ ๒ 
หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับรุนแรงมาก (High Impact: HI) ด้วยการพิจารณาหาแรงผลักดัน (Driving 
Forces) ท่ีคาดว่าหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบมากท่ีสุด ได้ผลคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ครอบคลุมในแต่ละมติิของ 
STEEP ซ ึ ่งเป็นข้อมูลหร ือเหตุการณ์ทางสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) 
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Politic) เพื่อนำมาพิจารณาหาภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future 
Events) ต่อไป ดังนี้ 

 
มิติสังคม   ๑) การศึกษาและความเท่าเทียมในสังคม 
 ๒) นโยบายภาครัฐ  
มิติเทคโนโลยี   ๑) เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ๒) การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 
มิติเศรษฐกิจ   ๑) นโยบายของภาครัฐ 
 ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นทำให้ระบบโลจิสติกส์จะมีความเชื่อมโยง

กันมากขึ้น 
มิติสิ่งแวดล้อม ๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๒) สภาวะโลกร้อน  
มิติการเมือง ๑) การทุจริตคอร์รัปชัน 
 ๒) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
 
๓.๓ ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future Events) 

 

จากตัวขับเคลื่อนร่วม (Common Driving Forces) ทั้ง ๑๐ ตัว ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งที่ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ในครั ้งนี ้ได้โหวต (Vote) คะแนน ผ่าน Google Form และได้นำมาพิจารณาต่อในการหาภาพ
เหตุการณ์ในอนาคต (Future Events) ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากแรงผลักดัน (Driving Forces) ซึ่งแต่ละมิติได้ 
Future Events ดังนี้ 
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๓๓ 
 

 
 

ตัวขับเคลื่อนร่วม (Common Driving Forces: CDFs) 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตัวขับเคลื่อนร่วม (Common Driving Force: CDFs) ซึ่งเป็นการพิจารณา

และให้คะแนนความสำคัญต่อแรงผลักดัน (Driving Forces) ทั้งหมด โดยใช้การโหวตคะแนน (Vote) ผ่าน Google Form 
ทั้งนี้ ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ การหาประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty: HU) 
ด้วยการพิจารณาหาแรงผลักดัน (Driving Forces) ท่ีมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นมากท่ีสุด และ รอบที่ ๒ 
หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับรุนแรงมาก (High Impact: HI) ด้วยการพิจารณาหาแรงผลักดัน (Driving 
Forces) ท่ีคาดว่าหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบมากท่ีสุด ได้ผลคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ครอบคลุมในแต่ละมติิของ 
STEEP ซ ึ ่งเป็นข้อมูลหร ือเหตุการณ์ทางสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) 
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Politic) เพื่อนำมาพิจารณาหาภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future 
Events) ต่อไป ดังนี้ 

 
มิติสังคม   ๑) การศึกษาและความเท่าเทียมในสังคม 
 ๒) นโยบายภาครัฐ  
มิติเทคโนโลยี   ๑) เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ๒) การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 
มิติเศรษฐกิจ   ๑) นโยบายของภาครัฐ 
 ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นทำให้ระบบโลจิสติกส์จะมีความเชื่อมโยง

กันมากขึ้น 
มิติสิ่งแวดล้อม ๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๒) สภาวะโลกร้อน  
มิติการเมือง ๑) การทุจริตคอร์รัปชัน 
 ๒) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
 
๓.๓ ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future Events) 

 

จากตัวขับเคลื่อนร่วม (Common Driving Forces) ทั้ง ๑๐ ตัว ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งที่ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ในครั ้งนี ้ได้โหวต (Vote) คะแนน ผ่าน Google Form และได้นำมาพิจารณาต่อในการหาภาพ
เหตุการณ์ในอนาคต (Future Events) ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากแรงผลักดัน (Driving Forces) ซึ่งแต่ละมิติได้ 
Future Events ดังนี้ 
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๓๔ 
 

 
 

ตารางที่ ๖ แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces ในมิติสังคม 
มิติสังคม (Social) 

 

Driving Forces Future Events 

๑) การศึกษาและความเท่า
เทียมในสังคม 

- การศึกษาท่ีไม่จำกัดการเรียนรู้ และไม่จำกัดภาษา 
- การทำงานและอาชีพท่ีตอบโจทย์ในแต่ละท้องถิ่น 
- การศึกษาท่ีตอบโจทย์กับสังคมมากขึ้น 
- การศึกษาท่ีอิสระ 
- การศึกษาท่ีสร้างอาชีพและรายได้ 
- การเข้าถึงการศึกษาได้อย่างไม่จำกัด 

๒) นโยบายภาครัฐ  - ข้อมูลของบุคคลสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ 
- นโยบายของภาครัฐมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และ

ประชาชนสามารถส่ือสารโดยตรงกับภาครัฐ โดยไม่ผ่านตัวกลางทาง
การเมือง 

 
ตารางที่ ๗ แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces  ในมิติเทคโนโลยี 

 
มิติเทคโนโลยี (Technology) 

Driving Forces Future Events 
๑) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว 

- ลักษณะทางสังคมจะเป็นลักษณะโดดเด่ียวหรือครอบครัวเด่ียวมากขึ้นจาก
การเสพติดเทคโนโลยี 

- คนจะมีอารมณ์ก้าวร้าวและอาการซึมเศร้ามากขึ้น 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมท่ีลดลง 

- ประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้ง่ายข้ึน 
๒) การก่ออาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ 

- ประชาชนในพื้นท่ีถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดธุรกิจการค้าขายข้อมูล
และหลอกลวงบุคลากรในพื้นท่ี 

- ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีเกิดความเสียหาย 
 

๓๕ 
 

 
 

 
ตารางที่ ๘ แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces  ในมิติเศรษฐกิจ 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
 

Driving Forces Future Events 
๑) นโยบายของภาครัฐ - อัตลักษณ์พื้นถิ่นและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงขึ้น  

- ความเป็นเมืองธุรกิจรองรับสังคมสูงวัย เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุ (Home 
Care City Centre) จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนใต้ 

๒) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศดีขึ้น ทำให้ระบบ 
โลจิสติกส์จะมีความเชื่อมโยง
กันมากข้ึน 

- ธุรกิจภาคบริการด้านความบันเทิง (Entertainment) มีคุณภาพสูง  

- ระบบการส่งออกระหว่างประเทศคล่องตัวเกิดการค้าและ 
การลงทุนมากขึ้น 

 
ตารางที่ ๙ แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces  ในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Driving Forces Future Events 

๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ - ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการร ับมือก ับภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ  
ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 

- มีการจัดการในการรับมือกับภัยพิบัติท่ีเป็นระบบ 
- มีองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- การขาดแคลนอาหาร 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยพบิัติทางธรรมชาติ 

๒) สภาวะโลกร้อน - การเกษตรในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลง 
- อาชีพประจำท้องถิ่นบางอาชีพหมดส้ินไป 
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเกษตร 
- วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง 
- การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศทางทะเล 
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๓๕ 
 

 
 

 
ตารางที่ ๘ แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces  ในมิติเศรษฐกิจ 
 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) 
 

Driving Forces Future Events 
๑) นโยบายของภาครัฐ - อัตลักษณ์พื้นถิ่นและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงขึ้น  

- ความเป็นเมืองธุรกิจรองรับสังคมสูงวัย เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุ (Home 
Care City Centre) จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนใต้ 

๒) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศดีขึ้น ทำให้ระบบ 
โลจิสติกส์จะมีความเชื่อมโยง
กันมากข้ึน 

- ธุรกิจภาคบริการด้านความบันเทิง (Entertainment) มีคุณภาพสูง  

- ระบบการส่งออกระหว่างประเทศคล่องตัวเกิดการค้าและ 
การลงทุนมากขึ้น 

 
ตารางที่ ๙ แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces  ในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
Driving Forces Future Events 

๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ - ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการร ับมือก ับภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ  
ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 

- มีการจัดการในการรับมือกับภัยพิบัติท่ีเป็นระบบ 
- มีองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- การขาดแคลนอาหาร 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยพบิัติทางธรรมชาติ 

๒) สภาวะโลกร้อน - การเกษตรในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลง 
- อาชีพประจำท้องถิ่นบางอาชีพหมดส้ินไป 
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเกษตร 
- วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง 
- การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศทางทะเล 
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๓๖ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๐  แสดงผลการพิจารณาหา Future Events จาก Driving Forces ในมิติการเมือง 
 

มิติการเมือง (Politic) 
Driving Forces Future Events 

๑) การทุจริตคอร์รัปชัน - ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นที่บ่ันทอนความเจริญ  
- ความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
- การได้รับผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลหรือคนบางกลุ่มในพื้นท่ี  
- กลไกของภาครัฐกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพล 
- กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเช่ือถือ 
- บ้านเมืองพัฒนาช้าและไม่เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
- การชุมนุมประท้วงต่อต้านและขับไล่กลุ่มผู้ทุจริตและคอร์รัปชัน 

๒) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ - นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง 
- ความแตกแยกและการแบ่งพรรคแบ่งพวกในพื้นท่ี 
- ความเช่ือมั่นต่อการการค้าและการลงทุนท่ีลดลง 
- ผลประโยชน์ตกไปอยู่ในกำมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
- การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล 

 
 หลังจากนั้นจึงทำการโหวตคะแนน (Vote) ผ่าน Google Form อีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาภาพเหตุการณ์ใน
อนาคต (Future Events) 2 อันดับที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละมิติ เพื่อนำเข้าสู่ตาราง U ซึ่งการวาดภาพอนาคตนั้น 
จะใช้คู่ความสัมพันธ์ของ Future Events ท่ี “อยู่คนละมิติ” และ “ไม่สัมพันธ์กันอย่างส้ินเชิง” โดยนำหลัก PDCR 
ในการพิจารณา ดังนี้ (๑) มีความเป็นไปได้ น่าเชื ่อถือ (Plausible) (๒) มีความผิดแผก แตกต่าง (Divergent)  
(๓) มีความท้าทาย (Challenge) และ (4) มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน (Related) เพื่อให้ได้แกนท่ีมีความสำคัญ
สุงสุดและมีอิทธิพลครอบคลุมในมิติอื ่น ๆ จำนวน ๒ แกน ซึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี ้ ได้แกนใน  
มิติเทคโนโลยี : การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และมิติสังคม: นโยบายภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 
 

 
 

3.4  ภาพฉากทัศน์ 
 

จากกระบวนการ ข้างต้นนำมาสู่การได้แกนภาพอนาคต (Scenario) เพื่อการเขียนภาพระยะยาว (Scenario 
Stories) ตาม Focal Question คือ“ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” ที่กำหนดไว้ เป็นแกน Y มิติเทคโนโลยี การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และแกน X มิติ
สังคม นโยบายภาครัฐ ได้ภาพอนาคต 4 ฉากทัศน์ ได้แก่ ภาพฉากทัศน์ที่ ๑ “Cyber Bird” ภาพฉากทัศน์ที่ ๒ 
“ช้างติดหล่ม” ภาพฉากทัศน์ท่ี ๓ “สลอธป่วย” และ ภาพฉากทัศน์ท่ี ๔ “เต่าบิน”  ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒๑  
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒๑  ภาพแสดง “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” 

 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) โดยการเรียบเรียงเหตุการณ์ใน

อนาคตออกมาในลักษณะของ “เรื ่องเล่า” (Narrative) หรือการบรรยายในลักษณะร้อยแก้วที ่เชื ่อมโยงและ
สอดคล้องกับ Focal Question ท่ีต้ังไว้ ได้แก่ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” โดยไม่ลืมท่ีจะนำ Future event ท่ีเราไม่ได้นำมาเป็นแกน X, Y มาพิจารณาเพื่อใส่ลงในภาพ
แต่ละภาพให้ครบทุกมิติของ STEEP ดังนี้ 
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๓๗ 
 

 
 

3.4  ภาพฉากทัศน์ 
 

จากกระบวนการ ข้างต้นนำมาสู่การได้แกนภาพอนาคต (Scenario) เพื่อการเขียนภาพระยะยาว (Scenario 
Stories) ตาม Focal Question คือ“ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี  
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” ที่กำหนดไว้ เป็นแกน Y มิติเทคโนโลยี การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และแกน X มิติ
สังคม นโยบายภาครัฐ ได้ภาพอนาคต 4 ฉากทัศน์ ได้แก่ ภาพฉากทัศน์ที่ ๑ “Cyber Bird” ภาพฉากทัศน์ที่ ๒ 
“ช้างติดหล่ม” ภาพฉากทัศน์ท่ี ๓ “สลอธป่วย” และ ภาพฉากทัศน์ท่ี ๔ “เต่าบิน”  ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒๑  
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒๑  ภาพแสดง “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” 

 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) โดยการเรียบเรียงเหตุการณ์ใน

อนาคตออกมาในลักษณะของ “เรื ่องเล่า” (Narrative) หรือการบรรยายในลักษณะร้อยแก้วที ่เชื ่อมโยงและ
สอดคล้องกับ Focal Question ท่ีต้ังไว้ ได้แก่ “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” โดยไม่ลืมท่ีจะนำ Future event ท่ีเราไม่ได้นำมาเป็นแกน X, Y มาพิจารณาเพื่อใส่ลงในภาพ
แต่ละภาพให้ครบทุกมิติของ STEEP ดังนี้ 
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๓๘ 
 

 
 

ฉากทัศน์ที่ ๑ “Cyber Bird” 
 

ในปี พ.ศ.๒๕๗๕ การพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
ดีขึ้น ขณะเดียวกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนมี
คุณภาพบนความปลอดภัยด้านข้อมูล ชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้นด้วย 

ด้านสังคม  พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกฎหมายป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐทางไซเบอร์ การบริหารจัดการด้านสวัสดิการจากภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำ
ทางสังคมในทุกด้าน เช่น ด้านการศึกษา คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้หลากหลาย เช่น อาหรับ มาลา
ยู จีน และอังกฤษ เนื่องจากมีช่องทางให้ศึกษาได้หลากหลายจึงเรียนรู้ได้มากขึ้น การเรียนออนไลน์สามารถเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
และพื้นที่ใกล้เคียง การเข้าถึงการศึกษาได้ไม่จำกัดช่องทางและภาษา ทำให้มี อิสระในการศึกษา ตอบโจทย์ 
การทำงานและอาชีพในท้องถิ่น การศึกษาที่ตอบโจทย์สังคมมากขึ้น การศึกษาที่สร้างรายได้ ด้านสาธารณสุข  
มีการใช้ Telemed ในการรักษาผู้ป่วยที่อยู ่ห่างไกลโดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล อีกส่วนหนึ่งมาจาก  
การมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็น Soft Power และเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ประกอบกับมีความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์จึงทำให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในระบบการบริการทางไซเบอร์และการใช้งานท่ีปลอดภัยบน
ระบบปฏิบัติการออนไลน์ จึงนิยมใช้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ออนไลน์และกลายเป็นสังคมไร้เงินสด เป็นต้น  
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการเป็นพลเมืองผ่านการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาพื้นท่ีสูงขึ้น สภาพสังคมดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ขาดการเข้าสังคม การรวมกลุ่ม EQ ต่ำลง ขาดทักษะการเข้าสังคมการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็วทางเทคโนโลยีส่งผลผลให้ เด็กรุ่นใหม่ขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม ใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง คนรุ่นใหม่ไม่ได้
รับการขัดเกลาทางศาสนา เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์ ทำให้คุณธรรม จริยธรรมเบาบาง ความผูกพัน  
เชื่อฟังและความกตัญญูต่อพ่อแม่ และครูน้อยลง การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น ทำให้เกิดการเลียนแบบ  
มีการใช้ยาเสพติดมากขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลและการหาซื้อ  Online ง่ายข้ึน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังคงเป็นภัยคุกคามในพื้นที่ แม้ว่าทุกภาคส่วนจะมีความพร้อมในการรับมือกับ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากขึ้นก็ตาม มีการจัดการการรับมือกับภัยพิบัติท่ีเป็นระบบ มีองค์ความรู้ใน
การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
มีความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเกษตร  

ด้านเทคโนโลยี มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สูง มีระบบความปลอดภัยและเครือข่ายในการรักษา
ความปลอดภัย เช่น การ Scan ลายนิ้วมือ ม่านตา การใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน 

๓๙ 
 

 
 

การทำงาน ลดการเดินทาง แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น มีเทคโนโลยีและระบบป้องกัน 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เอกชน และหน่วยงานภาครัฐทางไซเบอร์  

ในทางกลับกัน บางอาชีพในท้องถิ่นจะหายไป จำนวนคนว่างงานในพื้นที่มากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยมีา
แทนท่ีเนื่องจากการถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยี เช่น พนักงานธนาคาร พ่อค้าคนกลางทางการเกษตร เทคโนโลยีช่วย
ให้สินค้าส่งถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพจากสวน และผู้ประกอบการได้ผลกำไรเต็มท่ี ราคาสูงขึ้น 

ด้านเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลให้มีคนรุ่นใหม่สร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพ เช่น  
E-Sport การค้าทางออนไลน์ การสนับสนุนงบประมาณและเงินทุนจากภาครัฐเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพื้นท่ี  
มีมาตรการและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุน ธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องผ่าน
ตัวกลาง สามารถลดขั้นตอนการโอนเงิน การใช้สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น มีความปลอดภัย และใช้งาน
ได้จริง 

ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน มีระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ในพื้นท่ีมีจำนวนโรงงานกำจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน
มากขึ้น รัฐบาลและเอกชนยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินงาน มีความมั่นคงทางพลังงาน ยึดการใช้
พลังงานสะอาดท่ีสามารถผลิตได้เองในพื้นท่ี 

ด้านการเมือง การเมืองโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลด้วยระบบ IT  
ที่ครอบคลุมและปลอดภัย ภาคการเมืองเข้าถึงประชาชน รับทราบข้อมูลและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ผ่าน 
Community Online บทบาทของสตรีทางการเมือง การปกครองในพื้นที่มากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ 
ภาครัฐพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีระบบแจ้งเตือนทางอาชญากรรม เช่น บุคคลตาม
หมายจับ ผู้ต้องสงสัย ในการรักษาความสงบ และลดอาชญากรรมในพื้นท่ี 

ข้อมูลของบุคคลสาธารณะสามารถถูกตรวจสอบได้ นโยบายของภาครัฐเกิดจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนสามารถส่ือสารโดยตรงกับภาครัฐ โดยไม่ผ่านตัวกลางทางการเมือง 
 

ฉากทัศน์ที่ ๒ “ช้างติดหล่ม” 
 

การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ.๒๕๗๕ จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น 
ขณะเดียวกันประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับต่ำ มีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อันส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนใต้ และส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม นโยบายของรัฐบาลด้านสังคมให้สิทธิและเสีรีภาพแก่ประชาชน ได้อยู่ร่วมกันโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ 
ไม่จำกัดศาสนา มีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกการแตกต่างทางความคิด และมีนโยบายในการหนุนเสริมเรื ่อง 
พหุวัฒนธรรม พหุสังคม ท่ีจะให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ทำให้เกิดสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน  



ภาพอนาคตสำาหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 49

๓๙ 
 

 
 

การทำงาน ลดการเดินทาง แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น มีเทคโนโลยีและระบบป้องกัน 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เอกชน และหน่วยงานภาครัฐทางไซเบอร์  

ในทางกลับกัน บางอาชีพในท้องถิ่นจะหายไป จำนวนคนว่างงานในพื้นที่มากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยมีา
แทนท่ีเนื่องจากการถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยี เช่น พนักงานธนาคาร พ่อค้าคนกลางทางการเกษตร เทคโนโลยีช่วย
ให้สินค้าส่งถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพจากสวน และผู้ประกอบการได้ผลกำไรเต็มท่ี ราคาสูงขึ้น 

ด้านเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลให้มีคนรุ่นใหม่สร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพ เช่น  
E-Sport การค้าทางออนไลน์ การสนับสนุนงบประมาณและเงินทุนจากภาครัฐเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพื้นท่ี  
มีมาตรการและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุน ธุรกรรมทางการเงินมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องผ่าน
ตัวกลาง สามารถลดขั้นตอนการโอนเงิน การใช้สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น มีความปลอดภัย และใช้งาน
ได้จริง 

ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน มีระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ในพื้นท่ีมีจำนวนโรงงานกำจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน
มากขึ้น รัฐบาลและเอกชนยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินงาน มีความมั่นคงทางพลังงาน ยึดการใช้
พลังงานสะอาดท่ีสามารถผลิตได้เองในพื้นท่ี 

ด้านการเมือง การเมืองโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลด้วยระบบ IT  
ที่ครอบคลุมและปลอดภัย ภาคการเมืองเข้าถึงประชาชน รับทราบข้อมูลและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ผ่าน 
Community Online บทบาทของสตรีทางการเมือง การปกครองในพื้นที่มากขึ้นประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ 
ภาครัฐพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีระบบแจ้งเตือนทางอาชญากรรม เช่น บุคคลตาม
หมายจับ ผู้ต้องสงสัย ในการรักษาความสงบ และลดอาชญากรรมในพื้นท่ี 

ข้อมูลของบุคคลสาธารณะสามารถถูกตรวจสอบได้ นโยบายของภาครัฐเกิดจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนสามารถส่ือสารโดยตรงกับภาครัฐ โดยไม่ผ่านตัวกลางทางการเมือง 
 

ฉากทัศน์ที่ ๒ “ช้างติดหล่ม” 
 

การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ.๒๕๗๕ จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น 
ขณะเดียวกันประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับต่ำ มีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อันส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนใต้ และส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม นโยบายของรัฐบาลด้านสังคมให้สิทธิและเสีรีภาพแก่ประชาชน ได้อยู่ร่วมกันโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ 
ไม่จำกัดศาสนา มีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกการแตกต่างทางความคิด และมีนโยบายในการหนุนเสริมเรื ่อง 
พหุวัฒนธรรม พหุสังคม ท่ีจะให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ทำให้เกิดสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน  
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๔๐ 
 

 
 

แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการสร้างข้อมูลข่าวสารทางด้านลบ ทำให้เกิดความขัดแย้ง ประชาชนมีการรับส่ือ 
โดยไม่พิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูล ประชาชนมีการกระจายสื่อโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ประชาชนมีความฉลาดทางดิจิทัลต่ำ (Digital Intelligent Quotient) การถูกมัลแวร์โจมตี ทำให้เกิดอุปสรรคใน 
การเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น ประชาชนอยู่ด้วยความหวาดแระแวง และมีความห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยทาง  
ไซเบอร์ (Cyber Security)  

ด้านเทคโนโลยี ภาครัฐส่งเสริมนวัตกรรม AI และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายใหกั้บ
ประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และมีนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ (Farming 4.0 Policy)  
ท่ีเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร มีนโยบายการบริหารจัดการ
ฟาร์มท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลสูงสุด (Optimization) ทำให้เกษตรกรได้กำไรสูงสุด มีการใช้เทคโนโลยี 
(Global positioning System: GPS) ในการบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียมและเครื่องวัดต่าง ๆ (Sensors) ทำให้
การเกษตรมีความแม่นยำ มีการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องควบคู่กับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แต่อย่างไรก็ตาม มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้ความมั่นคงทางเทคโนโลยีลดลง รวมทั้งมี
การนำเข้าเทคโนโลยีจำนวนมากทำให้ประเทศขาดดุลทางการค้า ภาคการผลิตพบอุปสรรค ทำให้ขาดทักษะ  
ด้านแรงงาน ทำให้ไม่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพิ ่มเติม อีกทั้งยังมีก ลุ่มผู ้หวังผลประโยชน์ทางด้านการค้า
ลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีท่ีรัฐส่งเสริม  

ด้านเศรษฐกิจ รัฐมีนโยบายที่ส่งเสริมการผลิต และอุตสาหกรรมในระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค  
ลดการพึ่งพาและการนำเข้าจากต่างประเทศ มีกระบวนการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กับผลผลิตอย่าง 
ครบวงจร มีนโยบายท่ีสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับครัวเรือน และมีรายได้ต่อหัวทัดเทียมกับประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว  

แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ผู้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของรัฐได้ มีความปลอดภัยด้านไซเบอร์ต่ำ ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้
อย่างสมบูรณ์  

ด้านสิ่งแวดล้อม รัฐมีนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาส่ิงแวดล้อม มีมาตรการท่ีเข้มข้น รุนแรง
ในบทลงโทษต่อผู้ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการอย่างจริงจังให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย (Polluter 
Pays Principle: PPP) ต่อการทำลายส่ิงแวดล้อม และมีกฎหมายให้ผู้ท่ีทำลายส่ิงแวดล้อมต้องเป็นผู้แก้ไขและฟื้นฟู 
ให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักในการร่วมเป็นผู้รักษา
ส่ิงแวดล้อม  

แต่ทว่ามีการใช้เทคโนโลยีในการบิดเบือนข้อมูลด้านพื้นท่ีป่า การแพร่กระจายข้อมูลท่ีทำให้เกิดความเข้าใจผิดด้าน
ส่ิงแวดล้อม การอ้างสิทธิ ์ในการครอบครอง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ตลอดจน การพัฒนาและ 
การสร้างเทคโนโลยี ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เช่น มลพิษทาง
ดิน น้ำ อากาศ เสียง หรือการปนเป้ือนของสารพิษ อันส่งผลกระทบในวงกว้าง 

ด้านการเมือง  รูปแบบการบริหารจัดการของรัฐบาล เปิดโอกาส และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลัก โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนการวางแผนในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ 

๔๑ 
 

 
 

มีการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนาการเมือง นักการเมืองมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีสถาบันการเมืองท่ีเป็นมืออาชีพ  

แต่ก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีสร้างข่าวปลอม (Fake News) เพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งทางการเมอืง 
เกิดเว็บไซต์ข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ประชาชน สถาบันทางการเมือง และสังคมถูกปลุกปั่น สร้างความ
เสียหายและผลกระทบต่อคน ชุมชน และสังคมเป็นอย่างมาก 
 

ฉากทัศน์ที่ ๓ “สลอธป่วย” 
 

ภาพพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ หากนโยบายและกฎหมายล้าหลังไมทั่น
ต่อการเปล่ียนแปลงและไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม นโยบายและกฎหมายที ่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั ้น ส่งผลให้สังคมพัฒนาช้า  
มีระบบการศึกษาที่ล้าหลัง เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีมีน้อยและอยู่ในวงที่จำกัดเท่านั้น อีกทั้งกลุ่มคนที่เขา้ถึง
เทคโนโลยีได้ก็เผชิญกับความเสี่ยงในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใด  ๆ รองรับ 
ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาในการแก้ปัญหาในมติิ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ สังคมยังเกิดความเหลื่อมล้ำ แตกแยก ขาดระเบียบวินัยและจริยธรรม ก่อให้เกิดอาชญากรรมใน
สังคมท่ีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมไม่น่าอยู่ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่ไม่ดีเท่าที่ควร และไม่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การขาดการพัฒนาในทุกมิติ อีกท้ัง
ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงไม่ได้รับการตอบสนองใน  
การช่วยเหลือและแก้ปัญหาใด ๆ จากภาครัฐ  

ด้านเทคโนโลยี ด้วยนโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดการโจรกรรมข้อมูล 
เพราะขาดผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีองค์ความรู้และรู้ไม่เท่าทัน  
ทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการดำรงชีวิตในทุกมิติ อีกท้ัง ภาครัฐยังขาดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าภาคเอกชนจะมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ในพื้นท่ี 
แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นยังคงขาดความปลอดภัย ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล การเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ/ข่าวปลอม (Fake News) การเจาะระบบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งภาครัฐ 
ไม่สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ เนื่องจากท้ัง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนนั้นไม่มีความรู้ในด้านกฎหมายและการใช้เทคโนโลยี  

ด้านเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการขาดความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้เกิดการโจรกรรมข้อมูล ทำให้การค้าและการลงทุนในพื้นที่ขาดการพัฒนาและ
ขาดความเชื่อมั ่นในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่ระบบ E-Banking ก็ยังใช้การไม่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มนักลงทุนภายนอกพื้นที่ไม่สนใจเข้าไปลงทุนในพื้นท่ี  ในขณะที่การลงทุนในภาคธุรกิจ
ภายในพื้นท่ีเองนั้น ก็ไม่เกิดการพัฒนาและขยายตัวใด ๆ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าชายแดนลดลง 
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๔๑ 
 

 
 

มีการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนาการเมือง นักการเมืองมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีสถาบันการเมืองท่ีเป็นมืออาชีพ  

แต่ก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีสร้างข่าวปลอม (Fake News) เพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งทางการเมอืง 
เกิดเว็บไซต์ข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ประชาชน สถาบันทางการเมือง และสังคมถูกปลุกปั่น สร้างความ
เสียหายและผลกระทบต่อคน ชุมชน และสังคมเป็นอย่างมาก 
 

ฉากทัศน์ที่ ๓ “สลอธป่วย” 
 

ภาพพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ หากนโยบายและกฎหมายล้าหลังไมทั่น
ต่อการเปล่ียนแปลงและไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม นโยบายและกฎหมายที ่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั ้น ส่งผลให้สังคมพัฒนาช้า  
มีระบบการศึกษาที่ล้าหลัง เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีมีน้อยและอยู่ในวงที่จำกัดเท่านั้น อีกทั้งกลุ่มคนที่เขา้ถึง
เทคโนโลยีได้ก็เผชิญกับความเสี่ยงในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใด  ๆ รองรับ 
ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาในการแก้ปัญหาในมติิ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ สังคมยังเกิดความเหลื่อมล้ำ แตกแยก ขาดระเบียบวินัยและจริยธรรม ก่อให้เกิดอาชญากรรมใน
สังคมท่ีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมไม่น่าอยู่ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่ไม่ดีเท่าที่ควร และไม่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การขาดการพัฒนาในทุกมิติ อีกท้ัง
ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงไม่ได้รับการตอบสนองใน  
การช่วยเหลือและแก้ปัญหาใด ๆ จากภาครัฐ  

ด้านเทคโนโลยี ด้วยนโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดการโจรกรรมข้อมูล 
เพราะขาดผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีองค์ความรู้และรู้ไม่เท่าทัน  
ทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนในการดำรงชีวิตในทุกมิติ อีกท้ัง ภาครัฐยังขาดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าภาคเอกชนจะมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ในพื้นท่ี 
แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นยังคงขาดความปลอดภัย ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล การเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ/ข่าวปลอม (Fake News) การเจาะระบบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งภาครัฐ 
ไม่สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ เนื่องจากท้ัง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนนั้นไม่มีความรู้ในด้านกฎหมายและการใช้เทคโนโลยี  

ด้านเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการขาดความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้เกิดการโจรกรรมข้อมูล ทำให้การค้าและการลงทุนในพื้นที่ขาดการพัฒนาและ
ขาดความเชื่อมั ่นในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่ระบบ E-Banking ก็ยังใช้การไม่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มนักลงทุนภายนอกพื้นที่ไม่สนใจเข้าไปลงทุนในพื้นท่ี  ในขณะที่การลงทุนในภาคธุรกิจ
ภายในพื้นท่ีเองนั้น ก็ไม่เกิดการพัฒนาและขยายตัวใด ๆ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าชายแดนลดลง 
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๔๒ 
 

 
 

ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น ในขณะที่ภาคการเกษตรก็มีผลผลิตท่ี
ตกต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน และส่งออกไม่ได้อีกด้วย  

ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ถูกนำไปใช้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า และขาดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เนื่องจาก
ประชาชนไม่มีองค์ความรู ้ที ่ใช้ติดอาวุธทางปัญญาในการแก้ปัญหาในทุกมิติ เพราะการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี 
นอกจากนั้น ภาครัฐก็ไม่ได้นำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในพื้นที่ เพื่ อการจัดการและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  
การกำจัดขยะ/ส่ิงปฏิกูล หรือระบบการจัดการของเสีย เป็นต้น  

ด้านการเมือง  จากนโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง และไม่มีความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ทำให้คนขาดความเช่ือมั่นต่อการทำงานของภาครัฐ และขาดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคพลเรือน 
และภาคเอกชน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีในมิติต่าง ๆ ซึ่งผลประโยชน์จะเอื้อประโยชน์เพียงกลุ่มผู้มีอิทธิพล
บางกลุ่มในพื้นท่ี เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ   
 

ฉากทัศน์ที่ ๔ “เต่าบิน” 
 

ในปี พ.ศ.๒๕๗๕ นโยบายและกฎหมายการพัฒนาพื ้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังล้าหลังไม่ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลง แต่มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนยังประสบกับปัญหาอยู่ตามมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านสังคม บ้านเมืองพัฒนาช้าและเกิดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ทำให้เกิดความเห็นต่างจนนำไปสู่ความ
แตกแยกทางสังคม เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากประชาชนสูญเสียความเช่ือมั่นและไม่เข้าใจในภาครัฐ จนทำให้
ความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับ
บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้ 
ไม่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที ่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ทำให้สามารถนำมาวางแผนแก้ไขความไม่สงบ 
ประชาชนมีความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สิน การติดต่อส่ือสารในพื้นท่ีถึงระดับบุคคลได้อย่างปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงในการก่อเหตุ สร้างความเสียหาย และสร้างความเชื่อมั ่นให้กับคนในพื้นที่ เช่น การมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(Closed Circuit Television System: CCTV) ท่ีทันสมัย 

ด้านเทคโนโลยี ประชาชนในพื้นที่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดธุรกิจการค้าขายข้อมูลและหลอกลวง
บุคลากรในพื้นที่ มีกฎหมายและความคุ้มครองด้านเทคโนโลยีที่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชนยังไม่มีความรับรู้รับทราบในด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี  

๔๓ 
 

 
 

แต่อย่างไรก็ตามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางไซเบอร์ ทำให้ประชาชนในพื ้นท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความแม่นยำ และทันสมัย ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล Big Data  
มาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพื่อวางแผนและพัฒนาพื้นท่ีได้ 

ด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าชายแดนลดลง รวมถึงขาดความเช่ือมั่นในการลงทุน
จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ ไม่มีงาน เกิดความยากจนและเหลื่อมล้ำสูง  
สินค้าผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตตกต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน ราคาตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ภาวะเงินเฟ้อ 

แต่จากการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้ภาคเอกชนและประชาชน
ในพื้นที่มีการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น  
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในพื้นท่ี 

ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษทั้งทางบกทางน้ำและอากาศ ไม่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและส่ิง
ปฏิกูลท่ีได้มาตรฐาน พื้นท่ีสีเขียวลดลงส่ิงแวดล้อมถูกทำลายและถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้น เพื่อแสวงหาท่ีทำกินและท่ีอยู่
อาศัยใหม ่ๆ เกิดภัยพิบัติในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตทรุดโทรม 

แต่เนื ่องจากในพื้นที่มีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลให้ในด้านสิ่งแวดล้อมมีระบบเตือนภัยท่ี
ทันสมัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบและเทคโนโลยีในการจัดการของเสียที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน  
มีฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยในการวางแผนการจัดการในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการเมือง  จากการที่นโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ 
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ การทุจริตเชิงนโยบายทำได้ง่ายขึ้น เป็นช่องว่างให้ผู้คิดต่างจากรัฐในการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี
เพิ่มมากขึ้น เกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล มีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ  

แต่ในพื้นท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้การติดตามผู้ก่อความไม่สงบได้รวดเร็วมากขึ้น มีข้อมูล
ด้านการข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว ข่าวปลอม (Fake News) ในพื้นที่ลดลง การปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง
และเช่ือถือได้ ด้านการทหารมีอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยมากขึ้น 

 
๓.๕ การวิเคราะห์ประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options)  
  

 จากฉากทัศน ์ทั ้ง ๔ ฉากทัศน ์ข ้างต้น  สามารถนำมาว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และ 
ภัยคุกคาม (T: Threats) เพ ื ่อสร ้างประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) สำหร ับการนำไปจัดทำ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
ซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นทางยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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๔๓ 
 

 
 

แต่อย่างไรก็ตามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางไซเบอร์ ทำให้ประชาชนในพื ้นท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความแม่นยำ และทันสมัย ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล Big Data  
มาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพื่อวางแผนและพัฒนาพื้นท่ีได้ 

ด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าชายแดนลดลง รวมถึงขาดความเช่ือมั่นในการลงทุน
จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ ไม่มีงาน เกิดความยากจนและเหลื่อมล้ำสูง  
สินค้าผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตตกต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน ราคาตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ภาวะเงินเฟ้อ 

แต่จากการท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้ภาคเอกชนและประชาชน
ในพื้นที่มีการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น  
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในพื้นท่ี 

ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษทั้งทางบกทางน้ำและอากาศ ไม่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและส่ิง
ปฏิกูลท่ีได้มาตรฐาน พื้นท่ีสีเขียวลดลงส่ิงแวดล้อมถูกทำลายและถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้น เพื่อแสวงหาท่ีทำกินและท่ีอยู่
อาศัยใหม ่ๆ เกิดภัยพิบัติในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตทรุดโทรม 

แต่เนื ่องจากในพื้นที่มีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลให้ในด้านสิ่งแวดล้อมมีระบบเตือนภัยท่ี
ทันสมัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบและเทคโนโลยีในการจัดการของเสียที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน  
มีฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยในการวางแผนการจัดการในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการเมือง  จากการที่นโยบายและกฎหมายล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ 
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ การทุจริตเชิงนโยบายทำได้ง่ายขึ้น เป็นช่องว่างให้ผู้คิดต่างจากรัฐในการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี
เพิ่มมากขึ้น เกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล มีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ  

แต่ในพื้นท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้การติดตามผู้ก่อความไม่สงบได้รวดเร็วมากขึ้น มีข้อมูล
ด้านการข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว ข่าวปลอม (Fake News) ในพื้นที่ลดลง การปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง
และเช่ือถือได้ ด้านการทหารมีอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัยมากขึ้น 

 
๓.๕ การวิเคราะห์ประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options)  
  

 จากฉากทัศน ์ทั ้ง ๔ ฉากทัศน ์ข ้างต้น  สามารถนำมาว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และ 
ภัยคุกคาม (T: Threats) เพ ื ่อสร ้างประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) สำหร ับการนำไปจัดทำ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
ซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นทางยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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๔๔ 
 

 
 

ฉากทัศน์ที่ 1 Cyber Bird  
  

 เมื่อนำฉากทัศน์ท่ี 1 เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ Cyber Bird มาวิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และ 
ภัยคุกคาม (T: Threat) เพื่อหาประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ผลท่ีได้มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ โอกาส (O: Opportunity) ได้แก่ 
  - กฎหมายป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐทางไซเบอร์   
มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สูง 
  - การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นอำนาจอ่อน (Soft Power) และเป็นจุดขายของพื้นท่ี 
  - การใช้ภาษาได้หลากหลาย โดยเฉพาะภาษอาหรับและมาลายู 
  - มีความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาด 
 ๑.๒ ภัยคุกคาม (T: Threat) ได้แก่ 
  - การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีส่งผลผลให้ เด็กรุ่นใหม่ขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม 
และทางศาสนา 
  - การใช้ยาเสพติดมากขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลและการหาซื้อออนไลน์ (Online) ง่ายข้ึน 
  - การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติยังคงเป็นภัยคุกคามในพื้นท่ี 
  - จำนวนคนว่างงานในพื้นท่ีมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมาแทนท่ีคน 
 เม ื ่อว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threat) เพ ื ่อหาประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) รองรับในระยะ ๑๐ ปี และ ๕ ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
   

๔๕ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๑ Cyber Bird 
 

ลำดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๑ Cyber Bird 

๑๐ ปี ๕ ปี 
๑. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ชายแดนใต้  ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Unite) 
๒. แหล่งผล ิตส ินค ้าและบร ิการฮาลาลของ

ประเทศ 
แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของภาคใต้ 

๓. ศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมาลายูของ
ประเทศ 

ศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมาลายูของ
ภาคใต้ 

๔. เมืองสีเขียว (Green City) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
๕. คนรุ่นใหม่ใฝ่คุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น 
๖. เมืองสีขาว ครอบครัวสีขาว 
๗. เมืองพร้อมรับภัยพิบัติอย่างมีระบบ ชุมชนตระหนักรู้และพร้อมรับภัยพิบัติ 
๘. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) อัตราการว่างงานในพื้นท่ีลดลงร้อยละ ๕๐ 

 
ฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม  
 เมื่อนำฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม มาวิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threats)  
เพื่อหาประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ผลท่ีได้มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ โอกาส (O: Opportunity) ได้แก่ 
  - พื้นที่ภาคใต้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ  
ของภาครัฐได้ง่าย 
  - เยาวชนพื้นที่ภาคใต้ยุคใหม่มีความรู้กว้างและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  - การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศ 
  - การท่องเท่ียวชุมชนท่ีสร้างความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี 
  - มีการเมืองที่หนุนเสริมนโยบายการค้าชายแดนเปิดประตูสู ่อาเซียน และขจัดเงื ่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้าชายแดนใต้ 
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๔๕ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๑ Cyber Bird 
 

ลำดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๑ Cyber Bird 

๑๐ ปี ๕ ปี 
๑. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ชายแดนใต้  ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Unite) 
๒. แหล่งผล ิตส ินค ้าและบร ิการฮาลาลของ

ประเทศ 
แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของภาคใต้ 

๓. ศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมาลายูของ
ประเทศ 

ศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมาลายูของ
ภาคใต้ 

๔. เมืองสีเขียว (Green City) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
๕. คนรุ่นใหม่ใฝ่คุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น 
๖. เมืองสีขาว ครอบครัวสีขาว 
๗. เมืองพร้อมรับภัยพิบัติอย่างมีระบบ ชุมชนตระหนักรู้และพร้อมรับภัยพิบัติ 
๘. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) อัตราการว่างงานในพื้นท่ีลดลงร้อยละ ๕๐ 

 
ฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม  
 เมื่อนำฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม มาวิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threats)  
เพื่อหาประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ผลท่ีได้มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ โอกาส (O: Opportunity) ได้แก่ 
  - พื้นที่ภาคใต้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ  
ของภาครัฐได้ง่าย 
  - เยาวชนพื้นที่ภาคใต้ยุคใหม่มีความรู้กว้างและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  - การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศ 
  - การท่องเท่ียวชุมชนท่ีสร้างความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี 
  - มีการเมืองที่หนุนเสริมนโยบายการค้าชายแดนเปิดประตูสู ่อาเซียน และขจัดเงื ่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้าชายแดนใต้ 
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๔๖ 
 

 
 

 ๒.๒ ภัยคุกคาม (T: Threat) ได้แก่ 
   - มีการใช้สื ่อสังคมออนไลน์นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างข่าวปลอม 
(Fake News)   
   - คนรุ่นใหม่คึกคะนอง และรวมกลุ่มกันโจรกรรมข้อมูลดิจิทัล สร้างความเสียหายต่อสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นท่ี 
   - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถทำได้และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็น เป้าหมาย 
ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในการโจรกรรมข้อมูล 
   - เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลกสร้างผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว 
   - แต่ละประเทศสร้างเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้ามากขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน 
 เม ื ่อว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threat) เพ ื ่อหาประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) รองรับในระยะ ๑๐ ปี และ ๕ ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม 
 

ลำดบั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม 

๑๐ ปี ๕ ป ี
๑. สังคมแห่งความชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Intelligent Quotient) 
ข้อมูลเปิดภาครัฐท่ีเข้าถึง ณ จุดเดียว  

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลโดยเยาวชนภาคใต้ยุคใหม่ ชุมชนท่ีพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
๓. ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน 
๔. ศูนย์กลางการท่องเที ่ยวเชิงอ ัตลักษณ์ ใน

ภูมิภาค 
ชุมชนเข้มแข็งด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

๕. ประตูการค้าฝ่ังตะวันตก (Western Gateway) ประตูการค้าชายแดน 
๖. การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สังคมส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 
 

 
 

 ฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 
 เมื่อนำฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย มาวิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threats) 
เพื่อหาประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ผลท่ีได้มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ โอกาส (O: Opportunity) ได้แก ่
  - สร้างกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
  - สร้างการท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี 
  - สนับสนุนภูมิปัญญาและสินค้าท้องถิ่น 
  - สร้างรายได้จากสิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือน
กระจกสู่ส่ิงแวดล้อม (Carbon Credit) 
  - เกดินวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ ภัยคุกคาม (T: Threat) ได้แก่ 
  - ขาดความเช่ือมั่นต่อภาครัฐ 
  - บุคลากรขาดองค์ความรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี 
  - ขาดจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 เม ื ่อว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threat) เพ ื ่อหาทางเลือกทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) รองรับในระยะ ๑๐ ปี และ ๕ ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 13  ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 

ลำดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 

๑๐ ปี ๕ ปี 
๑. สังคมเข้มแข็ง พลเมืองต่ืนรู้ 
๒. นวัตวิถีชุมชน เข้าใจวิถีชุมชน 
๓. อัตลักษณ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า 
๔. เมืองสีเขียว (Green City) ชุมชนสีเขียว (Green Community) 
๕. ชุมชนมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. รัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๗. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เมืองแห่งการเรียนรู้ 
๘. เมืองสันติสุข ชุมชนสันติสุข 
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๔๗ 
 

 
 

 ฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 
 เมื่อนำฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย มาวิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threats) 
เพื่อหาประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ผลท่ีได้มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑ โอกาส (O: Opportunity) ได้แก่ 
  - สร้างกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
  - สร้างการท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี 
  - สนับสนุนภูมิปัญญาและสินค้าท้องถิ่น 
  - สร้างรายได้จากสิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือน
กระจกสู่ส่ิงแวดล้อม (Carbon Credit) 
  - เกดินวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ ภัยคุกคาม (T: Threat) ได้แก่ 
  - ขาดความเช่ือมั่นต่อภาครัฐ 
  - บุคลากรขาดองค์ความรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี 
  - ขาดจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 เม ื ่อว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threat) เพ ื ่อหาทางเลือกทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) รองรับในระยะ ๑๐ ปี และ ๕ ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 13  ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 

ลำดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 

๑๐ ปี ๕ ป ี
๑. สังคมเข้มแข็ง พลเมืองต่ืนรู้ 
๒. นวัตวิถีชุมชน เข้าใจวิถีชุมชน 
๓. อัตลักษณ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า 
๔. เมืองสีเขียว (Green City) ชุมชนสีเขียว (Green Community) 
๕. ชุมชนมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. รัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๗. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เมืองแห่งการเรียนรู้ 
๘. เมืองสันติสุข ชุมชนสันติสุข 
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๔๘ 
 

 
 

 ฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน 
  

 เม ื ่อนำฉากทัศน ์ที ่  ๔ เต่าบิน มาว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threats)  
เพื่อหาประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ผลท่ีได้มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๔.๑ โอกาส (O: Opportunity) ได้แก่ 
  - การบริการประชาชนจากภาครัฐมีความสะดวกและรวดเร็วแบบการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
  - ประชาชนมีความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
  - ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 
และแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้ตรงจุดมากขึ้น 
  - การขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจมากขึ้น 
  - การนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียในพื้นที่ โดยไม่กระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน์ 
  - คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นท่ีชายแดนใต้ 
 ๔.๒ ภัยคุกคาม (T: Threat) ได้แก่ 
  - การเช่ือมโยงข้อมูลของภาครัฐท่ียังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
  - งบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสูง 
  - ภาคเอกชนไม่สามารถเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ เนื่องจากยังมีความหวาดระแวง
และความไม่เช่ือมั่นในพื้นท่ี 
  - กฎหมายไม่เอื้อให้กับนักลงทุนในพื้นท่ี 
  - ธุรกิจการค้าจะทำได้ยาก เนื่องจากนโยบายภาครัฐไม่มีความชัดเจน 
  - การขาดความเช่ือมั่นในภาครัฐของประชาชนและนักลงทุน 
 เม ื ่อว ิเคราะห์หาโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threats) เพ ื ่อหาประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) รองรับในระยะ ๑๐ ปี และ ๕ ปี มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน 
 

ลำดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน 

๑๐ ปี ๕ ปี 
๑. การบริการแบบการให้บริการแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ฐานข้อมูลและมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความพร้อม 

๒. เมืองท่ีมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทาง
ไซเบอร ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
การป้องกัน ติดตาม และตรวจสอบการกระทำผิด 

๓. ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีมีความเช่ือมโยงในทุกด้าน 
๕. เมืองท่ีทันสมัยและใส่ใจส่ิงแวดล้อม  

(Smart City and Green City) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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๔๙ 
 

 
 

ตารางที่ ๑๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน 
 

ลำดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน 

๑๐ ปี ๕ ป ี
๑. การบริการแบบการให้บริการแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ฐานข้อมูลและมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความพร้อม 

๒. เมืองท่ีมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทาง
ไซเบอร ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
การป้องกัน ติดตาม และตรวจสอบการกระทำผิด 

๓. ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 
๔. เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีมีความเช่ือมโยงในทุกด้าน 
๕. เมืองท่ีทันสมัยและใส่ใจส่ิงแวดล้อม  

(Smart City and Green City) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





๕๐ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 
  

ส่วนที่ ๔
สรุปและข้อเสนอแนะ
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๕๑ 
 

 
 

ส่วนท่ี ๔ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุป 
  

สถานการณ์และแนวโน้มที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สำหรับมิติสังคม ได้แก่ (๑) วิกฤตความมั่นคง
ทางอาหาร (๒) การเรียนรู้ภาษาไทยและความหลากหลายทางภาษามากขึ ้น (๓) ความเป็นพลเมืองสูงขึ้น  
(๔) การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ ่นเป็น Soft Power และเป็นจุดขายของพื้นที่ (๕) ช่องว่างระหว่างวัยที ่กว้างขึ้น 
(Generation Gap) (๖) ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้นและการศึกษาล้าหลังในอันดับท้ายของประเทศ  
(๗) ยาเสพติดและภัยแทรกซ้อน (๘) การบูรณาการการทำงานในท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ (๙) ความยากจนและ
ความเหล่ือมล้ำในสังคม และ (๑๐) ยุคของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ มิติเทคโนโลยี ได้แก่ (๑) Life Style ใหม่ 
(๒) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ถูกใช้มากขึ้น (๓) เทคโนโลยีความมั่นคงประเทศในพื้นท่ีทันสมัยมากขึ้น  
(๔) เปล่ียนแปลงสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น (๕) การเปล่ียนสู่ยุคการเรียนรู้ Online (E-learning) (๖) สกุลเงินดิจิทัล
ได้รับความนิยมมากขึ้น (๗) การเชื ่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (Internet of Things)  
(๘) ตระหนักและให้ความสำคัญกับ Cyber Security มากขึ้น (๙) Platform for Life ได้รับความนิยมมากขึ้น และ 
(๑๐) การใช ้  Quantum Computing มากข ึ ้น ม ิต ิ เศรษฐก ิจ ได ้แก ่  (๑) ธ ุรก ิจฮาลาลเต ิบโตมากขึ้น  
(๒) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เป็นจุดขายของพื้นท่ี (๓) การรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นท่ีมากขึ้น (๔) การค้าชายแดน
เจริญมากขึ้น (๕) เศรษฐกิจ E-Commerce เติบโตและขยายตัวเร็ว (๖) เข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาลของ
ประเทศ (๗) สกุลเงินดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้น (๘) การท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ (๙) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่ม
มากขึ้น และ (๑๐) เข้าถึงแพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (๑) ตระหนักในความสำคัญ
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (๒) การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น (๓) สภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น (๔) ปัญหามลพิษ 
ขยะ น้ำเสีย อากาศมากขึ้น (๕) ให้ความสำคัญกับ Carbon Footprint มากขึ้น (๖) ภัยพิบัติมากขึ้นและถี่ขึ้น  
(๗) ผู้บริโภคใส่ใจด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น (๘) นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม (๙) ทรัพยากรมีจำกัด
และขาดแคลนทรัพยากร และ (๑๐) การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากขึ้น และมิติการเมือง ได้แก่ 
(๑) การกระจายอำนาจทางการปกครองดีขึ้น (๒) กลไกปกติของรัฐเรื่องการรักษาความปลอดภัยสามารถทำงานได้ปกติ 
(๓) การพูดคุยสันติสุขบรรลุความสำเร็จ (๔) การตรวจสอบภาครัฐและการเปิดเผยของข้อมูลผ่านโลกดิจิทัลได้มากขึ้น 
(๕) การเมืองภาคประชาชนและพลเมืองมีคุณภาพ Active Citizen ผ่านโลกออนไลน์มีมากขึ้น (๖) คนรุ่นใหม่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีมากขึ้น (๗) การทำงานของระบบราชการขาดความต่อเนื่อง (๘) การขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชน
จะมีมากขึ้น (๙) การเข้าถึงระบบการตรวจสอบความโปร่งใสของประชาชนมีมากขึ้น และ (๑๐) ความเช่ือมั่นในรัฐ
ไทยดีขึ้น 
 ปัจจัยท่ีทำให้สถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้มาจากแรงผลักดัน หรือท่ี
เรียกว่า “Diving Forces” สำหรับ Diving Forces ที่มีอิทธิพลสูงในมิติสังคม คือ (๑) การศึกษาและความไม่ 
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๕๒ 
 

 
 

เท ่าเทียมในสังคม ซึ ่งเก ิดจากการศึกษาของประเทศมีความล้าหลัง ไม ่ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง และ  
(๒) นโยบายภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการนำเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมและศาสนาใน
ลักษณะของ Soft Power มาใช้เป็นจุดขายสำหรับพื้นที่รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ มิติเทคโนโลยี  
คือ (๑) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิต (Lift Style) มีรูปแบบใหม่ เช่น Mobile 
Banking, Meeting Online และแอพพลิเคชั ่นต่าง ๆ เป็นต้น และ  (๒) การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์   
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส ่งผลให้ Cyber Security จึงประเด็นที ่ม ีความสำคัญ มิติเศรษฐกิจ  
คือ (๑) นโยบายของภาครัฐ จากการส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลเติบโตมากขึ ้น และ  
(๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นทำให้ระบบโลจิสติกส์จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น  ส่งผลให้การค้าใน
บริเวณชายแดนมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น มิติสิ่งแวดล้อม คือ (๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการให้
ความสำคัญและตระหนักถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ การลดการใช้
พลาสติก และส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นต้น และ (๒) สภาวะโลกร้อน เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเกิดขึ ้นของภัยพิบัติที ่เพิ ่มมากขึ ้นและมีจำนวนครั ้งที ่ถี ่มากขึ ้น และ  มิติการเมือง คือ  
(๑) การทุจริตคอร์รัปชัน การเข้าถึงระบบการตรวจสอบความโปร่งใสของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลผ่านโลก
ดิจิทัลอาจมีการกระทำท่ีเพิ่มมากขึ้น และ (๒) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดจากการท่ีประชาชนขาดความเช่ือมั่นของรัฐ 
 แรงผลักดัน (Diving Forces) เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต (Future Events) 
สำหรับพื้นท่ีชายแดนภาคใต้มีแรงผลักดันสำคัญท่ีมีอิทธิพลสูงและทำให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต (Future Events) 
ดังนี้  

มิติสังคม : (๑) การศึกษาและความไม่เท่าเทียมในสังคม  
 ในอนาคตระบบการศึกษามีความเป็นอิสระมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่าง

ไม่จำกัด โดยรูปแบบของการศึกษาไม่มีการจำกัดภาษาและขอบเขตของการเรียนรู้ รวมถึงสามารถตอบโจทย์สังคม 
สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่น  
 มิติสังคม : (๒) นโยบายภาครัฐ 

 นโยบายของภาครัฐจะเกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยที่ประชาชน
สามารถสื่อสารและมีวิธีการที่สามารถเข้าถึงภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลาง (ทางการเมือง) 
โดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลสาธารณะ กลุ่มทุน หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ต้องสามารถถูกตรวจสอบได้  

มิติเทคโนโลยี : (๑) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 การเติบโตทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้รูปแบบทางสังคมมีลักษณะ “สภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม” 

(Social Isolation) มากขึ้น และครอบครัวในรูปแบบครอบครัวเดี ่ยวมีจำนวนมากขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิตของ
ประชาชนมีการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากหรือมีการเสพติดเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว ซึมเศร้า และ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อยลง ขณะเดียวกันเทคโนโลยีกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนใน  
การสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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๕๓ 
 

 
 

มิติเทคโนโลยี : (๒) การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 
 เทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดดได้สร้างความเสียหายให้แก่ภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี ประชาชนในพื้นท่ี

ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดธุรกิจการค้าขายข้อมูลส่วนบุคคลและหลอกลวงบุคลากรในพื้นท่ีบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
 มิติเศรษฐกิจ : (๑) นโยบายของภาครัฐ 
  นโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวผ่านการอนุรักษ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นและการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการสนับสนุนด้านสาธารณสุขจากการทำให้ท้องถิ่นกลายเป็น “Home Care City Centre” 
เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต อีกท้ัง ยังเป็นการช่วยกระตุ้นและขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับพื้นท่ีชายแดน
ภาคใต้ให้มีมูลค่าของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นท่ี 
 มิติเศรษฐกิจ : (๒) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้นทำให้ระบบโลจิสติกส์จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
  เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทิศทางท่ีดีย่อมส่งผลให้ระบบการขนส่งโลจิสติกส์กับประเทศ
เพื่อนบ้านมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เกิดความคล่องตัวทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจบริการ (Entertainment) ท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย  
 มิติสิ่งแวดล้อม : (๑) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  การเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติย่อมสร้างผลกระทบต่อประชาชนในหลายมิติ โดยเฉพาะการ
ขาดแคลนอาหาร ดังนั้น ควรสร้างความตระหนักรู้และองค์ความรู้ในการรับมือต่อภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน พร้อมท้ัง ควรมีการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบให้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนในทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมท้ังสามารถ
ขยายความร่วมมือในระดับประเทศในการรับมือต่อภัยพิบัติร่วมกัน 
 มิติสิ่งแวดล้อม : (๒) สภาวะโลกร้อน  
  เมื่อโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล
และทำให้ฤดูกาลในแต่ละพื้นที่มีความผกผันและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์  
ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและอาชีพบางอาชีพในท้องถิ่น
อาจหายไปหรืออาถูกทดแทนจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำการเกษตรมากขึ้น  
 มิติการเมือง : (๑) การทุจริตคอร์รัปชัน 
  จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที ่เป็นการบั่นทอนความเจริญของประเทศและทำให้
กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือ กลไกของภาครัฐได้กลายเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มผู ้มีอิทธิพลในพื ้นท่ี  
ซึ่งก่อให้เกิดการชุมนุมต่อต้านและขับไล่กลุ่มผู ้ที่มีอิทธิพลเหล่านั้น อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่และสร้างความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางให้บ้านเมืองพัฒนาช้าและไม่เกิด 
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
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๕๔ 
 

 
 

 มิติการเมือง : (๒) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
  เมื่อการเมืองไม่มีเสถียรภาพ นโยบายภาครัฐไม่มีความต่อเนื่อง ผลประโยชน์ตกอยู่เฉพาะบางกลุ่ม 
อันจะก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและแตกแยกความสามัคคีกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชน 
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการบริหารงานของรัฐบาลเท่าท่ีควร ซึ่งจะนำไปสู่การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ส่งผลให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นต่อรัฐบาล 

ภาพฉากทัศน์สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภายใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ มาจากแกนหลัก 
๒ แกน โดยแกนหลักมาจากมิติเทคโนโลยีจากแรงผลักดันในเรื่อง “การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์” และแกนหลัก
ตัวที่ ๒ มาจากมิติสังคมจากแรงผลักดันในเรื่อง “นโยบายภาครัฐ” ซึ่งแกนหลักทั้งสองสามารถนำมาเขียนภาพ 
ฉากทัศน์ได้ ๔ ภาพฉากทัศน์ (ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๒๒) ดังนี้  

 
 
 

 ฉากทัศน์ที่ ๑ Cyber Bird 
  

การพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้นขณะเดียวกัน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพบนความ
ปลอดภัยด้านข้อมูล ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถเช่ือมั่นในระบบบริหารจัดการทางไซเบอร์ 
เนื่องจากมีกฎหมายในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐทางไซเบอร์  
เมื่อการบริหารจัดการด้านสวัสดิการของภาครัฐมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในหลายมิติ  

แผนภาพที่ ๒๒  ภาพแสดง “ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕” 

๕๕ 
 

 
 

ด้านการศึกษาสามารถเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากระบบการศึกษาทางไกล ทำให้
การศึกษาไม่ถูกจำกัดการเรียนรู้และไม่จำกัดด้านภาษา เกิดความอิสระมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งสามารถช่วยตอบโจทย์  
การทำงาน สังคมและอาชีพในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจส่งผลให้เยาวชน ขาดทักษะใน 
การอยู่ร่วมกันทางสังคม เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงที่มากเกินไป เมื่อการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
สามารถกระทำได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและการเข้าถึงส่ิงผิดกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีอาจส่งผลให้อัตราการว่างงานที่สูงขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มนุษย์ใน
บางอาชีพ แต่ก็มีบางอาชีพท่ีอาจได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีทำให้การค้าขายแบบแพลตฟอร์มมีอัตรา
การเติบโตที่สูงขึ้น เกิดระบบแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ เทคโนโลยีการกำจัดขยะ นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาใน  
เชิงพื้นท่ีมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลท่ีดี สามารถตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีท่ีครอบคลุม
และปลอดภัย ย่อมส่งผลให้ภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นท่ีได้ 
รวมทั้งสามารถช่วยให้ภาครัฐตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 

ฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม 
  

การพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่ขณะเดียวกัน  
ด้านเทคโนโลยีกลับไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลเป็นจำนวน
มาก ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่เปิดกว้างและให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
จำกัดด้านความเช่ือ ศาสนาและความคิดเห็นของประชาชน พร้อมท้ังมีนโยบายสนับสนุนแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรม
ให้กับพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันการสร้างข้อมูลข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการรับส่ือ 
ขาดกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลที ่ถูกต้อง เกิดความฉลาดทางด้านดิจิทัลในระดับต่ำ (Digital Intelligent 
Quotient)  แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายในการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิตในระบบอุสาหกรรม 
แต่ยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้ทิศทางความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีภายในประเทศลดลง  
เกิดการนำเข้าเทคโนโลยีจำนวนมากและไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ
เกิดกลุ่มผู้ไม่หวังดีลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน อันเป็นอุปสรรคขัดขวางการ
เข้าสู ่การเป็นเศรษฐกิจแบบดิจิทัล สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดหรือผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย (Polluter 
Pays Principle: PPT) แต่เมื่อระบบตรวจจับผู้กระทำความผิดยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้เกิด 
การบิดเบือนข้อมูลด้านพื้นที่ป่าและการอ้างเอกสารสิทธิ์ที่เอื ้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในระดับนโยบายได้ทุกมิติ แต่นักการเมืองที่มีคุณธรรม
อาจถูกโจมตีด้วยการสร้าง Fake News เพื่อเป็นการทำลายช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือให้กับคู่แข่งทางการเมืองได้
เช่นกัน 
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๕๕ 
 

 
 

ด้านการศึกษาสามารถเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากระบบการศึกษาทางไกล ทำให้
การศึกษาไม่ถูกจำกัดการเรียนรู้และไม่จำกัดด้านภาษา เกิดความอิสระมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งสามารถช่วยตอบโจทย์  
การทำงาน สังคมและอาชีพในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจส่งผลให้เยาวชน ขาดทักษะใน 
การอยู่ร่วมกันทางสังคม เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงที่มากเกินไป เมื่อการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
สามารถกระทำได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและการเข้าถึงส่ิงผิดกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีอาจส่งผลให้อัตราการว่างงานที่สูงขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มนุษย์ใน
บางอาชีพ แต่ก็มีบางอาชีพท่ีอาจได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีทำให้การค้าขายแบบแพลตฟอร์มมีอัตรา
การเติบโตที่สูงขึ้น เกิดระบบแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติ เทคโนโลยีการกำจัดขยะ นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาใน  
เชิงพื้นท่ีมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลท่ีดี สามารถตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีท่ีครอบคลุม
และปลอดภัย ย่อมส่งผลให้ภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นท่ีได้ 
รวมทั้งสามารถช่วยให้ภาครัฐตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 

ฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม 
  

การพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่ขณะเดียวกัน  
ด้านเทคโนโลยีกลับไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลเป็นจำนวน
มาก ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่เปิดกว้างและให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
จำกัดด้านความเช่ือ ศาสนาและความคิดเห็นของประชาชน พร้อมท้ังมีนโยบายสนับสนุนแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรม
ให้กับพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันการสร้างข้อมูลข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการรับส่ือ 
ขาดกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลที ่ถูกต้อง เกิดความฉลาดทางด้านดิจิทัลในระดับต่ำ (Digital Intelligent 
Quotient)  แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายในการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิตในระบบอุสาหกรรม 
แต่ยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้ทิศทางความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีภายในประเทศลดลง  
เกิดการนำเข้าเทคโนโลยีจำนวนมากและไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ
เกิดกลุ่มผู้ไม่หวังดีลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน อันเป็นอุปสรรคขัดขวางการ
เข้าสู ่การเป็นเศรษฐกิจแบบดิจิทัล สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดหรือผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย (Polluter 
Pays Principle: PPT) แต่เมื่อระบบตรวจจับผู้กระทำความผิดยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้เกิด 
การบิดเบือนข้อมูลด้านพื้นที่ป่าและการอ้างเอกสารสิทธิ์ที่เอื ้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในระดับนโยบายได้ทุกมิติ แต่นักการเมืองที่มีคุณธรรม
อาจถูกโจมตีด้วยการสร้าง Fake News เพื่อเป็นการทำลายช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือให้กับคู่แข่งทางการเมืองได้
เช่นกัน 
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๕๖ 
 

 
 

ฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย 
  

นโยบายของภาครัฐและกฎหมายไม่มีความทันสมัยและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
อย่างแท้จริง รวมถึงภายในพื้นท่ีก็ไม่มีความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลท้ังข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ทั้งนี ้ เมื ่อนโยบายและการบริหารของภาครัฐ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในการสร้างองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ แล้วนั้น ย่อมส่งผลให้สภาพบ้านเมืองไม่น่าอยู่ ไม่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขาดอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำแตกแยก และก่อให้เกิด
อาชญากรรมมากขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ภาครัฐกลับมีความล้าหลัง
และไม่ได้มีการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระแสโลกที่เปล่ียนไป ส่งผลให้ขาดผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีขาดองค์ความรู้และรู้ไม่เท่าทันกระแสเทคโนโลยี การลงทุน
ในพื้นที่ขาดการพัฒนาและขาดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางการเงิน เกิดการโจรกรรมข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง 
ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ ยิ่งทำให้พื้นท่ีไม่ได้เป็นท่ีน่าสนใจและดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในกิจการต่าง ๆ รวมถึง
เมื่อนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประชาชนก็จะหมดศรัทธา ขาดความ
เชื ่อมั ่นในการทำงานของภาครัฐและขาดการมีส่วนร ่วมระหว่างภาครัฐ ภาคพลเรือนและภาคเอกชน ใน 
การขับเคลื ่อนในการพัฒนาพื้นที ่ในมิติต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศถูกนำมาใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมประกอบกับรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจและไม่มี
นโยบายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม รวมถึงภาครัฐไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและความปลอดภัยอยู่เสมอ ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภัยคุกคามทาง 
ด้านเทคโนโลยีในส่วนต่าง ๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 
ฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน 

  

นโยบายของภาครัฐและกฎหมายมีความล้าหลังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ 
ของประชาชน แต่ยังคงมีความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่ ด้วยเหตุนี้ เมื่อรัฐบาลไม่มีนโยบายที่สอดคล้อง
กับบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เกิดการบั่นทอนความเจริญ เกิดความเดือดร้อนและสร้างความเหล่ือมล้ำใน
ทุกมิติ ส่งผลให้บ้านเมืองพัฒนาช้าเนื ่องจากสูญเสียความเชื ่อมั ่นต่อภาครัฐ เกิดความแตกแยกทางสังคม  
ขาดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าชายแดน ขาดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ สินค้าผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตตกต่ำไม่ได้มาตรฐาน ค่าครองชีพสูง
และเกิดภาวะเงินเฟ้อ เกิดมลพิษทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เนื่องจากไม่มีนโยบายในการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ความช่วยเหลือของรัฐบาลไม่ได้สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนท่ีแท้จริง แต่กลับมีเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์สูง ซึ่งก่อให้เกิดความเช่ือมโยงข้อมูลให้
มีความสะดวกและรวดเร็ว (One Stop Service) ที่สามารถนำมาใช้เพื่อวางแผนและแก้ไขความไม่สงบในพื ้นท่ี  

๕๗ 
 

 
 

ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมท้ังสร้างความเช่ือมั่นให้กับคนในพื้นท่ี เช่น การมี
ระบบ CCTV ที่ทันสมัย มีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติที่ทันสมัยเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและ  
อาจสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพผ่านระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ ขณะเดียวกัน ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือ
กฎหมายท่ีทันสมัยคอยคุ้มครองไม่ให้ประชาชนในพื้นท่ีถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดธุรกิจการค้าขายข้อมูล รวมถึง
เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้เกิดการทุจริตที่มากขึ้น เกิดเป็นช่องว่างให้ผู้ที ่คิดต่างใช้เป็นเครื่องมือใน  
การก่อความไม่สงบในพื้นที่และเกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล แต่ในอีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีอาจเข้ามาช่วยใน  
การติดตามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเช่ือถือได้  
 จากภาพฉากทัศน์ท้ัง ๔ ฉากทัศน์สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 
เพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายได้ ดังนี้ 

 ภาพฉากทัศน์ที ่ ๑ Cyber Bird ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ชายแดนใต้ (๒) แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ (๓) ศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมาลายู 
ของประเทศ (๔) เมืองสีเขียว (Green City) (๕) คนรุ่นใหม่ใฝ่คุณธรรม (๖) เมืองสีขาว (๗) เมืองพร้อมรับภัยพิบัติ
อย่างมีระบบ และ(๘) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

 ภาพฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) สังคมแห่งความชาญฉลาดด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligent Quotient) (๒) เศรษฐกิจดิจิทัลโดยเยาวชนภาคใต้ยุคใหม่ (๓) ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก (๔) ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ในภูมิภาค (๕) ประตูการค้าฝ่ังตะวันตก (Western 
Gateway) และ (๖) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 

 ภาพฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) สังคมเข้มแข็ง (๒) นวัตวิถีชมุชน 
(๓) อัตลักษณ์ชุมชน (๔) เมืองสีเขียว (Green City) (๕) ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (๖) รัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้  
(๗) การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๘) เมืองสันติสุข 

 ภาพฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) (๒) เมืองท่ีมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ (๓) ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  
(๔) เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ และ (๕) เมืองท่ีทันสมัยและใส่ใจส่ิงแวดล้อม (Smart City and Green City) 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
  

การพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องวางแผน 
การพัฒนาให้สอดคล้องกับภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโลกท่ีมีความผันผวน ความไม่แน่นอน 
ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือสูง ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  
จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ควรพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ใน
ห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ได้แก่  
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๕๗ 
 

 
 

ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมท้ังสร้างความเช่ือมั่นให้กับคนในพื้นท่ี เช่น การมี
ระบบ CCTV ที่ทันสมัย มีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติที่ทันสมัยเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและ  
อาจสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพผ่านระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ ขณะเดียวกัน ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือ
กฎหมายท่ีทันสมัยคอยคุ้มครองไม่ให้ประชาชนในพื้นท่ีถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดธุรกิจการค้าขายข้อมูล รวมถึง
เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้เกิดการทุจริตที่มากขึ้น เกิดเป็นช่องว่างให้ผู้ที ่คิดต่างใช้เป็นเครื่องมือใน  
การก่อความไม่สงบในพื้นที่และเกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล แต่ในอีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีอาจเข้ามาช่วยใน  
การติดตามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเช่ือถือได้  
 จากภาพฉากทัศน์ท้ัง ๔ ฉากทัศน์สามารถนำมากำหนดเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 
เพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายได้ ดังนี้ 

 ภาพฉากทัศน์ที ่ ๑ Cyber Bird ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ชายแดนใต้ (๒) แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ (๓) ศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมาลายู 
ของประเทศ (๔) เมืองสีเขียว (Green City) (๕) คนรุ่นใหม่ใฝ่คุณธรรม (๖) เมืองสีขาว (๗) เมืองพร้อมรับภัยพิบัติ
อย่างมีระบบ และ(๘) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

 ภาพฉากทัศน์ที่ ๒ ช้างติดหล่ม ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) สังคมแห่งความชาญฉลาดด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligent Quotient) (๒) เศรษฐกิจดิจิทัลโดยเยาวชนภาคใต้ยุคใหม่ (๓) ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก (๔) ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ในภูมิภาค (๕) ประตูการค้าฝ่ังตะวันตก (Western 
Gateway) และ (๖) การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 

 ภาพฉากทัศน์ที่ ๓ สลอธป่วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) สังคมเข้มแข็ง (๒) นวัตวิถีชมุชน 
(๓) อัตลักษณ์ชุมชน (๔) เมืองสีเขียว (Green City) (๕) ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (๖) รัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้  
(๗) การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๘) เมืองสันติสุข 

 ภาพฉากทัศน์ที่ ๔ เต่าบิน ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) (๒) เมืองท่ีมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ (๓) ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  
(๔) เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ และ (๕) เมืองท่ีทันสมัยและใส่ใจส่ิงแวดล้อม (Smart City and Green City) 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
  

การพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องวางแผน 
การพัฒนาให้สอดคล้องกับภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโลกท่ีมีความผันผวน ความไม่แน่นอน 
ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือสูง ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  
จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ควรพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ใน
ห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ ได้แก่  
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๕๘ 
 

 
 

 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ “การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ชายแดนใต้” โดยในด้านบุคลากร 
(People) จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาเป็น
ประชากรของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้และใช้งาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านกระบวนการ (Process) จะต้องจัดตั้งหรือมอบหมายภารกิจให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เพื่อทำหน้าท่ีควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย 
พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐทางไซเบอร์ และสร้าง
ระบบธุรกรรมทางการเงิน การค้า การลงทุนที่มีความมั่นคงสูง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน พร้อมท้ัง 
ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และด้านเทคโนโลยี (Technology) จะต้องมีระบบ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมท่ีเช่ือมโยงไปในทุกพื้นท่ีชายแดนและท่ัวประเทศ เพื่อการป้องกันและลดอาชญากรรม 
เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของ Software & Hardware ในโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์และส่งเสริมในต้นทุนราคา
อุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้   

 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” โดยในด้านบุคลากร (People) จะต้องมี
การพัฒนาทักษะองค์ความรู้การเกษตรสมัยใหม่ สร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดและส่งเสริมให้เกิดนักคิดรุ่นใหม่ 
(Think Tank) ด้านกระบวนการ (Process) จะต้องขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการในการสนับสนุนการใช้
พลังงานสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และสนับสนุนให้นักปราชญ์ทางการเกษตรและปราชญ์
ชาวบ้านท่ีเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาอบรมและให้ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่แทนหน่วยงานรัฐ และด้านเทคโนโลยี 
(Technology) จะต้องดำเนินการจัดทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ในทุกภาคการผลิตทางการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือด้านการผลิตท่ีเป็นเทคโนโลยีช้ันสูง ผ่านการใช้พลังงานสะอาด ปลอดภัย และประหยัด 
พร้อมท้ังนำ Big Data มาประยุกต์ใช้กับการสร้างอาชีพในพื้นท่ี และการเข้าถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ 
(Single sign-on) 

 ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ “รัฐโปร่งใส ตรวจสอบได้” โดยในด้านบุคลากร (People) จะต้องมุ่งพัฒนาคน
ในสังคมให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์พร้อมความรู้และสติปัญญา เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการทำงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ด้านกระบวนการ (Process) จะต้องส่งเสริมให้กลไกของกฎหมายปราบปราม
หรือการลงโทษการทุจริตสามารถบังคับใช้ได้จริงและพัฒนาระบบการทำงานของภาครัฐให้ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และด้านเทคโนโลยี (Technology) จะต้อง
สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ในระบบการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
พร้อมท้ังสร้างเว็บไซต์ (Website) เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ “เมืองที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์” โดยในด้านบุคลากร 
(People) จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน การกำหนด

๕๙ 
 

 
 

บทบาท หน้าที่ ภารกิจของบุคลากรให้ชัดเจนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในพื้นที ่ให้มีความพร้อมอยู ่เสมอ  
สร้างทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยี และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้
และสร้างทัศนคติกับบุคลากรในองค์กรและภาคประชาชนให้เกิดการยอมรับ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ด้านกระบวนการ (Process) จะต้องส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและลดช่องโหว่  
ทางกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี  
เพ ื ่อนำไปกำหนดนโยบายให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่และศักยภาพของพื ้นท่ี 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้และรับทราบและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีที ่ทันสมัย และด้านเทคโนโลยี (Technology) จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ ติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีในลักษณะของห้องประชุมแบบวอร์รูม (War Room) ในพื้นท่ี พร้อมท้ัง นำ Big Data, ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: Al) และเทคโนโลยีการจำลองเมืองเสมือนจริง (Virtual Reality) มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาและการจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีผ่านการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันให้เป็นประโยชน์ ท้ังนี้ การขับเคล่ือนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต ( Internet of 
Things) ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ “แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ” และประเด็นยุทธศาสตร์  
“การเป็นศูนย์กลางด้านภาษาอาหรับและมลายูของประเทศ” เนื่องจากจุดเด่นของพื้นท่ีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และมีสายสัมพันธ์ทางการค้าและ
การศึกษากับกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียนและตะวันออกกลาง จึงมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนา
อิสลามเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี ้ จึงเป็นโอกาสในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ ขณะท่ี  
ความชำนาญในการใช้ภาษาอาหรับและมลายูก็เป็นอัตลักษณ์ที่พบได้เฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงเป็นโอกาสท่ี
สามารถนำมาใช้ในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มประเทศมุสลิม   

 ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ “เมืองสีเข ียว (Green City)” เนื่องจากเป็นการให้ความสำคัญกับการมี
สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์ยั่งยืน การเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในพื้นท่ี ผ่านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก มีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักต่อการลดการปล่อยของเสียในระบบนิเวศและ 
การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) อันจะเป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนและชุมชน 

 ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์” เนื่องจาก “อัตลักษณ์ของชุมชน”  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น การที่ชุมชนมาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี  
วิถีชีวิตของท้องถิ่นร่วมกันนับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้คนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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๕๙ 
 

 
 

บทบาท หน้าที่ ภารกิจของบุคลากรให้ชัดเจนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในพื้นที ่ให้มีความพร้อมอยู ่เสมอ  
สร้างทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยี และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความรู้
และสร้างทัศนคติกับบุคลากรในองค์กรและภาคประชาชนให้เกิดการยอมรับ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ด้านกระบวนการ (Process) จะต้องส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและลดช่องโหว่  
ทางกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี  
เพ ื ่อนำไปกำหนดนโยบายให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่และศักยภาพของพื ้นท่ี 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้และรับทราบและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีที ่ทันสมัย และด้านเทคโนโลยี (Technology) จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ ติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีในลักษณะของห้องประชุมแบบวอร์รูม (War Room) ในพื้นท่ี พร้อมท้ัง นำ Big Data, ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: Al) และเทคโนโลยีการจำลองเมืองเสมือนจริง (Virtual Reality) มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาและการจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีผ่านการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันให้เป็นประโยชน์ ท้ังนี้ การขับเคล่ือนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต ( Internet of 
Things) ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ “แหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ” และประเด็นยุทธศาสตร์  
“การเป็นศูนยก์ลางด้านภาษาอาหรับและมลายูของประเทศ” เนื่องจากจุดเด่นของพื้นท่ีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และมีสายสัมพันธ์ทางการค้าและ
การศึกษากับกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียนและตะวันออกกลาง จึงมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนา
อิสลามเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี ้ จึงเป็นโอกาสในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ ขณะท่ี  
ความชำนาญในการใช้ภาษาอาหรับและมลายูก็เป็นอัตลักษณ์ที่พบได้เฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงเป็นโอกาสท่ี
สามารถนำมาใช้ในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มประเทศมุสลิม   

 ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ “เมืองสีเข ียว (Green City)” เนื่องจากเป็นการให้ความสำคัญกับการมี
สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์ยั่งยืน การเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในพื้นท่ี ผ่านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก มีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักต่อการลดการปล่อยของเสียในระบบนิเวศและ 
การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) อันจะเป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนและชุมชน 

 ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์” เนื่องจาก “อัตลักษณ์ของชุมชน”  
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น การที่ชุมชนมาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี  
วิถีชีวิตของท้องถิ่นร่วมกันนับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้คนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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๖๐ 
 

 
 

ชุมชนแบบครบวงจรและทุกช่วงวัย ต้ังแต่เยาวชนในพื้นท่ีจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นการนำคุณค่าและภูมิปัญญาท่ีท้องถิ่นมี
มาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนชายแดนใต้ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า 
การท่องเท่ียวและจากสินค้าภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและต่อยอดอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๘. ประเด็นยุทธศาสตร์ “ประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)” เนื่องจากแนวคิดประตูการค้าฝ่ัง
ตะวันตก (Western Gateway) อยู่ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 
ที่ครอบคลุมเฉพาะ ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช แต่หากจะให้มีการ
พัฒนาทุกพื้นท่ีภาคใต้ และการกระจายความเจริญมาสู่พื้นท่ีชายแดนใต้ จำเป็นต้องมีการเช่ือมโยงการค้าท่ีเช่ือมโยงทุก
จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน 
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๖๑ 
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ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 

  

ภ�คผนวก



๖๓ 
 

 
 

ภาคผนวก ก  
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  (Strategic Foresight Workshop) 
ระหว่างวันที่ ๑- ๔  สิงหาคม ๒๕๖๕  

ณ ห้องพนารัตน์ ช้ัน ๓ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
- ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการและเตรียมความพร้อมกิจกรรม 
  (โดยนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
   ฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 

 

 

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม  

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

Ice-Breaking  

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

พิธีเปิดกิจกรรม  

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

Strategic Foresight Overview  

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

๑) กำหนดโจทย์หรือกรอบในการศึกษา (Focal Question)  
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ภาคผนวก ก  
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  (Strategic Foresight Workshop) 
ระหว่างวันที่ ๑- ๔  สิงหาคม ๒๕๖๕  

ณ ห้องพนารัตน์ ช้ัน ๓ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
- ช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการและเตรียมความพร้อมกิจกรรม 
  (โดยนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
   ฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 

 

 

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม  

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

Ice-Breaking  

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

พิธีเปิดกิจกรรม  

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

Strategic Foresight Overview  

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

๑) กำหนดโจทย์หรือกรอบในการศึกษา (Focal Question)  
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๖๔ 
 

 
 

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๒) หา Trends (มิติละ ๕ Trends) 

 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓๐ นาที) 
นำเสนอ Trends  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

(๑ ช่ัวโมง) 
หาแรงผลัก (Driving Forces: DFs) (มิติละ ๕ DFs) 

 

 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
(๓๐ นาที) 

นำเสนอแรงผลัก (Driving Forces: DFs)   

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 
(๓๐ นาที)  

หาแรงผลักหลัก (Common Driving Forces: CDF) รวมกลุ่ม 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

- เลือกแรงผลักหลัก (Common Driving Forces: CDF) (มิติละ ๕ DFs) 
- เลือก DFs ท่ีมีความไม่แน่นอนใน (High Uncertainty: HU) & ท่ีมี
ผลกระทบมากท่ีสุด (High Impact: HI) 
- จัดอันดับ (Ranking) DFs 8 ตัวแรก 
 

Google 
Form 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

- หาภาพเหตุการณ์ (Future Event)*PDCR  (DFs ละ 5 Events) 

 
- เลือกภาพเหตุการณ์ (Future Event) (FE ตามมิติ ๆ ละ ๒ Events) 

รวมกลุ่ม 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
 

รับประทานอาหารเย็น  
 

๖๕ 
 

 
 

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
(๑.๕ ช่ัวโมง) 

- สร้างตาราง U  
- หาความสัมพันธ์ตาราง U  

รวมกลุ่ม 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
(๑.๕ ช่ัวโมง) 

เลือกแกนทำเพื่อจินตนาการภาพ ๔ ฉากทัศน์ (Scenario Matrix)  
และเขียนภาพ (Scenario Stories) 

 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

เลือกแกนทำ Scenario Matrix และเขียนภาพ (Scenario Stories)  

 

(ต่อ) 

๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

นำเสนอภาพ Scenario Stories (ต่อ) 

๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง ) 

หาทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 

 

 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

การทบทวน/การสอบทาน (Back Casting): ระยะ ๕ ปี 

 

 

๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์  
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วันพุธที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
(๑.๕ ช่ัวโมง) 

- สร้างตาราง U  
- หาความสัมพันธ์ตาราง U  

รวมกลุ่ม 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
(๑.๕ ช่ัวโมง) 

เลือกแกนทำเพื่อจินตนาการภาพ ๔ ฉากทัศน์ (Scenario Matrix)  
และเขียนภาพ (Scenario Stories) 

 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

เลือกแกนทำ Scenario Matrix และเขียนภาพ (Scenario Stories)  

 

(ต่อ) 

๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

นำเสนอภาพ Scenario Stories (ต่อ) 

๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง ) 

หาทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Options) 

 

 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

การทบทวน/การสอบทาน (Back Casting): ระยะ ๕ ปี 

 

 

๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์  
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๖๖ 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

(๓๐ นาที) 
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม  

๐๙.๐๐ – ๐๙๔๕ น. 
(๔๕ นาที) 

- การทบทวนสภาพแวดล้อม ๕ ปี 
 

(STEEP) 
 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๓๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

- การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (STEEP) 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
(๑ ช่ัวโมง) 

- ประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
- การกำหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ 

 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีปิดกิจกรรม (โดยเลขาธิการ ศอ.บต.)  
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 

  

๖๗ 
 

 
 

ภาคผนวก ข  
รายชื่อแบ่งกลุ่ม 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Strategic Foresight Workshop) 
ระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องพนารัตน์ ช้ัน ๓ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

กลุ่มที่ ๑ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑. นางสาวสุภัชรี  กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตานี 

๒. นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

๓. นายภานุพงศ์   คงธนธรรมกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พมจ. ปัตตานี 
๔. นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา 

๕. พ.อ. ชาติชาย เกื้อกิจ    รอง ผอ.สยศ.  กอ.รมน. ภาค 4 สน. 
๖. นางสาวปยุดาณัช  ไฉนวงษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดยะลา 
๗. จ่าสิบเอก ฮาริส มะรือสะ   กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการธรรมาภิบาล  

จ.นราธิวาส 
๘. นายเสถียรพงษ์ แก้วเพชร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสงขลา 
๙. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.กสม. ศอ.บต. 
๑๐. นายรุสสี ชัยวิชฌานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. 
๑๑. นางสาวกนลา กอบวิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศอ.บต. 
๑๒. นางสาวรัญชนา มโนสถาพร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศอ.บต. 
๑๓. นายมูฮัมมัด ลาเต๊ะมูหะมะ เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสานประจำกลุ่ม ศอ.บต. 
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ภาคผนวก ข  
รายชื่อแบ่งกลุ่ม 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Strategic Foresight Workshop) 
ระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องพนารัตน์ ช้ัน ๓ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

กลุ่มที่ ๑ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑. นางสาวสุภัชรี  กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตานี 

๒. นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

๓. นายภานุพงศ์   คงธนธรรมกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พมจ. ปัตตานี 
๔. นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา 

๕. พ.อ. ชาติชาย เกื้อกิจ    รอง ผอ.สยศ.  กอ.รมน. ภาค 4 สน. 
๖. นางสาวปยุดาณัช  ไฉนวงษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดยะลา 
๗. จ่าสิบเอก ฮาริส มะรือสะ   กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะกรรมการธรรมาภิบาล  

จ.นราธิวาส 
๘. นายเสถียรพงษ์ แก้วเพชร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสงขลา 
๙. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.กสม. ศอ.บต. 
๑๐. นายรุสสี ชัยวิชฌานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศอ.บต. 
๑๑. นางสาวกนลา กอบวิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศอ.บต. 
๑๒. นางสาวรัญชนา มโนสถาพร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศอ.บต. 
๑๓. นายมูฮัมมัด ลาเต๊ะมูหะมะ เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสานประจำกลุ่ม ศอ.บต. 
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๖๘ 
 

 
 

กลุ่ม ๒ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑. นายฤทธชาติ ทัศจานจุล ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา ท่ีทำการปกครองจังหวัดสงขลา 
๒. นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดยะลา 
๓. นางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัด  
จังหวัดสงขลา 

๔. นายนูร์มัน หะยีมะสาและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
๕. นายอาบีดีน มนูญทวี ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคประชาสังคม 
๖. นางธัญชนก  หมื่นหมาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดปัตตานี 
๗. นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส 
๘. จ.ท. อมรเทพ   รักษ์จิตร   นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม จ.ปัตตานี 
๙. นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ จังหวัดนราธิวาส 
๑๐. นายสมบัติ พัฒนาเจริญยิ่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
๑๑. นายอิสระ ละอองสกุล ผอ.กปพ. ศอ.บต. 
๑๒. นายอาร์บีดีน วงศ์กาเซ็ง เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสานประจำกลุ่ม ศอ.บต. 

 

  

๖๙ 
 

 
 

กลุ่ม ๓ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑. นายสาคร นิลรัตน์ 
 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จ.ยะลา 

๒. นายสง คงคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนราธิวาส 

๓. นายประสิทธิ์ กุลเทพพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดสงขลา 

๔. นางฮาซานียะห์  หะยีเจ๊ะอาแว   คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมือง จ.ปัตตานี พัฒนาสตรี อ.เมือง จ. ปัตตานี 
๕. นางศรัณยา หนูเขียว   ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรี  

จังหวัดสงขลา 
พัฒนาชุมชนสงขลา 

๖. นายเชษฎา หะยีมะสาและ   กรรมการภาคประชาสังคม คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
จ.นราธิวาส 

๗. นางสาวอมลพัชร ยาคอบเซ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
๘. นายดุสิต จิตต์รัตน์   นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม จ.นราธิวาส 
๙. นายธีรภัทร พรมนุชาธิป   กรรมการหอการค้า จ.ปัตตานี/ประธาน YEC  หอการค้าจังหวัดปัตตานี 
๑๐. อาจารย์ ดร.นิรันด์ิเกียรติ  

ล่ิวคุณูปการ   
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

๑๑. นายเจ๊ะอาด สามิลิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศอ.บต. 
๑๒. นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด บริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด 
๑๓. นายอิบรอเหม เบ็ญนา ผอ.วิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ ศอ.บต. 
๑๔. นางสาวบุษยรัตย์ บัวดวง เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสานงานประจำกลุ่ม ศอ.บต. 
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๖๙ 
 

 
 

กลุ่ม ๓ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑. นายสาคร นิลรัตน์ 
 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จ.ยะลา 

๒. นายสง คงคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนราธิวาส 

๓. นายประสิทธิ์ กุลเทพพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดสงขลา 

๔. นางฮาซานียะห์  หะยีเจ๊ะอาแว   คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมือง จ.ปัตตานี พัฒนาสตรี อ.เมือง จ. ปัตตานี 
๕. นางศรัณยา หนูเขียว   ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรี  

จังหวัดสงขลา 
พัฒนาชุมชนสงขลา 

๖. นายเชษฎา หะยีมะสาและ   กรรมการภาคประชาสังคม คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
จ.นราธิวาส 

๗. นางสาวอมลพัชร ยาคอบเซ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
๘. นายดุสิต จิตต์รัตน์   นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม จ.นราธิวาส 
๙. นายธีรภัทร พรมนุชาธิป   กรรมการหอการค้า จ.ปัตตานี/ประธาน YEC  หอการค้าจังหวัดปัตตานี 
๑๐. อาจารย์ ดร.นิรันด์ิเกียรติ  

ล่ิวคุณูปการ   
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

๑๑. นายเจ๊ะอาด สามิลิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศอ.บต. 
๑๒. นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด บริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด 
๑๓. นายอิบรอเหม เบ็ญนา ผอ.วิทยาลัยพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ ศอ.บต. 
๑๔. นางสาวบุษยรัตย์ บัวดวง เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสานงานประจำกลุ่ม ศอ.บต. 
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๗๐ 
 

 
 

กลุ่ม ๔ 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑. ร้อยโท สุกฤษฏิ์ อาชวคุณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดยะลา 
๒. นางสาวฉัตรนภา   ประกอบกิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดปัตตานี 
๓. นางสาวถิรนาท อุนนานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน  

จังหวัดนราธิวาส 
๔. นางสาวจุฑามาศ สุขสุวรรณ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 
๕. ว่าท่ี ร.ต. ประเสริฐ อาแว   กำนันตำบลมูโนะ  อำเภอ สุไหงโกลก  

จังหวัดนราธิวาส 
๖. นายสูเด็ง ตอเฮ   ผู้ใหญ่บ้านตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส 
๗. อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๘. นางสาวอัยริน   สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี 
๙. นางรัชยา สนิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พมจ.สงขลา 
๑๐. นายอิมราน หะยีบากา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำนาญการ   สำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 

สงขลา   
๑๑. นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศอ.บต. 
๑๒. นางสาวปฐิญตา แก้วกับทอง เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสานประจำกลุ่ม ศอ.บต. 

 

 

 
  

๗๑ 
 

 
 

ภาคผนวก ค  
รายชื่อคณะทำงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 

วิทยากร 
๑. พล.ต.ประเทือง ปิยกะโพธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 
ผู้ช่วยวิทยากร 
๒. น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.  ผอ.กศย.ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๑ 
๓. น.ต.หญิง จิตราภรณ์  จิตรธร ร.น. นักวิจัย ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๒ 
๔. ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์ นักวิจัย ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๓ 
๕. ร.ท.หญิง ภิรัญชญา  อุไรรัตน ์ นักวิจัย ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๔ 
๖. ร.ท.หญิง นิตยา  งานไว  นักวิจัย ศศย.สปท. 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. จ.ส.อ. อนิรุทธ์  เรืองประเทศ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. จ.อ. ประพัฒน์ สว่างยิ่งเจริญ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิจัยประจำกองกลาง 
๙. น.ส.ปาณิสรา เทียนอ่อน  นักวิจัย ศศย.สปท. 
๑๐. น.ส. ปุณณภา  โชติชินเชาว์ นักวิจัย ศศย.สปท. 

 
  



ภาพอนาคตสำาหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕ 85

๗๑ 
 

 
 

ภาคผนวก ค  
รายชื่อคณะทำงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 

วิทยากร 
๑. พล.ต.ประเทือง ปิยกะโพธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 
ผู้ช่วยวิทยากร 
๒. น.อ. รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.  ผอ.กศย.ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๑ 
๓. น.ต.หญิง จิตราภรณ์  จิตรธร ร.น. นักวิจัย ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๒ 
๔. ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์ นักวิจัย ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๓ 
๕. ร.ท.หญิง ภิรัญชญา  อุไรรัตน ์ นักวิจัย ศศย.สปท. 
นักวิจัยประจำกลุ่ม ๔ 
๖. ร.ท.หญิง นิตยา  งานไว  นักวิจัย ศศย.สปท. 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. จ.ส.อ. อนิรุทธ์  เรืองประเทศ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. จ.อ. ประพัฒน์ สว่างยิ่งเจริญ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิจัยประจำกองกลาง 
๙. น.ส.ปาณิสรา เทียนอ่อน  นักวิจัย ศศย.สปท. 
๑๐. น.ส. ปุณณภา  โชติชินเชาว์ นักวิจัย ศศย.สปท. 
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๗๒ 
 

 
 

ภาคผนวก ง  
ภาพบรรยากาศ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Strategic Foresight Workshop) 
ระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องพนารัตน์ ช้ัน ๓ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
 

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

  

๗๓ 
 

 
 

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ (ต่อ)  
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๗๒ 
 

 
 

ภาคผนวก ง  
ภาพบรรยากาศ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Strategic Foresight Workshop) 
ระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องพนารัตน์ ช้ัน ๓ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
 

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

  

๗๓ 
 

 
 

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ (ต่อ)  
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๗๔ 
 

 
 

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕   

 

 

 

๗๕ 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  

 

************************* 
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๗๕ 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  

 

************************* 

 

 

 

 





ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕ www.sscthailand.org

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
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