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คำ�นำ�

     สถานการณ์แวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ

ท่ีเรียกว่า “VUCA World” ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีมีความผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ  

คาดเดาได้ยาก และมีความซับซ้อนและคลุมเครือ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความท้าทาย 

เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำาเนินวิถีชีวิตและก่อให้

เกดิผลกระทบทีอ่าจมคีวามรนุแรงและขยายวงกว้างมากกวา่ในอดตี โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงภัยคุกคามต่อความม่ันคงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Treat) ในรูปแบบต่าง ๆ  

ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดังน้ัน การวิเคราะห์แนวโน้มของภาพในอนาคต จึงมี 

ความจำาเป็นอย่างย่ิงต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการดำาเนินงานต่าง ๆ  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน  

อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต สามารถ

บรูณาการการทำางานอยา่งประสานสอดคลอ้งระหวา่งหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งท้ังระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงภายในประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ การคาดการณ์แนวโน้ม

ภาพในอนาคตของประเทศไทยในระดับยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สำาหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับผ่านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental 

Scanning) อย่างมีระบบ

   ด้วยเหตุปัจจัยที่กล่าวมา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย 

จึงได้จัดทำาเอกสารการศึกษาทางวิชาการ (Working Paper) เร่ือง “มุมมองเชิง

ยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (Thailand 
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Strategic Outlook 2023 - 2027)” เพื่อให้ได้แนวโน้มภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้อง

กบัความมัน่คงของประเทศไทยในระดบัยทุธศาสตรใ์นป ีพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ อนัเปน็

ประโยชน์ต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทยต่อไป  

          

 

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

กันยายน ๒๕๖๕
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ส�รบัญ

           หน้�

คำ�นำ�	 	 	 	 ก

ส�รบัญ	 	 	 	 ค

ส�รบัญต�ร�ง	 	  ฉ 

ส�รบัญแผนภ�พ		 ช

ส่วนที่	๑	บทนำ�	 	 ๑

 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา ๑

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ๓

 ๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๔

 ๑.๔ วิธีการศึกษา ๕

 ๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕

ส่วนที่	๒	ก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์		 ๙

(Strategic Environmental Scanning)

 ๒.๑ ขั้นตอนในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ๑๐

 ๒.๒ บทสรุปการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ๑๖

ส่วนที่	๓	ประเด็นสำ�คัญหลัก	(Key	Issues)	และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 ๒๑

	 มิติท�งสังคม

  -  วิถีชีวิตใหม่ของสังคมหลังยุค COVID-19 ๒๓

   (Next Normal) 

  -  ความขัดแย้งในระหว่างวัย  ๒๘

   (Conflicts in Generation Gap)

  -  ความไม่เท่าเทียมในทุกมิติ  ๓๓

   (Inequality of All Dimension)

  -  ความถดถอยของธรรมาภิบาล  ๔๒

   (Integrity and Corruption)
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ส�รบัญ	(ต่อ)

           หน้�

  -  สังคมสูงอายุและกับดักรายได้ปานกลาง  ๔๖

   (Aging Society and Middle-Income Trap)

 มิติเทคโนโลยี	 ๕๑

     - คลื่นลูกต่อไปของการพลิกผันทางเทคโนโลยี  ๕๑

   (Next Wave of Technology Disruption)

    -  การครอบงำาของสื่อยุคใหม่ ๕๖

   (New Media Domination)

 มิติเศรษฐกิจ	 ๖๕

  - ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ๖๕

   (New Economic Corridor)

    - การเริ่มต้นใหม่ระบบด้านการเงิน การธนาคาร  ๗๐

   และเศรษฐกิจโลกใหม่ (Economic and Financial Reset)

  - การยกระดับของเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ  ๗๕

   (Rising of Wellness Economy)

 มิติสิ่งแวดล้อม	 ๘๒

    - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ๘๒

   (Climate Change)

    - การปรับตัวให้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว  ๘๖

   (Raising of Green Agenda and Economy)

 มิติก�รเมือง	 ๙๒

  - การแบ่งแยกระบบเศรษฐกิจจากสงครามเศรษฐกิจ ๙๒

   ระหว่างขั้วตะวันตก-อเมริกา และจีน-รัสเซีย 

   (De-Globalization - Two World of Supply-Chains)
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ส�รบัญ	(ต่อ)

           หน้�

  - สงครามเย็นใหม่: ความสมดุลของความสัมพันธ์ ๙๕

   ระหว่างประเทศ (New Cold War: Balancing of Power)

 มิติก�รทห�ร	 ๙๘

   - สงครามลูกผสม (Hybrid Warfare)  ๙๘

ส่วนที่	๔		สรุปและข้อเสนอแนะ		 ๑๐๕

 ๔.๑ สรุป ๑๐๖

 ๔.๒ ข้อแสนอแนะ ๑๑๐

บรรณ�นุกรม	 	 	 ๑๑๕

ภ�คผนวก

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

 ภ�คผนวก	 ก ภาพประกอบกิจกรรมและการระดมสมอง จาก 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ ๑๕

 ภ�คผนวก	 ข	 งานแถลงผล Thailand Strategic Outlook 

๒๐๒๓-๒๐๒๗ ในหวัขอ้ “ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ แนวโนม้ในอนาคต

ที่มีผลต่อความม่ันคง” ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐  

ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และผ่านระบบ 

แอพพลิเคชั่น Zoom

 ภ�คผนวก	 ค รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ ๑๕ 
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ส�รบัญต�ร�ง

ต�ร�งที ่     หน้�

ต�ร�งที่	๓.๑ รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ๓๗

  ในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต�ร�งที่	๓.๒ สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จำาแนกตามภาคและ ๓๙

  เขตพื้นที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ส�รบัญแผนภ�พ

แผนภ�พที ่  หน้�

แผนภ�พที่	๒.๑ กระบวนการในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ๙

  ทางยุทธศาสตร์ 

แผนภ�พที่	๒.๒ แนวคิดการกำาหนดประเด็น (Key Issue)  ๑๑

  เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

แผนภ�พที่	๒.๓ Future Cone แสดงความเป็นไปได้ของการเกิด ๑๒

  ภาพอนาคตกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนภ�พที่	๒.๔ แสดงกระบวนการจัดทำาภาพอนาคต  ๑๕

  (Foresight แบบ Deductive) 

แผนภ�พที่	๒.๕ แสดงกระบวนการพยากรณ์ย้อนหลัง (Back casting) 

แผนภ�พที่	๒.๖ กระบวนการพัฒนาเพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์ 

แผนภ�พที่	๓.๑  ความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๕ ประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ ๒๒

  ที่จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทยปี 

  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

แผนภ�พที่	๓.๒ สถิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็ก ๓๑

  และเยาวชน

แผนภ�พที่	๓.๓ สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองของเยาวชน ๓๓

  การเติบโตเชิงคุณภาพของโมเดล BCG Economy 

แผนภ�พที่	๓.๔ สถิติเรื่องร้องเรียนจำาแนกตามประเภท ๓๖

  สิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนภ�พที่	๓.๕ ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ๔๐

แผนภ�พที่	๓.๖ ข้อมูลจำานวนเด็กพิการในแต่ละประเภท ๔๐

แผนภ�พที่	๓.๗ การสำารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๘

  และการสื่อสารในครัวเรือน 
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ส�รบัญแผนภ�พ	(ต่อ)

แผนภ�พที ่  หน้�

แผนภ�พที่	๓.๘ รายงานผลการสำารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ๕๙

  ในประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนภ�พที่	๓.๙ BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ๘๘

  ในโลกหลัง COVID-19 

แผนภ�พที่	๓.๑๐		การเติบโตเชิงคุณภาพของโมเดล BCG Economy ๙๐ 

แผนภ�พที่	๓.๑๑  รูปแบบสงครามลูกผสม ๙๙

แผนภ�พที่	๔.๑  ประเด็นสำาคัญ ๑๕ ประเด็น ๑๐๕
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ส่วนที่ ๑  

บทนำ�





ส่วนที่	๑	

บทนำ�

๑.๑	คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

    จากสถานการณ์แวดล้อมของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

หรอืทีเ่รยีกว่า “VUCA World” ซึง่เปน็สถานการณท์ีม่คีวามผนัผวน ไมม่เีสถยีรภาพ 

คาดเดาได้ยาก มีความซับซ้อนและคลุมเครือ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีมี  

ความท้าทายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำาเนิน 

วิถีชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบท่ีอาจมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากกว่าในอดีต  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Treat) ซึ่งเป็น 

ภยัคกุคามทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงในทกุ ๆ  มติ ิทีไ่มใ่ชเ่ฉพาะมติิทางการทหารเทา่นัน้ 

ในศตวรรษที่ ๒๑ มีภัยคุกคามรูปแบบใหม่แสดงให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงครามทางไซเบอร์ การเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันทางอวกาศ การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 

การสื่อสารในระบบ 5G การครอบงำาของสื่อยุคใหม่ (New Media Domination) 

ปัญหาสื่อสังคมออนไลน์ ปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างเป็น

พลวัต (Dynamics) และเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อการปรับกระบวนทัศน์ด้าน 

ความมั่นคง (Paradigm Shift) จากเดิมที่เน้นความม่ันคงในมิติทางทหาร ขณะท่ี

ปจัจบุนัความมัน่คงไมไ่ดจ้ำากดัเฉพาะแตม่ติกิารทหารเทา่นัน้ แตย่งัขยายความสำาคญั 

และเชื่อมโยงไปยังมิติต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น 

“ความมัน่คงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)” นอกจากนี ้ปจัจบุนัปจัจยั

ทีส่ง่ผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดดคอื “ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย”ี 

เทคโนโลยทีีเ่กิดขึน้ใหม ่(Emerging Technology) ไดก้ลายเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญั
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สำาหรับสงครามในอนาคต ไม่เพียงจะนำามาซึ่งความท้าทายแต่ยังส่งผลให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ของสงครามด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน 

(Disruptive Innovation) ได้ส่งผลให้เกิดความสลับซับซ้อนยากจะคาดเดา และ

ขยายผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติในวงกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ดังนั้น การวิเคราะห์แนวโน้มของ

สถานการณใ์นอนาคต จงึมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่การกำาหนดยทุธศาสตร์ นโยบาย 

และแผนการดำาเนินงานต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงาน องค์กร

ท้ังภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคาม 

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สามารถบูรณาการการทำางานอย่างประสานสอดคล้อง

ระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติและในระดับพื้นที่  

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความม่ันคงภายในประเทศอย่าง

เป็นระบบ ด้วยเหตนุี ้การคาดการณแ์นวโนม้ภาพในอนาคตของประเทศไทยในระดับ

ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยทั้งใน 

เชิงบวกและเชิงลบ จึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสำาหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับผ่านการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) อย่างมีระบบ

  การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๘๐) ของประเทศไทยในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีความจำาเป็นท่ีจะต้อง

ทบทวนสถานการณ์ความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

จึงจำาเป็นต้องมีกระบวนการกำาหนดมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Outlook) 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาวะ

แวดลอ้มตา่ง ๆ  ตามกรอบ ท้ังในมติสิงัคม มติเิทคโนโลย ีมติิเศรษฐกจิ มติิสิง่แวดลอ้ม 

มิติการเมือง และมิติการทหาร (STEEP-M) โดยนำาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดับโลก 

(Global Level) ระดับภูมิภาค (Regional Level) และระดับภายในประเทศ 
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(Internal Level) ที่สำาคัญ มาพิจารณาประเด็นสำาคัญ (Key Issue) และหาตัวบ่งชี้ 

(Indicators) เพื่อนำาผลที่ได้มาใช้วิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีฐานราก 

(Grounded Theory) และมองแนวโน้มภาพในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนอันเป็นผลจาก

ประเด็นสำาคัญเหล่านั้น จากนั้นนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาผลกระทบทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบต่อบริบทสังคมและประเทศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่มี

แนวโนม้กระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (Thailand Strategic Outlook 

2023-2027) และนำาข้อมูลมาจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป 

  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ 

หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จัดทำาเอกสารศึกษา

ทางวิชาการ เรื่อง “มุมมองเชิงยุทธศ�สตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศไทย	 

พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐	(Thailand	Strategic	Outlook	2023-2027)” โดยใช้เคร่ือง

มือตามแนวทางของคู่มือการกำาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation 

Handbook) ฉบบัปรับปรงุปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของศูนยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการ

ป้องกันประเทศ ซึ่งมีระเบียบวิธีในการสำารวจสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ 

ผลกระทบ การระบุตัวบ่งชี้ หรือปัจจัยสำาคัญ โดยวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีและแนวคิด 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวโน้มภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย 

ในระดับยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำาหนด

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทยต่อไป  

๑.๒	วัตถุประสงค์

	 	 ๑.๒.๑ เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำาคัญในด้านต่าง ๆ  

ท่ีคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ใน ๖ มิติตาม

กรอบ STEEP-M ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดล้อม  

มิติการเมือง และมิติการทหาร 
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 ๑.๒.๒  เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ความมัน่คงของประเทศไทย

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบในระดับยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามกรอบ 

STEEP-M ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง 

และมิติการทหาร

 ๑.๒.๓ เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวโน้มภาพ 

ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

๑.๓	ขอบเขตของก�รศึกษ�

เอกสารการศึกษาวิชาการ (Working Paper) ฉบับนี้ ได้ดำาเนินการ

ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งด้านบวกและด้านลบ ในระดับโลก (Global Level) 

ระดับภูมิภาค (Regional Level) และระดับภายในประเทศ (Internal Level)  

โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตามบริบทและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพลังอำานาจ

ของชาติทั้ง ๖ มิติ ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติ

การเมอืง และมติกิารทหาร ซึง่ใชร้ะยะเวลาในการศกึษารวมทัง้ส้ิน ๖ เดือน ระหวา่ง

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕  

๑.๔	วิธีก�รศึกษ�

 เอกสารการศึกษาวิชาการ (Working Paper) ฉบับนี้ เป็นการศึกษา

โดยใช้เครื่องมือในการดำาเนินการ ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย (๑) การกำาหนดประเด็น

สำาคัญ (Key Issues) เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

(๒) การกำาหนดแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (๓) การวิเคราะห์ภาพแนวโน้มในอนาคต และ  

(๔) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยท้ังด้านบวกและด้านลบ โดยผู้ศึกษาได้แบ่ง 

วิธีการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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    - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลและระดมสมอง

จากนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๕, การแถลงผลงานวิชาการของ

นักศกึษาหลกัสตูรนกัยุทธศาสตร์ รุน่ที ่๑๕ ในหวัข้อ “Thailand Strategic Outlook 

2022-2026” ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ๑  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ผลงาน ดังนี้  

(๑) พลโทอภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท ์อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ สตธ.กมธ.วุฒิสภา 

(๒) ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เศรษฐกจิพอเพยีง สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ และ (๓) ผศ.ดร.มหศกัดิ ์ เกตฉุำา่ 

อาจารย์ประจำาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารวิชาการ บทความ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปการประชุมสัมมนา และส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  

รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

๑.๕	ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 ๑.๕.๑ ทราบปัจจัยสำาคัญในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

และประเทศในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  

 ๑.๕.๒ ทราบผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในห้วงปี  

พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

 ๑.๕.๓ ได้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวโน้มภาพในอนาคตของ

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในการปรบัปรงุนโยบายและแผน เพือ่ใหส้อดคล้อง

กบัสถานการณค์วามมัน่คงท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยสามารถนำามาใชเ้ปน็แนวทางใหก้บั

หน่วยงานด้านความมั่นคง กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป
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ส่วนที่ ๒ 
ก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อม 

ท�งยุทธศ�สตร์  

(Strategic Environmental Scanning)





ส่วนที่	๒	

ก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์	

(Strategic Environmental Scanning)

 การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มทางยทุธศาสตร ์(Strategic Environment 

Scanning) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ (Events) ที่เกิดขึ้นในห้วงปัจจุบัน และ

เหตุการณ์ที่กำาลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงทั้งในระดับโลก (Global Level) ระดับภูมิภาค (Regional Level) 

และระดับภายในประเทศ (Internal Level) นำามาพิจารณาประเด็นสำาคัญ (Key 

Issues) และหาตัวบ่งช้ี หรือสิ่งบอกเหตุท่ีสำาคัญ (Indicators/Triggers) ที่ชัดเจน  

ซึ่งจะนำาไปสู่ภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นส่งผลกระทบ (Impact) ต่อประเทศทั้งใน 

ด้านบวกและด้านลบ ท้ังน้ีการวิเคราะห์ผลกระทบจะนำาไปลู่การกำาหนดได้ว่า มีประเด็น

สำาคัญอะไรบ้างที่จะเป็นโอกาส (Opportunity) และประเด็นอะไรบ้างที่จะเป็น

อุปสรรค (Threat) ต่อประเทศ 

แผนภ�พที่	๒.๑	:		กระบวนก�รในก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์

ที่มา: คู่มือการกำาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation Handbook) ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๒.๑	ขั้นตอนในก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์
 ขัน้ตอนในการตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มทางยทุธศาสตร ์เพือ่มองภาพใน

อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Outlook) แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑) การกำาหนดประเด็นสำาคัญหลัก (Key Issues)

  ๒) การหาตัวบ่งชี้ หรือสิ่งบอกเหตุสำาคัญ (Evident Indicators/

Triggers)

  ๓) การวิเคราะห์แนวโน้มภาพในอนาคต (Picture in the Future)

  ๔) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศ (Impact Analysis to 

Thailand) 

ขั้นตอนที่	๑	ก�รกำ�หนดประเด็นสำ�คัญหลัก	(Key	Issues)	

   การกำาหนดประเด็นสำาคัญหลัก (Key Issues) เป็นข้ันตอนแรกของ

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มาจากจากตรวจสอบและ

วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ 

แห่งชาติเป็นสำาคัญ (National Interest) ท้ังในมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  

สิง่แวดลอ้ม การเมือง และการทหาร ตัง้แตร่ะดบัโลก (Global Level) ระดบัภูมภิาค 

(Regional Level) และระดับภายในประเทศ (Internal Level) ซ่ึงสามารถกระทำาได้ 

โดยผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็น (Brain Storming) จากผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้วนำาข้อมูล 

ท่ีได้ทั้งหมดนั้นมาสรุปรวบยอด (Conceptualize) เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นสำาคัญ

หลักที่ครอบคลุมทุกมิติ
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แผนภ�พที่	๒.๒	:	แนวคิดก�รกำ�หนดประเด็นหลัก	(Key	Issue)

ที่มา: คู่มือการกำาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation Handbook)  

ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 นอกจากนี้การกำาหนดประเด็นสำาคัญหลักที่มีต่อความมั่นคงของประเทศ 

ต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไข ๓ ประการ ดังนี้  

 ๑) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human security) โดยพิจารณาถึง 

ความม่ันคงระดบัปจัเจกบุคคล ความมัน่คงทางอาหาร ภยัธรรมชาต ิหรือโรคระบาด

ต่าง ๆ เป็นต้น

 ๒) ความมั่นคงของชุมชน (Community Security) โดยพิจารณา 

ถึงความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม การรวมกลุ่มทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และ

การรกัษาคุณค่าของประเพณวีฒันธรรม รวมถงึภมูปัิญญาทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องชมุชน 

เป็นต้น

 ๓) ความมัน่คงของประเทศ (National Security) โดยพจิารณารว่มกบั

การรักษาผลประโยชน์ของชาติ (National interest) การเมืองภายในประเทศที่มี

ความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพ การเติบโตของเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
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ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ ประเทศมีความเข้มแข็งและมีความเป็นปึกแผ่น 

ขดีความสามารถของทหารในการป้องกนัประเทศ และการมแีหลง่พลงังานทีพ่อเพยีง 

เป็นต้น

ต�ร�งก�รกำ�หนดประเด็นสำ�คัญ	(Key	Issues)	ในก�รตรวจสอบสภ�วะ

แวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์

แผนภ�พที่	๒.๓	:	กระบวนกำ�หนดประเด็นสำ�คัญหลัก	(Key	Issue)

ขั้นตอนท่ี	 ๒	 ก�รห�ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุสำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)

 ในการหาตัวบ่งชี้ หรือสิ่งบอกเหตุที่สำาคัญ (Evident Indicators/

Triggers) จำาเปน็ตอ้งนำาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎีตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นสำาคญั

หลกันัน้ ๆ  มาใชว้เิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ตวับ่งชี ้หรอืสิง่บอกเหตุทีส่ำาคญั (Indicators/

Triggers) ท่ีทำาให้เกิดประเด็นสำาคัญหลักน้ัน ๆ และเช่ือมโยงไปสู่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 
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ในอนาคต หรือภาพในอนาคต (Picture in the Future) สำาหรับแนวคิด  

หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ (Key Issues) 

ควรเลือกใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีมีความเป็นสากล (Generalize) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ 

จะใช้ทฤษฎีใหญ่ (Grand Theory) เป็นหลักในการวิเคราะห์ แต่อาจเพ่ิมเติม 

ทฤษฎีระดับกลาง (Middle Range Theory) และทฤษฎีฐานราก (Grounded 

Theory) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของประเด็นสำาคัญหลักนั้น ๆ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า

จะช่วยให้ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความชัดเจน

 อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการเลือกแนวคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ที่จะใช้

วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญหลักในแต่ละมิติ สามารถท่ีจะแบ่งเป็นมิติตาม STEEP-M ได้  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

	 	 -	มิติท�งสังคม	(S-Social): แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ  

ที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ในข้ันต้นควรเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง 

ทางสังคม ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลท่ีควรนำามาพิจารณาในเร่ืองสังคม 

ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของประเทศ ระบบสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหาสังคม

และส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ เป็นต้น

	 	 -	 มิติท�งเทคโนโลยี	 (T-Technological)	 และสิ่งแวดล้อม	 

(En-Environmental): แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้ใน

การวิเคราะห์ในขั้นต้น ควรเป็นเรื่องการสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ใน 

การพัฒนาประเทศ พัฒนาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

	 	 -	มิติท�งเศรษฐกิจ	(Eco-Economic): แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

และข้อมูลต่าง ๆ นำามาใช้ในการวิเคราะห์ขั้นต้น ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี

ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาคและจุลภาค มาตรการการเงินการคลัง ข้อมูลสถิติ

ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสูงขึ้นไป รวมถึงทฤษฎีว่าด้วยกลไก 
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ข้อมูลท่ีไทยเข้าไปมีส่วนร่วม

กับกลไกความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำาคัญ เป็นต้น

	 	 -	มิติท�งก�รเมือง	(P-Political): แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ขั้นต้น ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

การปกครอง การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

รวมถงึนโยบายต่างประเทศท่ีสำาคญัของประเทศมหาอำานาจ และประเทศในภูมภิาค

ที่เกี่ยวข้องกับไทย เป็นต้น

	 	 	 -	มิติก�รทห�ร	(M-Military): แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ 

ที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นต้น ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ 

ทางทหาร ทั้งรูปแบบของภัยคุกคามตามแบบและไม่ตามแบบ หรืออำานาจกำาลังรบ

และอาวุธยทุโธปกรณร์ปูแบบตา่ง ๆ  รวมทัง้เจตจำานงหรอืสิง่บอกเหตสุำาคญัทีจ่ะเปน็

ภัยคุกคามทางทหารทั้งเกิดมาจากสงครามและไม่ใช่สงคราม เป็นต้น

ขั้นตอนที่	๓	ก�รวิเคร�ะห์แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 การวิเคราะห์แนวโน้มภาพในอนาคต (Picture in the Future)  

เป็นนำาตัวบ่งชี้ หรือสิ่งบอกเหตุที่สำาคัญ (Evident Indicators/Triggers) ที่ชัดเจน 

และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน (Common Ground Key Issue) มาสร้างความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงกันจนไปสู่สิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต หรือภาพในอนาคต 

(Picture in the Future) 

 สิง่สำาคญัในการวเิคราะห์จะตอ้งศกึษาปรากฏการณต์า่ง ๆ  ตามปจัจยั

สำาคญัหลกัทีน่ำามาพจิารณาอยา่งเป็นพลวตั (Dynamic) ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณา

และหาคำาตอบให้ไดก้ค็อื แนวโนม้สถานการณจ์ะเปน็อยา่งไรจะตอ้งม ี“ตวับง่ชี ้หรือ

สิ่งบอกเหตุ (Indicator/Trigger)” ท่ีมีความชัดเจน อันจะนำาไปสู่แนวโน้มภาพใน

อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือมีลักษณะรวมกันได้ 

(Correlate) กับสิ่งบอกเหตุที่ได้กำาหนดไว้ตามหลักการภายใต้แนวคิด หลักการ 
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ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีนำามาวิเคราะห์ ดังน้ัน ส่ิงบอกเหตุจะเป็นอะไรและอย่างไรน้ัน 

ขึ้นอยู่กับแนวคิดตามหลักการ ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ  ที่นำามาพิจารณาวิเคราะห์ว่า

เป็นอย่างไร ในทางกลับกันแนวโน้มภาพในอนาคตท่ีเกิดขึ้น (Picture in the  

Future) ก็จะเป็นไปตามหลักการภายใต้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ 

ที่นำามาวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน

ข้ันตอนท่ี	๔	ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)

แผนภ�พที่	๒.๔	:	ก�รนำ�แนวคิด	หลักก�ร	ทฤษฎีและข้อมูลต่�ง	ๆ	ม�ใช้ใน 

ก�รวิเคร�ะห์	เพื่อนำ�ไปสู่แนวโน้มภ�พในอน�คตเชิงยุทธศ�สตร์

 การวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่ประเทศ (Impact Analysis to Thailand) 

จากสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือแนวโน้มภาพในอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ 

เป็นขั้นตอนที่สำาคัญอย่างยิ่ ง โดยขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ ต่อเนื่องมาจาก 

การวิเคราะห์แนวโน้มภาพในอนาคต (Picture in the Future) ซึ่งจะต้องสามารถ
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ประเมินให้ได้ว่าภาพที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบอะไรบ้างต่อความมั่นคงของมนุษย์ 

(Human security) ต่อความมั่นคงชุมชน (Community Security) และต่อความ

มั่นคงของประเทศ (National Security) อีกทั้งจะต้องสามารถกำาหนดได้ด้วยว่า

มอีะไรบา้งทีส่ง่ผลกระทบเชงิบวก และอะไรบา้งทีส่ง่ผลกระทบเชงิลบต่อความมัน่คง

โดยรวมของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะนำาไปสู่การกำาหนดได้ว่าอะไร 

เป็นโอกาส (Opportunity) และอะไรเป็นอุปสรรค (Threat) ต่อความก้าวหน้าและ 

ส่งเสริมในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ทั้งน้ี

หากมีการวิเคราะห์ผลกระทบได้อย่างรอบด้านมากที่สุด ย่อมเป็นการดีต่อการ

กำาหนดภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น

๒.๒	บทสรุปก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์ 

 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  (Strategic 

Environment Scanning) เป็นกระบวนการท่ีสำาคญัในการจดัทำาเอกสารมมุมองเชงิ

ยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศ ซึ่งเริ่มต้ังแต่การรวบรวมเหตุการณ์ 

(Events) ในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งในระดับโลก 

(Global Level) ระดับภูมิภาค (Regional Level) และระดับภายในประเทศ 

(Internal Level) นำามาพิจารณาประเด็นสำาคัญ (Key Issues) และหาตัวบ่งชี้ หรือ

สิ่งบอกเหตุที่สำาคัญ (Indicators/Triggers) ชัดเจน ซึ่งจะนำาไปสู่ภาพในอนาคตที่จะ

เกิดขึ้นส่งผลกระทบ (Impact) ต่อประเทศทั้งในด้านบวกและด้านลบ อันจะนำาไปสู่

การกำาหนดประเด็นสำาคัญหลักที่เป็น โอก�ส	(Opportunity) และประเด็นสำาคัญ

หลักที่เป็น อุปสรรค	(Threat) ต่อประเทศ 

สำาหรับขั้นตอนในกระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

เร่ิมต้นด้วยการกำาหนดประเด็นสำาคัญหลัก (Key Issues) ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความม่ันคงโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำาคัญ (National Interest) ท้ังในมิติ 

สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และการทหาร ซึ่งสามารถกระทำา

ได้โดยผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็น (Brain Storming) จากผู้เชี่ยวชาญ 
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ในด้านต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องแล้วนำาข้อมูลท่ีได้

ทั้งหมดนั้นมาสรุปรวบยอด (Conceptualize) ที่ครอบคลุมทุกมิติตามกรอบ 

STEEP-M  ท้ังน้ีต้องพิจารณาภายใต้เง่ือนไข ๓ ประการ คือ (๑) ความม่ันคงของมนุษย์ 

(Human Security) (๒) ความมั่นคงของชุมชน (Community Security)  

และ (๓) ความม่ันคงของประเทศ (National Security) จากนั้นในขั้นตอนที่ ๒ 

พิจารณาการหาตัวบ่งช้ี หรือสิ่งบอกเหตุท่ีสำาคัญ (Evident Indicators/Triggers) 

โดยใชห้ลกัการ ทฤษฎตีา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็สำาคญัหลักนัน้ ๆ  มาใชว้เิคราะห์

เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวบ่งชี้ หรือสิ่งบอกเหตุที่สำาคัญ (Indicators/Triggers) เพื่อนำาไปสู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต หรือภาพในอนาคต (Picture in the Future)  

เป็นขั้นตอนที่  ๓ ซ่ึงต้องวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามปัจจัยสำาคัญ 

หลักท่ีนำามาพิจารณาอย่างเป็นพลวัต (Dynamic) เพื่อหาคำาตอบให้ได้ถึงแนวโน้ม

สถานการณท่ี์มีตวับง่ชี ้หรือสิง่บอกเหต ุ(Indicator/Trigger) ทีม่คีวามชดัเจน อนันำา

ไปสู่แนวโน้มภาพในอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กัน หรือมีลักษณะรวม

กันได้ (Correlate) กับสิ่งบอกเหตุที่ได้กำาหนด และในขั้นตอนที่ ๔ ซึ่งเป็นขั้นตอน 

สุดท้ายในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศ (Impact Analysis to Thailand) 

จากสิ่ ง ท่ีมีแนวโน้มจะเกิด ข้ึนในอนาคตหรือแนวโน้มภาพในอนาคตเชิง 

ยทุธศาสตร ์เปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ ทีจ่ะตอ้งสามารถประเมนิใหไ้ดว้า่ภาพทีจ่ะ 

เกิดข้ึนมผีลกระทบอะไรบา้งตอ่ความม่ันคงของมนษุย ์(Human security) และความ 

มัน่คงชมุชน (Community Security) รวมท้ังตอ่ความมัน่คงของประเทศ (National 

Security) ในทา้ยทีส่ดุ ทัง้นีผ้ลกระทบทีเ่กดิขึน้จะตอ้งกำาหนดไดว้า่ อะไรเปน็โอกาส 

และอะไรเป็นอุปสรรค ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาเพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์ต่อไป
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ส่วนที่ ๓  
ประเด็นสำ�คัญหลัก (Key Issues)  

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น





ส่วนที่	๓	 

ประเด็นสำ�คัญหลัก	(Key	Issues)	และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

จากผลการสำารวจและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท้ัง  

๖ มิติ ตาม STEEP-M ได้แก่ (๑) มิติสังคม (๒) มิติเทคโนโลยี (๓) มิติเศรษฐกิจ  

(๔) มิติสิ่งแวดล้อม (๕) มิติการเมือง และ (๖) มิติการทหาร โดยพิจารณาปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมใน ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับโลก (Global Level)  

๒) ระดบัภมูภิาค (Regional Level) และ ๓) ระดับภายในประเทศ (Internal Level)  

รวมถึงคาดการณ์ผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross 

Section Analysis) โดยผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญในการจัดทำาแนวโน้ม 

ภาพอนาคต คือ การกำาหนดประเด็นสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งหมดได้ ๑๕ ประเด็น โดยที่แต่ละประเด็นมีความเชื่อมโยงและ 

มีความสัมพันธ์ในหลายมิติอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ (ดังที่แสดงในภาพที่ ๓.๑  

ความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๕ ประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลต่ออนาคตของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้ 

๑.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

๒.  การปรบัตวัใหเ้ปน็เศรษฐกจิสเีขยีว (Raising of Green Agenda 

 and Economy) 

๓.  ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Corridor) 

๔.  การเริ่มต้นใหม่ระบบด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐกิจ

 โลก ใหม่  (Economic and Financial Reset)

๕.  การยกระดับของเศรษฐกิจบนฐานสุขภาพ 

 (Rising of Wellness Economy)
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๖.  ความขัดแย้งในระหว่างวัย (Conflicts in Generation Gap)

๗.  ความไม่เท่าเทียมในทุกมิติ (Inequality of All Dimension)

๘.  สังคมสูงอายุและกับดักรายได้ปานกลาง (Aging Society and 

 Middle-Income Trap)

๙.  วิถีชีวิตใหม่ของสังคมหลังยุค COVID-19 (Next Normal)

๑๐.  การครอบงำาของสื่อยุคใหม่ (New Media Domination)

๑๑.  คลื่นลูกต่อไปของการพลิกผันทางเทคโนโลยี 

   (Next Wave of Technology Disruption) 

๑๒.  การแบ่งแยกระบบเศรษฐกิจจากสงครามเศรษฐกิจระหว่าง

 ข้ัวตะวันตก-อเมริกา และจีน-รัสเซีย (De-Globalization - Two 

 World of Supply-Chains)

๑๓.  สงครามเยน็ใหม:่ ความสมดลุของความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

 (New Cold War: Balancing of Power)

๑๔.  สงครามลูกผสม (Hybrid Warfare)

๑๕.  ความถดถอยของธรรมาภิบาล (Integrity and Corruption) 

แผนภ�พที่	๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๕ ประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์

ที่จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
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มิติสังคม

	วิถีชีวิตใหม่ของสังคมหลังยุคโควิด	(Next	Normal)	
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

 สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบในการดำารงชีวิตของประชาชน

ทุกเพศทุกวัยปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การทำางาน ประชุม การศึกษา การจับจ่าย

ใช้สอยผ่านระบบออนไลน์ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การอยู่อาศัย  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต้องมีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตามแนวทาง

ชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ทีท่กุคนปรบัเปลีย่นวถิชีวีติจนกลายเปน็ความปกตใิหม่

และกำาลังเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นำามาประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตกัน

มากขึน้ เพือ่กา้วไปสูชี่วิตวิถถีดัไป (Next Normal) ในช่วงหลงัสถานการณ์ COVID-19  

“Next Normal” เป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนทุกเพศทุกวัย ภายหลังจาก

การปรับตัวกับสถานการณ์ COVID-19 เพ่ือความอยู่รอด จนเกิดความคุ้นชิน ท้ังวิธีคิด  

วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสารและวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 ๑) ทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology) แนวความคิด

ของปรากฏการณ์นิยม มนุษย์จะเป็นผู้สร้างบริบทหรือสภาวะการณ์ขึ้น โดยที่เป็น

ส่วนหนึ่งของสภาวะการณ์หรือระเบียบสังคมนั้น ๆ มนุษย์จึงกลายเป็นผู้สร้างทาง

สังคมแล้วกำาหนดความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในสังคมนั้นให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร 

(Social Order)

  ๒) ทฤษฎีลำาดับข้ันความต้องการ (Maslow’s Hierarchical 

Theory of Motivation) เป็นแนวความคิดของมาสโล (Abraham Maslow) ทฤษฎีน้ี

กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิดและความปรารถนา 

เหล่านี้จะเรียงลำาดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนา 

ขั้นสูงข้ึนไปเป็นลำาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (The Need–Hierarchy 

Conception of Human Motivation) ดังนี้
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 (๑)  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)

 (๒)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)

 (๓) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ   

  (Belongingness and love needs)

 (๔)   ความตอ้งการไดร้บัความนบัถอืยกยอ่ง (Esteem needs)

 (๕)  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

  (Self-actualization needs)

 ๓) Financial Technology (Fin Tech) คือ การนำาเอาเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการชำาระเงิน  

การลงทนุ การระดมทนุหรอืดา้นประกนัภยั เพือ่ใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของ

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการนำาเอา Technology 

ของ Fin Tech ผ่านระบบ online มาใช้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้

อยา่งรวดเรว็ทกุทีท่กุเวลา (Anywhere Anytime) และมคีา่ใชจ้า่ยในการทำาธรุกรรม

ที่ลดลง

 ๔) ระบาดวิทยา เป็นการศึกษาเรื่องโรค สภาวะสุขภาพ หรือ

เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับสุขอนามัยของประชาชน

 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)	

 วิถีชีวิตแบบ Next Normal ของธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมลกูคา้มกีารเปลีย่นไป โดยธรุกจิตา่ง ๆ  จำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัเปล่ียน

เพื่อรองรับมาตรการ Social Distancing และแนวคิด Work Anywhere เช่น  

ธุรกิจร้านอาหาร การทานอาหารท่ีร้าน หรือรูปแบบการขายผ่านออนไลน์ นอกจากน้ี  

ภาคอุตสาหกรรมยังเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน โดยปรับเปล่ียนรูปแบบของธุรกิจใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้ทัน

สมัยและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เป็นดิจิทัล “Digital Transformation” ซึ่งรูปแบบ

เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Technology, Software,  

Thailand Strategic Outlook 2023 – 202724



Social Media, Online Entertainment และ Online Payment ล้วนมีบทบาท

อย่างมากในยุคปัจจุบันและคาดว่าจะมีบทบาทและความสำาคัญมากขึ้นในอนาคต 

จนนำาไปสู่การพฒันาอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสแ์ทบทกุชนดิใหส้ามารถรบัสง่ขอ้มลูผา่น

ทางอินเตอร์เน็ต (Internet of thing: IoT)

(๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 แนวโน้มวิถีชีวิตใหม่ของสังคมหลัง COVID-19 หรือยุค Next 

Normal ดังนี้

 ๑)  อาหาร: เน้นการบริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพและไม่ก่อผลเสีย 

ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รูปแบบการบริโภคอาหารจากพืช (Plant Forward)  

ท่ีมีส่วนผสมทีเ่ปน็ผกัผลไมธ้ญัพชืตา่ง ๆ  หรอืเนือ้สตัวท์างเลือก (Plant Based Meat) 

จะได้รับความนิยมขยายเป็นวงกว้าง

 ๒)  เงนิ: คนไทยจะหันมาจับจา่ยใช้สอยผา่นรปูแบบ e-Payment, 

Card Payment และ Internet & Mobile Banking กันมากขึ้น รวมถึงการชำาระ

ค่าใช้จา่ยดา้นสาธารณปูโภคการซือ้สนิคา้ เกดิชอ่งทางการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์

ในช่องทางโซเชียลมีเดีย e-Commerce

 ๓)  ท่ีอยู่อาศัย: Smart home ท่ีมีการนำาเทคโนโลยีมาช่วยให้เรา

สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ  ในบา้นไดอ้ยา่งสะดวกสบายและปลอดภยัจนกลายเปน็

เรือ่งปกตแิละพืน้ฐานในการดำารงชวีติ เชน่ การสัง่เปิด - ปดิไฟและเครือ่งปรับอากาศ

ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Home Automation) เป็นต้น

 ๔)  เครื่องนุ่งห่ม: นอกจากตอบสนองด้านความสวยงามสะท้อน

ภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่แล้ว ปัจจุบันผู้ผลิตต่าง ๆ ให้ความสำาคัญ เห็นคุณค่ากับ 

การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ซ่ึงสังเกตได้จาก 

สื่อโฆษณาที่สะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตและทัศนคติต่าง ๆ ผ่านเครื่องแต่งกาย 

 ๕)  ยานพาหนะ: รูปแบบยานพาหนะท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันมีแนวโน้ม

เปลีย่นไป โดยมีการนำาเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตม์ากขึน้ เชน่ รถยนตไ์รค้นขบั รถยนต์

ไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า เป็นต้น 
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 ๖)  ยา:  สำาหรับทัศนคติของประชาชนภายหลังยุค COVID-19 
ท่ีมีต่อเร่ืองสุขภาพกลายเปน็เร่ืองท่ีสำาคัญ ยารักษาโรคในลกัษณะของการปอ้งกันโรค
มีความสำาคัญมากกว่าการยาท่ีมีเพ่ือรักษา โดยเม่ือสุขภาพของประชาชนยำา่แย่ ธุรกิจอาหาร
สุขภาพและการบริการทางสุขภาพจะกลายเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างมหาศาล  
 ๗)  สือ่สงัคมออนไลน์: เพือ่ตอบสนองการใช้บรกิารทีห่ลากหลาย
เกิดขึ้นตามมาด้วยอีกหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการทั้ง Remixing User และ 
Generate Content จากช่องทาง Tik tok หรือ Memetic Media ด้วยการนำาภาพ
หรือคลิปส้ันมาทำาเป็นมีมผ่านการเขียน การพูด ท่าทาง ภาพล้อเลียนท่ีมีความหมายตลก 
ลอกเลียนแบบเร่ืองราวท่ีเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย
 ๘)  โทรศัพท์มือถือ: เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยท่ีผ่านมาผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหลายยี่ห้อ 
ต่างหันมาใส่ใจเร่ืองส่ิงแวดล้อม เช่น การประกาศไม่ให้ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีสำาหรับลูกค้า
ท่ีซ้ือเคร่ืองใหม่ เพ่ือเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้ถึงความตระหนักถึง 
สิ่งแวดล้อม แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมองว่าเป็นข้ออ้างเพื่อลดต้นทุนการผลิตของก็ตาม
 ๙) สินค้าอุปโภคบริโภค: Fast-moving consumer goods 
(FMCG) มีแนวโน้มการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคในหมวด FMCG หรือสินค้าอุปโภค
บริโภคทั่วไปที่มีการซื้อขายกันอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกจากต้นทุนที่ตำ่า มักเป็น
สินค้าที่ไม่คงทนหรือใช้แล้วหมดไป เช่น นำ้ายาล้างจาน สบู่ กระดาษชำาระ แชมพู 
บะหม่ีสำาเร็จรูป เป็นต้น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มหันไปเลือกใช้สินค้าท่ีผลิตจาก
ธรรมชาติ ปราศจากสารปรุงแต่งเป็นสูตร Natural หรือ Organic ยิง่ถ้าผลิตภัณฑ์น้ัน 
ใช้บรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดขยะส่วนเกินจะทำาให้ตอบสนอง 
ผู้บริโภคยุค Next normal มากขึ้น
 ๑๐)  พลังงาน: พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนท่ีมีแนวโน้ม
ท่ีมีความสำาคัญมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนมีความ 
ก้าวหน้าและมีการพัฒนาสูงข้ึน ทำาให้ต้นทุนของพลังงานเหล่าน้ีลดตำ่าลง โดยเฉพาะ
พลังงานจากแสงอาทิตย์และเช้ือเพลิงขยะ

Thailand Strategic Outlook 2023 – 202726



 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการใช้ระบบอัตโนมัติมากข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนตำา่ลง 

ขณะท่ีมีคณุภาพเพ่ิมมากข้ึน และเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ด้วยการสนับสนุน

การลงทุน การวิ จัย และพัฒนา โดยเฉพาะในหมวดของยารักษาโรค  

ท้ังการสร้างโรงงานผลิต วิจัย พัฒนาเวชกรรมท่ีสูงข้ึน รวมถึงมีการพัฒนา Digital 

Platform ด้านการค้าขาย การบริการ มีเคล่ือนย้ายแรงงานไปได้ท่ัวโลก นอกจากน้ี 

ยังเป็นการพัฒนาสินค้าด้านเกษตรกรรมภายในประเทศให้ประสิทธิภาพจาก

กระบวนการควบคุมการผลิตและการประกันสินค้า ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรสูงข้ึน สำาหรับด้านพลังงานมีพลังงานทางเลือกให้กับประชาชนได้ใช้

อย่างเหมาะสมกับบริบทน่ัน ๆ 

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 วิถีชีวิตใหม่ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ลดลง มีความเป็น

ปัจเจกบุคคลเพ่ิมมากข้ึน กลุ่มท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า หรือต่อต้านทางสังคมได้ 

ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่กับค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์พ้ืนฐาน 

สำาหรับการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และ IoT ท่ีสูงข้ึน  

เม่ือสถานประกอบการต่าง ๆ เลือกใช้เทคโนลีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ใน

กระบวนการผลิตมากข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน ทำาให้อัตราการว่างงาน 

ยิ่งทวีคูณยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังเกิดการกีดกันทางการค้าและมีการกำาหนดมาตรฐาน

ควบคุมสินค้าส่งออกมากข้ึน รวมถึงสินค้าและการบริการต่าง ๆ ท่ีอาจมีต้นทุนการ

ผลิตท่ีสูงข้ึนจากมูลฝอยและขยะแบบใช้คร้ังเดียว (Single Use) ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 
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	คว�มขัดแย้งในคว�มแตกต่�งระหว่�งวัย	 (Conflicts	 in	

Generation	Gap)	

 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

 ความขัดแย้งในความแตกต่างระหว่างวัยเป็นปัญหาสำาคัญของสังคม

ทีก่ำาลงัจะก้าวเข้าสูส่งัคมสงูวยัแบบเตม็ตวั นำาไปสูปั่ญหาสงัคมภายในครอบครวั หรอื

สงัคมการทำางานทีม่คีวามขดัแย้ง อนันำามาซึง่การลดประสิทธภิาพในการเติบโตของ

เศรษฐกิจ และความมั่นคง ซึ่งมีสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งของช่องว่าง

ระหวา่งวัย (Generation Gap) น้ัน เกิดจากสภาวะแวดลอ้มของคนแตล่ะวัยท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ต้ังแต่ระบบการศึกษา ลักษณะการทำางาน 

ความพร้อมของส่ิงอำานวยประโยชน์ และเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้วิถีชีวิตและ 

ทัศนคติของแต่ละช่วงวัยไม่สอดคล้อง ขาดการรับฟังความคิดเห็น และการยอมรับ

ซ่ึงกันและกัน ประกอบกับระบบเทคโนโลยกีารส่ือสารในยคุปัจจุบันเข้ามามีอิทธิพล

กับความคิด แนวทางการดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหมม่ากข้ึน ท้ังน้ี การลดความขดัแยง้

ระหว่างกันน้ันเป็นส่ิงท่ีคนในทุกระดับวัย (Generation) ต้องร่วมมือกัน  

สร้างความเข้าใจและนับถือตัวตนซ่ึงกันและกัน รับฟังความเห็นต่างจากคนวัยอ่ืน  

ทำากิจกรรมรว่มกัน และพรอ้มเปดิโอกาสใหมี้การเรียนระหวา่งกันในแตล่ะช่วงวัยให้

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนสำาคัญในการกระตุ้นให้เกิด

ความขัดแย้งในความแตกต่างระหว่างวัยเพ่ิมมากข้ึน

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 แนวคิดการแบ่งลักษณะของประชากรตามช่วงปีเกิด โดยจากการรวม

รวมคุณลักษณะของประชาชนท่ีเกิดในแต่ละยุคสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนท่ีเกิดใน 

ช่วงสมัยเดียวกัน ส่วนใหญ่มักมีลักษณะวิธีคิด พฤติกรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกันและ

มีความแตกต่างประชาชนท่ีเกิดคนละยุคสมัย อันเป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อมท่ี

หลากหลายท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาท่ี

ต่างกันน้ัน สามารถแบ่งกลุ่มของประชากรออกเป็น ๕ Generation ดังน้ี
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  ๑) กลุ่ม Traditional หรือกลุ่มท่ีเกิดข้ึนมาในยุคก่อนสงครามโลก

คร้ังท่ี ๒ เป็นยุคท่ีโลกยงัไม่มีวิทยาการหรอืองค์ความรู้สมัยใหม่เพียงพอต่อการแปลง

ทรัพยากรเป็นสินค้าและบริการ การดำาเนินชีวิตด้วยการยึดถือระเบียบแบบแผน 

ทางสงัคมท่ีชัดเจน มีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ค่อยมี 

การแข่งขันหรือการทำางานท่ีเร่งรีบมากนัก ในปัจจุบันประชากรในกลุ่มดังกล่าว 

เกือบท้ังหมดพ้นช่วงวัยของการทำางานเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการแสวงหาความสุข  

สามารถปล่อยวางหรือปลงกับเร่ืองราวรอบตัว ได้

  ๒) กลุ่ม Gen B  หรือ Baby Boomers เป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วงหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เน่ืองจากสภาวะสงคราม เกิดการขาดแคลนแรงงานในการผลิต 

การฟ้�นฟูประเทศ จำาเป็นต้องสร้างค่านิยมให้แต่ละครอบครัวมีลูกมากเพราะ 

จะได้เป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยกันทำามาหากิน โดยส่ิงท่ีตามมาภายหลังจาก 

การสนับสนุนให้มีบุตรหรือการท่ีมีจำานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน ก่อให้เกิดการแข่งขัน

ระหว่างกันของประชากรในยุค Baby Boomers มีลักษณะเป็นคนท่ีอดทน  

ขยันทำางาน มีความระมัดระวังสูง และประหยัดอดออม

  ๓) กลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มคนในยุคท่ีโลกเข้าสู่การพัฒนาแบบ 

ก้าวกระโดดในทุกวงการ เน้นคุณภาพประชากร เร่ิมมีส่ิงอำานวยความสะดวกในการดำารงชีวิต 

การเดินทางและการขนส่งสินค้า มีคอมพิวเตอร์และได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อลักษณะนิสัยโดยรวมของคน Gen X  คือ เป็นคนท่ีขยนัทำางาน 

รักความก้าวหน้า ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ท่ีไม่ได้ยึดติด ทุ่มเทหรือทำางานหนัก 

เพ่ือองคก์ร ข้อมูลข่าวสารดา้นการทำางานเข้าถึงง่ายจากการพฒันาด้านส่ือสารสนเทศ 

รวมถึงมีความพยายามในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นท้ังต่อกฎ 

ระเบียบมากกว่ายุคก่อน 

  ๔) กลุ่ม Gen Y หรือกลุ่ม  Millennium  (ปี ค.ศ. ๒๐๐๐)  

เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดข้ึนมาระหว่างความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีมีคอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์มอืถอื อนิเตอร์เนต็ความเรว็สงู เป็นยคุทีก่ารเข้าถงึข้อมลูเป็นไปอย่างสะดวก 

รวดเร็วและมีต้นทุนไม่สูง มีการดูแลจากครอบครัวอย่างเต็มท่ี ทำาให้ Gen Y  
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ค่อนข้างมีความม่ันใจในตนเองสูงมาก และไม่ชอบอยูใ่นกฎ หรือระเบียบท่ีเคร่งครัด 

ชอบการใช้ชีวิตแบบอิสระ ไม่ติดกับกรอบใด ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นตัวของ 

ตัวเองสูงมาก ชอบให้คนเอาใจใส่ ไม่ชอบทำางานหนกั แต่ชอบทำางานท่ีท้าทายความสามารถ 

โดยมีเป้าหมายท่ีสำาคัญคือการสร้างความสุข

  ๕) กลุ่ม Gen Z  เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดปี ค.ศ. ๑๙๙๗-๒๐๑๒ เป็นยุค

ท่ีเข้าสู่สังคมดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ต้องการความสำาเร็จ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

เป็นอย่างมาก เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงออกและไม่ชอบถูกบังคับ 

มีความอดทนตำ่า มองโลกในแง่ดี ไม่ยึดวิธีการหรือกรอบ กังวลกับความไม่แน่นอน

ของอนาคตและโลก มีความหลากหลายทางเพศ คาดเดารูปแบบชีวิตได้ยาก

 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)	

 จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็ก

และเยาวชน” ของ รพพีร ธงทอง (๒๕๖๔) พบว่าลกัษณะของการมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองของเด็กและเยาวชน มีอยู่ ๗ ส่วน คือ (๑) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

(๒) ด้านความรู้ความเข้าใจการเมือง (๓) ด้านการพัฒนาทางการเมือง (๔) ด้านการ

รับรู้ข่าวสารทางการเมอืง (๕) ด้านจิตสำานึกทางการเมอืง (๖) ด้านอุดมการณ์ทางการเมอืง 

และ (๗) ด้านความขัดแย้งทางการเมือง และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยจำานวนเวลาในแต่ละคร้ัง

การแบ่งปัน การแสดงความชอบผ่านการใช้ Facebook, Twitter Instagram และ 

Line ร่วมกับการสนับสนุนและการทำากิจกรรมการเมือง รวมถึงการติดตามข้อมูล

การเมือง ดังแสดงในภาพท่ี ๓.๒

    สำาหรับประเด็นด้านความขัดแย้งทางการเมืองจากการวิจัยพบว่า  

ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

คือ มีการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลจากฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย หรือไม่ได้รับประโยชน์ 

รองลงมาคือ ระบบกฎหมายมีปัญหา ไม่เป็นไปตามกติกา และตรวจสอบได้ยาก และ
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แผนภ�พที่	๓.๒  สถิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมัยใหม่ของเด็กและเยาวชน

ที่มา : รพีพร ธงทอง, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๗ ปีที่ ๑๖ 

ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ) ๒๕๖๔

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 แนวโน้มการเกิดแรงปะทะระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มีความ

รนุแรงมากขึน้ ผา่นการใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media) โดยมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

หลายประการ เช่น พฤติกรรมในการใช้ส่ือออนไลน์ในการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง 

เพิ่มมากขึ้น อิทธิพลในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองท่ีมีผลต่อทัศนคติ ค่านิยม  

และการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ 

บนสังคมออนไลน์ผ่าน Platform ต่าง ๆ เช่น Facebook  TikTok  Instagram 

Line เป็นต้น รวมถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสะดวกทำาให้การส่ือสาร

ทางการเมอืงมกีารแผข่ยายมากขึน้สง่ผลใหช่้องวา่งระหวา่ง Generation กวา้งมาก

ยิ่งข้ึน ซึ่งคนรุ่นใหม่จำานวนมากจึงต้องการเสพเนื้อหาใน Social Media ไม่เพียง

เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้น แต่ยังคงสนใจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมหรือ 

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อน สิทธิมนุษยชน คอร์รัปชัน ความไม่เท่าเทียม

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนไมย่อมรับว่ากระบวนการยติุธรรมใหค้วามเปน็

ธรรมแก่สังคม

31Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027



ทางเพศ LGBTQ เป็นต้น ซึ่งเห็นได้จาก Twitter ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่าง 
ตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๖๓ Twitter ไดก้ลายเป็นแหล่งรวมขอ้มูลของสถานการณ์
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตั้งแต ่Milk Tea Alliance ของฮ่องกง,  Black 
Lives Matter (BLM) ในสหรัฐอเมริกา และเยาวชนปลดแอกของประเทศไทย  
การเคลือ่นไหวของเยาวชนเหลา่นีล้ว้นแลว้แตเ่ปน็ปรากฎการณท์ีค่นดังจำานวนมาก
ออกมาเคลื่อนไหวผ่านช่องทางของ Twitter ประกอบกับยุค Globalization แสดง
ใหเ้หน็วา่ความสนใจของคนรุน่ใหมไ่มไ่ดจ้ำากดัอยูเ่ฉพาะประเทศไทยแต่ยงัหมายรวม
ถึงประเด็นต่าง ๆ ในสังคมโลกด้วย ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จะยัง
คงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของคนในสังคม  
ด้วย Algorithm ของ Platform ซึ่งจะป้อนข้อมูลที่คนในสังคมเลือกที่สนใจและ
ยืนยันในความคิดของตนเองมากย่ิงข้ึน (Confirmation Bias) สะท้อนให้เห็นถึงร้อยร้าว
ในสถาบันหลักที่สำาคัญของชาติ สังคมเกิดการแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก ดูถูก 
ฝ่ายตรงข้ามมากยิ่งขึ้น
 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก	(Opportunities)
 การเกิดภาวะความขัดแย้งของความแตกต่างระหว่างช่วงวัย ส่งผล 
ให้เกิดความหลากหลายทางความคิด ซึ่งกระบวนการคิดมีความสำาคัญที่ก่อให้เกิด
โอกาส ความคดิสรา้งสรรคร์ว่ม และเกดินวัตกรรมใหมข่ึน้ได ้หากสามารถสร้างความ
สมดุลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยอมรับแนวคิดของช่วงว่างระหว่างวัยได้ 

•	 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)
 จากความท้าทายของความขัดแย้งในความแตกต่างระหว่างวัยที่มี 
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ในอนาคตจำานวนเหตุการณ์การชุมนุม ประท้วงเพ่ิมสูงข้ึน  
นำาไปสูก่ารจบักมุผูก้ระทำาผดิจากเหตกุารณ์ชุมนุม และอาจสง่ผลใหม้ผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 
เสยีชีวติ จากสถานการณ์ชมุนมุทางการเมอืงเพิม่มากขึน้ และเปน็ชอ่งวา่งใหเ้กิดการ
แทรกแซงทางการเมืองจากกลุ่มต่าง ๆ เกิดความสับสนและกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางการเมอืงของรฐับาล กระทบตอ่เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศจากความขดัแยง้

ทางการเมืองและความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ 
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แผนภ�พที่	๓.๓ สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองของเยาวชน

ที่มา : https://www.thansettakij.com

	คว�มไม่เท่�เทียมในทุกมิติ	(Inequality	of	all	Dimension)	
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดลอ้ม	(Environmental	Scanning)

 ความไม่เท่าเทียมนอกจากเรื่องเศรษฐกิจ การกระจายปัจจัยหรือ

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้แก่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของการเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ 

เช่น โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โอกาสการได้ทำางานท่ีมีคุณค่า โอกาสท่ีจะ 

ได้รับการรักษาท่ีจำาเป็นยามป่วยไข้ โอกาสท่ีจะได้รับโภชนาการท่ีดี และสิทธิท่ีจะมี

ส่วนร่วมและตัดสินใจด้วยอำานาจทางการเมือง ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่าน้ี จะนำาไปสู่ผลลัพธ์

ของความเท่าเทียม (Equality of Outcomes) ของสุขภาวะและความเป็นอยู่ท่ีดี 

ในชีวิตหรือสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมได้ โดยแสดงออกผ่านระดับรายได้  

ระดับการได้รับและเข้าถึงระบบการศึกษา และสุขภาพของร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า “ความไม่เท่าเทียม” คือ ประเด็นปัญหาท่ีมีความท้าทายของโลกในปัจจุบันท่ี
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มีความเก่ียวโยงท้ังในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศในหลายด้าน ได้แก่ 

ความยากจน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน และวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แม้ว่าในประเทศท่ีมีความรำ่ารวยแต่ประเด็นความเหล่ือมลำ้า

และไมเ่ท่าเทียมก็ยงัคงสามารถพบเหน็ได้จากความแตกตา่งระหว่างกลุ่มคนท่ีรำ่ารวย

และกลุ่มชุมชนท่ีมีความยากจน หรือแม้แต่ประเทศท่ีดำารงอยู่ ด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานก็ยังจะต้องต่อสู้กับการเหยียดเช้ือชาติ (Racism)  

การเกลียดคนรักเพศเดียวกัน (Homophobia) และการเกลียดกลัวคนข้ามเพศ 

(Transphobia) โดยเฉพาะจากการบ่มเพาะ “ความอดทนอดกล้ันต่อความแตกต่าง” 

(Tolerance) ซ่ึงรวมถึงความแตกต่างของความเช่ือทางศาสนาและชาติพันธ์ุ อย่างไรก็ดี 

มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของประชากรโลกยังประสบกับความไม่เท่าเทียม นอกจาก 

จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการขับเคล่ือนเพ่ือเป้าหมาย

ของการพัฒนาท่ียัง่ยนื ท้ังในด้านความพยายามยุติความยากจนในทุกรูปแบบในทุกท่ี 

(SDG1) การยุติความหิวโหยเพ่ือบรรลุความม่ันคงทางอาหาร (SDG2) สุขภาพและ

สุขภาวะที่ดี (SDG3) การศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และครอบคลุม การเรียนรู้

ตลอดชีวิต (SDG4) ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเพิ่มพลังเสริมอำานาจแก้ผู้หญิง

และเด็กผู้หญิง (SDG5) ตามข้อมูลของรายงาน A Guide to Inequality and the 

SDGs ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก โดยความไม่

เท่าเทียมยังเป็นบ่อนทำาลายความตระหนักถึงคุณค่าของตัวปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจ

เป็นการเพาะเล้ียงอาชญากรรม โรคภัยและความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมได้

เหมือนกัน

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดียผู้ได้รับ

รางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) คอื ผูพั้ฒนาแนวคดิ

ที่ตั้งอยู ่บนสมรรถภาพของมนุษย ์หรือ “วิถีการพัฒนามนุษย์” (Human 

Development Approach) โดยแนวคดิดงักล่าว ให้ความสำาคญักบัความเหลือ่มลำา้

ทางเศรษฐกิจและความยากจนเป็น “การลิดรอนสมรรถภาพ” ของมนุษย์
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 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)	

 ความไม่เท่าเทียมหรือการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในหลายมิติ ต้ังแต่ 

มติสัิงคม เชน่ สทิธใินแตล่ะชว่งวัยหรอืกลุม่อาชพี โอกาสทางการศกึษาและเพศสภาพ 

เป็นต้น มิติเศรษฐกิจ เช่น รายได้ ทรัพย์สิน และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น 

มิติการเมอืง เชน่ สทิธกิารแสดงออกทางการเมอืง และมติิเทคโนโลย ีซ่ึงเหน็ได้ชดัเจน

จากความสามารถในการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีความแตกต่างกัน 

ในเชิงพ้ืนท่ีเมืองและชนบท ความไม่เทียมในมิติต่าง ๆ ล้วนแล้วส่งผลเช่ือมโยงระหว่างมิติ 

ท้ังน้ี ตัวบ่งช้ีที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยอาจพิจารณาได้จากชุดข้อมูล 

ดังนี้

 ๑) ความถี่ในการละเมิดสิทธิ 

      สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่สถิติ

เรื่องร้องเรียนจำาแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

โดยจากเร่ืองร้องเรียนท้ังส้ิน ๕๙๓ เร่ือง เป็นเร่ืองร้องเรียนประเภทสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมมากที่สุด จำานวน ๑๕๙ เรื่อง (ร้อยละ ๒๖.๘๑) รองลงมาคือประเภทสิทธิ

และเสรภีาพในชวีติและรา่งกาย จำานวน ๙๕ เรือ่ง (รอ้ยละ ๑๖.๐๒) ดังแสดงในภาพ

ที่ ๓.๔
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แผนภ�พที่	๓.๔ สถิติเรื่องร้องเรียนจำาแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่มา https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statistical-information/Statistical-

information-on-complaints/yearly-2563.aspx

 จากข้อมูลรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อเสนอ

แนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำานวน ๓๓ เร่ือง เป็นประเภทสิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและร่างกายมากที่สุด จำานวน ๑๐ เรื่อง รองลงมาคือประเภทสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรม จำานวน ๙ เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑
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ต�ร�งท่ี	 ๓.๑ รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่มา : https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statistical-information/results.aspx

  ๒) สัดส่วนคนจนและคนรวย

 ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลครัวเรือนฐานราก 

ของไทยประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการพิจารณาว่าครัวเรือนของไทยมีสถานะทางรายได้

อย่างไรบ้าง จากการวิเคราะห์เร่ืองรายได้และทรัพย์สิน โดยสามารถแบ่งครัวเรือนไทย 

ตามระดับรายได้ออกเป็น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย

    กลุม่ท่ี ๑ ครวัเรือนฐานราก เป็นครวัเรอืนทีม่รีายได้น้อยทีส่ดุหรอื

กลุ่มคนจนสุด

    กลุ่มที่ ๒ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสุด

    กลุ่มที่ ๓ ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง

    กลุ่มที่ ๔ ครัวเรือนที่มีรายได้มาก

    กลุ่มที่ ๕ ครัวเรือนที่มีรายได้มากที่สุด หรือกลุ่มคนรวยสุด
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 เม่ือเปรียบเทียบรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนฐานรากและกลุ่มครัวเรือน 

ที่มีมากที่สุด หรือกลุ่มคนจนสุดกับคนรวยสุด พบว่ากลุ่มคนจนสุดมีรายได้ 

เพยีงแค่ ๑๑,๑๓๕ บาทตอ่เดอืนตอ่ครวัเรอืน กลุม่คนรวยสดุมรีายได ้๕๗,๔๖๑ บาท

ตอ่เดอืนตอ่ครวัเรอืน รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนของกลม่คนจนสุดเมือ่เทยีบกบัคนรวยสุด

ห่างกันมากถึง ๕.๒ เท่า และส่วนใหญ่ครัวเรือนยากจนสุดกว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ใน 

ภาคเกษตร ในด้านรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มต่าง ๆ พบข้อมูลว่า กลุ่มท่ี 

มีรายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่อครัวเรือน คือ กลุ่มที่ ๑ 

และกลุ่มที่ ๒ 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ 

บัตรคนจนของรัฐบาลน้ัน โดยเม่ือวันอังคารท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รัฐบาลแถลงข้อมูล 

“คนจนประเทศไทย” อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า คนไทยท้ังประเทศ ๖๖.๑๗ ล้านคน 

(ราชกิจจานุเบกษา ๗ มกราคม ๒๕๖๕) จะเป็นคนจน ตามคำานิยามของนโยบาย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำานวน ๒๐ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากผู้ถือ “บัตรคนจน” หรือ  

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ๑๓.๔๕ ล้านคน ณ ส้ินปี ๒๕๖๔ เป็น ๒๐ ล้านคน ในปี ๒๕๖๕ 

ซึ่งคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของคนไทยทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๒
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ต�ร�งที่	๓.๒ สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จำาแนกตามภาคและเขตพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๖๐

ภ�ค/เขตพื้นที่ ภ�พรวม ในเขตเทศบ�ล นอกเขตเทศบ�ล

ทั่วร�ชอ�ณ�จักร ๗.๙ ๖.๑ ๙.๘

ภ�คกล�ง	 

(ไม่รวมกรุงเทพมห�นคร) ๔.๕ ๔.๑ ๔.๙

ภ�คเหนือ ๙.๘ ๘.๒ ๑๑.๒

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑.๔ ๑๒.๓ ๑๐.๘

ภ�คใต้ ๑๑.๘ ๗.๔ ๑๔.๘

* หมายเหตุ :  เน่ืองการจัดทำาแผนท่ีความยากจนในปี ๒๕๖๐ น้ีไม่ได้นำาเสนอระดับภาพรวม  

จึงนำาเสนอเป็นข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา: สำานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะทางสังคม สศช.

   ๓)  จำานวนเด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษา

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระบุข้อมูลเด็กด้อยโอกาส 

ในระบบการศึกษาจะถกูจำาแนกออกตามประเภทของความดอ้ยโอกาส ไมว่า่จะเปน็

เดก็ยากจน เดก็กำาพรา้ ชนกลุม่นอ้ย และอืน่ ๆ  สำาหรบักรณขีองเด็กพิการกม็กีารจัด

ประเภทความพิการ เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่อง

ทางรา่งกายหรอืสขุภาพ เปน็ตน้ โดยมนีกัเรยีนดอ้ยโอกาสทัง้หมด ๓,๖๒๕,๐๔๘ คน 

จำานวนรวมนักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด ๓,๖๒๕,๐๔๘ คน แบ่งเป็นเด็กยากจน 

๓,๕๙๘,๑๒๕ คน เดก็กำาพรา้ ๑๕,๑๗๓ คน เด็กชนกลุม่นอ้ย ๕,๕๑๙ คน เดก็ทำางาน

รับผิดชอบตนเองและครอบครัว ๒,๙๑๓ คน เด็กถูกทอดทิ้ง ๑,๖๒๕ คน เด็กที่ถูก

ทำาร้ายทารุณ ๖๐๔ คน เด็กเร่ร่อน ๒๖๔ คน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน ๒๕๖ คน 

เดก็ทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ ๒๓๕ คน เดก็ในสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็เยาวชน 

๑๗๒ คน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ๑๕๐ คน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ  

๑๒ คน และนักเรียนพิการท้ังหมด ๒๔๖,๖๕๑ คน แบ่งเป็นบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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๒๐๗,๐๓๒ คน บกพร่องทางสติปัญญา ๑๕,๓๑๐ คน บกพร่องทางร่างกายหรือ

สขุภาพ ๕,๗๖๒ คน ความพกิารซอ้น ๕,๗๔๔ คน บกพรอ่งทางพฤติกรรมหรอือารมณ ์

๔,๐๗๐ คน ออทิสติก ๓,๙๓๓ คน บกพร่องทางการพูดและภาษา ๒,๐๙๖ คน 

บกพร่องทางการมองเห็น (บอด) ๑,๗๑๒ คน บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)  

๙๙๒ คน รวม ๒ กลุ่ม มีจำานวนราว ๓.๙ ล้านคน ดังแสดงในภาพที่ ๓.๕ และ ๓.๖ 

แผนภ�พที่	๓.๕ ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย

ที่มา: https://isee.eef.or.th/screen/disabled/disabled.html

แผนภ�พที่	๓.๖  ข้อมูลจำานวนเด็กพิการในแต่ละประเภท

ที่มา: https://isee.eef.or.th/screen/disabled/disabled.html
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 ๔) จำานวนและสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมาก

ต่อการดำาเนินชีวิตของประชาชนในสังคม อีกท้ังยังเป็นเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดความ

เหลื่อมลำ้าที่มีอยู่เดิม พร้อมกับเพิ่มความเหลื่อมลำ้าใหม่ กล่าวคือ การเข้าถึงวัคซีน

ป้องกันโรค COVID-19 โดยในระยะแรกของการเร่ิมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  

มีประชาชนจำานวนมากต้องการรับวัคซีน แต่ภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีเป็น 

ข้อจำากัดหลายประการ ท้ังการจัดหาวัคซีน จำานวนวัคซีน และประเภทของวัคซีน  

ส่งผลให้การเข้าถึงวัคซีนเกิดความเหล่ือมลำา้ แม้ว่าจะเป็นเฉพาะในระยะแรกของการ 

นำาวัคซีนมาใช้ก็ตาม สัดส่วนของผู้ได้รับวัคซีนเม่ือเช่ือมโยงกับข้อมูลข่าวสาร องค์

ความรู้ทางการแพทยท่ี์สนับสนุนการตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนอยา่งมีนัยสำาคัญ 

 ๕) สัดส่วน LGBTQ+

    แม้ว่าการสำารวจประชากรที่เป็นทางการของไทยยังไม่สามารถระบุ

จำานวนของ LGBTQ+ ได้อย่างแน่ชัด แต่ตัวเลขประมาณการของ LBGT Capital 

พบว่าในปี ๒๕๖๒ กลุ่ม LGBT+ ชาวไทยท่ีมีอายุมากกว่า ๑๕ ปี มีประมาณ ๓.๖ ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ ๕ ของประชากรไทยท้ังหมด ซ่ึงหากรวมชาวต่างชาติ 

กลุ่ม LGBT+ ท่ีอาศัยอยู่ในไทยด้วยแล้วน้ัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นประชากร 

กลุ่มใหญ่กลุ่มหน่ึงในสังคม

         (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

        ประเทศไทยมีความเหลื่อมลำ้าทางด้านดิจิทัลในทุกพื้นที่ แต่แนวโน้ม

มีทิศทางท่ีดีข้ึนโดยความเหล่ือมลำ้าลดลงทุกปีจากตัวเลขของ GDP ของประเทศ  

แต่ขณะเดยีวกันประชากรท่ีมรีายได้น้อยหรอืคนจนกลบัมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี วิถีชีวิตดิจิทัลของประชากรไทยมีดัชนีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

และการส่ือสารเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคนในเมืองมีความเป็นชีวิตดิจิทัลมากกว่า

คนชนบท นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้มีโอกาสในการเข้าถึงระบบ 

การศึกษาท่ีเท่าเทียมเป็นอีกหน่ึงในปัจจัยท่ีจะช่วยแก้ปัญหาความเหล่ือมลำา้ในอนาคตได้ 

อีกท้ังยงัเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรองรับกับสังคมสูงอายท่ีุมีแนวโน้มประชากรวัยแรงงานลดลง
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 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก	(Opportunities)																		

 บทบาทขององค์กรนอกภาครฐั (NGOs) เพิม่ขึน้ เกดิการรวมกลุม่และ

จัดตั้งภาคประชาสังคมทั้งในระดับโลก ประเทศและกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงความเชื่อม

โยงของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในมติต่ิาง ๆ  ล้วนแล้วแต่จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือช่วยแก้ไข

ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ พร้อมกับสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อโอบอุ้ม

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาการให้ความช่วยเหลือแก่ประชากร 

ในกลุ่มเปราะบางให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ 

ของภาครัฐในฐานะการเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศได้ 

•	 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)

 เม่ือไหร่กต็ามทีก่ารพฒันาไปไกลมากเท่าไหร่ย่อมเกดิความเหลือ่มลำา้

มากขึน้เท่านัน้ ซึง่ปัญหาความเหลือ่มลำา้อาจเกิดข้ึนได้ในหลายมติิ อาจก่อให้เกดิการ

สญูเสยีภาพลกัษณ์ การสญูเสยีชวีติ ทรพัย์สนิ และความเหล่ือมลำา้ทางด้านชวีติดิจิทลั

ของประชากรในประเทศ ซ่ึงอาจนำามาสู่ความร้าวฉาน ความตึงเครียดที่พร้อมจะ

ระเบดิได้ตลอดเวลาในทกุรปูแบบ ร่วมทัง้ เป็นทีย่อมรบัของทกุฝ่ายว่าความเหลือ่มลำา้ 

เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่จำาเป็นต้องมีการแก้ไขหรือพยายามบรรเทาให้ลด

น้อยลง เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมลำ้าเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวบั่นทอนระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วยเหมือนกัน 

	คว�มถดถอยของธรรม�ภิบ�ล	(Integrity	and	Corruption)
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขยายตัวในเชิงปริมาณ 

ภายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ และการพัฒนา 

ที่ขาดสมดุล ไม่สามารถส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการประเทศปรับเปลี่ยนสู่การ

มรีะบบธรรมาภิบาลได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาเรือ้รงัใน

หลายด้าน โดยเฉพาะการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในภาคราชการ ภาคธุรกิจ 
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และภาคเอกชน ขณะท่ีความเหล่ือมลำ้าของการกระจายรายได้ ความยากจน และ

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงสร้างความ

ขัดแย้งในสังคมเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สังคมไทยอ่อนแอ ตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม  

ก่อให้เกิดปัญหาทางศีลธรรมและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาล

ทางการเมือง 

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

      รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยได้กำาหนดมาตรการในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและหลักนิติธรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงในเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs)  

(เกณฑ์ข้อ ๑๖) ท่ีจะต้องบรรลุในปี พ.ศ.๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) รวมถึงแนวคิดของสถาบัน

เพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (Thailand Institute of Justice: TIJ)

(๓)	ตวับ่งชี	้หรอืสิง่บอกเหตทุีส่ำ�คญั	(Evident	Indicators/Triggers)	

ประเทศไทยซึง่มรีะบบราชการทีซ่บัซ้อน มกีารจัดโครงสร้างการบริหารงาน

ที่แบ่งออกเป็นส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน ซ่ึงมีการซ้อนทับกันของหน้าท่ีและ

อำานาจของหน่วยงานภายในพื้นที่เดียวกัน ขณะที่ประชาชนของไทยยังมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอยู่ในระดับตำ่า การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ีผ่านมา โดยส่วนใหญ่

กลับมีอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำาดับที่ ๑๑๐ ของโลก และลำาดับที่ ๕ ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน แย่ลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำาดับที่ ๘๕  

๗๖  ๑๐๑  ๙๖  ๙๙ ๑๐๑ และ ๑๐๔ ของโลกตามลำาดับ 

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

      ธรรมาภิบาลและการคอร์รัปชันของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

จะยังมีอยู่ต่อไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมาจากการกำาหนดนโยบาย

และการบริหารประเทศท่ีขาดระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

การแย่งชิงและการขดักันของผลประโยชน์ทางการเมอืง โดยไม่ได้คำานึงถึงผลประโยชน์
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ของชาติเป็นหลัก ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ สังคมมีความเหล่ือมลำา้ 

เพ่ิมมากขึ้น และปัญหามีความซับซ้อน การดำาเนินการนโยบาย และการบริหาร

ประเทศของผูม้อีำานาจหน้าท่ีไม่ได้คำานงึถึงรากฐานของปัญหา และไม่มกีารแก้ปัญหา

ที่ต้นเหตุอย่างจริงจัง แนวโน้มค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาประเทศที่เน้น

ความเจริญแบบวัตถุนิยมหรือทุนนิยม แต่การกระจายรายได้กลับกระจุกตัวอยู่กับ

กลุ่มบุคคลเพียงไม่ก่ีกลุ่ม ไม่มีการกระจายรายได้หรือรัฐสวัสดิการอย่างเป็นธรรม 

ให้แก่ประชาชนในระดับกลาง และระดับรากหญ้า ซ่ึงเป็นคนหมู่มากของประเทศ ทำาให้

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  

จากการพัฒนาประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

ในทิศทางท่ีตามกระแสตะวันตก โดยละเลยพ้ืนฐานและศักยภาพในการผลิตท่ีสำาคัญ

และภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ แนวโน้มอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ  

เพ่ิมมากข้ึน สืบเน่ืองจากความเหล่ือมลำา้ในสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน และการกระจุกตัวของความเจริญ

และการกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม อาชญากรรมข้ามชาติเพ่ิมข้ึน มีการกระทำา 

ความผิดข้ามประเทศโดยอาศัยความเจริญทางเทคโนโลยี รูปแบบการกระทำา 

ความผิดมีความซับซ้อนและตรวจสอบการกระทำาความผิดกับสืบหาตัวผู้กระทำา 

ความผิดท่ีแท้จริงได้ยากข้ึน ตลอดจนการบริหารจัดการภาครัฐ และการกำาหนด

นโยบาย ทิศทางการพฒันาประเทศมรูีปแบบการดำาเนนิการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ทางการเมืองมากกว่าความต้องการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน 

เป็นการละเลยผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

   เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศมากย่ิงข้ึน จากการ 

ทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยกำาหนดมาตรการในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตำาแหน่งทางการเมือง 

การกำาหนดมาตรการป้องกันการทจุรติในตำาแหน่ง เกดิการตืน่ตวัและการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การกำาหนดมาตรการป้องกัน
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การทุจริตในตำาแหน่ง การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  

การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน และการใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำานาจ ซ่ึงมีแนวทาง

การปฏบัิติตนของเจ้าหน้าท่ีของรฐัและมกีารฟอ้งคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ภาครัฐนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริม 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยใช้ส่ือออนไลน ์เช่น Line หรอื Facebook เพ่ือเป็น 

ช่องทางเบ้ืองตน้ในการส่ือสารกบัประชาชนท้ังด้านการแจ้งข่าวประชาสมัพันธ์ และ

การรับฟังเสียงของประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 

การเคล่ือนไหวเพ่ือแสดงคิดเห็น เสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลได้

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 ประเทศไทยไม่พัฒนาเป็นผลจากระบบธรรมาภิบาลท่ีไร้ประสิทธิภาพ 

กล่าวคือ ธรรมาภิบาลของประเทศไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพในหลายมิติ เช่น การส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาของประเทศอย่าง 

เท่าเทียมกันท้ังทางตรงหรือทางอ้อม การมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาลและแก้ไข

กฎหมาย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ิมมากข้ึน นักการเมืองปกครองและบริหาร

ประเทศไม่เป็นไปตามทำานองครองธรรม ไร้คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม การทำางาน

และการบริหารขาดความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแทรกแซงการบริหารประเทศ

จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ มีการอาศัย

อำานาจหน้าท่ีในการทุจริตคอร์รัปชันผ่านนโยบายการบริหารประเทศท่ีกลุ่มของตน

เป็นผู้กำาหนดข้ึนเพ่ือแสวงหาประโยชน์

 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ิมมากข้ึนจากระบบธรรมาภบิาล 

ท่ียงัไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก และการทุจริตคอร์รัปชันท่ีก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ย

ผลประโยชน์ไปอยูใ่นมือกลุ่มบุคคลผู้มีอำานาจทางการเมืองการปกครองและพวกพ้อง 

ซ่ึงนำาไปสู่การเคล่ือนไหวทางการเมือง และการเรียกร้องของกลุ่มผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน

ด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน จนบางคร้ังกลายเป็นการปลุกระดมทางความคิด การมอมเมา 

การชักจูงให้คนรุ่นใหม่เคล่ือนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบท่ี

ก้าวร้าวรุนแรงมากข้ึน ไม่คำานึงถึงรากฐานและประวัติศาสตร์ทางการปกครอง
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ประเทศท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนาน คนรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนใน 

หลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 

	สังคมสูงอ�ยุและกับดักร�ยได้ป�นกล�ง	 (Aging	 Society	 and	

Middle-Income	Trap)
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

 ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมสูงอาย ุในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบสมบรูณ์ (Aged  

Society) ซ่ึงจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า ๖๕ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๔ 

เม่ือเทียบกับประชากรท้ังหมด ทำาให้ประเทศไทยมีจำานวนประชากรสูงอายุ 

มากเป็นอันดับท่ีสองในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศนับเป็นประเทศ

กำาลังพัฒนาประเทศแรกๆ ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ หากลองพิจารณา

กลุ่มประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นประเทศ

พัฒนาท่ีมีรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ค่อนข้างสูง เช่น สิงคโปร์ 

(๑๐๒,๗๔๒  ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน/ปี) ญี่ปุ่น (๔๔,๕๘๕๑  ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน/ปี) 

ขณะที่ไทยยังคงติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) มีรายได้ต่อหัว

ยังไม่สูงมากนักประมาณ ๙,๐๐๔๑ ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน/ปี ทั้งนี้ ระบบบำานาญของ

ไทยในภาพรวมยงัขาดความครอบคลมุและความเพยีงพอตอ่การดำารงชวีติ ซึง่สะทอ้น

จากดัชนีชี้วัดระบบบำานาญ (Mercer CFA Institute Global Pension Index) 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยรั้งอันดับสุดท้ายจากการศึกษาจำานวน ๔๓ 

ประเทศทั่วโลก อาจเรียกได้ว่า “คนไทยกำาลังจะแก่และไม่รวย”

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 การเข้าสูภ่าวะสงัคมสงูวยัสง่ผลตอ่แนวโนม้การขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

อุปสงค์การบริโภคของภาคครัวเรือนในอนาคตมีการชะลอตัวลง เนื่องจากอัตรา 

การเติบโตของประชากรลดน้อยลง นอกจากน้ี รูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุมัก 

แตกต่างจากรูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภควัยอื่น ๆ  เช่น พฤติกรรมการใช้จ่าย

ที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมหรือการทำางานลดน้อยลงในกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะท่ีค่าใช้จ่าย
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เกี่ยวกับสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าและการบริการ 

ที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะสังคมสูงวัยนี้ด้วยเช่นกัน ทำาให้มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

ภาคการผลิตของประเทศในระยะข้างหน้า สำาหรับผลด้านอุปทาน การลดลงของ

จำานวนแรงงานจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของประชากรเปน็ปจัจยัสำาคญัทีม่ผีล

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) อัตราการขยายตัวของจำานวนแรงงานท่ี 

ลดน้อยลง โดยอัตราการเกิดท่ีลดต่ำาลงและอายุของแรงงานท่ีสูงข้ึนจะทำาให้สัดส่วนกำาลัง

แรงงานต่อประชากรทั้งหมดลดน้อยลงตาม ดังนั้น เม่ือประชากรมีอายุมากข้ึน 

แนวโนม้ทีจ่ะมสีว่นรว่มในกำาลงัแรงงานยอ่มลดนอ้ยลง (๒) ผลิตภาพแรงงาน (Labor 

Productivity) ลดลง โดยผลการศึกษาของ Maestas et al. (๒๐๑๖) พบว่าหาก

จำานวนประชากรที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปขยายตัวร้อยละ ๑๐ ส่งผลให้รายได้ต่อหัว

ของประชากร (GDP per Capita) ชะลอลงร้อยละ ๕.๕ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ทำาใหอ้ตัรารายไดเ้ฉลีย่ทีแ่รงงานจะไดรั้บลดลงและสง่ผลลบต่อผลติภาพแรงงานเฉลีย่ 

(Average Productivity) ของแรงงานในทุกกลุ่มอายุ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำานวนแรงงานจะมีแนวโน้มลดลง แต่หลาย

ประเทศได้มีการนำานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต  

เพ่ือทดแทนแรงงานในภาวะที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและรักษาประสิทธิภาพ

การผลติใหใ้กลเ้คยีงเดมิ เช่น ประเทศญีปุ่่นและเกาหลใีตใ้ชน้วตักรรมหุน่ยนตใ์นภาค

อุตสาหกรรม (Automation) ทดแทนแรงงานคน และแก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง

ระหว่างแรงงานที่เข้าสู่ตลาดกับความต้องการแรงงานของตลาด (Skill Mismatch) 

โดยนำาเอาเทคโนโลยเีสรมิในงานทีแ่รงงานไมถ่นดั งานทีต่อ้งอาศยัความแมน่ยำาหรอื

ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Acemoglu and Restrepo 

(๒๐๑๗) ซึ่งพบว่าประเทศท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สูงกว่านั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนำาเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน นอกจากนี้  

ยังพบว่าหลายประเทศได้เน้นนโยบายพัฒนาด้านแรงงานเพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจ 

ขบัเคลือ่นได้อยา่งยัง่ยนื ทฤษฎท่ีีใชใ้นการอธบิายการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ประกอบ

ด้วย ๒ แบบจำาลองได้แก่ (๑) แบบจำาลอง Neo-classical Growth Model (Solow 

47Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027



Growth Model) และ (๒) Endogenous Growth Model ซ่ึงแบบจำาลองท้ัง ๒ แบบ 

เปน็แบบจำาลองทีถ่กูนำามาใชใ้นการอธบิายกลไกการขยายตวั ทางเศรษฐกจิ มคีวาม

แตกต่างในสมมติฐานที่ใช้ในแบบจำาลอง กล่าวคือ แบบจำาลอง Solow Growth 

Model มีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีถูกกำาหนดมาจากภายนอกแบบจำาลอง 

(Exogenous Technology) ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเอง ขณะที่

แบบจำาลอง Endogenous Growth Model มีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีสามารถ 

มีการเปลี่ยนแปลงได้ในแบบจำาลอง (Endogenous Technology) ผ่านการคิดค้น

นวตักรรมใหม่ (Ideas) ซึง่สมมตฐิานทางด้านเทคโนโลยทีีแ่ตกตา่งกนั ทำาใหล้กัษณะ

ของตลาดในแบบจำาลอง Endogenous Growth Model ไมเ่ปน็ตลาดทีม่กีารแขง่ขัน

สมบูรณ์เหมือนในแบบจำาลอง Solow Growth Model และส่งผลต่อความสามารถ

ในการอธบิายการพฒันาทางเศรษฐกจิทีแ่ตกตา่งกนั อยา่งไรกต็าม ท้ัง ๒ แบบจำาลอง

ประกอบด้วยหลกัการของโครงสรา้งของการผลติ (Production Function) และรปู

แบบของการสะสมทุน (Capital Accumulation)

 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)	

 ประเทศไทยยังไม่พร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์  

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท้ังรายได้ต่อหัวของประชากรท่ียังอยูใ่นระดับตำา่ ระบบบำานาญท่ียังไม่

ครอบคลุมและไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

รวมไปถงึความเส่ียงต่อเสถยีรภาพการคลงัของประเทศในอนาคต ท้ังน้ี ประเทศไทย

ควรเร่งดำาเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับมือต่อปัญหาดังกล่าว ผ่านการออกมาตรการ

ต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอและครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย แม้ว่าอาจจะยังไม่

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันที แต่ช่วยบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิด

ข้ึนในอนาคตได้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มแรงงานเพ่ือออกแบบแนวทางในการรับมือ 

ดังน้ี กลุ่มแรก คือผู้สูงอายุและคนกำาลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีระดับ

การศึกษาในระดับตำ่าและประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำาให้เป็นการยากต่อการพัฒนา

และปรับทักษะใหม่ ๆ  โดยในกลุ่มดังกล่าวน้ี อาจต้องพ่ึงพาภาครัฐในการดูแลให้สามารถ
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ดำารงชีวิตโดยไม่ลำาบากมากนัก ซ่ึงอาจเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

ท่ีมีรายได้น้อยเป็นพิเศษ โดยปัจจุบันมีจำานวนมากถึง ๔.๙ ล้านคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ ๔๕ ของผู้สูงอายุท้ังหมด ซ่ึงภาครัฐได้ออกมาตรการดูแลส่วนน้ีไปบ้าง

แล้ว เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ บัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  

เบ้ียยังชีพท่ีผู้สูงอายุได้รับยังค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อการยังดำารงชีวิต ดังน้ัน  

ภาครัฐอาจจะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักประกันทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายมุากยิง่ข้ึน 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุท่ียังมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ือให้ผู้สูง

อายุยังคงสามารถสร้างรายได้และพ่ึงพาตนเองให้นานท่ีสุด โดยต้องเป็นงานท่ี

เน้นความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเง่ือนไขตามวัยของแรงงงาน เช่น  

งานพัฒนาชุมชน งานบริการในห้องสมุดหรือร้านหนังสือ เป็นต้น 

 ขณะที่แรงงานกลุ่มที่ยังมีเวลาและมีศักยภาพในการปรับตัว ภาครัฐ

ควรเร่งออกมาตรการเชิงรุก เพื่อยกระดับการผลิตแรงงาน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกใน

การแก้ไขปัญสังคมสูงอายุในระยะยาวผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน (Upskilling & 

Reskilling) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อให้แรงงานสามารถเปลี่ยนผ่านสู่

อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ของประเทศในอนาคตได้  เช่น ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  

ทักษะเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต

ในสาย STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ให้มากย่ิงข้ึน

ในส่วนของการพัฒนาทักษะแรงงานวัยกลางคน (Gen X) อาจต้องใช้

ระยะเวลาในการปรับตวั โดยอาจเริม่จากการปรบัทกัษะงา่ยๆ  เช่น ทกัษะการบรบิาล

ผู้สูงอายุ ซ่ึงไทยมีศักยภาพและความพร้อมด้าน Healthcare เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ประกอบกับไทยยังถูกจัดให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศจุดหมายปลายทางที่ดี 

ทีส่ดุของโลกสำาหรบักลุม่ผูส้งูอายวุยัเกษยีณ สิง่เหลา่นี ้ล้วนเปน็โอกาสทีดี่ของไทยที่

จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ช่วยบรรเทาปัญหาสังคมสูงอายุของไทย นอกจากนี้  

การส่งเสริมสุขภาพแบบป้องกันควบคู่กันไปจะช่วยลดค่าใช้ด้านสาธารณสุขของภาครัฐ  

ไม่ให้เป็นภาระการคลังต่อไปในอนาคต
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 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 ในระยะข้างหน้าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายของ

โครงสร้างประชากรท่ีเปลี่ยนไป  จากการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของจำานวนผู้สูงอายุ 

ขณะที่คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มแต่งงานช้าและมีบุตรน้อยลง สะท้อนจากอัตราการ

เจริญพันธุ์  (Fertility Rate) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๘ จะอยู่ที่ราว ๑.๕ คน  

ต่อผู้หญิง ๑ คน ซึ่งต่ำากว่าระดับทดแทน (ระดับทดแทน คือ ระดับของภาวะเจริญ

พนัธุท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษาขนาดของประชากรใหค้งทีต่อ่ไป โดยมอีตัราการเจริญพนัธุเ์ทา่กบั 

๒.๑ คน) และมีทศิทางลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง อาจนำาไปสู่ปญัหาการขาดแคลนประชากร

วัยแรงงานที่เป็นกำาลังหลักในการพัฒนาประเทศ

 นอกจากน้ี ผลิตภาพของแรงงานไทย (Labor Productivity) มีโอกาส

ลดตำ่าลงจากการเข้าสู่สังคมสูงอายแุละจากปัญหาทักษะแรงงานไมต่รงความตอ้งการ

ของตลาด (Skill Mismatch) ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนในช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 เน่ืองจากแรงงานสูงอายสุ่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตำา่ อาจทำาให้การปรับตัว

ไม่ทันต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีในภาพรวมประเทศไทยยงัขาดแคลน

แรงงานเฉพาะทางท่ีมีทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นท่ี

ต้องการของตลาด รวมไปถึงทักษะเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำาให้ประเทศไทยเส่ียงท่ีจะสูญเสียความสามารถใน 

การแข่งขันกับประเทศกำาลังพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต

  (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 การเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณได้มีการพัฒนา

ศักยภาพของตน มีงานอดิเรกรองรับ สร้างความพึ่งพอใจในตนเองและไม่รู้สึกว่าตน

จะกลายภาระของลูกหลาน อีกทั้ง นำาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตและเพ่ือดูแลสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุเอง 
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•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 ค่าใช้จ่ายของงบประมาณการคลังของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  

เสี่ยงต่อเสถียรภาพการคลังในระยะถัดไป  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากร 

วัยแรงงานต้องแบกรับภาระทางภาษีจำานวนมากจากจำานวนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สะท้อน 

จากอัตราส่วนพ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน (Old-age Dependency) ท่ีมีแนวโน้ม

ปรับสูงข้ึนจากร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ เป็นร้อยละ ๔๗ ในปี ๒๕๘๓ ซ่ึงจำานวนผู้สูงอายุ

ที่มากขึ้นยิ่งส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันรายรับจากประชากรวัยแรงงานที่เป็นฐาน

ภาษีก็มีแนวโน้มลดลง อาจทำาให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศใน

ด้านอื่น ๆ  ตลอดจนอาจจะกระทบต่อความยั่งยืนของระบบบำานาญของประเทศ ยิ่ง

เป็นการสร้างแรงกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

มิติเทคโนโลยี

	คล่ืนลูกต่อไปของก�รพลิกผันท�งเทคโนโลยี	 (Next	Wave	 of	

Technology	Disruption)

 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

      “Disruptive Technologies” คือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีสร้างตลาด 

และมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรง 

ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม รวมทั้งอาจจะทำาให้ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีแบบด้ังเดิม

ลดนอ้ยลง ตา่งจากนวตักรรมทัว่ไปทีอ่าจจะเพยีงชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพ เพิม่คณุภาพ

ของสินคา้ หรอืลดตน้ทนุกระบวนการผลติแบบดัง้เดมิ โดยในรายงานของ McKinsey 

Global Institute ได้ระบุเทคโนโลยี ๑๒ ประเภทที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ (๑) อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Mobile Internet)  (๒) เทคโนโลยี

อัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (Automation) (๓) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet 
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of Things) (๔) การประมวลผล (Cloud Computing) (๕) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

(Robotics)  (๖) ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ (Vehicles) (๗) เทคโนโลยี

ชีวภาพ (genomics) (๘) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (Storage)  

(๙) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) (๑๐) เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด 

(Materials) (๑๑) เทคโนโลยีสำารวจและขุดเจาะน้ำามัน (Oil and Gas) และ  

(๑๒) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable) โดยการใช้เทคโนโลยีท้ัง ๑๒ ประเภท

ข้างต้นนี้สามารถทำาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเกิดการประยุกต์ใช้ 

ในทกุอุตสาหกรรม เชน่ การควบคมุเครือ่งจกัรและเครือ่งยนตท์ีช่าญฉลาด (Machine 

Intelligence) เครือข่ายเว็ปเคล่ือนท่ี (Ubiquitous Web) โมบายบรอดแบนด์ (Mobile 

Broadband) และยานพาหนะไรค้นขบั (Unmanned Vehicles) ไปจนถึงซอฟต์แวร์

ที่สามารถแปลภาษาได้ทุกภาษา โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ทำาให้มนุษย์เข้าถึงการศึกษา 

และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อว่าจะทำาให้เกิดการสร้างงานอย่างมหาศาล และใน

ทางกลับกันก็จะทำาลายตำาแหน่งงานรูปแบบเดิมด้วย ตัวอย่างสิ่งที่ถูก Disrupt หรือ

ถูกทำาลายอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เห็นได้ชัดเจน คือ CD และ DVD 

เพลงหรือหนัง ที่กำาลังถูก Disrupt ด้วยช่องเพลง ช่องหนัง ที่โหลดฟังได้ง่าย ๆ ใน

มือถืออย่าง Apple Music, Joox, YouTube และ Netflix เป็นต้น       

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 แนวคดิของ Disruptive Innovation (ทฤษฎแีบบผา่เหลา่ผา่กอ) เปน็

นวัตกรรมเทคโนโลยีสินค้าหรือบริการที่สามารถที่จะล้มล้างเทคโนโลยี สินค้าหรือ

บริการที่มีอยู่เดิมในตลาด แนวคิดของ Disruptive Innovation แบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ 

                 ๑) Low-end Disruption เป็นการเปลีย่นแปลงตลาดทีมี่อยู่แลว้ 

โดยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายกว่าเดิม (Simpler) ราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 

(Cheaper) แต่อาจจะมีความสามารถหรือคุณภาพที่ลดลง (Inferior Quality)  

Low-end Disruption เกิดข้ึนได้เมื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดต่างมีความ

สามารถและคุณลักษณะเกินกว่าความต้องการของผู้ใช้บางกลุ่ม บริษัทอาจจะลด
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ความสามารถของสนิคา้ทีเ่กนิความตอ้งการออกไปและทำาราคาใหถู้กลงหรือเรียกวา่ 

เป็นการลด value บางอย่าง เพิ่ม value บางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่

                ๒) New-market Disruption เป็นการนำาเสนอเทคโนโลยีใหม่ 

หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าที่มีอยู่ในตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่มีคู่แข่ง

 (๓)	ตัวบ่งชี้	หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	(Evident	Indicators/

Triggers)

 เทคโนโลยแีหง่อนาคต เชน่ ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: 

AI) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บล็อคเชน (Blockchain) และจักรวาลนฤมิต 

(Metaverse) มีรูปแบบการประยุกต์ใช้งานหลากหลาย มูลค่าการตลาดของธุรกิจ

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตดังกล่าว มีอัตราการเติบโต

รวดเร็วแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI มีความฉลาดสามารถคิดและตัดสินใจ

ได้เหมือนมนุษย์ ตลาดเทคโนโลยี AI จึงมีมูลค่ามหาศาล ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ  

ต่างเร่งพัฒนาระบบ AI ด้วยการพิจารณาผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินเป็นเป้าหมายสำาคัญ 

โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจตามมาภายหลัง ในขณะที่ 

บางบรษัิททีมี่ความไดเ้ปรยีบจากเทคโนโลยีดจิทัิลท่ีเตบิโตอยา่งก้าวกระโดด แตธ่รุกจิ

ในหลายท้องถิ่นกลับต้องล้มหายตายจากไปเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบ

การรายยอ่ยทีไ่ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ตา่งจากบรษิทัยกัษ์

ใหญ่ท่ีสร้างความได้เปรียบของธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จจากการมีข้อมูลของผู้บริโภค

จำานวนมหาศาล นำาไปสู่การผูกขาดทางการค้าของบริษัทใหญ่ ๆ ไม่ก่ีบริษัท ซ่ึงสวนทาง

กับหลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติ หรือเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ 

ดีขึ้นของสังคม รวมถึงนำามาใช้เสริมคุณค่าของมนุษย์อย่างแท้จริง

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 เทคโนโลยี AI, Big Data, Blockchain และ Metaverse มีความก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว มีการนำาไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบและทุกภาคส่วน 
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ทั้งภาคธุรกิจการค้า บริการ อุตสาหกรรม การศึกษา การเงินการธนาคาร  

สาธารณสุข และอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางานและใช้ชีวิต

ของคนทั่วไปในสังคม เช่น ทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจำานวนมาก

ได้อย่างสะดวกง่ายดาย สามารถวางแผนการดำาเนินชีวิตหรือทำางานได้ตาม 

ความต้องการและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมี

เคร่ืองมือและข้อมูลเชิงลึกช่วยประกอบการตัดสินใจได้มากข้ึน ส่งผลให้การดำาเนินงาน 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แรงงานในประเทศบางกลุ่มที่มีลักษณะการทำางานประจำา 

(Routine) เช่น Operator และพนักงานขายถูกทดแทนโดยเทคโนโลยี AI สินทรัพย์

ดิจิทัลรูปแบบใหม่ทั้งในโลกจริง เช่น Crypto-currency, NFT และโลกเสมือน เช่น 

สินทรัพย์ใน Metaverse มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย แบนด์วิดธ์ 

ท่ีเพ่ิมข้ึนและเวลาแฝงท่ีลดลงของเครือข่าย 5G จะอำานวยความสะดวกในการสตรีม 

สินทรัพย์ดิจิทัลและทำาให้แอปพลิเคชัน AR/VR  ตอบสนองและโต้ตอบได้มากขึ้น 

เครือขา่ย 5G สามารถรองรบัหนว่ยทีใ่ชง้านพรอ้มกันไดจ้ำานวนมากตอ่ตารางกโิลเมตร

ทำาให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำาหรับกลุ่มยานยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วย

ตนเองและเชือ่มตอ่กัน มกีารออกกฎหมายพเิศษเพือ่กำาหนดสถานะทางกฎหมายให้

กบั AI ในอนาคต โดยการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิยคุใหมส่ว่นใหญเ่กอืบทัง้หมดขบัเคลือ่น

ผ่าน Over The Top (OTT) ด้วยการเปิดใช้บริการฟรีของบริษัทใหญ่ๆ ในโลก เช่น 

Youtube, Line, Google, Facebook, Alibaba, Lazada, Shoppee เป็นต้น  

ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าบริการ OTT จะเป็นตลาดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดของประเทศไทยเฉพาะ

สดัสว่นของการเสพคอนเทนตแ์บบ video on demand มมีลูคา่การใชจ่้ายประมาณ 

๖,๐๘๐ ล้านบาทภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ นีอ้ยา่งแนน่อน อยา่งไรก็ตาม เมือ่เทคโนโลยี

แห่งโลกอนาคตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหา

ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว 

(๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)		

 นวัตกรรมดา้นดจิทิลัไดส้ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิหลกัในทกุอตุสาหกรรม 

ทำาใหบ้รษิทัยกัษ์ใหญต่า่งเริม่แขง่ขนักนัเพือ่ตอบสนองต่อธรุกจิในรูปแบบ Start-up 
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เช่น Amazon และ Uber ที่เข้ามาพลิกผัน (Disruption) ธุรกิจแบบด้ังเดิม  

โดยอาศัยความรวดเร็ว และนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เหนือชั้นกว่า ขณะที่ใน

บรษิทัสว่นใหญไ่ดส้นบัสนนุให้พนกังานและพนัธมติรธรุกจิมุ่งไปทีค่วามคดิสรา้งสรรค์

และตอ้ง Disrupt กระบวนการภายในของตวัเองเพือ่ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ความก้าวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง 

ก้าวกระโดดทำาให้โลกมีการผลิตข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลในทุก ๆ วินาที  

ซ่ึงข้อมูลท่ีถูกสร้างข้ึนส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเปิดใน Social Media จากคนหลายพันล้านคน

ทั่วโลก รวมไปถึงข้อมูลที่ผลิตจากอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ หลายหมื่นล้านชิ้น 

ทัว่โลก ยิง่ไปกว่าน้ันเทคโนโลยขีัน้สงูยงัมรีาคาถกูลงอยา่งรวดเรว็จนทำาใหป้ระชาชน

ทั่วไปมีขีดความสามารถในการประมวลผลจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เท่าทันกับภาครัฐ 

ไปจนถึงทำาให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการท้าทายอำานาจของภาครัฐมากขึ้น

อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 ประสิทธิภาพการทำางานด้านต่าง ๆ ของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ  

ภาคธุรกิจ บริการ และอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงข้ึนจากการนำาเทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ามา

ประยกุตใ์ช ้เกดิโอกาสในการสรา้งและซือ้ขายแลกเปลีย่นสินทรัพยใ์หมใ่นโลกดิจิทัล

อย่างแพร่หลาย เช่น Crypto-currency, NFT และสินทรัพย์ในโลก Metaverse 

ทั้งนี้ ระบบ 5G เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจำานวนมาก ซึ่งปัจจุบัน

มปีญัหาเรือ่งขอ้จำากดัของอปุกรณแ์ละมาตรฐานการสือ่สารในยคุปจัจุบนั และระบบ 

5G ทำาให้เกิดการให้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูและราคาไมแ่พงในพืน้ทีห่า่งไกล 

โดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางบกอีกด้วย

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats) 

 เกิดการเลิกจ้างของแรงงานในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีลักษณะ 

รูปแบบงานประจำา เน่ืองจากถูกทดแทนแรงงานโดยเทคโนโลยี AI เกิดปัญหาการละเมิด

สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลมากข้ึน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจำานวนมาก

สามารถทำาไดอ้ยา่งสะดวกงา่ยดาย ประเทศไทยยงัเปน็เพียงผู้ใชง้านเทคโนโลยไีมใ่ช่
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ผูพ้ฒันา จงึยงัคงตามหลงัเทคโนโลยกีบัตา่งประเทศ ทำาใหเ้กดิข้อเสียเปรียบทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม

	ก�รครอบงำ�ของสื่อยุคใหม่	(New	Media	Domination)

 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environment	Scanning)

 “สื่อใหม่ (New Media)” คือ การเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ 

ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ทางดิจิทัล รวมทั้งการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ในการโต้ตอบ

ระหวา่งกนั การมสีว่นรว่มอยา่งสรา้งสรรค ์และการรวมตัวเปน็กลุ่ม/ชมุชนด้วยระบบ

เทคโนโลยีทั้งในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบันมี

บทบาทต่อชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมหลายด้านด้วยกัน หัวใจหลักของส่ือใหม่น้ี 

มุ่งเน้นใน ๓ ส่วน คือ (๑) การสื่อสารท่ีแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  

(๒) ลกัษณะของข่าวสารข้อมลูสามารถใชร้ว่มกนัได ้และ (๓) การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผู้ใช้สื่อได้อย่างรวดเร็ว 

 การสื่อสารในยุคปัจจุบันถูกครอบงำาและชี้นำาโดยสื่อใหม่ สื่อสังคม 

หรอืแมก้ระทัง่สือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media) มาเปน็เปน็เวลานานถงึ ๒ ทศวรรษ

แล้วทั้งจากรู้ตัวและไม่รู้ตัว ท้ังน้ี จากจำานวนประชากรเกือบ ๗๐ ล้านคนของไทย 

ปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวนร้อยละ ๗๕ หรือประมาณ ๕๒ ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตและ 

มีบัญชีสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ กล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราการเติบโต

ของการใช้สื่อทางสังคมทุกแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวนร้อยละ 

๔.๗ โดยผผีูใ้ช ้Facebook มจีำานวนมากท่ีสดุเป็นอันดบัหนึง่ประมาณ ๔๗ ลา้นบัญช,ี 

Line ประมาณ ๔๐ ล้าน, Instagram ๑๒ ล้าน, และ twitter ๖.๕ ล้านบัญชี  

โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘-๔๔ ปี โดยกลุ่มอายุ 

๑๘-๒๔ ปี มีประมาณร้อยละ ๑๓, กลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ ปีประมาณร้อยละ ๑๘ เปอร์เซ็นต์, 

กลุ่มอาย ุ๓๕-๔๔ ปมีปีระมาณรอ้ยละ ๘.๕ ท้ังนี ้ประชาชนชาวไทยอยูก่บัอนิเทอร์เนต็

วันละกว่า ๙ ชั่วโมง และในจำานวนนั้นอยู่กับสังคมออนไลน์มากกว่า ๓ ชั่วโมงต่อวัน 
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ปจัจุบนัสือ่สงัคมออนไลนท่ี์สามารถพบเหน็ไดท่ั้วไป ได้แก ่Facebook Twitter Line 

Instagram YouTube และ TikTok เป็นต้น สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงกลุ่มคนให้

กลายเปน็เครือขา่ยสงัคม การพฒันาในรปูแบบแพลตฟอร์ม ผู้พฒันาเข้าใจความรู้สึก

นึกคิด ความนิยมของผู้คน เพื่อใช้การตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ให้ตรงกับ 

ความต้องการ รสนิยมและจูงใจให้ผู้ใช้อยากใช้บริการนั้น ผ่านหลักการทางจิตวิทยา

ธรรมชาตขิองการสือ่สารระหวา่งบุคคล และการเกบ็ขอ้มูลจากพฤตกิรรมในอดตีมา

ทำาการวเิคราะห์ เช่น พฤตกิรรมการด ูเรือ่งทีส่นทนา การกดถกูใจในเรือ่งหรอืประเดน็

อะไรก็จะนำาเสนอในเรื่องนั้นให้มากขึ้น ดังนั้น จึงทำาให้เรื่องการสนทนาในกลุ่ม 

เกิดจากความสนใจหรือตรงใจมากกว่า โดยการนำาเสนอท่ีเกิดข้ึนสามารถรองรับเน้ือหา 

ที่เป็นทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ทำาให้ผู้ใช้สามารถคุยกัน ส่งข่าวสารระหว่างกันใน

สิ่งที่เข้าใจกันได้ง่ายกว่า

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 พฤติกรรมการใช้งานสื่อสมัยใหม่และวัฒนธรรมดิจิทัลเป็นกิจกรรม 

ที่มีการตอบสนอง ตอบโต้ผ่านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ความถี่ช่วงเวลา 

ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่มักเลือกใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือต้องการความบันเทิงและการผ่อนคลาย

เป็นหลัก สำาหรับปัจจัยในการประเมินการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เกิดจาก 

ประสบการณ์ ช่องทางการสื่อสาร ความถี่และช่วงระยะเวลาในการเข้าถึงสื่อสังคม

ออนไลน์ โดยมีแนวโน้มการพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการหา 

ผลประโยชน์ การสร้างความสำาเร็จด้านชื่อเสียง รายได้ หรือการทำาประชาสัมพันธ์

ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มผลประโยชน์ได้

 (๓)	ตัวบ่งช้ี	หรือส่ิงบอกเหตุท่ีสำ�คัญ	(Evident	Indicators/Triggers)

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคส่ือสมยัใหมแ่ละวฒันธรรมดจิิทัล (Contemporary 

Media Consumption & Digital Culture) เป็นปัจจยัหลกัในกระบวนการขบัเคลือ่น 

กำาหนดสภาพการณแ์ละทศิทางสือ่ ซึง่ตวัชีว้ดัทีส่ำาคญัของความเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

ได้แก่
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 ๑) จำานวนประชากรทีใ่ช้สือ่อินเทอรเ์นต็มากขึน้ อตัราการยอมรบั

นวตักรรมการสือ่สารมอีตัราท่ีสงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญัในทกุป ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่อตัรา

การถือครองสมาร์ทโฟน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน จำานวนผู้ใช้งานสื่อ

ดจิิทลัและสงัคมออนไลน ์โดยสำานกังานสถติแิหง่ชาต ิไดส้ำารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่เปน็การสำารวจจากประชาชน

อายุ ๖ ปีขึ้นไป จำานวน ๖๓.๘ ล้านคน พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำานวน 

๑๖.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำานวน ๔๒.๔ ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี ๕๘ ที่มีผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ๒๔.๖ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ ดังแสดงในภาพที่ ๓.๗ 

แผนภ�พที	่๓.๗ การสำารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน

ที่มา : สำานักงานสถิติแห่งชาติ

 ๒) สือ่ใหม่ (New Media) ท่ีรวมเทคโนโลยหีลายอยา่งทีม่บีทบาท

ต่อชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมหลายด้าน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม (ETDA) ได้สำารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ี ๙  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทำาการสำารวจ โดยการเก็บข้อมูล

ผ่านแบบสอบถามทางออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง ๔๔,๕๔๕ คน ช่วงเดือนเมษายน 
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– มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำาขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะห์ พบวา่ สถานการณ ์COVID-19 

ทำาให้ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีกลุ่ม Gen Z (อายุน้อยกว่า ๒๑ ปี) ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  

เฉล่ียวันละ ๑๒ ชั่วโมง ๕ นาที มากกว่ากลุ่ม Gen Y (อายุ ๒๑-๔๐ ปี) ที่เคย 

ใช้อินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุดมา ๖ ปี ซ่ึงท่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ต เฉล่ียวันละ  

๑๑ ช่ัวโมง ๕๒ นาที ส่วน Gen X (อายุ ๔๑-๕๖ ปี) ใช้เฉล่ียวันละ ๙ ช่ัวโมง ๑๒ นาที  

และ Baby Boomer (อายุ ๕๗-๗๕ ปี) ใช้น้อยที่สุด เฉลี่ยวันละ ๖ ชั่วโมง ๒๑ นาที 

ตามลำาดับ สำาหรับกิจกรรมออนไลน์ที่กลุ่ม Gen Z ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 

คือ เรียนออนไลน์ เฉลี่ยวันละ ๕ ชั่วโมง ๒๓ นาที รองลงมาคือ ดูรายการโทรทัศน์ 

ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ เฉลี่ยวันละ ๔ ชั่วโมง ๑๑ นาที และติดต่อสื่อสาร

ออนไลน์ เฉลี่ยวันละ ๓ ชั่วโมง ๓๙ นาที ตามลำาดับ ดังแสดงในภาพที่ ๓.๘

แผนภ�พท่ี	๓.๘ รายงานผลการสำารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่มา : EDTA

 ๓)  จากรายงานของ ETDA สำารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมออนไลน์ท่ีนิยมทำามากที่สุด ๑๐ อันดับแรก  
โดยอันดับแรก คือ การติดต่อส่ือสารร้อยละ ๗๗.๐ เน่ืองจากหลายองค์กรมีมาตรการให้
พนักงานทำางานที่บ้าน (Work from Home) และเรียนออนไลน์เกือบทั้งหมด  
จึงทำาให้การสื่อสารอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น รองลงมา คือ กิจกรรมดูรายการ
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โทรทศัน ์ดคูลปิ ดหูนงั ฟงัเพลงออนไลน ์รอ้ยละ ๖๒.๔ และเพือ่คน้หาขอ้มลูออนไลน์
รอ้ยละ ๖๐.๑ ในขณะทีล่ำาดบัถดั ๆ  ไปจะมใีนสว่นของอ่านขา่ว บทความ หรอืหนงัสอื
ร้อยละ ๕๔.๒ ซื้อสินค้า บริการร้อยละ ๔๗.๗ รับ-ส่งอีเมลร้อยละ ๔๕.๐ และ 
ทำาธุรกรรมทางการเงินร้อยละ ๔๑.๗ สำาหรับกิจกรรมใหม่ๆ ที่ติดอันดับ Top ๑๐  
ในครัง้นี ้คอื การใชอ้นิเทอรเ์นต็เพือ่การชว่ยเรือ่งการออกกำาลงักาย ติดตาม ประเมนิ
เกี่ยวกับสุขภาพร้อยละ ๓๔.๘ การสั่ง Food Delivery ร้อยละ ๓๔ และการเข้าร่วม
กลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันร้อยละ ๓๒.๗ ตามลำาดับ
 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)
 ๑) ภาครัฐเร่งให้เกิดกฎหมายใหม่สำาหรับสื่อใหม่ที่หลอมรวม
เทคโนโลยแีละการสือ่สารผา่นคอมพวิเตอร ์แมว้า่ปัจจุบนัประเทศไทยจะมกีฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งในการกำากบัดแูลเนือ้หาท่ีเกีย่วข้องกบัสือ่ใหมใ่นพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) 
หลายฉบับด้วยกัน เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ พ.ร.บ. ดังกล่าว
ยงัไม่ครอบคลมุแพลตฟอรม์หรอืเทคโนโลยใีหม ่ๆ  ไดท้ัง้หมด ซ่ึงเหน็ได้จากเหตุการณ์
ที่ผ่านมาทั้งเรื่องความมั่นคงทางการเมือง ทางสังคม ข่าวเท็จ สื่อลามก ที่เกิดบนสื่อ
ออนไลน์มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มต่างชาติที่มีความซับซ้อนมาก  
ซึง่กระบวนการการปรบัปรงุและแกไ้ขกฎหมายท่ีมอียูน่ัน้มคีวามลา่ชา้ ไมท่นัตอ่ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส่วนดังกล่าวนี้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้สำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายท่ีจะต้องควบคุมเน้ือหาส่ือ
สังคมออนไลน์ที่มีการใช้ในต่างประเทศ และให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จัดทำาข้อเสนอการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย

 ๒) สือ่อินเทอรเ์นต็สามารถตดิตอ่ไดต้ลอดเวลาและทัว่ทกุมมุโลก 

โดยมีต้นทุนการเข้าถึงสื่อที่ต่ำาลงเรื่อย ๆ โครงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม (Satellite 

Internet) เป็นโครงการที่สองมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกอย่าง Elon Musk และ 

Jeff Bezos กำาลังแข่งขันกันพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นจริง โดย Elon Musk ได้ก่อตั้ง 

Starlink โดยดำาเนินการปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศไปแล้วกว่า ๑,๕๐๐ ดวงทั่วโลก 
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และเปิดให้คนที่สนใจจองบริการนี้แล้วในราคา ๙๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน กระแส

ตอบรบัของอนิเทอรเ์นต็ดาวเทยีมเปน็ไปในทางทีด่มีาก แมว้า่ชว่งเร่ิมต้นการบริการ

อินเทอร์เน็ตดาวเทียมอาจยังต้องใช้งบประมาณในการเข้าถึงสูง แต่ในอนาคตอาจมี

การแข่งขันที่สูงขึ้นย่อมส่งผลให้ค่าบริการลดต่ำาลงได้เช่นกัน ซึ่งอินเทอร์เน็ตผ่าน

ดาวเทยีมทำาใหส้ามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์นตไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่เสาสัญญาณอนิเทอร์เนต็

บริเวณใกล้เคียงพร้อมกับความเร็วที่มากขึ้น ส่ิงนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์  

โดยทุกคนท่ัวโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จริงแม้ในบริเวณท่ีไม่มีเสาสัญญาณเข้าถึง

กต็าม และผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็จา่ยคา่บรกิารอนิเทอรเ์นต็ในราคาทีถ่กูลงหรืออาจจะไม่

ตอ้งจา่ยเลย สง่ผลใหก้ารเขา้ถงึการสือ่สารทัว่ทกุมมุโลกเกดิข้ึนจรงิ ทำาให้ผูข้าดโอกาส

และประเทศด้อยพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และการศึกษาได้มากขึ้นและ

สะดวกมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายเร่ืองโทรศัพท์และ

อนิเทอรเ์น็ตเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศ ไมจ่ำาเป็นตอ้งซ้ือซมิโทรศพัทส์ำาหรบัสือ่สาร

ในต่างประเทศอีกต่อไป 

 ๓) ผู้ใช้สื่อใหม่ในยุคของเทคโนโลยีที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

โดยเฉพาะในโลกออนไลน์สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือ

การตลาดในการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย สถิติจาก We Are Social  

พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชากรชาวไทยร้อยละ ๖๙ อยู่บนโลกออนไลน์ และมี

พฤติกรรมออนไลน์หลายอย่างที่เร่ิมได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น โดยชาวไทยใช้สื่อ

สังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการอัพเดทข่าวเป็นอันดับ ๑ ของโลกในปีนี้ หรือ

คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ขณะที่ร้อยละ ๙๑ อ่านข่าวออนไลน์มากเป็นอันดับสองของโลก 

ทำาให้ส่ือสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารท่ีทรงอิทธิพลมากในช่วงท่ีผ่านมา 

สถิติในกลุ่มของสังคมออนไลน์นั้น คนไทยใช้ Facebook มากเป็นอันดับ ๘ ของโลก 

มีการโพสต์ Facebook เฉลี่ยคนละ ๑๑ ครั้งต่อเดือนและคอมเมนต์บน Facebook 

เฉลี่ย ๘ ครั้งต่อเดือน ขณะที่ YouTube คนไทยใช้มากเป็นอันดับ ๑๘ ของโลก  

ใช้ Instagram มากเป็นอันดับ ๑๖ ของโลก ใช้ Facebook Messenger มากเป็น

อันดับ ๖ ของโลก และใช้ Twitter มากเป็นอันดับ ๑๐ ของโลก ด้วยจำานวนผู้ใช้งาน 
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๙.๔๕ ล้านคน ขณะท่ีการรักษาระยะห่าง การกักตัว ทำาให้คนไทยร้อยละ ๓๔.๘  

ใช้ Video Call ติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้น และคนไทยหาหมอทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ ๑๕.๑ ด้วยเช่นกัน

  ๔) โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ

โฆษณาสินค้าผ่านสื่อหลักมีราคาแพง องค์กรธุรกิจหลายแห่งจึงหันไปใช้สื่อใหม่เป็น

ช่องทางในการโฆษณาสินค้าแทน หรือนำามาผสมผสานกับการโฆษณาผ่านสื่อเก่า

ควบคู่กัน ส่วนหนึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการโฆษณา แนวโน้มสื่อออนไลน์จะมี

บทบาทและความสำาคัญมากขึ้นต่อสังคมไทย โดยผลการสำารวจ Hakuhodo 

Institute of Life and Living ASEAN (Thailand) หรือ HILL ASEAN ประจำา

ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับภาพรวมความสุขและ 

ความเช่ือม่ันของคนไทยต่อสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ส่ือดิจิทัล 

ยังเป็นสื่อที่เม็ดเงินโฆษณาเติบโตต่อเนื่องตลอดช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งใน

สถานการณ์ COVID-19 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โฆษณาสื่อดิจิทัลมีมูลค่า ๒๓,๓๑๕  

ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นร้อยละ ๑๑ ส่วนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ MI Group คาดการณ์มูลค่า

อยู่ที่ ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นร้อยละ ๑๖ เป็นสื่ออันดับ ๒ ที่ครองเม็ดเงิน

โฆษณาสงูสดุรองจากทีว ีหรอืมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ ๓๒ ของอตุสาหกรรมโฆษณา

 (๕)	ผลกระทบกับประเทศไทย	(Impact)

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีเสรีภาพและการเปิดกว้างของ

ข้อมูล ซึ่งการแสดงออกอย่างเสรีผ่านสื่อดิจิทัลเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในระบอบ

ประชาธิปไตย เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ การเสนอ

แนะความเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมได้อย่างกว้างขวางอย่าง

ทีไ่มเ่คยมมีากอ่น สง่ผลให้เกิดการหลัง่ไหลของข้อมลูความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  จำานวน
มหาศาล เกิดการเคล่ือนยา้ยของขอ้มลูความรูอ้ยา่งไรพ้รมแดน พรอ้มกบัเสรีภาพใน
การนำาเข้าและเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ แนวคิดและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
ความเชื่อ พฤติกรรมและการดำาเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความ
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หลากหลายทางความคิด และเกิดการต่อยอดพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในวงกว้างทั้ง
ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอด
วฒันธรรมประชาธปิไตย การรวมกลุม่เปน็เครอืขา่ยของประชาชน และการเรียกร้อง
เสรภีาพของกลุม่คนในหลากหลายพืน้ทีใ่นช่วงทศวรรษท่ีผ่านมานัน้ ล้วนแล้วเปน็ผล
มาจากเสรีภาพในการแสดงออกผ่านสื่อดิจิทัลที่เชื่อมโลกและกระตุ้นแนวคิดการมี
ส่วนร่วมในทางสังคม ทำาให้เสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้ถูกจำากัดโดยอภิสิทธิชน
หรือกลุ่มผู้มีอำานาจ แต่เป็นเสรีภาพของประชาชนทุกคนท่ีสามารถรวมตัวบนเครือข่าย
ดิจิทัล (Networked Individuals) เน่ืองจากการแสดงออกผ่านสื่อดิจิทัลสามารถ 
ใชเ้ปน็พืน้ทีท่ีห่ลกีเลีย่งการควบคมุของกลุม่อำานาจตา่ง ๆ  สามารถแสดงออกได้อยา่ง
เสรีมากขึ้น และสามารถพัฒนาเนื้อหาที่แหลมคมและสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)
 การนำาสือ่ไปใชใ้นทางทีไ่มเ่หมาะสมกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกระทบตอ่
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรม 
อันดีของประชาชน 
 ๑) การสร้างกระแสต่อสังคม สื่อสังคมออนไลน์มีทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีความเป็นทางการและควบคุม
การทำางานไดน้้อย ขาดความยดืหยุน่แตเ่ปดิกวา้ง ทำาใหข้าดความนา่เชือ่ถือ ขาดการ
เคารพกฎเกณฑข์องสังคม การสือ่สารและการแลกเปลีย่นขอ้มลู โดยมกีารเคลือ่นไหว
ของข้อมูลรวดเร็วกว่าสื่อในรูปแบบเดิมทำาให้สามารถสร้างกระแสต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งกระแสที่ดีและไม่ดีเป็นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมใน
เชิงลบ และอาจทำาให้เกิดกรณีพิพาทบานปลายอาจมีการละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิส่วนบุคคล 
การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying) หรือเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

รวมทั้งเป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงในด้านต่าง ๆ

 ๒) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อสร้าง

ความนิยมทางการเมืองให้กับบุคคลหรือกลุ่มทางการเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหรือกิจกรรมทางการเมือง วิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งทางการเมือง ฝ่ายตรงข้าม 

รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมือง อภิปรายประเด็นในทางการเมือง 

63Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027



ถ่ายทอดข่าวสารกิจกรรมในทางการเมืองต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ หรือมุ่งส่ือข้อมูลข่าวสารไปยังสื่อมวลชนกลุ่มต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์  

เพื่ อจู ง ใจใ ห้สื่ อมวลชนนำา เสนอข้อมูลข่ าวสารให้กับกลุ่ มทางการเมือง 

หรือพรรคการเมืองของตน 

 ๓) ความเสียหายกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทยของเรา

ต้องเผชิญกับวิกฤติใหญ่ทางเศรษฐกิจรวม ๓ ครั้งด้วยกัน ได้แก่ วิกฤติ “ต้มยำากุ้ง” 

วิกฤติ “แฮมเบอร์เกอร์” และวิกฤติ “COVID-19” ประเด็นท่ีสำาคัญ คือ ในวิกฤติ ๒ คร้ัง

ก่อนหน้านี้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจกระจายผ่านสู่ประชาชน ผ่านไป 

ทางสื่อหลักเท่าที่มีอยู่ในยุคนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ยุคของ “ส่ือสังคมออนไลน์”  

การแพร่กระจายของข้อมูลต่าง ๆ รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ทำาให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ข่าวท่ีเผยแพร่ 

ออกไปบางคร้ังขาดการกลั่นกรอง ขาดการตรวจสอบข่าวจริงหรือเท็จ ทำาให้เกิด 

Fake news หรือข่าวเท็จแพร่หลายไปด้วย ทำาให้การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

ยุ่งยากขึ้นกว่าในยุคก่อน 

 ๔) สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสำาคัญของประชาชนในการรวม

ตัวดำาเนินกิจกรรมทางสาธารณะและการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางการเมือง ส่ือดังกล่าว 

มีโอกาสถูกนำามาใช้ในทางที่ผิด เพื่อโจมตีบ่อนทำาลายหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวม

ถึงการแพร่กระจายถ้อยคำาที่สร้างความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและ 

การเลือกปฏิบัติ ทำาให้เกิดความเกลียดชังและปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตี

หรือบ่อนทำาลายประเทศอื่น ๆ ปัญหาด้านความปลอดภัยของการใช้งานโปรแกรม

ประเภทสือ่สงัคมออนไลนเ์ป็นความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณข์องผู้ใชท้ีไ่มม่คีวามรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศท่ีดีเพียงพอ ปัญหาสื่อสังคมออนไลน์เป็น 

ภัยคุกคามด้านความม่ันคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือสังคมออนไลน์ในลักษณะของ

การโพสต์ข้อความหรือการ นำาภาพคลิปลงใน YouTube Facebook Twitter ที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้าน การเมือง โดยมีเนื้อหาสำาคัญที่แสดงถึงความไม่
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เชือ่มัน่ในสถาบนัทางการเมอืง อนัจะกอ่ใหเ้กิดความแตกแยกระหวา่งคนในชาต ิและ

เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางด้านสังคม โดยสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวเร่งเชิงลบ

ต่อภาพลักษณ์ความสงบเรียบร้อย และวัฒนธรรม อันดีของประเทศ เช่น การเผยแพร่ 

ภาพคลิปอนาจาร การพนันออนไลน์ และการขายบริการทางเพศผ่านระบบ 

ออนไลน์ ซึ่งผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ในเชิงเนื้อหานั้น

มิติเศรษฐกิจ

	ระเบ		ียงเศรษฐกิจใหม่	(New	Economic	Corridor)	
(๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

“ระเบียงเศรษฐกิจใหม่” เกิดจากแนวคิดการกระจายความเจริญ 

สู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้าง

ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเชื่อม

โยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงคณะรฐัมนตรมีมีตมิอบหมายให้กระทรวงอตุสาหกรรม 

ศึกษาวางแผนดำาเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เพิ่มเติม 

ต่อยอดจากระเบยีงเศรษฐกจิทีม่อียูเ่ดมิในภมูภิาคต่าง ๆ  ได้แก่ (๑) ระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) จากความสำาเรจ็ของ Eastern 

Seaboard Program (ESB) ท่ีมุ่งพัฒนาพื้นท่ีใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 

ระยองและฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งโลกสมัยใหม่และนำาสู่การเป็น 

Thailand ๔.๐ โดยพืน้ทีด่งักล่าวจะเป็นพืน้ทีท่ีม่กีฎหมายทีบ่งัคบัใช้เอง (๒) ระเบยีง

เศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) 

ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ลำาพนูและลำาปาง เพือ่เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการท่ีต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนา 

เพ่ือผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  

(๓) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic 
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Corridor: NeEC – Bioeconomy) ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี

และหนองคาย เพ่ือพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ท่ีเช่ือมโยงการเกษตร

และอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต (๔) ระเบียง

เศรษฐกิจภาคกลาง–ตะวนัตก (Central – Western Economic Corridor: CWEC) 

ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี เพื่อพัฒนา 

ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำาของภาคกลาง-ตะวันตกในด้านอุตสาหกรรมเกษตร  

การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมไฮเทคทีไ่ด้มาตรฐานระดบัสากล เชือ่มโยงกบักรงุเทพ

และพื้นที่โดยรอบและระเบียงเศรษฐกิจ EEC และ (๕) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

(Southern Economic Corridor: SEC) ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี

และนครศรธีรรมราช เพือ่พฒันาเป็นศนูย์กลางของภาคใต้ในการเชือ่มโยงการค้าและ

โลจิสติกส์กับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาคฝั�งทะเล

อันดามัน พร้อมท้ังเป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูป 

การเกษตรมูลค่าสูง รวมท้ังเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว 

สู่นานาชาติ ท้ังน้ี ระเบียงเศรษฐกิจท้ัง ๕ โครงการยงัมีการเช่ือมโยงเข้ากับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนในพ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัดท่ีมีมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 

สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาสและ

เชียงราย

(๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

แนวคิดหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zones: SEZs) คือ การกำาหนดพ้ืนท่ีเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ทางด้านการค้า

และการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกำาหนดเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนท่ี

ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยพื้นที่ที่ถูก

กำาหนดให้เป็น SEZs จะได้รับการอำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านสิทธิ

พิเศษทางด้านภาษีหรือการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือดึงดูดให้เกิดการลงทุนจาก 

ภาคเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ โดยเปา้หมายการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

แบ่งออกเป็น ๓ ประการหลัก (๑) เพ่ือดึงดูดให้เกิดการสร้างงานในเขตเศรษฐกิจ  
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(๒) สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดรูปแบบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ  
โดยการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานปฏิรูปเศรษฐกิจ เป็นต้น (๓) สร้างความม่ันใจ 
ทางเศรษฐกิจ อันเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดความยั่ งยืน โดยอาศัยกลไก 
ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน 

สำาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ได้กำาหนด
ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลัก (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (Border SEZs): กำาหนดให้พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีท่ีต้ังบริเวณชายแดนติด
กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยคัดเลือกจังหวัดท่ีมีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงการค้า  
การลงทุน การผลิตกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน การจัดต้ัง SEZs บริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดนน้ันรัฐบาลมุ่งหวังว่า SEZs จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในพ้ืนท่ี โดยให้ความสำาคัญกับการประกอบธุรกิจท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ใช้วัตถุดิบจาก
ท้องถ่ินบริเวณชายแดนหรือประเทศ เพ่ือนบ้านและธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และ  
(๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ (Cluster-Based SEZs): สำาหรับธุรกิจท่ีไม่
เหมาะกับชายแดน และธุรกิจท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น กิจการวิจัยและ
พัฒนา กิจการท่ีใช้เทคโนโลยข้ัีนสูง และใช้แรงงานน้อย เป็นต้น วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
SEZs แบบ Cluster เพ่ือเช่ือมโยงกับผู้ผลิตต้นนำ้า-กลางนำ้า-ปลายนำ้า อุตสาหกรรม
สนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและ 
ท้องถ่ินเข้าไว้ด้วยกัน โดย SEZs แบบ Cluster แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบหลัก คือ 
แบบ Super Cluster และคลัสเตอร์อ่ืน ๆ 

(๓)	ตัวบ่งช้ี	หรือส่ิงบอกเหตุท่ีสำ�คัญ	(Evident	Indicators/Triggers)	
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่เน้นการลงทุนและเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC มีความก้าวหน้า
มากที่สุด โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ในพื้นที่  ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลจากจำานวนธุรกิจท่ีเข้ามาลงทุนในพื้นที่  
ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาคนหรือ
แรงงานทักษะใหม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายและจำานวนเร่ือง

ร้องเรียนจากภาคประชาชน
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(๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

การดำาเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง ๕ พื้นที่ มีแนวโน้มที่จะ

สามารถชว่ยกระจายความเจรญิไปสูภ่มิูภาคต่าง ๆ  ไดเ้ปน็อยา่งมาก อกีทัง้ ยงัสามารถ

เชื่อมโยงกับจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเชื่อมโยงเข้ากับโครงการ BRI ของจีนที่

กำาลังดำาเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกที่ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ คือ สามารถเชื่อมต่อ

กับตลาดอินโดจีนที่มีประชากรถึง ๒๓๐ ล้านคนได้ ซ่ึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจที่สำาคัญ สามารถเพิ่มอำานาจในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนได้ในช่วง 

๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ควรคำานึงถึงผลกระทบ

กับด้านส่ิงแวดล้อมและชุมชนในพ้ืนท่ี ไม่เช่นน้ันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ

ระหว่างโครงการกับประชาชน โดยโจทย์สำาคัญ คือ จะทำาอย่างไรให้ ผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจอันเกิดจาก “เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือในพื้นที่อื่น ๆ 

กระจายมายังประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ ไม่ใช่กระจุกอยู่เพียงกลุ่มทุนขนาด

ใหญแ่ละรายไดเ้ม็ดเงนิทีเ่กดิขึน้จากการลงทุนในพืน้ทีก่ลายเปน็เงนิทนุสง่กลบัไปยงั

ประเทศตน้ทางของบรรษทัขา้มชาตทิัง้หลาย โดยประเทศไทยไมไ่ด้รับผลประโยชน์

จากการพัฒนาพื้นที่เท่าที่ควร 

ประเทศไทยควรมีมาตรการท่ีชัดเจนในเตรียมรับการถ่ายโอน 

ทางเทคโนโลยีและกระบวนการฝึกอบรมทักษะแรงงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ในอนาคต

สนิคา้เทคโนโลยขีัน้สูงจะไดเ้ปน็สนิคา้ทีไ่ทยสามารถผลติขึน้ไดเ้อง ไมใ่ชเ่ปน็เพียงแค่

สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญและตระหนักว่า 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผลมาจากการลงทุนขอต่างชาติไม่ควร

แลกกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของมนุษย์  

ตลอดจนการยอมจำานนอยู่ในสภาวะก่ึงอาณานิคมทางเศรษฐกิจของทุนข้ามชาติ โดยท่ี

ประชากรของประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ได้

กระจายไปยังประชาชนส่วนใหญ่ แต่กลับกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มทุนขนาดใหญ่และ 
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กลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ การกำาหนดกฎเกณฑ์ที่สร้างความเป็นหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีความสมดุลและถ่วงดุลไม่ให้เกิดการผูกขาดอำานาจทาง

เศรษฐกจิโดยกลุม่ทนุกลุม่ใหญก่ลุม่ใดกลุม่หนึง่จะทำาใหไ้มเ่กดิสภาพ “กึง่อาณานคิม

ทางเศรษฐกิจ” หรือการเป็น “เบ้ียล่างทางเศรษฐกิจ” การเปิดเสรีการลงทุนของ

ต่างชาติจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนส่วนใหญ่ ต่อเมื่อระบบการ

บริหารประเทศ การให้สัมปทานมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มียุทธศาสตร์ที่ดี 

รักษาดุลอำานาจอย่างเหมาะสมในโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือให้ผลประโยชน์จากการ

ลงทนุกระจายมายังคนสว่นใหญ ่ไมใ่ชค่นไทยกลุม่เลก็ ๆ  หรอืทุนขนาดใหญข่า้มชาติ

เท่านั้น 

สำาหรับมองภาพอนาคตคาดว่าจะมีนักลงทุนต่างชาติและภายในประเทศ 

เข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC น่าจะมี 

การกระจายตัวของการลงทุนไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียงและภาพรวมของประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมก็อาจมีโอกาสที่จะขยายตัว 

จากการลงทุนใหม่ ๆ จนอาจนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของนักลงทุน

และแรงงานระหว่างกันได้ ท้ังน้ี ประเทศไทยจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะให้เหมาะสม 

กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ รวมถึงการเตรียม

การวางแผนผังเมืองหรือระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เพื่อรองรับการพัฒนาจาก

การเปิดระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และต้องไม่กระทบต่อ 

การดำาเนินชีวิตประชาชนในพื้นที่ 

(๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)						

•	 ผลกระทบเชิงบวก	(Opportunities)

การเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง ๕ พื้นที่ ส่งผลต่อการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันและดึงดูด

การลงทุนได้ในช่วง ๑๐-๒๐ ปี อีกทั้ง ยังสามารถกระจายความเจริญและการพัฒนา

ของโครงสร้างพื้นฐานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ จากการรับรองการเกิดขึ้นของระเบียง

เศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดที่เป็นเขต
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เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและประเทศเพื่อบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

รวมถึงเชื่อมต่อกับโครงการ BRI ของจีนได้ในอนาคตอันใกล้ 

•	 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)

 การเกิดขึน้ของระเบียงเศรษฐกจิใหมท่ัง้ ๕ พืน้ท่ี สง่ผลตอ่การเจรญิ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จดังกล่าว จำาเป็นต้อง

คำานึงถึงประชาชนในพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ 

โดยสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ ความพยายามในการรักษาสมดุลของการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็น  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อยเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของภาครัฐเป็นอย่างมาก 

	ก�รเริม่ตน้ใหมร่ะบบด�้นก�รเงนิก�รธน�ค�ร	และเศรษฐกจิโลก

ใหม่	(Economic	and	Financial	Reset)	

 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)
 ระบบการเงินการธนาคารและเศรษฐกิจโลกใหม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนี้
  ๑) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) อย่าง
ก้าวกระโดดนัน้จะทัง้ “โอกาส” และ “ความท้าทาย” ต่อภาคการเงนิไทยเป็นอย่างมาก 
โดยสำาหรับโอกาส เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณภาพของบริการทาง 
การเงินดีข้ึนเท่าน้ัน แต่ยังทำาให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ 
มากข้ึนด้วย นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังเปิดโอกาสให้มีผู้ให้บริการ 
หน้าใหม่ทั้งท่ีอยู่ในและนอกภาคการเงินเข้ามาแข่งขันกันได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาหรือปรับปรุงบริการทางการเงินให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบ
โจทย์และเข้าถึงลูกค้าได้ดียิง่ข้ึน และสำาหรับความท้้าท้าย การเ ปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล
อย่างรวดเร็วน้ี อาจทำาให้ประชาชนบางกลุ่มปรับตัวไม่ทัน ซ่ึงในระยะยาวอาจ 
กลายเป็นปัญหาเศรษฐกจิและอาจเป็นการตอกยำา้ปัญหาความเหล่ือมลำา้ให้ทวีความรุนแรง
ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากข้ึนย่อมก่อให้เกิด
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ความเส่ียงรูปแบบใหม่ ๆ ตามมา เช่น การโจรกรรมข้อมูล การถูกคุกคามและ 
ภัยทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบหรือความท้าทายที่เกิดจากความผันผวนของราคา
สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 
        ๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่ิม 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ซึ่งเห็นได้
จากภยัแล้งและอทุกภยัทีเ่กดิบ่อยครัง้ นอกจากนี ้การผลิตสินค้าและบริการท่ีไม่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มถูกกดดันจากตลาดโลกมากขึ้น เนื่องจากหลายประเทศเริ่มมี
มาตรการกีดกันการค้าทีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ จากสถานการณ์ดังกล่าวนี ้ 
กลายเป็นแรงกดดันที่ทำาให้เศรษฐกิจและภาคการเงินของไทย จำาเป็นต้องเร่งปรับ
ตัวเพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางกระแสโลกท่ีให้ความสำาคัญและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น 
  ๓) ปัญหาความเหลือ่มลำา้ ระบบเศรษฐกจิการเงินของประเทศไทย
มีอัตราความเหลื่อมลำ้าในระดับสูงที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน จากข้อมูลพบว่า  
ผู้ประกอบการ SMEs มากกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อ เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลในระบบหรือประวัติทางการเงินไม่มากพอ (Information Asymmetry) 
ในขณะเดยีวกัน สงัคมไทยยงัคงเผชญิกับปัญหาหนีส้นิในครวัเรือนทีส่ดุสงูถงึร้อยละ 
๙๐ ของมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ซึ่งผู้มีภาระหนี้สินในครัวเรือนในอัตรา
ที่สูงนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยของสังคม
 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

“การเปิดกว้างในการแข่งขัน” คือ การส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทั้ง 
รายเดิมและรายใหม่เข้ามาแข่งขันในระบบเพื่อให้บริการและพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนในวงกว้างยิ่งข้ึน โดยหัวใจ
ของการเปิดกว้างในการแข่งขัน คอื การกำากบัดแูลผูใ้ห้บริการทางการเงนิทีท่ำาธรุกจิ
ในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอ้ือให้เกิดการผูกขาดหรือการใช้อำานาจ 
ในระบบตลาดอย่างไม่เป็นธรรม และต้องคำานึงถึงความเส่ียงต่อเสถียรภาพของระบบ
การเงิน ผู้ฝากเงินหรือผู้บริโภค เพื่อก่อให้เกิดนโยบายที่เป็นรูปธรรมและเป็นการ
เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เช่น 
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 ๑) สนับสนุนให้จัดต้ังธนาคารพาณิชย์ที่ดำาเนินธุรกิจบนช่องทาง
ดิจิทัล (Virtual Bank) ที่คล่องตัวและมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตำ่ากว่าธนาคาร
พาณิชย์แบบดั้งเดิม (Traditional Bank)
  ๒) อนญุาตให้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงินของธนาคารพาณชิย์
สามารถลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ท่ีไม่รวมสินทรัพย์ดิจิทัล 
ได้ไม่จำากัด เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวให้ธนาคารพาณิชย์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่  
ซ่ึงจะต้องไม่กระทบกับผู้ฝากเงินและต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม
  ๓) สนับสนุนการเรียนรู้ ทดสอบ และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ 
เพ่ือพัฒนาบริการทางการเงิน เช่น การนำาสินทรัพยดิ์จิทัลและเทคโนโลยกีารประมวล
ผลแบบกระจายศูนย์ เช่น Blockchain มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้

บริการในภาคการเงินและภาคธุรกิจ

  ๔) ยนิยอมให้กลุ่ม Non-Bank สามารถทำาธรุกจิได้หลากหลายและ

สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ

เข้ามาแข่งขันในระบบได้อย่างเต็มท่ีภายใต้การกำากับดูแลตามระดับความเส่ียง 

ที่เหมาะสม

 (๓)	ตัวบ่งชี	้หรอืส่ิงบอกเหตทุีส่ำ�คญั	(Evident	Indicators/Triggers)

       การเปิดกว้างให้เกิดการเช่ือมต่อของข้อมูล จะช่วยให้ผู้ให้บริการ

ทางการเงนิสามารถเข้าถึงข้อมลูและสามารถนำาไปพฒันาต่อยอดบรกิารทางการเงนิ

ได้เต็มท่ี และสามารถแข่งขันได้เท่าเทียม ในขณะท่ีผู้ใช้บริการทางการเงินจะมีโอกาส

เลือกใช้บริการหรือเลือกผู้ให้บริการได้หลากหลายยิ่งข้ึน และสามารถมีโอกาสเลือก

รับบริหารท่ีดียิง่ข้ึนสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าเดิม โดยความท้าทายสำาคัญมีอยู ่๒ ประการ 

ดังน้ี ๑) การผลักดันกลไกเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ 

ทางการเงิน โดยหากผู้ให้บริการ (ในฐานะผู้ถือข้อมูล) สามารถเช่ือมต่อเพ่ือแบ่งปัน

ข้อมูลระหว่างกันได้ ผู้ใช้บริการ (ในฐานะเจ้าของข้อมูล) ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลของตัวเองได้อย่างเต็มท่ี และยังสามารถเลือกผู้ให้บริการต่าง ๆ  ได้โดยสะดวก

ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม และ ๒) การมีหลักธรรมาภิบาลการใช้ข้อมูลให้เหมาะสม 
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ปกป้องสิทธ์ิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล มีกลไกป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล 

การนำาข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ ท่ีสำาคัญ การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอม 

จากเจ้าของข้อมูลก่อนเสมอ

ทั้งน้ี การเปิดกว้างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสามารถดำาเนินการได้

โดยผ่าน ๑) การผลักดันนโยบาย Open Banking ที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการสามารถส่ง

ข้อมูลของตนให้แก่ผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้สะดวกและมีต้นทุนที่เหมาะสม โดยสร้าง

กลไกให้เจ้าของข้อมลูมสีทิธอินญุาตให้ผูใ้ห้บรกิารทางการเงิน เปิดเผยและส่งข้อมลู

ของตนแก่ผู้ให้บริการบุคคลท่ีสาม (Consent Management) และผลักดันให้มี

มาตรฐาน Application Programming Interface (API) และมาตรฐานข้อมลูกลาง 

เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการด้วยมาตรฐาน

เดียวกัน และ ๒) การสนับสนุนการเชื่อมต่อและนำาฐานข้อมูลระดับธุรกรรม หรือ

ระดับจุลภาค (Micro-Level Data) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมทาง 

การเงิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ลึกซึ้งและแม่นยำา

กว่าการใช้ข้อมูลภาพรวม (High-Level Data)

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

ภาคการเงินในอนาคตจะต้องเปิดกว้างมากขึ้น โดยการกำากับดูแลจะ

ต้องเพิม่ความยดืหยุ่น เพือ่ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันานวตักรรมและการปรบัตวั 

ของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทางการเงิน ขณะเดียวกัน จำาเป็นต้องรู้ให้เท่าทัน

กับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วย โดยส่ิงท่ีสำาคัญ คือ ภาคการเงินต้องสามารถ

สนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ให้มากข้ึนและช่วยให้เศรษฐกิจและ 

ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงได้ โดยเฉพาะในช่วงเปล่ียนผ่านเข้า

สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สำาหรับในอนาคต 

สิ่งที่จำาต้องเผชิญจากภาคการเงินมี ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) ภาคการเงินนำาเทคโนโลยี

มาใช้เพือ่พฒันานวตักรรมและบรกิารทางการเงนิทีต่อบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้

บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม ๒) ภาคการเงินช่วย

สนับสนนุให้ภาคธรุกจิและครวัเรอืนสามารถปรบัตวัสู่ระบบเศรษฐกจิการเงินดิจิทลั
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และรบัมอืกบัความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื และ ๓) ภาคการเงินสามารถ

รับมือกับความเสี่ยงสำาคัญ รวมถึงความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ได้อย่างเท่าทันและ 

เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบไปยังระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง โดยการกำากับ

ดูแลต้องยืดหยุ่นขึ้น และไม่สร้างภาระแก่ผู้ให้บริการทางการเงินมากจนเกินจำาเป็น

 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก	(Opportunities)

 การเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยการเติบโต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ช่วยทำาให้คุณภาพของบริการทางการเงิน 

ดีข้ึนเท่าน้ัน แต่ยังทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ 

มากข้ึนด้วย นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังเปิดโอกาสให้มีผู้ให้บริการ

หน้าใหม่ท้ังท่ีอยูใ่นและนอกภาคการเงนิสามารถเข้ามาแข่งขันได้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะทำาให้

เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการทางการเงินให้สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ 

และเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน

 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)

 ๑) การเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วน้ี อาจทำาให้คนท่ีปรับตัว

ไม่ทันต้องตกขบวน ซ่ึงในระยะยาวจะกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจ และซำ้าเติมให้ 

ปัญหาความเหล่ือมลำ้ายิ่งรุนแรงข้ึน อีกท้ังการนำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ก็ย่อมตามมา

ด้วยความเส่ียงรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การโจรกรรมข้อมูลรูปแบบใหม่ การคุกคามและ

ภัยไซเบอร์ในหลายรูปแบบ หรือความเส่ียงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ 

ดิจิทัลหากไม่รู้เท่าทัน เป็นต้น

 ๒) สนิทรพัย์ดจิทิลัยงัมีปัญหาด้านต้นทนุและความปลอดภยัของ

ผูใ้ช้งาน เนือ่งจากราคาสนิทรพัย์ดจิทิลัมคีวามผนัผวนสูง และยงัไม่มผู้ีดูแลมาตรฐาน

ความปลอดภัย รวมถึงอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน

 ๓) การใช้สือ่กลางในการชำาระเงนิรปูแบบอืน่อาจทำาให้เกดิระบบ

การชำาระเงนิทีก่ระจายตวั (Fragmentation) และซำา้ซ้อน ทำาให้ต้องแลกเปลีย่นไป-มา 

ซึง่จะลดทอนประสทิธภิาพของระบบและทำาให้ต้นทนุการชำาระเงนิของประเทศสงูขึน้
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 ๔) การใช้เงินดจิทิลัเพือ่ชำาระค่าสนิค้าและบรกิาร หากแพร่หลาย 

จะกระทบเสถียรภาพการเงินและความสามารถในการดูแลภาวะการเงินในประเทศ 

เช่น ยังไม่มีองค์กรท่ีจะปล่อยสภาพคล่องในรูปสกุลเงินดิจิทัลให้กับระบบการเงิน 

หากเกิดวิกฤต หรือนโยบายการเงินไม่สามารถดูแลกำาลังซ้ือของประชาชนในภาพรวม 

ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจได้ หากประชาชนไม่ได้ใช้เพียงเงินบาทเป็นส่ือกลาง

การแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ เป็นต้น

	ก�รย	กระดับของเศรษฐกิจเชิงสุขภ�พ	 (Rising	 of	Wellness	

Economy)
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)								

 เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) ประกอบด้วย

อตุสาหกรรมต่าง ๆ  ทีท่ำาให้บคุคลสามารถนำากจิกรรมและรปูแบบการใช้ชวีติทีค่ำานงึ

ถึงด้านสุขภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน เศรษฐกิจเชิงสุขภาพประกอบด้วย 

๕ อุตสาหกรรมสำาคัญ (Key Sector) ได้แก่ 

 ๑)  กลุ่มความงามและการต้านริ้วรอย (Beauty & Aging) 

  ๒)  กลุ่มการกินเพื่อสุขภาพ โภชนาการ การลดนำ้าหนัก (Healthy 

Eating, Nutrition, Weight Loss) 

  ๓)  กลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Wellness Tourism) 

  ๔)  กลุ่มการออกกำาลังกายและปรับสมดุลกาย-จิตใจ (Fitness & 

Mind-Body) 

  ๕)  กลุ่มการป้องกันและการแพทย์เฉพาะบุคคล (Preventive & 

Personalized  Medicine) 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เศรษฐกิจเชิงสุขภาพของโลก (Global Wellness 

Economy) มมีลูค่าประมาณ ๓.๔๐ ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เศรษฐกิจเชิงสุขภาพของโลก มีมูลค่าขยายตัวเป็น ๓.๗๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และเม่ือถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เศรษฐกิจเชิงสุขภาพของโลก มีมูลค่าสูงถึง ๔.๖๐  
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ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และ Global Wellness Institute (GWI) ยงัคาดว่าต่อไปว่า 

เศรษฐกิจเชิงสุขภาพของโลก จะยิง่มีมูลค่าสูงมากข้ึนต่อไปในอนาคต

   สำาหรับประเทศไทย เศรษฐกิจเชิงสุขภาพเป็นตลาดท่ีมีมูลค่าสูงและเติบโต

อย่างต่อเน่ือง โดยเศรษฐกิจเชิงสุขภาพของไทยโดยมากจะผูกติดอยูกั่บภาคการท่องเท่ียว 

ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ตลาดใหญ่ ได้แก่ 

  ๑) ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)  

ซึ่งประมาณการว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำานวนนักท่องเที่ยวในตลาดนี้สูงถึง ๑๒.๕๐ 

ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า ๔.๐๐ แสนล้านบาท และเกิดการจ้างงาน

สูงถึง ๕๓๐,๐๐๐ คน

  ๒) ตลาดการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ซ่ึงภาครัฐ

มีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของโลก 

(World’s Medical Hub) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำานวนนักท่องเท่ียวในตลาดถึง 

๓.๖๐ ล้านคน สร้างได้รายเข้าประเทศมากกว่า ๔.๑๐ หม่ืนล้านบาท และเกิด 

การจ้างงาน ๙,๑๙๕ คน 

 ทั้งน้ี เม่ือนำาตัวเลขทั้งสองตลาดนี้รวมกันสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 

สูงกว่า ๔.๔๐ แสนล้านบาท และสร้างการจ้างงานสูงถึง ๖๐๐,๐๐๐ คน “เศรษฐกิจ

เชิงสุขภาพ” จึงอาจเป็นโอกาสสำาคัญในการพลิกฟ้�นภาคการท่องเท่ียวของไทย 

ภายหลังวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 ให้กลับมาเป็นตัวขับเคล่ือนที่สำาคัญของ

เศรษฐกิจไทยให้กลับมามั่นคงได้อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 

ที่ต้องการยกระดับประเทศสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพมีมูลค่าสูงและดึงดูด 

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีศักยภาพให้กลับมามีจุดหมายในการท่องเท่ียวคือ

ประเทศไทยอีกครั้ง 

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 Komsit Kieanwatana et al (๒๐๑๗) กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพว่าเป็นการเดินทางจากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง โดยมีการวางแผนอย่างเป็น

ระบบเพื่อที่จะดำารงรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของบุคคลนั้น และเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการพักผ่อน โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ Medical Tourism 

และ Wellness Tourism

 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)

        สถานการณ์ COVID-19 เป็นวิกฤตที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความเปราะบาง

ของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้อย่างชัดเจน ที่ผ่านมาแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะดูเติบโต

สูงจากการท่องเท่ียวถึงร้อยละ ๑๘.๖ ของ GDP แต่การเติบโตจากภาคการท่องเท่ียวน้ัน 

เกิดการกระจุกตัวอยู่แค่บางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งการท่องเท่ียวในประเทศไทยประมาณ

รอ้ยละ ๕๐ กระจกุตวัอยูท่ีก่รงุเทพฯ  รองลงมาอกีประมาณรอ้ยละ ๑๐ อยูท่ีจ่งัหวดั

ภูเก็ต และอีกร้อยละ ๔๐ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์  

COVID-19 ทำาให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพฯ และ

จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยได้ ทำาให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างสูง  

สง่ผลตอ่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วไทยหายไปกวา่รอ้ยละ ๑๓ ของ GDP และทีส่ำาคญั

กลุม่ทีไ่ดร้บัผลกระทบไม่ไดม้แีคภ่าคการทอ่งเทีย่วเท่านัน้ แตย่งัเกดิผลกระทบไปยงั

หลากหลายภาคส่วนท้ังภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและครัวเรือน ดังนั้น โครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศไทยจึงไม่ควรผูกติดกับสถานการณ์ภายนอกอย่างเดียว 

อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกอนาคตมีท้ังความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง

ของระบบเศรษฐกจิของประเทศ  จงึไมค่วรพึง่พาภาคเศรษฐกจิใดเศรษฐกจิหนึง่มาก

เกินไป และควรมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีกระจายการเติบโตอย่างท่ัวถึง เพ่ือเตรียมพร้อม

และรองรับกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

        ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่การท่องเที่ยวไทยทำารายได้ได้มากถึง  

๓.๐๐ ล้านล้านบาท และถือเป็นปีสุดท้ายท่ียังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อน

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และเป็นที่ทราบกันดีว่าการระบาดในครั้งนี้ 

ประชาชนชาวไทยต้องอยู่ร่วมกับสถานการณ์ดังกล่าวยังหลีกเล่ียงไม่ได้ ด้วยเหตุท่ีว่า 

COVID-19 มีการกลายพันธุ์อยู่เสมอ ๆ ดังนั้น ภาคการท่องเที่ยวของไทยจึงมีความ
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พยายามในการแสวงหาหนทางในการรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะไม่ใช่การให้ 

ความสำาคัญในเรื่อง “จำานวน” เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นเรื่องของ “คุณภาพ”  

โดยสิ่งที่จะตอบโจทย์ดังกล่าวมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 

Tourism) แล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ทั้งนี้ แนวโน้ม 

ดังกล่าวไม่ได้เป็น “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” และ “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” 

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษ์สุขภาพ คือ “คนที่ไม่ป่วย” ที่ประสงค์มาเที่ยวพร้อมดูแล

สุขภาพมารับประทานอาหารสุขภาพ มาทำาสปา มาตรวจสุขภาพ หรือมาเท่ียวพร้อมกับ

การดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน เช่น การเข้าร่วมคอร์สนั่งสมาธิ โยคะ หรือนวด 

แผนไทย เป็นต้น การระบาดของ COVID-19 ทำาให้มนุษย์หันมาสนใจกับสุขของ

ตนเองมากขึน้และความสนใจในการป้องกนัไมใ่หต้นเองเจบ็ปว่ย ซึง่ไมไ่ดจ้ำากดัเฉพาะ

ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่หมายรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพเช่นกัน สำาหรับแนวโน้ม 

(Trends) ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มี ๔ ประเภท ได้แก่    

 ๑) เทรนด์กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่เน้นความยั่งยืน 

(Sustainable Wellness Holiday) นกัทอ่งเทีย่วกลุม่รกัษส์ขุภาพจะใสใ่จสิง่แวดล้อม

มากขึ้น เช่น เลือกพักรีสอร์ตสุขภาพที่เป็น Eco-Friendly Hotels เลือกทำากิจกรรม

ที่รักษ์โลก เลือกกินอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน

 ๒) เทรนดก์จิกรรมรกัษส์ขุภาพทีผ่สานรวมกบักจิกรรมทอ่งเทีย่ว

อื่นที่น่าสนใจ (Beyond Wellness) เช่น โปรแกรม Cultural Wellness Holiday 

ของอิตาลี มีทัวร์ไร่ไวน์ ขี่จักรยานชมมิวเซียมอาณาจักรโรมัน ปิดท้ายด้วยการทำา 

ทรีตเมนต์สปา และดีท็อกซ์ในรีสอร์ตหรู  เป็นต้น

   ๓) เทรนดก์จิกรรมการรบัประทานอาหารและสมนุไพรพ้ืนถิน่ทีม่ี

สรรพคุณทางยา (Food & Herbal Immune booster) เช่น สปาหรูในเกาหลีใต้ 

นำาเสนอทรีตเมนต์ด้วยโสมแดงแท้และซุปไก่ตุ๋นโสมเกาหลี ชูจุดขายเพิ่มภูมิคุ้มกัน 

Immune booster ซึ่งเป็น keyword สุขภาพของโลกที่ทุกคนมองหาการเสริม 

ภูมิต้านทาน เป็นต้น
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 ๔) เทรนด์กิจกรรมรักษ์สุขภาพท่ีอ้างอิงผลการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์รับรอง (Science Based Wellness) เช่น รีสอร์ตสปาริมทะเลใน

สหรัฐอเมริกา นำาเสนอโปรแกรม Ocean therapy คือการบำาบัดโดยการโต้คลื่น 

(Surf) ในทะเล ซึ่งมีผลการวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดัง Mihaly Csikszentmihalyi 

พบว่าสามารถบำาบัดอาการซึมเศร้าได้ เป็นต้น

 สำาหรับภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ ทั้งตลาดการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ และตลาดการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์นั้น ประเทศไทยควรจะดำาเนิน

ทิศทางขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  

ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งรบันกัท่องเท่ียวแบบเนน้คณุภาพมากกวา่ปรมิาณ และประเทศ
จะต้องพยายามดึงจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทยมาแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ โดยอาจมุ่งเน้นไปที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว 
อาหารการกนิ อาหารไทย ซึง่มคีวามโดดเดน่ในเรือ่งของผักและสมนุไพร การแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรไทย การนวดไทย คุณภาพการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ 
ประเทศไทยลยังคงมีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือการปฏิบัติ
สมาธิลดความเครียดท่ีสามารถปรับมาเป็นเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้อีกด้วย
 ทั้งนี้ การดำาเนินการข้างต้น จะทำาให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย
มีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหวังมาเท่ียวเพียงอย่างเดียวให้กลายมา
เปน็นกัทอ่งเทีย่วในเชงิสขุภาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้หากผู้ประกอบการไทยยคุใหม่
สามารถเกาะเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ได้ ไม่ใช่เพียงจะดีกับธุรกิจท่ีตน
ดำาเนินการเท่านั้น แต่เป็นการช่วยผลักดันภาคการท่องเท่ียวของประเทศให้เติบโต
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีความหวังว่าเศรษฐกิจ
เชิงสุขภาพน่าจะอีกเป็นหนึ่งในคำาตอบสำาหรับการนำารายได้เข้าประเทศภายหลัง
สถานการณ์ COVID-19 เพราะนอกจากเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ 
การเติบโตของประเทศแล้ว ยังมีส่วนสำาคัญในการก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ต่างจังหวัด 
และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยใส่ใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้นอีกด้วย 
 สำาหรับประเด็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยใส่ใจในการรักษาสุขภาพ
มากขึน้นัน้ เปน็สิง่ทีส่ามารถกระทำาไดเ้ป็นอนัดบัแรก เนือ่งจากประเทศไทยมจีดุแขง็
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ในด้านการแพทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การขยายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเข้ากับบริการด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเข้าด้วยกันจะส่งผลให้เกิดการ
พฒันาดา้นการสาธารณสขุอยา่งกวา้งขวางขึน้ในหลายพ้ืนที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่พ้ืนท่ี
ในตา่งจังหวดั เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วกลุม่รกัษส์ขุภาพมกัเนน้เรือ่งการดำาเนินวถิชีวีติ
ตามวิถีชนบทและรับประทานอาหารท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพ ด้วยพฤติกรรมของ 
นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีลักษณะช่ืนชอบบริโภคอาหารสุขภาพจากคนท้องถ่ิน ใส่ใจสุขภาพ 
ชืน่ชมแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม ซึง่จะชว่ยสรา้งโอกาสสำาหรบั
ประชาชนภายในพืน้ทีใ่นการพฒันาความเปน็อยู ่สขุอนามยั และปรับเปล่ียนผลผลิต

ทางการเกษตรและงานฝีมือให้กลายเป็นธุรกิจมูลค่าสูงได้อีกทิศทางหนึ่งด้วย

  (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก	(Opportunities)																		

 เศรษฐกิจเชิงสุขภาพจะก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงกับประเทศใน  

๔ ด้าน ได้แก่ 

  ๑) ด้านเศรษฐกิจ ช่วยให้ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

แบบครอบคลุมหลายธุรกิจ มีโอกาสสร้างการเติบโตในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้ง 

ช่วยกระจายรายได้สู่ชนบทได้มากขึ้น 

 ๒) ด้านการสาธารณสุข ช่วยดึงศักยภาพของระบบสาธารณสุข 

ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากระบบสาธารณสุขของไทยมีลักษณะกระจุกตัวในพื้นท่ี 

เมืองใหญ่ที่มีศักยภาพทางการแพทย์สูง เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต 

และสงขลาเท่าน้ัน การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิง

การแพทยม์ผีลใหเ้กดิการกระจายตวัของนกัทอ่งเทีย่วในกลุม่รักษสุ์ขภาพไปสู่จังหวัด

อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ในจังหวัดใหญ่เท่านั้น ซึ่งการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท ทำาให้คนใน 

ท้องถิ่นได้ประโยชน์จากการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ง่ายขึ้นตามมาด้วย 
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 ๓) พลิกวิกฤตด้านทรัพยากร จากปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวบางแห่งเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวเกินขนาด (Over 

Tourism) อาจนำาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรดังกล่าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้  

  ๔) พลิกวิกฤตด้านสังคมผู้สูงอายุ โดยสังคมผู้สูงอายุถือเป็น 

ความท้าทายด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศกำาลังพัฒนาเป็นอย่างมาก  

จากการทีป่ระชาชนโดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายุเข้าถึงบรกิารทางการแพทยง์า่ยขึน้ทำาให้

ประชาชนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น พร้อมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษ์

สุขภาพ กระจายตัวไปท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีชนบท ย่อมทำาให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีตระหนักถึง

ความสำาคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน

ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ และกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีย่อมได้รับประโยชน์ 

จากการพัฒนาการด้านสาธารสุขนี้ไปพร้อม ๆ กัน 

 ทั้งนี้ ในยุคอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ด้วยเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) จึงถือเป็นโอกาสสำาหรับประเทศไทย 

ในการนำาจุดแข็งด้านการท่องเท่ียวและด้านการแพทย์/ สุขภาพในแต่ละพื้นที่มา

ขยายผลเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพ่ือเพิ่มมูลค่าและกระจายผลประโยชน์ไปสู่

สังคมอย่างถ้วนหน้าท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ต้องร่วมกัน

ออกแบบนโยบายอย่างมองการณ์ไกลและรอบด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ 

เป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนและขับเคลื่อนสังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งเศรษฐกิจเชิง

สขุภาพอาจชว่ยลดสภาวการณร์วยกระจกุทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ใหก้ลาย

มาเป็นการเติบโตแบบกระจายในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ 

•	 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)

 ควรมีการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 

หรือมีองค์ความรู้ในระดับสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการกระตุ้นให้เกิดการ

บริหารด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพท่ีเกินมาตรฐาน ย่อมส่งผลดีในการกระตุ้น 

นักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสุขภาพและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
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มิติสิ่งแวดล้อม

	ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(Climate	Change)	
(๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

พฤตกิรรมของมนุษย์ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อระบบภมิูอากาศ

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์และระบบนิเวศ

ทางธรรมชาต ิอีกทัง้ ยงัส่งผลให้อุณหภมูบินพืน้ผวิโลกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งอณุหภูมิ

เฉล่ียของพ้ืนผิวโลกท่ีสูงข้ึนในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมายงัคงมีความแปรปรวนของ

อุณหภูมิในระหว่างปีอีกด้วย สังเกตได้จากค่าเฉล่ียของปริมาณนำ้าฝนเพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 

ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ในบริเวณท่ีทางเหนือของข้ัวโลกเหนือในแทบ Midlatitude และสำาหรับ

ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ค่าเฉล่ียของปริมาณนำ้าฝนโดยท่ัวไปในระยะยาวมีท้ังแนวโน้มท่ีเป็นท้ัง

ค่าบวกและลบ นอกจากน้ี ในช่วงก่อนปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๔ กรีนแลนด์และแผ่นนำ้า

แข็งบริเวณแอนตาร์กติกมีปริมาณลดลง และค่อนข้างมีอัตราท่ีลดลงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน

ในชว่งท่ีผา่นมา ส่งผลใหธ้ารนำ้าแข็งเกิดการจมอยา่งต่อเน่ือง สำาหรับพ้ืนท่ีข้ัวโลกเหนอื

ท่ีมีหิมะปกคลุมกลับมีปริมาณหิมะลดน้อยลง รวมท้ังส่งผลให้พ้ืนท่ี Permafrost เพ่ิม

ข้ึนนับต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้นของทศวรรษท่ี ๑๙ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีสอดคล้องกับอุณหภูมิ

ของพ้ืนผิวโลกท่ีสูงข้ึนและการเปล่ียนแปลงของบริเวณพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมด้วยหิมะ  

ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดับนำา้ทะเลโลกเพ่ิมสูงข้ึนประมาณปีละ ๐.๑๙ เมตรต่อปี โดยท่ีอัตราการ

เพ่ิมข้ึนของระดับนำ้าทะเลในช่วงกลางศตวรรษท่ี ๑๙ สูงกว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนในช่วง

ก่อนสองพันปี ซ่ึงประเด็นดังกล่าวยังสร้างผลกระทบอย่างต่อเน่ืองและทวีความ

รุนแรงข้ึนทุกปี

(๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดจากการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากพฤติกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ต้ังแต่ยคุก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม

เป็นตัวผลักดันให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ ก๊าซมีเทนและ 
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ไนตรสัออกไซด์ในบรรยากาศเพ่ิมข้ึน ในช่วง พ.ศ.๒๒๙๓ และปี พ.ศ.๒๕๕๔ การสะสมของ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอยูท่ี่ 2,040±310 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด

เทียบเท่า (GtCO2-eq) ร้อยละ ๔๐ ของการปล่อยยังคงอยู่ในบรรยากาศ (880±35 

GtCO2-eq) ท่ีเหลอืได้ถูกกำาจัดออกจากบรรยากาศและเกบ็กักบนพ้ืนดิน ในพืชและ

ดินตลอดจนในมหาสมุทร ซ่ึงมหาสมุทรได้ดูดซับก๊าซดังกล่าวไว้ในประมาณร้อยละ 

๓๐ ส่งผลให้มหาสมุทรมีความเป็นกรด กล่าวได้ว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน 

ประมาณคร่ึงหน่ึงของการปล่อยก๊าซได้เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา ๔๐ ปีท่ีผ่านมา 

(๓)	ตัวบ่งชี	้หรอืส่ิงบอกเหตทุีส่ำ�คญั	(Evident	Indicators/Triggers)	

       การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่งและเพิม่ขึน้อย่างชดัเจนในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓ และ พ.ศ.๒๕๕๓ แม้ว่ารฐับาล

จะมีนโยบายเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน

พฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนษุย์ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ไมไ่ด้มีอัตราท่ีลดน้อยลง ซ่ึงเกือบ

เท่ากับการปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลและกระบวนการผลิต 

ในอุตสาหกรรม ซ่ึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซประมาณร้อยละ ๗๘ ของการปล่อยก๊าซ

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.๒๕๑๓-๒๐๖๓ ซ่ึงใกล้เคียงกับการเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓-

๒๕๕๓ การเตบิโตทางเศรษฐกจิและประชากรอย่างต่อเน่ือง ได้กลายปัจจัยท่ีขับเคล่ือน

ใ ห้ มีการป ล่อยคา ร์บอนไดออกไซ ด์จากการ เผาไห ม้ เช้ือ เพ ลิงฟอสซิล 

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน การปลอ่ยก๊าซส่วนหน่ึงเปน็ผลมาจากการเตบิโตของประชากรระหวา่ง

ปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๓ และเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วส่งผลให้มีการใช้ปริมาณถ่านหินมากข้ึน ปัจจัยเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นอุปสรรค

ขัดขวางต่อความพยายามท่ีจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และหันไปใช้พลังงาน

ทดแทน

(๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

จากรายงานคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Intergovernmental Panel on Climate 

Change: IPCC) ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนว่า วิกฤตสภาพอากาศโลกได้เข้าสู่ระดับ  
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“สีแดง” แล้ว ซ่ึงภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ อุณหภูมิโลกโดยเฉล่ียจะสูงข้ึนเกิน ๑.๕ องศา

เซลเซียส จากการศึกษาของ IPCC ระบุว่า ถึงผลกระทบท่ีคาดว่าจะตามมาในไม่ช้าน้ี  

คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเลวร้ายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รายงานจากองค์การ

สหประชาชาต ิยงัระบอุกีว่า โลกมโีอกาสทีจ่ะมรีะดบันำา้ทะเลสูงขึน้มากกว่า ๒ เมตร

ภายในปลายศตวรรษที่ ๒๑ และอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านคนท่ี

อาศยัตามชายฝั�งทะเลในประเทศต่าง ๆ  ส่วนพืน้ทีใ่นบริเวณขัว้โลกเหนอือาจจะเผชิญ

กับฤดูร้อนท่ีไม่มีนำ้าแข็งเลยอย่างน้อยหน่ึงคร้ังภายในเวลา ๒๙ ปีข้างหน้า จากการท่ี

ประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วอาจมีแนวโน้มท่ีนำาไปสู่การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ส่งผลให้ ๑ ใน ๓ ของผืนดินเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง  

เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ สัตว์กว่า ๑ ล้านชนิดอยู่ในจุดเสี่ยงของการสูญพันธุ์ และ

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศมแีนวโน้มรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ  

ส่งผลให้ระดับนำ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นมีผลให้พื้นดินริมชายฝั�งถูกกัดเซาะและแทนท่ีด้วย

ผืนนำ้า เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไฟไหม้ป่า

เกดิได้บ่อยครัง้ การพจิารณาบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัอาจต้องให้ความสำาคญักบัการอพยพ

ย้ายถิ่นฐาน หรือการดำาเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่อป้องกัน

การบกุรกุพืน้ทีป่่า ป้องกนัปัญหาไม่ให้นำา้ทะเลรกุเข้ามา ซ่ึงสภาพความเป็นกรด-ด่าง

ของนำา้ทะเลทีเ่ปลีย่นแปลงส่งผลให้นเิวศทางทะเล และการเจรญิเตบิโตของสตัว์ทะเล

บางส่วนถูกทำาลาย เช่น ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว บางพื้นที่เกิดอันตรายจาก

วาตภัยและอุทกภัยอย่างฉับพลัน สร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและชีวิตของ

ประชาชน รวมทัง้สร้างความเสยีหายต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูทางการเกษตรผลผลติลดลง 

และพื้นที่ป่าไม้แหล่งต้นนำ้าลดลง 

(๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก	(Opportunities)

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทำาให้ไทยต้องปรับตัว เพ่ือเตรียม

รับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและปรับเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาสต่อการพัฒนาประเทศ 
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ได้แก่ การดำาเนินตามนโยบายความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง COP26 และส่งเสริมการ

ใช้ BCG model เป็นเคร่ืองมือขับเคล่ือนเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ภาพรวมของประเทศอย่างจริงจัง การพลิกวิกฤตด้านนำ้ามันสนับสนุนการใช้รถยนต์

ไฟฟ้าแทนรถยนต์ท่ีใช้นำ้ามัน ให้มีมาตรการชักจูงด้านราคาจำาหน่ายและภาษีสรรพ

สามิต การสร้างความตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน

ดำาเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศ 

และส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และจัดให้มีกิจกรรมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมต่อการ 

ใส่ใจในส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของเยาวชนภายในโรงเรียน เกษตรกรชุมชน 

สร้างป่าชุมชนท่ีบริหารจัดการกันภายในชุมชนเอง พร้อมท้ังบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เข้มงวด เช่น การตรวจจับควันดำาของรถยนต์ การเผาในท่ีโล่งของพ้ืนท่ีป่าและ

เกษตรกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีสร้าง 

ผลกระทบกับมนุษย์ในวงกว้างไม่ได้จำากัดแค่ประเทศไทยเท่าน้ัน ดังน้ัน การแก้ปัญหา

จำาเป็นต้องทำาในลักษณะเครือข่ายหรือการทำางานแบบบรูณาการท่ีมีการประสานงาน 

กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยประเทศไทยควรให้ความ

สำาคัญและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้แก่ (๑) แนวทางในการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุสำาคัญประการหน่ึงของปัญหาโลกร้อน 

และ (๒) การปรับตัวของประชาชนท่ามกลางสภาวะโลกร้อนท่ีมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 

เรื่อย ๆ ทุกปี 

•	 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำาให้ประเทศไทยได้รับผล 

กระทบ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตท่ีทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน 

ซ่ึงในอนาคตท่ีประเทศไทยจะประสบปัญหา ดังน้ี (๑) อัตราการใช้พลังงาน 

ไฟฟ้าในครวัเรือนและสำานักงานเพ่ิมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะสง่ผลกระทบตอ่ความม่ันคงของ

ประเทศในด้านทางพลังงาน (๒) ประชาชนต้องอพยพไปต้ังถ่ินฐานท่ีปลอดภัยจาก

ภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การเผาในบริเวณโล่งแจ้ง ซ่ึงจะก่อให้เกิด 

PM2.5 (๓) ภาคการผลิตท้ังอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอาจจะถูกกีดกัน 
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ทางการค้าจากกิจกรรมการผลิตท่ีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ (๔) ภาครัฐท่ีต้อง
ลงทุนด้านโครงสร้างในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั�ง พร้อมท้ัง จัดสรรงบประมาณ
ในการช่วยเหลือประชาชนเม่ือประสบภัยพิบัติและงบประมาณด้านสาธารณสุขใน
การรักษาพยาบาลประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ หรือโรคท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป

	ก�รปรบัตวัให้เปน็เศรษฐกจิสีเขียว	(Raising	of	Green	Agenda	
and	Economy)

(๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

พรอ้มกบัทีก่ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทำาใหโ้ลกทีก่ำาลงัเผชญิกบัความเสยีสมดลุ
จากการเพิม่ขึน้ของประชากรโลกทีน่ำาไปสูค่วามตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังด้านอาหารและ
พลงังาน พืน้ทีท่ำาการเกษตรและทีอ่ยูอ่าศยั การสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยใช้
ทรพัยากรอยา่งส้ินเปลอืง ทำาใหท้รพัยากรลดลงเปน็จำานวนมาก บางสว่นเสือ่มโทรม 
รวมทัง้ มกีารปลอ่ยของเสยีออกสูส่ิง่แวดลอ้มเปน็จำานวนมากเกินความสามารถของ
โลกที่จะรองรับได้ ดังนั้น เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) จึงเป็นรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคำานึงถึงความยั่งยืนของ 
สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสมและความตระหนกัถึงคณุคา่ เพ่ือลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและการกระจายความมัง่ค่ังอยา่งทัว่ถงึ จงึควรมกีารนำาแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป แนวทางดังกล่าว 
สอดคลอ้งกับการประชมุสหประชาชาตว่ิาดว้ยการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Rio+๒๐) ระบวุา่ 
เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน ช่วยปกป้องและ
เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากร ส่งเสริมรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโลกไปสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนตำ่า  
โดยเศรษฐกิจสีเขียวควรเป็นกรอบของการตัดสินใจทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ๓ เสาหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงประกอบด้วย (๑) 

เศรษฐกิจ (๒) สังคม และ (๓) สิ่งแวดล้อม
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ในขณะที่ The Global Citizens Center ให้นิยามของเศรษฐกิจ 

สเีขยีวในแงข่อง “Triple bottom line” ทีค่ำานงึถงึความสมัพนัธ ์๒ สว่นหลกั ไดแ้ก ่

(๑) ความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม ต้ังอยู่บนความเช่ือท่ีว่าระบบนิเวศของโลกเป็นระบบปิด  

มีทรัพยากรจำากัดและศักยภาพในการจัดการและการทดแทนทรัพยากรมีข้อจำากัด 

ดำาเนินชีวิตโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงจำาเป็นต้องสร้างระบบ

เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการปรับตัวใน

การดำารงชวีติใหส้อดคลอ้งกบัระบบ (๒) สงัคมตัง้อยูบ่นความเชือ่ทีว่า่วฒันธรรมและ

ศักดิ์ศรีเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าเช่นเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติที่

ตอ้งการการดแูลเอาใจใสไ่มใ่หส้ญูสลายไป ดงันัน้ จงึจำาเปน็ต้องสร้างระบบเศรษฐกจิ

ให้มีชีวิตชีวา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรฐานการดำารงชีวิตท่ีเหมาะสมและ 

ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง

สำาหรับในประเทศไทยนั้น สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไดใ้ห้นยิามของเศรษฐกิจสีเขยีววา่ เปน็การพัฒนาทีมุ่ง่

ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยท่ีกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กอ่ให้เกิดก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณทีไ่มส่ง่ผลกระทบทำาใหท้รัพยากร ธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม และสญูเสยีความสมดลุตอ่การดำารงชวีติและสนบัสนนุวถิชีวีติ

ของประชากรในทุกมิติ ในขณะที่สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวคือเศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหว่างความ

ต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกใบนี้ โดยทิศทางของเศรษฐกิจสีเขียว

คือการให้ความสำาคัญต่อ “มูลค่าของการใช้ประโยชน์” (use-value) ไม่ใช่ “มูลค่า

การแลกเปลี่ยนหรือเงิน” (exchange-value or money) อีกทั้ง การดำาเนินการ

ต้องคำานึงถึงคุณภาพ ไม่ใช่เน้นแต่ปริมาณเพียงอย่างเดียว

กล่าวโดยสรุป สำาหรับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) น้ัน  

ไม่ได้คำานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว  

แต่ยังคำานึงถึงตัวทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตและวิถีทางในการ
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ดำาเนินชีวิต ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ระบบ

เศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการฟ้�นฟูตัวได้อย่างยั่งยืน  

ซึง่จะนำาไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย “ความยัง่ยืนทางนิเวศ” (Ecological Sustainability) 

ที่จะนำาไปสู่ “การพัฒนาแบบยั่งยืน” (Sustainable Development) 

(๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

หลักการของเศรษฐกิจสีเขียวจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจ โดยก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบางอย่างที่

สามารถจะประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดมลพิษที่น้อยลง ซึ่ง “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” หรือ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะ

พาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงและเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ ๓.๙

แผนภ�พที่	๓.๙	BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลัง COVID-19

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
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สำาหรับเป้าหมายในการใช้ BCG Economy โมเดลอย่างเป็นรูปธรรม

ทีส่ามารถนำามาปรบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (Rebranding Thailand) ภายหลงั

การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงกับพื้นฐานของหลักการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ  

ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและท้องถ่ิน และเช่ือมประเทศไทยกับประชาคมโลก 

โดยโมเดล BCG นี้ เป็นกลไกสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ที่ลงทุนหลักโดยรัฐบาล 

ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานสนบัสนนุและปลดลอ็กกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการทีเ่ปน็

อุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม การผลิตและการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า

ทางวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยแบบครบวงจร จัดสรรงบประมาณ

ในการลงทุนแบบผูกพันต่อเน่ือง การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความมั่นคง 

ทางอาหาร สุขภาพ พลังงาน เพ่ิมการจ้างงานและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

นวัตกรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับโลก โมเดลเศรษฐกิจ 

BCG เปน็การกระจายรายไดแ้ละโอกาสไปยงั “ชมุชน” สง่เสริมเศรษฐกจิจากฐานราก

ท่ีจะทำาใหค้วามมัง่คัง่ครอบคลมุทกุคน หรอื “Inclusive Growth” อนัเปน็หลักการ

การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของ SDGs และ “โอกาสธุรกิจใหม่” ที่จะเกิดขึ้นจาก BCG 

ในยุค New Normal ในการสร้างงานและอาชีพสำาหรับทุกคน ดังแสดง 

ในภาพที่ ๓.๑๐
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แผนภ�พที่	๓.๑๐	การเติบโตเชิงคุณภาพของโมเดล BCG Economy

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

(๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)	

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวเพิ่มมากขึ้น เช่น เซลล์ไฟฟ้า

สำาหรับรถยนต์ วิธีการประเมินหรือแอปพลิเคชันช่วยวัดคาร์บอนฟุตพรินต์  

หอ้งปฏบิตักิารการทดสอบการยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพของวสัด ุ(Bฺiodegradation 

Testing) ปุ๋ยสูตรผสม NPK ชนิดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำาหรับพืช

เศรษฐกิจ (ปุ๋ยสั่งได้) ช่วยลดการใช้ปุ๋ยมากเกินความจำาเป็น, สารบีเทพ (BeThEPS) 

สารรักษาสภาพน้ำายางสดเพ่ือแปรรูปยางแผ่นทดแทนการใช้สารเคมี และเอนไซม์ 

ENZease สำาหรับการกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว ENZbleach 

เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำาหรับฟอกเยื่อกระดาษ เป็นต้น

(๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

สำาหรบัแนวทางการนำาไปสู่ความเป็นเศรษฐกจิสีเขียวน้ัน International 

Trade Union Confederation (ITUC) ได้นำาเสนอหลัก ๑๐ ประการ ได้แก่  
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(๑) ความเท่าเทียมกันท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ (๒) การดำาเนินการแบบองค์รวม

และการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผู้หญิง คนยากจน และแรงงานท่ีมีทักษะตำ่า  

(๓) การเปล่ียนแปลงลักษณะของงานแบบด้ังเดิม และการสร้างงานแบบใหม่ท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อมและงานท่ีดีมีคุณค่า (๔) การเคารพในสิทธิของแรงงานและ

สหภาพแรงงาน (๕) การบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและความพึงพอใจต่อ 

ความต้องการของมนุษย์ในระยะยาว รวมถึงการเข้าถึงแหล่งนำา้ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย พลังงาน 

ท่ีดิน สุขภาพ การศึกษา การขนส่งและวัฒนธรรม (๖) การส่งเสริมการใช้แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำาดับความสำาคัญของแหล่งพลังงาน

ทดแทน การตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต

และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Zero Carbon) และ 

ของเสีย (Zero Waste) (๗) การให้ความสำาคัญกับการใช้วตัถุดบิในการผลิตมากกว่า

การลดต้นทุนด้านแรงงาน (๘) การมีระยะเวลาในการเปล่ียนเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวสำาหรับ
แรงงานและชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการขยายโครงข่ายคุ้มครองทางสังคม 
พัฒนากลไกทางสงัคมเพ่ือนำาไปสู่นโยบายเศรษฐกจิสีเขียว (๙) การท่ีระบบเศรษฐกจิ
ท่ีแท้จริงปราศจากการเก็งกำาไร และ (๑๐) การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

(๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	
•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

ประเทศไทยตอ้งมกีารเตรยีมกำาลงัคน ผูเ้ชีย่วชาญและผู้ประกอบการ 
“๖ กลุ่ม” ไดแ้ก่ กลุม่สตารท์อพั กลุม่ผูป้ระกอบการเชงินวตักรรม กลุม่สมาร์ทฟารม์
เมอร์ กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และกลุ่มผู้ประกอบ
การสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนา “เชิงพื้นที่” ตามความสามารถของแต่ละ
ภมูภิาคของไทย เชน่ ระเบยีงเศรษฐกจิภาคเหนอื (NEC) ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ (NEEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต ้(SEC) ตลอดจนใหค้วามสำาคญักับการพฒันา “เทคโนโลย ีนวตักรรม 
และการวิจัย” เฉพาะด้านด้วยการมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ 
ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจรต้ังแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย 
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จนถึงการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและของเสีย รวมถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศกับ “Circular Startup” ในระบบ
เศรษฐกิจหมนุเวียนทีข่ยะเป็นศนูยด์ว้ย จดัทำาแผนในการพฒันาเศรษฐกจิหมนุเวยีน
ระดับพื้นที่ของจังหวัดนำาร่องเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว

•	 ผลกระทบเชิงลบ	(Threats)
จากการสนับสนุนให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

จำาเป็นต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดรับกับการเติบโตดังกล่าว  
โดยการปรับโครงสร้างด้านต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสีเขียวน้ัน มีต้นทุนของ 
การดำาเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งการดำาเนินการทั้งจากสนับสนุนการลงทุนให้
กับภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรแบบครัวเรือน หรือแม้แต่การเร่งสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับประชาชนโดยท่ัวไป เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร 
ที่มีอยู่และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
จำาเป็นต้องมีต้นทุนต่อการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป

มิติก�รเมือง

	ก�รแบ่งแยกระบบเศรษฐกิจจ�กสงคร�มเศรษฐกิจระหว่�ง 

ข้ัวตะวันตก-อเมริก�	และ	จีน-รัสเซีย	(De-Globalization	-	Two	

World	of	Supply-Chains)
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environment	Scanning)

 การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) ได้เริ่มเข้ามาแทนที่

กระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำาให้ตลาดการค้าระหว่างประเทศเติบโต แต่เนื่องจากผู้ผลิต

สามารถใช้ประโยชน์จากการแบ่งการผลิตระหว่างประเทศ โดยสร้างระบบห่วงโซ่

การผลติ (Supply Chains) ท่ีกระจายอยูใ่นหลายประเทศ สร้างการเติบโตของธรุกจิ

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำาไปสู่การแบ่งแยกระบบเศรษฐกิจจากสงครามเศรษฐกิจ
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ระหว่างข้ัวประเทศมหาอำานาจ อันเกิดจากข้ัวตะวันตก (สหรัฐอเมริกา-ยุโรป) และ 

จีน-รัสเซีย อีกท้ังกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนสร้างปัญหาความเหล่ือมลำา้ จากการย้ายฐาน

การผลติไปยงัประเทศท่ีมค่ีาแรงตำ่ากวา่ ส่งผลเสยีต่อแรงงานท่ีมรีายไดต้ำ่าในประเทศ 

ขณะท่ีเจ้าของกิจการและนักลงทุนกลับได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตท่ีถูกลง  

โดยเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีมีการทำาสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกากับจีนด้วยการข้ึนภาษีนำาเข้าจนมีส่วนทำาให้เกิดการกระจายของฐาน

การผลิตออกจากจีนในหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 เป็นการตอกยำ้าถึงความเส่ียงของการใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบท่ีต้อง

นำาเข้าจากหลายประเทศ ทำาให้ภาคธุรกิจจำาเป็นต้องลดความเส่ียงด้วยการย้ายฐาน

การผลิตโดยให้ห่วงโซ่การผลิตส้ันลง ลดการพ่ึงพาในระยะไกล หันมาพ่ึงพาระยะใกล้

ในภูมิภาคแทน (Regionalization) และบางส่วนอาจเข้าสู่การปกป้องอุตสาหกรรม

ตัวเองในลักษณะพ่ีงพาตัวเองมากข้ึน (Localization) ท้ังการผลิตสินค้าข้ึนเอง  

รวมถึงเน้นตอบสนองความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก สอดคล้องกับหลักปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง”

 การทวนกระแสโลกาภิวัตน์เป็นส่ิงท้าทายต่อเศรษฐกิจไทยในการ

จัดสรรทรัพยากรใหม่ให้สามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีท้ังปัจจัยด้านเงินทุน แรงงาน 

และเครื่องจักรเพราะหากปรับตัวได้ช้าก็ยิ่งมีต้นทุนสูง และส่งผลต่อความสามารถ

การแข่งขันในระยะยาวรวมถึงเป็น “โอกาส” ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การทบทวนทิศทาง

นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศจำาเป็นต้องกระจายการผลิตด้วยการไม่พ่ึงพา

ประเทศใดประเทศหนึง่มากจนเกนิไป โดยหนัมาให้ความสำาคญักบัการลงทนุภายใน

ประเทศมากขึน้ ซึง่จะเป็นการช่วยส่งเสรมิเพ่ิมการกระจายรายได้ให้กบัแรงงานไทย

ได้ด้วยเช่นกัน

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 ยุทธศาสตร์ดุลแห่งอำานาจของอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมี

ความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภมูภิาคทำาให้เกดิเสถยีรภาพ และสงบเรยีบร้อย 

ซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกทุกประเทศอยู่ในบรรยากาศของภูมิภาคท่ีมีความสงบ
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เรียบร้อยเหมือนกัน นอกจากนี้ อาเซียนใช้ทฤษฎีดุจแห่งอำานาจ คือ อาเซียนจะไม่

ปะทะโดยตรงกับชาติมหาอำานาจ และการเรียกร้องต่อมหาอำานาจต้องมีบทบาทอย่าง

สร้างสรรค์ โดยมีจุดอ่อน คือ มีความยากในการประเมินพลังอำานาจของแต่ละ 

ประเทศ และการรักษาจุดแห่งความสมดุล โดยไม่ต้องการครอบครอง และความร่วมมือ

รวมถึงการช่วยเหลือน้ัน ๆ ไม่มีความแน่นอนข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ร่วมของแต่ละ

ประเทศ

 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นตัวกระตุ้น

ให้มีการเปล่ียนแปลงห่วงโซ่การผลิต และความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ  

การส่งออกของประเทศจนีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว สหรฐัอเมรกิาขาดดลุการค้ากับประเทศจนี 

อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงนโยบายของสหรัฐท่ีกำาหนดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีบังคับ

ใช้กำาแพงภาษีต่อสินค้าท่ีนำาเข้าจากจีน

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกันเพ่ือเป็นมหาอำานาจทางการค้าเท่าน้ัน  

หากแต่เป็นการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงความเป็นมหาอำานาจทางเทคโนโลยี ในระยะยาว

สงครามการค้าสหรัฐและจนีมีท่าทียดืเยือ้ส่งผลให้ผู้ประกอบการทยอยย้ายฐานการผลติ

ออกจากจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ซ่ึงประเทศไทยจำาเป็นต้องพัฒนาทักษะแรงงาน 

ให้เท่าทันโลก สร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคมากข้ึน รวมถึงพัฒนาถ่ายโอน 

ความสามารถทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศและพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันทางการค้ามากยิ่งข้ึน 

 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 ประเทศไทยต้องกลายเป็นผูผ้ลติและส่งออกสินค้าทดแทนจีนในตลาด

สหรัฐอเมริกาและส่งออกสินค้าทดแทนสหรัฐอเมริกาในตลาดจีน การมีอยู่ของ 
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“อาเซียน” แสดงให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์สามารถสนับสนุนประเทศขนาดเล็กให้ได้

ประโยชน์จากการเติบโตการค้าโลกได้ และเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยบรรเทาผลกระทบ

จากการชะลอตัวภายในประเทศจากปัญหา COVID-19 นอกจากนี้ อาเซียนยังสร้าง

โอกาสทางธุรกิจให้กับนักลงทุนชาวไทย เนื่องจากในแต่ละประเทศมีศักยภาพ 

ความพร้อมจากปัจจัยของการเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงกำาลังซื้อท่ีดี และความสามารถในการเชื่อมโยงกับ

ภูมิภาคอื่น ๆ ในอนาคตได้

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 มาตรการกดีกนัทางการค้าของสหรฐัอเมรกิาทีม่ต่ีอจนี สร้างผลกระทบ 

ท้ังทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ

ประเทศในแถบเอเชียจากการผลิตช้ินส่วนประกอบของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที 

เช่น ประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

	สงคร�มเย็นใหม่:	คว�มสมดุลของ	คว�มสัมพันธ์	ระหว่�งประเทศ	

(New	Cold	War:	Balancing	of	Power)	

 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environment	Scanning)

 การล้มสลายของจักรวรรดสิหภาพสงัคมนยิมโซเวยีตก่อให้เกิดประเทศ

ต่าง ๆ มากมาย เกิดสภาวะขาดดุลแห่งอำานาจข้ึน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาได้กลาย

เป็นมหาอำานาจของโลกแต่ผูเ้ดียวทีมี่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีัง้ทางทหารและ

ทางพลเรือน ก่อให้เกิดดุลแห่งความกลัว (Balance of Terror) ข้ึนระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนา

เทคโนโลยีทางทหาร เช่น ขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ ซ่ึงสามารถสร้างความเสียหาย

ให้กับสหรัฐอเมริกาได้อย่างมหาศาล ประกอบกับจีนเร่ิมมีอิทธิพลทางการค้า 

การลงทุนมากข้ึนจากการดำาเนินยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหม (Belt and Road 

Initiative: BRI)” ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ขณะทีส่หรฐัอเมรกิามกีารกำาหนด “ยทุธศาสตร์
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อินโด-แปซิฟิก (Indo – Pacific)” และ “ยุทธศาสตร์ B3W (Bring Back Better 

World)” ในการบริหารประเทศเพ่ือสร้างความได้เปรียบเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการ

สร้างพลังอำานาจต่อรองในการแข่งขันทุกมิติท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร 

ท้ังน้ี รูปแบบของความขัดแย้งดังกล่าว ถือเป็น “สงครามเย็นรูปแบบใหม่  

(New Cold War)” ท่ีอาจนำาไปสู่ “การจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order)” 

ในอนาคต และเกิดการรวมกลุ่มพันธมิตรของท้ังสองฝ่าย เพ่ือร่วมกันกำาหนด

มาตรการกดดันฝ่ายตรงข้าม และทำาลายความม่ันคงของแต่ละประเทศด้วยรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกันไป

 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 การจัดระเบียบโลกใหม่มีหลักการแยกรูปแบบของระเบียบโลก 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน ๒ มิติ คือ มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis) และ

มิติประเด็น (Issue Based Analysis) โดยการได้มาซ่ึงประเด็นอาณาบริเวณที่

วิ เคราะห์มาจากการศึกษาด้วยมุมมองสหสาขาวิชาภายใต้กรอบความคิด

ภูมิรัฐศาสตร์-เศรษฐกิจ (Geo-Political Economy) โดยกำาหนดพ้ืนท่ีหรืออาณาบริเวณ

ท่ีให้ความสนใจและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพ่ือรายงานสถานการณ์ 

ปัจจุบัน และคาดคะเนฉากทัศน์ท่ีจะเปิดข้ึนในอาณาบริเวณต่าง ๆ ได้แก่  

สหรัฐอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี สหภาพยโุรป รัสเซีย เอเชียตะวันออก (ญ่ีปุ่น

และเกาหลีใต้) อินเดียและเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและโลกมุสลิม โลกมลายู และ

ประชาคมอาเซียน

 (๓)	ตัวบ่งชี	้หรอืส่ิงบอกเหตทุีส่ำ�คญั	(Evident	Indicators/Triggers)

 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในด้านต่าง ๆ 

เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง รูปแบบกลุ่มความร่วมมือย่อยระหว่างประเทศ

หรือองค์กร ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก จีนเรียกร้องให้สหรัฐอเมรกิาลดกำาแพงภาษี 

กำาแพงต่อการลงทุน กำาแพงต่อการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีลงรูปแบบยุทธศาสตร์  

ข้อตกลง-เง่ือนไขระหว่างสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงกลุ่ม 

ความร่วมมือย่อยต่าง ๆ  
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 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 ความขัดแยง้ตอบโต้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน การแข่งขัน

ทางยุทธศาสตร์ในด้านภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและการค้า เทคโนโลยีและการทหาร 

ทำาให้มีความหวาดระแวงและการท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทวีความตึงเครียด และ

ดำาเนินการต่อไปอย่างเข้มข้น โดยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้อีกฝ่ายข้ึนมีอำานาจเหนือ

ตนเองจนนำามาสู่การโน้มน้าวกลุ่มความร่วมมือทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และ

การทหาร เพื่อสร้างความกดดันและแทรกแซงในมิติต่าง ๆ ของประเทศที่พยายาม

วางตัวเป็นกลาง เพ่ือสร้างอำานาจต่อรองระหว่างข้ัวอำานาจ รวมถึงเกิดการโจมตีอีก

ฝ่ายด้วยการการบิดเบือนข้อมูล โฆษณาชวนเช่ือ เพ่ือสร้างความชอบธรรมใน 

การดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่ออีกข้ัวอำานาจหน่ึง

 ทั้งนี้ ความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาและจีนครอบคลุมความมั่นคง

หลากหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มี 

ความรุนแรง ซับซ้อน ยืดเยื้อเพิ่มมากขึ้น และขยายพื้นที่ความขัดแย้งส่งผลกระทบ

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกบนความขัดแย้งดังกล่าวทั้ง ๒ ขั้วอำานาจ มีแนวโน้มจะเกิด

กลุม่ความร่วมมอืระหว่างประเทศยอ่ยในการสร้างข้อตกลง ข้อแลกเปลีย่นทางดา้น

การค้า เทคโนโลยี การเมืองการทหาร รวมถึงการทูต เพ่ือสร้างฐานอำานาจการ 

ต่อรองที่เข้มแข็งและขยายพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีดิจิทัลการส่ือสาร

และอิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการแทรกแซง ชี้นำา หรือ

โจมตีระหว่างกันมากข้ึน มีการสร้างข้อมูลบิดเบือนความเป็นจริง เพ่ือสร้างประเด็น 

และกระแสสังคมรวมถึงแนวความคิดของมวลชนให้เป็นไปตามท่ีต้องการ  

มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำาคัญเพ่ือ 

บ่อนทำาลายหรือล้วงความลับด้านการรักษาความปลอดภัยและความม่ันคงท่ีรุนแรง 

รวดเร็ว สร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 
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 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 การสร้างความสมดุลทางการเมือง การทหารและการทูต รวมถึง 

การรวมกลุ่มความร่วมมือกับประเทศภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยสร้างความได้

เปรียบในการสร้างข้อต่อรอง ความชอบธรรมในการดำาเนินการ แต่ขณะเดียวกัน

ประเทศไทยจะยังอยู่บนสภาวะกดดันและถูกบีบบังคับในการทำาเงื่อนไขข้อตกลง 

ต่อขั้วอำานาจทั้ง ๒ ประเทศ ท่ีมีแนวโน้มยืดเยื้อและเข้ามาแทรกแซงในแต่ละมิติ 

ของประเทศและภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ก่อทำาให้เกิดโอกาสการลงทุน หรือ 

ความร่วมมือรูปแบบใหม่ภายใต้สภาวะของการแข่งขันระหว่างประเทศในทุกมิติ  

โดยประเทศไทยจำาเป็นต้องช่วงชิงความได้เปรียบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพ่ิม 

ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือทักษะพ้ืนฐานของแรงงาน เป็นต้น

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 ความผันผวนด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับโลก  

ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศไทยในทกุมิติ และสามารถนำาไปสู่ความขัดแย้ง

ภายในประเทศ จำาเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ

อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ความขัดแยง้ระหว่างประเทศมหาอำานาจ และผลประโยชน์ 

อาจก่อให้เกิดการแทรกแซงการปลูกฝังค่านิยมทางความคิด อุดมการณ์ กับประชาชน 

จนนำาไปสู่ความเกลียดชัง และการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการบริหาร

ประเทศในภาพรวมต่อไป

มิติก�รทห�ร

	สงคร�มลูกผสม	(Hybrid	Warfare)	
 (๑)	ก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม	(Environmental	Scanning)

 สงครามลกูผสม (Hybrid Warfare) หรือสงครามพนัทาง เป็นสงคราม

ที่ผสมผสานสงครามตามแบบที่ใช้กำาลังทหารเข้าปฏิบัติการ (Conventional 

Warfare) ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีในการทำาสงครามกับสงครามนอกแบบที่
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ไม่ได้ใช้กำาลังทหารเข้าปฏิบัติการ (Un-Conventional Warfare) เช่น ด้านการทูต 

นโยบายเศรษฐกจิ สงครามข้อมลูข่าวสาร และการโฆษณาชวนเชือ่ ซ่ึงมกีารประยกุต์

ใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย รวมถงึการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาปฏบิตัิ

การในการต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงชัยชนะท่ีไม่ได้มีการดำาเนินการด้วยวิธีเดียวอีกต่อไป 

เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งระหว่างจีน-ไต้หวัน เป็นต้น ท้ังน้ี รูปแบบ

การปฏบิตักิารทางทหารร่วมกบัการปฏบิติัการอืน่ ๆ  รวมไปถึงการโจมตีฝ่ายตรงข้าม

ในทางออ้มด้วยการบิดเบือนข้อมูลเท็จจริง และเผยแพร่ให้มวลชนเกิดความเช่ือและ

คล้อยตามเพ่ือสร้างความขัดแย้งและขยายอิทธิพลทางความคิด ท้ังน้ี รูปแบบ 

การทำาสงครามลกูผสมเป็นการใช้ปฏิบัติการทางทหารร่วมกับการปฏบัิติการด้านอ่ืน ๆ  

ซ่ึงอาจเป็นได้ท้ังการทูต (Diplomatic) การเมือง (Political) สังคม (Social) เศรษฐกิจ 

(Economic) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) โดยใช้โฆษณาชวนเช่ือ 

(Propaganda) การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) การสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: SC) โจมตีฝ่ายตรงข้ามในทางอ้อม

ด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเผยแพร่ชุดข้อมูลน้ันให้มวลชนเกิดความเชื่อและ

คล้อยตาม ดังแสดงในภาพที่ ๓.๑๑

แผนภาพที่ ๓.๑๑ รูปแบบสงครามไฮบริด
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 (๒)	ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง	(Theories	Design	Structure	of	Evident)

 ๑) บทเรียนสงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะ

นำาไปสู่สงครามลูกผสมและพัฒนาเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปมความขัดแย้งมาเป็นเวลานาน ประเทศมหาอำานาจมองเห็น 

ผลประโยชน์ในการเข้ามาแทรกแซง รวมถึงการท่ีผู้นำาและประชาชนให้การสนับสนุน

มหาอำานาจให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน และความขัดแย้งภายในประเทศเอง

 ๒) การส่ือสารทางยุทธศาสตร์ เป็นการบูรณาการการปฏิบัติการ

ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ท่ีใช้ขีดความสามารถ 

ด้านการส่ือสาร การใช้ข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในด้านการป้องกันประเทศ และ 

ความมัน่คง เพือ่ให้ไปถึงเป้าหมายในระดบัยทุธการ ระดับยทุธวธิ ี และเป้าหมายอืน่ ๆ  

ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สนามรบในรูปแบบใหม่ 

	 (๓)	 ตัวบ่งชี้	 หรือสิ่งบอกเหตุที่สำ�คัญ	 (Evident	 Indicators/

Triggers)

 ความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่และกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งพื้นที่ 

ความขดัแยง้มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะนำาไปสูรู่ปแบบการปฏิบตักิารแบบสงครามลกูผสม 

สามารถบ่งชี้ได้จากรูปแบบการเข้าแทรกแซงของประเทศมหาอำานาจ หรือประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ความถ่ีของการสร้างบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร  

การโจมตีทางไซเบอร์ รวมไปถึงการกีดกันทางการค้าหรือสงครามเศรษฐกิจ  

ทำาใหต้อ้งมกีารตดิตามสถานการณ์ท้ังในระดบัประเทศ ระดับภมิูภาค และระดับโลก

เพ่ือเฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดสงครามลูกผสมข้ึน เพ่ือเตรียมการรับมือกับ 

ภัยรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาคุกคามความมั่นคงของประเทศในทุกรูปแบบ

 การปฏิบัติการสงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือเป็นบทเรียนของรูปแบบ

สงครามลูกผสมที่ชัดเจน โดยมีการเข้าแทรกแซงของกลุ่มประเทศมหาอำานาจ  

การใช้กำาลังทางทหารและการปฏิบัติการท่ีไม่ใช้กำาลังทหารเข้าดำาเนินการร่วมกัน  

ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้าสนับสนุนเพิ่มเติม ส่งผลให้การสงครามมี 

ความทันสมัย รวดเร็ว รุนแรง ขยายวงการทำาลายล้างได้กว้างขึ้น ประกอบกับ 
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ยคุโลกาภวิตันท์ีม่กีารตดิตอ่สือ่สารได้ครอบคลมุทกุพืน้ที ่ทุกเวลา สร้างความซบัซอ้น

ในการรับมือเป็นอย่างมาก

 (๔)	แนวโน้มภ�พในอน�คต	(Picture	in	the	Future)

 ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำาคัญ และมีการเตรียมการด้านไซเบอร์  

สะสมกองกำาลังเป็นลักษณะของการปฏบัิติการ “Cyber Army Center” มีระบบการรกัษา

ความปลอดภัยและการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านไซเบอร์ท่ีพอเพียง เพ่ือเตรียม

พร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีอาจพัฒนาไปสู่ทางไซเบอร์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคตอนัใกล้ โดยการต้ังองคก์ร หรอืกลุ่มคนดา้นไซเบอร ์รวมถงึนโยบาย มาตรการ

ด้านการรักษาความปลอดภัย และการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนให้มี 

ความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนด้วย ขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศมหาอำานาจสร้างความร่วมมือในมิติ

ต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างอำานาจการต่อรอง การแลกเปล่ียน การสนับสนุนท่ี

สอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วม มีการขยายความขัดแย้งด้านพ้ืนท่ีไปยังพ้ืนท่ีขัดแย้ง

อ่ืน ๆ  เช่น จีน-ไต้หวัน เมียนมา-ชนกลุ่มน้อย รวมถึงความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ก่อให้เกิดความรุนแรง ยืดเยื้อเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้ลักษณะสงครามผสมผสาน

เป็นรูปแบบในการปฏิบัติการมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติการทาง

ด้านการทหารมากข้ึน ทำาให้การใช้อาวุธท่ีมีความทันสมัย สร้างความรุนแรง กว้างไกล  

ถูกต้องแม่นยำาเพ่ิมข้ึน รวมถึงอาจจะมีแนวโน้มการใช้อาวุธเคมีชีวภาพใน 

การปฏิบัติการร่วมด้วย มีการใช้เคร่ืองมือในด้านต่าง ๆ  สอดประสานกัน เช่น การใช้กำาลังทหาร 

สงครามไซเบอร์ มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ (Boycott) การโน้มน้าวชวนเช่ือ  

การใช้ส่ือบิดเบือนข้อมูล (Fake News) และการทูต เป็นต้น เกิดการปฏิบัติการใน

มิติทางการรบท่ีหลากหลายมากข้ึน ท้ังทางบก อากาศ พ้ืนนำ้า ใต้นำ้า ไซเบอร์  

การก่อการร้าย รวมไปถึงมิติทางด้านอวกาศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 

เพ่ือสนับสนุนให้การรบในทุกมิติมีความได้เปรียบมากยิ่งข้ึน
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 (๕)	ผลกระทบต่อประเทศ	(Impact	Analysis	to	Thailand)	

•	 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

  สถานการณ์ความขัดแย้งภายนอกประเทศกระตุ้นผู้บริหารประเทศ

ให้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ในภาวะที่มีความขัดแย้งภายในประเทศ

หรอืตามแนวชายแดนมแีนวโนม้สามารถนำาไปสูร่ปูแบบสงครามผสมผสานในอนาคต

ท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เกิดกลุ่มความร่วมมือกลุ่มย่อยของมวลชน หน่วยงาน รวมไปถึง 

กลุ่มความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ ซ่ึงส่งผลให้มีการสร้างสมดุลอำานาจ  

พลังอำานาจในการต่อรอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เกิดการ

พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่มาจาก

เครื่องมือต่าง ๆ ของรูปแบบสงครามผสมผสาน เช่น การสร้างกลุ่มกองทัพไซเบอร์  

การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธและกำาลังพล

•	 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

  ประเทศไทยใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมพร้อมรองรับ 

รปูแบบการปฏิบตักิารสงครามผสมผสาน นอกจากนีเ้กดิความขดัแยง้ทางแนวความ

คิดของมวลชนและสร้างความยุ่งยากในการดำาเนินนโยบาย เกิดการประท้วงและ

กีดกันการปฏิบัติการด้านความมั่นคงเพิ่มข้ึน รวมถึงกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มต่อต้าน 

ทางการเมอืง กลุม่ทีม่แีนวคดิเดยีวกนันำารปูแบบแนวทางการปฏบิติัการสงครามผสม

มาประยุกต์ใช้ในการโจมตีฝ่ายตรงกันข้าม 
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ส่วนที่ ๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ





ส่วนที่	๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ	

จากการตรวจสอบสถาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) เพ่ือ

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ผา่นกระบวนการ Strategic 

Outlook ด้วยการประมวลสถานการณ์ตามกรอบ STEEP-M ทั้ง ๖ มิติ ได้แก่ สังคม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและการทหารที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในระดับโลก (Global Level) ระดับภูมิภาค 

(Regional Level) และระดบัภายในประเทศ (Internal Level) ทำาใหส้ามารถกำาหนด

เปน็ประเดน็สำาคัญ แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ตวับง่ชี ้ภาพเหตกุารณใ์นอนาคต และ

ผลกระทบที่ส่งผลต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (มีรายละเอียดในส่วนที่ ๓) 

โดยสามารถรวบรวมประเด็นสำาคัญได้ทั้งหมด ๑๕ ประเด็น ดังนี้

แผนภ�พที่	๔.๑ ประเด็นสำาคัญ ๑๕ ประเด็น

ที่มา: ประมวลผลโดยนักศึกษานักยุทธศาสตร์รุ่นที่ ๑๕
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๔.๑	สรุป

 เมื่อนำาประเด็น “มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อ 

ประเทศไทยพ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (Thailand Strategic Outlook 2023 - 2027)” 

ทั้ง ๑๕ ประเด็น มาพิจารณาแบ่งกลุ่มตาม STEEP-M และจัดความสำาคัญเร่งด่วน

เพื่อนำาไปสู่การเตรียมความพร้อมและรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

 ๑) มิติสังคม	เม่ือพิจารณาพบว่า ประเด็นเร่ือง วิิถีีชีีวิิตใหม่่ของสัังคม่

หลัังยุุค COVID-19 (Next Normal) ถือว่าเป็นประเด็นท่ีมีความสำาคัญเร่งด่วน

เป็นอันดับแรกในมิติสังคม เน่ืองจากเป็นความท้าทายท่ีท่ัวทุกมุมโลกต่างเผชิญ 

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อีกท้ัง สถานการณ์ COVID-19 เป็นจุดผลิกพันท่ีเปล่ียนแปลงในหลายมิติ  

ดังน้ัน การใช้ชีวิตแบบ Next Normal มีแนวโน้มขยายตัวในวงกว้าง พร้อมท้ัง 

มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท่ีเน้นความปลอดภัยและ

หันมาให้ความสนใจกับส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีสถานการณ์ 

COVID-19 ประเด็นการเคล่ือนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นประเด็นท่ีมีความ

สำาคัญในอันดับต้น ๆ แต่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ทำาให้การชุมนุมประท้วง 

ปรับเปล่ียนรูปแบบและไม่มีความรุนแรงเหมือนในระยะแรก ซ่ึงปัญหาควิาม่ขัดแยุ้ง

ในระหว่ิางวัิยุ (Conflicts in Generation Gap) เกิดการปะทะกันทางแนวความคิด 

ทัศนคตแิละประสบการณก์ารรบัรู้ของแตล่ะช่วงวัยระหวา่งคนรุ่นเกา่และคนรุ่นใหม่ 

เช่น การเมือง ค่านิยมทางเพศ และการศึกษา เป็นต้น ซ่ึงรวมไปถึงควิาม่ไม่่ 

เท่่าเที่ยุม่ในทุ่กมิ่ติ (Inequality of All Dimension) และ ควิาม่ถีดถีอยุของ 

ธรรม่าภิิบาลั (Integrity and Corruption) โดยส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ี นำาไปสู่การเกิด

ความเหล่ือมลำ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติ อีกท้ัง การแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ของรัฐไม่ได้แก้ไขปัญหาท่ีตรงจุด นโยบายการบริหารประเทศไม่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เอ้ือให้กับคนบางกลุ่มอันจะ 

ก่อให้เกิดเป็นปัญหาคอร์รัปช่ันและเกิดช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศ จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทยและโลกกำาลัง 

จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ซ่ึงจะมีความท้าทายต่อโครงสร้าง

ครอบครัว สังคมและประเทศในภาพรวมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขาดแคลน

แรงงานท่ีมีทักษะจากการท่ีประเทศจะเข้าสู่สภาพของสัังคม่สูังอายุุแลัะกับดัก 

รายุได้ปานกลัาง (Aging Society and Middle-Income Trap) อันจะส่ง 

ผลกระทบต่อการกำาหนดแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรองรับต่อ

สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้

 ๒) มิติเทคโนโลยี	 เมื่อพิจารณาพบว่า ประเด็นเรื่องเทคโนโลยีสร้าง

ความพลิกผัน (Disruption Technology) มีความสำาคัญเป็นอันกับแรก เนื่องจาก

การเกิดขึ้นของ คลัื่นลัูกต่อไปของการพลัิกผันท่างเท่คโนโลัยุี (Next Wave of 

Disruption Technology) ล้วนแต่เกิดข้ึนบนพื้นฐานการพัฒนาทางเทคโนโลยี

สมัยใหม่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI), 

Big Data, Blockchain และ Metaverse ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด พร้อมท้ังนำามาประยุกต์ใช้กับการดำารงวิถี 

ชวีติของมนษุย ์ภาคธุรกจิ อตุสาหกรรมและการบรกิารตา่ง ๆ  รวมถงึการเกดิขึน้ของ

สือ่สงัคมออนไลน ์ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารผา่นสือ่ใหม ่ๆ  ทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อชวีติ

ประจำาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งอิทธิพลและ การครอบงำาของสัื่อยุุคใหม่่ 

(New Media Domination) ถือว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อสังคมในปัจจุบัน

และอนาคต เนือ่งจากข้อมลูบนโลกออนไลน์สามาถเข้าถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเสรทีำาใหง่้าย

ต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกัน หากมีการนำาไปใช้ในทางที่

ไม่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

ของรัฐ รวมถึงในด้านส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน 

	 ๓)	มิติเศรษฐกิจ	เม่ือพิจ ารณาพบว่า ประเด็นเร่ือง ระเบียุงเศรษฐกิจใหม่่ 

(New Economic Corridor) ถือว่าเป็นประเด็นท่ีมีความสำาคัญเร่งด่วนเป็น 

อันดับแรกในมิติเศรษฐกิจ เน่ืองจากการพัฒนาและขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผ่านการเช่ือมต่อกับเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระจายความเจริญ 
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สร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตตามภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย นอกจากน้ี เป็นการ

เช่ือมต่อการขนสง่ของชายแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สปป.ลาว และจนี เป็นต้น 

รวมถึงการเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคมท้ังทางบกและทางนำ้า ท้ังน้ี จากการท่ีระบบนิเวศ

และการคมนาคมเอ้ือต่อธุรกิจการค้าและการลงทุน ย่อมเป็นการดีสำาหรับ 

การสนับสนุนให้เกิดกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่จากนักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศ อีกท้ัง  

ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเร่ิม่ต้นใหม่่ระบบด้านการเงิน การธนาคาร แลัะ

เศรษฐกิจโลักใหม่่  (Economic and Financial Reset) เพ่ือปลดล็อกข้อจำากัด

ด้านขนาดตลาดและกำาลังซ้ือของผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึงการสนับสนุน

เศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Wellness Tourism) และสร้างโอกาสในการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น

ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของโลก (World Medical Hub) ผ่านการยุกระดับ

ของเศรษฐกิจบนฐานสุัขภิาพ (Rising of Wellness Economy) และ 

เพ่ือรองรับกับโครงสร้างของประชากรท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีกไม่ช้า

 ๔) มิติ ส่ิงแวดล้อม	 เ ม่ือพิจารณาพบว่า โลกกำาลังเผชิญกับ 

การเปล่ีัยุนแปลังสัภิาพภูิมิ่อากาศ (Climate Change) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความ

สำาคัญท่ีมีความเร่งด่วนมากในอับดับแรกของมิติส่ิงแวดล้อม เน่ืองด้วยภาวะโลกรวน 

จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบทำาให้รวนไปถึงวิถีชีวิตของ

มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก ก่อให้เกิด 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการ 

กระทำาของมนุษย์ท่ีทำาให้โลกกำาลังเผชิญกับความเปราะบางและความอ่อนแอ ท้ังน้ี 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามนุษยเ์ร่ิมตระหนักถึงความสำาคัญและความใส่ใจกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน เห็นได้จากแนวทาง การปรับตัวิให้เป็นเศรษฐกิจสีัเขียุวิ 

(Raising of Green Agenda and Economy) เพ่ือพัฒนาต้ังแต่ระดับชุมชน 

ให้กลายเป็นชุมชนสีเขียว และระดับประเทศ โดยในหลายประเทศเร่ิมมีนโยบายลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมาตรการกีดกันทางการค้าและภาษีจากผลิตภัณฑ์ 

ท่ีปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)  หรือเรียกว่า “ชุมชนคาร์บอนตำ่า” ส่ิงเหล่าน้ี
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สะท้อนให้เห็นว่า ท้ังประเทศไทยและประชาคมโลกต่างมุ่งให้ความสนใจต่อ 

สภาพปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พร้อมท้ังเร่งดำาเนินการขับเคล่ือนนโยบาย

ต่าง ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกัน

 ๕)	มิติก�รเมือง	เมื่อพิจารณาพบว่า การแข่งขันของชาติมหาอำานาจ

ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิยุทธศาสตร์เป็นประเด็นท่ีมีความ

ท้าทายทั้งต่อประเทศไทยและบริบทโลกเป็นอย่างมาก โดยประเด็นเร่ือง สังคราม่

เยุ็นใหม่่: ควิาม่สัม่ดุลัของควิาม่สััม่พันธ์ระหวิ่างประเท่ศ (New Cold War: 

Balancing of Power) ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

ในมิตกิารเมอืง ทัง้นี ้จากการสำารวจสภาพแวดลอ้มและตัวบง่ชีแ้สดงใหเ้หน็วา่ความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศคู่ขัดแย้งหนึ่ง ๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับอีก

ประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ใช่คู่พิพาทหรืออยู่ในอีกซีกโลกก็เป็นได้ จากความพยามแบ่ง

กลุ่มของขั้วอำานาจของโลก การแบ่งแยุกระบบเศรษฐกิจจากสังคราม่เศรษฐกิจ

ระหว่ิางขัว้ิตะวัินตก-อเม่รกิา แลัะจีน-รัสัเซยีุ (De-Globalization - Two World 

of Supply-Chains) ขณะทีร่ปูแบบของสงครามเยน็ในปัจจบุนัไมไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะ

ทางการทหารและความขัดแยง้ของสงครามการค้าเท่านัน้ แต่เปน็สงครามแห่งความ

เอาตัวรอดทางเทคโนโลย ีการเมอืงและความมัน่คง โดยเฉพาะมติเิทคโนโลยทีีก่ลาย

มาเป็นตัวแปรที่สำาคัญของความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำานาจ จากการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น Global Currencies, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

 ๖) มิติก�รทห�ร	เมื่อพิจารณาพบว่า ประเด็นเรื่อง สังคราม่ลัูกผสัม่ 

(Hybrid Warfare) ถอืวา่เป็นประเดน็ท่ีมคีวามสำาคญัเรง่ดว่นเปน็อนัดบัแรกในมติิ

การทหาร จากบทเรียนจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน หรือพื้นที่ความขัดแย้งอื่น ๆ  

ท่ีรูปแบบของสงครามไม่ใช่การใช้กองกำาลังทหารเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง

การปฏิบัติการร่วมกับปฏิบัติการกับด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการทูต นโยบายเศรษฐกิจ 

มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ (Boycott) สงครามข้อมูลข่าวสาร และ 

การโฆษณาชวนเช่ือ เป็นต้น หรือนำาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
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มากขึ้น ส่งผลให้อาวุธที่ใช้มีความทันสมัยและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การโจมตี 

ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เป็นต้น รวมถึงขยายพ้ืนท่ีการรบไปจนถึงการปฏิบัติการ 

ทางอวกาศ (Space Operation) ด้วย

๔.๒	ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑	มติสัิงคม:	“วถิชีวีติใหมข่องสังคมหลงัยคุ	COVID-19	(Next	

Normal)” โดยในด�้นบคุล�กร	(People) รฐับาลควรสรา้งโอกาสใหก้บัประชาชน

ทุกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอหน้า มองประชาชนทุกคนเท่ากันและไม่มีการแบ่งแยก  

โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย เนื่องจาก 

การสนบัสนนุดา้นการศกึษาจะเปน็จุดเริม่ตน้ทีจ่ะชว่ยพัฒนาศกัยภาพของมนษุยใ์น

อนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สามารถสร้างงาน 

สรา้งอาชีพให้กับตนเองได ้เพือ่ไมใ่หเ้กดิความรูส้กึวา่ตนนัน้ไรค้า่ โดยเฉพาะผูส้งูอายุ

ที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ด้�นกระบวนก�ร	(Process) ควรมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณะ การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานและ

การคุ้มครองต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับประชากรทุกกลุ่ม (ทุกเพศ ทุกวัย) ให้ได้มาก

ทีส่ดุ เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถทีส่อดคลอ้งตอ่การเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  ใหส้ามารถ

รูเ้ทา่ทนัและปรบัตวัใหส้ามารถดำารงชวีติอยา่งมคีวามสุขได้ รวมถึงควรมกีารส่งเสริม

กลไกในการปราบปรามการทุจริตที่สามารถบังคับใช้ได้จริง โดยพัฒนาระบบการ

ทำางานของภาครัฐให้สามารถตรวจสอบ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และด้�นเทคโนโลยี	 (Technology) สนับสนุน 

เทคโนโลยีเพ่ือลดความขัดแย้ง โดยการสร้างสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีหลากหลาย

จากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Google และTwitter เป็นต้น  

และสร้างเว็บไซต์ (Website) เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของ

ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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๔.๒.๒.	มติเิทคโนโลย:ี	“เทคโนโลยสีร�้งคว�มพลกิผนั	(Disruption	

Technology)” โดยในด�้นบคุล�กร	(People) ควรสนบัสนนุการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ด้วยการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีท้ังใน

หน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาชนทัว่ไป โดยการกำาหนดบทบาท หนา้ที ่ภารกจิ

ของบุคลากรให้ชัดเจนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

สรา้งทศันคตใินการยอมรบัเทคโนโลย ีและฝกึทักษะการใชเ้ทคโนโลยใีหก้บับคุลากร

ทุกภาคส่วน และสร้างความตระหนักในความสำาคัญของการเรียนรู้และใช้งาน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้�นกระบวนก�ร	(Process)	ควรมีการมอบหมายหรือจัดตั้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐมีความพร้อมใน

ด้านเครื่องมือ เพื่อทำาหน้าท่ีควบคุม กำากับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย พัฒนา 

ปรับปรุงกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

ทางไซเบอร์ และสร้างระบบธุรกรรมทางการเงิน การค้า การลงทุนท่ีมีความม่ันคงสูง  

เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และด้�นเทคโนโลยี	(Technology)	ควรส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ พร้อมทั้ง ควรมีการบูรณาการความร่วมมือและ 

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด 

การพัฒนา แก้ไขปัญหาและการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลร่วมกันให้เป็นประโยชน์ 

๔.๒.๓ มิติเศรษฐกิจ:	 “ระเบียงเศรษฐกิจใหม่	 (New	 Economic	

Corridor)” โดยในด้�นบุคล�กร	(People) พัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการค้าการลงทุนในพื้นที่ 

และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เช่น เทคโนโลยี

ดิจิทัล การค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ E-commerce เป็นต้น ให้กับผู้ผลิตรายใหม่

หรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small Enterprise) ด้�นกระบวนก�ร	 (Process)  

พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ พรอ้มทัง้สนบัสนนุ
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นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะภาคการเงินให้มีความเข้มแข็ง เช่น 

Bio-Circular-Green Economy Model (BCG), โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange 

Commission: SEC)  เปน็ต้น เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืของทุกภาคส่วนทีเ่ปน็รูปธรรม 

รวมถึงส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและลดช่องโหว่ของกฎหมายของ

ระบบการเงิน การธนาคารและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ประชาชนและนักลงทุนต่าง ๆ และด้�นเทคโนโลยี	(Technology)	ควรสนับสนุน

และพัฒนาเพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีการขยายและเติบโต และสร้างสมดุลของ

เทคโนโลยีทางการเงิน (Balancing In Financial Technology Development) 

กับ Financials Technology ในระบบ Block chain และ Cryptocurrency  

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

๔.๒.๔	 มิติส่ิงแวดล้อม:	 “ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	

(Climate	Change)” โดยในด�้นบคุล�กร	(People) สรา้งความตระหนกัรู้ใหก้บั

ประชาชนได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับประชาชนใน

การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ชุมชนสีเขียว) และตระหนักถึงความสำาคัญของการลด

การปล่อยของเสียในระบบนิเวศ พร้อมท้ังการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านเกษตร

สมัยใหม่ ด้�นกระบวนก�ร	(Process) ภาครัฐควรสนับสนุนนโยบายด้านพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความสำาคัญกับพลังงาน

สะอาดและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ (Alternative Energy 

Development Plan: AEDP 2018) พรอ้มกบัพฒันาระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองในระยะยาว และด้�นเทคโนโลยี	

(Technology) พัฒนาเทคโนโลยีระบบเตือนภัยพิบัติธรรมชาติและเทคโนโลยีที่

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ (Monitoring) ที่มีประสิทธิภาพ 
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(Early Disaster and Environmental Warning System) เพื่อป้องกันปัญหาใน

ระยะยาว โดยนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเตือนภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนและสถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

๔.๒.๕	 มิติก�รเมือง:	 “สงคร�มเย็นใหม่:	 คว�มสมดุลของคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	(New	Cold	War:	Balancing	of	Power)” โดยในด้�น

บุคล�กร	 (People) กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักชาติและการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  

หรือชาตินิยม (Nationalism) ผ่านการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ข้ันพ้ืนฐาน เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความยุติธรรมและความเป็นธรรมในทุกมิติ เพ่ือ

ไม่ให้เกิดความรู้สึกด้อยค่า เหล่ือมลำ้าและไม่เป็นธรรม ด้�นกระบวนก�ร	(Process) 

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน ควรใช้การดำาเนินการตามมติของประชาคม

อาเซียน ท้ังเร่ืองนโยบายต่างประเทศและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และด้�น

เทคโนโลย	ี(Technology)	ควรอาศยัความรู้ความสามารถของชาตมิหาอำานาจผา่น

การแสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถให้กับหน่วยงานความม่ันคงต่อไป 

๔.๒.๖	มิติก�รทห�ร:	“สงคร�มลูกผสม	(Hybrid	Warfare)” โดย

ในด้�นบุคล�กร	 (People) เน่ืองจากสงครามลูกผสมเป็นการทำาสงครามที่ใช้ 

ปฏิบัติการทางทหารร่วมกับปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อม 

ของบคุลากรทัง้ในสว่นของพลเรอืนและกองทพัใหม้คีวามชำานาญและองคค์วามรู้ใน

การปฏิบัติการในสายงานของตนให้เป็นพิเศษ เช่น ทางการทูต (Diplomatic) 

การเมือง (Political) สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) ด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Information) โดยเฉพาะการใช้โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือปฏิบัติการ

ขา่วสาร (Information Operation: IO) และการปฏบิติัการจติวทิยา (Psychology 

Operation) ด้�นกระบวนก�ร	 (Process)	ควรมีการบูรณาการขีดความสามารถ

และประสานการปฏิบัติการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการตาม

ภารกจิมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ สรา้งองคค์วามรู้ และความตระหนกัรูท้างภยัคกุคาม

ทางไซเบอร์ กำาหนดนโยบายเพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย
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ทางไซเบอร ์เพิม่ขดีความสามารถบุคลากรดา้นเทคโนโลยคีวามปลอดภยัทางไซเบอร ์

สร้างเครือข่าย/ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และฐานข้อมูลร่วมกัน (Big Data) และ 

สรา้งนคิมอตุสาหกรรมเทคโนโลยปีอ้งกันประเทศ สง่เสรมิการวจิยัพัฒนายทุโธปกรณ์

เพือ่นำาไปสูก่ารปฏิบตัจิรงิ และด�้นเทคโนโลย	ี(Technology)	สำาหรบักองทัพควร

เสริมสร้างความมั่นคงทางทหารด้วยเทคโนโลยีไซเบอร์ทางการทหาร (Military 

Cyber Technology) เข้ามาประยุกต์ในการสนับสนุนด้านการข่าว รวมถึงเฝ้าระวัง

แจ้งเตือนภัยคุกคาม ตรวจสอบจุดอ่อนของระบบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร

ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญกับการปรับปรุง 

ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Machine 

Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) ที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถ

พเิศษในทางทหาร และลดการใชบ้คุลากรทีม่คีวามชำานาญสูงทางด้านไซเบอร์ได้ด้วย

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

Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027114



บรรณ�นุกรม

กรมวิชาการเกษตร. ธนาคารพันธุกรรมพืช, ออนไลน์: https://www.doa.go.th/

genebankthailand/?page_id=23&lang=th สืบค้นวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕.

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม พฤศจกิายน ๒๕๖๔. แผนปฏบิตัิ

การด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

๒๕๖๔-๒๕๗๐.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๗๙) และแผนพฒันาการเกษตรในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔)

กระทรวงพลังงาน, ลดโลกร้อนด้วยตัวเรา, ออนไลน์: http://www.eppo.go.th/images/

Infromation_service/Publication/Knowledge/green%20the%20earth.pdf.  สืบค้น

วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ข้อเสนอ BCG in Action: The 

New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน, 

ออนไลน์: https://www.nstda.or.th/th/images/file-pdf/20200306-bcg-

in-action.pdf. สืบค้นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕.

กรงุเทพธุรกจิ.แนวโน้มโลก ๒๐๕๐ ตอนที ่๓: สงัคมโลกสังคมผูส้งูอาย,ุ ออนไลน์: https://

www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/107437. สืบค้นวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕.

กรุงเทพธุรกิจ. ๕ แอพฯ เตือนภัย ‘น้ำาท่วม’ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำาให้ทันก่อนใคร, 

ออนไลน์ https://www.bangkokbiznews.com/social/903660.สืบค้นวันที่ 

๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๕.

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนากลไก สำานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ. สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

115Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027



ธันวาคม ๒๕๕๘. IPCC, Intergovernmental panel on climate change. บท

สรุปรายงาน IPCC ฉบับที่ ๕ สำาหรับผู้กำาหนดนโยบาย (IPCC Fifth Assessment 

Synthesis Report, Summary for Policy Maker). 

กลุม่ภารกจินโยบายยทุธศาสตรแ์ละแผนวิทยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (ววน.) สำานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). แผนด้าน

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕.

กวิรัศมิ์ นนท์จีรพัส และวิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ. มุมมองการสงครามสมัยใหม่ “Hybrid 

Warfare”. วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๕ ประจำาเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-

มกราคม ๒๕๖๔. 

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ. สถานการณ์ความ

มั่นคงระหว่างประเทศ ภายหลังการระบาด COVID-19. ๒๕๖๕. 

วีรพงษ์ รามางกูร, ดร. “ความสูงส่งของคนผิวขาวในอเมริกา”.วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/columnists/news_637670.

สถานเอกอคัรราชทตู ณ สงิคโปร.์ “จบัตา เทคโนโลยกีารแพทยท์างไกล (Telemedicine) 

และการดแูลสุขภาพในอนาคตในสงิคโปร”์.วนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๐๒๑. ออนไลน:์ 

https:// globthailand.com/singapore-140521. สืบค้นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๕.

เจมส์ กลัลาเฮอร.์ อตัราเจรญิพนัธุล์ดลงทัว่โลก นักวจัิยคาด ๒๓ ประเทศรวมไทย ประชากร

จะหายไปครึ่งหนึ่งในปี ๒๑๐๐. ออนไลน์: https://www.bbc.com/thai/

international-543416257. สืบค้นวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

นักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๗. (๒๕๕๔). แนวโน้มภาพในอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(Thailand’s Outlook ๒๐๑๕). เอกสารผลงานวิชาการ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. กรุงเทพฯ.

Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027116



นักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒. (๒๕๖๒). ยุทธศาสตร์การลดความเลื่อมล้ำาของประเทศไทย

รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐). เอกสารผลงานวิชาการ.  

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. กรุงเทพฯ.

นเรศน์ วงศ์สุวรรณ. (๒๕๕๕). คู่มือการกำาหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติ (National 

Strategic Formulation Handbook). ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ. กรุงเทพฯ.

เผ่าไทย  สินอำาพล. มองไปข้างหน้าหลังการประชุม COP26: จุดเปลี่ยนหรือจุดจบของ

การต่อสู้กับ Climate Change?, ออนไลน์: https://www.sdgmove.

com/2021/12/04/sdg-insights-looking-forward-combatting-climate-

change-after-cop26. สืบค้นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕.

เจษฎา มีบุญลือ, พันเอกหญิง. (๒๕๕๓). เอกสารทางวิชาการ เรื่องความมั่นคงแห่งชาติ: 

การสร้างชาติไทยให้ยั่งยืน, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ. กรุงเทพฯ.

พรหมวรัท ประดิษฐ,  ฐิตา เภกานนท์และ วริทธิ์ พานิชเกษม (ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค) ใน 

“คอลัมน์ ‘แจงสี่เบี้ย’ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ” ฉบับวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔. ออนไลน์:

https://www.bot.or.th/Thai/researchAndPublications/articles/Pages/

Article_7Dec2021.aspx สืบค้นวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

ภูมิใจ เลขสุนทรากร. พลอากาศตรี, การศึกษาเทคนิค Foresight ในการกำาหนดภาพ

อนาคตความมั่นคงของอาเซียน, เอกสารวิจัยส่วนบุคคล, หลักสูตรการป้องกัน

ราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒, สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ, ๒๕๖๒.

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

รู้จกั War Bonds พันธบตัรสงคราม ยเูครนออกระดมทนุสูร้สัเซยี. PPTV online. https://

www.pptvhd๓๖.com/news. สืบค้นวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕.

117Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027



วรรณพงษ์ ดรุงคเวโรจน์. ความเหลือ่มลำา้โลก (Global Inequality) และการเปลีย่นแปลง

หลังโควิด. ออนไลน์:https://www.the101.world/global-inequality-

covid/. สืบค้นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. (๒๕๖๔). เอกสารศึกษาเฉพาะ

กรณี: คู่มือการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight). 

กรุงเทพฯ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. (๒๕๕๘). เอกสารประเมิน

ยทุธศาสตร์การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพือ่มองภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (Thailand Strategic Outlook ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗). กรุงเทพฯ 

สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19. 

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐. http://www.nsc.

go.th/?P=6974

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ. แผนปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำา

ปี ๒๕๖๔ และการขอใช้ทุนสถาบันเพิ่มเติม. ออนไลน์: http://www.dti.or.th/

download/actionplan64.pdf สืบค้นวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕.

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. (๒๕๖๓). สัมมนาการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์, 

เอกสารประกอบ การบรรยายหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๑๒-๑๓ (อัดสำาเนา)

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. เปิดจุดเปลี่ยนการยอมรับ LGBTQ. 

ออนไลน์:https://resourcecenter.thaihealth.or.th/).	สืบค้นวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕.

สำานกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.). 

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก. ออนไลน์: http://stiic.sti.or.th/about-us/. 

สืบค้นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕.
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สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม. บทสรปุผูบ้รหิาร รายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓. ออนไลน์: https://www.onep.

go.th /ebook/soe/soesummary2020.pdf  สบืค้นวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๕.

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. รายงานสรุปการดำาเนิน

งานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไทย. ออนไลน์: https://climate.onep.

go.th/wp-content/uploads/๒๐๑๙/๐๗/climate-change-publication.pdf.  

สบืค้นวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๕.

สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (๒๕๖๕). บทสรปุผูบ้รหิาร 

รายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓. ออนไลน์: https://www.

onep.go.th/ebook/soe/soesummary๒๐๒๐.pdf สบืค้นวนัที ่๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๕

สำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน. แผนปฏบัิติราชการรายปี ๒๕๖๕. 

ออนไลน์: http://www.eppo.go.th/images/policy/PDF/operationplan2565.

pdf. สืบค้นวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๕.

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี. นโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

สำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที ่๑๓, ๒๕๖๕ ออนไลน์: https://www.salika.co/๒๐๒๐/๑๑/๓๐/

tree-canopy-lab-google-sustainability-tech/ สบืค้นวนัที ่๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕

องค์การสหประชาชาติประจำาประเทศไทย (UN Thailand). “เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals - SDGs). ออนไลน์: https://

thailand.un.org/ สืบค้นวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

อุดม คชินทร. ภาวะโลกร้อน…ซ่อนโรคร้าย. ออนไลน์ : https://www.si.mahidol.ac.

th/siriraj_online/thai_version/Health_detail.asp?id=๖๘๖. สืบค้นวันท่ี 

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล. ความหลากหลายทางเพศ. ออนไลน์ : https://www.

amnesty.or.th /our-work/lgbt/ สืบค้นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

AI ตรวจจับข่าวเท็จบนโซเชียลมีเดีย: techxplore ออนไลน์: https://aisdc. ais.co.th/blog/trend/

fakenews_ai.html สืบค้นวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐

Hello คุณหมอ. การเหยียดเชื้อชาติ (Racism) พฤติกรรมที่นำาไปสู่ความวุ่นวายในสังคม. 

ออนไลน์: https://hellokhunmor.com/). สบืค้นวนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

NASA, NOAA, Berkeley Earth และ Met Office Hadley Centre สหราชอาณาจักร. 

ออนไลน์: https://taragraphies.org/2021/01/15 สบืคน้วนัที ่๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕

VOA. คนเอเชียตกเป็นเป้าความเกลียดชังเกือบ ๔,๐๐๐ ครั้งในสหรัฐฯช่วงหนึ่งปีที่ผ่าน

มา. ออนไลน์: https://www.voathai.com/a/asian-hate-crimes-in-the-us-rose-

to-near-3800-cases/5818553.html. สืบค้นวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
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ภ�คผนวก





ภ�คผนวก	ก

 ภ�พประกอบกิจกรรมและก�รระดมสมองจ�กนักศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์รุ่นท่ี	๑๕

123Thailand Strategic Outlook 2023 – 2027



ภ�คผนวก	ข

ง�นแถลงผล	Thailand	Strategic	Outlook	๒๐๒๓-๒๐๒๗	ในหัวข้อ	

“ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	๒๕๗๐	แนวโน้มในอน�คตท่ีมีผลต่อคว�มม่ันคง”	 

ในวันท่ี	๑๘	มี.ค.๖๕	เวล�	๑๓๐๐-๑๕๐๐	ณ	ห้องบัณฑิตวิทย�ลัย	๑	 

สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ	และผ่�นระบบแอพพลิเคช่ัน	Zoom

 งานแถลงผลฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ผลงาน ดังนี้ (๑) พลโท

อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ สตธ.กมธ.วุฒิสภา (๒) ผศ.ดร. 

จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ (๓) ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉำ่า อาจารย์ประจำาภาค

วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ภ�คผนวก	ค

ร�ยช่ือนักศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์รุ่นท่ี	๑๕

ลำ�ดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/สังกัด

1 น.อ.หญิง กมลธร  
ธรรมลิขิต

นชภ.สนภ.ทอ. สนภ.ทอ.

๒ นางสาวกัญณ์ฐรินทร์ 
กลำ่าวิจิตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ 
 

กองตรวจราชการ

สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๓ นางสาวกรรณิกา  
ดุรงคเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำานาญการ

สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ

๔ น.อ.หญิง กัลยา  
พัวธนาโชคชัย

รอง ผอ.กทผ.ผท.ทหาร ผท.ทหาร

๕ พ.ท. กฤชพล เศวตนันทน์ นายทหารประจำา ศรภ. ศรภ.

๖ นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่ง
พิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำานาญการ

สำานักยุทธศาสตร์ นโยบายและ
แผนสำานักงานเลขาธิการ 
สำานักงานอัยการสูงสุด

๗ นายเกรียงไกร แก้วกัน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

๘ นายเคนทร์ หนูฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายและแผน หอการค้าจังหวัดพัทลุง

9 นายจรินทร์ กังใจ ผู้อำานวยการส่วนสำารวจและ
ออกแบบ

สำานักงานทางหลวงที่ ๑๓  
กรมทางหลวง

10 นางจนัทรตัน์ วรสรรพวทิย์ นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

11 นางจิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

12 นางสาวจุฑามาศ  
ธนนราพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
ชำานาญการ

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลำาพูน

13 พ.ต.ท. ชยุต นิลประเสริฐ รองผู้กำากับการสืบสวน  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
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ลำ�ดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/สังกัด

14 นางชิดชนก สถิตธรรมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำานาญการ

สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

15 นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำานวยการภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออก 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา

16 นางณัจยา หนุนภักดี รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำานาญการพิเศษ

สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

17 พ.ท. ณัฐดนย์ มหาตมัน ประจำา กผค.ศศย.สปท. ศศย.สปท.

18 นายดุลยภาค กรณฑ์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำานาญการ 

สำานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

19 นายเทพฤทธิ์  
รัตนปัญญากร

ผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

20 พ.ต.ท. ธนพนธ์ สุขสอน รองผู้กำากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำารวจภูธรภาค ๓

21 นางธัญญลักษณ์  
เบ็ญจะมโน  
เตชะวุฒิพันธุ์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ศาลฎีกา

22 น.ท.หญิง ธัญรัศม์ ทองสุข นายทหารประจำา พอ. 
ช่วยราชการ สนง.ก.พ.ร.พอ.

พอ.

23 ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

24 นางนิศรา โภชากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

25 นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำานาญการ
พิเศษ 

กรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

26 นางสาวบุศรา แสงอรุณ ผู้อำานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถิติเชิงสังคม

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

27 นายปวเรศ รัฐขจร ผู้อำานวยการศูนย์ดำารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย

สำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
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ลำ�ดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/สังกัด

28 พ.อ.หญิง ปิยนุช สังขปรีชา ผช.น.ปรมน.ยก.ทหาร ยก.ทหาร

29 รศ.ดร.ปุ่น  
เที่ยงบูรณธรรม

รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์องค์กร

หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
(บพท.) สำานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

30 นางสาวพัทธนันท์  
พูนประสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยภูมิ 

31 นายมนัส อรุณวัฒนาพร ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรมระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

32 พ.อ.หญิง มัทนิน  
เจริญชาศรี

รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท. ศศย.สปท.

33 พ.อ. ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผอ.กองแพทย์ สสน.นทพ. สสน.นทพ.

34 นางสาวรุจิรา  
อินทร์ประสิทธิ์

นักบริหารงาน ๗ กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การประปานครหลวง

35 นางสาวลักษมณ  
สมานสินธุ์ 

ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

สำานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

36 นายวศิน สิริเกียรติกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไข
ปัญหาช้างป่าสภาผู้แทนราษฎร

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร

37 นางวันเพ็ญ ขุนทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำานักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูล
คดีค้ามนุษย์ สำานักอัยการ
สูงสุด
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ลำ�ดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/สังกัด

38 นายวีรศักดิ์ วรอิตตานนท์ นิติกรชำานาญการพิเศษ สำานักงานเลขาธิการ สำานักงาน
อัยการสูงสุด

39 ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์  
เพ็ชรรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
ชำานาญการ

สำานักยุทธศาสตร์การค้า
ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ

40 น.ท.หญิง ศันศินีณ์  
พิณเนียม ร.น.

รอง.หก. กสก.สปส. กบ. ทหาร กบ.ทหาร

41 นางสาวศิรนุต  
พุทธินันทกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ กองตรวจราชการ

สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

42 ผศ.ดร.ศิริพงศ์  
ลัมพาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

43 นายสานน เดชสุวรรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำานาญการ ด่านศุลกากรชุมพร

44 นายสามารถ ทองสาย ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายควบคุม
ระบบกำาลังไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

45 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร ๑๔ ประจำาผู้อำานวย
การการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติงาน 

ท่าเรือแหลมฉบัง

46 นางสุชีรา จรรยามั่น ผู้อำานวยการกองแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

47 นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์ ผูอ้ำานวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ

48 นายสุทิน พรหมปลัด นักวิชาการป่าไม้ชำานาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธุ์พืช

49 นางสาวสุภานัน พันธุ์ดี นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

50 นายสุรพงษ์ สารปะ ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  

กรมอุตุนิยมวิทยา
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51 นางสาวหทัยกรานต์  
มุลิกา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการ
ชำานาญการ

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา

52 พ.ท.หญิง อธิษฐาน  
เอมะรุจิ

นายทหารประจำา ศรภ. ศรภ.

53 พ.ท. อรรคพล พรรณ
มรรคา

ประจำา สผอ.สส.ทหาร สส.ทหาร

54 น.อ.หญิง อัศวินี  
ประยูรศิริ

นายทหารประจำา ศรภ. ศรภ.

55 นางสาวอุษารัศม์ นิติ
ยารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

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