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           We cannot change the past, 

                        but we can reshape the future                                      

“
”

His Holiness the 14 th Dalai Lama
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บริบทของโลกท่ี เต็มไปด ้วยความไม ่แน ่นอน 

(Uncertainty) ภาครัฐซ่ึงมีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย

จ�าเป็นต้องมีข้อมูลที่รอบด้านและเพียงพอเพื่อให้สามารถ

วางแผนการพัฒนาประเทศไปสู ่อนาคตอย ่าง ย่ังยืน 

หน่ึงในเคร่ืองมือส�าคัญท่ีจะช ่วยให ้ประเทศสามารถ 

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจ 

เกิดข้ึนในอนาคตได้ คือ กระบวนการวิเคราะห์อนาคต 

(Foresight) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารประเทศสามารถมองเห็น 

เป้าหมายในระยะปานกลางถงึระยะยาว (Medium to Long run) 

ควบคู่ไปกับการก�าหนดนโยบายหรือมาตรการระยะสั้น 

การวิเคราะห์อนาคตมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน 

ตั้งแต่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพสหรัฐได้คิดค้น

เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อภารกิจของตนเอง โดยมี 

เป้าหมายเพื่อชัยชนะในการสงคราม เมื่อสิ้นสุดสงคราม 

เครื่องมือดังกล่าวจึงได้น�ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด ้าน 

ความมั่นคงของประเทศต่อมา อย่างไรก็ดี นับแต่ปี 1980 

ความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศเข้ามาแทนที่การเผชิญหน้าและ

ความขัดแย้งทางการทหาร ท�าให้การวิเคราะห์อนาคตน�าไป

ใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ 

มากขึ้น และท�าให้มีการพัฒนาแนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ

ส�าหรบัการวเิคราะห์อนาคตทีท่นัสมยัและหลากหลายมากขึน้

ในปัจจุบัน

ความนำา
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ประเทศที่พัฒนาแล ้วและได ้รับการยอมรับว ่า 

มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็น ฟินแลนด์ 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต ้

หรือญี่ปุ่น ได้น�าการวิเคราะห์อนาคตเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง 

ในการวางแผนยุทธศาสตร์และก�าหนดนโยบายการพัฒนา

ประเทศมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว

การวิเคราะห์อนาคตต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 

มีการเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัผนวกกบัมมุมอง

และประสบการณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ 

น�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคต 

(Scenarios) หรือสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคต 

เพื่อน�าเสนอทางเลือกที่แตกต่าง (Alternative Choice) 

ให้ผู ้บริหารประเทศใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

เชงินโยบาย (Strategic Option) และก�าหนดแผนการพฒันา

ประเทศให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งหวัง

การสร้างภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคต (Scenarios) 

ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีส�าคัญกระบวนการวิเคราะห์อนาคตนั้น 

ไม่ได้เป็นการท�านายหรือคาดการณ์ว ่าอะไรจะเกิดขึ้น 

แต่เป็นการน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต (Stories 

about the Future) เพื่อช่วยให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องสามารถ 

มองเห็นทางเลือกและตัดสินใจว่า ควรจะต้องท�าอะไร 

เพื่ อให ้ภาพอนาคตที่ต ้องการเกิด ข้ึนได ้จ ริง ดัง น้ัน 

ภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคตจะมีลักษณะที่ส�าคัญ คือ 

มีโอกาสเกิดข้ึนได้จริง (Plausible) มีความแตกต่าง 

(Divergent) มีความท้าทาย (Chal lenging) และ 

สมเหตุผล (Relevant) 

   ที่มา: Steward Brand, Thinking Futures

Possible

Plausible

Preferable

Time

Today

Probable

Scenario

“Wildcard”

ภาพที่ 1: ภาพอนาคตที่แตกต่าง



5

กระบวนการวิเคราะห์อนาคต

กระบวนการวิเคราะห์อนาคตของ Center of Excellence for Foresight

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่

1. การศึกษาปัจจัยแวดล้อม (Conventional 

Wisdom Scanning) เป็นการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล 

เหตุการณ์แวดล้อม หรือความคิดเห็นทั้งในด้านสังคม 

(Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) 

สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Political) 

จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปและ

ประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ

2. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการ

จัดกลุ่มของเหตุการณ์แวดล้อม (Cluster) และวิเคราะห ์

ความสมัพนัธ์ของกลุม่เหตุการณ์ต่างๆ (Pattern) เพือ่ประเมนิว่า 

กลุ่มเหตุการณ์ใดบ้างที่มีแนวโน้ม (Trend) จะคงอยู่หรือ 

ขยายตัวต่อไปในอนาคต 

3. การวิเคราะห์แรงขับเคล่ือน (Driving Forces 

Analysis) เป็นการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องลึก (Deep Cause) 

ทีท่�าให้เหตกุารณ์ต่างๆ ยงัคงด�าเนนิต่อไป โดยแรงขบัเคลือ่น

แต่ละตัวอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดหลายๆ เหตุการณ ์

พร้อมๆ กันทั้งทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และการเมือง นอกจากน้ียังเป็นการวิเคราะห์เพื่อดูว่ามีแรง 

ขับเคลื่อนใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นที่สนใจศึกษา 

(Focal Question) ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบในเชิงบวกและลบกไ็ด้

4. การสร ้ า งภาพเหตุการณ ์จ� าลองอนาคต 

(Scenario Building) เป็นการพิจารณาเลือกแรงขับเคลื่อน 

ที่ส�าคัญเพื่อน�ามาสร้างภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคต โดย 

ต้องเป ็นแรงขับเคลื่อนท่ีมีความไม่แน ่นอนสูง (High 

Uncertainty) และหากเกิดข้ึนแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบ 

ที่รุนแรง (High Impact)
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ภาพที่ 2 : CEF Foresight Process

CEF Foresight Process

Trend Analysis

Strategic Planning & Execution
Driving

 For
ce

 

Conventional Wisdom Scanning

Scenario BuildingStrategic Decision

โดยขั้นตอนที่ 1-4 นั้นอาจเรียกว่าเป็นส่วนของการสร้างภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคต (Scenarios Building) 

ส่วนขั้นตอนที่ 5 และ 6 นั้นจะเรียกว่าเป็นส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Planning)

5. การตัดสินใจเชิงกลุยทธ์ (Strategic Decision) 

เป็นการเลือกภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคตที่คาดว่าจะส่งผล

ดีท่ีสุดส�าหรับองค์กรแล้วน�ามาก�าหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Option) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

และการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

6. การวางแผนกลยุทธ ์ และการด� า เนินการ 

(Strategic Planning & Execution) โดยครอบคลุมตั้งแต่ 

การก�าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ตอบสนองกับทางเลือก

เชิงกลยุทธ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งการเตรียมความพร้อม 

หรือแผนงานเพื่อรับมือสถานการณ์ที่ประเมินไว้ (Adapt) 

หรือการผลักดันให้เกิดสถานการณ์ตามที่คาดหวัง (Shaping 

The Future)
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เป็นการก�าหนดขอบเขตหรือเป้าหมายในการสร้างภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคต รวมถึงการระบุช่วงเวลา 

ที่ต้องการศึกษา เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ (Smart People) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Force Driving Change) และประเด็นเชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic Issues) ที่ส�าคัญ ภาคอุตสาหกรรมของไทยพบว่า ประเด็นที่เป็นจุดสนใจร่วม (Common Interests) ได้แก่ 

เรื่องเทคโนโลยี (Technology) ที่จะเป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐ 

(Policy Instability) ที่จะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

ดังน้ันประเด็นค�าถามท่ีใช้เป็นโจทย์สร้างภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคต (Scenario Building) ในครั้งนี้จึงได้แก่ 

“ภาครัฐจะผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมอย่างไรให้เกิดผลิตภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Productivity) 

ภายในปี 2030” ซึ่งจะช้ีให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคที่ข้อมูลสารสนเทศมีความส�าคัญ 

ในการด�าเนินธุรกิจ

กระบวนการสร้างภาพเหตุการณ์จำาลองอนาคต

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของการสร้างภาพเหตุการณ์จำาลองอนาคต 

จะมีการดำาเนินการใน 5 ขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งประเด็นคำาถามสำาหรับการศึกษา (Developing Focal Question)

เป็นการเก็บข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน (Event) จากบทความ ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น หรือผลงานวิชาการ 

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง (STEEP) 

การจัดท�าภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคตในครั้งนี้ มีการรวบรวมเหตุการณ์และข่าวสารจ�านวนกว่า 500 เหตุการณ ์

ในช่วงเวลา 6 เดือน เพื่อน�าไปคัดกรองและวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์ใดบ้างที่จะยังคงอยู่และด�าเนินต่อไปในอนาคต

ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมเหตุการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้ม (Exploring Conventional Wisdom) 
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ภาพที่ 3 : Driving Forces

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์แรงผลักดันที่สำาคัญ (Identifying Driving Forces and Critical
 Uncertainties)

คอืการวเิคราะห์หาสาเหตเุบือ้งลึกท่ีท�าให้เกดิเหตกุารณ์ต่างๆ คงอยูห่รอืด�าเนนิต่อไป (ภาพที ่3) จากนัน้จงึเลือกเฉพาะ

แรงผลักดนัทีม่คีวามไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) และหากเกดิขึน้แล้วจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญั (High Impact) 

ต่อประเด็นค�าถามส�าหรับการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์พบว่า แรงผลักดนัทีส่�าคญัต่อประเด็นค�าถามส�าหรับการศึกษา ประกอบด้วย การเตบิโตของชนชัน้กลาง 

ในประเทศเกดิใหม่, ความแตกต่างด้านวฒันธรรมและศาสนา, การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยใีนชีวิตประจ�าวัน, พฤตกิรรม 

ของคนท�างานรุน่ใหม่, ความต้องการได้รบับรกิาร/สินค้าทีมี่ราคาถกู, การใส่ใจด้านสิง่แวดล้อม, อณุหภมิูโลกทีส่งูข้ึน, การมุ่งเน้น

ผลประโยชน์เพือ่ตนเอง, ความต้องการเป็นประเทศผู้น�าโลก และความขัดแย้งระหว่างเช้ือชาต ิ ซึง่สามารถก�าหนดเป็นแกน 

ของแรงผลกัดนั (Map of Forces) ใน 5 มติ ิ(ภาพท่ี 4) ได้แก่ 
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ด้านสังคม: การขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Middle Class)

ด้านเทคโนโลยี:  การพึ่งพาเทคโนโลยีของมนุษย์ (Human-Technology Dependence)

ด้านเศรษฐกิจ:  การพลิกโฉมรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ (Business Model Transformation)

ด้านสิ่งแวดล้อม:  การจัดการภาวะโลกร้อน (Global Warming Control)

ด้านการเมือง:  ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ (World Political Instability)

ภาพที่ 4 : Map of Forces

Emerging Middle Class

Human-Technology Dependence

Business Model Transformation

Global Warming Control

World Political Instability

คือการให้น�้าหนักในแต่ละแกนของแรงผลักดัน เพื่อใช้เป็นโครงร่างในการเขียนรายละเอียดภาพเหตุการณ์ 

จ�าลองอนาคต (Scenario Stories) (ภาพที่ 5) โดยโครงร่างของภาพเหตุการณ์จ�าลองอนาคตที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องมีโอกาส 

เกดิขึน้ได้จริง (Plausible), มีความแตกต่างกัน (Divergent), มคีวามท้าทาย (Challenging) และมคีวามสมเหตผุล (Relevant)

ข้ันตอนท่ี 4 การกำาหนดกรอบเพ่ือสร้างภาพเหตุการณ์จำาลองอนาคต (Creating Scenario Framework) 
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ภาพที่ 5 : Scenario Framework

อาชาในป่าพยัคฆ์

คชสารประสานงา

ราชสีห์คะนองไพร

มัจฉาไร้วารี
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ขั้นตอนที่ 5 การเขียนภาพเหตุการณ์จำาลองอนาคต (Developing Scenario Stories) 

เป็นขั้นตอนของการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Future Event) หลังจากได้ก�าหนด

กรอบโครงร่างเรียบร้อยแล้ว โดยจะจ�าแนกระยะเวลาของการน�าเสนอเป็น 3 ระยะคือ 3 ปี, 6 ปี และ 13 ปี เพื่อให้เห็น 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
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สัญลักษณ์

จากการท่ีประเทศไทยเข้าสู่อตุสาหกรรม 4.0 รฐับาลให้การสนับสนนุเตม็ทีท่ัง้ในเชงิ
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายสนบัสนนุโดยเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ท�าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนและชี้น�า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบจนกลายเป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจ 
แทนมนุษย์ การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผลประโยชน์กลับตกท่ีผู้ประกอบการรายใหญ ่
ทีเ่ป็นกลุม่ทนุขนาดใหญ่ มกีารเข้าครอบครองกจิการทีม่ศีกัยภาพเกดิการผกูขาดตลอดห่วง
โซ่อุปทาน มีการน�าเข้าแรงงานต่างชาติทักษะสูงเข้ามาเป็นจ�านวนมาก เกิดการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของต่างชาติโดยปราศจากความขัดแย้ง แรงงานที่มี
ทักษะต�่าจนถึงทักษะปานกลางจะสูญเสียงาน เกิดช่องว่างของรายได้และความเหลื่อมล�้า 
ในสังคมไทยยังคงสูงอยู่ โลกจะเข้าสู่วิถีของการละเมิดกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการควบคุมภาวะโลกร้อน ท�าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด 
ที่รุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อร้ายในรูปแบบใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
มากขึ้น รวมถึงมีการเกิดกรณีข้อพิพาทในประเด็นต่างๆ แต่เหตุการณ์ยังอยู่ในระดับ 
ที่ควบคุมได้

ความตื่นตัวของประเทศต่างๆ ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ท�าให้โลก 
ได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เร็วกว่าที่คาด ประเทศไทยสามารปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรม
ยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีอย่างต่อเนื่องและจริงจังของทุกรัฐบาลในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการของ
ไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมดุลท้ังในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะยังไม่อาจพัฒนาศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
แต่ก็สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี และได้รบัการยอมรบัจากท่ัวโลกว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
สินค้าคุณภาพระดับสูง (Global Premium Supplier) และเป็นผู้รับจ้างผลิตชั้นเลิศ 
(Supplier of Choice) ของโลก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศจากภายใน โดยมุ่งเน้นในการยกระดับอุตสาหกรรม 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาคเกษตรให้เป็นอตุสาหกรรมทีข่บัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม และ
ได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภาคเกษตรกรรมของประเทศผ่านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลอัจฉริยะในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถสนับสนุน 
ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามภาพ

นิยามภาพ

สัญลักษณ์
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สัญลักษณ์

นิยามภาพ

นิยามภาพ

สัญลักษณ์

ภาวะคุกคามจากภัยก่อการร้ายกระจายตัวทั่วทุกมุมโลก นานาประเทศต่างเสริม
ก�าลังป้องกันเพื่อไม่ให้กลุ ่มก่อการร้ายเข้ายึดครองพื้นท่ี เกิดความหวาดระแวงและ 
ไม่ไว้ใจกนัในบรรดากลุม่ประเทศมหาอ�านาจ มกีารแทรกแซงทางการเมอืงในประเทศต่างๆ 
เพื่อสร้างอาณาจักรและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับประเทศของตน การโจมตีมีทั้งสร้างความ
วุน่วายในพืน้ท่ีซึง่ท�าให้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็และเสียชวีติจ�านวนมาก และการโจมตทีางไซเบอร์
ทีก่่อให้เกดิผลเสยีหายทางธรุกจิและทรพัย์สนิ ประชาชนเกดิความหวาดกลวัและเกลียดชงั
กลุ่มที่มีแนวคิดต่าง ท�าให้เกิดการกีดกันและแบ่งแยกชนชั้น จึงเกิดความเหลื่อมล�้าทาง
สังคมสูง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยส�าคัญให้การก่อการร้ายมีความรุนแรง
มากขึ้น ดังนั้นในการรักษาความมั่นคงของประเทศจึงจ�าเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลย ี
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม การใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ถกูลดระดับความส�าคญัลง การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยูใ่นภาวะถดถอย เน้นการบรโิภค
ภายในประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในแถบอาเซียน กลุ่มธุรกิจ 
ที่อยู่รอดจะเป็นธุรกิจรายใหญ่ ๆ เนื่องจากมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นทุนเดิม

การเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 เพ่ือเร่งอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ท�าให้การบรโิภค
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ท�าให้วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก แม้ว่าจะมกีฎหมายและมาตรการด้านการดแูลส่ิงแวดล้อมก�ากบัอยู ่แต่กไ็ม่สามารถ
ก้าวทันปัญหาที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้มีความพยายามในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 
ส�าหรับประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง 
เพื่อใช้ความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
ให้กลับมาสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์  มุ่งเน้นในรูปแบบของ Smart Farming พัฒนาเกษตรกร
ที่เป็น Knowledge Farmer เพื่อวางต�าแหน่งการเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตอาหาร 
จากธรรมชาติที่จะมีมูลค่าสูงในภาวะที่หลายประเทศในโลกไม่สามารถจะผลิตอาหาร 
จากธรรมชาติได้
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แรงผลักดันสำาคัญ
Driving Forces
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แรงผลักดันสำ�คัญ

Driving Forces

อิทธิพลของโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันส่งผลให้บริบท

แวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

ถ่ายทอดถึงกันในเสี้ยววินาทีความท้าทายจากภายนอก

ประเทศ หรือแรงผลักดันจากภายนอก (Driving Forces) 

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 แรงผลกัดนัเหล่านัน้ นอกจากไม่สามารถคาดเดาได้แล้ว 

ยังไม ่สามารถควบคุมได ้ด ้วย อุตสาหกรรมไทยและ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องคอยติดตาม เฝ้าระวัง และ 

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

แรงผลักดันจากภายนอกที่ ส� าคัญ (Cr i t ica l 

Uncertainties) มคีวามไม่แน่นอนสงู และอาจส่งผลกระทบสงู 

ต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยประกอบด้วย 
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ด้�นสังคม
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ประเทศไทยก�าลังจะเข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุอย ่าง 

เต็มรูปแบบหลังจากปี 2563 โดยจะมีประชากรที่มีอายุเกิน 

60 ปี ถึงเกือบร้อยละ 20 ของประชากรในประเทศ 1 ส�าหรับ

ประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรป หรือเอเซีย

เช่นญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ก็เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว รายงาน 

ของ PwC ประชากรสูงอายุจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการดูแล

สุขภาพ ท�าให้รฐับาลต้องเสยีงบประมาณด้านการดูแลสขุภาพ

เพ่ิมขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว 

มีค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ

อังกฤษ ญี่ปุ่น และแคนาดา 

นอกจากน้ียังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญคือ 

การขาดแคลนแรงงาน ท�าให้ต้องมีนโยบายส�าหรับแรงงาน 

สูงวัย เช่น เยอรมันมีการสร้างแรงจูงใจทางการเงินและ

บ�านาญเพื่อสนับสนุนให้คนยังท�างานหลังเกษียณอายุ 

หรือการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะใหม่ส�าหรับผู้สูงอาย ุ

หรือบางแห ่งมีการออกแบบโรงงานให ้ เหมาะสมกับ 

แรงงานสูงวัย เช่น BMW เป็นต้น ส�าหรับปัญหาขาดแคลน

แรงงานจากสังคมสูงวัย อาจดึงแรงงานเพศหญิงให้เข้ามา 

ในระบบมากขึน้ เช่น ประเทศอังกฤษ และ ประเทศใน OECD

ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

โดยการขยายช่วงอายุการท�างานของแรงงานอายุ 50-59 ปี 

จากการศึกษาพบว ่า จะไม ่ มีผลต ่ออัตราการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่จะส่งผลดีมากขึ้นในระยะยาว 

โดยสามารถเพิ่ม GDP ได้ถึงร้อยละ 5 ในปี 2593 2 และม ี

การสนับสนุนการส ่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่ผู ้ สูงอายุ 

โดยเฉพาะอาชีพในภาคการบริการ รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตที่มีการพึ่งพาแรงงานน้อยลง

ด้�นสังคม

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร

 1 คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 - 2583 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2 นณริฏ พิศลยบุตร และ จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)



19

ก�รเติบโตของชนชั้นกล�ง และพฤติกรรมก�รบริโภค

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มประเทศในเอเซียเป็นกลุ่ม

ที่มีเศรษฐกิจเตบิโตมากท�าให้ชนชั้นกลางในประเทศดังกล่าว

จะเป็นกลุ ่มพลังเศรษฐกิจใหม่ของโลก และมีบทบาท 

ทางเศรษฐกิจแทนท่ีประเทศในยุโรป และสหรัฐฯ 3 การที ่

กลุ่มชนชั้นกลางเข้ามามีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสูง

เพราะกลุ ่มเหล่าน้ีมีก�าลังซื้อซ่ึงจะก่อให้เกิดค่าใช้จ ่าย 

ด้านการอุปโภคบริโภคสูง รวมถึงการลงทุนในด้านการศึกษา

ซึ่งยิ่งจะส ่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด ้วย 

จากอิทธิผลของอ�านาจการซื้อของกลุ่มดังกล่าว จะท�าให้

ตลาดภายในประเทศทีช่นชัน้กลางเหล่านัน้อาศยัอยูเ่ตบิโตข้ึน 

โดยรัฐบาลเองก็จะได้ผลประโยชน์จากการเก็บภาษีจากกลุ่ม

คนเหล่าน้ีไปด้วย ในปี  2573 จะมชีนช้ันกลางทัว่โลกประมาณ 

5.4 พันล้านคน โดยร้อยละ 65 ของกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ใน

ประเทศเอเซียแปซิฟิค (ภาพที ่6) โดยเฉพาะในประเทศอนิเดยี 

และจีน นอกจากสองประเทศนี้แล้ว บราซิล และรัสเซียก็เป็น 

กลุ ่มประเทศที่มีชนช้ันกลางเติบโตสูง นอกจากนี้ ยังม ี

กลุ่มประเทศบังกลาเทศ อียิปต์ อินโดนีเซีย อิหร่าน เม็กซิโก 

ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ตุรกี และเวียดนาม 

กจ็ะเป็นประเทศทีมี่กลุม่ชนช้ันกลางใหม่เกดิข้ึนและเป็นแหล่ง

แรงงานให้กับประเทศอื่น ๆ ในโลกอีกด้วย 

 3 Homi Kharas , The unprecedented expansion of the global middle class. 

ภาพที่ 6 : สัดส่วนประชากรชนชั้นกลางในภูมิภาคต่างๆ ในโลก

        ที่มา : จากการค�านวณของ Homi Kharas

2015
# #%

North America  335 11 344 9 350 8 354 7
 724 24 736 20 738 16 733 14
 285 9 303 8 321 7 335 6
 1,380 46 2,023 54 2,784 60 3,492 65
 114 4 132 4 166 4 212 4
 192 6 228 6 258 6 285 5
 3,030 100 3,766 100 4,617 100 5,412 100 World

Middle East and North Africa
Sub-Saharan Africa
Asia Pacific
Central and South America
Europe

% # % # %
2020 2025 2030
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พฤติกรรมของชนชั้นกลางที่มีผลต่อโลกมากที่สุด 

คือ การซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ มากกว่า 

การซื้อสินค้าที่จ�าเป็น โดยอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว

เติบโตขึ้น เห็นได้จากนักท่องเที่ยวจีนกระจายไปทั่วโลก 

มากที่สุดและเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากที่สุดในเอเซีย 

อีกทั้งพฤติกรรมของประชากรในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 

มรีายจ่ายหมวดสนิค้าไม่จ�าเป็นเตบิโตสูงมากกว่ากลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้วในเอเซีย จากการที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในช่วงที่ผ่านมาและก�าลังเติบโตต่อไป ท�าให้ผู้บริโภคมีการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปใช้โซเชยีลมเีดยีสงูขึน้ จากงานวจิยั 4 

ยืนยันว่าผู ้บริโภคไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ยกับโทรศัพท์มือถือ 

3.1 ชัว่โมงต่อวัน ดงันัน้ การโฆษณาสนิค้าต่างๆ ผ่านสือ่ทาง

โซเชียลมีเดีย จึงค่อนข้างได้ผลและมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า 

การโฆษณาแบบเดิม ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคยังใช้ช่องทาง 

การจับจ่ายผ่านช่องทาง e-commerce สูงขึ้น โดยในช่วง 

3 ปีที่ผ่านมา ในเอเชียแปซิฟิคเติบโตถึงร้อยละ 33

Talent Mobility

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและโครงสร ้างประชากรท่ี

เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานของ 

talents ในโลก จากรายงานของ UN ด้านโครงสร้างประชากร

โลกคาดว่าในปี 2593 จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ป ี

ถึงร้อยละ 21 ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานรวมถึง talents 

มจี�านวนน้อยลงด้วย ในอกีสองสามปีข้างหน้าประชากรทีเ่ป็น 

millennials หรือ Gen Y จะเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในระบบ

เศรษฐกิจ จากการส�ารวจของ PwC ในเรื่องการท�างานของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ พบว่า ร้อยละ 71 ต้องการมีประสบการณ์ 

ในการท�างานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศฝั ่ง 

ตะวันตก อันดับแรกคือ สหรัฐฯ รองลงมาคืออังกฤษ และ

ออสเตรเลีย และมีส่วนน้อยมากที่ต้องการท�างานในประเทศ

ก�าลังพัฒนา โดยมีเพียงร้อยละ 11 และ ร้อยละ 2 ที่ต้องการ

ท�างานในประเทศอินเดียและจีน ตามล�าดับ (ภาพที่ 7)

 4 ผลการส�ารวจของ TNS Global
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ในช่วงหลังปี 2563 บริษัทข้ามชาติในประเทศจีน 

อินเดีย และประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ จะมีผลตอบแทนและ

โอกาสก้าวหน้าสูงกว่าบริษัทข้ามชาติในประเทศตะวันตก

ซึ่งจะท�าให้แรงงานที่เป็น talents ในประเทศเกิดใหม่เหล่านี้

หันกลับมาท�างานในประเทศของตนมากขึ้น โดยในช่วง

ปี 2553 แรงงาน talents ในประเทศจีนต้องการท�างาน

ในบริษัทข้ามชาติในประเทศตนเองเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 28 

และมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในอนาคต (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 7 : สัดส่วนของ Gen Y ที่ตองการทํางานในต่างประเทศ

              ที่มา : PwC 
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นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ talents จะมีความเสรี

มากขึ้นในประเทศท่ีเผชิญกับแรงงานสูงอายุ มีการลด

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการน�าเข้า talents มากข้ึนในอนาคต

แต่ด้วยบางประเทศมีความวุ ่นวายทางการเมืองภายใน

หรือมีความกังวลเร่ืองความไม่ปลอดภัยจากการเข้ามา

ของแรงงานต่างถิ่น ท�าให้ยังมีการจ�ากัดแรงงานที่จะเข้ามา 

ดงันัน้ กลุม่ธรุกจิจงึแก้ปัญหาให้แรงงาน talents เข้ามาท�างาน

แบบระยะสัน้หรือท่องเทีย่ว แต่ในระยะยาว ภาครัฐและธุรกจิ

จ�าเป็นร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้ ส�าหรับประเทศไทย 

การเปิดเสรีส�าหรับ 8 กลุ่มสาขาวิชาชีพอาชีพของ AEC

ในช่วงปลายปี 2558 ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียในการดึงกลุ่ม 

talents จากประเทศอื่น ๆ ในเอเซียเข้ามา โดยเมื่อเร็ว ๆ  นี้ 

BOI ได้อนุมตัใิห้มกีารจดัตัง้ศนูย์บคุลากรทกัษะสงู (Strategic 

Talent Center : STC) ขึ้น เพ่ือเป็นตัวกลางในการจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย หรือบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง 

ไปท�าหน้าที่ถ ่ายทอดความรู ้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้กับพนักงานคนไทยที่อยู่ในบริษัทต่าง ๆ  

นอกจากนี้ BOI ได้จัดเจรจาจับคู่บุคลากรทักษะสูง (Talents 

Matching) เพื่อดึง talents จากต่างประเทศ เข้ามาท�างาน

ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่ขาดแคลนด้วย

ภาพที่ 8 : ความตองการทํางานในบริษัทขามชาติของ talents ในประเทศจีน

              ที่มา : PwC 
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องค์การสหประชาชาติรายงานว่า ในปี 2558

มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกสูงถึง 244 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2553 กว่า 20 ล้านคน โดยเป้าหมายหลักของการ

ย้ายถิ่นฐานอยู่ในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ส�าหรับ

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศทีมี่ผูอ้พยพเข้ามามากท่ีสดุ

ของโลก โดยมีจ�านวนผู ้ อพยพเพิ่ม สูงขึ้นอย ่างมาก

เมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้าน้ี นอกจากน้ี การศึกษาของ

International Organization for Migration ระบุว่า

ในปี 2015 มีพลเมืองโลกกว่า 60 ล้านคน ก�าลังวางแผนที่

จะย้ายถิ่นฐานในช่วง 1 ปีหลังจากนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคน

หนุ ่มสาวอายุไม่เกิน 40 ปี ซึ่งอาศัยอยู ่ในเมืองใหญ่ๆ

สังคมแหงคว�มหล�กหล�ยด้�นวัฒนธรรม

สิง่ทีน่่าสนใจคอื ผูอ้พยพย้ายถิน่ฐานส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ

กลุ่มรายได้ปานกลาง (Middle Income Countries) ในช่วง

ระหว่างปี 2553-2558 จ�านวนของผู้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศ

เหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะอาศัย

อยู ่ในประเทศกลุ่มรายได้สูง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา 

เยอรมัน อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ

ซาอุดิอาระเบีย ซึ่ง FDI อธิบายว่าในประเทศก�าลังพัฒนา 

เมื่อประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นจึงคาดหวังที่จะ

ได้รับรายได้หรือสวัสดิการที่สูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจ

ยังไม่สามารถพัฒนาได้ทัน จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดการ

เคลือ่นย้ายถิน่ฐานเพือ่แสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้ท่ีเพิม่ขึน้  

ภาพที่ 9 : จํานวนผูอพยพยายถิ่นฐานไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกในช่วงป 2553-2558

     ที่มา: International Migration Report 2015, United Nation 
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ภาพที่ 10 : ประเทศที่มีผูศึกษาต่อต่างประเทศสูงสุด 5 อันดับแรก (ป 2559)

   ที่มา: UNESCO Institute for Statistics

การศกึษาต่อในต่างประเทศ กเ็ป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้

เกดิการเคลือ่นย้ายพลเมอืงของโลก โดย OECD คาดการณ์ว่า

จ�านวนผูศ้กึษาในต่างประเทศจะเพิม่ขึน้ไปถงึ 8 ล้านคนต่อปี 

ในปี 2568 โดยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ศึกษาในต่างประเทศ

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตริายงานว่า ในปัจจบัุน

ประชากรต่างชาตทิีอ่าศัยอยูใ่นสหภาพยโุรปมีสดัส่วนถงึร้อยละ 11

โดยร้อยละ 60 เป็นคนทีมี่ถิน่ก�าเนดิอยูใ่นประเทศนอกกลุ่ม

สหภาพยุโรป โดยประเทศที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากทีส่ดุ

คือเยอรมัน รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส

จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

และออสเตรเลีย ส�าหรับประเทศที่มีผู้ศึกษาในต่างประเทศ

มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่ง

ล้วนเป็นประเทศที่มีการเพิ่มของชนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการเติบโตของจ�านวน

ชาวต่างชาติสูงขึ้นมาโดยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2010 

สัดส่วนของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด
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ภาพที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา

      ที่มา: The Congressional Budget Office, USA
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ด้านเทคโนโลยี
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Automated Medical Diagnosis System

Automated Medical Diagnosis System (AMDS) 

เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีถูกจับตามองมากที่สุด

ในแง่การน�า AI เข้ามาใช้ร ่วมกับ Computer-aided 

Detection (CAD) และ Clinical Decision Support System 

(CDSS) เพ่ือช่วยแพทย์วนิจิฉัยโรคได้อย่างแม่นย�า เช่น การใช้ 

Watson ของ IBM วินิจฉัยโรคมะเร็ง ซึ่งจะเป็นการช่วยลด 

ภาระงานและปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมองว่า 

ในอนาคต AMDS จะวนิิจฉยัโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ามากขึน้ 

และเข้ามาทดแทนแพทย์ในหลายสาขา เช่น รงัสแีพทย์ พยาธิ

แพทย์ แพทย์ผิวหนัง  

Genomic Technology

การค้นพบกระบวนการและเทคโนโลยด้ีานพนัธศุาสตร์ 

ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับการรักษารูปแบบใหม่

ในอนาคต เช่น Targeted Therapy Treatment, Immunotherapy, 

Personalized Medicine/Precision Medicine ซึ่งช่วยให้

สามารถวางแผนการรักษาอย่างครบวงจรที่เหมาะสมที่สุด 

แก่ผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การให้ยา วัคซีน Antibodies 

โปรแกรมการปรบัพฤตกิรรม เป็นต้น และท�าให้การรกัษาโรค

มีประสิทธิผลมากขึ้นโดยเฉพาะโรคมะเร็ง คาดการณ์ว่า 

ในปี 2568 จะมีการขยายรูปแบบการรักษานี้ไปยังโรคอื่นๆ 

เช่น โรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง โรคหัวใจและ

หลอดเลือด เป็นต้น

ด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีทางการแพทย์
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Implantable Medical Devices

การพัฒนาของห้องวิจัยและบริษัทต่างๆ ท�าให้เกิด

นวตักรรมด้าน Implantable Medical Devices ทีห่ลากหลาย 

เพื่อมุ่งให้เป็น Electroceuticals ส�าหรับกระตุ้นหรือสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่อวัยวะในร่างกาย

แบบ Real-time เช่น อุปกรณ์ควบคุมการหลั่งอินซูลินของ 

ตับอ่อน อุปกรณ์ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น 

ซึ่งจะมีประสิทธิผลที่สูงกว่าการให้ยา และยังช่วยลดการ 

เกิดผลข้างเคียงในผู้ป่วย

Transparency Market Research (TMR) 5 ประมาณ

การณ์ว่า ตลาด Implantable Medical Devices ทั่วโลกจะ

มีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปี ร้อยละ 4.9 ระหว่าง 

ปี 2559 - 2567 โดยมีมูลค่าถงึ 49.8 ล้านล้านเหรยีญในปี 2567 

อย่างไรกต็าม ราคาทีสู่ง ความกังวลเก่ียวกับการติดเชือ้ และ

การก่ออาชญากรรมไซเบอร์ด้วยการล่วงละเมิดข้อมูลหรือ

ควบคุมอวัยวะของผู้ป่วยจากระยะไกล เป็นความท้าทายที่

อาจยับยั้งอัตราการเติบโตดังกล่าว

Robotic Surgery

เทคโนโลยี Robotic Surgery เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในการผ่าตดั ทัง้เพือ่ลดข้อจ�ากดัของการผ่าตดัแบบส่องกล้อง 

(Minimally-invasive Surgery) และเพิ่มศักยภาพของ 

การผ่าตัดแบบปกติ (Open Surgery) ปัจจุบัน 1 ใน 4 

ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกามีเครื่อง da Vinci ซ่ึงเป็น 

Robotic Surgery ประเภทหนึ่ง อย่างน้อยแห่งละ 1 เครื่อง 

เพ่ือช่วยในการผ่าตัดจริงและผ่าตัดทางไกล (Telesurgery) 

นอกจากน้ียังมีแนวความคิดท่ีจะน�าเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้

ร่วมด้วย เพ่ือให้ Robotic Surgery สามารถตัดสินใจและ

ควบคุมการผ่าตัดทั้งหมดได้ 

 5 Manufacturing Group. 2017. Implantable medical devices market’s future growth
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Assistive Technology 

การแข่งขันพฒันาเทคโนโลยสี�าหรับช่วยเหลอืผู้พกิาร

และผู้สูงอายุท�าให้ Assistive Technology (AT) มีความ 

หลากหลายมากขึ้นกว ่าในอดีต อาทิเช ่น Aira หรือ 

การให้บริการส่วนบุคคลระยะไกลส�าหรับผู้พิการทางสายตา 

ด้วยการเชื่อม Google Glass หรือ Vuzix Smart Glasses 

เข้ากับไมโครโฟนและกล้อง, Liftware Steady Spoon 

ช้อนส�าหรบัผูป่้วยโรคพาร์กินสนั หรือผูมี้ปัญหาในการควบคมุ

การเคลื่อนไหวของมือ โดยมีการติดตั้งเซนเซอร์และมอเตอร์

เพื่อรักษาระดับของช้อน, Hearing AI ของบริษัท Microsoft 

ซึ่งเป็น Smartphone Application ส�าหรับผู้ที่มีประสาทหู

พิการหรือยากต่อการได้ยิน โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง 

Augmented Reality และ Deep Learning ส�าหรับ Text to 

Speech และ Speech to Text และสามารถสั่นเตือน 

เมื่อตรวจจับควันและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้

Remote Patient Monitoring

Wearables Devices ที่ประกอบด้วยเซนเซอร ์

ตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physiological Sensors) 

การเคลื่อนที่ (Accelerometers) และความสามารถในการ

สือ่สารทางภาพและเสยีงของ Smartphones ท�าให้เทคโนโลยี 

Remote Patient Monitoring (RPM) มีความก้าวหน้าขึ้น

อย่างมาก โรงพยาบาลและผูใ้ห้บรกิารสขุภาพสามารถตดิตาม

สุขภาพของลูกค้าได้อย่าง Real-time โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง 

เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และ 

โรคเบาหวาน แม้ว่าปัจจบุนั RPM จะใช้ในการตดิตามบางโรค 

แต่ผู้เช่ียวชาญมองว่า ในอนาคต RPM จะเป็น Platforms 

พื้นฐานที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ภาพถ่าย และการบันทึก

ข้อมูลด้วยตนเอง (Manual Entry) เพื่อท�าให้ผู้ป่วยใช้งาน

สะดวกมากขึ้น รวมถึงมีการให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพ 

ผ่านโปรแกรม Voice Based Interfaces อีกด้วย
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Fifth-generation Wireless Technology

5G เป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะ 

ไม่เพียงจะช่วยให้การส่ือสารไร้สายสามารถรับส่งข้อมูล

ปริมาณมากในเวลาที่สั้นลงอย่างมาก (Ultra-low Latency 

Times) เท่านั้น แต่ยังท�าให้เครือข่ายการท�างานของอุปกรณ์ 

Internet of Things จ�านวนมหาศาลเชื่อมต่อกันได้อย่าง

สมบูรณ์และท�างานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่การ 

พฒันานวัตกรรมและการใช้งานรปูแบบใหม่ๆ ในทกุอตุสาหกรรม 

อาทิ Humanoid Robots, Connected Cars, Sensors, 

การควบคุมระยะไกลแบบ Real-time โดย IEEE ซ่ึงเป็น 

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคาดการณ์ว่า จะมีการใช้

เทคโนโลยี 5G อย่างเป็นทางการภายในปี 2563 อย่างไรก็ดี 

ความท ้าทายในเรื่องโครงสร ้างพื้นฐาน การก�าหนด 

มาตรฐานและระบบรกัษาความปลอดภยั จะเป็นปัจจยัทีจ่�ากดั 

ความแพร่หลายของเทคโนโลยี 5G

Brain-Computer Interface

ในระยะแรก เทคโนโลยี Brain-Computer Interface 

(BCI) ถูกพัฒนาเพื่อเป้าหมายทางแพทย์ แต่ปัจจุบัน 

ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการส่งค�าสั่งจากสมองมนุษย์ไปยัง

อปุกรณ์คอมพวิเตอร์หรือเคร่ืองมอืดิจติอลต่างๆ ตวัอย่าง เช่น 

Facebook ก�าลงัพฒันา “Brain-computer Speech-to-text 

Inter face” โดยฝังอุปกรณ์ในสมองเพื่อส ่งสัญญาณ 

แทนการพมิพ์ข้อความ, Elon Musk ได้จดัตัง้บรษิทั Neuralink 

ขึ้นมาเพื่อพัฒนา BCI ส�าหรับการสื่อสารระหว่างมนุษย์และ 

AI อย่างไรกต็าม ยงัมีความกงัวลเกีย่วกบัการรักษาความเป็น

ส่วนตวัและความปลอดภยัทางไซเบอร์ ซ่ึงอาจเกดิความเสีย่ง

ในการโจรกรรมข้อมูลจากสมองของบุคคลส�าคัญในองค์กร

หรือผู้น�าประเทศ 

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
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Autonomous Vehicle 

นอกจากบริษัท Tesla แล้ว บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 

รายใหญ่อีกกว่า 43 แห่งต่างก�าลังเร่งพัฒนา Autonomous 

Vehicles หรือ Driverless Car บริษัทส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมาย 

ที่จะผลิตให้ส�าเร็จภายในปี 2563 โดยในปีดังกล่าว ระบบ

อัตโนมัติของรถยนต์จะเป็นระบบที่จะสามารถใช้ได้ในบาง

กรณตีามเงือ่นไขทีก่�าหนด หรืออยูใ่นระดบั 3 ตามเกณฑ์ SAE 

Automated Driving Levels เช่น รถวิ่งบนไฮเวย์ในช่วงเวลา

กลางวัน และภายในปี 2573 ระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาถึง

ระดบั 4 ซึง่หมายถึง สามารถขบัเคลือ่นรถด้วยระบบอตัโนมัติ

ได้ในเกือบทุกกรณี

ภายในปี 2573 Autonomous Vehicle 1 คันจะ

สามารถแทนที่รถยนต์ธรรมดาได้ถึง 30 คัน 6 ซึ่งจะช่วยแก้ไข

ปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ อาชญากรรม และการก่อมลพิษ

ภายในเมืองขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี การขยายตัวของ 

Autonomous Vehicle ก็จะท�าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้

มหาศาลจากภาษีการขาย ค่าปรับจากการท�าผิดกฎจราจร 

ค่าธรรมเนยีมจากการจดทะเบยีนรถยนต์ ในขณะทีก่ลุม่ธรุกจิ

ทางการแพทย์และประกันภัยรถยนต์จะสูญเสียรายได้กว่า 

200 พันล้านเหรียญต่อปี อีกทั้ง Driverless Technologies 

จะส่งผลให้ต�าแหน่งงานร้อยละ 25 ในปัจจุบันหายไป 

Alternative Fuel and Hybrid Vehicle 

การทีผู้่ผลติรถยนต์ส่วนใหญ่เน้นการพฒันารถยนต์ที่

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจน  อีกทั้ง

มกีารส่งเสรมิการใช้รถยนต์พลังงานทางเลอืกในหลายประเทศ 

เช ่น ประเทศนอร ์ เวย ์ก�าหนดให ้รถใหม ่ทุกรุ ่น ท่ีขาย 

ภายในประเทศในปี 2568 จะต้องเป็นรถพลังงานทางเลือก 

มลพิษต�่าเท่านั้น, ประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ 

รวมถึง อินเดีย ต่างตั้งเป้าหมายท่ีจะยกเลิกการใช้พาหนะ 

ที่ใช้พลังงานฟอสซิลทั้งหมดในช่วงปี 2569 - 2588 ท�าให ้

ตลาด Alternative Fuel and Hybrid Vehicle (AFHV) 

จะมีมูลค่าถึง 614 พันล้านเหรียญภายในปี 2565 โดยมี 

อตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปี (CAGR) ทีร้่อยละ 12.9 ในระหว่าง

ปี 2559 - 2565 7

เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 

6 Thomas Frey. 2017. 25 Shocking Predictions about the Coming Driverless Car Era in the U.S
7 PRNewswire. 2017. Demand From the Electric Vehicles Market Pushes Alternative Fuel and Energy.
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Magnetic Levitation 

ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างรถไฟ 

Magnetic Levitation (Maglev) โดยอาศัยเทคโนโลยี 

แรงยกตัวของแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีไม่ท�าให้เกิดแรงเสียดทาน 

จากรางวิ่ง ท�าให้รถไฟสามารถเคล่ือนที่ได้ด้วยความเร็วสูง 

หลายประเทศก�าลังวางแผนการพัฒนารถไฟ Maglev เช่น

กัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่จะสร้างรถไฟ Maglev 

ให้ส�าเร็จภายในปี 2568 ในขณะที่ประเทศอังกฤษ เยอรมนี 

สหรฐัอเมรกิา จนี อนิเดีย และมาเลเซยีต่างพจิารณาการสร้าง

รถไฟ Maglev ของตนเองให้เสร็จภายใน 20 ปีข้างหน้า 

ปัจจุบัน เทคโนโลยี Maglev ได้รับการพัฒนาให้

สามารถท�าความเร็วเพิม่ข้ึนและใช้พลังงานน้อยลง โดยพฒันา

ร่วมกับเทคโนโลยีท่อสูญญากาศ (Vacuum Tube) สร้างเป็น 

Evacuated Tube Transport (ETT) ซึ่งจะพลิกโฉมระบบ 

การขนส่งด้วยการท�าความเรว็สงูสดุถงึ 6,500 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

หรือเท่ากับการเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปประเทศจีน 

ด้วยเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง แนวคิดดังกล่าวนี้ถูกน�าไปต่อยอด

ในการสร้าง Vactrain และ Hyperloop แต่ด้วยต้นทุน 

ในการสร้าง ด�าเนินงาน และบ�ารุงรักษาที่สูงมาก และต้อง 

ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ท�าให้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง 

ในการโน้มน้าวการลงทุนจากประเทศต่างๆ ได้ ในขณะที่ 

SkyTran ซึ่งเป็นยานพาหนะส่วนบุคคลที่อาศัยเทคโนโลยี 

Maglev เช่นกัน แม้จะสามารถวิ่งด้วยความเร็วเพียง 

120 กิโลเมตร/ช่ัวโมง แต่ด้วยการใช้พื้นท่ีและต้นทุน 

ที่น้อยกว่า ท�าให้ได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ และ

ก�าลังจะมีการใช้งานจริงในหลายประทศ 

Hypersonic Aircraft

บริษัทผู้สร้างเครื่องบินต่างแข่งขันพัฒนาเครื่องบิน 

ในระดับความเร็วเหนือเสียง ส�าหรับผู้ต้องการเดินทางไปถึง 

อีกฟากโลกแบบเร่งด่วน โดยบริษัท Boom Technology 

ได้วางแผนพัฒนาเครื่องบิน Supersonic ที่สามารถบินได ้

ในระดับความเร็ว Mach 2.2 ให้ส�าเร็จภายในปี 2566 และ

ด้วยความเร็วดังกล่าวจะท�าให้สามารถย่นระยะเวลาเดินทาง 

ระหว่างซานฟรานซิสโกกับโตเกียวเหลือเพียง 5 ชั่วโมง 

ในขณะที่ Boeing ก็ก�าลังพัฒนาเครื่องบิน Hypersonic 

ที่มีความเร็วในระดับ Mach 5 ให้ส�าเร็จภายในปี 2570-2572 

ซ่ึงจะท�าให้การเดินทางจากนิวยอร์กถึงเซ่ียงไฮ้ใช้เวลาเพียง 

2 ชั่วโมง 
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เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม

Precision Agriculture

Precision Agriculture ได้รับความคาดหวังและ 

มีบทบาทสูงในการท�าเกษตรสมัยใหม่ เพราะเป็นการ 

ผสมผสานการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้าน Big Data, 

Predictive Analytics, Farm Management Software 

และ Sensors เพ่ือช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากร 

ได้อย่างคุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

ท่ี เ พียงพอต ่อการขยายตัวของประชากรโลก ตลาด 

Precision Agriculture ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีเติบโตถึง

ร้อยละ 12.4 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี และจะมีมูลค่า 

ถึง 5.9 พันล้านเหรียญในปี 2564 8 และในอนาคตจะมี

เทคโนโลยอีืน่ๆ ทีถ่กูบรูณาการเข้ากบั Precision Agriculture 

มากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็น Machine Vision, AI, Robotics, 

Drones, Irrigation, Variable Rate Seeding, Weather 

Modeling และ Nitrogen Modeling 

ส�าหรับในประเทศไทย รัฐบาลมีการส่งเสริมการใช ้

Precision Agriculture ผ่านนโยบาย Smart Farming ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของแนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการบริหารจัดการ

ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี 

8 Research and Markets. 2017. Global $5.9 Billion Precision Farming Technologies and Markets 2017-2021: Focus on Yield Monitoring, Soil Monitoring, 
  Variable Rate Applications, Field Mapping & Software Applications
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Agricultural Robot 

Agricultural Robot (Agbot) ก�าลังกลายเป็น 

ตวัเปลีย่นเกมในอตุสาหกรรมเกษตร โดย Tractica 9 คาดการณ์ 

ว่า Agbot จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 32,000 ชิ้น

ในปี 2559 เป็น 594,000 ชิ้นในปี 2567 คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 

74.1 พันล้านเหรียญ โดย Agbot ที่ส�าคัญ ได้แก่ Driverless 

Tractors, Agricultural Drones, Material Management 

Robots และ Soil Management Robots และในอนาคต 

Agbot จะท�างานประจ�าวันเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การวิเคราะห์

สภาพดิน ปลูก ให้ปุ๋ย รดน�้า ตรวจสอบสุขภาพและศัตรูพืช 

เก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงดูแลปศุสัตว์ ทั้งกลางวันและ 

กลางคืน 

ในระยะแรก การใช้ Agbot อาจจะเน้นเพื่อทดแทน

งานหนัก แต่ในระยะยาว Agbot จะสามารถท�างานที่ 

หลากหลายในราคาทีล่ดลง และแย่งต�าแหน่งงานจากแรงงาน

มากขึ้นเรื่อยๆ จนเปล่ียนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมเกษตร 

จากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงไปในที่สุด 

Vertical Farming 

ประเทศทัว่โลกให้ความสนใจในการพฒันาเกษตรกรรม 

แบบ Vertical Farming โดยเฉพาะประเทศที่ขาดแคลน 

และต้องการลดการพ่ึงพาการน�าเข้าด้านอาหาร เช่น ญี่ปุ่น 

ประเทศในตะวันกลางและแอฟริกา เน่ืองจากใช้พื้นที ่

ขนาดเล็กและลดการใช้น�้าได้กว่าร้อยละ 90 แต่สามารถ 

ผลิตอาหารได้มากกว่าวิธีการปลูกแบบด้ังเดิม รวมท้ัง 

การไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศภายนอก ท�าให้

สามารถผลิตอาหารได้ตลอดทั้งปีในทุกสภาพอากาศ

Ver tical Farming ได ้รับการยกย ่องให ้ เป ็น 

“Third Green Revolution” ไม่เพียงแต่จะเป็นการปฏิวัติรูป

แบบการปลกูจากแนวราบเป็นแนวดิง่เท่านัน้ ยงัเป็นการปฏวิติั

แนวทางการบริหารจากเกษตรกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 

ซึ่งมีระบบควบคุมการผลิตทั้งหมดอย่างเคร่งครัด โดยใช้

เคร่ืองจักรและระบบอัตโนมัติ แนวคิด Vertical Farming 

ก�าลังถูกน�ามาใช้กับ Urban Farming ซึ่งหากประสบ 

ความส�าเรจ็ เมอืงต่างๆ จะสามารถผลติอาหารได้ด้วยตนเอง 

โดยไม่ต้องน�าเข้าและพึ่งพาอาหารจากชนบทหรือเมืองอื่น

9 Tractica. 2016. Agricultural Robot Revenue to Reach $74.1 Billion Worldwide by 2024
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เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Distributed Generation

การขยายตัวของ Microgrids เช่น Roof-mounted 

Solar Panels, Gas-fired Combined Heat and Power 

(CHP) Plants, Conventional Diesel Backup Generators 

ท�าให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน 

เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และ

ก๊าซชีวภาพ ได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ จากภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน โดยรัฐบาลในหลาย

ประเทศ เร่ิมเปล่ียนแปลงระบบการผลติไฟฟ้าให้สามารถไหล

ได้สองทิศทางเพื่อรับไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานขนาดเล็ก 

ที่กระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆ 

การคิดค ้นเทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง 

พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนส�าคัญที่ส่งผลให ้

Distributed Generation แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก โดย Energy Information Administration (EIA) ระบุ

ว่า เฉพาะเดอืนตลุาคมปี 2559 สหรฐัอเมรกิามกีารผลติไฟฟ้า

จาก Microgrids พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 12.6 พันล้านวัตต์

Water Technology

น�้าถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จ�านวนมากพยายาม
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า
เพื่อให้มั่นใจว่า มนุษย์จะมีน�้าใช้เพียงพอกับความต้องการ
ตลอดไป 

ทีมวิจัยของ University of Wisconsin-Madison 
ได้พัฒนาวิธีการการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 
ด้วยการใช้ Anammox Bacteria สร้างปฏกิริิยา Ammonium 
Oxidation ในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย
ให้ความสนใจแก่วิธีการน้ีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากไม่เป็น
อันตรายต่อสิง่แวดล้อมและช่วยให้โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่าย 
กว่าร้อยละ 50 อีกทั้งสามารถผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ 
ได้อีกด้วย คาดว่าการใช้ Anammox Bacteria จะเปลี่ยนรูป
แบบการบ�าบัดน�้าเสียได้ภายใน 10 ปี นอกจากนี้ ยังม ี
การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในการสกัดน�้าสะอาดจากอากาศ
ด้วย โดยทีมวิจัยจาก MIT และ University of California 
ประสบความส�าเรจ็ในการสร้าง Metal-organic Frameworks 
(MOFs) ด้วยการใช้ Porous Crystals ท�าให้สามารถผลิตน�้า
ได้แม้แต่ในพื้นที่ที่มีความชื้นใกล้เคียงกับทะเลทราย 



36

Unmanned Combat Aerial Vehicle 

ผู ้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารต่างระบุว่า 

Unmanned and Autonomous Systems จะเป็นบรรทัดฐาน

ใหม่ (New Normal) ในการท�าสงครามและรักษาความมัน่คง

ของประเทศ โดยเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งคือ 

Combat Drone เช่น Hoverbikes, Boeing X-45, MQ-9 

Reaper, High Altitude Pseudo Satellite (HAPS) เนื่องจาก

ไม่จ�าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นั่งควบคุมบนเครื่อง ท�าให้สามารถ

เพิม่ศกัยภาพในการบรรทกุน�า้หนกั โจมต ีและพรางตวัได้มากขึน้  

ภายในปี 2593 UCAV จะมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

ตั้งแต่ UCAV แมลงเพื่อซ่อนตัวและล้วงความลับ ไปจนถึง 

UCAV สุนัขเพื่อเติมก�าลังบ�ารุงและโจมตี ซึ่งสามารถท�างาน

ต่อเนื่องได้หลายเดือน โดยใช้การเผาไหม้ใบและกิ่งไม้เป็น

แหล่งพลังงาน นอกจากนี้ยังเร่ิมมีการผสมผสานเทคโนโลยี 

AI เข้าไปเพือ่พฒันาให้ UCAV สามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง 

ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้ UCAV แทนทหารทั้งหมดและมี 

ใบอนุญาตในการฆ่ามนุษย์ (License to Kill) 

Long Range Anti-Ship Missile

Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) ซึ่งเป็น 

ผลการวิจัยร่วมระหว่าง Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 

จะกลายเป็น Game Changer ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลง 

ขนาดใหญ่ในการท�าสงคราม เนื่องจาก LRASM จะมีระยะ 

ยิงไกลกว่า Harpoon anti-ship Missile ราว 7 เท่า สามารถ

ล่องหน (Stealth) จากเรดาห์ตรวจจับ ทั้งยังมีเทคโนโลย ี

ในการค้นหาและท�าลายเป้าหมายเฉพาะเจาะจงได้อย่าง

แม่นย�าแม้อยู่ในพื้นที่หนาแน่นและมีระบบป้องกันภัยสูง โดย 

LRASM สามารถติดตั้งกับยานพาหนะที่หลากหลาย ท�าให้ 

รูปแบบการโจมตีมีความยืดหยุ่นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

สหรัฐอเมริกาวางแผนน�า LRASM มาประจ�าการ 

ในกองทัพอากาศและกองทัพเรือภายในปี 2562 ในขณะท่ี

กองทัพในหลายๆ ประเทศต่างให้ความสนใจในการน�า 

LRASM มาใช้เสริมก�าลังทัพเพื่อสร้างความได้เปรียบของ

ตนเอง   

เทคโนโลยีด้านความมั่นคง



37

Artificial Intelligence

การพัฒนาเทคโนโลยี Machine Learning ท�าให้ 

Artificial Intelligence (AI) สามารถเรียนรู้ และประมวลผล

ได้เหมือนมนุษย์ แต่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ส่งผลให้องค์กร

หลายแห่งลงทุนพัฒนาและน�า AI มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น 

Amazon ใช้ AI ส�าหรับคาดการณ์ค�าสั่งซื้อของลูกค้า,

SAP ใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล, General 

Electric ใช้ AI ในการคาดการณ์การซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษา

เครื่องจักร เป็นต้น

เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ

โดย AI ที่ได้รับความสนใจและนิยมน�ามาใช้ในธุรกิจ

ปัจจุบันมากที่สุด คือ Virtual Assistants ไม่เพียงแต่ Alexa 

ของ Amazon, Siri ของ Apple, Cortana และ Zo ของ 

Microsoft รวมถงึ Google Assistance ของ Google เท่านัน้ 

บริษัทจ�านวนมากต่างเร่งพัฒนา AI ที่สามารถให้ข้อมูลและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีและตลอดเวลา 

เช่น iGenius ของ BMW ทีส่ามารถตอบค�าถามเกีย่วกบัโมเดล

รถรุ่นใหม่ๆ หรือ My Starbucks Barista ของ Starbucks

ที่สามารถรับค�าสั่งกาแฟได้ก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงร้าน 

ภาพที่ 12 : รูปแบบการใช้ AI ในธุรกิจทั่วโลก

      ที่มา: Harvard Business Review 
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Radio Frequency Identification

ผลจากราคาที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ ์

Internet of Things ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยี Radio 

Frequency Identification (RFID) ในธุรกิจมีการขยาย

ตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะธรุกจิค้าปลกีและธุรกจิโลจิสตกิส์

ทีมี่การใช้ RFID เพิม่ข้ึน เน่ืองจากความสามารถในการตดิตาม

สถานะและส่งข้อมูลได้แบบ Real-time ซึง่ช่วยให้การท�างาน

มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยธุรกิจต่างๆ 

มีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี RFID มากขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับ

อุปกรณ์ IoT, Bluetooth และ Automatic Identification 

and Data Capture (AIDC) 

ส�าหรับในประเทศไทย เทคโนโลยี RFID ได้รับการน�า

ไปใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการใช้ในระบบการช�าระเงิน

ในธุรกิจค้าปลีก โดยที่ผ่านมา ตลาดเทคโนโลยี RFID ภายใน

ประเทศมีการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 30 ในช่วงปี 2557-2558
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ขณะท่ีเทคโนโลยีสามารถช่วยองค์กรเพิ่มศักยภาพ 

ความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลก�าไรมากขึน้ ในทาง

กลับกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกลับส่งผลกระทบ 

ทางลบต่อพนักงานในแง่ของการจ้างงาน ผลวิจัยของ MIT 

และ Boston University 10 ช้ีว่า ปัจจุบันการใช้หุ่นยนต์ 

ในสหรัฐอเมริกา 1 ตัวจะลดการจ้างงานราว 6 ต�าแหน่ง และ

ท�าให้ค่าจ้างลดลงร้อยละ 0.75 ซึง่แนวโน้มน้ีจะยงัด�าเนนิต่อไป 

เรื่อยๆ โดย World Bank ประเมินว่า การจ้างงานทั่วโลก 

ร้อยละ 57 จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติภายใน 20 ปี 

อัตราการว ่ างงานที่ เพิ่ มสู งขึ้นส ่ งผลให ้อัตรา 

การก่ออาชญากรรมและการใช้ยาเสพตดิเพิม่ข้ึน ซ่ึงเหน็ได้ชัด

จากคนขบัรถแท็กซีท่ัว่โลกแสดงการต่อต้าน Uber ด้วยวธิกีาร

ท่ีรนุแรง การว่างงานทีเ่พิม่ขึน้จะส่งให้เกดิปัญหาการวางเพลงิ

และความไม่สงบทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ  

ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีไม่เพียงคุกคามการจ้างงานเท่านั้น Steve 

Wozniak ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple กล่าวว่า ในอนาคต 

มนุษย์จะกลายเป็นสตัว์เลีย้งของหุน่ยนต์ ในขณะท่ี Elon Musk 

เจ้าของบริษัท Tesla Motors และ SpaceX คาดการณ์ว่า 

ภายในเวลา 20 ปี AI จะมคีวามก้าวหน้ากระทัง่สามารถพฒันา

ตัวเองได้ และกลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ เช่นเดียวกับ 

Bill Gate, Stephen Hawking และ Sir Tim Berners-Lee 

ต่างแสดงความกังวลว่า มนุษยชาติอาจจะถึงจุดส้ินสุดลง 

เน่ืองจากมนุษย์ต้องพึง่พาเทคโนโลยมีากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ี 

AI ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วและเพิ่ม

ความฉลาดได้ไม่สิ้นสุด ท้ายที่สุด AI จะไม่ต้องการพึ่งพา

มนุษย์อีกต่อไป  

10 Claire Cain Miller. 2017. Evidence That Robots Are Winning the Race for American Jobs

Cybersecurity

ปัญหา Data Breaches หรือการเจาะข้อมลู ส่วนใหญ่

เกิดในอุตสาหกรรม Business Services และ Health Services 

โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการขโมยข้อมูล จากการส�ารวจของ 

Symantec พบว่า อัตราการขโมย Identities ในปี 2559 

เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปี 2558 โดยมี Identities มากกว่า 

1.1 พันล้านรายที่ถูกโจรกรรมไป 

การเจาะฐานข้อมูลของบริษัท Yahoo ที่ท�าให้เกิด 

การสูญเสีย Identities ถึง 1 พันล้านรายถือเป็น Data 

Breaches ซึ่งร้ายแรงที่สุดในโลกที่เคยเกิดขึ้น โดย Gartner 

คาดการณ์ว่า ความจ�าเป็นในการป้องกัน Data Breaches 

จาก Public Clouds จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้องค์กร 

ร้อยละ 20 พัฒนาโปรแกรม Data Security Governance 

(DSG) ภายในปี 2561
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ภาพที่ 13 : สถิติเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูล (Data Breaches)

               ที่มา: Symantec

นอกจากการเจาะข้อมูล อีเมลก็เป็นอีกเครื่องมือ

ส�าคัญในการโจมตีทางไซเบอร์ โดยอีเมล 1 จาก 131 ฉบับ

จะมี Malware เช่น Ransomware หรือ Targeted 

spear-phishing Campaigns แฝงอยู ่ซึง่ถอืเป็นอัตราสูงท่ีสดุ

ในรอบ 5 ปี ในขณะที่รูปแบบอีเมลหลอกลวงทางธุรกิจ 

(Business Email Compromise: BEC) ก�าลังได้รับความสนใจ

อย่างมากจากอาชญากร เนือ่งจากระบบรกัษาความปลอดภยั

ตรวจจับได้ยาก ซึ่ง Trend Micro ระบุว่า การโจมตีแบบ BEC 

สร้างความเสยีหายเฉลีย่ 140,000 เหรยีญต่อเหยือ่ 1 ราย และ

สร้างความเสียหายรวมถึง 3 พันล้านเหรียญในระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมา โดยองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลภายใน 

บนอินเทอร์เน็ตมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงจาก 

การโจมตีในลักษณะดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้น

อุปกรณ์ IoT ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทาง

ไซเบอร์บ่อยครัง้ ความเสยีหายร้ายแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์

เกิดจาก Malware ซึ่งชื่อว่า Mirai ซึ่งแพร่กระจายอยู ่

ในอุปกรณ์ IoT จ�านวนมาก โดย Mirai จะท�าการเปลี่ยน

อุปกรณ์ IoT ให้กลายเป็น Botnet และสร้างการโจมตีแบบ 

Distributed Denial-of-service (DDoS) ซึ่งมีความรุนแรง 

ในการโจมตีสูงถึง 1.1 Tbps (หนึ่งล้านล้านบิตต่อวินาที) 

ท�าให้การป้องกันท�าได้ค่อนข้างยาก 
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ด้านเศรษฐกิจ
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ประชำกรโลกเพิ่มขึ้นท�ำให้ควำมต้องกำรบริโภค

ผลผลิตทำงกำรเกษตรและเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ย่ิงไปกว่ำนั้น

จ�ำนวนประชำกรชนช้ันกลำงที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ควำมต้องกำร

อำหำรที่มีคุณภำพดีกว่ำเดิม โดยองค์กำรอำหำรและเกษตร

แห่งสหประชำชำติ (FAO) คำดว่ำกำรบริโภคเนื้อสัตว์ต่อคน

จะเพิ่มขึ้น 1.2% ต่อปี ควำมต้องกำรเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นดังกล่ำว

จะยิ่งท�ำให้ควำมต้องกำรผลผลิตกำรเกษตรเพื่อเป็นอำหำร

ด้านเศรษฐกิจ

เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart farming)

ภาพที่ 14 : ความตองการดานอาหาร จําแนกตามประเภท

          ที่มำ : องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)

สัตว์สูงขึ้นตำมไปด้วย ในขณะที่พื้นที่เพำะปลูกของโลก

มีแนวโน้มคงที่ ดังน้ันกำรเกษตรแบบเดิมจะไม่สำมำรถ

ให้ผลผลิตที่เพียงพออีกต่อไป เกษตรกรจึงต้องหำวิธีในกำร

เพำะปลูกแบบใหม่เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ อย่ำงไรก็ดี

กำรใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด กำรพึ่งพำแรงงำนสูง และ

ผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ เป็นอุปสรรคส�ำหรับเกษตรกร

ที่จะสำมำรถเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตในระยะยำวได้
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เกษตรกรรมอจัฉริยะหรือเกษตรแม่นย�ำสงู (Precision 

Agriculture หรือ Precision Farming) เป็นเทคโนโลย ี

ทีช่่วยให้กำรดแูลกำรเกษตรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ แม่นย�ำ และ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรดูแลทุกกระบวนกำรผ่ำน

ระบบเซน็เซอร์ทีจ่ะท�ำกำรเกบ็ข้อมูลและวเิครำะห์ด้วยเครือ่งมอื 

ที่ทันสมัยเพื่อควบคุมให้ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรเกิด

ประสิทธิภำพสูงสุด ตั้งแต่หว่ำนเมล็ด รดน�้ำ ให้ปุ๋ย ให้ยำ

ปรำบศตัรพูชื กำรเกบ็เกีย่ว และคดัเลอืกผลผลติ เกษตรกรรม

อจัฉรยิะช่วยให้ต้นทนุกำรผลิตต�ำ่ลง ลดควำมสญูเสยี ใช้แรงงำน

น้อยลง ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น และมีคุณภำพสม�่ำเสมอ

กำรจัดท�ำแปลงเกษตรขนำดใหญ่โดยกำรรวมพื้นที่

กำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อยเป็นพื้นที่กำรผลิตขนำดใหญ่

ครอบคลุมทั้งด้ำนพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยมีผู้จัดกำร

พื้นที่เป็นผู้บริหำรจัดกำรตลอดห่วงโซ่อุปทำนที่มีมำตรฐำน 

เช่นเดียวกับฟำร์มขนำดใหญ่ จะส่งผลให้เกษตรกรรำยย่อย 

มอี�ำนำจกำรต่อรองในกำรจดัหำปัจจยักำรผลติและกำรจ�ำหน่ำย 

ผลผลิต และท�ำให้เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ

ได้ในต้นทุนที่ต�่ำ มีรำยได้เพิ่มขึ้น 

ฟำร์มไก่ไข่ที่ผิงกู่ ประเทศจีน เป็นตัวอย่ำงเกษตร

แปลงใหญ่ที่ประสบควำมส�ำเร็จ โดยเป็นกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบ

ครบวงจรจ�ำนวน 3 ล้ำนตัว ได้ไข่ไก่วันละประมำณ 2.3 ล้ำน

ฟอง โดยมีตลำดหลักอยู่ในประเทศจีนโดยเฉพำะปักกิ่ง และ

ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ฟำร์มแห่งน้ีมีกำรเลี้ยงจระเข้น�้ำจืด

เพื่อจ�ำหน่ำยด้วย โดยน�ำซำกไก่ที่ตำยวันละกว่ำ 500 ตัว 

มำใช้เป็นอำหำรเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจำกซำกไก่ 

ที่เน่ำเสีย ส่วนมูลไก่น�ำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภำพเพือ่น�ำไปใช้ 

ในพืน้ทีป่ลกูท้อออร์แกนคิพันธ์ุดใีนพืน้ท่ี 2.5 หมืน่ไร่ บริเวณ 

รอบฟำร์มเพื่อส่งออกจ�ำหน่ำยไปต่ำงประเทศ

การเกษตรแปลงใหญ่
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ในปี 2593 คำดว่ำประชำกร 80 % ของโลกหรือรำว 9 

พันล้ำนคนจะอำศัยอยู่ในเมือง ในขณะที่อำหำรมำจำกภำค

เกษตรในพืน้ทีช่นบท ท�ำให้เกิดปัญหำในเร่ืองกำรขนส่งทัง้ใน

เรื่องของกำรใช้พลังงำน มลภำวะ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุง

รักษำถนน ในประเทศที่พัฒนำแล้วเช่น สหรัฐฯ และยุโรป

มกีำรพฒันำรูปแบบของกำรท�ำเกษตรโดยย้ำยจำกพืน้ทีไ่ร่นำ

มำอยู่บนอำคำรสูงในเมือง หรือกำรท�ำเกษตรในแนวด่ิง

(Vertical Farming) 

กำรปลูกพืชในรูปแบบนี้ท�ำให้กำรผลิตอำหำรมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน เพรำะนอกจำกจะสำมำรถควบคุม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แล้ว ยังสำมำรถปลูกพืชได้ทั้งปี

โดยไม่ต้องกังวลถึงสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย  

นอกจำกนี้ พืชผักที่ปลูกในร่มยังมีควำมสะอำด ไม่ค่อยมี

แบคทเีรยี ท�ำให้มอีำยบุนชัน้ของซปุเปอร์มำร์เกต็ (Shelf-Life) 

ที่นำนขึ้น นอกจำกนี้ระยะเวลำกำรขนส่งสั้นก็ท�ำให้ผัก

ยังสดใหม่อยู่เสมอ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ตลำดอำหำร

ออร์แกนิคในประเทศสหรัฐอเมริกำ เติบโตข้ึนเป็นสองเท่ำ 

(ภำพที่ 15)

การเกษตรแนวดิ่ง 

ภาพที่ 15 : ยอดขายอาหารออรแกนิคในสหรัฐอเมริกา

           ที่มำ : Organic Trade Association

ปัจจบุนัมสีตำร์ทอัพปลกูผกัในร่มเกดิขึน้มำก ประเทศ

สงิคโปร์เองมกีำรเปิดฟำร์มผักแนวดิง่เชงิพำณิชย์เป็นแห่งแรก

ในโลก บริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกำมีกำรลงทนุถงึ 200 ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ เพื่อปลูกพืชผักแนวตั้งในร่ม (Plant Factory) 

รวมทั้งมีกำรวิจัยประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน และระบบ

ระบำยควำมร้อนจำกหลอดไฟแอลอดี ีจนสำมำรถปลกูผกัได้

เป็น 350 เท่ำของกำรปลูกกำรแจ้ง โดยใช้น�้ำแค่เพียง 1%



45

กำรเติบโตของชนช้ันกลำงมำกข้ึนส่งผลต่อรูปแบบ

กำรบริโภคอำหำรในอนำคต มีควำมต้องกำรในสินค้ำอำหำร

ประเภทที่มีมูลค่ำสูงและฟุ่มเฟือยมำกขึ้น ในขณะที่ประเทศ

ต่ำงๆ ในโลกต่ำงให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมกันมำกขึ้น 

มีกำรใช้พื้นที่กำรเกษตรในกำรปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงำน 

ชีวมวลมำกข้ึน เช่น ปำล์มน�้ำมัน อ้อย ส่งผลให้พื้นที่

กำรเกษตรส�ำหรับกำรผลิตอำหำรลดน้อยลง ดังนั้น ผลผลิต

อำหำรในโลกจึงมีแนวโน้มที่ลดลงในขณะที่ควำมต้องกำร

อำหำรเพิ่มขึ้นสวนทำงกัน 

พฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคยังเปลี่ยนแปลงไป

ค่อนข้ำงมำก จำกเดิมที่เลือกบริโภคอำหำรจำกรสชำติ 

แตเ่พยีงอยำ่งเดยีว มำให้ควำมส�ำคญัถึงประโยชน์ตอ่สขุภำพ 

ควำมสวยงำม และถูกสุขลักษณะร่วมด้วย ท�ำให้ธุรกิจ 

และภำคอุตสำหกรรมต้องพยำยำมคิดค้นอำหำรใหม่ๆ 

ที่จะเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคในอนำคต อำทิ กำรพัฒนำ 

สำยพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่, กำรโคลนนิ่ง , กำรเพำะเนื้อสัตว์

จำกห้องทดลอง, โปรตีนจำกสำหร่ำยหรือแมลงชนิดต่ำง ๆ 

เทคโนโลยีและดิจิทัลแทรกซึมเข้ำไปในกำรด�ำเนิน 

ชีวิตประจ�ำวันและกำรด�ำเนินธุรกจิ มกีำรคำดกำรณ์ว่ำภำยใน

ปี 2563 รำยได้มำกกว่ำคร่ึงหนึง่ของผู้ให้บรกิำรโทรศพัท์มอืถือ 

จะมำจำกค่ำอินเตอร์เน็ต เพรำะกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 

ล้วนต้องใช้สมำร์ทโฟนเป็นตัวเชื่อมต่อทั้งสิ้น นอกจำกนี้ยังมี

เทคโนโลยีที่เข้ำมำมีบทบำทเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่ำจะเป็น

เทคโนโลยี AI ท่ีเข้ำมำช่วยงำนแทนมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง

กำรมองเห็น จ�ำเสียงพูด กำรแปลภำษำ หรือแม้กระทั่ง 

กำรตดัสินใจ เทคโนโลย ีIoT ทีเ่ข้ำมำมบีทบำทในกำรเช่ือมต่อ 

กับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะและอ่ืนๆ, เทคโนโลยี 

blockchain ที่เป็นเสมือนตัวกลำงที่น่ำเชื่อถือในกำรท�ำ

กจิกรรมหรือสญัญำต่ำง ๆ  ทีส่ำมำรถตรวจสอบได้, เทคโนโลยี 

Drone ที่เข้ำไปมีบบำทในหลำกหลำยอุตสำหกรรม ต้ังแต่ 

กำรขนส่งคนและสิ่งของ กำรเกษตร วิศวกรรม และ 

กำรก่อสร้ำง, เทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ AR และ 3D printing 

ที่สำมำรถสร้ำงงำน 3 มิติในกำรพิมพ์ชิ้นงำนต่ำง ๆ

เทคโนโลยีดังกล่ำวจะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ในกำรด�ำเนินธุรกจิแบบเดิมๆ รวมถงึท�ำให้เกดิกำรผสมผสำน

กำรใช้เทคโนโลยีระหว่ำงกลุ ่มธุรกิจต่ำงๆ PwC พบว่ำ 

ผู้บริหำรเกินกว่ำครึ่งคำดว่ำ ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจำก

เทคโนโลยีเหล่ำนี้ในกำรผลิตสินค้ำ, ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร

เห็นว่ำ ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำเทคโนโลยีกำรผลิตของบริษัท 

จะเปลี่ยนไป, ร้อยละ 68 คำดว่ำรำคำเทคโนโลยีในกำรผลิต

จะลดลงอย่ำงมำก และอีกร้อยละ 58 ระบุว่ำ วิธีกำร 

ในกำรให้ได้มำซ่ึงทรัพยำกรในกำรผลติจะเปลีย่นแปลงไปโดย

สิ้นเชิง (ภำพที่ 16)

 

ธุรกิจอาหารในอนาคต รูปแบบธุรกิจสำาหรับอนาคต



46

ภาพท่ี 16 : รอยละของความคิดเห็นของผูบริหารท่ีเห็นวาอุตสาหกรรมจะไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยี

ที่มำ : PwC CEO Pulse 2016

ตวัอย่ำงกำรเปลีย่นแปลงรูปแบบธรุกิจในอนำคต เช่น 

จำกอุตสำหกรรมรถยนต์สู่ mobility solution ในอนำคต

กำรเป็นเจ้ำของรถอำจไม่มีควำมจ�ำเป็นอีกต่อไป แต่กำร

ให้บริกำรรถยนต์ไร้คนขับ หรือกำรสื่อสำร และกำรบันเทิง

ในรถยนต์เสมือนอยู ่ที่บ ้ำนจะเป็นสิ่งที่ ลูกค้ำต้องกำร,

จำกเทคโนโลยีสู่กำรวิจัยด้ำนยำหรือธุรกิจสุขภำพ กำรฝัง

เซ็นเซอร์บนตัวมนุษย์ ท�ำให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำแบบ real-time และสำมำรถท�ำ

กำรวิเครำะห์เพื่อหำวิ ธีกำรรักษำหรือป้องกันได้ทันที ,

จำกอุตสำหกรรมกำรผลิตสู่ธุรกิจบริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม

อินเตอร ์ เ น็ต กำรใส ่ เ ซ็นเซอร ์ฝ ังเข ้ำไปในตัวสินค ้ำ

เพื่อให้สำมำรถติดตำมบ�ำรุงรักษำตำมสภำพ (predictive

maintenance) ได้ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับตัวสินค้ำ
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ปัจจุบัน Gig Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือน

ด้วยรปูแบบกำรท�ำงำนประเภทงำนชัว่ครำวได้เข้ำมำมบีทบำท

สงูขึน้ในโลก 11 รปูแบบกำรท�ำงำนจงึเปล่ียนไป จำกเดมิทีเ่ป็น

แบบงำนประจ�ำสู ่ รูปแบบใหม ่ที่ เป ็นงำนย ่อยๆ และ

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรท�ำงำนในช่วงเวลำสั้น 

(Micro Work) เมื่อเสร็จจำกงำนๆ หน่ึงแล้วก็สำมำรถเริ่ม

ท�ำงำนใหม่ รวมถึงท�ำงำนได้หลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน 

กำรเติบโตของ Gig Economy มีปัจจัยสนับสนุนที่

ส�ำคญัจำกเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือต่ำง ๆ  เช่น Social Media, 

Virtual Reality หรือ Augmented Reality ที่เข้ำมำมีอิทธิพล

มำกขึ้น ซึ่งทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำง ๆ จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภำพของงำน รวมถึงกำรท�ำงำนจำกต่ำงสถำนที่ได้

ทัว่โลกโดยทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องอยูแ่ต่ในออฟฟิศ แม้แต่กำรประชมุ

ร่วมกันจำกหลำยหน่วยงำนที่อยู่ต่ำงสถำนที่ เพื่อด�ำเนินงำน

และติดตำมควำมคืบหน้ำของงำนก็ได้ 

เศรษฐกจิ Gig Economy เตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ  สอดคล้อง

กับ preference ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบควำมเป็นอิสระในกำร

ท�ำงำนที่ทยอยเข้ำมำในระบบแรงงำน มีงำนวิจัยยืนยันว่ำ 

Gig economy ก่อให้เกิดควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

ค่อนข้ำงสูงทั้งในสหรัฐฯ ถึง 1 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ

ถึง 1 แสนล้ำนปอนด์ในอังกฤษ 12 ซึ่งก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก

ตำมโครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะในยุคที่

กลุ่ม Gen Y หรือ millennials ที่จะเข้ำสู่ระบบกำรท�ำงำน 

ซึ่งคนกลุ่มนี้มีควำมคิดที่จะเป็นนำยตัวเองมำกกว่ำกำรเป็น

ลูกจ้ำงจึงต้องกำรท�ำงำนที่เป็นอิสระ 

 

Sharing economy เป็นเศรษฐกิจที่สร้ำงรำยได ้

จำกกำรแบ่งปันกำรบรโิภคสนิค้ำหรือบรกิำรมำจำกทรพัยำกร

ที่ไม่ได้ใช้แล้วผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงๆ ที่เชื่อมต่อระหว่ำงผู้ให้

และผู้รับบริกำรในกำรเข้ำถึงสินค้ำหรือบริกำร เศรษฐกิจ 

แบ่งปันใช้เทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลในกำรจับคู่ระหว่ำง 

ผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำร โดยผู้ให้บริกำรสำมำรถจัดสรร 

ช่วงเวลำเพือ่แบ่งปันสนิค้ำหรอืกำรบรกิำรนัน้ ๆ  ขณะทีผู่ใ้ช้บรกิำร

ก็สำมำรถเลือกและเข้ำถึงสินค้ำหรือกำรบริกำรดังกล่ำว 

โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเจ้ำของอีกต่อไป ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์ 

ห้องพัก จักรยำนยนต์ จักรยำน ไปจนถึงเสื้อผ้ำ และกระเป๋ำ

แบรนด์เนม ฯลฯ กำรแบ่งปันนี้จะท�ำให้เกิดกำรบริโภคชนิด 

ร่วมมอืกนั (Collaborative Consumption) และกำรท�ำธรุกจิ 

รูปแบบใหม่จำกเพื่อนสู่เพื่อน (Peer to Peer : P2P) ตัวอย่ำง

ของเศรษฐกิจแบ่งปันท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ได้แก่ 

Airbnb และ Uber โดยปัจจบุนั Airbnb มเีครอืข่ำยกำรให้บรกิำร 

ที่ครอบคลุมถึง 34,000 เมือง ใน 191 ประเทศ ส่วน Uber 

เป็นอีกหนึ่งเศรษฐกิจแบ่งปันที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรม

ขนส่งและคมนำคม โดยปัจจบุนัให้บรกิำรใน 494 เมอืงท่ัวโลก 

ควำมเปลี่ยนแปลงในกระแสกำรบริโภคนี้ส่งผลให้ 

มีธุรกิจเข้ำมำพัฒนำรูปแบบกำรแบ่งปันทรัพยำกรผ่ำน

แพลตฟอร์มดจิทิลัมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นคอมพวิเตอร์ แท็บเล็ต 

หรือสมำร์ทโฟน เพื่อให้ผู้บริโภคยุคใหม่สำมำรถเข้ำถึงสินค้ำ

และบรกิำรด้วยกำรเช่ำแทนกำรซือ้ PwC คำดกำรณ์ว่ำภำยใน

ปี 2568 ในทกุกลุม่อตุสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็นธรุกจิกำรท่องเทีย่ว 

ธุรกิจกำรให้บริกำรรถเช่ำ ธุรกิจกำรเงิน ธุรกิจจัดหำบุคคล 

เข้ำท�ำงำน และธุรกจิบริกำรเพลงหรอืวิดีโอแบบสตรีม จะมกีำร 

น�ำแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปันนี้มำปรับใช้ ซึ่งจะช่วยผลัก

ดันให้มูลค่ำของตลำด Sharing Economy เติบโตถึง 

3.35 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือประมำณ 20 เท่ำ 

เมื่อเทียบกับปัจจุบัน 13

Gig economy Sharing economy

11 Bridge Consulting Co., Ltd.
12 https://hpmegatrends.com/gig-economy-a248789554b8
13 PwC US Finds Robust Consumer Appetite for New Sharing Economy
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เศรษฐกจิหมนุเวยีน หรอื circular economy เกิดจำก 

ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมที่มี 

กำรใช้ทรัพยำกรในทิศทำงเดียว (one-way consumption) 

และให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำย และมำใช้

ประโยชน์ แต่ยังไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรของเสีย

หรือกำกที่ เกิดข้ึนจำกกำรบริโภค จึงท�ำให้เกิดปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ตำมมำมำกมำย ระบบเศรษฐกิจนี้เริ่ม 

ในประเทศแถบยุโรปโดยเมื่อปลำยปี 2558 คณะกรรมำธิกำร

ยุ โรปได ้น�ำแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบหมุนเ วียน 

(Circular Economy Package) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมควำม

สำมำรถในกำรแข่งขัน ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

แบบยั่งยืน โดยน�ำของเสียหรือของเหลือใช้จำกกำรบริโภค 

และกำรผลิตมำเป็นวัตถุดิบที่สำมำรถน�ำมำใช้อีกครั้งใน

อุตสำหกรรมอื่นๆ เพื่อให้ของเหลือทิ้งลดลงหรือไม่มีเหลือ

ตกค้ำง 

คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

เพื่อผลักดัน Circular Economy Package เช่น จัดตั้ง 

งบประมำณให้กว่ำ 650 ล้ำนยูโร เพื่อช่วยในเรื่องมำตรกำร

ของเหลือใช้ต่ำงๆ รวมถึงขยะ ปุ๋ย น�้ำ และยังมีกำรเสนอ 

ร่ำงระเบียบและกำรทบทวนกฎหมำยเกี่ยวกับของเสียที่ไม่ใช้ 

รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ยำนพำหนะหมดสภำพ แบตเตอรี่ และ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular economy ความต้องการด้านพลังงาน

รำยงำน World Energy, Technology and Climate 

Policy Outlook (WETO) 2030 โดย DG Research 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปคำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2573 ประเทศ 

ก�ำลังพัฒนำจะมีส่วนแบ่งในโครงสร้ำงของกำรเจริญเติบโต

ทำงเศรษฐกิจของโลกเพิ่มข้ึนอย่ำงมำก กำรเจริญเติบโต 

ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ทีภ่มูภิำคเอเซยีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศ 

ประเทศจีนและอินเดีย กำรเจริญเติบโตดังกล่ำวหมำยถึง

ควำมต้องกำรในกำรใช ้พลังงำนของโลกหรืออุปสงค ์ 

ที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยคำดว่ำควำมต้องกำรใช้

พลังงำนต่อปีของประเทศอินเดียจะสูงขึ้นร้อยละ 3.2 ต่อป ี

ในระหว่ำงปี 2555-2583 ตำมมำด้วยจนีทีส่งูขึน้ร้อยละ 2.1 14 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน OECD ที่ควำมต้องกำร

พลังงำนจะสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 ต่อปี ในขณะที่ประเทศ 

ในยุโรปจะมีควำมต้องกำรพลังงำนลดลงถึงร้อยละ 0.1 ต่อปี

ในช่วง 20 ปีข้ำงหน้ำ ควำมสำมำรถในกำรผลิต

พลังงำนทดแทนของประเทศต่ำงๆ จะสูงข้ึนด้วยเช่นกัน 

เน่ืองจำกที่ผ่ำนมำ รัฐบำลของหลำยประเทศมีนโยบำย 

ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนเพื่อเพิ่มอุปทำนด้ำนพลังงำน

รวมถึงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้น้อยลง 

ประกอบกับเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนทดแทนก็มีกำรพัฒนำ

ก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงมำก จำกภำพที่ 18 จะเห็นได้ว่ำ พลังงำน

จำกน�้ำจะเป็นพลังงำนทดแทนที่น�ำมำใช้สูงที่สุดในโลก 

ในปี 2583 โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ จะสำมำรถผลิตพลังงำน

จำกน�้ำได้เกือบ 2 เท่ำของกำรผลิตพลังงำนจำกน�้ำในปี 2555 

รองลงมำเป็นกำรผลิตพลังงำนจำกลม พลังงำนชีวมวล และ

พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ ตำมล�ำดับ

14 OECD
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ภาพที่ 18 : ความสามารถในการผลิตพลังงานทดแทน ในชวงป 2555 -2583

ที่มำ : Deloitte
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ด้านสิ่งแวดล้อม
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การละลายของน�้าแข็งขั้วโลก

ผลของภาวะโลกร้อนที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน 

ในปัจจุบัน คือ น�้าแข็งที่ขั้วโลกละลายเป็นวงกว้าง โดยตั้งแต่

ต้นปี พ.ศ. 2560 น�้าแข็งลาร์เซน ซี (Larsen C) ขั้วโลกใต ้

ซึ่งเป็นแผ่นน�้าแข็งขนาดใหญ่ 50 ตารางกิโลเมตร ได้เกิด 

รอยแยกตัวออกจากแผ่นดินทวีปแอนตาร์กติกามีความลึก 

500 เมตร ซึ่งรอยแยกนี้ค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มเป็น 18 กิโลเมตร 

เมื่อละลายจะท�าให้ระดับน�้าทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นราว 

10 เซน็ตเิมตร อย่างไรกด็ ีได้มกีารคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593  

แผ่นน�้าแข็งจ�านวนมากที่เคยปกคลุมน่านน�้าแถบมหาสมุทร

อาร์กติกจะละลายเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงจะเป็นผลดีในแง ่

ท�าให้เกิดเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศสายใหม่ท่ีจะช่วย 

ย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางทะเลจากเอเชียไปยัง 

ชายฝั่งอีสต์โคสต์ (East Coast) ของสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น 

แต่ผลกระทบด้านลบคือ เกาะจ�านวนมากมีแนวโน้มท่ีจะ 

จมน�้าหายไปจากแผนที่โลก อาทิ หมู่เกาะในอินโดนีเซีย 

กว่า 1,500 แห่ง จากทั้งหมดว่า 17,000 แห่ง ซึ่งรวมถึง 

เมืองหลวงอย่างกรุงจาการ์ตา ที่มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 40 

ของเมืองจะจมหายไปใต้ทะเล

ด้านสิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
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ภาพที่ 21 : แนววงแหวนแห่งไฟที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

      ที่มา: Wikipedia 

การเกิดแผ่นดินไหว

ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2558 

ขนาด 7.9 แมกนิจูดที่ประเทศเนปาลถือเป็นหน่ึงเหตุการณ ์

ท่ีสร้างความเสยีหายอย่างรนุแรงครอบคลุมไปถงึบางส่วนของ

อินเดีย จีน และบังกลาเทศ มีผู้เสียชีวิตกว่า 9,000 คน 

ประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า 212,140 ล้านบาท การเกิด

แผ่นดนิไหวทีเ่กิดข้ึนทัว่โลกประมาณร้อยละ 90 เกดิขึน้บรเิวณ

วงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) และแนวเทือกเขาอัลไพน ์

มีแนวต่อจากเกาะชวาสู่เกาะสุมาตราผ่านเทือกเขาหิมาลัย

และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แนวแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้น 17% 

ของการเกิดแผ่นดินไหวทั้งโลก และอีกแห่งคือ แนวกลาง

มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 5-6%

ส�าหรับประเทศไทยจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหว 

เกอืบ 40 ปีทีผ่่านมามแีผ่นดินไหวขนาดกลาง (5.0-5.9 แมกนจิดู) 

เกิดขึ้น 8 ครั้ง หรือเฉลี่ย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี แบ่งเป็น 

ภาคเหนือ 5 ครั้ง ภาคตะวันตก 3 ครั้ง โดยแผ่นดินไหว 

ที่เกิดขึ้นมีขนาดไม่เกิน 6.0 แมกนิจูด โดยส�านักเฝ้าระวัง 

แผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา มีการประเมินบริเวณ 

แผ่นดินไหวขนาดสูงสดุในประเทศไทย ได้แก่ พืน้ทีร่อยเลือ่น

ภาคเหนือ ขนาดสูงสุด 6.5-7.0 แมกนิจูด รอยเลื่อน 

ภาคตะวันตก ขนาดสูงสุด 7.0-7.5 แมกนิจูด และภาคใต้ 

ขนาดสูงสุด 5.5-6.0 แมกนิจูด ซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยง คือ 1) 

กทม./ปริมณฑล ปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากช้ันดินอ ่อน 2) 

รอยเลือ่นศรสีวสัดิ ์เจดย์ีสามองค์ รอยเลือ่นสะแกง รอยเลือ่น/ 

แนวมุดตัวสุมาตรา 3) พื้นที่ภาคเหนือ/ภาคตะวันตก ปัจจัย

เสี่ยงแผ่นดินไหว รอยเล่ือนในพื้นที่ (เช่น แม่จัน พะเยา) 

รอยเลื่อนในพม่า 4) พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน/ภูเก็ต ปัจจัย

เสี่ยงรอยเลื่อนที่ระนองและมะรุ่ย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยง

เกิดสึนามิที่รอยเลื่อน/แนวมุดตัวสุมาตรา
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ภาวะการเกิดอุทกภัย 

จากรายงานวิจัยขององค์การสหประชาชาติ (UN) 

พบว่า กว่า 20 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 157,000 คน อันเป็น

ผลพวงจากอุทกภัย ซึ่งในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 

เหตกุารน�า้ท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 2.3 พนัล้านคน

และมีแนวโน้มการเกิดที่ถี่ข้ึนและรุนแรงยิ่งข้ึน ส่งผลต่อ

การเกษตรท�าให้ขาดแหล่งผลิตอาหาร โดยพื้นที่ที่ประสบกับ

ปัญหาน�้าท่วมมากกว่าทวีปอื่นๆ ได้แก่ ทวีปเอเซียและ

แอฟรกิา นอกจากนีจ้ากรายงานของ International Strategy 

for Disaster Reduction (ISDR) ระบุว่าในรอบศตวรรษ 

ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์น�้าท่วมที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ 

(hydro-meteorological events) มากถึง 7,486 ครั้ง 

จากฐานข้อมูลภัยพิบัติของ EM-DAT ภัยพิบัติน�้าท่วม 

ทีส่ร้างความสญูเสยีแก่ชวีติมากทีส่ดุในรอบศตวรรษทีผ่่านมา 

เกิดขึ้นในทวีปเอเชียมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทวีปอเมริกา 

และทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศที่ประสบภัยน�้าท่วม

และมีจ�านวนผู ้ เสีย ชีวิตมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยังเกิดอุทกภัยรุนแรงในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลกระ

ทบต่อประชากรกว่า 12.8 ล้านคน และพื้นที่เกษตรได้รับ 

ความเสียหาย 11.20 ล้านไร่

การเกิดคลื่นความร้อน

กรณีเกิดคลื่นความร้อน (Heat wave) ที่ผิดปกติ

กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น 

ประเทศอินเดียมีแรงงานที่ต้องท�างานกลางแจ้งซ่ึงมีผู้สูงอายุ

เสียชีวิตไปถึง 2,000 คน นอกจากนี้หลายประเทศในโซน

ตะวันออกกลาง เช่น ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิรัก อิหร่าน 

กมี็อณุหภมูทิีส่งูขึน้เช่นกนั แต่คลืน่ความร้อนในประวติัศาสตร์

ที่รุนแรงที่สุดคือปี พ.ศ. 2546 ที่เกิดคลื่นความร้อนในยุโรป 

จนมีผู้เสียชีวิต 35,000 คน 

ส�าหรับประเทศไทย องค์การบริหารการบินและ

อวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซา ระบุว่า จากการตรวจวัด

การกระจายของรังสีความร้อนจากกล้องบนดาวเทียม 

เทอราและอะควาในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจะพบกับ 

คลืน่ความร้อนทีย่าวนานทีส่ดุในรอบ 65 ปี ท�าให้ทัว่ทัง้ประเทศ 

มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส คลื่นความร้อน 

ที่เกิดยังส่งผลกระทบทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งท�าให้หลาย

ประเทศเช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

มอีณุหภมูสิงูสุดเป็นประวัตกิารณ์และยงัก่อให้เกดิภาวะภยัแล้ง 

ในหลายพื้นที่
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การลดลงของป่าไม้ 

ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วโลกคงเหลือเพียงประมาณ 

30% ของพื้นที่โลกทั้งหมดที่เป็นพื้นดิน จากการส�ารวจพบว่า 

มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของโลกจากการตัดไม้ท�าลายป่า 

ในภูมิภาคต่างๆ เฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร หรือ 

คิดเป็นประมาณปีละ 130,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ ่

เป็นพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนและเกิดในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา 

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวของโลก ท�าให้เกิดการปลด

ปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกเป็นปริมาณ 12-18% 

ของการปลดปล่อยทัง้หมด ซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและ

แหล่งน�้าที่มีแนวโน้มว่าจะคงเหลือน้อยลงเร่ือยๆ จาก 

การบุกรุกของมนุษย์เพื่อท�าที่อยู ่อาศัย และการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ สังคมเมือง ส�าหรับสถานการณ์ป่าไม้ไทย 

ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจาก World Bank ระบุว่า 

พื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงถึง 3 ล้านไร่ โดยพื้นท่ีป่าไม ้

เหลือเพียง 37% เป็นอันดับ 8 ของอาเซียน และอันดับ 

81 ของโลก 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ 

ภาพที่ 22 : แผนที่ป่าไม้โลก ปี พ.ศ. 2533-2558

      ที่มา: Food and Agriculture organization
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ภาพที่ 23 : คาดการณ์สถานการณ์น้ำาโลกในปี พ.ศ. 2573

      ที่มา: OECD Environmental Outlook, 2008 

วิกฤติการณ์น�้า

รายงาน Global Risks Report 2015 ของ WEF ระบุว่า 

วิกฤตน�้าเป็นภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงสูง โดยคาดการณ์ว่า 

ในอีก 15 ปีข้างหน้าทั่วโลกจะขาดแคลนน�้า ซึ่งประชากร  

2.7 พันล้านคน หรือคิดเป็น 40% ของประชากรโลก 

จะประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าอย่างน้อย 1 เดือนต่อปี 

ภาคการเกษตรในประเทศที่ด้อยพัฒนามีความต้องการใช้น�้า

สูงถึง 90% และไม่มีน�้าสะอาดพร้อมใช้ โดยองค์การ

สหประชาชาติระบุว่า ประชากร 1 ใน 5 ของโลกก�าลัง

ขาดแคลนน�้าสะอาดเพื่อบริโภค ส่งผลให้มีคนเสียชีวิต 

จากโรคภัยที่ เ กิดจากการขาดแคลนน�้าสะอาดบริโภค 

ถึงปีละ 27 ล้านคน หรือ 1 คนในทุก 8 วินาที  

สถาบนัจดัการน�า้ระหว่างประเท (IWMI) ได้ประมาณการ 

ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประชากร 4,000 ล้านคน ใน 48 ประเทศ 

(2 ใน 3 ของประชากรโลก) จะเผชญิกบัปัญหาการขาดแคลนน�า้ 

ซึ่งปัจจุบันกว่า 36 ประเทศก�าลังเผชิญภาวะความตึงเครียด

จากความต้องการน�า้มากเกนิกว่าปรมิาณน�า้ทีม่อียู ่โดยเฉพาะ

ในประเทศเอธโิอเปียมปีระชาชนกว่า 9 ล้านคนท่ียงัไม่สามารถ

เข้าถึงน�้าสะอาด นอกจากนี้ OECD ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2573 

สหรัฐอเมริกาจะประสบป ัญหาวิกฤตน�้ าที่ครอบคลุม 

ทั้ งประเทศ และบางส ่วนในพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือ 

โดยประเทศทีม่รีะดบัความตงึเครยีดจากการขาดแคลนน�า้สงู 

คือ ภูมิภาคแอฟริกา รวมถึงประเทศสเปน อิตาลี สวีเดน 

ฟินแลนด์ ยูเครน หรือแม้แต่ประเทศออสเตรเลียซ่ึงมี 

พืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่กย็งัต้องเผชญิกบัระดบัความตึงเครยีด

จากการขาดแคลนน�้าสูงข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมี

ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 
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ส�าหรับประเทศไทยประสบวิกฤตน�้าในด้านของ 

ภัยแล้ง จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พบว่าปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 

กว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวน

สภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งถือเป็น “ภัยแล้งนอกฤดูกาล” ท�าให้

ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งประเทศต�่ากว่าค่าปกติราว 46% และ

ปริมาณน�้าต้นทุนทั้งประเทศค่อนข้างต�่าอยู่ที่ราว 45% ของ

ปริมาณความจุเขื่อนทั้งประเทศ ซึ่งภาคการเกษตรได้รับ 

ผลกระทบโดยตรงต่อการเพาะปลูกและผลผลิตที่ได้รับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มีการคาดการณ์ว ่าในปี พ.ศ. 2593 ปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าจะเพิ่มข้ึนถึง 50% จากปัจจุบัน 

ซึ่งอัตราการเพิ่มข้ึนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กว ่า 70% นี้จะเกิดขึ้นในภาคพลังงาน นอกจากน้ี 

ภาคการเกษตรจะเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development, 2012) เช่นเดียวกับองค์การเพื่อความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 

Co-operation and Development - OECD) ก็ได้ 

มีการคาดการณ์ว ่าอุณหภูมิของโลกในปี พ.ศ. 2593 

อาจเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3 - 6 องศาเซลเซียส ซึ่งเกินเป้าที่ได้ตกลง

กันไว้ในระดับระหว่างประเทศท่ีจ�ากัดให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 

2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ต้องมีการร่วมมือกันลดอัตรา 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงจากปัจจุบันเพื่อลด

อุณหภูมิโลก

ส�าหรับประเทศไทยจากรายงาน Thailand Biennial 

Update Report 2011: UNFCCC พบว่า ประเทศไทย 

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 305.52 

MtCO2e (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) โดยมี

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้า

ประมาณ 86.87 MtCO2e หรือประมาณ 39% ของการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังม ี

การคาดการณ์แนวโน้มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 657.67 MtCO2e ในปี พ.ศ. 2573 และ 

1,250 MtCO2e ในปี พ.ศ. 2593



57

ภาพที่ 24 : แนวโน้มการปล่อยกาซเรือนกระจกของไทยในอนาคต

      ที่มา: Thailand Biennial Update Report 2011: UNFCCC

มลพิษทางอากาศ

จากรายงานองค์การสหประชาชาติปี พ.ศ. 2557 ได้

ส�ารวจมลพษิทางอากาศช่วง 5 ปีทีผ่่านมาในเกือบ 1,600 เมอืง 

จาก 91 ประเทศ โดยเก็บข้อมูลจากอนุภาคฝุ่นละออง

เป็นปัจจัยหลัก พบว่า คนเมืองทั่วโลกกว่าครึ่งหนึ่งอาศัย

อยู่ในเมืองที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่ามาตรฐาน

ขององค์การอนามัยโลกถึง 2.5 เท่า และมีประชากรเมือง

เพียง 12% เท่าน้ันที่อาศัยในเมืองที่ค่าคุณภาพอากาศอยู่

ในมาตรฐาน โดยประเทศที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรง

ที่สุด คือ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน และอิหร่าน  นอกจาก

นี้ ในปี พ.ศ. 2559 กรุงปักกิ่งของประเทศจีนต้องเผชิญกับ

จ�านวนฝุน่ละออง อนภุาคขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM 10)

ส่งผลให้คนในประเทศป่วยด้วยโรคทางเดนิหายใจ ปอดตดิเชือ้

และโรคหวัใจ นอกจากนีไ้ด้มกีารคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593

ประเทศที่จะมีประชาชนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ

มากที่สุด คือ ประเทศจีน และ อินเดีย 

การลดลงของสัตว์ทะเล

ส�าหรับระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหาร

ส�าคญัของโลก โดยกองทนุสตัว์ป่าโลก และสมาคมสตัววทิยา

แห่งลอนดอน ระบวุ่า ประชากรสตัว์ท่ีอาศยัและหากนิในทะเล 

อาท ิปลา สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมในทะเล นก และสตัว์เล้ือยคลาน

ลดลงถงึ 49% นับแต่ปี พ.ศ. 2513 จากการวิเคราะห์สตัว์ทะเล

กว่า 1,200 สายพันธุ์ในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของ

ประชากรสัตว์ทะเลสายพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ 

อาทิ ปลาทูน่า และปลาแมคเคอเรล มีสถานการณ์เลวร้าย  

คอื ลดลงถงึ 74% ขณะทีป่ลงิทะเล ซ่ึงถอืเป็นอาหารราคาแพง

ในเอเชียลดลง 98% จากแหล่งอาศัยในหมู่เกาะกาลาปาโกส 

และลดลง 94% ในทะเลแดงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
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ประเทศจีน 

มีการก�าหนดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 12 (ช่วงปี 

2554-2558) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 17% ซึ่งสามารถควบคุม

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ได้เกนิเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ มีการตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช ่

เชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Non-fossil) 11.4% ซึ่งด�าเนินการ 

ได้ 12% นอกจากน้ี จนีได้วางแผนปรับโครงสร้างทางพลงังาน

และโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

โดยให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 

ปัจจุบันจีนมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 

40 เมกะวัตต์ อยู่ในมณฑลอานฮุย มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

160,000 แผง ลอยรับแสงอาทติย์อยูใ่นทะเลสาบ โดยต้ังเป้าว่า 

ภายในปี พ.ศ. 2573 การผลิตไฟฟ้า 20% จะต้องมาจาก 

เช้ือเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต�่า ซึ่งรวมถึง 

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย โดยปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า 

จากเชื้อเพลิงดังกล่าวมีสัดส่วนเพียง 11%

ความร่วมมือในการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประเทศฝรั่งเศส 

ประกาศเป็นชาติ Carbon Neutral ในปี พ.ศ. 2593  

โดยมีการก�าหนดเป้าหมายว่าปี พ.ศ. 2583 ยกเลิกการขาย

รถยนต์ที่ใช้น�้ามัน ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นในการจัดการสภาพ

อากาศในกรุงปารีส โดยปัจจุบันมีรถยนต์ไฮบริดในฝรั่งเศส

ประมาณ 3.5% ของตลาด รถไฟฟ้าคิดเป็น 1.2% แม้ทาง

สหรัฐฯ จะปฏิเสธการเข้าร่วมข้อตกลงปารีส แต่ทางฝรั่งเศส

และประเทศสมาชิกที่เหลือยังคงด�าเนินการต่อไป โดยค่าย

ผลิตรถยนต์ของฝรั่งเศส อาทิ เปอโยต์ (Peugeot) ซีตรอง 

(Citroen) เรโนลต์ (Renault) ต่างพัฒนารถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และอินเดีย ก็ได้น�าเสนอมาตรการ 

ในลักษณะคล้ายๆ กนั โดยตัง้เป้าหมายยกเลกิการใช้รถยนต์

ที่ใช้น�้ามันภายในปี พ.ศ. 2573 

นอกจากน้ียังมีเป้าหมายอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในแผน 

สิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสในเรื่องการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ภายในปี พ.ศ. 2565 ลดการผลติไฟฟ้านิวเคลยีร์ให้เหลอืเพยีง 

50% ของผลผลิตทั้งหมดภายใน ปี พ.ศ. 2568 และสิ้นสุด 

การออกใบอนุญาตส�ารวจน�้ามันและก๊าซใหม่ๆ 

ประเทศอังกฤษ 

จัดตั้งกองทุนมูลค่าราว 11,100 ล้านบาท เพื่อ 

ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหามลพิษที่ปล่อย 

ออกมาจากยานพาหนะท่ีใช้น�้ามันดีเซล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของงบประมาณ 131,000 ล้านบาทในการปรับปรุงคุณภาพ

อากาศ โดยอังกฤษเตรียมประกาศห้ามผลิตรถยนต์และ 

รถตูท้ีใ่ช้น�า้มนัดเีซลและเบนซนิในประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2583 

เป ็นต ้นไป นอกจาก น้ี รั ฐบาลได ้มี ให ้ งบประมาณ 

8,700 ล้านบาท แก่หน่วยงานทางการท้องถิ่นเพื่อท�าแผน 

การจดัการถนนทีม่รีะดบัมลพษิสงู เน่ืองจากมลพษิทางอากาศ

มีส ่ วน เกี่ ยวข ้อง กับการ เสีย ชีวิตก ่อนวัยอันควรราว 

40,000 รายต่อปีในสหราชอาณาจักร และการคมนาคม 

ก็มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย  
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ประเทศฟินแลนด์ 

รฐับาลฟินแลนด์ก�าลงัพจิารณายกเลิกการใช้พลงังาน

จากถ่านหินแบบถาวรภายในปี พ.ศ. 2573 ตามยุทธศาสตร์

ใหม่ว่าด้วยเรือ่งพลงังานและสภาพภมูอิากาศ พร้อมยกระดับ

พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) เพื่อการคมนาคมขนส่ง

เพิ่มขึ้นเป็น 30% โดยมีการวางแผนเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี

สะอาด ใช้พลังงานทดแทนเป็นหลัก อาทิ พลังงานลม 

พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และลดการน�าเข้าน�้ามัน 50% 

รวมทั้งผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10% โดย 

สหราชอาณาจักร ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์ก็ได้ประกาศ

แผนการยกเลิกการใช้ถ่านหินภายใน 10-15 ปี แสดงให้เห็น

ว่าผู้น�าประเทศในสหภาพยุโรปต้องการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 80-95% ภายในปี พ.ศ. 2593

นอกจากนีรั้ฐบาลฟินแลนด์ได้ร่วมมือกบักลุม่ประเทศ

นอร์ดิก 15 เพื่อผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานท่ีปล่อย

คาร์บอน เป็นศนูย์ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593  และน�าพลงังาน

ชีวภาพ รวมถึงพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นเข้ามาทดแทน 

การใช้ทรัพยากรน�้ามัน

ประเทศสวีเดน 

สวีเดนมีแนวคิดในการออกแบบและบริหารจัดการ

เมืองโดยบูรณาการแบบองค์รวม ทั้งด ้านการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน การใช้น�้า 

การคมนาคมขนส่ง เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมือง 

ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

น ้อยที่ สุด โดยมีการจดลิข สิทธิ์ แนวคิดนี้ภายใต ้ชื่ อ 

“ซิมไบโอซิตี้” (SymbioCity) โดยกรุงสตอกโฮม ถือว่าเป็น

เมืองหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

ของโลก โดย 30% ของชาวเมอืงเดินและป่ันจกัรยานไปท�างาน 

61% ของชาวเมืองใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทาง 

ขณะที่รถส่วนตัวที่วิ่งอยู ่ในเมืองทุกๆ หนึ่งคันในหกคัน 

เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด และมีการบริหารจัดการเมือง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ อาทิ    

- ระดับภาคอุตสาหกรรม สวีเดนมีการน�าพลังงาน 

ความร้อนส่วนเกนิมาใช้ประโยชน์ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซ่ึงถ้าทวีปยุโรปสามารถน�าพลังงานความร้อนส่วนเกินไปใช้

ประโยชน์ได้ในสัดส่วนเดียวกับที่สวีเดนใช้ จะท�าให้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ 

สนธิสัญญาเกียวโตถึง 4 เท่า

15 กลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries) ประกอบด้วย ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวีเดน และเขตปกครองตนเองในสังกัดของประเทศดังกล่าว 
อันได้แก่ กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) หมู่เกาะแฟโร (แดนมาร์ก) และหมู่เกาะโอลันด์ (ฟินแลนด์) ซ่ึงในอดีต กลุ่มประเทศนอร์ดิกส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าทรัพยากรน�้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลจึงลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นเอง อาทิ พลังงานลม พลังงานน�้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานชีวภาพ และพลังงานนิวเคลียร์
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-  เรื่องการจัดการขยะ มีการน�าขยะในบ้านเรือนมา

รีไซเคิลถึง 96% ส่วนขยะที่ไม่สามารถน�ามารีไซเคิลได้จะถูก

ฝังกลบ นอกจากน้ีการจดัการขยะด้วยวธิทีางชวีภาพก�าลงัได้

รับความนิยมมากขึ้น โดยขยะกว่า 46% ถูกน�าไปเผาให้

พลังงาน เทียบเท่ากับการใช้น�า้มัน 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พลังงานนีเ้พยีงพอทีจ่ะให้ความร้อนในบ้าน 810,000 หลงั ช่วย

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.2 ล้านตันต่อปี 

ส่วนน�้าเสียและขยะชีวภาพที่เกิดขึ้นในครัวเรือน สามารถน�า

ไปผลติเป็นก๊าซชีวภาพเพือ่ใช้ในการผลติพลังงาน และใช้กบั

รถพลังงานสะอาด โดยรถสาธารณะส่วนใหญ่ของสวีเดนใช้

ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

- มาตรการทางภาษี รัฐบาลจะลดภาษีให้กับรถยนต์

ที่ใช้พลังงานสะอาด ทั้งรถที่ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 

เอทานอล หรือแม้กระทั่งพลังงานไฟฟ้า และเก็บภาษีรถยนต์

ที่ใช้พลังงานฟอสซิลในสัดส่วนที่สูงกว่า ท�าให้ปริมาณการใช้

รถยนต์พลังงานสะอาดมีสัดส่วนสูงขึ้นในแต่ละปี จนน�าไปสู่

การตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2593 จะยกเลิกการใช้เชื้อเพลิง

จากฟอสซิล

- การจัดการผังเมือง มีข้อก�าหนดในการจัดตั้ง 

แหล่งธุรกิจ ท่ีพักอาศัย และแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 

อย่างมแีบบแผน ท�าให้ระยะทางเฉลีย่ในการเดนิทางไปท�างาน

ของชาวเมืองแต่ละคนอยู ่ที่ 10 กิโลเมตร โดยใน 50% 

คนท�างาน มีท่ีท�างานห่างจากบ้านไม่ถึง 5 กิโลเมตร 

ในขณะที่เมืองมีการพัฒนาทางส�าหรับจักรยานและทางเท้า

มากขึ้นทุกปี

ประเทศไทย  

ได้ประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ (INDCs) ขั้นต�่าที่ 20% จากระดับปีฐาน

ของการปล่อยปกติภายในปี พ.ศ. 2573 และเป้าหมายขั้นสูง

ที่ 25% หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 

ในปัจจุบัน จากการค�านวณ BAU ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทย

ในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก 555 

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงตาม INDCs 

ที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25% นั่นหมายถึง 

ไทยจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 445 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ซึง่ถือเป็นความท้าทายของไทย

ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตาม 

เป้าหมายที่วางไว้
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ด้านการเมือง
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จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน นักธุรกิจ 

และกลุ่มชนชั้นน�าเกี่ยวกับอ�านาจของประเทศใน 5 ด้าน คือ 

ความเป็นผู้น�า อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลทางการเมือง 

พันธมิตร และพันธมิตรทางการทหาร พบว่าสหรัฐอเมริกา

ยังถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีอ�านาจมากที่สุด ตามมาด้วย

รัสเซีย จีน อังกฤษ และเยอรมนี 16

ด้านความเข้มแขง็ทางการทหาร ถอืเป็นตวัแปรส�าคญั

ต่อความมัน่คงและอ�านาจของประเทศ ซึง่ Global Firepower 

ได้มีการจัดอันดับแสนยานุภาพทางการทหาร โดยในปี 2559 

สหรฐัอเมรกิายงัคงมรีะดบัแสนยานภุาพทางการทหารสงูทีส่ดุ

มีจ�านวนอากาศยาน เรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือด�าน�้ามาก

ทีส่ดุในโลก ตามมาด้วยรัสเซีย ทีมี่จ�านวนทหารพร้อมรบมาก

เป็นอันดับต้นๆ และมีรถถังมากท่ีสุดในโลก ส�าหรับ

ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก หรือ ที่ 3 ของ

อาเซียน เป็นรองเพียงอินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีจ�านวน

ทหารพร้อมรบ จ�านวนรถถังและเรือด�าน�้ามากกว่าไทย

ด้านการเมือง

อํานาจทางการเมือง

16 U.S. News in partnership with Y&R’s BAV and Wharton. Source : https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings 
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ภาพที่ 27 : 25 ประเทศที่มีอันดับแสนยานุภาพทางการทหารสูงที่สุดในปี 2559

ที่มา : Business Insider โดยใช้ข้อมูลจาก Global Firepower

ส�าหรับสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์ จากรายงานของ

สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน 17 ปัจจุบันประเทศที่ถือ

ครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดคือรัสเซียและสหรัฐอเมริกา 

โดยปริมาณท่ีทั้งสองประเทศที่ครองรวมกันเป็นสัดส่วนกว่า

ร้อยละ 80 ของทั้งหมด ไม่รวมเกาหลีเหนือซึ่งไม่สามารถ

ประมาณการได้ ประเทศอื่นๆ ที่ถือครองหัวรบนิวเคลียร ์

คือ ฝรั่งเศส จีน อังกฤษ ปากีสถาน อินเดีย และอิสราเอล

17 https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
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ด้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจ หากวัดด้วยขนาดของ
ระบบเศรษฐกจิ สหรัฐฯ ยงัคงเป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิ
ท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยในปี 2559 มี GDP กว่า 18 ล้านล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ขณะที่ GDP ของจีนซึ่งอยู่ในล�าดับที่ 2
เป็น 11 ล้านล้านดอลล่าร์ ทิ้งห่างญี่ปุนในล�าดับที่ 3 ซึ่งมี
GDP 5 ล้านล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยเยอรมนี อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และอินเดีย ส่วนรัสเซียอยู่ในล�าดับที่ 12 ที่ 1.3 ล้าน
ล้านดอลลาร์ และไทยมีขนาดเศรษฐกิจเป็นล�าดับที่ 25
โดยมี GDP ประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ 18

ทั้งนี้หากถ่วงน�้าหนักด้วยอ�านาจซื้อ จีนจะขึ้นมาเป็น
อันดับที่ 1 และสหรัฐฯ จะกลายเป็นอันดับที่ 2 และในด้าน
การเติบโตของเศรษฐกิจ จีนมีอัตราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 6.5 ต่อปี ส่วนสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 2 ต่อปี หากยังคงรักษาอัตราการเติบโตในระดับนี้ไว้ 
จีนจะมี GDP มากกว่าอเมริกาในอีก 10 ปีข้างหน้า อีกทั้ง
จนียงัเป็นประเทศทีท่�าการค้าระหว่างประเทศมากทีส่ดุในโลก
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 19

 

สถานการณความขัดแย้ง

จากความรุนแรงของความขัดแย้งทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศในปี 2559 ประเทศท่ีก�าลังมีสงคราม
เต็มรูปแบบ คือ ซีเรีย อิรัก เยเมน อัฟกานิสถาน ลิเบีย ตุรกี 
ปากีสถาน ยูเครน ไนจีเรีย แคเมอรูน ชาด ไนเจอร์ โซมาเลีย 

ซูดาน ซูดานใต้ และเม็กซิโก โดยสงครามในแต่ละประเทศ 
มีสาเหตุและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเมือง
ชาติพันธ์และศาสนา และการก่อการร้าย

18 ข้อมูลจาก World Bank ปี 2016. Source : http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 
19 https://www.bloomberg.com/graphics/2016-us-vs-china-economy/  

ภาพที่ 28 : ความรุนแรงของความขัดแย้งทั้งภายในและระหว่างประเทศในปี 2559

ที่มา : Esri Story Maps and PeaceTech Lab



65

ส�าหรับความขัดแย้งทางการเมือง เช่นในซีเรียและ

ลิเบียที่มีผลมาจากปรากฎการณ์อาหรับสปริง โดยในปี 2554 

ประชาชนในซีเรียและลิเบียเรียกร้องให้ผู ้น�าของประเทศ 

ลาออกจากต�าแหน่ง แต่รัฐบาลกลับเลือกตอบโต้กลุ ่ม 

ผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงจนกระทั่งความขัดแย้งลุกลาม 

เป็นสงครามกลางเมือง และน�ามาซึ่งการแทรกแซงจาก 

ชาติอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่าง

มุสลิมนิกายซุนนี และนิกายชีอะฮ์ ซึ่งมีการสู ้รบกันจน 

กลายเป็นสงครามระหว่าง 2 นิกาย โดยประเทศที่มี 

การสู้รบกันได้แก่ ซีเรีย อิรัก อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย และ

เยเมน เป็นต้น 

ส่วนสงครามทีม่าจากความแตกต่างด้านชาตพินัธ์ุ คอื 

สงครามในตุรกี ไนจีเรีย ซูดาน ซูดานใต้ และยูเครน โดย 

ในตุรกีและเคอร์ดิสถานอิรักเป็นการสู ้รบของชาวเคิร ์ด 

ที่ต้องการแยกตัวออกเป็นอิสระ ในไนจีเรียเป็นการสู้รบ

ระหว่างชนเผ่าที่ท�าเกษตรกรรมซึ่งนักถือศาสนาคริสต์กับ 

ชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ในซูดานและ

ซูดานใต้เป็นสงครามระหว่างกลุ ่มชาติพันธุ์ดิงกาซึ่งเป็น 

ฝั่งรัฐบาลและชาติพันธุ์นูเออร์ซึ่งเป็นฝั่งกบฎ ส่วนในยูเครน

ซึ่งประชาชนส่วนมากในไครเมียมีเชื้อสายรัสเซียและอยู ่

ภายใต้การปกครองของรัสเซียมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ยังมีสงครามกับกลุ่มก่อการร้าย ในปี 2560 

มีเหตุก่อการร้ายรวม 817 เหตุการณ์ มีผู ้เสียชีวิตรวม 

5,058 คน จากแผนภาพที่ 28 ขนาดของวงกลมแสดงจ�านวน 

ผู้เสียชีวิตและสีของวงกลมแสดงถึงกลุ่มก่อการร้ายที่ท�าการ

โจมตี สีเหลืองคือกลุ่ม IS, สีแดงคือกลุ่มโบโกฮาราม, สีส้ม 

คือกลุ ่ม PKK, สี เ ขียวคือกลุ ่มอัลเคดา, สีน�้ า เ งินคือ 

กลุ่ม Al-Shabaab, สีชมพูคือกลุ่มตาลีบัน, สีน�้าตาลคือ 

กลุ่มอื่นๆ และสีเทาคือไม่สามารถระบุได้ จะเห็นได้ว่าพื้นที่

ที่เกิดเหตุก่อการร้ายทับซ้อนกับพื้นที่สงครามเต็มรูปแบบ 

เป็นส่วนมาก ปัจจบุนักลุม่ IS นบัว่าเป็นกลุม่ก่อการร้ายทีใ่หญ่

ที่สุดและอันตรายที่สุดในโลก โดยในปี 2560 ได้ท�าการโจมตี 

295 เหตกุารณ์ เป็นเหตใุห้มผู้ีเสยีชวิีต 2,073 คน คดิเป็น 40% 

ของผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายทั้งหมด พื้นที่หลักคืออิรัก

และซีเรีย ตามมาด้วยอัฟกานิสถานและปากีสถาน ล่าสุด 

ได้ขยายพื้นที่ไปยังเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปินส์ และยังมี

การก่อเหตใุนอีกหลายพืน้ที ่เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส ออสเตรเลยี 

และอินโดนีเซีย เป็นต้น
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ภาพที่ 29 : แผนที่เหตุก่อการร้ายในปี 2560 20

ที่มา : Esri Story Maps and PeaceTech Lab

20 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560
21 The Refugee Project. Source : http://www.therefugeeproject.org/#/2016 

ป ัจจุบันรูปแบบการก ่อการร ้ ายได ้พัฒนา ข้ึน 

เป็นอย่างมาก มีปฏิบัติการแบบเดี่ยวหรือที่เรียกกันว่า 

Lone Wolf คือปฏิบัติการโดยตัวคนเดียวด้วยบุคคลท่ีไม่มี

ประวัติอาชญากรรมเข้าท�าการโจมตีในที่สาธารณะ โดย 

พบว่ากลุม่ก่อการร้ายได้ท�าการชกัน�าและเผยแพร่แนวความคดิ 

วิธีปฏิบัติการต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มแนวร่วม 

และท�าให้เจ้าหน้าทีค่วบคมุสถานการณ์ได้ยากข้ึน นอกจากน้ี

ยงัเริม่มกีารแฮกเวบ็ไซต์ต่างๆ ซึง่เป็นสญัญาณของการโจมตี

ทางไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้นในอนาคต  

ผลกระทบที่เกิดจากสงครามส่งผลให้ประชาชนใน

ประเทศเหล่าน้ีเกดิการอพยพและลีภ้ยั โดยปัจจุบนัประเทศท่ี

มีจ�านวนผู้ลี้ภัยมากที่สุด คือ ประเทศซีเรีย โดยประเทศ 

ปลายทางหลักคือตุรกี เลบานอน และจอร์แดน ประเทศที่มี

ผู้ลีภั้ยมากเป็นอนัดบัที ่2 คอื อฟักานสิถานซ่ึงอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 

ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2556 ประเทศปลายทางหลัก คือ 

ปากสีถานและอหิร่าน ส่วนประเทศทีม่ผู้ีลีภ้ยัอยูใ่นล�าดบัที ่3 

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คือ อิรัก โซมาเลีย และ 

ซูดานใต้ 21
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1. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) มสีมาชกิ 29 ประเทศ 

คือ กรีซ โครเอเชีย แคนาดา เช็กเกีย เดนมาร์ก ตุรกี   

นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย เบลเยียม โปรตุเกส  

โปแลนด์ ฝรั่งเศส มอนเตเนโกร เยอรมนี โรมาเนีย 

ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย 

สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจักร อติาลี เอสโตเนีย  แอลเบเนีย 

ไอซ์แลนด์ และฮังการี

2. องค ์การความร ่วมมือเซี่ ยงไฮ ้  Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) มีสมาชิก 12 ประเทศ 

คือ จีน อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน 

อุซเบกิซถาน อัฟกานิสถาน* เบลารุส* อิหร่าน* และ

มองโกเลีย*

3. นโยบายการต่างประเทศและความมัน่คง Common 

Security and Defence Policy (CSDP) ประเทศสมาชิก 

กลุ่มอียู

การรวมกลุ่มด้านความมั่นคง

4. องค์กรสนธิสัญญาความมั่นคงร่วม Collective 

Security Treaty Organization (CSTO) มีสมาชิก 8 ประเทศ 

คือ อาเมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน รัสเซีย 

ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน* และเซอร์เบีย*

5. สภาสันติภาพและความมั่นคง Peace and 

Security Council (PSC)  มีสมาชิก 15 ประเทศ คือ อัลจีเรีย 

บูรุนดิ ชาด อิเควทอเรียลกินี เอธิโอเปีย แกมเบีย กินี 

ลิเบีย โมแซมบิค นามิเบีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ อูกันดา และ

แทนซาเนีย

6. ประชาคมเพื่ อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต ้ 

Southern African Development Community (SADC) 

มสีมาชกิ 15 ประเทศ คอื แองโกลา บอสวานา คองโก เลโซโธ 

มาดากัสกา มาลาวี มอริเชียส โมแซมบิค นามิเบีย เซเชลส์ 

แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย แซมเบีย และ 

ซิมบับเว

กลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยังคงอยู่และใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
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ภาพเหตุการณ์จำาลองอนาคต

Scenario Framework
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อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่ต�่ ามากของกลุ ่ม 

ประเทศพฒันาแล้วในสหภาพยโุรปและประเทศสหรฐัอเมรกิา

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผนวกกับประเทศส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ น�ามาซึ่งความวิตกกังวลถึง 

ความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ 

ตะวนัตก ประเทศเยอรมนพียายามผลกัดนัการน�าระบบดิจทิลั

มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงานที่นับวันจะ

ขาดแคลน แนวคิดดังกล่าวขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ประเทศต่างๆ เกิดความตระหนักว่า โลกก�าลังเข้าสู ่ยุค 

ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 4 หรือ Industry 4.0 แล้ว 

การพัฒนาของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อย่างก้าว

กระโดด ในขณะทีต้่นทนุของเทคโนโลยลีดต�า่ลงอย่างต่อเนือ่ง 

ช่วยสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มองเห็นความเป็นไปได้และ

เริม่เตรยีมการในการเปลีย่นผ่านประเทศเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม

ดิจิทัล  

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกย�่าแย่ลงจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อน 
ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การขาดแคลนน�้าและ
อาหาร, การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ, ปัญหาสุขภาพ 
การลงนามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ของ 197 
ประเทศ เพ่ือช่วยกันควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น 
เกนิกว่า 2 องศาเซลเซยีส ท�าให้มองเหน็ความหวงัทีจ่ะเยียวยา
โลกให้ดีข้ึนได้ อย่างไรก็ดี การถอนตัวจากความตกลง 
ดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
อนัดบัสองของโลก ท�าให้โอกาสในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว
แทบจะเป็นศูนย์

การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 4 นอกจากจะเป็น

กลไกหลกัทีจ่ะสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ในระยะยาว และสามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้ดีข้ึน ยังช่วยสร้างรูปแบบและประสบการณ์ 

ที่แตกต่างในการใช้สินค้าและบริการ เกิดการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงช่วย 

ลดอัตราการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโลกลงได  ้

ในเวลาเดียวกัน 

สถานการณ์ปัจจุบัน
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย

โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ส่งผลให้ชนช้ันกลางในเอเชีย 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ก�าลังซื้อ 

ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลได้สร้างตลาดสินค้าและบริการใหม่ให้กับ 

หลายประเทศ ในขณะเดียวกันการเพิ่มข้ึนของชนชั้นกลาง 

ยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ท�าให้

คุณภาพของแรงงานรุ ่นใหม่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะ 

เคลือ่นย้ายไปในทกุภมูภิาคทัว่โลก อย่างไรกด็ ีเมือ่ชนช้ันกลาง 

มากขึ้น อัตราการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูงขึ้น 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกย่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในขณะเดียวกัน 

ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาจะมีการแสดงบทบาททางสังคม 

ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว ่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น 

การเรียกร้องสิทธิ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ยึดโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างแยกไม่ออก การพัฒนาเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ เพื่อ

ตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล เช่น ธุรกรรมออนไลน์, 

Wearable Device, ระบบ Home Automation, สกุลเงิน

ดิจิทัล, Social Media, ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ล�้าสมัย

ยังช่วยให้การดูแลสุขภาพและการรับมือกับการเจ็บป่วยของ

มนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มนุษย์จึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

ในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวกให้แก่

ผูบ้รโิภคในทกุๆ ด้าน การก่ออาชญากรรมไซเบอร์ในรปูแบบ

ต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การโจมตีช่องโหว่ของระบบ

เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรได้สร้างความเสียหาย

รนุแรงมากขึน้ทกุขณะ หากกลไกในการรกัษาความปลอดภยั

ในระดับนโยบายไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนได้ 

อาชญากรรมไซเบอร ์ก็ จะ เป ็นภัยคุกคามที่ สกัดกั้ น 

การเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลในที่สุด  

การขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ 

ทัว่โลกเป็นภยัคกุคามทีส่�าคญัทัง้ในด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ 

และสังคม เทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสารที่ไร้พรมแดน 

ท�าให้เครอืข่ายการก่อการร้ายเตบิโตและขยายวงอย่างรวดเรว็ 

อีกทั้งการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการ

ก่อการร้ายท�าให้ระดับความรุนแรงและผลกระทบมีมากขึ้น 

นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายของประเทศ

ต่างๆ ในทางลับอาจเป็นชนวนส�าคัญที่น�าไปสู่ภาวะสงคราม

ระหว่างประเทศได้อีกด้วย 

ส�าหรับประเทศไทย แรงผลักดันจากการติดกับดัก 

รายได้ปานกลางมานานกว่า 20 ปี จากการผลติสนิค้ามมีลูค่า

เพิ่มต�่า ประกอบกับประเทศก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสขาดแคลนแรงงาน

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ประเทศไทยจึงได้เปิดรับแนวคิด

อุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเต็มที่

รัฐบาลเฉพาะกาลภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน

ที่จะน�าประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วยแนวคิด 

Thailand 4.0 ซึ่งหมายรวมถึงการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช ้ ในการ เ พ่ิมความสามารถในการแข ่ ง ขันของ 

ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยแนวคิดดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ใน 

แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เพือ่ให้เกดิการผลกัดันเชงินโยบาย 

อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในทุกรัฐบาล ในขณะที ่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มี 

ก�าหนดแนวทางและแผนในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 

20 ปี ลงสู่การปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งเน้นการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 

ระยะ 20 ปี โดยมุ่งเน้นทั้งการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทย 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม 

ทีเ่กีย่วข้อง และการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกบัเศรษฐกจิโลก 

(Global Value Chain) เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยในโลกยุคดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Cyber- 

Physical Production System (CPPS) ท�าให้แรงงาน 

ไม่มีทักษะเริ่มถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์

มากขึ้นเรื่อยๆ ภาคธุรกิจต้องการแรงงานที่มีทักษะซับซ้อน

มากขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีใ่นประเมนิ ตดิตาม ควบคมุ และท�างาน

ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ตลาด RFID มีมูลค่าสูงถึง 

20 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย

ในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานของภาคอตุสาหกรรม และ

มีการน�าระบบ Electronic Product Code (EPC) มาใช้ 

ในภาคการผลิตมากขึ้น ท�าให้การสื่อสารและแลกเปล่ียน

ข้อมูลระหว่างบริษัทกับคู ่ค้ารวมถึงลูกค้าเป็นไปได้อย่าง

รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา อัตราการอยู ่รอดและ 

ประสบความส�าเร็จของ ธุรกิจ Startup สูงขึ้นกว่าเท่าตัว 

จากจดุแขง็ในเร่ืองของการสร้างนวตักรรมและความคล่องตวั 

ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่มองเห็นโอกาสในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของตนเองในรูปแบบของ 

การเป็นคู่ความร่วมมือ ส่งเสริมให้จ�านวนผู้ประกอบการใหม่

ที่มาจากธุรกิจ Startup เพิ่มมากขึ้น 

สถานการณ์ช่วงปี 2561-2563

การเติบโตของชนชั้นกลางของประเทศเกิดใหม ่

ทั้งในเอเชียและแอฟริกาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท�าให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายประชากรจ�านวนมากไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา รวมถึงออสเตรเลียซึ่งม ี

สภาพแวดล้อมและโอกาสในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ 

ที่ดีกว่า อย่างไรก็ดีการก่อการร้ายที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ในกลุ่มประเทศตะวันตก ท�าให้หลายประเทศออกมาตรการ

ในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เข้มงวดมากขึ้น ภูมิภาคเอเชีย 

จงึกลายเป็นเป้าหมายหลกัในการย้ายถิน่ฐานของชนชัน้กลาง

จากประเทศเกิดใหม่

ประเทศในเอเชียน�าโดยจีน รัสเซีย และอินเดีย 

ประสานความร่วมมอืในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค 

โดยการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและระดับ

พหุภาคี มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช ้

ในติดตามและเฝ้าระวังอย่างได้ผล ท�าให้สามารถควบคุม

สถานการณ์ก่อการร้ายไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิม

การเลอืกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.  2563 

ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตได้รับการเลือกต้ังให้เป ็น

ประธานาธบิดคีนใหม่ ท�าให้มกีารคาดการณ์ว่า สหรฐัอเมรกิา

จะกลับเข้ามาแสดงบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น รวมถึง 

การฟื้นคืนความสัมพันธ์และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได ้

ถูกยกเลิกไปในช่วงก่อนหน้านี้
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ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้ง

ภายใต้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้เร่งรัด

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 ใน 6 ส่วนส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน, การดึงดูดการลงทุน เทคโนโลยี และ

บุคลากรจากต่างประเทศ, การแก้ไขกฏหมายที่ล้าสมัย, 

การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพแรงงาน, 

การส่งเสริมธุรกิจใหม่ที่เน้นนวัตกรรม และการส่งเสริม 

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคธุรกิจ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้แก่ประเทศส�าหรับการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล

นบัแต่ปี 2561 เป็นต้นมา รฐับาลไทยเดนิหน้าผลกัดนั

โครงการรถไฟความเร็วสูงอย่างต่อเน่ือง เริ่มจากรถไฟ

ความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งได้

ด�าเนนิการมาตัง้แต่ช่วงกลางปี 2561 ตามด้วยการเซ็นสญัญา

ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-ญ่ีปุ่น เส้นทางกรุงเทพฯ-

เชียงใหม่ และเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ในปี 2563 

ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งส�าคัญในการยกระดับระบบ 

โลจิสติกส์ของประเทศ

รัฐบาลไทยตระหนักดีว ่าเครือข ่ายอินเทอร์เน็ต

ความเรว็สงูเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรับเศรษฐกิจดจิทิลั 

จึงมีการออกนโยบายและมาตรการในหลายด้าน เพื่อให ้

ทัง้ประชาชนและธรุกิจสามารถเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู

ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีการน�าคลื่นความถี่ 

2600 เมกะเฮิรตซ์และ 700 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งถูกใช้ในกิจการ

โทรทศัน์มาจดัสรรเป็นคลืน่โทรคมนาคมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ของเครือข่ายและลดภาระการลงทุนของเอกชนลง รวมถึง

เตรียมรองรับระบบ 5G ที่ก�าลังจะมาถึง นอกจากน้ี 

ยังมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือจูงใจให้มีเอกชน 

เร่งการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงาน

ใหม่เพื่อท�าหน้าที่บูรณาการโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน

ประเทศทีม่อียูข่องทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึน�าเทคโนโลยี

โครงข่ายใยแก้วน�าแสงมาใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ผลของนโยบายต่างๆ ท�าให้ในปี 2563 

ร้อยละ 70 ของพื้นที่ในระดับหมู่บ้านของไทยสามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

ความพยายามของรัฐบาลไทยในการดึงดูดเทคโนโลยี

จากต่างประเทศผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ได้รับการตอบรับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 

ซึง่เป็นผลจากผลักดนันโยบายในด้านต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม

ในช่วงปี 2560-2563 ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทีท่นัสมยัส�าหรบัการผลติและการขนส่ง การออกกฎหมายใหม่ 

การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ และการให ้

สิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทุนที่เหนือกว่าประเทศคู่แข่ง 

ท�าให้นกัลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายเกดิความเชือ่มัน่

และตัดสินใจลงทุนระยะยาว โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 

มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ในพื้นที่ EEC 

ไปแล้วกว่า 400,000 ล้านบาท

นอกจากการเปิดรับเทคโนโลยีจากภายนอกแล้ว 

รัฐบาลยังได้สร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีจากภายใน 

ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว 

มคีวามยัง่ยนื โดยปี 2562 กระทรวงวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย ท้ังในส ่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทเอกชนที่มีความเข้มแข็ง 

ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บูรณาการการท�างาน 

ในการปฏิรูประบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในทุกช่วงชั้น

เพื่อเตรียมก�าลังคนให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจ 

ในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้รณรงค์สร้างค่านิยมใหม่

ต่องานด้านวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ 

ซึง่ท�าให้ก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการลงทุนโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปกว่า 

6,000 ล้านบาท เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมส�าหรับผู้ประกอบการ SME อาทิ 

ห ้องทดลองวิทยาศาสตร ์ ศูนย ์วิจัยในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงศูนย์เรียนรู ้

และพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้แก่นักเรียนนักศึกษา

รัฐบาลตระหนักดีว่า ผลิตภาพเป็นพื้นฐานส�าคัญ 

ของการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม ซ่ึงจะช่วยรักษา 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

จึงได้มีการจัดตั้ง “ส�านักงานส่งเสริมผลิตภาพแห่งชาติ” 

ขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการผลิตภาพแห่งชาติ ท�าหน้าที ่

ในการก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มผลิต

ภาพของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ครอบคลุมตั้งแต ่

การสร้างจติส�านึกเรือ่งผลติภาพท้ังในระดบับคุคลและองค์กร 

การปรบัปรุงประสิทธภิาพของผูป้ระกอบการทัง้ภาคการผลติ

และภาคบริการ และการยกระดับผลิตภาพในหน่วยงาน 

ภาครัฐ 

ธรุกิจ SME ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ประกอบการ

ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ เริ่มปรับตัวโดย 

น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้มากข้ึนเพื่อตอบสนองลูกค้า 

ในขณะทีบ่างรายเร่ิมสร้างรูปแบบธรุกจิใหม่ๆ เพือ่ขยายตลาด

เข้าโลกยุคดิจิทัล แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจของโลกท่ียังไม่ฟื้น

ตัวประกอบกับผู้เล่นในตลาดที่มีจ�านวนมหาศาล ท�าให้ SME 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จมากนัก ในขณะเดียวกัน 

ธุรกิจ Startup ของไทยยังคงเติบโตอย่างช้าๆ แม้ว่าภาครัฐ

จะออกมาตรการต่างๆ เพ่ือสร้างระบบนเิวศทีส่นับสนุนธุรกจิ 

Startup มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับ

หลักประกันทางธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน 

ทางปัญญา การปรับปรุงกฎระเบียบการระดมทุนผ่าน 

Crowdfunding และท�าให้เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนใน Startup 

ของไทยในปี 2564 มีมูลค่าสูงถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แต่ด้วยพื้นฐานและมุมมองในเชิงความคิดสร้างสรรค์และ 

การสร้างนวัตกรรมของคนไทย (Innovative Culture) 

ที่ยังถูกจ�ากัด การขาดจิตวิญญาณของผู ้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Spirit) รวมถึงปัญหาการถูกครอบง�าจาก

ธุรกิจขนาดใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงท�าให้ธุรกิจ startup 

ในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตและเข้มแข็งได้เท่าที่ควร  

รฐับาลไทยมกีารจดัท�าและปรบัปรงุมาตรฐานทีจ่�าเป็น

ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

มาอย่างต่อเนื่องทั้งในการค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

การช�าระเงิน และความปลอดภัย และมีการออกมาตรการ

เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการน�ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้

อย่างจริงจัง ท�าให้ผู ้บริโภค ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่ายท้ังใน 

และต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ 

ของผู้ประกอบการไทยได้ตลอดเวลา ซ่ึงช่วยสร้างโอกาส 

ทางการแข ่งขันและศักยภาพของผู ้ประกอบการไทย 

ในการเป็นส่วนหน่ึงของระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global 

Value Chain) 

รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความมั่นคง

และความปลอดภัยทางไซเบอร์ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีพบปัญหาความขัดแย้ง 

จากการเข้ามาของแรงงานทักษะจากต่างชาติ เพราะ 

พื้นฐานวัฒนธรรมที่ เป ิดกว้างและเป็นมิตรของคนไทย 

แต่ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญในการเพิ่มอัตราการเกิดของ

ประชากรไทยเพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนก�าลงัคนในระยะยาว 

โดยรณรงค์ส่งเสริมให้คนรุ ่นใหม่มีบุตรอย่างน้อย 2 คน 

ผ่านมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อรักษาอัตราการเกิดของ

ประชากรไทยไม่ให้ต�่ากว่า 1.6% ต่อปี 
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เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของโลก ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและ

บริการผ่านระบบเครือข่ายได้ในเวลาที่ต้องการ ในปี 2566 

ประชากรกว่าร้อยละ 30 ของโลกมีการซื้อขายสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ตทั้ง e-Commerce และ m-Commerce โดยมี

มลูค่าธรุกรรมรวมกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะทีส่่วน

แบ่งของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกสูงขึ้นเท่าตัวจาก

ปี 2563 การตดิต่อระหว่างลกูค้าและผูผ้ลติโดยตรงผ่านระบบ

ออนไลน์ ท�าให้ธุรกิจสามารถออกแบบสินค้าและบริการ 

ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

ในขณะที่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโต จ�านวน

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว 

ภาครัฐและภาคเอกชนต้องลงทุนในเ ร่ืองการป ้องกัน

อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ โดยในปี 2566 การใช้จ่ายในเร่ือง

ดังกล่าวทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

การด�ารงชีวิตของคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี

มากขึ้น มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทุกๆ ด้าน 

ไม่ว ่าจะเป็นการท�างาน สันทนาการและความบันเทิง 

การคมนาคม การดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา การจับจ่าย

ใช้สอย รวมถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัย ท�าให้ผู้ผลิต

สนิค้าหรอืบริการมีการคดิค้นสนิค้า บริการ และรปูแบบธรุกจิ

ใหม่ๆ ทีผ่สมผสานการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลั

มาเป็นจุดสร้างความแตกต่างในธุรกิจของตนเอง 

ภาพความส�าเรจ็ของหลายองค์กรธรุกจิทีเ่ป็นหัวขบวน

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีให้เห็นมากข้ึน ท�าให้

องค์กรต่างๆ เริ่มตอบรับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้

องค์กรจ�านวนไม่น้อยเริม่ปรบัรปูแบบธรุกจิมาสูธ่รุกจิยุคดจิทิลั 

การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อต่อต้าน 

การก่อการร้ายระหว่างประเทศต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่าง

มาก มีการน�าเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานด้านข่าว

กรองเพื่อเฝ้าระวังการก่อการร้าย ในขณะที่ประเทศต่างๆ 

ยังคงเข้มงวดในการคัดกรองการย้ายถิ่นฐานของพลเมือง

ความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีท�าให้มีการน�า

ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ควบคุมและตัดสินใจในด้านต่างๆ 

แทนมนุษย์มากขึ้น อย่างไรก็ดี ความกังวลของหลายฝ่าย

ท�าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการก�าหนดเส้นแบ่งหรือขอบเขต

ของการน�าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ให้ชัดเจน

การควบคุมภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มดีข้ึน การมุ่งม่ัน

ปฏิบัติตามพันธะสัญญาของประเทศต่างๆ ประกอบกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจกลับมาเข้าร่วมความตกลง

ปารสีอกีครัง้ท�าให้ความหวังทีจ่ะประคบัประคองสถานการณ์

ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกกลับมาสู ่จุดที่มีความเป็นไปได ้

มากขึ้น

สถานการณ์ ในช่วงปี 2564-2566
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รถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย เส้นทาง

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ได้เปิดให้บริการในปี 2566  ขณะที่

รถไฟความเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

และเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ก�าลังจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปี

หลังจากน้ี ท�าให้นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมและผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศ

ด้านต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี 2561-2563 

ท�าให้ในปี 2566 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก

ธนาคารโลกให้เป็น 1 ใน 20 ของประเทศที่น่าท�าธุรกิจ 

มากที่สุดของโลก ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

ผ่าน BOI ในพ้ืนที่ EEC ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาสูงถึงกว่า 

700,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาต ิ

เหน็ตรงกนัว่า ประเทศไทยเป็นประเทศมคีวามพร้อมมากท่ีสดุ

ในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ส�าหรับอตุสาหกรรมทีต้่อง

ใช้เทคโนโลยข้ัีนสงู เน่ืองจากมีแรงงานทีมี่ศักยภาพและความ

พร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน ส่งผลให้ประเทศไทยกลบัมาเป็น

จดุยทุธศาสตร์ส�าคญัของการค้าการลงทนุในภมูภิาคนีอ้กีครัง้

หนึ่ง การจัดอันดับของทั้ง WEF และ IMD ความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่งจนสามารถข้ึน

ไปอยู่ในกลุ่ม First Quartile ได้ส�าเร็จ 

ความส�าเร็จของโครงการ EEC ได้กลายมาเป็นต้นแบบ

ในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตากในภมูภิาคตะวนัตกและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพ่ือส่งเสริมการค้ากับประเทศในกลุ่ม CLMV ซ่ึงเป็นตลาด

เกิดใหม่ที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความ 

เชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 (21st 

Century New Silk Road) ของจีน ท�าให้เศรษฐกิจของไทย 

มีความม่ันคงและไม่พึ่งพิงแต่กลุ่มประเทศตะวันตกเหมือน 

ในอดีต 

รัฐบาลเร่งส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการ SME 

ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ ยานยนต์ พลาสติก 

ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ ให้มกีารน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป ็นดิจิทัล 

(Digitization) ซึ่งเป ็นพื้นฐานส�าคัญในการเข ้าสู ่ยุค

อตุสาหกรรม 4.0 รวมถงึการพฒันาธรุกจิไปสู่ 10 อตุสาหกรรม

แห่งอนาคต (First and New S-Curve) 

ผลของการศึกษาวิจัยสถานภาพความพร้อมของ 

การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของ

ส�านักงานส่งเสริมผลิตภาพแห่งชาติ ท�าให้รัฐบาลสามารถ 

จัดท�าแนวทางในการยกระดับผู้ประกอบการ (Industrial 

Upgrading) แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุน

เพื่อการยกระดับผลิตภาพเพื่อช่วยเหลือผู ้ประกอบการ 

ในการปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ 

แรงงาน และระบบบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

SME น�าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Sensor, 

ระบบ Big Data, ระบบ Automation เข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิตและการด�าเนินธุรกิจมากข้ึน โดยนับตั้งแต่ปี 2564 

เป็นต้นมา องค์กรในประเทศไทยกว่าร้อยละ 70 ได้เริ่ม 

เข้าสู ่กระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลแล้ว (Digital 

Transformation) ส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของไทยขยายตัวถึง 5 เท่า
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พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ 

ของคนรุ่นใหม่นอกจากจะเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ 

SME แล้ว ยงัสร้างโอกาสและการเตบิโตของเศรษฐกจิฐานราก

ด้วยเช่นกัน รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ธุรกิจชุมชนสร้างคุณค่า 

ให้กับสินค้าและบริการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ฯลฯ และน�า e-commerce 

มาเป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยใช้สถาบันการศึกษา 

ในท้องถิ่นเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่จ�าเป็น 

นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อ

ออกแบบเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ในชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ

และต้นทุนต�่า

การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปสู่ 

ชุมชนระดับต�าบลได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

นอกเขตเมอืง ประชาชนมโีอกาสเข้าถงึบริการสาธารณะต่างๆ 

ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ

ทางการแพทย์และการศึกษา เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับ

การศึกษาที่สูงขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังม ี

ทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ส่งผลให้

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมมีแนวโน้มลดลง 

การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย ์

ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่ตอบสนองต่อโลกยุคใหม่ รวมถึง

ความพยายามของรฐับาลในการสร้างทศันคตเิชิงบวกส�าหรับ

การศกึษาสายอาชพีเริม่ส่งผลลพัธ์ท่ีชดัเจนขึน้ โดยอัตราส่วน

จ�านวนนักเรียน ม.3 ที่เข้าเรียนในสายสามัญต่อสายอาชีพ 

ลดลงจาก 70:30 เป็น 60:40 

แม้ว ่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่าง

ประเทศผ่านการลงทนุในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษจะช่วยยกระดบั

สมรรถนะขององค์กรและทรพัยากรมนุษย์ของไทย แต่รฐับาล

ยังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

โดยผลักดันให้หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง 

ผู้ประกอบการท�าการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอด

เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ให้กับประเทศในระยะยาว ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พฒันาของประเทศเพิม่สงูทีส่ดุในประวัตศิาสตร์โดยมค่ีาเฉลีย่

เท่ากับอยู่ที่ 1.0% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

เทคโนโลยดีจิทิลันอกจากจะเข้ามบีทบาทในภาคธรุกจิแล้ว 

ยังถูกน�ามาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

โดยในช่วงปี 2564-2566 มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานรัฐที่ให้บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อ 

ลดขั้นตอนและเวลาในการติดต่อหน่วยงานราชการของ 

ผู้ประกอบการ โดยจัดต้ังเป็นศูนย์บริการผู้ประกอบการ 

แบบเบด็เสรจ็ทัง้ในส่วนกลางและจงัหวดัหลักในภมิูภาคต่างๆ 

รัฐบาลมีการจัดตั้ง National Digital Emergency 

Response Center ขึ้นเป็นหน่วยงานเฉพาะ ท�าหน้าที่ 

ในการจัดการผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ และ 

ลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้ประเทศสามารถ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รฐับาลไทยยงัคงเดนิหน้าในการควบคมุภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง

ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยการออกมาตรการ

เพิ่มเติมในหลายด้านเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อาทิ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ การให้แรงจูงใจ 

เพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�า่ การจดัการทรพัยากร

น�้าและชลประทาน การปลูกป่า การพัฒนาและส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการร่าง 

กฏหมายและมาตรการเชิงควบคุม รวมถึงบทลงโทษ ซ่ึง 

จะบังคับใช้ภายใน 2 ปี 
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โลกได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เร็วกว่าที่คาด ธุรกิจ

ที่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรสามารถ

ปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปได้ 

ในขณะที่ผู ้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยต้องสูญเสียโอกาส 

และความสามารถในการแข่งขันไป 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในปี 2570 เป็นต้นมา

อาศัยเทคโนโลยี ดิจิ ทัลในการเ ช่ือมต ่อห ่วงโซ ่คุณค ่า 

อย่างไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดทรัพยากร 

ที่มีประสิทธิภาพ ต ้นทุนของธุรกิจต�่าลง ผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานจึงมีแนวโน้มลดลง 

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความร่วมมือในการควบคุม

ภาวะโลกร้อนได้ตามเป้าหมาย มีการน�าเทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ องค์กร

สหประชาชาติเห็นพ้องต้องกันในการจัดท�าแนวทางฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมของโลกควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกเพือ่ให้เกิดการจดัการส่ิงแวดล้อมทีม่ปีระสทิธิผล

และเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

ตั้งแต่ปี 2567 ภาคธุรกิจมีการน�าหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติมาใช้ในงานที่ต้องท�าเป็นประจ�า (Routine Jobs) 

มากขึ้น มีการเลิกจ้างแรงงานไปแล้วกว่า 3 ล้านต�าแหน่ง 

ทั่วโลก แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างต�าแหน่งงานใหม่ๆ 

เพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

การพัฒนาและดูแลระบบเครือข่าย การป้องกันภัยคุกคาม 

ในโลกไซเบอร์ การออกแบบ Application การดูแลรักษา 

และซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ก็ยังไม่สามารถ

ทดแทนต�าแหน่งงานที่สูญเสียไปได้ทั้งหมด ส่งผลให ้

ในปี 2570 อัตราการว่างงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 15 ปี 

เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัวจากก�าลังซื้อที่เริ่มลดลง

ทกุประเทศกลบัมาให้ความส�าคญักบัการจ้างแรงงาน

เพื่อสร้างรายได้และก�าลังซื้อในภาคประชาชน ธุรกิจเร่ิม 

ปรับตัวด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและจ�าเป็น 

เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของแรงงาน ในขณะท่ีหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติต่างถูกน�ามาใช้ในงานท่ีมีความเสี่ยงสูง 

และขาดแคลนแรงงานเท่านั้น รัฐบาลในบางประเทศเริ่มมี 

การเก็บภาษีหุ่นยนต์จากผู้ประกอบการเพื่อเป็นกลไกป้องกัน

การเลิกจ้างแรงงานที่ไม่เหมาะสม

สถานการณ์ช่วงปี 2567-2573
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ระบบการช�าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์พฒันาอย่างต่อเนือ่ง

และรวดเร็ว โลกก้าวเข้าสู ่ยุคการจับจ่ายท่ีมองไม่เห็น 

(Invisible Payment) รูปแบบการช�าระค่าสินค้าและบริการ

ผ่านบริการทางการเงินแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเดบิต 

บตัรเครดติ รวมถงึ Contactless payment ซึง่เป็นเทคโนโลยี

ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน เริ่มไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

อาชญากรรมในโลกไซเบอร ์ถือเป ็นภัยคุกคาม 

ทีส่�าคญัทีส่ดุในยคุนี ้ไม่เพยีงแต่การโจรกรรมข้อมูลส่วนบคุคล 

ข้อมูลทางธุรกิจ หรือการก่ออาชญากรรมทางการเงินเท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงการลักลอบ (Hack) เข้าสู่อุปกรณ์การแพทย์ 

ส่วนบคุคล เช่น อุปกรณ์ควบคมุการเต้นของหวัใจ (pacemakers) 

เครื่องกระตุ ้นประสาท (neurostimulators) ฯลฯ เพื่อ 

ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  

ผลของการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี อย่างจริงจังของทุกรัฐบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่า

จะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพ 

และด้านดิจิทัล การปฏิรูปกฎหมายและการวางระบบ 

การก�ากับดูแลที่ เป ็นมาตรฐานและโปร ่งใสเพื่อสร ้าง 

ระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจยุคใหม่ การพัฒนา 

ความสามารถในด ้านเทคโนโลยีของผู ้ประกอบการ 

การพัฒนาแรงงานดิจิทัลท่ีมีทักษะข้ันสูง (Highly Skill 

Labour) รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึก 

ในเ ร่ืองผลิตภาพและนวัตกรรมให ้แก ่ประชากรไทย 

ในทุกช่วงวัย ท�าให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับโลก 

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และโลกยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่น

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการดูแลความปลอดภัย 

ในโลกไซเบอร์ มีการบังคับใช้กฏหมายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2561 อย่างเข้มงวดมาอย่าง

ต่อเนื่อง การจัดตั้ง National Digital Emergency 

Response Center รวมถึงการประสานความร่วมมือ 

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความตระหนักในด้าน 

การดูแลเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งของ 

ภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ท�าให้

ภาคส่วนต่างๆ เกิดความมั่นใจว่าการท�าธุรกรรมต่างๆ 

และการใช้ชีวิตประจ�าวันผ่านระบบดิจิทัลมีความปลอดภัย

สูงสุด การรายงาน Global Cybersecurity Index ของ 

International Telecommunication Union (ITU) 3 ปีล่าสุด 

ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่สองของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก

มาโดยตลอด เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

SME ของไทยสามารถปรับตัวโดยน�าเทคโนโลย ี

สมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ 

รูปแบบธุรกิจของลูกค้า สามารถผลิตสินค้าและบริการ 

ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (First and New S-Curve) ได ้

เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ยานยนต์ 

สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  อากาศยานและโลจิสติกส์ 

ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ 

รายใหญ่ทั่วโลกว่าเป็นฐานการผลิตสินค้าคุณภาพระดับสูง 

(Global Premium Supplier) และเป็นผู้รับจ้างผลิตชั้นเลิศ 

(Supplier of Choice) ของโลก



79

ภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงความส�าคัญของ

การพัฒนาประเทศท่ีมีความสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลข้างเคียง 

(Adverse Effects) จากเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น 

ปัญหาการว่างงาน การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือการ 

ถูกครอบง�าโดยเทคโนโลยี โดยมุ ่งเน้นการน�าเทคโนโลยี 

มาใช้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การอ�านวยความสะดวกและ 

ลดความเสี่ยงของแรงงาน การสร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการสาธารณะ และการระวังป้องกันภัยในด้านต่างๆ 

ประ เทศไทยยั ง ไม ่ สามารถพัฒนาศั กยภาพ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้แม้ว่าภาครัฐจะม ี

ความพยายามในการผลักดันการสร้างงานวิจัยและพัฒนา

ผ่านมาตรการต่างๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เนื่องจาก

กระบวนการวิจัยและพัฒนาจ�าเป็นต้องอาศัยเวลาในการ

สัง่สมองค์ความรู้และการเปลีย่นพฤตกิรรมของคนและองค์กร 

อย่างไรก็ดี การผลักดันดังกล่าวได้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ที่ส�าคัญในประเทศไทยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

โดย ณ สิ้นปี 2573 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 2 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลก ในขณะที่จ�านวน

การย่ืนค�าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent for an 

invention) ในประเทศไทยของคนสัญชาติไทยในช่วง 10 ปี 

ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 200 %

ประเทศไทยเป็นเพียงไม่ก่ีประเทศในโลกที่สามารถ

ผลิตอาหารได้พอเพียงกับประชากรภายในประเทศและ

สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศได้ซึ่งถือว่าเป็น 

จดุแขง็ของประเทศ ดังน้ันรัฐบาลจงึพยายามผลกัดนัการวจิยั

และพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง 

กับภาคเกษตร อาทิ การพัฒนารูปแบบอาหารในอนาคต 

(Future Food) การพัฒนาเทคโนโลยด้ีานชวีภาพ (Bio-Energy) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (Health Products) 

เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องส�าอางค์ 

ความพยายามในการยกระดับอุตสาหกรรมดังกล่าว

ไปสู ่อุตสาหกรรมที่ มุ ่ ง เน ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ถูกด�าเนินการควบคู ่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพของ 

ภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

และระบบข้อมลูอจัฉรยิะมาใช้ในการบรหิารจดัการภาคเกษตร

ในทกุมติ ิไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการบรหิารจดัการพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม การจดัการทรัพยากรน�า้และดิน การตดิตามและ

เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ การควบคุมมาตรฐานและสอบทวน

สนิค้าเกษตรอนิทรย์ี รวมถงึการพฒันาและปรบัปรงุสายพนัธุ์

พืชและสัตว์ ท�าให้กระบวนการพัฒนาที่ความเชื่อมโยงตลอด

ทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงนอกจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศแล้ว ยังเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีรากฐาน 

ที่แข็งแกร่งจากภายในอีกด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลได ้ เพิ่ม โอกาสในการเข ้ า ถึง 

การศกึษาของประชาชนท่ีเป็นฐานรากของประเทศ เกษตรกร

รุ ่นใหม ่มีความตระหนักและเข ้าใจในเ ร่ืองผลิตภาพ 

การบริหารจัดการ และกลไกตลาดมากขึ้น รัฐบาลสามารถ

น�าระบบข้อมูลอัจฉริยะมาใช้การวางแผนเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริการพื้นท่ีเพาะปลูกและประเภท 

ของพชืผลการเกษตรทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

สามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ท�าให้ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
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ภาครัฐมีการออกมาตรการและกลไกต่างๆ เพื่อ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและปกป้องธุรกิจ Startup จากการ

ครอบง�าและกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ของบริษัท

ขนาดใหญ่ ท�าให้มีธุรกิจ Startup ของคนไทยจ�านวนไม่น้อย

ที่สามารถเติบโตและประสบความส�าเร็จในระดับโลกได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากบริษัทอื่นหรือกองทุน 

ร่วมลงทุน นวัตกรรมเชิงความคิดของผู้ประกอบการไทย 

รุ่นใหม่ถูกจับตามองจากกลุ่มทุนทั้งในและต่างประเทศมาก

ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจไลฟ์สไตล์ ค้าปลีก การศึกษา 

สุขภาพ ท่องเที่ยว เกมส์ และบริการด้านการเงิน โดยในช่วง 

5 ปีหลัง ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยหลายรายที่ไม่มี 

ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ถูกธรุกจิ Startup แย่งชงิ

ส่วนแบ่งตลาดไปอย่างรวดเร็ว จนต้องตดัสนิใจขายบางธรุกจิ

ของตนเองทิ้งไป 

การควบคุมการก่อการร้ายในภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นไป

อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโต

ของชนชั้นกลางในประเทศเกิดใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก

หลงัปี 2570 กลบัมาขยายตวัอย่างต่อเน่ืองอีกคร้ัง อุตสาหกรรม

ของประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องของทรัพยากร 

ธรรมชาติ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐาน ทักษะบุคลากร และความสามารถ 

เชิงเทคโนโลยีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ประเทศไทย 

มศีกัยภาพทัง้ในเชงิของการเป็นผูผ้ลติ ผูส่้งมอบ และผู้พฒันา

นวัตกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่าง 

ก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีหลัง อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศสูงที่สุดในกลุ ่มประเทศอาเซียน 

รายได้ประชาชาติของไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ประเทศไทยน่าจะเล่ือนชั้นขึ้นสู ่

กลุ่มประเทศรายได้สูงได้ส�าเร็จภายในปี 2575
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9 เทคโนโลยีสมัยใหม ่ของอุตสาหกรรม 4.0 
นอกจากจะท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนในแวดวงอุตสาหกรรม
อย่างมากแล้ว ยังท�าให้เกิดนวัตกรรมในภาคธุรกิจบริการ
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินที่เป็นพลวัตในการขับเคลื่อน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปัจจบุนัมกีารน�า Financial Technology 
มาใช้ในธุรกิจต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
e-Wallet, Robo-advisor, Peer-to-Peer Lending หรือ 
Crowd Funding โดยหน่ึงใน Financial Technology 
ท่ีได้รับการจับตามองมากที่สุด คือ Blockchain ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบห่วงโซ่ 
(Chain) ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใดๆ จะต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทั้ง 
เครือข่าย ซึ่งเป็นกลไกการรักษาความปลอดภัยท่ีส�าคัญ 
อย่างย่ิงในการท�าธุรกรรมต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัล นอกจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินแล้ว เทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม 4.0 ยังท�าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการแพทย์ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การติดต่อ
สื่อสารและการโอนถ่ายข้อมูล การบริการภาครัฐ หรือการ 
ท่องเที่ยว 

การใช้เทคโนโลยีผ่านสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งจ�าเป็น
ในชีวิตประจ�าวันของคนทั่วโลก เห็นได้จากมูลค่าของ  
Mobile Application ในตลาดโลกจากปี 2551 ถึง 2559 
เติบโตจาก 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐมาเป็น 40.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 77 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2560 เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
ในชีวิต เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
กับสมาร์ทโฟน ท�าให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
มากขึ้นตามล�าดับ โดย OECD Digital Economy Outlook 
รายงานว่า อัตราการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม ICT ของ
กลุ่มประเทศ OECD ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 33 ในขณะที ่
การส่งออกบริการด้าน ICT เติบโตสูงถึงร้อยละ 30 ต่อปี 

เทคโนโลยียังท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ (Business 
Model) มีความแตกต่างจากอดีตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
การผลิตสินค้าแบบ Mass Customization, การผสมผสาน
บริการเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์อย่างแยกไม่ออก (Product 
as a Service), การเรียนรู้ประสบการณ์ของลูกค้าตลอดวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Journey of Customer Experiences) 
หรือ ช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่สะดวก และ 
รวดเรว็ (Flexibility and Connectivity) ตวัอย่างเช่น  Airbnb 

สถานการณ์ปัจจุบัน
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หรือ Uber ที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างรายได้ให้
แก่บุคคลหรือองค์กร ภายใต้แนวคิดของ Sharing Economy 
โดย PWC ได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจ
การเงิน ธุรกิจจัดหาบุคคล หรือธุรกิจเพลงหรือวิดีโอ 
แบบสตรีม จะมีการน�าแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปันนี ้
มาปรับใช้ และจะท�าให้ตลาด Sharing Economy มีมูลค่า 
ถึง 3.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 20 เท่า 
เมื่อเทียบกับปัจจุบัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังท�าให้รูปแบบการท�างาน
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
โดย McKinsey เช่ือว่า 2 ใน 3 ของงานปัจจุบันจะถูก 
แทนท่ีด้วยระบบอัตโนมัติประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี ้
การเกิด Startup ที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก อาท ิ
Facebook, Twitter, Instagram ท�าให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะ
ประกอบอาชีพอิสระมากกว่าเป็นพนักงานบริษัท เกิดรูปแบบ
การรบังานเป็นครัง้ ๆ  ตามความต้องการ (on demand) และ 
สามารถท�างานได้หลายอย่างในเวลาเดยีวกนั (Gig Economy) 

สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากภาวะโลกร้อนท�าให้
ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
กว่าในอดีต แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะประกาศถอนตัวออกจาก
ความตกลงปารีสและยุติการจ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนพิเศษ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ 
แต่กลุ่มประเทศยุโรปยังคงยืนหยัดที่จะควบคุมอุณหภูมิโลก 
ไม่ให้สูงมากขึ้นไปกว่านี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้น�าแผน 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy 
Package) เข้ามาบงัคบัใช้ โดยให้ความส�าคญักบัการจดัการ
ของเสียที่เกิดจากการบริโภค หรือการน�าของเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
แล้วยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนอีกด้วย 

สถานการณ์ความขัดแย้งทั้งระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ 
รัฐกับองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ ในภูมิภาคต่างๆ ยังคงเกิดขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียด 
บนคาบสมทุรเกาหล ีสถานการณ์การสูร้บในซเีรยี สถานการณ์

ในทะเลจีนใต้ ปัญหาความขัดแย้งในแคชเมียร์ ความขัดแย้ง
ระหว่างจีนกับมองโกเลียและธิเบต ในขณะท่ีเหตุการณ ์
ก่อการร้ายยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไป 
มักเป็นการปฏิบัติการโดยคนๆ เดียว และมีเป้าหมายท�าให้
เกิดความเสียหายในสถานที่ เชิงสัญลักษณ์และมีผู ้คน 
จ�านวนมาก ท�าให้เกิดผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปและ 
ยากต่อการป้องกัน

“อตุสาหกรรม 4.0” ได้เริม่เข้ามาในประเทศไทยต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2558 และได้ถูกน�ามาพิจารณาเป็นตัวแปรหนึ่ง 
ในการวางแผนการพัฒนาประเทศไทยภายใต้รัฐบาลของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (2560-2564) 
หรือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเร่ืองไทยแลนด์ 4.0 (2560-2575) 
โดยมีเป ้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ของประเทศไปสู ่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Value=Based Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ซ่ึงเน้นการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการเปลี่ยนผู ้ประกอบการจาก Traditional 
Enterprise ไปสู่ Smart Enterprises หรือ High Value 
Enterprise รวมถึงยกระดับแรงงานจาก Skilled Labour 
ไปสู่ Digital Skill Labour เพื่อรองรับและสนับสนุนการเข้ามา
ของอุตสาหกรรม 4.0 และในปี 2559 กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้น�าเรื่องดังกล่าวมาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื
ด้วยการพฒันาผลติภาพและนวัตกรรมสมยัใหม่เพือ่สนบัสนนุ
ทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมไปสูอ่ตุสาหกรรมแห่งอนาคต 
บรรจุในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564 

กระแสความแรงของอุตสาหกรรม 4.0 ท�าให ้
ประเทศไทยต้องปรบักลยทุธ์การพฒันาประเทศในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) 
ในขณะที่ประเทศชั้นน�าในเอเชียไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ต่างเตรียมความพร้อมของ
ประเทศตนเองในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้วแทบทั้งสิ้น 
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ในปี 2560 ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์บุคลากร 
ทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
สู่อนาคต (Industry Transformation Center) เพื่อท�าหน้าที่
เป ็น System Integration เช่ือมโยงหน่วยงานวิจัย 
หน่วยงานการศึกษา ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ
นกันวตักรรมหรือผูป้ระกอบการทีเ่ป็น Startup ต่างๆ โดยให้
ความส�าคญัต่อคลสัเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรฐับาล 
นอกจากนี้ยังมีการออกนโยบายสนับสนุน Startup อาทิ 
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในนามบุคคล
ธรรมดา การสร้างเครือข่ายกลางระหว่างผู้ประกอบการ 
และกลุ่ม Startup การขยายสู่ธุรกิจต่างประเทศส�าหรับ 
กลุม่ธรุกจิ Startup ทีมี่ศักยภาพ และการปรับปรงุกฎระเบยีบ
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ Startup เป็นต้น 
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้วางแผนการปรับโครงสร้างและ
ปฏิรูประบบการศึกษาให ้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตร 
ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งมีการจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าวเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่
เกดิจากภาวะฝนตกหนกัท�าให้มนี�า้ท่วมสงูและน�า้ท่วมฉับพลัน
ในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นผลกระทบมา 
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูากาศโลก นอกจากน้ีภาวะโลก
ร้อนยังได้สร้างปรากฎการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
ในประเทศไทย อาทิ แผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรง 
พายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดผลกระทบและ 
ความรนุแรงจากปัญหาดงักล่าว ประเทศไทยมกีารจัดท�าแผน
ยทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภายใต้การก�ากับดแูล
ของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเพือ่รองรบัการด�าเนนิงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการเฉพาะ 

การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง 
ของประเทศหลายเหตกุารณ์ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ท�าให้รัฐบาลต้องปรับกองทัพให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดย
ในช่วงปี 2558-2560 ประเทศไทยได้ท�าการจดัซ้ือยทุโธปกรณ์
ของสามเหล่าทัพเป็นมูลค่าสูงถึง 38,549 ล้านบาท 

สถานการณ์ช่วงปี 2561-2563

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากจากความ
พยายามของมนุษย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความ
สะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานและกจิกรรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาทิ Implantable 
Medical Devices ส�าหรับกระตุ ้นหรือควบคุมอวัยวะ 
ในร่างกายแบบ Real-time และเฉพาะเจาะจง เช่น ควบคุม
การหลั่งอินซูลินของตับอ่อน ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ 
ซึ่ งจะมีประสิทธิผลมากกว ่าการให ้ยาและยังช ่วยลด 
การเกิดผลข้างเคียงในผู้ป่วยด้วย ท�าให้ Transparency 
Market Research (TMR) คาดการณ์ว่า ตลาด Implantable 
Medical Devices ทัว่โลกจะมีมลูค่าถงึ 49.8 ล้านล้านเหรยีญ
ในปี 2567 นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีที่ส�าคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะ

เป็น Autonomous Vehicle ซึง่คาดว่าในปี 2563 ตลาดรถยนต์
จะมีการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากบริษัทชั้นน�าต่างๆ จะ
สามารถผลิต Autonomous Vehicles ได้ส�าเร็จ รวมถึง 
Precision Agriculture หรือการน�าเทคโนโลยี Big Data, 
Predictive Analytics, Farm Management Software และ 
Sensors และการพัฒนา Agricultural Robot (Agbot) 
มาเพิ่มประสิทธิภาพของการท�าการเกษตรยุคใหม่

ในขณะเดียวกันเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Wireless) อาจเปิดกว้างให้ผู้เจาะ 
เข้าระบบ (Hacker) สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ควบคมุกจิกรรมต่างๆ ได้ ยกตวัอย่างเช่น สามารถเข้าควบคมุ 
อุปกรณ์การแพทย์ของผู้ป่วยจากระยะไกลได้โดยง่ายและ
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ท�าให้ผูป่้วยมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูจารกรรมข้อมูลหรอืถกูควบคมุ
การท�างานของอวัยวะส�าคัญด้วยโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ช่วงเวลาน้ีส�าหรับประเทศไทย ถือเป็นช่วงเปลีย่นผ่าน
ทีส่�าคญัอกีช่วงหน่ึงในการพฒันาประเทศ โครงสร้างเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยมีลักษณะของ Twin-mode Economic 
Structure หรือโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความผสมผสาน
ระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจการผลิตพื้นฐาน 
โดยในส่วนของภาคเกษตร รัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้ 
Precision Agriculture มีการก�าหนดนโยบาย Smart 
Farming เป็นส่วนหนึ่งของ Thailand 4.0 เน้นประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช ้
ระบบอัตโนมัติ ระบบติดตาม และการเตือนภัยล่วงหน้า และ
ระบบในการควบคมุผลผลติ มกีารจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูการเกษตร
และพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ นโยบาย 
และเทคโนโลยี (Smart Officer) เพื่อให้สามารถสนับสนุน
เกษตรกรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส�าหรับภาคการผลติ รฐับาล
ไทยส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles: 
EVs) โดยถือเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
และเป็น 1 ใน 2 อุตสาหกรรมหลักของโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีการออกนโยบายจูงใจ 
ท้ังในด้านอุปสงค์และอุปทานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การยกเว้นภาษีรถยนต์และค่าผ่านทางพิเศษ การสร้าง 
ที่จอดรถพิเศษและสถานีชาร์จไฟฟ้า 25,000 แห่งทั่วประเทศ 
รวมถึงการวางเป้าหมายว่า ปี 2568 รถรุ่นใหม่ที่จะจ�าหน่าย
ภายในประเทศจะต ้องเป ็นรถปลั๊กอินไฮบริด , EVs , 
หรือไฮโดรเจน ซึ่งมีมลพิษต�่าเท่านั้น 

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีร่วมกันระหว่างภาคการผลิตและภาคการศึกษา 
เพื่อยกระดับผู ้ประกอบการให ้ เป ็น Premium OEM 
ของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ท�าให้มีการน�าเข้าผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจากต่างประเทศอย่างมากโดยเฉพาะจาก 
กลุ่มประเทศยโุรปและสหรฐัอเมรกิา โดยการพฒันาเทคโนโลยี
ในช่วงนี้รัฐบาลได้ด�าเนินการในลักษณะของ Private- 
Public-Partnership หรือ Project Based เนื่องจากยังต้อง
ใช้เงนิทนุจ�านวนมากและความรู้ใหม่ๆ จากบรษิทัขนาดใหญ่

หรือเครือข่ายต่างประเทศ รวมมูลค่าโครงการไม่ต�่ากว่า 
1,000 ล้านบาท การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ยังจ�ากดัในบางกลุม่
อตุสาหกรรม อาท ิยานยนต์สมยัใหม่ อเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ 
และการแพทย์สมัยใหม่

ในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 อุตสาหกรรม 4.0 ท�าให้การขยายฐานการผลิต 
สู่ประเทศไทยเกิดขึ้นในวงจ�ากัด โดยการลงทุนกระจุกตัวใน
อุตสาหกรรมและพื้นที่การลงทุนที่มีการส่งเสริมการลงทุน
เท่านั้น การพึ่งพาแรงงานทักษะระดับต�่า-กลาง (Low and 
Semi Skill) น้อยลงตัง้แต่ปี 2562 ในขณะทีค่วามต้องการทกัษะ
แรงงานระดับสูงมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้เทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) สามารถเรียนรู้ และประมวลผล
ได้เหมือนมนุษย์ แต่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ส่งผลให้องค์กร
หลายแห่งลงทุนพัฒนาและน�า AI มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
แรงงานทักษะต�่าและกลางมีแนวโน้มสูญเสียงานมากขึ้นจาก
การเข้ามาของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic Technology) 
และปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) อย่างไรกด็ ีเป็น
ช่วงเวลาที่ Tech Start-Up ในประเทศไทยเติบโตอย่างมาก
จากการพัฒนา Application เกี่ยวกับ Machine Learning 
ในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

จากวิกฤตสภาพอากาศที่เลวร้ายลงท�าให้เกิดปัญหา
ภัยแล้งขึ้นท่ัวทุกทวีป ส่งผลให้ผลผลิตของประเทศผู้ผลิต
ธัญพืชรายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย 
และอเมริกาใต้ ตกต�่า ราคาอาหารสูงขึ้น ประเทศต่างๆ 
เริ่มตื่นตัวถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อความมั่นคง 
ทางอาหารของโลก ประเทศไทยก้าวเข้าสูส่ถานการณ์ภยัแล้ง
ที่รุนแรงขึ้นกว่าอดีต ปัญหาดินทรุดจากการขุดบ่อน�้าบาดาล 
รวมถึงปัญหาดินเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไทยมีการน�า
เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตรเข้ามาช่วยป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบดังกล่าว

ในช่วงปลายปี 2563 ประเทศอ�านาจเก่าและอ�านาจ
ใหม่มกีารกระทบกระทัง่กนัแต่ยงัอยูใ่นขอบเขตของการเจรจา
ตกลงกันได้ เริ่มมีเหตุการณ์ก่อการร้ายในภูมิภาคอื่นๆ 
มากขึ้น มีการขยายตัวอย่างช้าๆ ของกลุ่มก่อการร้ายใหม่ 
ในขณะที่รูปแบบการก่อการร้ายมีความหลากหลาย ยากต่อ
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การคาดการณ์ และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก่อเหตุ
มากขึ้น อย่างไรก็ดี ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นยังจ�ากัดเฉพาะ
บางพื้นท่ี ไม่ได้ลุกลามจนถึงวิกฤติระดับภูมิภาคหรือ 
ระดับทวีป นอกจากน้ี ประเทศต่างๆ พยายามรักษา 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง หลายประเทศถอนตัว

จากพันธสัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลง 
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ความมั่นคง และการค้าเสรี 
มกีารออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าในรปูแบบต่างๆ มากขึน้ 
ส่งผลให้ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและ 
มีพัฒนาการ แต่ยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงได้

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 
อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งท�าให้การเชื่อมต่อ 
ของอปุกรณ์อจัฉริยะ (Smart Devices) ต่างๆ มคีวามสมบรูณ์
และสามารถท�างานที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น ท�าให้เกิด 
การพัฒนานวัตกรรมจ�านวนมากในทุกๆ อุตสาหกรรม, 
การพัฒนา Automated Medical Diagnosis System 
(AMDS) หรือการใช้ AI เข้ามาใช้ในการตรวจวินจิฉยัโรค ท�าให้ 
แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นย�ามากขึ้น, การใช้ 
Genomic Technology เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
ทีส่ดุส�าหรับผูป่้วย, การพฒันาต่อยอด Implantable Medical 
Devices ไปสู่ Targeted Therapy Treatment, การน�า
เทคโนโลยี Robotic Surgery เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ลดข้อจ�ากัดต่างๆ ของการผ่าตัดแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
การผ่าตัดทางไกล (Telesurgery), การพัฒนา Brain 
-computer Interface เพ่ือให้คนสามารถสั่งงานเครื่องมือ
หรอือุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยตรงจากสมอง ซึง่ช่วยให้การท�างาน
ของอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู ้พิการ 
(Assistive Devices) สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับประเทศไทยเริ่มมีการให้บริการ 5G ในเชิง
พาณิชย์ในช่วงปี 2565 – 2566 ท�าให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านความม่ันคง รฐับาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการลงทนุ
ในหลากหลายรูปแบบและดึงดูดความน่าสนใจในการลงทุน
อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนประเทศไทย มีการเปิดเสรี 

สถานการณ์ ในช่วงปี 2564-2566

ในการน�าเข้าผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศท�าให้มีการเข้ามา
ท�างานของ Technician จากทั่วโลก และเกิดการหลั่งไหล
ของเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือ
และการลงทุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท�าให้ ในปี 2565 จ�านวนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
มีจ�านวนเพิ่มข้ึนถึง 5 เท่าเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 
ปี 2550-2560 ในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
จากการเคลื่อนย ้ายแรงงานท�าให ้ เกิดเป ็นวัฒนธรรม 
ที่ผสมผสานระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังมีศูนย์กลางอยู ่
ในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศจีน 
เป็นผูท้ีพ่ยายามเลยีนแบบและต่อยอดจากเทคโนโลยดีงักล่าว 
โดยในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี ประเทศไทย 
ใช้องค์ความรู้จากประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ 
ในช่วงปลายปี 2566 ประเทศจีนกลายมาเป็นพันธมิตรหลัก 
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมกบับรบิทของประเทศในอาเซยีนมากกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเกี่ยวกับ Wearable Devices ซึ่งเป็น 
กลุ่มธุรกิจที่มีการเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การผลิตบนฐานของ 
Digital Platform มากขึ้น 

สัญญาณของความพยายามในการผูกขาดธุรกิจ 
บางประเภท อาทิ เกษตรแปรรูป พลังงาน ยานยนต์ 
สมัยใหม่ ของผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มเห็นเด่นชัดมากขึ้น
เรื่อยๆ เกิดการรวมกลุ่มธุรกิจไทยและต่างประเทศเพื่อสร้าง
ฐานการตลาดและอ�านาจการต่อรอง มีการเข้าซื้อกิจการ 
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(Take Over) บริษัทต่างๆ จ�านวนมาก ท�าให้ธุรกิจ Merger 
and Acquisition และนวัตกรรมทางการเงินรุ่งเรืองที่สุด 
ในช่วงเวลาน้ี ในขณะทีก่ลุม่บริษัทผูผ้ลติเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 
มากกว่า 50% ล้มละลายและถกูเข้าครอบครองกจิการในท่ีสดุ 
เนือ่งจากไม่สามารถพัฒนารปูแบบในการเชือ่มต่อกบัสนิค้าได้
และท�าให้สินค้าไม่เป็นที่ต้องการในยุคดิจิทัลอีกต่อไป

การรับงานตามความต้องการ (On Demand) หรือ 
Gig Economy เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเป็นรูปแบบที่ได้รับ
ความนิยมในกลุ ่มแรงงานรุ ่นใหม่ มีการน�าเทคโนโลย ี
เครือ่งมือ และ Digital Platform มาใช้เพือ่อ�านวยความสะดวก 
เพิ่มประสิทธิภาพและให้อิสระในการท�างาน สามารถท�างาน
จากสถานทีต่่างๆ ทัว่โลกได้โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องอยูใ่นออฟฟิศ 
และในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ี กลุ่มแรงงานทีถ่กูทดแทนด้วยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยทียอยเข้าสูร่ะบบแรงงานอสิระมากขึน้
ประกอบกับการนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐจึงท�าให้เกิด 
Startup ขึ้นจ�านวนมาก

โลกต้องเผชญิกบัการโจมตทีาง Cyber เกิดการร่ัวไหล
ของข้อมูลของรัฐบาลในหลายๆ ประเทศ มีการโจมตีระบบ
การคมนาคมขนส่งพื้นฐานท�าให้กิจกรรมต่างๆ หยุดชะงัก
และเกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโลก อีกทั้งไม่สามารถระบุ
ถึงผู้ก่อเหตุได้ ปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมิศาสตร์ระหว่าง 
กลุ่มประเทศต่างๆ ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เน่ืองจาก
การพยายามถ่วงดุลด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมหาอ�านาจที่เป็นคู่กรณีกัน 

ปัญหาโลกร้อนท่ีก่อตัวข้ึนมาตั้งแต่ปี 2560 ได้ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเวลานี้ มีการถอนตัวจากข้อตกลง

ในการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ต่างๆ มากข้ึน การพฒันาเทคโนโลยสีีเขียวไม่ทนัต่ออตัราการ
เติบโตของอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการดักจับและจัดเก็บคาร์บอนเพื่อน�ามาใช้ใหม่ในรูปของ
สารเคมีหรือพลังงานเชื้อเพลิงและสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2.8 ล้านตันต่อปี แล้วก็ตาม 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
อตุสาหกรรมทีย่งัใช้พลงังานถ่านหนิอยู ่นอกจากนียั้งมีปัญหา
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่รุนแรงเกิดข้ึนหลายชนิดท่ีมี
สาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน อาทิ โรคไข้กาฬหลังแอ่น 
โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ ไข้เหลือง หรือโรคสมองเส่ือม 
ชนิดใหม่ ที่คร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมากขึ้นกว่าในอดีต แม้จะมี
ความพยายามจากผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบเพื่อกดดัน
ให้ผู ้ผลิตสินค้าและบริการหันมาดูแลรักษาโลกมากขึ้น 
แต ่ก็ยังไม ่สามารถลดป ัญหาโลกร ้อนที่สั่ งสมมานาน 
โดยประเดน็ส�าคญัคอืยงัขาดความร่วมมอือย่างเอาจรงิเอาจงั
ของประเทศต่างๆ ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าว 

ปัญหาโลกร้อนได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสินค้า
เกษตรในประเทศไทย ท�าให้รัฐบาลต้องลงทุนในเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างจริงจัง ตั้งแต่
กระบวนการเพาะปลูกจนถึงแปรรูปผลิต โดยในช่วง 
ปี 2564-2569 เป็นช่วงเวลาที่ภาคเกษตรของไทยได้รับการ 
ยกระดับไปสู่การเพาะปลูกและการผลิตบนฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital Platform มีการเปิดรับ
แรงงานทีส่ญูเสยีงานจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีข้ามา
ในภาคเกษตรและเกษตรแปรรูปมากข้ึนนอกเหนือจากการ 
เข้าท�างานในภาคบริการและภาครัฐในบางส่วน

สถานการณ์ช่วงปี 2567-2573

อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยมีความก ้าวหน ้า 
เป็นอย่างมาก ประเทศไทยกลายเป็นศนูย์กลางของเทคโนโลยี
ดิจิทัลของภูมิภาค ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการสนับสนุน 
กลุ่ม Tech Start-up ไม่ว่าจะเป็น ระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์

อุตสาหกรรม, และหุ่นยนต์บริการ, Internet of Things, 
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded 
Technology) และเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญที่สนับสนุน 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ 
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ท�าให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพ ผลิตภาพ มาตรฐาน 
คุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของกิจกรรมต่างๆ 
ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม, 
ภาคบริการ, ภาคการศึกษา และภาครัฐ เกิดเป็น Smart 
Platform ทั้งในด้านของ Smart Factory, Smart Mobility, 
Smart Energy, Smart Agriculture, Smart Services, Smart 
Education, และ Smart Healthcare ช่วยยกระดับคุณภาพ
ชวิีตของประชาชนไปสูก่ารเป็น Smart Living และ Smart City 

นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาค
อุตสาหกรรมผ่านกองทุนต่างๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ส่งผลท�าให้ประเทศไทยยังมีบทบาทในการเป็น Global 
Supply Chain ในสนิค้าและบรกิารระดบั Hi-End Technology 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation 
Automotive) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

ปี พ.ศ. 2572 ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้าน 
การแพทย์สมัยใหม่ของอาเซียน โดยเฉพาะอย ่างยิ่ง 
ในการรักษาโรคเฉพาะทาง มีศูนย์ Specialized-Target 
Therapeutic Institute ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนายา 
รวมถึงเคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาเฉพาะจุด 
(Targeted Therapy) อาทิ ยาประเภท Small หรือ Nano 
Molecules วคัซนีข้ันสงูชนิดใหม่ ยาชีววตัถุชนดิใหม่ หุน่ยนต์
และเครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ชนิดฝังในร่างกาย 
(Implanted Devices) อุปกรณ์วินิจฉัยโรคอัตโนมัติ 
(Automated Diagnosis Devices) ซึ่งมีมาตรฐานและได้รับ
การยอมรับในระดับสากล มีการจดสิทธิบัตรในเรื่องดังกล่าว
มากที่สุดในอาเซียน และเกิดการต่อยอดโดยใช้ความ 
ได้เปรียบในอุตสาหกรรมดิจิทัลไปสู ่ธุรกิจบริการด้าน 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ทางไกล
หรือ “Telemedicine” สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย 
เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 25 ของ GDP ประเทศ 

อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาได้สร้างพฤติกรรมการพึ่งพิงเทคโนโลยี
อย่างเกินพอดี ท�าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
ในทุกๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
มีการใช้เทคโนโลยใีนการควบคมุและตดัสนิใจกจิกรรมต่างๆ 
แทนมนุษย์ มากข้ึนเร่ือยๆ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
วิถีการด�าเนินชีวิต ไม่ว ่าจะเป็น การเลือกสาขาเรียน 
การคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างาน รวมถึงการดูแลด้าน 
ความมั่นคง ในขณะที่มนุษย์เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามเท่านั้น 
ซึ่งนอกจากจะเกิดในแวดวงอุตสาหกรรมในลักษณะของ
โรงงานไร้คน (Dark Factory) แล้ว ยังรวมถึงในวงการแพทย์
ที่ใช้เทคโนโลยีน�าโดยแพทย์เป็นเพียงผู้ช่วย เม่ือเทคโนโลย ี
ถูกใช้จนเกินพอดี ส่งผลกระทบต่อแรงงานท�าให้ตกงาน 
มากขึ้น เกิดปัญหาสังคมและความเหลื่อมล�้าสูงขึ้น รวมถึง 
การผูกขาดจากผู ้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ น�ามาซึ่งแรงต่อต้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 
แทนคน 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของประเทศ ในขณะที่แรงงานไทยมีจ�านวนไม่เพียงพอ 
ในเชิงคุณภาพ ท�าให้มีการเปิดกว้างให้กับแรงงานต่างชาต ิ
ที่มีทักษะสูงในด้าน Digital Skill Literacy, ICT Literacy และ 
Information Literacy กลุ่มแรงงานทักษะต�่า-ปานกลาง 
ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องตกอยู่ในภาวะการว่างงาน 
ส่งผลให ้ช ่องว ่างในเรื่องของการกระจายรายได ้และ 
ความเหลื่อมล�้ายังคงสูงอยู ่ แม้ว ่าภาคการศึกษาจะม ี
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพ่ือยกระดับทักษะ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ยังเป็นลักษณะของการต้ังรับ
มากกว่าเชิงรุก ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ 
เป็นหลกั อย่างไรกดี็ ไม่มีปัญหาความแตกแยกทางวฒันธรรม
ระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ เน่ืองจากแรงงาน
ต่างชาติที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะสูงที่มีพื้นฐาน 
การศึกษาค่อนข้างสูง ท�าให้มีวุฒิภาวะในการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติและปราศจากข้อขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรม 



88

ความเข้มแข็งทางด้านเงินทุนและความสามารถ 
ในการเข ้าถึงเทคโนโลยีของผู ้ประกอบการรายใหญ่ 
ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมารัฐให้ความส�าคัญและมีโครงการ
พฒันานวตักรรมร่วมกบับรษิทัขนาดใหญ่มากกว่าขนาดกลาง
และเล็ก การพัฒนาในด้านนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นจึงขยายตัว 
อยู่ในวงจ�ากดั ท�าให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่มอีทิธพิลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เกิดการควบรวมธุรกิจ 
กับกลุ่ม Startup ที่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (Business 
Model) ซ่ึงมีศักยภาพในการเตบิโต รวมถึงการเข้าซ้ือกจิการ
ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น Premium OEM ท�าให ้
ในช่วงปี 2570-2573 บริษัทรายใหญ่สามารถครอบง�า 
การด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง 
ปลายน�้ าอย ่ าง เ บ็ด เสร็ จ โดยอาศัย เทคโนโลยี ข้ันสู ง 
ในการควบคุมและบริหารจดัการเครือข่ายการผลติ การแข่งขัน 
ใน Global Market ด�าเนินโดยบริษัทขนาดใหญ่หรือ 
บริษัทข้ามชาติ เกิดการผูกขาดในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึง กลุ่ม 
Startup ต้องเข ้าไปเป็นส ่วนหน่ึงของห่วงโซ ่อุปทาน 
ที่ผูกขาด อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการ Startup 
ที่อาจจะสามารถยืนได้ตัวเอง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ ่ม 
Tech Startup 

อุตสาหกรรมที่เป็นกลจักรในขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมพื้นฐานในอดีต อาทิ การเกษตรสมัยใหม่ 
การแพทย์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม 
ที่เป็นฐานของ Global Supply Chain อย่างเช่น ยานยนต์
สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมถึงภาคการท่องเท่ียว
และการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

ความพยายามในการลดโลกร้อนเป็นประเด็นส�าคัญ 
ที่ทุกประเทศให้ความส�าคัญ การให้ความร่วมมือด้าน 
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ เร่ิมมีความจริงจังมากข้ึน 
มีการออกข ้อตกลงต ่างๆ เพื่อการควบคุมการปล ่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกเพิม่เตมิ แต่ก็ยงัมกีารละเมดิโดยบางประเทศ
ที่ มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย ่างยิ่ งจาก 
บริษัทขนาดใหญ่ ท�าให้โลกยังอยู่ในสภาวะเสี่ยงของการ 
เกดิภยัพบิตัทิางด้านสิง่แวดล้อมจากการทีไ่ม่สามารถบรรเทา

หรือจดัการกบัภาวะโลกร้อนท�าให้เกดิลูกโซ่ในเร่ืองต่างๆ อาทิ
วิกฤติน�้า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ความผันผวน 
ของสภาพอากาศอย่างสดุขัว้ คลืน่ความร้อน ซึง่ส่งผลกระทบ
ทั่วโลกเป็นวงกว้างต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ส่งผลท�าให้ 
เสียชีวิตและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาล 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศอาศยัอ�านาจต่อรอง
ทีส่งูเน่ืองจากลกัษณะของการผูกขาดทางธุรกจิ ท�าให้มธีรุกิจ
ที่สามารถแข่งขันได้น้อยราย ละเลยเสียงเรียกร้องจาก 
ผูบ้รโิภคในการด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
ประกอบกับการบังคับใช้กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผล 
สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยมีความรุนแรงข้ึนกว่า 
ในอดีต ปริมาณเฉลี่ยของน�้าส�ารองในอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่
เหลือไม่ถึงร้อยละ 25 และกว่า 25,000 หมู่บ้านถูกประกาศ
เป็นพืน้ทีป่ระสบภยัแล้ง พืน้ทีเ่พาะปลกูเสยีหายกว่า 750,000 ไร่ 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในด้าน 
การจัดการผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการบริหารจัดการน�้าเน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ 
ต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการท�าการเกษตรไปสู ่ “Smart 
Fa rming” เชื่ อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การวางแผน และการก�าหนดพื้นท่ี 
เพาะปลกู การเกบ็เกีย่ว การแปรรปู บรรจภุณัฑ์และเกบ็รกัษา 
เพื่อรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด 
ได้ด้วย

ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กระจายอยู่
ทั่วโลก แต่การคานอ�านาจระหว่างประเทศมหาอ�านาจใหม่
อย ่างประเทศจีนและประเทศมหาอ�านาจเดิมอย ่าง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ท�าให้สถานการณ์การเมืองของโลก 
แม้จะอยู่บนความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา แต่ก็สามารถ
ประคับประคองสถานการณ์ไม ่ให ้เกิดความรุนแรงได้ 
ในขณะทีก่ารขยายความรนุแรงของกลุม่ ISIS ในภมูภิาคเอชยี
แปซิฟิคมีให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่มีความรุนแรงจ�ากัด 
ในบางพื้นที่เท่านั้น 
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ภาวะภัยคุกคามจากการก่อการร้ายได้กระจายตัว 
ไปทั่วโลก โดยกลุ่มก่อการร้ายส�าคัญที่สร้างความวุ่นวาย 
ให้กบันานาประเทศทัว่โลก คอื กลุม่ก่อการร้าย ISIS ทีต้่องการ
ขยายอทิธพิลทางศาสนา โดยมรูีปแบบการโจมตแีบบกลุม่โจร
ทีมุ่ง่ท�าลายล้างฝ่ายตรงข้ามทีมี่ความเช่ือและศาสนาทีต่่างกนั 
แต่ในปัจจุบันกลุ่มก่อการร้าย ISIS ได้ถูกโจมตีอย่างหนัก 
ทัง้จากสหรัฐอเมริกา และรัสเซยี ท�าให้เสยีพืน้ทีท่ีเ่คยยดึครอง
ในอิรักและซีเรียไปจ�านวนมาก ถึงกระนั้น สถานการณ์การ
ก่อการร้ายก็ไม่ได้ดีขึ้น แต่กลับมีรูปแบบใหม่ๆ ในการโจมตี
ที่เรียกว่า Lone Wolf ซึ่งเป็นการก่อการร้ายโดยการกระท�า
ของคนเดียวและไม่รับค�าสั่งจากใคร เกิดจากอิทธิพล 
ทางความคิด อุดมการณ์ หรือความเชื่อทางศาสนา รวมถึง
การไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เชื้อชาติและวัฒนธรรม โดยช่องทางส�าคัญในการ
ส่งผ่านความคิดเหล่านี้ คือ โซเชียลมีเดีย ที่สามารถเผยแพร่
แนวคิดและความเชื่อกระจายไปยังผู้รับสารอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งปฏิบัติการ Lone Wolf เป็นการกระท�าของคนในพื้นที่
เป็นการโจมตีประเทศชาติของตัวเอง ท�าให้การรักษา 

ความปลอดภัยเป็นไปได้ยาก ผู้เช่ียวชาญต่างพยายาม 
หาเหตุผลการกระท�าดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สามารถทราบ 
สาเหตุที่แท้จริง ท�าให้ยากต่อการป้องกันและคาดการณ ์
ดงัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในยโุรป เช่น เหตกุารณ์รถบรรทุก
พุ่งชนฝูงชนที่ก�าลังออกจากงานแสดงพลุไฟฉลองวันชาติ
ฝรั่งเศส ในเมืองนีซ เหตุการณ์รถบรรทุกขับพุ่งชนตลาด
คริสต์มาสในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี เหตุการณ์คนร้ายสวมชุด
ซานตาคลอสใช้อาวุธปืนกราดยงิผู้คนทีด้่านหน้าของไนท์คลบั
ไรนา ริมแม่น�้า ย่านออร์ทาคอย เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
และเหตุการณ์คนร้ายขับรถยนต์พุ ่งชนผู้คนบนสะพาน 
เวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นต้น 
จากเหตุการณ์เหล่านี้ ยิ่งส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านและ 
หวาดกลวัอสิลาม (Islamophobia) มากข้ึน โดยเฉพาะในยโุรป 
ทีเ่ริม่กดีกนัและต้องการหยดุรบัผูอ้พยพชาวมสุลมิ นอกจากนี้ 
กลุ่มก่อร้าย ISIS ยังมีความพยายามรุกคืบไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ 
โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากปฏิบัติการล่าสุด 
ที่สามารถเข้ายึดเมืองมาราวี ในประเทศฟิลิปปินส์ได้ส�าเร็จ 
ซึ่งประเทศที่มีความเสี่ยงต่อไปคือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

สถานการณ์ปัจจุบัน
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 สถานการณ์ความไม่สงบของโลกไม่ได้เกดิจากกลุม่
ก่อร้ายเท่านั้น แต่ยังมีความขัดแย้งของประเทศมหาอ�านาจ
อย่างสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน ทั้งในเรื่องของความ
พยายามยดึครองพืน้ทีเ่พือ่ครอบง�าการบริหารจัดการประเทศ 
และการขยายอ�านาจทางเศรษฐกิจเพือ่ให้เป็นผูน้�าเศรษฐกจิโลก 
รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังเกาหลีเหนือที่มีการพัฒนา
ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (Inter-continental ballistic 
missile - ICBM) ได้ส�าเร็จ และเป็นอาวธุนิวเคลยีร์ทีม่อีานภุาพ
การท�าลายล้างสูง นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่ 
อาทิ การสู้รบในซีเรีย สถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้ 
ตะวันออกกลาง ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน
เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในแคชเมียร์ ความขัดแย้งระหว่างจีน 
กับมองโกเลียและธิเบตเกี่ยวกับการต่อต้านการปกครอง 
ที่รอการปะทุขึ้นมา ผลจากสงคราม และความรุนแรง 
ที่ เกิดขึ้นทั่วโลก ท�าให้มีผู ้ ท่ีต ้องล้ีภัยและพลัดถ่ินฐาน 
จ�านวนมาก จากรายงานของ UNHCR มีจ�านวนผู้ท่ีต้อง 
ถูกบังคับให้พลัดถิ่นฐานสูงถึง 65.6 ล้านคน ในปี 2559 
ซ่ึงสูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการหล่ังไหลคนไปยัง
ประเทศต่าง ๆ  จนถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในยุโรป ท�าให้เกิด
การกีดกันและผลักดันกลุ่มผู้อพยพเหล่าน้ัน ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่จะมาจากตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็น อิรัก 
อัฟกานิสถาน ซีเรียและเยเมน 

ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เปรียบเสมือน
ดาบสองคม ด้านหนึ่งคือ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
ด�าเนนิชวีติมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สาร การจดัเกบ็ข้อมลู
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การท�าธุรกรรมทางการเงิน รวมถึง
การใช้ชีวิตประจ�าวันที่แทบจะขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ท�าให ้
มีความสะดวกสบายมากข้ึน แต ่อีกด ้านหนึ่งก็ท�าให ้ 

การเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น และ 
มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยการโจมตีจะมุ่งเน้น 
ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ 
ของประเทศ ระบบงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ระบบการเงิน 
การธนาคาร ระบบงานในภาคธุรกจิ ซ่ึงก่อให้เกดิความเสยีหาย 
ต่อระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศได้ภายใน 
ชั่วเวลาพริบตา ในช่วงที่ผ่านมามีความเสียหายที่เกิดจาก 
การระบาดของมัลแวร์ WannaCryptor ซึ่งได้ประเมิน 
มูลค่าความเสียหายไว้ที่ 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 
กลุ่มที่อยู ่ในความเสี่ยงมากท่ีสุด ได้แก่ สถาบันการเงิน 
บริษัทซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการละเมิดข้อตกลงของประเทศ
มหาอ�านาจ โดยเฉพาะในประเด็นการแก้ป ัญหาด้าน 
สิ่ งแวดล ้อมจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัว 
ในการเข้าร่วมข้อตกลง ซึ่งสหรัฐฯ นับได้ว่าเป็นผู้ปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีน ท�าให้
นานาชาติมีความกังวลถึงความต่อเน่ืองในการด�าเนินการ 
ในอนาคต แม้จะมีการท�าความตกลงปารีส ด้วยการควบคุม
การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 2 องศา 
เพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

นอกจากนี้ประเทศมหาอ�านาจยังพยายามสร้าง
อิทธิพลและให้นานาประเทศร่วมตกลงในการคว�่าบาตร
ประเทศที่มีความเส่ียงต่อความมั่นคงของโลก ท�าให ้
สถานการณ์ในด ้านการเมืองอยู ่ ในภาวะสุ ่มเสี่ยงของ 
การเกิดการปะทะกัน ซึ่งอาจจะน�าไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
และแผ่ขยายในวงกว้างในอนาคต
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ส�าหรบัประเทศไทย แม้จะไม่ไช่กลุม่เป้าหมายโดยตรง
ในการโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย แต่ก็มีภาวะความเส่ียง 
เนื่องจากมีกลุ ่มที่เผยแพร่แนวความคิดรุนแรงในเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่อาจมีการแทรกซมึเข้ามาปฏบัิตกิารและ
รวมกลุ่มกับกลุ่มก่อการร้ายนอกภูมิภาค และใช้ประเทศไทย
เป็นสถานที่พักพิงและอ�านวยความสะดวกในการก่อการร้าย 
รวมถึงการก่อความวุ่นวายและสร้างความรุนแรงในประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยเป ็นแหล ่งท ่องเ ท่ียวส�าคัญที่ม ี
นกัท่องเทีย่วทัว่โลกเข้ามา ในส่วนของภัยคกุคามทางไซเบอร์
ก็มีจ�านวนมากข้ึนทุกวัน โดยในปี 2558 มีเหตุการณ์จู่โจม 
จากอาชญากรไซเบอร์เกิดขึ้นถึง 4,300 คร้ังในประเทศไทย 
ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยในจ�านวนนี ้
กว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีมัลแวร์เป็นต้นเหตุ นอกจากนี้ 
ระบบคอมพวิเตอร์ของไทยยงัถกูใช้เป็นฐานในการโจมตไีปยงั
หน่วยงานอื่น หรือประเทศอื่น ในรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
หน้าเว็บเพจ (Web Defacement) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ในขณะท่ีความเข ้มงวด 
ในการตรวจตรายังมีช่องว่างอยู่

แม้ว่าประเทศไทยจะได้ลงนามในข้อตกลงสัญญา
ปารีสแล้ว แต่ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกประเทศ 
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ รวมถึงประเทศไทย โดยสภาพภมูอิากาศ 
มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง
และบ่อยครั้งขึ้น ท�าให้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย 
หรือภัยแล้งท่ีรุนแรง นอกจากน้ี ประเทศไทยก็ยังคง 
ประสบปัญหาในด้านสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ระบบนเิวศชายฝ่ัง 
ถูกท�าลาย การจัดสรรทรัพยากรน�้าไม่ได้ตามต้องการ 
ปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสังคมเมือง 
ที่ยังรอการแก้ไขอยู่

ส� าห รับการ เติบ โตของ เศรษฐกิ จ ในประ เทศ 
ช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวในอัตราที่ต�่า มีการชะลอตัว 
และลดลงในการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นฐานการส่งออกเดิมยังไม่มีการพัฒนาต่อยอดสินค้า
เกษตรอตุสาหกรรมให้มคีวามทนัสมยัและมนีวัตกรรมมากขึน้ 
ท�าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเติบโตได้ในช่วง 
3.0-3.5% ต่อปีเท่าน้ัน หากยงัเป็นเช่นน้ีต่อไป ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคส�าคัญต่อการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยสามารถ 
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง แม้ว่ารัฐบาล
ได้มีเป้าหมายยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้มุ ่งเน้น 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช ้ เทคโนโลยี ข้ันสู ง 
ในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในด้าน 
ความคิดสร ้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ แต่ก็มิใช ่
ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีการด�าเนินการดังกล ่าว 
ประเทศในกลุ ่มอาเ ซียนต ่างมีนโยบายการผลักดัน
อตุสาหกรรมให้ก้าวหน้าสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 จงึไม่สามารถเป็น
หลักประกันได้ว่าประเทศไทยจะยังรักษาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาส
ทางการตลาดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีก�าลังซื้อสูงขึ้น
ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ 
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สถานการณ์ความความขัดแย้งของประเทศมหาอ�านาจ 
อย่างสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ยังคงมีอยู่ โดยทั้งสองฝ่าย 
ยังรักษาท่าทีและให้การสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามในซีเรีย 
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มก่อการร้าย ISIS เริ่มอ่อนแอ 
จากการโจมตีของรัฐบาลซีเรียซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
รัสเซีย และกลุ่มพันธมิตรน�าโดยสหรัฐสามารถยึดครองพื้นที่
ในซีเรียจากกลุ่ม ISIS ได้มากขึ้น ท�าให้กลุ่ม ISIS ต้องถอยร่น
และหาฐานที่ตั้งใหม่ โดยภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นพื้นที ่
เป ้าหมายที่ส�าคัญ อย ่างไรก็ตาม รัฐบาลฟิลิปป ินส ์ 
ยงัไม่สามารถยดึเกาะมินดาเนากลับคนืจากกลุม่ ISIS ได้อย่าง
สมบูรณ์ ที่ส�าคัญเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นบนเกาะมินดาเนา 
ไม่ใช่ฝีมือของกบฏแบ่งแยกดินแดน ที่เป็นพลเมืองของ
ฟิลิปปินส์อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการเปล่ียนรูปแบบไปสู ่
การรุกรานของกลุ่มก่อการร้ายจากต่างชาติ ที่ต้องการจัดตั้ง 
เกาะมินดาเนา ให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐคอลิฟะห์ (เขตการ
ปกครองแบบหน่ึงในอาณาจักรมุสลิมท่ีมีประมุขเป็นคอลิฟะ 
ที่มาจากปรัชญาว่าเป็นผู้สืบอ�านาจจากนบีมูฮัมหมัด ศาสดา
ของศาสนาอิสลาม) เกาะมินดาเนากลายเป็นภูมิภาค 
ที่ไร้เสถียรภาพ และยังมีแนวพรมแดนทางทะเล ติดต่อกัน
ระหว่างฟิลิปปินส์ กับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท�าให้เป็น
เรื่องง่ายที่กลุ่มก่อการร้ายจะขยายอิทธิพลเข้าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ เ พ่ือใช ้ เป ็นฐานที่ตั้งส�าคัญในการ 
ส่งกองก�าลังเข้าโจมตีกลุ่มเป้าหมาย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
มเีหตกุารณ์ก่อการร้ายเกิดข้ึนในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้หลายคร้ังที่เป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้าย ISIS ส่งผล 
ให้เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก 

จีนยังคงมุ่งขยายอ�านาจทางเศรษฐกิจและเดินหน้า
ตามแผนยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One 
Road) หรือแนวคิดการสร้างเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยง
ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป แม ้ว ่าจะมีหลายประเทศ 
เกิดข้อกังขาในการด�าเนินโครงการของจีนว่าเป็นการใช้
โครงการเพื่อคุมยุทธศาสตร ์ในมหาสมุทรอินเดียและ 
ท�าลายอธิปไตยของประเทศอ่ืน อีกทั้งมีความเสี่ยงในการ
เข้าไปยังพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางการเมือง นอกจากนี ้
ยังเริ่มมีการใช้กรอบความร่วมมือทางการค้า Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
ทีมี่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศกบัคูภ่าคอีกี 6 ประเทศ 
ส่งผลให้จีนเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาส
เป็นผู้น�าทางด้านเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ ยังคงอยู ่ 
ในภาวะซบเซา เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ทางการเมือง อีกท้ังกลุ ่มผู ้ก่อการร้ายยังได้กระจายตัว 
ฝังอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย 
ท�าให้แต่ละประเทศต่างทุ ่มงบประมาณเพื่อป้องกันและ 
รักษาความมั่นคงของประเทศไว้ไม่ให้กลุ ่มก่อการร้าย 
เข้ามาโจมตีและยึดครองพื้นที่ได้
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กา รกี ด กั นกลุ ่ ม เ ชื้ อ ช าติ แ ละศาสนา เ ร่ิ มท วี 
ความรุนแรงขึ้น ประเทศสหรัฐฯ และยุโรป เช่น อังกฤษ 
ฝรั่งเศส ออกมาตรการคุมเข้มในการตรวจคนเข้าเมือง 
และจ�ากัดจ�านวน โดยเฉพาะชาวมุสลิม เพื่อป ้องกัน 
กลุ่มก่อการร้ายที่จะแฝงตัวเข้ามา อีกทั้งความหวาดระแวง
และไม่ไว้ใจกลุม่คนทีนั่บถือศาสนาอสิลาม ส่งผลให้ประชากร
กลุ่มน้ีมีการใช้ชวีติทีล่�าบากขึน้ในประเทศเหล่าน้ี เป็นการเพิม่
ช่องว่างและความเหลื่อมล�้าทางสังคมให้สูงขึ้น

ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณ
ทางด้านความมั่นคง เพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ 
ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงการรักษาฐานที่ ม่ันในจุดที่มีความอ่อนไหวอย่าง 
เขตพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความเสี่ยง 
ทีก่ลุม่ก่อการร้ายจะรกุคบืเข้ามา รัฐบาลสนับสนนุการพฒันา
ความสามารถในด้านข่าวกรองที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์
ความไม่สงบของประเทศ เน้นการน�าเทคโนโลยีมาช่วย 
ในการคัดกรอง วิเคราะห์และประมวลผลที่มีความแม่นย�า 
มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยให้การข่าวกรองสามารถ 
ด�าเนินงานได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงมีอัตราการเติบโต 
ที่ชะลอตัว การมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 เป็นไปได้
อย่างช้า ๆ เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่
ระดับ 4.0 ได้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูง 
ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กยังไม่เห็นความ
ส�าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 
4.0 รวมถึงขาดความพร้อมด้านเงินทุน บุคลากรไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะให้พร้อมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลง

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้
ประเทศไทยเจอภาวะอุทกภัยอย่างหนักในหลายจังหวัด 
พื้นที่การเกษตรถูกน�้าท่วมขังท�าให้พืชผลทางการเกษตร
ขาดแคลน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารที่ขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวย 
ต่อการเพาะปลูก ท�าให้ภาคเกษตรเร่ิมให้ความส�าคัญ 
กับการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู ้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตผล 
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  



94

กลุ ่มก ่อการร ้ายมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยี มีการน�าคาร์บอมบ์เคลื่อนที่ไร ้คนขับมาใช ้
ในการก่อเหตุสร้างความวุ่นวาย โดยรถยนต์ส�าหรับใช้ใน 
คาร์บอมบ์จะติดตั้งคนขับที่เป็นหุ่นยนต์ติดเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิซึ่งก�าหนดค่าได ้เอง ส�าหรับสร ้างความร ้อน 
ระดบัเดยีวกบัร่างกายมนุษย์ เพือ่ให้ผ่านเคร่ืองสแกนทีป่กป้อง
อาคารต่างๆ ท�าให้สามารถก่อเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมุง่เน้นผลลพัธ์ได้อย่างแม่นย�า โดยเป้าหมายในการโจมตี
ยังคงอยู ่ในโซนยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี 
เน้นสถานที่ที่เป็นจุดส�าคัญของประเทศ โดยเฉพาะแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีประชาชนจ�านวนมาก อีกทั้งกลุ่มที่ก่อการร้าย
ส่วนใหญ่มักเป็นคนในพื้นที่ที่ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม 
มาก่อน ท�าให้ยากต่อการป้องปราม โดยกลุ่มคนที่ก่อเหต ุ
จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 

รปูแบบการก่อการร้ายไม่เพยีงแค่มุง่หวงัท�าลายล้างชวีติ 
แต่มุ่งเป้าท�าลายระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีความส�าคัญ 
ได้แก่ สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 
โดยรูปแบบการโจมตจีะเกดิขึน้พร้อมกนัท่ัวโลก มีการส่งไวรสั
ท�าลายระบบส่งผลให้คอมพิวเตอร ์เกิดการหยุดชะงัก 
ไม่สามารถท�างานต่อได้ และจะมีตัวอักษรแสดงเรียกร้อง 
ค่าไถ่เป็นบิทคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินออนไลน์แบบเสรีซึ่งไม่ม ี
หน่วยงานใดสามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดความปั่นป่วน 
ทั้งในสถาบันการเงิน ระบบการขนส่ง มีมูลค่าความเสียหาย
กว่า 5 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ซึ่งการโจมตีทาง 
ไซเบอร์นี้เร่ิมมีจ�านวนมากและทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึง 
ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายในวงกว้าง โดยภูมิภาค
เอเชียมีการถูกโจมตีทางไซเบอร์มากที่สุด เนื่องจากมี
ประชากรจ�านวนมาก และมีการใช้อินเทอร์เน็ตในสัดส่วนสูง 
รวมถงึระบบการป้องกนัความปลอดภัยทางไซเบอร์ยงัไม่ดนัีก 
ส่งผลให้การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถท�าได้ง่าย   

ปัญหาเรือ่งผู้อพยพเริม่ทวีความรนุแรง ท�าให้เยอรมนี
เริ่มทบทวนการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หลังจากท่ีอังกฤษ 
และอิตาลีได้ออกจากอียูโดยสมบูรณ์ เนื่องจากปัญหา 
การแบกรับภาระผู้อพยพที่ไหลทะลักเข้ามา ซ่ึงก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนและสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเยอรมัน 
จากคดีก่ออาชญากรรมท่ีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ส่งผลให้
ประชาชนรู ้สึกไม่ปลอดภัย อีกทั้งเงินสวัสดิการต่างๆ 
ที่ถูกลดจ�านวนลงเน่ืองจากต้องน�างบประมาณบางส่วนไปใช้
เพื่อการจัดการและดูแลกลุ่มผู้อพยพ 

เหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศไทยเริ่มมีความถี ่
มากขึ้น โดยจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นจุดท่องเที่ยวส�าคัญ 
ต่าง ๆ เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนักท่อง
เที่ยวต่างชาติจ�านวนมาก โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้แฝงตัว 
เข้ามาในคราบนักท่องเที่ยว และบางส่วนเป็นคนในพ้ืนท่ี 
ทีม่แีนวคดิต่างสดุข้ัวจากการล้างสมองของกลุม่ลัทธิความเชือ่
ด้านศาสนา ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการชะลอตัวลง นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ 
เกรงว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงเรือ่ย ๆ  อย่างไรกต็ามรฐับาล
ได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว แต่ต้องใช้เวลา
ในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืน 

ในช่วงที่ผ่านมา ไทยประสบปัญหาจากการโจมตี 
ทางไซเบอร์ โดยมลัแวร์ตวัใหม่ทีเ่ข้ามาเจาะระบบการท�างาน
ของสถาบันการเงิน และใช้ข้อมูลมาหลอกลวงเพื่อให้โอนเงิน 
หรือเข้ามาควบคุมบัญชีทางการเงิน ท�าให้มีการโอนเงิน 
ข้ามประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ท�าให้ 
ภาครัฐจ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศต่างๆ 
ให ้มีการแบ่งป ันข ้อมูลภัยคุกคาม เพ่ือสนับสนุนให ้ม ี
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึง 
การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้ทราบอย่างทั่วถึง

สถานการณ์ ในช่วงปี 2564-2566



95

จากปัญหาความวุ่นวายที่เกิดข้ึนทั่วโลก ส่งผลให้ 
ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไม่ฟื ้นตัว ซึ่งประเทศไทยเอง 
ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน การส่งออกสินค้าไปยังแถบยุโรป 
มีสัดส ่วนลดลง ท�าให ้ไทยหันมาให ้ความส�าคัญกับ 
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่าง จีน อินเดีย และประเทศ 
ในแถบอาเซียน เนื่องจากกลุ ่มประเทศเหล่านี้มีอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ สูง และมีก�าลังซื้อมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกับประเทศในกลุ ่มอาเซียน 
จะมีข้อเสียบ้างในเรื่องของวัตถุดิบและสินค้าท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกัน ท�าให้ไทยต้องสร้างความแตกต่าง และน�า 
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับสินค้าและชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยกลุ่ม
สินค้าเกษตรต้องมีการคิดค้นเชิงนวัตกรรม เพื่อให้แตกต่าง
จากประเทศคู่แข่งที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้เหมือนกัน 
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่จึงให้ความส�าคัญในการลงทุน
ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้

จีนเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
โดยประเทศไทยได้มีการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการ One Belt 
One Road ท�าให้ไทยกลายเป็นประตูการค้าที่จะเชื่อม 
สู ่CLMV เป็นศนูย์กลางด้านคมนาคมขนส่ง และการกระจาย
สินค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีนรวมถึงภูมิภาคอื่นๆ 
นอกจากนี้ รัฐบาลควรท�าความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี
ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล สร้างสัมพันธภาพ 
อันดีกับประเทศคู่ค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ให้มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทย 
ควรมีความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV ในการผลิตสินค้า
ที่เอื้อต่อกัน โดยมุ่งเน้นการสร้าง Reginal Supply Chain 
ซึ่งไทยจะต้องเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการใช้
เทคโนโลยีที่ซับซ ้อน ในขณะที่กลุ ่มประเทศ CLMV 
เน้นการผลิตสินค้าที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนหรือเป็น 
กลุ่มสินค้าขั้นต้น แล้วส่งมาให้ไทยประกอบเพื่อผลิตสินค้า 
ในขั้นต่อไป   

สถานการณ์ความรุนแรงเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อ
เกาหลีเหนือเกิดความตึงเครียดจากการถูกกีดกันทางการค้า
มาเป็นเวลานาน ท�าให้เกาหลีเหนือขาดรายได้หลักจาก 
การส่งออกถ่านหิน เหล็ก ตะกั่ว รวมถึงการห้ามร่วมทุน 
และลงทุนเพิ่มในกิจการเกาหลีเหนือ ซึ่งเปรียบเสมือน 
การตัดแขนตัดขาไม่ให้ท�าอะไรได้มากนัก แต่เกาหลีเหนือ 
ก็มิได้สนใจต่อแรงกดดันจากสหประชาชาติ ยังคงมุ่งพัฒนา
และทดสอบขปีนาวธุมาตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา ท�าให้สหรฐัฯ 
เริม่หามาตรการกดดนัเกาหลเีหนือในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้
สหรฐัฯ ยงัได้ตดิตัง้ระบบป้องกนัขปีนาวธุ THAAD ในเกาหลใีต้
ส�าเร็จ สร้างความไม่พอใจให้เกาหลีเหนือ รวมถึงจีนและ

สถานการณ์ช่วงปี 2567-2573

รัสเซียที่มองว่าการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ 
จะเป็นการจดุชนวนส�าคญัทีท่�าให้เกาหลเีหนอืต้องการท้าทาย
แสนยานภุาพของสหรฐัฯ โดยเกาหลเีหนอืได้ทดสอบยงิขปีนาวธุ 
ใส่เกาะกวม ซ่ึงเป็นฐานทีต่ัง้ทางยทุธศาสตร์ส�าคญัของสหรฐัฯ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ประสบความล้มเหลว ด้วยสหรัฐฯ
มรีะบบป้องกนัขีปนาวธุทีม่ศีกัยภาพกว่ามาก ส่งผลให้สถานะ 
ความอยูร่อดของเกาหลเีหนอืเริม่สัน่คลอนจากการเริม่เปิดฉาก 
โจมตสีหรฐัฯ อย่างไรกต็าม ความขดัแย้งท่ีเกดิขึน้ยงัส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น และจีน 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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นอกจากนี ้สถานการณ์ความวุน่วายจากการก่อการร้าย 
ก็ยังคงเพิ่มขึ้น และมีระดับความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน โดย 
กลุม่ผูก่้อการร้ายสามารถยดึครองพืน้ทีบ่างส่วนในอนิโดนีเซยี
เพ่ือใช้เป็นฐานที่ต้ังในการก่อการร้ายถือเป็นการยกระดับ 
ในการขยายอาณาเขตการยึดครองมายังภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากภัย
คุกคามก่อการร้ายมากข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีมีกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงฝังตัวอยู่ รัฐบาล 
มหีน่วยข่าวกรองทีม่ปีระสทิธภิาพในการสบืเสาะ วิเคราะห์และ 
จัดการกบักลุม่ก่อการร้าย รวมถงึการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
กับคนในพื้นที่ มีการออกนโยบายช่วยเหลือชาวบ้านในพืน้ที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ ทั้งในด้านการศึกษา 
สร้างรายได้ และการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อลดช่องว่างและ
ความเหลื่อมล�้าที่มีอยู่

ในภาวะที่เสี่ยงการเกิดสงคราม ระบบเศรษฐกิจ 
เกิดการชะงัก ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างมุ่งเสริมกองก�าลัง
เพื่อปกป้องดินแดน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีระดับ
แสนยานุภาพไม่น้อยหน้าประเทศอื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม 
การมุ่งเสริมก�าลังป้องกันเพียงอย่างเดียว อาจไม่ท�าให้ไทย
รอดพ้นจากวิกฤติภัยสงคราม ดังนั้น การสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง โดย 
รัฐบาลได้มีการลงนามความร่วมมือต่อต้านภาวะภัยคุมคาม 
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และ เสริ มก� าลั งทัพ เ ม่ื อ เ กิดภาวะวิ กฤติ ในประ เทศ 
ด้วยสัมพันธภาพอันดีที่ไทยมีต่อจีนและสหรัฐฯ ท�าให้ไทย 
ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการโจมตี แต่ก็หนีไม่พ้นที่จะโดน
ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

การที่ เศรษฐกิจโลกอยู ่ ในภาวะซบเซา ท�าให ้
ประเทศไทยต ้องหันมาพึ่ งพาเศรษฐกิจด ้ วยตนเอง 
จากความได้เปรยีบของภมูปิระเทศทีส่ามารถท�าเกษตรกรรม
ได้หลากหลาย แม้ว่าสภาวะภูมิอากาศจะมีความแปรปรวน
จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) แต่ก็ยังสามารถเพาะปลูกพืชผลทางเกษตร 
ได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของคนในประเทศ 
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ท�าให้การใช้วัตถุดิบในการผลิต 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลผลิตเหลือในการส่งออก 
โดยกลุ ่มอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจส�าคัญของประเทศคือ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

ภาครัฐจึงผลักดันให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลย ี
มาช่วยในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต 
มีการสร้าง Platform ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
แก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสภาพอากาศ สภาพดิน 
การใช้ปุ ๋ย หรือระยะเวลาในการเพาะปลูกที่เหมาะสม 
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในการท�าเกษตรกรรมของตน นอกจากนี้ภาครัฐยังได้เร่ง 
ส่งเสริมให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ และสอนวิธีในการวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางการท�าเกษตรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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นับตั้ งแต ่ประเทศไทยได ้ลงนามในข ้อตกลง 
“เป ้าหมายการพัฒนาที่ ย่ั งยืน” หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ร่วมกับสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติประเทศอื่นอีก 192 ประเทศ ข้อมูลตัวช้ีวัด 
จาก SDG Index & Dashboards ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย 
มีตัวชี้วัดระดับตัวแดงในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ SDG 12: 
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ และ SDG 13: การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งท�าให้ประเทศไทย
เผชิญหน้ากับวิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เช่น น�้าท่วม 
ภัยแล้ง สภาพอากาศที่แปรปรวนจนส่งผลต่อผลิตผล 
ทางการเกษตร ปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมและชุมชน 

การขาดแคลนน�้าอุปโภคและบริโภคจากปัญหามลพิษทางน�้า
และภัยแล้ง เช่นเดียวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก 
ที่มีปัญหารุนแรงขึ้น เพราะหลายประเทศไม่ได้ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงอย่างจรงิจงั ความต้องการอาหารทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัรา
ประชากรโลกในขณะที่พื้นที่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ์
กลบัลดลงเพราะความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ รวมถงึ
ความเสี่ยงต ่อภัยธรรมชาติในหลายภูมิภาคของโลก 
นักวิทยาศาสตร ์และองค์กรด ้านสิ่งแวดล้อมพยายาม 
เผยแพร่งานวิจยัเพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่า ถ้าหากไม่มกีารจดัการปัญหา
โลกร้อนอย่างจริงจัง และอุณหภูมิของโลกที่สูงข้ึนเกินกว่า 
2 องศาเซลเซียส จะท�าให้โลกเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 

สถานการณ์ปัจจุบัน
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สภาวะธรรมชาตส่ิงสญัญานเอาคนืด้วยความแปรปรวน 
และความรนุแรงของภยัธรรมชาตทิีเ่พิม่มากข้ึน ทัว่ทกุภมูภิาค 
ในทุกทวีปต่างเผชิญกับอากาศวิปริตทุกรูปแบบกันถ้วนหน้า 
ไม่ว่าจะเป็นคลืน่ความร้อนในภมิูภาคเอเชียใต้เคลือ่นตวัเข้าสู่
ยโุรปและตะวนัออกกลางท�าให้มีผูเ้สยีชีวติจากคลืน่ความร้อน
ที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ในวงกว้าง ขณะที่หลายประเทศภูมิภาค
เอเชียตะวันออกโดยเฉพาะไต้หวันและแถบมณฑลชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ต่างเผชิญกับวาตภัย 
ที่รุนแรงและต่อเนื่อง ตามติดด้วยน�้าท่วมและดินถล่มที่ท�าให้
ประชาชนนับล้านได้รับความเดือดร้อน ในประเทศพม่าและ
กมัพชูาเกดิอทุกภยัเกอืบทกุพืน้ที ่รฐับาลพม่าต้องประกาศให้ 
4 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเขตภัยพิบัติแห่งชาติ
หลังจากเกิดน�้าท ่วมฉับพลันและดินถล่มอย ่างรุนแรง 
นอกจากน้ียังเกิดมหาอุทกภัยและดินถล่มขึ้นที่เวียดนาม 
และหลายรัฐในอินเดียและปากีสถานจนท�าให้มีประชาชน 
เสียชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก ในขณะที่ประชาชนญี่ปุ่น
ต้องเผชิญกับอากาศร้อนต่อเน่ืองและยาวนานที่สุดในรอบ 
140 ปีจนมีผู้ล้มป่วย เช่นเดียวกับที่เซี่ยงไฮ้ที่มีอากาศร้อน
มากกว่าที่เคยเป็นมาในรอบร้อยกว่าปี พื้นที่ในภูมิภาค 
ละตินอเมริกามากกว่าคร่ึงหนึ่งประสบภาวะแล้งจัดจาก 
การแผ่คลุมของปรากฏการณ์เอลนีโญและสร้างผลกระทบให้
กับการเกษตรอย่างมาก นอกจากนี้ เอลนีโญยังได้แผ่
ครอบคลมุพืน้ทีแ่ถบอเมรกิากลาง แครบิเบยีน และตอนเหนือ
ของทวปีอเมรกิาใต้ ซึง่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพชืผลทาง
เกษตรแล้วยงัส่งผลกระทบต่อการเดนิเรือท่ีคลองปานามาจาก 
ผลของภัยแล้งหนักหน่วงที่สุดในรอบ 102 ปี ส�าหรับ
ประเทศไทยอุทกภัยในปี 2554 เป็นภัยพิบัติคร้ังรุนแรงท่ีสุด 
ในรอบ 50 ปีตัวเลขความสูญเสียรวมถึงการฟื ้นฟูเฉียด 
สองพันล้านบาท

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า นับจากน้ีภัยธรรมชาติ 
ที่รุนแรงจะกลายเป็นสภาวะปกติที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค 
ของโลก อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยสามารถท�าให้
สภาพอากาศเลวร้าย จากรายงานหลายชิ้นพบตรงกันว่า
อุณหภูมิที่ เพิ่มสูงขึ้นมีความเช่ือมโยงกับภาวะโลกร้อน 
นอกจากนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
ระบุว่า สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง และอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
ก�าลังท�าให้พืชที่เป็นอาหารหลายชนิดกลายเป็นพิษและ 
เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ท่ัวโลก โดยประมาณ 70% 
ของผลิตผลทางการเกษตรทั่วโลกจะได้รับผลกระทบ 
จากปัญหานี้

ในปี 2558 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
ได ้ลงนามในกรอบอนุสัญญาว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ ทีก่รุงปารีส จงึเรียกว่าเป็น ความตกลงปารสี 
(Paris Agreement) สาระส�าคญักค็อืการตัง้เป้าหมายร่วมกัน
ขั้นพื้นฐานที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
ให้ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส ประเทศต่างๆ ประกาศนโยบาย
ทีแ่สดงถงึความตัง้ใจจริงท่ีจะร่วมกนัแก้ปัญหาน้ี เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ประกาศปิดโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน 
จากถ่านหินในปี พ.ศ. 2573 เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ 
รวมทัง้ประเทศจนี มกีารออกกฏหมายใหม่ๆ ในหลายประเทศ
เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค ์
รวมถึงก๊าซมีเทนจากการท�าเกษตรกรรม ซ่ึงสร้างท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน มีการพัฒนา
พลังงานทดแทนเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงาน 
จากขยะ พลังงานชีวมวล ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส 
ตั้งเป้าหมายที่จะยกเลิกการผลิตรถยนต์ที่ใช้น�้ามันในปี 2583 
รัฐบาลฟินแลนด์ได้ร่วมมือกับกลุ่มประเทศนอร์ดิก เพื่อ 
ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย ์
ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593 และน�าพลังงานชีวภาพ รวมถึง
พลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นเข้ามาทดแทนการใช้ทรัพยากร
น�้ามัน
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อย่างไรกต็าม ความพยายามทีจ่ะร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาโลกร้อนนี้ สวนทางกับสถานการณ์จริงที่โลกมีความ
ต้องการในการบริโภคสูงข้ึนตามการขยายตัวของจ�านวน
ประชากรโลก ในระยะเวลาอีกยาวนานท่ีจะมีการยกเลิก 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือการพัฒนาพลังงานทางเลือกเข้ามา
แทนที่ ประเทศต่างๆ ก็ยังคงมีพฤติกรรมในการบริโภค 
ไม่ต่างไปจากเดิม นอกจากการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว มลพิษ 
จากอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่ในอากาศ แหล่งน�้า ผืนดิน 
ท�าให้มนุษย์ไม่สามารถพึ่งพาธรรมชาติได้อีกต่อไป จึงมี 
ความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ เช่น การท�าการเกษตร
แบบ Vertical Farming การผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์กล้ามเนื้อ
ในห้องทดลอง การโคลนน่ิงสัตว์ เพื่อทดแทนการเล้ียงสัตว์ 
มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณร้อยละ 18 
โดยก๊าซทีป่ล่อยออกมา ได้แก่ ก๊าซไนตรสัออกไซด์ ร้อยละ 65 
และก๊าซมีเทน ร้อยละ 37 การผลิตเน้ือสัตว์ในห้องทดลอง 
ยังช่วยในเร่ืองการอนุรักษ์น�้าและพลังงานอีกด้วย ผลผลิต 
ที่ได้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต�่า และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Vertical Farming ซึ่งเป็นการใช ้
พื้นที่ขนาดเล็กในการท�าการเกษตรและลดการใช้น�้าได้กว่า 
ร้อยละ 90 แต่สามารถผลติอาหารได้มากกว่าวธีิการเพาะปลกู
แบบดั้งเดิม รวมทั้งไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
ภายนอก ท�าให้สามารถผลติอาหารได้ตลอดท้ังปีในทกุสภาพ
อากาศ Vertical Farming เริ่มถูกน�ามาใช้กับแนวคิด Urban 
Farming ซึ่งหากประสบความส�าเร็จ เมืองต่างๆ ของโลก 
จะสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องน�าเข้าและ
พึ่งพาอาหารจากชนบทหรือเมืองอื่น

รัฐบาลไทยเข้าร่วมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสมัยท่ี 21 ทีก่รงุปารสี 
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และมีการตั้งเป้าหมาย
ว่าไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 
ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล 
หันมาใช้พลังงานทอดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม 
ผลักดันเรื่องการลดการขนส่งทางถนนเปลี่ยนเป็นการขนส่ง
ทางราง ผลักดันใช้พลังงานทดแทน ขจัดการบุกรุกป่า 
และท�าแผนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ ซ่ึงจะ 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด�าเนินงาน 
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เทคโนโลยีเป็นตัวเลือกที่ถูกน�ามาใช้ในการแก้ไข 
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาส่ิงแวดล้อม ทั้งในการควบคุม 
การบริโภคและอุปโภคของมนุษย์ ลดการใช้ทรัพยากร 
ในการผลิต รวมถึงการสร้างนวัตกรรมอาหาร เช่น เนื้อสัตว์
เทียม ปลาที่เพาะเล้ียงในหลอดแก้ว เพื่อทดแทนอาหาร 
จากแหล่งธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศ 
ในทะเลที่ไม ่เ อ้ือต่อการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก 
อกีต่อไป ท�าให้อาหารจากธรรมชาตมิแีนวโน้มทีจ่ะไม่พอเพยีง
กับความต้องการของปริมาณประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น  

นอกจากน้ัน เทคโนโลยียังได้เข้ามาเป็นส่วนส�าคัญ 
ในชีวิตประจ�าวันและการท�างานมากขึ้น การใช้หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท�าให้งานในระดับ
พ้ืนฐานไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนอีกต่อไป 
การพัฒนาความสามารถของระบบคอมพิวเตอร ์ที่ม ี
ความก้าวหน้าจนถึงระดับท่ีมี IQ สูงกว่าระดับสมองของ 
คนอจัฉรยิะ สามารถปรับปรุงและพฒันาได้ด้วยตวัของมนัเอง 
ท�าให้มีความเป็นไปได้ที่จะถูกน�ามาใช้ในการควบคุมปัจจัย
เสีย่งต่างๆ ในสังคม มนุษย์เร่ิมถอยห่างจากธรรมชาต ิดงันัน้
ความเป็นธรรมชาติจึงกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงทั้งอาหาร 
จากธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และกลายเป็น
สินค้าส่งออกของประเทศทีย่งัมคีวามได้เปรยีบด้านภมูศิาสตร์
และภูมิอากาศที่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติหลงเหลืออยู ่ 
และมีโอกาสฟื้นฟูได้

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้
ประเทศต่างๆ หันมาจับกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อ 
แก้ปัญหาเน่ืองจากต่างต้องพึ่งพากันและกันในรูปแบบ 
ของห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ในการผลติและตลาดแม้ว่า 
ความขดัแย้งทางการเมอืงจะยงัคงคกุรุน่อยู ่ประเทศทีม่กี�าลงั
ทางเศรษฐกิจและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างซุ ่ม
พัฒนาเทคโนโลยีทางการทหาร การจัดเก็บข้อมูลและ
สงัเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังความพยายามในการเข้าถงึข้อมลูของ
ประเทศคู่แข่ง บรรยากาศสงครามเย็นจึงเกิดขึ้นครอบคลุม 
ไปทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเซียที่มีทั้งประเทศรัสเซีย จีน 
เกาหลี เหนือ และกลุ ่มประเทศตะวันออกกลาง ท่ีมี 
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ

การพัฒนาเทคโนโลยีท�าให้มีความต้องการบุคลากร 
ที่เป็น Talent จ�านวนมาก แต่ละประเทศจึงมีนโยบายดึงตัว 
Talent เข้ามาเป็นพลเมืองของตนเอง ด้วยการสร้าง 
สภาพแวดล้อมท่ีดี คุณภาพชีวิตที่สะดวกสบาย มั่นคง 
ปลอดภัย เกิดการเติบโตและขยายตัวของ Smart City 
ในทั่วโลกเพื่อรองรับชนชั้นกลางรุ ่นใหม่ท่ีมาอยู ่ร ่วมกัน 
โดยไม่มีกรอบของชนชาติ วัฒนธรรมเป็นอุปสรรค ความเชื่อ
และค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในเมืองค่อยๆ 
หายไป เพราะพื้นที่ใน Smart City เป็นในลักษณะ 
ของการใช้พื้นที่ร่วมกัน ทั้งการท�างาน การพักผ่อน และ 
การท�ากิจกรรมต่างๆ 

ความต้องการได้รับการศึกษาในระดับสูงเพ่ือเป็น
โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมเมืองและการเข้าถึง
การศึกษาที่ง่ายขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ท�าให้ระบบการศึกษา
ต้องมีการปรับให้มีความเป็นเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อให ้
คนท�างานมีความสามารถที่ เหนือกว่าเทคโนโลยี และ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีให้มีความสามารถในการตอบสนอง 
การใช้งานได้มากขึ้น การศึกษาจึงไม่ใช่หลักสูตรแยกตาม
รายวิชาอีกต่อไป แต่มีการบูรณาการความรู้ในหลายสาขา 
เพื่อให้ผู ้เรียนน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ และใช ้
เวลาเรียนที่สั้นลง

สถานการณ์ช่วงปี 2561-2563



101

จากการที่รัฐบาลไทยประกาศนโยบาย Thailand 4.0 
ในปี พ.ศ. 2559 และมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 
2 ประการคอื 1. การสร้างความเข้มแขง็จากภายใน (Strength 
from Within) และ 2. การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
(Connect to the World) โดยมกีารก�าหนดมติด้ิานสิง่แวดล้อม 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ได้แก่ 
การบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และ 
เพิ่มพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย ์
และการจดัการขยะอย่างมีระบบและยัง่ยนื โดยมกีารก�าหนด
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหนึ่งในห้า 
ของกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถงึการวาง
แนวทางในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
(Smart Farmers) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตร
รองรับในลักษณะ On demand โดยมุ่งเน้นเฉพาะความรู ้
ที่น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบการเกษตร 
สมัยใหม่ และภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งจะเข้ามา 
มีบทบาทในการก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการ

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เกษตรกรรมอัจฉริยะ เป็นองค์กรอิสระภายใต้การก�ากับดูแล
ของส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการท�างานที่บูรณาการ 
กันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมอุตุนิยมวิทยา 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยเพื่อจะท�าให้ประเทศสามารถ
เป็นแหล่งผลิตอาหารจากธรรมชาติในภาวะที่ต้องเผชิญกับ
ความแปรปรวนของภมิูอากาศและภยัธรรมชาตไิด้ การลดลง
ของพื้นที่ทางการเกษตร จ�าเป ็นต ้องมีการพยากรณ  ์
สภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ข ้อมูลและวางแผนการเพราะปลูกได ้อย ่างเหมาะสม 
ทั้งในการก�าหนดพื้นที่ เพาะปลูก เล้ียงสัตว ์ โดยเน้น 
การใช้ทรัพยากรที่น้อยลงแต่ผลิตได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง ศนูย์นีจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้กบัผูป้ระกอบการ 
เกษตรสมัยใหม่ ทั้งในบทบาทการสนับสนุนด้านเครื่องมือ
ท�าการเกษตรที่มาจากการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถ
ท�าการเกษตรกรรมได้ง่ายข้ึนและลดความสญูเสยีให้น้อยทีส่ดุ 
รวมไปถึงการให้ความรู้ ค�าปรึกษาและติดตามประเมินผล 
ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับการฟื ้นฟูแหล ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
รัฐบาลประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่มี
การสร้างเขื่อนอีกต่อไป และจะฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมทุกพื้นท่ี 
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยมอบหมายความรับผิดชอบ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดท�าแผนการจัดการป่าไม้ 
การบริหารจัดการน�้าโดยมีประชาชนเข้าร่วม และบูรณาการ
ร่วมกันทั้งประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้
แนวคิด คนพ่ึงป่า ป่าพึ่งคน เพื่อให้คนได้ประโยชน์จาก 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า และป่าได้รับการดูแลรักษา 
จากคนในชุมชนเป็นสาธารณสมบัติร่วมกัน



102

ความพยายามแก้ไขปัญหาโลกร้อนนั้นไม่เท่าทัน 
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิไม่ว่าประเทศต่างๆ จะใช้ความพยายาม 
สักเพียงใดก็ตาม การบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นจากจ�านวนประชากร
โลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่ท�ากินน้อยลง
เพราะสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอน อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องเป ็นผลมาจากการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกทั้ง 
ภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ เพือ่ตอบสนอง
การบริโภคที่มีอัตราก้าวกระโดด 

การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่เข้ามาแทนที่พื้นท่ีชนบท
กเ็ป็นอีกปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมมอัีตราเร่ง
เพิม่มากขึน้ แม้ว่าการออกแบบเมืองอจัฉรยิะหรือ Smart City 
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการออกแนวคิดบริหารจัดการ
เมืองแบบบูรณาการทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ด้านพลังงาน การใช้น�้า 
การคมนาคมขนส่ง เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมือง 
ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด แต่เมืองที่เติบโตข้ึนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา 
ส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการออกแบบและจัดการที่ดี จึงยิ่งเป็น 
ตัวเร่งให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ภยัพิบตัจิากน�า้ท่วมทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในภูมภิาค
เอเชียและภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ 
ติดชายฝั ่งแม่น�้าไม่ว่าจะเป็น อินเดีย บังกลาเทศ จีน 
เวยีดนาม ปากสีถาน อนิโดนีเซยี พม่า อฟักานิสถาน ไนจเีรีย 
บราซิล คองโก ไอแลนด์ กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย 
ในขณะเดียวกัน หลายพื้นที่ของทวีปอเมริกา จีน อินเดีย 
สหภาพยุโรป ประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อ 
พืชผลทางการเกษตรอย่างมาก ประเทศฝรั่งเศสไม่สามารถ
ปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ได้อีกต่อไปจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น

การขาดแคลนอาหารเริ่มส ่งสัญญาณรุนแรงขึ้น 
มีการผลิตอาหารสังเคราะห์เพื่อเข ้ามาทดแทนอาหาร
ธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้น ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ
เข้าไปครอบครองพ้ืนที่ในประเทศก�าลังพัฒนาท่ียังสามารถ 
ใช้พื้นที่ท�าการเกษตรได้ เสมือนการล่าอาณานิคมยุคใหม่ 
โดยไม่ได้ใช้ก�าลังทางการทหารแต่ใช้ก�าลังทางเศรษฐกิจ 
เพื่อเข้าไปครอบครองทั้งในเชิงพื้นที่และก�าลังคน เช่น 
ประเทศจีน นอกจากจะเข ้าไปลงทุนด้านการเกษตร 
ในแอฟรกิา ยงัมกีารให้ทนุการศกึษารวมถงึการรบัโอนสญัชาติ
ส�าหรับแรงงานทีมี่ความเช่ียวชาญและทกัษะสูง (Talent) เพือ่
เข้ามาท�างานให้กบัประเทศจนี จนท�าให้องค์การสหประชาชาติ 
ต้องมกีารประชุมเพือ่ท�าข้อตกลงโดยการจดัตัง้รัฐบาลระหว่าง
ประเทศเพ่ือท�าการจดัสรรพืน้ทีท่างการเกษตรอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรที่มาจาก
ธรรมชาติได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด 
จนท�าให้ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนไม่สามารถท่ีจะเข้าถึง 
อีกต่อไป 

เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีการพัฒนามาอย่าง 
ต่อเนื่องขึ้นยังเป็นตัวช่วยให้มนุษย์สามารถอยู ่รอดได  ้
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีนบัวันจะเสือ่มโทรมลง การปลกูพชื 
แบบ Vertical Farming เป็นส่วนหน่ึงของชวิีตใน Smart City 
ซึง่คนรุน่ใหม่ทีม่ฐีานะระดบัปานกลางใช้ชวีติอยู่ แม้ว่าผลผลติ
จาก Vertical Farming จะมีคุณค่าไม่เท่ากับผลผลิตจาก 
การเพราะปลูกในพื้นดินธรรมชาติ แต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารสังเคราะห์ 

เทคโนโลยีท�าให้คนรุ ่นใหม่สามารถท�างานได้จาก 
ทุกสถานที่โดยไม่ต ้องนั่งประจ�าในส�านักงานอีกต่อไป 
เกดิรปูแบบของคนท�างานทีเ่รยีกว่า Digital Nomad เพ่ิมมากขึน้ 
ในประเทศต่างๆ และเรียกตัวเองว่าเป็นพลเมืองโลก ไม่ได้
ผูกพันกับเชื้อชาติอีกต่อไป และท�าให้ระบบเศรษฐกิจแบบ 
Gig Economy และ Sharing Economy เข้ามาเป็นส่วนส�าคญั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก

สถานการณ์ ในช่วงปี 2564-2566
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การที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน Startup และ 
การท�า Smart Farming ท�าให้มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ามา
ท�าธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัภาคเกษตรเป็นจ�านวนมาก ศนูย์พัฒนา
เกษตรกรรมอัจฉริยะซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการพัฒนา Startup ในกลุม่นีใ้ห้ประสบความส�าเร็จ
ท�าให้เกดิผูป้ระกอบการเกษตรสมัยใหม่ข้ึนมาเป็นจ�านวนมาก 
แต่ด้วยพืน้ท่ีทางการเกษตรทีมี่ความพร้อมและความสมบรูณ์
มอียูอ่ย่างจ�ากดั รฐับาลจงึต้องมกีารจดัสรรพืน้ทีก่ารเกษตรใหม่ 
โดยการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน และก�าหนดให้พื้นที่ 
ทางการเกษตรที่มีศักยภาพเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ โดยรัฐ
ท�าการจัดสรรให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบ 
ให้เช่าในระยะยาว ซึ่งผู้เช่านอกจากจะใช้พื้นที่ในการท�า 
การเกษตรแล้ว ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินไว้ด้วย มีการน�าเอาแนวคิด Precision Agriculture 
ซึง่เน้นการบรหิารจดัการและการใช้เทคโนโลย ีมกีารประยกุต์
ใช้ระบบอัตโนมัติ ระบบการติดตาม และเตือนภัยล่วงหน้า 
และระบบควบคุมผลผลิต มาใช้ในการท�าการเกษตรอย่าง
ครบวงจร ท�าให้ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารจาก
ธรรมชาตทิีมี่คณุภาพดีทัง้ผกั ผลไม้ สมนุไพร รวมท้ังเนือ้สตัว์ 
และเป็นที่ต้องการในตลาดผู้มีก�าลังซื้อสูงในประเทศต่างๆ 

รัฐบาลระหว่างประเทศของสหประชาชาติก�าหนด 
ให้พืน้ทีป่ระเทศไทยเป็นพืน้ทีเ่กษตรธรรมชาต ิและมีข้อบังคบั
ให้มีการจัดสรรอาหารไปยังประเทศต่างๆ อย่างเท่าเทียม 
และในราคาที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผูกขาด 
กว้านซ้ือโดยประเทศใดประเทศหนึง่ ท�าให้ไทยไม่สามารถใช้
ความได้เปรียบน้ีสร้างรายได้เข้าประเทศได้ในจ�านวนมาก
อย่างที่ควรจะเป็น 

นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการพยายาม
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพืน้ทีป่่าเร่ิมเหน็ผลเป็นรปูธรรม 
จังหวัดท่ีเคยประสบปัญหาน�้าท่วมและน�้าป่าไหลหลาก 
เริม่ลดน้อยลงท้ังในเชงิความถีแ่ละความรุนแรง การบรูณาการ
การจัดการส่ิงแวดล้อมที่ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาท�าให้เกิดความ 
เท่าเทยีมในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและท�าให้พื้นที ่
ทางการเกษตรเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง 

รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นสร้างธุรกิจท่องเที่ยว 
ที่เน้นเอกลักษณ์เฉพาะ มีการพัฒนาระบบเช่ือมต่อด้วย 
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อดึงดูดให้บรรดา Digital Nomad เข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับ 
ความเป็นธรรมชาติของประเทศไทย
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติผลักดันให้เกิดการท�าข้อตกลง
ร่วมกันใหม่ มีการจัดตั้งรัฐบาลโลกที่เข้ามาดูแลพื้นที่ต่างๆ 
ร่วมกัน เน่ืองจากต้องมีการอพยพประชาชนจากพ้ืนท่ี 
ไม่สามารถอาศัยอยูไ่ด้ พืน้ทีข่องหลายประเทศทีเ่ป็นหมูเ่กาะ 
อาทิ มัลดีฟ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ต้องจมอยู่ใต้น�้า ประชาชนที่
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ได้รับการจัดสรรดูแล
ในระบบสวัสดิการที่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ 
เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตประวัน 
และการดูแลสุขภาพ มีการน�าเทคโนโลยี AI เข้ามาใช ้
ในการดแูลด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการควบคมุ ตรวจสอบ 
ป้องกันโรค รวมถึงการควบคุมอัตราการเกิดในเด็กที่มีความ
บกพร่องด้านพันธุกรรม เพื่อลดการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ในด้านการสาธารณสุข รวมถึงการใช้ AI เพื่อบริหารจัดการ 
ก�าลังแรงงาน เช่น การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา หรือ 
Talent ที่เหมาะสมกับการศึกษาต่อในแต่ละสาขาเพื่อจะเป็น
ก�าลงัในการพฒันาสงัคมต่อไป นอกจากน้ี ยงัมกีารน�าหุน่ยนต์ 
เข้ามาใช้ในการให้บริการ ดูแลด้านสาธารณสุข และ 
การให้การศึกษาระดับพื้นฐานเพื่อทดแทนการขาดแคลน 
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลด้วย

อย่างไรก็ดี ประเทศมหาอ�านาจของโลกอย่างสหรัฐ
และจีนยังคงมีอ�านาจและฐานเสียงในการตัดสินใจในการ 
บรหิารของรฐับาลโลก ท�าให้ประเทศต่างๆ ต้องหนัมาพฒันา 
ความสามารถเฉพาะด้านของตนเองเพื่อเป็นเคร่ืองมือ 
ในการต่อรอง โดยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ และ 
ความเป็นธรรมชาติในประเทศต่างๆ เป็นจุดขายส�าหรับ 
การท่องเทีย่วทีจ่ะดงึดูดให้บรรดา Digital Nomad เลือกทีจ่ะ
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่

ปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยมีสัดส่วนพืน้ทีป่่าไม้เพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 40 จากร้อยละ 20.44 ในปี 2558 ความอุดมสมบรูณ์
ของผนืป่าช่วยลดปัญหาน�า้ท่วม และท�าให้เกดิพืน้ทีช่ลประทาน 
เพิม่ขึน้จาก 30.48 ไร่เป็น 60 ล้านไร่ พืน้ทีเ่กษตรกรรมของไทย 
เพิม่มากขึน้จนท�าให้สามารถผลติอาหารจากธรรมชาตไิด้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนด้านผู ้เชี่ยวชาญ 
และเทคโนโลยีจากรัฐบาลกลางของสหประชาชาติ ท�าให้ 
ศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมอัจฉริยะมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น 
พื้นที่ท�าการเกษตรอินทรีย์ของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2,000,000 ไร ่
โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 30 เป็นคน Gen Y ประเทศไทย
ได้รับการวางต�าแหน่งให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของโลก 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากธรรมชาติไปยัง
ตลาดระดับ High end ตามค�าสั่งซ้ือเฉพาะ อย่างไรก็ดี 
ประเทศไทยยงัต้องพบกบัความท้าทายทีส่�าคญักค็อื การรกัษา
คุณภาพผลผลิตให้มีความสม�่าเสมอและการเพิ่มปริมาณ 
การผลติเพือ่ตอบสนองค�าสัง่ซือ้จากประเทศมหาอ�านาจให้ได้ 
ในขณะเดยีวกันต้องไม่สร้างความเสือ่มโทรมให้กบัส่ิงแวดล้อม
เหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ รัฐบาลกลาง 
ของสหประชาชาติยังมีเป้าหมายท่ีจะใช้ประเทศไทยเป็น 
ต้นแบบในการขยายผลแนวทางการพัฒนาแหล่งอาหาร
ธรรมชาติไปยังประเทศอื่นๆ ที่ยังพอมีพื้นที่ทางการเกษตรที่
สมบูรณ์และมีความเสี่ยงกับภัยพิบัติในระดับต�่า 

แม้ว่าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของไทยจะไม่สามารถ
ออกสูต่ลาดได้อย่างเป็นอสิระแต่ผลประโยชน์ส�าคญัทีป่ระเทศ
ได้รับคือ แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่ได้รับการฟื ้นฟู 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้
จากความแข็งแกร่งในด้านการเกษตรในลักษณะการผลิต 
แบบครัวเรือนและการเลือกใช ้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
ประชาชนไทยจึงไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาหารสังเคราะห์ 
แม้จะมีรายได้ไม่สูงมาก และยังสามารถสร้างมูลค่าจาก 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท�าให้ประเทศไทย 
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวเลือกอันดับต้นๆ ของโลก 
รวมถงึการเป็นสถานทีพ่กัผ่อนส�าหรับกลุม่ผู้สงูอายท่ีุมรีายได้
สูงนอกเหนือจากกลุ่ม Digital Nomad ซ่ึงสร้างรายได้ 
ให้กับคนในท้องถิ่น ส่งผลให้ประเทศมีการเจริญเติบโต 
จากฐานรากอย่างแท้จริง

สถานการณ์ช่วงปี 2567-2573
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