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ไผท สิทธิสุนทร*

	 ๑.๑	 สภาพแวดล้อมความมั่นคงมีความ 
เปลี่ยนแปลงไปมากและรวดเร็วจากการจัดระเบียบ
โลกใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์และกระแสโลกาภิวัตน์	 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรีรวมท้ังการปฏิวัติด้านการสื่อสาร
คมนาคมและวิวัฒนาการอย ่ างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวทิยาการด้านต่าง	 ๆ	
การเปลี่ยนแปลงสู ่สภาพโลกาภิวัตน์ น้ีมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งในทางความมั่นคง	 เพราะนอกจาก
โลกาภิวัตน์จะน�ามาซึ่งความก้าวหน้าของสังคมโลก	
ขณะเดียวกันก็ได้น�ามาซึ่งความท้าทายความเสี่ยง
และภยัคุกคามใหม่	 ๆ	 ทีส่่งผลเป็นปัญหาความม่ันคง
แห่งชาติในปัจจุบันและในอนาคต
	 ปัญหาความมั่นคงท่ีประเทศไทยจะต้อง
เผชิญจะมีมากขึ้นและซับซ้อนขึ้นอย่างแน่นอน	
กล่าวคือ	ขณะที่ปัญหาความม่ันคงรูปแบบเดิม	เช่น	
ปัญหาความมัน่คงด้านการป้องกนัประเทศ	การกระทบ 
กระทั่ งกับประเทศเพื่อนบ ้านปัญหาการเมือง

ภายในและภายนอกจะยังคงด�ารงอยู่	 ปัญหาความ
มั่นคงใหม่	 หรือภัยคุกคามที่อุบัติใหม่	 ซ่ึงส่วนหนึ่ง 
เป ็นภัยคุกคามเดิมแต ่มีความรุนแรงซับซ ้อน 
มากข้ึนเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์	 ได้เริ่มก่อตัว
กลายเป็นปัญหาที่ส ่งผลกระทบต่อความม่ันคง
มากข้ึน	 อาทิ	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบ
ต่าง	ๆ 	การก่อการร้ายรูปแบบใหม่	การเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศ	 การเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์	
การเกิดโรคระบาดใหญ่	 แม้กระท่ังการล่มสลาย
ทางการเงินระดับโลก	หรือปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ในสังคมที่มีมากขึ้นอันเป็นผลจากระบบตลาดเสรี	
ก็อาจถือเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ได ้เช ่น
กัน	ทั้งนี้	หากศึกษาเน้ือหาของยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านความมั่นคงของไทยซึ่งเป็นการวางแผน
ความมัน่คงในระยะยาว จะกล่าวถงึความมั่นคงทุก
มิติ ทุกรูปแบบ ทุกระดับของความรนุแรง และ
ความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่ีจะส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงดังกล่าว

*ไผท	สิทธิสุนทร	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ	ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ.

๑. บริบทความมั่นคงที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
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 ๑.๒	 สภาพความเสี่ยงและความท้าทาย
ทางความมั่นคงที่ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายและ
ซับซ้อนดังกล่าวจึงจ�าเป็นที่ส�านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 ในฐานะหน่วยงานเสนอ
แนะยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผนที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงภายใต้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	จะต้องพฒันาขดีความสามารถ 
ในการติดตาม	 เฝ้าระวัง	 วิเคราะห์	 คาดการณ	์
แจ้งเตือน	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แบบองค์รวมโดยพยากรณ์แนวโน้มทศิทางความเสีย่ง
ด้านความมั่นคงในระยะยาว	 หรือการมองอนาคต 
เพ่ือให้สามารถคาดการณ์สภาวะแวดล้อมทาง
ความม่ันคงในอนาคตได ้อย ่างแม ่นย�าน�าไปสู ่
การก�าหนดทางเลือกยุทธศาสตร์	 และแนวทาง
ด� า เ นิ น ก า รที่ เ ห ม า ะ สมส� า ห รั บ เ ส นอแนะ 
ผู ้ก�าหนดนโยบายในรัฐบาลโดยการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์	 คาดการณ์	
และพยากรณ์แนวโน้มทิศทางสภาวะแวดล้อม
ทางความมั่นคงในระยะยาว	 (๑๐	 –	 ๒๐	 ปี)	
จ� า เป ็นต ้องอาศัยหลักวิชาการเพื่ อ ให ้มีการ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

	 สมช.	 จึงมีการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงาน	 
องค์กรหรือสถาบันของต่างประเทศและของไทย	
ที่ มี ก า รด� า เ นิ นก า ร ใน ลั กษณะกา รก� า หนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาว	 (Strategic	 foresight)	
เพื่อจะได ้น�าองค ์ความรู ้มาใช ้พัฒนาขีดความ
สามารถของ	สมช.	ในการปฏิบัติงานด้านน้ีต่อไป

	 สิ่งที่สถาบันความมั่นคงศึกษา	สมช.	(สมศ.
สมช.)	 ได้ด�าเนินการในห้วงที่ผ่านมาคือการพัฒนา

บุคลากรและส ่ ง เสริมการเรียนรู ้ เ พ่ือพัฒนา
ตน เองและการท� า ง านด ้ านความมั่ นค งซึ่ ง
บุคลากรเหล่านี้เป็นก�าลังส�าคัญในการวางแผน
และขับเคล่ือนงานด้านความมั่นคง	 โดยจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกับอนาคตศึกษาในต่างประเทศ	 (Strategic	
Foresight:	Tools	and	Techniques	for	Planning	 
in	 Uncertain	 Times)	 การจัดสรรทุนระดับ
บัณฑิตศึกษาในต ่ างประเทศเพื่ อศึกษาหลัก
วิชาการเร่ืองนี้	 การเชิญผู ้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
ต่างประเทศมาอบรม	 (Strategic	 Foresight	
Workshop)๖	และการจดัให้มกีารศกึษาวจิยัโครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยมอบให้ 
นักวิชาการด�าเนินการโดยใช้กระบวนการศึกษา
ในรูปแบบอนาคตศึกษา

๒. การมองอนาคต (Foresight) 

เป ็นเทคนิควิธีการที่ช ่วยสนับสนุนการก�าหนด
ยุทธศาสตร ์ระยะยาวได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรทุก
ระดับ	ตั้ งแต ่การวางยุทธศาสตร ์ขององค ์กร
ระดับล่างไปจนถึงการวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ	
วิ ธี การดั งกล ่ าวมีความแตกต ่ า งจากวิ ธี การ
วางแผนแบบปกติซ่ึงไม่เหมาะกับการน�ามาใช้ใน
กระบวนการวางแผนระยะยาว	 ปัจจุบันหลาย
ประเทศได้น�าวิธีการมองอนาคตท่ีใช้อยู ่ทั่วไปที่
หลากหลายมาใช้สนับสนุนการก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของชาติอย่างกว้างขวางแล้ว

๖	Strategic	Foresight	Workshop	for	the	National	Security	Council	of	Thailand	,วันท่ี	๑๔-๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒	โดย	
Geneva	Centre	for	Security	Policy	ให้แก่บุคคลากรระดับต้นของ	สมช.	กระทรวงการต่างประเทศ	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 
หน่วยทหารท่ีปฏิบัติงานประเมินสถานการณ์	 โดยผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยาย	 การถกแถลงในกลุ่ม	 การน�าเสนอผล 
การถกแถลง	และการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาหัวข้อการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ	(Irregular	Migration)	และ	การก่อการร้าย
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๒.๑ ตัวอย่างเทคนิควิธีการวิเคราะห์อนาคต
 ๒.๑.๑ เทคนิคเดลฟาย (Delphi)	เป็นวิธีการ
หลักอันหน่ึงในการมองอนาคตใช้การส�ารวจความเห็น
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	 เพื่อให้ได้ค�าตอบที่
น่าเช่ือถอืมากทีส่ดุ	โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาน้ันๆ	ตอบ 
แบบสอบถามชุดเดียวกันมากกว่า	 ๑	 รอบ	 ในการ
ส�ารวจรอบที่หน่ึง	 ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบค�าถาม
พร้อมข้อคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับค�าถาม	 จากนั้นจะมี
การค�านวณหาค่าวัดการกระจาย	 (Quartile)	 ของค�า
ตอบและรวบรวมข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ตอบเพ่ิมลง
ในชุดแบบสอบถามรอบที่สอง	 พร้อมส่งค�าตอบที่ได้ใน
รอบแรกคืนให้ผู ้ตอบ	 ผู้ตอบจะเปรียบเทียบค�าตอบ
ของตนกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	
เพื่อตัดสินใจว่าจะยืนยันความคิดเดิม	 หรือจะเปลี่ยน
ความคิดเห็นความเห็นที่แตกต่างมีความส�าคัญไม่น้อย
กว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่โดยมีผลการศึกษาหลาย
ชิ้นระบุว่าความเห็นของสมาชิกที่ดีที่สุดของกลุ่มอาจ
ไม่ตรงกับความเห็นส่วนใหญ่ก็ได้
	 ในระยะแรกมีการใช้เทคนิคเดลฟายกันมาก
ในการคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อพยากรณ์ว่าเทคโนโลยี
ใดจะสามารถพิสูจน์หลักการและพร้อมเริ่มด�าเนินการ	
ตลอดจนมีการใช้อย่างแพร่หลายเมื่อใด	 แต่ต่อมามีการ
ใช้เทคนิคนี้ในการส�ารวจและประเมินนโยบายด้าน
ต่างๆ	 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 ทางด้านการศึกษา	
การจัดการ	และสาธารณสขุ	
 ๒.๑.๒ การวิ เคราะห ์ผลกระทบไขว ้ 
(Cross – Impact Analysis)	 คือ	 การวิเคราะห์ผล 
กระทบที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบใด
แบบหน่ึง	 ตั้งอยู่บนฐานความคิดว่า	 การเกิดเหตกุารณ์
หนึ่ งจะส ่ งผลให ้ เกิ ดอี ก เหตุการณ ์หนึ่ งตามมา	 
วิธีการนี้ใช้ในการวิเคราะห์ลูกโซ่ของผลกระทบที่เกิด
ขึ้นซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 โดยความสัมพันธ์

ของเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจ�าแนกเป็น	๓	ประเภท	
ได้แก่
 ๑) ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Unrelated) 
กล่าวคือ	 การเกิดเหตุการณ์หนึ่งไม่ส่งผลต่อความน่า
จะเป็นในการเกิดเหตุการณ์อื่น
 ๒) แบบส่งเสริม (Enhancing)	 กล่าวคือ	
การเกิดเหตุการณ์หนึ่งส่งผลต่อการเพิ่มระดับความน่า
จะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่	๒	ตามมา
 ๓) แบบปิดกั้น (Inhibiting)	 กล่าวคือ	 การ
เกิดเหตุการณ์หนึ่งจะส่งผลเป็นการลดระดับความน่า
จะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่	๒	ตามมา	หรือปิดกั้นความ
น่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์อื่นๆ	
	 ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทั้งแบบส่งเสริม
และแบบปิดกั้นอาจมีขนาดหรือความเข้ม	 (Strength)	
ในการส่งผลกระทบไม่เท่ากัน	 และเหตุการณ์หนึ่ง
อาจส ่งผลต ่อค ่าความน ่าจะเป ็นในทางบวกกับ
เหตุการณ์หนึ่ง	 แต่ส่งผลแบบปิดกั้นกับอีกเหตุการณ์
หนึ่งก็เป็นได้
 ๒.๑.๓ สามเห ล่ียมอนาคต (Future  
Triangle)	คอื	การคาดการณ์อนาคตท่ีมคีวามน่าจะเป็น	 
โดยประเมินจากหลัก	 ๓	 ประการ	 ประกอบด้วย	
๑)	น�า้หนกัในอดตี	(Weight	of	the	Past)	๒)	แรงผลัก
ในปัจจุบัน	 (Push	 of	 the	 Present)	 และ	๓)	 แรงดึง 
ในอนาคต	(Pull	of	the	Future)	โดยความเชื่อมโยง
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้ง	๓	ปัจจัยนี้	จะเป็นปัจจัย
ที่น�าไปสู่ความน่าจะเป็นของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	
(Plausible	Future)
 ๒.๑.๔ กงล้ออนาคต (Future Wheels) 
คือ	วิธีการพยากรณ์แนวโน้ม	โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็น
ศูนย์กลาง	และคาดการณ์ว่าจากปัญหาดังกล่าวจะท�า 
ให้เกิดผลกระทบต่าง	ๆ	ขยายวงกว้างออกไปอย่างไร

• Foresight: “the ability to consider and plan for the future”

• Better decisions today, to prepare for tomorrow

• Range of possible futures – not prediction

• Importance of process

Strategic Foresight
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 ๒.๑.๕ การวเิคราะห์ปัจจัยอันเป็นสาเหตุของ 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Abduction)	 คือ	 การมองหา
สาเหตุของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านสมมุติฐานที่มีอยู่
 ๒.๑.๖ การกวาดสัญญาณแนวราบ และ
การส�ารวจสิ่งแวดล้อม (Horizon Scanning / 
Environmental Scanning)	 คือ	 การวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัย	/	เงื่อนไข	ต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและภายนอก	
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรอบด้าน

	 นอกจากนี้	 ยังมีเทคนิควิธีการต่างๆที่น�ามาใช้
ในการมองอนาคต	รปูแบบอืน่	ๆ 	อาท	ิScenario	Building	 
List	Writing	and	Prioritising	Graphical	Comparisons	 
Matrix	Production	Trend	Impact	Analysis,	Logic	–	

Deductive	 Conclusion,	 Normative	 Methods	
และ	Range	of	Options	Created	เป็นต้น
๒.๒ กระบวนการประเมนิสถานการณ์ทีม่คีวามส�าคญั
ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว เทคนิควิธีการวิเคราะห ์
ดังกล่าวข้างต้น	 สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 อาจแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการอย่างคร่าวๆ	
ได้แก่	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 และขั้นตอนการ
วเิคราะห์/ตคีวามข้อมูล	โดยด�าเนนิการผ่านกระบวนการ 
ตามขั้นตอนดังกล่าว	 จะเป็นการพัฒนาต่อยอดคุณค่า
จากข้อมูลดิบไปสู่การวิเคราะห์ที่ลงลึก	กระทั่งน�าไปสู่
ความเข้าใจสถานการณ์แวดล้อมท่ีลึกซึ้งและรอบด้าน	
ท�าให้สามารถตดัสนิใจด�าเนนิการหรอืแสวงหาทางเลือก

	 ที่มา	:	Futures	Wheels	ถูกพัฒนาโดย	Dr.Jerome	Glenn	ภายใต้	UNU	Millennium	Project
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ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

 ๒.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวม / ประมวล
ข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input) ขั้นตอนแรกของ
กระบวนการ	Foresight	 ได้แก่การรวบรวมข้อมูล	การ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล	 และการสรุปความ
ส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	 ขั้นตอนนี้แบ่งย่อยออกเป็น	 ๓	 
ส่วนย่อย	ส่วนแรก	คือ	การรวบรวมข้อมูล	(Collection	 
of	 information)	 ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวโน้ม	ทิศทาง	แนวคิดท่ีมีมิติเกี่ยวกับส่ิงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 สัญญาณเริ่มต้นของสิ่งที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต	 (Early	 signs)	ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีความเป็น
ไปได้น้อยว่าจะเกิดขึ้น	 แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
รุนแรง	 (Wild	 cards)	 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลาย	 อาทิ	 ผู ้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	
สถาบันการศึกษา	 /	 ศูนย์วิจัย	 เครือข่ายของภาคส่วน
ต่างๆ	(Networks)	เครือข่ายส่วนตัว	งานเขียน	ข้อมูล
ภาครัฐ	 รายงานการประเมินอนาคตที่องค์กรต่างๆ	 จัด
ท�าขึ้น	งานวิจัย	และผลการส�ารวจต่างๆ	ทั้งนี้	สามารถ
ใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล	 อาทิ	 Horizon	 /	 environmental	
scanning	 Delphi	 นอกเหนือจากการอ่านอย่างเป็น
ระบบ	 (Systematic	 reading)	การท�าผลส�ารวจ	 หรือ	
Survey	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 sessions)	
หรอืแม้แต่การพดูคยุแลกเปลีย่นทศันะกบัผูรู้ส้าขาต่างๆ
	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับจากการด�าเนินขั้นตอน
ส่วนนี้	คือ	ข้อมูลที่มีจ�านวนมาก	ขอบเขตกว้างขวาง	มี
ความคาบเกีย่วกนั	 และมกัได้ข้อมลูทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
กันด้วย

 ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓	 ของขั้นตอนการ
รวบรวม/ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน	 คือ	 การ
ตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 (Collation)	 และการ
สรุปความส�าคัญของข้อมูลท่ีได้มา	(Summarisation)
เป็นการประมวลข้อมูลเพื่อกลั่นกรอง	 ตรวจสอบ	
เปรียบเทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นการเจยีระไนข้อมลู	 ข้อมลูท่ีไม่มีนยัส�าคญัจะถกู 
ตัดทิ้งไปท�าให้จ�านวนข้อมูลลดลง	 กระท่ังน�าไปสู่การ
สรุปใจความส�าคัญเพื่อสะดวกในการน�าข้อมูลไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป	 ทั้งนี้	 สามารถใช้เทคนิควิธีการที่หลาก

หลายในการด�าเนินการ	อาทิ	Scenario	building,	List	 
writing	and	prioritising,	Graphical	comparison,	
Matrix	production	และ	Cross	impact	analysis

 ๒.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและการ
ตีความข้อมูล เป็นหัวใจของกระบวนการ	 Foresight	 
ประกอบด้วย	 การแปลความหมาย	 (Translation)	
และการตีความ	(Interpretation)	ข้อมูล	เพื่อน�าไปสู่
ความเข้าใจที่ถ ่องแท้ว ่าความเปล่ียนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร	 (หรือ
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างไร)	อันจะ
น�าไปสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการ
ป้องกันผลกระทบ	 และการผลักดันผลประโยชน์ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนไปขั้นตอนนี้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่หลาก
หลายข้างต ้น	 ประกอบกับต้องอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์เพื่อตีความข้อมูลที่มี
ความเป็นนามธรรมสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 การด�าเนินขั้นตอนนี้ควรน�าไปสู ่การตอบ
ค�าถามที่ส�าคัญ คือ ๑) สิ่งที่ค้นพบนี้มีความหมาย
หรือมีความส�าคัญต่อองค์กรอย่างไร ๒) สิ่งนี้จะส่ง
ผลกระทบอย่างไร และ ๓) ปัจจุบันเราสามารถท�า
ประการใดเพื่อป ้องกันผลกระทบและผลักดัน 
ผลประโยชน์ขององค์กร

๒.๓ ตัวแบบการมองอนาคตของต่างประเทศ
 ๒.๓.๑ สาธารณัฐสิงคโปร์	 สิงคโปร์จัดตั้ง	 
Risk	 Detection	 and	 Scenario	 Planning	 Office	 
ขี้นในกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๔	 ต่อมาถูกจัด
ตั้งใหม่เป็น	 Public	 Service	 Division	 (PSD)	 ภายใต้ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีในปี	 ๒๕๓๘	 และต่อมาในป	ี
๒๕๔๖	 ได้เปล่ียนช่ือเป็น	 Strategic	 Policy	 Office	 
กระทั่งมีการจัดตั้ง	Risk	Assessment	and	Horizons	 
Scanning	 Programme	 (RAHS)	 ในปี	 ๒๕๔๗	 และ	 
Horizon	Scanning	Center	(HSC)	ในปี	๒๕๕๑	โดย
เป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินการเกี่ยวกับการมอง
อนาคตของสิงคโปร์	 นอกจากนี้	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้
จัดตั้ง	 Strategic	 Futures	Network	 (SFN)	 เพื่อท�า
หน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงานในการท�างานด้านการ
มองอนาคตทั้งหมดของรัฐบาล
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 ๒.๑.๕ การวเิคราะห์ปัจจยัอนัเป็นสาเหตุของ 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Abduction)	 คือ	 การมองหา
สาเหตุของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านสมมุติฐานที่มีอยู่
 ๒.๑.๖ การกวาดสัญญาณแนวราบ และ
การส�ารวจสิ่งแวดล้อม (Horizon Scanning / 
Environmental Scanning)	 คือ	 การวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัย	/	เงื่อนไข	ต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและภายนอก	
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรอบด้าน

	 นอกจากนี้	 ยังมีเทคนิควิธีการต่างๆที่น�ามาใช้
ในการมองอนาคต	รปูแบบอืน่	ๆ 	อาทิ	Scenario	Building	 
List	Writing	and	Prioritising	Graphical	Comparisons	 
Matrix	Production	Trend	Impact	Analysis,	Logic	–	

Deductive	 Conclusion,	 Normative	 Methods	
และ	Range	of	Options	Created	เป็นต้น
๒.๒ กระบวนการประเมินสถานการณ์ทีม่คีวามส�าคญั
ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว เทคนิควิธีการวิเคราะห ์
ดังกล่าวข้างต้น	 สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 อาจแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการอย่างคร่าวๆ	
ได้แก่	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 และขั้นตอนการ
วเิคราะห์/ตีความข้อมูล	โดยด�าเนินการผ่านกระบวนการ 
ตามขั้นตอนดังกล่าว	 จะเป็นการพัฒนาต่อยอดคุณค่า
จากข้อมูลดิบไปสู่การวิเคราะห์ที่ลงลึก	กระทั่งน�าไปสู่
ความเข้าใจสถานการณ์แวดล้อมที่ลึกซึ้งและรอบด้าน	
ท�าให้สามารถตัดสนิใจด�าเนนิการหรอืแสวงหาทางเลือก

	 ที่มา	:	Futures	Wheels	ถูกพัฒนาโดย	Dr.Jerome	Glenn	ภายใต้	UNU	Millennium	Project
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ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

 ๒.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวม / ประมวล
ข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input) ขั้นตอนแรกของ
กระบวนการ	Foresight	 ได้แก่การรวบรวมข้อมูล	การ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล	 และการสรุปความ
ส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	 ขั้นตอนนี้แบ่งย่อยออกเป็น	 ๓	 
ส่วนย่อย	ส่วนแรก	คือ	การรวบรวมข้อมูล	(Collection	 
of	 information)	 ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวโน้ม	ทิศทาง	แนวคิดที่มีมิติเกี่ยวกับสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 สัญญาณเริ่มต้นของสิ่งที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต	 (Early	 signs)	ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีความเป็น
ไปได้น้อยว่าจะเกิดขึ้น	 แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
รุนแรง	 (Wild	 cards)	 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลาย	 อาทิ	 ผู ้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	
สถาบันการศึกษา	 /	ศูนย์วิจัย	 เครือข่ายของภาคส่วน
ต่างๆ	(Networks)	เครือข่ายส่วนตัว	งานเขียน	ข้อมูล
ภาครัฐ	 รายงานการประเมินอนาคตที่องค์กรต่างๆ	 จัด
ท�าขึ้น	งานวิจัย	และผลการส�ารวจต่างๆ	ทั้งนี้	สามารถ
ใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล	 อาทิ	 Horizon	 /	 environmental	
scanning	 Delphi	 นอกเหนือจากการอ่านอย่างเป็น
ระบบ	 (Systematic	 reading)	การท�าผลส�ารวจ	 หรือ	
Survey	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 sessions)	
หรอืแม้แต่การพูดคยุแลกเปลีย่นทศันะกบัผูรู้ส้าขาต่างๆ
	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับจากการด�าเนินขั้นตอน
ส่วนนี้	คือ	ข้อมูลที่มีจ�านวนมาก	ขอบเขตกว้างขวาง	มี
ความคาบเกีย่วกนั	 และมกัได้ข้อมลูทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
กันด้วย

 ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓	 ของขั้นตอนการ
รวบรวม/ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน	 คือ	 การ
ตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 (Collation)	 และการ
สรุปความส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	(Summarisation)
เป็นการประมวลข้อมูลเพ่ือกลั่นกรอง	 ตรวจสอบ	
เปรียบเทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นการเจยีระไนข้อมลู	 ข้อมลูท่ีไม่มีนัยส�าคัญจะถกู 
ตัดทิ้งไปท�าให้จ�านวนข้อมูลลดลง	 กระท่ังน�าไปสู่การ
สรุปใจความส�าคัญเพื่อสะดวกในการน�าข้อมูลไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป	 ทั้งนี้	 สามารถใช้เทคนิควิธีการที่หลาก

หลายในการด�าเนินการ	อาทิ	Scenario	building,	List	 
writing	and	prioritising,	Graphical	comparison,	
Matrix	production	และ	Cross	impact	analysis

 ๒.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและการ
ตีความข้อมูล เป็นหัวใจของกระบวนการ	 Foresight	 
ประกอบด้วย	 การแปลความหมาย	 (Translation)	
และการตีความ	(Interpretation)	ข้อมูล	เพื่อน�าไปสู ่
ความเข้าใจท่ีถ่องแท้ว ่าความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด
ขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร	 (หรือ
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างไร)	อันจะ
น�าไปสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการ
ป้องกันผลกระทบ	 และการผลักดันผลประโยชน์ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปขั้นตอนนี้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่หลาก
หลายข้างต ้น	 ประกอบกับต้องอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์เพื่อตีความข้อมูลท่ีมี
ความเป็นนามธรรมสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 การด�าเนินขั้นตอนนี้ควรน�าไปสู ่การตอบ
ค�าถามที่ส�าคัญ คือ ๑) สิ่งที่ค้นพบนี้มีความหมาย
หรือมีความส�าคัญต่อองค์กรอย่างไร ๒) สิ่งนี้จะส่ง
ผลกระทบอย่างไร และ ๓) ปัจจุบันเราสามารถท�า
ประการใดเพื่อป ้องกันผลกระทบและผลักดัน 
ผลประโยชน์ขององค์กร

๒.๓ ตัวแบบการมองอนาคตของต่างประเทศ
 ๒.๓.๑ สาธารณัฐสิงคโปร์	 สิงคโปร์จัดตั้ง	 
Risk	 Detection	 and	 Scenario	 Planning	 Office	 
ขี้นในกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๔	 ต่อมาถูกจัด
ตั้งใหม่เป็น	 Public	 Service	 Division	 (PSD)	 ภายใต้ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีในปี	 ๒๕๓๘	 และต่อมาในปี	
๒๕๔๖	 ได้เปล่ียนช่ือเป็น	 Strategic	 Policy	 Office	 
กระทั่งมีการจัดตั้ง	Risk	Assessment	and	Horizons	 
Scanning	 Programme	 (RAHS)	 ในปี	 ๒๕๔๗	 และ	 
Horizon	Scanning	Center	(HSC)	ในปี	๒๕๕๑	โดย
เป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินการเกี่ยวกับการมอง
อนาคตของสิงคโปร์	 นอกจากนี้	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้
จัดตั้ง	 Strategic	 Futures	Network	 (SFN)	 เพื่อท�า
หน้าที่เป็นหน่วยประสานงานในการท�างานด้านการ
มองอนาคตทั้งหมดของรัฐบาล
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	 หน่วยงานท่ีท�างานด้านการมองอนาคต
ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้ส�านักนายก
รัฐมนตรี	 และอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของหัวหน้า
หน่วยงาน	๒	หน่วยงานคือ	National	Security	and	
Intelligence	 Coordination	 (NSIC)	 และ	 Public	
Service	 Division	 (PSD)	 โดยมีหน้าที่สนับสนุนการ
ก�าหนดนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลสิงคโปร์	

	 ภายใต้	 NSIC	 มี	 National	 Security	 
Coordination	Center	(NSCC)	ซึ่งมีหน่วยงานหลัก 
ที่ท�าหน้าที่ด้านการมองอนาคตคือ	Horizon	Scanning	 
Center	(HSC)	จัดตั้งในปี	๒๕๕๑	ดังกล่าวข้างต้น	และ
ภายใต้	PSD	มีกลไก	Strategic	Policy	Office	(SPO)	
มีหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ด้านการมองอนาคตคือ	 
Centre	 for	Strategic	Futures	 (CSF)	และ	Strategic	
Futures	 Network	 (SFN)	 จัดตั้งในปี	 ๒๕๕๓	 ทั้งนี้
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้วิธี 
การมองอนาคตเพ่ือมาสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย 
ของประเทศ	 เน่ืองจากมองว่าด้วยเทคนิคการมองอนาคต 
ที่ดี	จะท�าให้สามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นย�า	ซึ่งจะ
น�าไปสู่การวางแผนได้ถูกต้องมากขึ้น	 การท�างานด้าน
การมองอนาคตของรัฐบาลสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตาม
ล�าดับ	 โดยมีการจัดโครงสร้างที่เป็นระบบ	 และมีการ
เชื่อมโยงการท�างานกับองค์กรมองอนาคตของเอกชน
ด้วย

 ๒.๓.๒ สหภาพยุโรป (EU)	 การด�าเนินการ
เกี่ยวกับการมองอนาคตของอียูได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในช่วง	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 โดยมีเครือข่ายของ
องค์กรและสถาบันจ�านวนมากที่ด�าเนินการด้านการ
มองอนาคตอยู ่ภายในอียู	 ปัจจุบัน	 อียูมีโครงการ	
The	 European	 Foresight	 Monitoring	 Network	
(EFMN)	 ที่ด�าเนินการติดตามกิจกรรมด้านการมอง
อนาคตทั้งในอียูและในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนเงินทุนต่อกิจกรรมที่เก่ียวข้องใน
อียู	 EFMN	 ตลอดจนมีเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรม	ตลอดจนเทคนิควิธีการส�าหรับใช้เป็นเครื่อง
มือการมองอนาคต	มีเป้าหมายส�าหรับเป็นเวทีแลก
เปลี่ยนความรู้	 และเป็นฐานข้อมูลส�าหรับผู้มีอ�านาจ
ก�าหนดนโยบายในอียูได้ใช้ประโยชน์

	 ตัวอย ่างโครงการด ้านการมองอนาคตท่ี
ก้าวหน้าที่สุดของอียูที่ด�าเนินการอยู ่ในปัจจุบันคือ	
โครงการ	Blue	Sky	Research	Project	 Intercon-
necting	 หรือ	 iKNOW	 มีวัตถุประสงค์ส�าคัญในการ
พัฒนาเทคนิคล�้าหน้าด้านการมองอนาคต	 โดยเฉพาะ
การเน้นความส�าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถใน
การวิเคราะห์	 จ�าแนก	 และระบุความท้าทายหรือความ
เสี่ยงที่อาจยังไม่ปรากฏแนวโน้มที่ชัดเจนในปัจจุบัน	
แต่มีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลกระทบรนุแรงในระยะ
ยาว	 (Wild	 Cards	 หรอื	 Weak	 Signals)	 ตลอดจนการ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ 
ดังกล่าวต่ออียู	และต่อโลก	

 ๒.๓.๓ สหราชอาณาจักร	 การมองอนาคต 
ของสหราชอาณาจักร	เร่ิมต้นจากบริบทของการพยายาม 
ระบุความท้าทายและโอกาสการพัฒนาในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ต่อมาจึงค่อยเริ่มขยาย
การด�าเนินการจนครอบคลุมนโยบายสาขาอื่น	 ๆ	 ของ
รัฐบาล	 ตั ้งแต่ขั ้นตอนการตรวจสอบสถานการณ์ไป
จนถึงขั้นตอนการก�าหนดทางเล ือกนโยบาย	 ระบบ
การมองอนาคตของสหราชอาณาจักรมีการเชื่อมโยง
การท�างานของผู้เชี่ยวชาญ	 และใช้เทคนิควิธีการที่
หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการ
มองอนาคต

	 ช่วงต้นทศวรรษ	 ๑๙๙๐	 รัฐบาลอังกฤษได้
มอบหมายให้สถาบันการศึกษาและสถาบันเอกชน
จ�านวนหนึ่งท�าการศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการในการ
ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของเทคโนโลยีใหม่	
(Emerging	 Technologies)	 ที่จะมีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาชาติ	 ซึ่งต่อมาน�าไปสู่การจัดตั้งโครงการมอง
อนาคตของสหราชอาณาจักร	 (U.K.	 Foresight	 Pro-
gramme)	 ในปี	 ๒๕๓๗	 โครงการดังกล่าวด�าเนินการ
ภายใต้	 Office	 of	 Science	 ของรัฐบาล	 กลไกหลัก
ภายใต้โครงการดังกล่าวได้แก	่ Horizon	 Scanning	
Centre	 (HSC)	 ซึ่งเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๗	 มี
ภารกิจในการสนับสนุนข้อมูล/การวิเคราะห์	 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหาความท้าทาย
ที่หลากหลายของหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐบาล
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 ๒.๓.๔ สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ระบบการมอง 
อนาคตของฝรั่งเศส	มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต ่
ช่วงต้นทศวรรษ	๑๙๖๐	แต่เน่ืองจากอุปสรรคด้านภาษา	 
ระบบการมองอนาคตของฝรั่งเศสจึงไม่เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลายเหมือนระบบของสหราชอาณาจักร	 โดย
หน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในด้านนี้ของฝรั่งเศส	ได้แก่	
Strategic	 Analysis	 Centre	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส�าคัญในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยว
กับนโยบายและการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม	 ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการปฏิรูปที่ส�าคัญของรัฐบาล	Strategic	Analysis	 
Centre	 เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรีมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญ	 คือ	 การเป็นกลไกมันสมองของ
รัฐบาลในการก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะกลาง	 และ
ระยะยาว	 เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อสภาวการณ์ของโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 ๒.๓.๕ สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ไม่มี
หน่วยงานหรือระบบที่รวมศูนย์ในการด�าเนินการหรือ 
โครงการเกี่ยวกับการมองอนาคต	 แต่มีองค์กรเอกชน 
ที่มีการด�าเนินการเป็นเอกเทศจ�านวนมาก	 และมี 

คณะกรรมการหรือกลไกเฉพาะกิจที่ด�าเนินการ
ประเมินและระบุปัญหาความท้าทายในอนาคตซึ่ง
อยู่ภายใต้หน่วยงานระดับกระทรวงของรัฐบาลใน
ระดับรัฐบาลกลาง	 (Federal	 Level)	 กระทรวงหลัก
ของรัฐบาลมีหน่วยงานภายในท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการ
ประเมินและก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะ
ยาว	 เช่น	 Ministry	 of	 Economy	 มีส่วนงานภายใน	
ได้แก่	Economic	Policy	Division	ที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตด้านเศรษฐกิจ
	 กลไกการมองอนาคตของเยอรมันที่อาจเป็น
ที่รู้จักมากที่สุด	 ได้แก่	 The	 Council	 of	 the	 Five	 
Wise	 Men	 จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๖	 
มีสมาชิกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	 ๕	 คน	 มีระบบการ
ตัดสินใจในประเด็นส�าคัญโดยอาศัยหลักฉันทามติ	 
ภารกิจหลักที่กลไกดังกล่าวได้รับมอบหมาย	 คือ	 การ
ประเมินสภาพเศรษฐกิจของเยอรมันในทุกแง่มุมตาม
ห้วงเวลา	 โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เพื ่อเสนอแนะ
รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ	 เกี่ยวกับประเด็นนโยบาย
เศรษฐกิจ

๓. การประเมินสถานการณ์ระยะยาว 
ของสำานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.)

	 สิ่งที่ประชาคมความมั่นคงคาดหวังจาก	สมช.	
คือ	 การสามารถคาดการณ์สถานการณ์ความเสี่ยง
ในอนาคตที่จะส ่งผลกระทบความมั่นคงแห่งชาต	ิ
โดยหากสามารถบ ่ ง ชี้ ความเสี่ ย งหรือป ัญหาใน
อนาคตได้อย่างแม่นย�า	หน่วยความมั่นคงย่อมสามารถ
ก�าหนดแนวทางป้องกันบรรเทาปัญหาได้อย่างเหมาะ
สมและทันท่วงที	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากปัจจุบัน
สภาวะด้านความม่ันคงมีความหลากหลาย	 ซับซ้อน	
มีทั้งประเด็นความมั่นคงรูปแบบเดิมที่ยังด�ารงอยู่	และ
มีประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น	ประกอบกับ
แนวคิด	 มุมมอง	 และนิยามเกี่ยวกับความมั่นคงเอง
ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง	๒๐	ปีที่ผ่านมา	

ขยายขอบเขตจากความม่ันคงที่รัฐเป็นศูนย์กลางไปสู่
แนวคิด	“ความมั่นคงของมนุษย์”	ที่ให้น�้าหนักกับความ
มั่นคงของปัจเจกชนเท่า	ๆ	หรือมากกว่าความมั่นคง
ของรัฐ	 และความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ	 ทุกรูปแบบ	
และ	ทุกระดับของความรุนแรง	ท�าให้	สมช.	จ�าเป็นต้อง 
เตรียมความพร้อมในการด�าเนินภารกิจนี้อย ่างมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์

 ๓.๑ เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ของ 
สมช.
	 ปัจจุบัน	 สมช.	 ด�าเนินภารกิจการประเมิน
สถานการณ์โดยใช้ข้อมูลการข่าว	 ข้อมูลเอกสารจาก
ส่วนราชการ	 การประชุมส่วนราชการเพ่ือประเมิน
สถานการณ์	 การสัมมนาวิชาการ	 และอาจมีการใช้
ข้อมูลจากการจ้างที่ปรึกษาภาควิชาการร่วมด้วย	 โดย
การประเมิน	/	วิเคราะห์	 ให้น�้าหนักกับสถานการณ์
ห้วงปัจจุบันและอนาคตระยะใกล้	 และเป็นรูปแบบการ
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ด�าเนินการที่มีข้อจ�ากัด	 และน่าจะไม่สมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ระยะยาว	 (๑๐	 ปีขึ้นไป)	
อย่างเป็นระบบ	 แม้ว่าส่วนงานภายในบางส่วนของ	
สมช.	 จะมีการใช้การวิเคราะห์สวอท	 (SWOT)	 ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีแง่มุมของการ	 Foresight	ที่มุ ่งวิเคราะห์
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 เพื่อให้รู้จักตนเอง	 (รู้เรา)	 รู้จักสภาพ
แวดล้อม	(รู้เขา)	และวิเคราะห์โอกาส	–	อุปสรรค	อัน
จะช่วยให้มีความตระหนักถึงความพร้อมภายในและ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นภายนอก	 (การ
วิเคราะห์	SWOT	ถือเป็นเทคนิคการส�ารวจสิ่งแวดล้อม	
หรอื	Horizon	scanning	/	Environmental	scanning	 
แบบหนึ่ง)	อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์	SWOT	มีข้อควร
ตระหนัก	 คือ	 SWOT	 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและ 
ขั้นตอนเบื้องต้นในกระบวนการ	 Foresight	 หรือ
กระบวนการวางแผนระยะยาวเท่านั้นโดยจ�าเป็นต้องมี
การศึกษา	และวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นส�าคัญเพื่อ
น�าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องต่อไป

	 นอกจากนี้	 SWOT	 จะครอบคลุมประเด็น 
ท่ีสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจุดแข็ง	(Strengths)	 
จุดอ่อน	(Weaknesses)	โอกาส	(Opportunities)	และ
ความท้าทายหรืออุปสรรค	(Threats)	 เท่านั้น	ส่งผล 
ให้เป็นการยากที่จะน�าไปวิเคราะห์ประเด็นที่มีความ
ไม่แน่นอน	 หรือเป็นปัจจัยที ่อาจส่งผลทั ้งสองด้าน	
(Two	 –	 sided	 factors)	 เช่น	 ปัจจัยที่อาจเป็นได้
ทั้งจุดแข็ง	 หรือจุดอ่อน	 หรืออาจเป็นได้ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน	 เป็นต้น	 ประกอบกับ	 SWOT	 ไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่น�า
มาวิเคราะห์	ไม่ชี้ทางออกของปัญหา	และอาจน�าไป
สู ่ข้อคิดหรือแนวคิดท่ีหลากหลายเกินไป	 โดยไม่บอก
ว่าข้อคิด	แนวคิด	หรือแนวทางใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
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 ๓.๒ แนวทางการใช้กระบวนการ Foresight  
กับภารกิจการประเมินสถานการณ์ระยะยาวของ 
สมช. เพ่ือสร้างความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์ระยะยาว	สมช.	สามารถน�า
เทคนิคที่หลากหลายในกระบวนการ	 Foresight	 มา
ประกอบหรือเสริมกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีการใช้อยู ่ใน	 สมช.	 อยู ่แล้วในปัจจุบันโดยอาจ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนในกระบวนการ	 Foresight	 (ตาม
ข้อ	๒.๒)	ดังนี้
  ๓.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input)	 เนื่องจาก
สถานการณ์และความเส่ียงทางความมั่นคงที่ได้มีการ
ประเมินในเบื้องต้นแสดงถึงความหลากหลายและ
ซับซ้อน	 สมช.	 ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่รอบด้าน	
(Collection	of	information)	โดยให้ความส�าคัญกับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม	 ทิศทางของความมั่นคงใน
อนาคตตลอด	 จนสัญญาณเริ่มต้นของประเด็นความ
มั่นคงที่อาจลุกลามเป็นปัญหาในระยะต่อไป	 กับไม่
ละเลยปัญหาทีมี่ความเป็นไปได้น้อยว่าจะเกดิขึน้	แต่หาก 
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรง	
	 การรวบรวมข้อมูลอาศัยแหล่งข้อมูลท่ีหลาก
หลายโดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน	 ทั้งนี้	 เทคนิควิธีการท่ีสามารถน�ามาใช้เสริม
การด�าเนินภารกิจดังกล่าวของ	สมช.	อาทิ	Horizon	 /	 
environmental	 scanning,	 Delphi,Systematic	
reading	 และ	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 
sessions)	
	 หลังจากการประมวลข้อมูลที่ครอบคลุมรอบ
ด้านแล้วต้องมีการตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 
(Collation)	และการสรุปความส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	
(Summarisation)	เพ่ือกล่ันกรอง	ตรวจสอบ	เปรียบ
เทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 ตัดข้อมูลท่ีไม่มีนัย
ส�าคัญทิ้งไป	 และประมวลสรุปใจความส�าคัญ	 ทั้งนี้	
เทคนคิวธิกีารทีเ่หมาะสมในการน�ามาใช้รวมถงึ	 Future	 
triangle	 Scenario	 building,	 List	 writing	 and	 
prioritising,	 Graphical	 comparison,	 Matrix	 
production	และ	Cross	impact	analysis

 ๓.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและ 
การตีความข้อมูล สมช.	 ต้องมีการแปลความหมาย	

(Translation)	 และการตีความ	 (Interpretation)	 
ข้อมูล	 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ว่าความเปล่ียนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
แห่งชาติหลักอย่างไร	 สามารถจัดล�าดับ	 /	 ระบุ 
ความเสี่ยงและความรุนแรงของประเด็นความมั่นคง
ในระยะยาวได้อย่างแม่นย�า	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสามารถ
ก�าหนดยุทธศาสตร ์หรือแนวทางในการป ้องกัน 
ผลกระทบทางความมั่นคง	 และการผลักดันผล
ประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติในระยะยาวได้อย่าง
เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	

 ๔. แนวทางการด�าเนินการของ สมช.	 เพื่อ
ให้	 สมช.	 สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 (Strategic	 foresight)	 ได้อย่างเป็นรูปธรรม	
อาจมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๔.๑ ให้มีการศึกษาเทคนิควิธีการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	หรือ	Strategic	foresight	ทั้งโดยการตรวจ
สอบจากเอกสารข้อมูล	 ตลอดจนการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีการด�าเนินการด้านการมองอนาคตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 	 ๔.๒	ประมวลและน�าผลการศึกษาที่
ได้มาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางด�าเนนิการด้าน	 Strategic	 
foresight	 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ	
สมช.	 โดยเน้นความส�าคัญในการเลือกเทคนิควิธีการ 
ท่ีจะตอบสนองต ่อความต ้องการในการประเมิน 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาวของไทย
	 	 ๔.๓ บูรณาการส ่วนงานภายใน	
สมช.	 ท้ังในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 (Input)	 และ
ขั้นตอนการตีความข้อมูล	 (Interpretation)	 ภายใต ้
กระบวนการ	 Strategic	 foresight	 เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ของ	สมช.	ตลอด
จนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือภายใน	 และเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะด้าน	 Strategic	 foresight	 ของ
องค์กรในระยะยาวต่อไป
	 	 ๔.๔	 น�าเทคนิควิธีการ	 Strategic	 
foresight	 มาใช้เพื่อเสริมการท�างานเก่ียวกับการ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของ	 สมช.	 โดยมี
การประ เมินผลการด� า เนิ นการ เ พ่ือน� าผลการ

55-64_04_NT���.�������������������������������������������.indd   63 11/11/2562 BE   8:14 AM



62

ด�าเนินการที่มีข้อจ�ากัด	 และน่าจะไม่สมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ระยะยาว	 (๑๐	 ปีขึ้นไป)	
อย่างเป็นระบบ	 แม้ว่าส่วนงานภายในบางส่วนของ	
สมช.	 จะมีการใช้การวิเคราะห์สวอท	 (SWOT)	 ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีมีแง่มุมของการ	 Foresight	 ท่ีมุ ่งวิเคราะห์
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 เพื่อให้รู้จักตนเอง	 (รู้เรา)	 รู้จักสภาพ
แวดล้อม	(รู้เขา)	และวิเคราะห์โอกาส	–	อุปสรรค	อัน
จะช่วยให้มีความตระหนักถึงความพร้อมภายในและ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนภายนอก	 (การ
วิเคราะห์	SWOT	ถือเป็นเทคนิคการส�ารวจสิ่งแวดล้อม	
หรอื	Horizon	scanning	/	Environmental	scanning	 
แบบหนึ่ง)	อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์	SWOT	มีข้อควร
ตระหนัก	 คือ	 SWOT	 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและ 
ข้ันตอนเบ้ืองต้นในกระบวนการ	 Foresight	 หรือ
กระบวนการวางแผนระยะยาวเท่านั้นโดยจ�าเป็นต้องมี
การศึกษา	และวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นส�าคัญเพื่อ
น�าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องต่อไป

	 นอกจากนี้	 SWOT	 จะครอบคลุมประเด็น 
ท่ีสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจุดแข็ง	(Strengths)	 
จุดอ่อน	(Weaknesses)	โอกาส	(Opportunities)	และ
ความท้าทายหรืออุปสรรค	(Threats)	 เท่านั้น	ส่งผล 
ให้เป็นการยากที่จะน�าไปวิเคราะห์ประเด็นที่มีความ
ไม่แน่นอน	 หรือเป็นปัจจัยที ่อาจส่งผลทั ้งสองด้าน	
(Two	 –	 sided	 factors)	 เช่น	 ปัจจัยที่อาจเป็นได้
ทั้งจุดแข็ง	 หรือจุดอ่อน	 หรืออาจเป็นได้ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน	 เป็นต้น	 ประกอบกับ	 SWOT	 ไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่น�า
มาวิเคราะห์	ไม่ชี้ทางออกของปัญหา	และอาจน�าไป
สู ่ข้อคิดหรือแนวคิดที่หลากหลายเกินไป	 โดยไม่บอก
ว่าข้อคิด	แนวคิด	หรือแนวทางใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
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 ๓.๒ แนวทางการใช้กระบวนการ Foresight  
กับภารกิจการประเมินสถานการณ์ระยะยาวของ 
สมช. เพื่อสร้างความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์ระยะยาว	สมช.	สามารถน�า
เทคนิคที่หลากหลายในกระบวนการ	 Foresight	 มา
ประกอบหรือเสริมกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีการใช้อยู ่ใน	 สมช.	 อยู ่แล้วในปัจจุบันโดยอาจ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนในกระบวนการ	 Foresight	 (ตาม
ข้อ	๒.๒)	ดังนี้
  ๓.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input)	 เนื่องจาก
สถานการณ์และความเส่ียงทางความมั่นคงที่ได้มีการ
ประเมินในเบื้องต้นแสดงถึงความหลากหลายและ
ซับซ้อน	 สมช.	 ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่รอบด้าน	
(Collection	of	information)	โดยให้ความส�าคัญกับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม	 ทิศทางของความมั่นคงใน
อนาคตตลอด	 จนสัญญาณเริ่มต้นของประเด็นความ
มั่นคงที่อาจลุกลามเป็นปัญหาในระยะต่อไป	 กับไม่
ละเลยปัญหาทีมี่ความเป็นไปได้น้อยว่าจะเกดิขึน้	แต่หาก 
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรง	
	 การรวบรวมข้อมูลอาศัยแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลายโดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน	 ทั้งนี้	 เทคนิควิธีการที่สามารถน�ามาใช้เสริม
การด�าเนินภารกิจดังกล่าวของ	สมช.	อาทิ	Horizon	 /	 
environmental	 scanning,	 Delphi,Systematic	
reading	 และ	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 
sessions)	
	 หลังจากการประมวลข้อมูลที่ครอบคลุมรอบ
ด้านแล้วต้องมีการตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 
(Collation)	และการสรุปความส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	
(Summarisation)	เพื่อกลั่นกรอง	ตรวจสอบ	เปรียบ
เทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 ตัดข้อมูลที่ไม่มีนัย
ส�าคัญทิ้งไป	 และประมวลสรุปใจความส�าคัญ	 ทั้งนี้	
เทคนิควิธีการทีเ่หมาะสมในการน�ามาใช้รวมถงึ	 Future	 
triangle	 Scenario	 building,	 List	 writing	 and	 
prioritising,	 Graphical	 comparison,	 Matrix	 
production	และ	Cross	impact	analysis

 ๓.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและ 
การตีความข้อมูล สมช.	 ต้องมีการแปลความหมาย	

(Translation)	 และการตีความ	 (Interpretation)	 
ข้อมูล	 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ว่าความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
แห่งชาติหลักอย่างไร	 สามารถจัดล�าดับ	 /	 ระบ ุ
ความเสี่ยงและความรุนแรงของประเด็นความมั่นคง
ในระยะยาวได้อย่างแม่นย�า	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การสามารถ
ก�าหนดยุทธศาสตร ์หรือแนวทางในการป ้องกัน 
ผลกระทบทางความมั่นคง	 และการผลักดันผล
ประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติในระยะยาวได้อย่าง
เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	

 ๔. แนวทางการด�าเนินการของ สมช.	 เพื่อ
ให้	 สมช.	 สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 (Strategic	 foresight)	 ได้อย่างเป็นรูปธรรม	
อาจมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๔.๑ ให้มีการศึกษาเทคนิควิธีการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	หรือ	Strategic	foresight	ทั้งโดยการตรวจ
สอบจากเอกสารข้อมูล	 ตลอดจนการศึกษาดูงาน
หน่วยงานท่ีมีการด�าเนินการด้านการมองอนาคตท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 	 ๔.๒	ประมวลและน�าผลการศึกษาที่
ได้มาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางด�าเนนิการด้าน	 Strategic	 
foresight	 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ	
สมช.	 โดยเน้นความส�าคัญในการเลือกเทคนิควิธีการ 
ที่จะตอบสนองต ่อความต ้องการในการประเมิน 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาวของไทย
	 	 ๔.๓ บูรณาการส ่วนงานภายใน	
สมช.	 ทั้งในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 (Input)	 และ
ขั้นตอนการตีความข้อมูล	 (Interpretation)	 ภายใต ้
กระบวนการ	 Strategic	 foresight	 เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ของ	สมช.	ตลอด
จนเพื่อให้เกิดความร่วมมือภายใน	 และเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะด้าน	 Strategic	 foresight	 ของ
องค์กรในระยะยาวต่อไป
	 	 ๔.๔	 น�าเทคนิควิธีการ	 Strategic	 
foresight	 มาใช้เพื่อเสริมการท�างานเก่ียวกับการ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของ	 สมช.	 โดยมี
การประ เมินผลการด� า เนิ นการ เ พ่ือน� าผลการ
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ป ร ะ เ มิ น ม าป รั บ ป รุ ง พั ฒน า ก า ร ท� า ง า น ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม

 ๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมช.	 มีการพัฒนา
ขีดความสามารถในการประเมินสถานการณ์ทาง 
ยุทธศาสตร์ระยะยาว	 และมีศักยภาพในการคาดการณ ์
สภาวะแวดล ้อมทางความม่ันคงในระยะต ่อไป 
ได้อย่างแม่นย�า	 ท�าให้สามารถระบุความเสี่ยงทาง 
ความมั่นคงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น	 และเสนอแนะ 
นโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และสามารถก�าหนด
แนวทางการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหา	 รวมทั้ง
สามารถเสนอทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ก�าหนด
นโยบายเพื่อประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์
ด้านความมั่นคงแห่งชาติ
 ๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จ สมช.	 มีการจัดท�า 
การประเมินสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความ
มั ่นคงระยะยาว	 และมีการจัดตั ้งกลไกรับผิดชอบ 

อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุประเด็นภัยคุกคาม
ในอนาคตได้อย่างแม่นย�า	 สามารถเสนอทางเลือก
ทางยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมแก่ผู้ก�าหนดนโยบายและ
ประชาคมความมั ่นคงยอมรับในบทบาทของ	สมช.
	 อนาคตศึกษา	 (Foresight	 study)	 กับการ 
ก�าหนดนโยบาย	 การก�าหนดภาพอนาคตทางเลือก	 
(Alternative	 Scenario)	 จะท�าให้องค์กรสามารถ
เตรียมการรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ	
ทั้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 การเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง	 และความท้าทาย
ข้ามชาติ	 (Transnational	Challenge)	 ท้ังน้ี	การวิเคราะห์
ภาพอนาคตจะท�าให้สามารถหาจุดยืนและโอกาสของ
องค์กรในการท�างานร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
(Stakeholder)	 เพื่อก�าหนดและเตรียมความพร้อมใน
การขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
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