กระบวนการ
และเครื่องมือ

การประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง
ธรรม์ธิดา กุณฑล 1

นักศึกษาสหกิจศึกษา สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1

23
วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง

หัวข้อการศึกษา “กระบวนการและเครือ่ งมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง” เป็นผลผลิตจาก
การประมวลองค์ความรูใ้ นหลักสูตรความมัน่ คงศึกษา (ระดับต้น) รุน่ ที่ 2 ของส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ในหมวดที่ 2 ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การคาดการณ์สถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Foresight) และแนวโน้มภัยคุกคาม (Emerging Threats) (2) ความมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่
ซับซ้อน (Security in Complex Environment) (3) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
(4) เทคนิคการประเมินวิเ คราะห์อย่างเป็นระบบ (Structured Analytical Techniques: SATs) และ
(5) แนวคิดและเครือ่ งมือทางทหารในการประเมินสถานการณ์ความมัน่ คง โดยผูเ้ ขียนได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของแนวโน้มภัยความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้าและที่ก�าลังจะมาถึง ด้วยเหตุนี้
กระบวนการและเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีความจ�าเป็นต่อ
การป้องกันและรักษาความมั่นคง ไปจนถึงส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
โลกในศตวรรษที่ 21 ถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
มนุษย์มีเครื่องมือและวิทยาการจ�านวนนับไม่ถ้วนที่ช่วยส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าก่อน รวมไปถึง
โครงสร้างระบบของประเทศซึ่งถูกพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สถานะความเป็นรัฐไปจนถึงความมั่นคง
ของประชาชนทุกคนในปกครอง ประเทศทั่วโลกต่างสร้างกลไกและก�าหนดนโยบายเพื่อธ�ารงความมั่นคงและ
แข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในระบบระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาไม่เพียงส่งผลดี
ต่อการส่งเสริมความมั่นคงเท่านั้น ภัยคุกคามความมั่นคงหลากหลายรูปแบบก็ได้รับผลพลอยจากการพัฒนา
ของโลกสมัยใหม่ เติบโตขึ้นเป็นภัยที่มีความเสี่ยงและรุนแรงมากกว่าเดิม มีการเกิดขึ้นของภัยรูปแบบใหม่
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บทคัดย่อ

ที่ท้าทายความมั่นคงอย่างที่ประเทศทั้งหลายไม่เคยเผชิญมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกระแสของ VUCA World
ปัญหาทางด้านประชากร หรือภัยรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเกิดภัยความมั่นคงร่วมของทั่วโลกอย่างการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผลักให้ประเทศทั้งหลายต้องเร่งแก้ไขและเยียวยาร่วมกันก่อนสายเกินแก้
และด้วยเหตุนี้ ในสภาวะทีค่ วามมัน่ คงตกอยูภ่ ายใต้ทางแพร่งและเปราะบางจากความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลมากขึน้
เครือ่ งมือและแนวทางเพือ่ ประเมินความมัน่ คงทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงมีบทบาทส�าคัญเพือ่ สนับสนุนรัฐบาลในการ
วางแผน การตัดสินใจ และการก�าหนดนโยบาย สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปจนถึงเพื่อเรียนรู้ที่จะ
สร้างเกราะป้องกันความมัน่ คงในรูปแบบทีแ่ ข็งแรง ยืดหยุน่ และเหมาะสมต่อบริบทและอัตลักษณ์ของตนเอง
ต่อไป
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ความส�าคัญของการประเมินและวิเคราะห์ความมั่นคง
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ปัจจุบัน พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ทางความมั่นคงที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ ตามแนวคิด VUCA World อีกทั้งในขณะ
เดียวกัน ภัยคุกคามความมั่นคงก็มีการเติบโตไปควบคู่กัน ทั้งในแง่ของรูปแบบ อิทธิพล และความสามารถ
ในการกระจาย ด้วยเหตุนี้ โลกจึงหันมาให้ความสนใจ ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional
Security: NTS) ว่ามีความส�าคัญไม่นอ้ ยไปกว่าภัยคุกคามรูปแบบดัง้ เดิมหรือภัยทางการทหาร หรือบางประเด็น
ก็นับว่ามีความส�าคัญและความเร่งด่วนเหนือภัยทางการทหารไปมากแล้ว ภัยเสี่ยงในโลกยุคโลกาภิวัตน์
จึงสามารถสร้างความปราะบางแก่ความมั่นคงได้ง่ายและหลากหลายกว่าในอดีตหลายเท่าตัว
กระบวนการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยได้รับมุมมองที่กว้างขวางจากหลายฝ่าย
โดยผลลัพธ์ทไี่ ด้จากกระบวนการการคาดการณ์ จะท�าให้ทราบถึงโอกาสและภัยคุกคามทีเ่ ป็นไปได้หรือมีแนวโน้ม
สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น เมื่อน�ากระบวนการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการก�าหนด
นโยบาย ย่อมส่งเสริมให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม

1. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
1.1 การข่าวกรอง (Intelligence operation) พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ระบุถึงความหมายของการข่าวกรองในมาตรา 4 ว่า “การด�าเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมาย ก�าลัง
ความสามารถและความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การใด ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทีอ่ าจกระท�าการอันเป็นพฤติการณ์เป็นภัยคุกคาม ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาความมัน่ คงหรือผลประโยชน์
แห่งรัฐและให้รัฐบาลน�ามาประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายแห่งชาติ”
1.2 ข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลดิบหรือวัตถุดิบที่รวบรวมได้จากแหล่งข่าวเปิดทั่วไปหรือแหล่งข่าว
สาธารณะ และจากการรวบรวมด้วยวิธีลับ โดยข้อมูลดิบหรือวัตถุดิบที่ได้อาจเป็นความจริงหรือความเท็จ
มีความน่าเชือ่ ถือมากหรือน้อย และตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้ขา่ วหรือไม่กไ็ ด้ ข่าวสารจึงเป็นข้อมูลทีย่ งั ไม่มี
การประเมินค่า
1.3 ข่าวกรอง หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการผลิตและประมวลเป็นข่าวกรอง
เสร็จสิ้น เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ท�าให้ได้มาซึ่งความรู้พิเศษ (Special Knowledge) และจะถูกน�าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ข่าวต้องการในขั้นต่อถัดไป
1.4 ความส�าคัญและประโยชน์ของการข่าวกรอง ส�านักข่าวกรองแห่งชาติระบุถงึ ภารกิจหน่วยงาน
ไว้ว่า มีหน้าที่เป็นหน่วยรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและรักษา
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แนวทางการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบัน
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การคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการทีเ่ น้นย�า้ ถึงความส�าคัญของความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อีกด้วย โดยเฉพาะความสามารถในการรู้ก่อน ตรวจจับได้ก่อน (Early
detection) ในกรณีที่เกิดแนวโน้มความเป็นไปได้ของภัยคุกคามที่จะมาถึง และความสามารถในการฟื้นฟู
ได้อย่างรวดเร็ว (Fast recovery) ในกรณีที่ภัยคุกคามมาถึงและได้รับความเสียหายจากภัยดังกล่าวแล้ว
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ (Decision makers) มักต้องเผชิญกับกรอบจ�ากัดด้านเวลาอยู่เสมอเนื่องมาจาก
ความผันผวนและความเร่งด่วนของสถานการณ์ ดังนั้น การตัดสินใจในแต่ละครั้งจึงถูกบีบด้วยเงื่อนไขของ
เวลาให้ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ แต่ในขณะเดียวกัน กลับต้องค�านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาวควบคู่ไปพร้อมกันด้วย นับเป็นความท้าทายประการหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความรอบคอบอย่างสูง
ในขณะที่ยังคงมีจ�ากัดด้านการแสวงหาหรือศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ ทักษะการประเมินสถานการณ์
จึงเปรียบเสมือนเป็นแบบทดสอบส�าหรับผู้มีอ�านาจการตัดสินใจที่จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์สถานการณ์
ในอนาคต ช่วยให้สามารถท�าการตัดสินใจในห้วงเวลาปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งน�าไปสู่
การก�าหนดนโยบายที่มีความยั่งยืนได้ต่อไป
รัฐบาลในแต่ละประเทศมีข้อจ�ากัดไม่สามารถระบุหรือจัดการแก้ไขปัญหาทุกประการที่เกิดขึ้นได้
จึงใช้วธิ กี ารชัง่ น�า้ หนักทางยุทธศาสตร์เพือ่ เปรียบเทียบความส�าคัญของวาระปัญหาแต่ละประเด็น โดยการประเมิน
ค่าปัญหากระท�าโดยการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ร่วมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ์
ในเชิงลบของเหตุการณ์ แล้วจึงน�าไปสู่กระบวนการการจัดการและตัดสินใจในการตอบรับต่อปัญหาในที่สุด
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ผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งปฏิบัติการการต่อต้านข่าวกรองเพื่อยับยั้งภัยคุกความต่อความมั่นคง รักษา
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาติทกุ รูปแบบ โดยมีกระบวนกรรมวิธกี ารข่าวกรองเพือ่ ให้เกิดการสัง่ การ
ทีถ่ กู ต้อง ใช้เครือ่ งมือถูกต้อง ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทราบถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการด�าเนินการใด ๆ
เกีย่ วกับการข่าว เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการใช้ขา่ วเพือ่ วัตถุประสงค์
ใดก็ตาม
1.5 ข่าวกรองยุทธศาสตร์ (Strategic Intelligence)
1.5.1 ข่าวกรองยุทธศาสตร์ คือ ผลผลิตด้านการข่าวกรองที่จัดท�าขึ้น เพื่อน�าไปใช้ในการ
ก�าหนดนโยบายชาติหรือแผนการทางการทหาร ทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง
การจัดท�าข่าวกรองยุทธศาสตร์มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สนองตอบการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติในขัน้ ตอนของการประเมิน
สภาวะแวดล้อมทัง้ ภายในและต่างประเทศ และในขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์เพื่อใช้ก�าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 ข่าวกรองยุทธศาสตร์เป็นผลมาจากกระบวนการการศึกษาในหลากหลายมิติ ผ่านขัน้ ตอน
คัดเลือกวิธีการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งและถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรูพ้ ลังอ�านาจของประเทศอืน่ โดยพิจารณาถึงความเข้มแข็งทางอ�านาจ ศึกษาการด�าเนิน
นโยบายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งมาถึงรัฐไทยทัง้ ในแง่ผลดีและผลเสีย
ซึ่งจะช่วยให้รัฐไทยสามารถด�าเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติของไทยในขณะเดียวกัน
1.5.3 วงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle) เป็นวงจรการด�าเนินงานเพื่อน�าข่าวเข้าสู่
กระบวนการท�าให้เป็นข่าวกรองก่อนการน�าไปใช้งานและเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือ โดย
ประกอบไปด้วย 4 ล�าดับขั้นตอนภายหลังจากได้รับภารกิจ ได้แก่ (1) การวางแผน/อ�านวยการ (Planning)
(2) การรวบรวม (Collecting) (3) การด�าเนินกรรมวิธี (Processing) และ (4) การรายงาน/แจกจ่าย (Report/
Dissemination) เมื่อได้ผลผลิตข่าวกรองจากกระบวนการวงรอบข่าวกรองแล้ว ข่าวกรองดังกล่าวจึงถูกน�าไป
ใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การรักษาความมั่นคงแห่งชาติในระยะต่อไป
ภารกิจ

วางแผน/
อ�านวยการ
รวบรวม
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รายงาน/
แจกจ่าย

ด�าเนิน
กรรมวิธี

รูปภาพ กระบวนการวงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle)

1. คัดเลือก/จัดเก็บ
2. ประเมินค่า
3. วิเคราะห์
4. สนธิกรรม
5. ตีความ
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2. การคาดการณ์สถานการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
2.1 มนุษย์มที กั ษะในระดับสัญชาตญาณในการจะคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปของเหตุการณ์
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยมีปจั จัยทางเทคโนโลยี การสือ่ สาร และการร่วมมือช่วยส่งเสริมให้ทกั ษะดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ทักษะการคาดการณ์สถานการณ์จงึ กลายมาเป็นหนึง่ ในทักษะส�าคัญทีม่ บี ทบาทส่งเสริมประเด็นทีใ่ หญ่
เป็นภาพกว้างมากขึ้น รวมไปถึงการน�าไปประกอบกับการคาดการณ์ทางความมั่นคงได้ด้วยเช่นกัน
2.2 การคาดการณ์สถานการณ์ (Foresight) จึงมีความหมายว่า กระบวนการหรือวิถีปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์อนาคตเพื่อการตัดสินใจ ณ ขณะปัจจุบัน กล่าวคือเมื่อสามารถคาดการณ์
ถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ ก็สามารถท�าการตัดสินใจในปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
เพื่อการลดผลกระทบ การเลี่ยง การป้องกันไม่ให้เกิดบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือเพื่อวางแผนให้บรรลุ
บางสิง่ ทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ ก็ได้เช่นกัน โดยองค์ประกอบของการคาดการณ์สถานการณ์ประกอบไปด้วย (1) ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) (2) องค์ความรู้ (Knowledge) และ (3) เครื่องมือสนับสนุนการคาดการณ์
(Foresight tools) นอกจากนี้ การคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ยงั เป็นกระบวนการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม
ของผู้คนในวงกว้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะตอบสนอง ครอบคลุมต่อความต้องการของคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้
2.2.1 หน่วยการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์
(1) กระแส/แนวโน้ม (Trend) รูปแบบของการเปลีย่ นแปลง (Patterns of Changes)
ที่สามารถมองเห็นเป็นทิศทางได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเป็นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยส่วนใหญ่พบว่าเมื่อแนวโน้มมุ่งไปในทิศทางใดแล้วมักจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก มักเป็นสิ่งที่
ผูค้ าดการณ์สามารถคาดเดาได้วา่ กระแสจะเดินทางไปยังทิศทางใดต่อไป เช่น ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีแนวโน้มจะตกต�่าลงอย่างต่อเนื่อง
(2) ประเด็นปัญหา (Issue) ความไม่แน่นอนในหลากหลายรูปแบบหรือประเด็น
กลายเป็นความท้าทายประการหนึ่งที่ต้องได้รับการจัดการให้คลี่คลาย เกิดสภาวะความไม่มั่นใจ และน�าไปสู่
ความไม่มั่นคงในล�าดับถัดไป
(3) ความเสี่ยง (Risk) ประเด็ นปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ มี แ นวโน้ ม แย่ ล งสามารถพั ฒ นา
กลายเป็นความเสี่ยงได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยความเสี่ยงไม่ได้นับเพียงประเด็นปัญหาที่
ยกระดับกลายเป็นความเสีย่ งเต็มตัวแล้วเท่านัน้ แต่ยงั เฝ้าระวังถึงประเด็นใด ๆ ก็ตามทีม่ แี นวโน้มจะด�าเนินต่อไป
ในทิศทางที่แย่ลงทั้งหมดด้วย
(4) ปัจจัยเหนือความคาดหมาย (Wild Card) หากแปลความหมายตรงตัว Wild card
จะมีความหมายว่า สิทธิพิเศษในการผ่านเข้ารอบการแข่งขันต่าง ๆ โดยทันที หรือในทางการเมืองอาจมี
ความหมายถึง อ�านาจ หรือสิทธิพเิ ศษทีท่ า� ให้ได้มาซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งการหรือได้มาซึง่ ความได้เปรียบจากฝ่ายตรงข้าม
จึงพอจะเข้าใจในบริบทภาพรวมได้วา่ หมายถึง สิง่ หนึง่ ทีม่ สี ทิ ธิพเิ ศษเหนือสิง่ อืน่ ในแนวคิดของการคาดการณ์
สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ Wild card จึงมีความหมายว่า ปัจจัยที่เหนือความคาดหมายหรือคาดเดาได้ยาก
มีความเป็นไปได้นอ้ ยหรือยากทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ แต่กลับมีอทิ ธิพลและผลกระทบมากในระดับทีส่ ามารถท�าให้

เกิดการชะงัก (Disrupt) ในกิจกรรมหรือกระบวนการบางประการได้ ตัวอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ฉับพลัน สามารถเกิดขึ้นได้โดยเหนือความคาดหมายและส่งผลกระทบได้เป็นวงกว้าง เป็นต้น
3. การประเมินระดับความเสี่ยง
3.1 STEEPV เป็นการน�าอักษรตัวแรกในค�าของประเด็นส�าคัญของการวิเคราะห์ความมั่นคง
6 ประการมารวมเข้าด้วยกัน โดยเป็นการวิเคราะห์ตามหลักการของการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตใน
ปัจจัยแต่ละตัวเพื่อให้เห็นการแบ่งแยกหมวดหมู่ประเด็นอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ในที่นี้ สามารถน�าปัจจัย
ทั้ง 6 ข้างต้นมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือภัยคุกคามก็ได้เช่นกัน
STEEPV

S
Social

T

E

Technology

E
Economy

Environment

P
Politics

V
Value

รูปภาพ แผนผังแสดงมิติการวิเคราะห์ความเสี่ยงคงตามหลักการ STEEPV
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ด้านสังคม
(Social)

ความเสี่ยง
- การจ้างงานและช่วงวัยประชากร
- ความแตกแยกในสังคม
- ความล้มเหลวด้านโครงสร้างพื้นฐาน - โรคระบาด

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

- ระบบฐานข้อมูลกลางล่ม
- ความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล
- ความอ่อนแอของมาตรการทางความมั่นคงไซเบอร์

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ
(Economy)

- การเติบโตของธุรกิจผิดกฎหมาย
- วิกฤตขาดแคลนสินค้าอุปโภค
- การชะงักตัวทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลานาน

ด้านการเมือง
(Politics)

- การกุมอ�านาจผูกขาดทางการเมืองโดยคน/กลุ่มเดียว
- การล็อบบี้ในกลุ่มตัวแสดงทางการเมือง

ด้านค่านิยม
(Value)

- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ค่านิยมแรงงาน

ตาราง ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงตามหลักการ STEEPV

3.2 การพิจารณาความไม่แน่นอน-ผลกระทบ ประเมินความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
โดยจ�าแนกประเด็นลงในแต่ละช่องของกราฟแสดงความสัมพัทธ์ระหว่างความไม่แน่นอนกับผลกระทบ
ที่ตามมาแล้วจึงเลือกล�าดับความส�าคัญหรือจัดระดับความเร่งด่วนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงตามล�าดับ
ความเหมาะสม
ผลกระทบสูง

เฝ้าระวังสูง
มีความ
แน่นนอน

ไม่เป็นทีน
่ า่ กังวล

ได้รับ
Weak signal
เฝ้าสังเกตการณ์
ระดับสูงสุด

มีความ
ไม่แน่นอน

เฝ้า
สังเกตการณ์
ระดับต�่า

ผลกระทบต�า

ความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ผลกระทบ
น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

มาก

รุนแรง

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

สูง

สูง

เป็นไปได้ค่อนข้างสูง

ต�า

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

สูง

เป็นไปได้

ต�า

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

กลางสูง

เป็นไปได้น้อย

ต�า

กลางต�า

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

เป็นไปได้น้อยมาก

ต�า

ต�า

กลางต�า

กลาง

กลาง

เป็นไปได้สูงมาก

ตาราง การประเมินความเสี่ยงด้วยการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์-ผลกระทบ
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3.3 การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์-ผลกระทบ ประเมินความเสี่ยง
เป็นภัยคุกคามความมั่นคงโดยจ�าแนกประเด็นลงในแต่ละช่องของตารางแสดงความสัมพัทธ์ระหว่างความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์กับผลกระทบที่ตามมา โดยมีการจ�าแนกที่ค่อนข้างละเอียดกว่าแบบที่
3.2 ข้างต้น แต่การพิจารณาประเด็นและจัดแจกหมวดหมู่จ�าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้
ประสบการณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
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3.4 เทคนิคการประเมินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Structured Analytical Techniques: SATs)
3.4.1 เทคนิคการประเมินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นหนึง่ ในวิธกี ารจัดระเบียบและกระตุน้
การคิดวิเคราะห์ ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ขา่ วกรองในประชาคมข่าวกรองทัว่ โลก โดยช่วยให้
การคิดวิเคราะห์มีล�าดับขั้นตอน โปร่งใส และสามารถติดตาม ตรวจสอบ ตรวจทานย้อนหลังได้ ซึ่งเป็นการ
ลดโอกาสการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนและลดโอกาสความผิดพลาดเพื่อให้ได้ชิ้นงานสุดท้ายที่ถูกต้อง แม่นย�า
ที่สุด
3.4.2 การวิเคราะห์คาดการณ์เหตุการณ์อนาคต (Predictive Analysis of the Future)
สามารถท�าได้ดว้ ยรูปแบบวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การวิเคราะห์เหตุและผล (Cause-and-Effect analysis)
ไปจนถึงการสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ (Sophisticated Mathematical Modeling) โดยผู้วิเคราะห์
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือได้อย่างอิสระโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
รวมไปถึงความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้วิเคราะห์กับวิธีการแต่ละรูปแบบ
3.4.3 ขั้นตอนการประเมินสถานการณ์
1) อ่าน ศึกษาเนื้อหา บริบท และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ
2) ตั้งค�าถาม (Key Question) ส�าหรับการประเมินสถานการณ์อนาคต
3) ก�าหนดปัจจัยส�าคัญ (Key Factors) ที่จะส่งผลต่อความเป็นไปได้ของอนาคต
4) คิดและวิเคราะห์ ท�าความเข้าใจแต่ละปัจจัย รวมถึงผลกระทบต่อความเป็นไปได้
ของอนาคต
5) รวมการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยทัง้ หมดเข้าด้วยกันและเขียนประเมินสถานการณ์
โดยมีหลักฐานสนับสนุน
3.4.4 เทคนิคแบบตรวจสอบความคิด (Diagnostic) ตรวจสอบซ�้าสิ่งที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว
1) การทดสอบแนวคิดหลัก ทบทวนสมมติฐานที่น�ามาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์
ว่ามีความถูกต้องตามหลักความเป็นจริงแล้วหรือไม่ ต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริง
ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
2) การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อส�าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลใด ๆ
ก็ตาม ต้องพึงระลึกเสมอว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเชื่อถือได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความถูกต้อง หากข้อมูลมาจากแหล่งที่หลากหลายสามารถช่วยขยายมุมมองในการวิเคราะห์ได้ แต่ต้อง
ระมัดระวังในการเลือกแหล่งข้อมูลอยู่เสมอ มีผลกับขั้นตอนการกระจายรายงานจากการวิเคราะห์ เพราะ
อาจกลายเป็นการกระจายบทสรุปที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไปโดยปริยาย
3) การวิเคราะห์สงิ่ บอกเหตุ ตรวจสอบว่าสิง่ ทีต่ อ้ งการติดตามวิเคราะห์มสี งิ่ บอกเหตุ
ใดบ้างทีเ่ ป็นตัวแปรส�าคัญในการหาค�าตอบทีต่ อ้ งการของผูว้ เิ คราะห์ เปรียบเหมือนการก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็น
เกณฑ์ประเมินว่ามีทิศทางสอดคล้องกับข้อสรุปหรือไม่
4) การวิเคราะห์สมมติฐานอื่น ๆ แม้ว่าในการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดหนึง่ ผูว้ เิ คราะห์อาจ
มีการก�าหนดสมมติฐานหลักของการวิเคราะห์นั้นไว้แล้ว การน�าข้อสมมติฐานอืน่ มาร่วมวิเคราะห์ดว้ ยจะสามารถ
เปิดมุมมองที่แตกต่างจากที่มีอยู่ได้ อีกทั้งยังสามารถท�าให้เกิดการเปรียบเทียบกรอบการวิเคราะห์ที่แตกต่าง
และเพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้องของสมมติฐานที่หยิบยกมาแต่แรก

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

1) Devil’s Advocacy ในการประเมินสถานการณ์กลุ่ม ก�าหนดให้บุคคลหนึ่งใน
กลุม่ เป็นผูค้ ดั ค้านในทุกประเด็นทีม่ กี ารวิเคราะห์รว่ มกัน เพือ่ ตรวจสอบหาความเป็นไปได้บางประการทีอ่ าจมอง
ข้ามไป ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากการคล้อยตามกันของคนในกลุม่ และเพือ่ ตรวจสอบแง่มมุ ตรงกันข้ามหรืออืน่ ๆ
นอกเหนือจากมุมมองที่เลือกใช้อยู่
2) Team A/ Team B ก�าหนดสถานการณ์สา� หรับการประเมิน 1 สถานการณ์ แล้ว
มอบหมายให้กลุ่ม 2 กลุ่มท�าการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เดียวกันนั้นโดยไม่ให้มีการปรึกษาหารือ
ระหว่างกลุม่ น�าข้อสรุปในขัน้ ตอนสุดท้ายของทัง้ สองกลุม่ มาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ อาจใช้วธิ นี เี้ พือ่ ตรวจสอบ
ทิศทางของผลสรุปจากความสอดคล้องของข้อสรุป หรืออาจเพื่อให้เห็นมุมมองบางประการที่แตกต่างกัน
ในวิเคราะห์สถานการณ์แม้จะมีแนวทางข้อสรุปที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
3) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่ผลกระทบสูง จ�าลองสถานการณ์
กรณีที่สถานการณ์นั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบที่รุนแรง เพื่อเป็นการ
ประเมินส�าหรับการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือส�าหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเพื่อไม่เป็นการประมาท
แม้ความเป็นไปได้จะน้อยก็ตาม
4) การวิเคราะห์แบบ what if แม้วา่ ผูว้ เิ คราะห์จะเลือกสมมติฐานหลักในการวิเคราะห์
ไปแล้ว แต่ทดลองตั้งค�าถามต่อยอดที่ขัดกับสมมติฐานที่มีอยู่เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ
3.4.6 เทคนิคการคิดแบบเปิดกว้าง (Imaginative Thinking)
1) การระดมสมอง เน้นการปฏิบตั งิ านแบบมีสว่ นร่วมจากหลายฝ่ายเพือ่ แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลาย ซึ่งจะท�าให้ได้สัมผัสกับมุมมอง
ที่อยู่นอกเหนือจากข้อจ�ากัดของการวิเคราะห์ประเมินแบบเดี่ยว
2) การคิดแบบ outside-in พิจารณาจากภาพใหญ่ หรือระดมความคิดโดยไม่จา� กัด
รูปแบบแล้วจึงวิเคราะห์ย้อนกลับไปในเชิงลึกหรือแคบลง ละทิ้งสมมติฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ตรงประเด็นออกจนได้เฉพาะส่วนที่มีความสอดคล้องและถูกต้องตรงความต้องการ
3) การเลียนแบบแนวคิดศัตรู สวมบทบาทของเป้าหมายที่ต้องการประเมิน ทั้งนี้
ผู้รับบทบาทนั้นจะมีต้องท�าการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ความคิด และพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของเป้าหมายที่ประเมิน
4) Alternative Futures Analysis การวิ เ คราะห์ คาดการณ์ และอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์
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ผู้วิเคราะห์

3.4.5 เทคนิคการโต้แย้ง (Contrarian) เตือนสติ ตรวจสอบความเอนเอียงหรืออคติของ

เทคนิคการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
เทคนิคแบบตรวจสอบความคิด
(Diagnostic)

เทคนิคการโต้แย้ง
(Contrarian)

• การทดสอบแนวคิดหลัก
• การประเมินความ
น่าเชือ
่ ถือของข้อมูล
• การวิเคราะห์สิ่งบอกเหตุ
• การวิเคราะห์สมมติฐานอื่น

• Devil’s Advocacy
• Team A/ Team B
• การวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่
ผลกระทบสูง
• การวิเคราะห์แบบ what if

เทคนิคการคิดแบบเปิดกว้าง
(Imaginative Thinking)
•
•
•
•

การระดมสมอง
การคิดแบบ outside-in
การเลียนแบบแนวคิดศัตรู
Alternative
Futures Analysis
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ตาราง เทคนิคการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
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3.4.7 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น วิธีการในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ยังมีอีกหลาย
รูปแบบที่ไม่ได้หยิบยกมา จึงจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้วิเคราะห์ได้เลือกใช้อย่าง
อิสระ นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างหลายวิธีการก็สามารถกระท�าได้ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของผู้วิเคราะห์ เพียงแต่ต้องคอยค�านึงถึงหลักความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ
3.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้วยเครื่องมือทางทหาร
3.5.1 การวิเคราะห์ด้วยปัจจัย PMESIIL-PT ร่วมกับ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์มิติ
ความมั่นคงแห่งชาติ 9 ประการ กับหลักการ SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) เพื่อ
ให้มองเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยเสีย่ งในทุกมิตขิ องความมัน่ คง ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
ก�าหนดนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อ้างอิงมาจากขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศตาม
ความเป็นจริง
3.5.2 การวิเคราะห์ตามหลักการเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั กิ ารด้านการข่าวกรอง
ร่วม: JIPOE Process (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment) วัตถุประสงค์
ของการเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ทิ างด้านการข่าวกรองร่วม (JIPOE) คือเพือ่ การสนับสนุนกระบวนการ
วางแผนและการตกลงใจของ ผู้บัญชาการก�าลังรบร่วมด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึง
เจตนารมณ์และหนทางปฏิบัติการ (Courses Of Action: COAs) ของภัยคุกคามที่เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อให้
ฝ่ายเราสามารถวางแผนการปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุภารกิจโดยรวมของฝ่ายเราได้ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 4
ระบุหนทางปฏิบัติของ
ภัยคุกคาม

ขั้นตอนที่ 1
ระบุสภาพแวดล้อม

4. 1.
3. 2.
ขั้นตอนที่ 3
ประเมินค่าภัยคุกคาม

ขั้นตอนที่ 2
อธิบายผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม

รูปภาพ การวิเคราะห์ตามหลักการเตรียมสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติการด้านการข่าวกรองร่วม (JIPOE)

แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงของไทยในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในมิติของเทคโนโลยี
การแข่งขัน เศรษฐกิจ ท�าให้โลกเกิดลักษณะรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า “VUCA World” เป็นค�าย่อของ
ค� า ว่า Volatility (ความผันผวนสูง: เกิดการเปลี่ย นแปลงได้ อ ย่ า งรวดเร็ วหรื อ ฉั บพลั น คาดเดาไม่ ไ ด้ )
Uncertainty (ความไม่แน่นอน: เกิดความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ไม่สามารถแสวงหาข้อมูลเพื่อยืนยัน
สถานการณ์ได้อย่างแน่ชัด ส่งผลให้ยากต่อการตัดสินใจ) Complexity (ความสลับซับซ้อน: เกิดตัวแปร
จ�านวนมากในสถานการณ์หนึ่ง โดยแต่ละตัวแปรเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกัน) และ Ambiguity (ความ
คลุมเครือ: การคาดเดาสถานการณ์อย่างแม่นย�าท�าได้ยาก)
2. M World เป็นตัวย่อจากค�าว่า Multipolarity ซึ่งมีความหมายว่า โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
ของขั้วอ�านาจหลายขั้วอ�านาจ ด้วยเหตุนี้ โลกปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ความซับซ้อน
และความคลุมเครือ อีกทัง้ ยังเป็นสนามการแข่งขันอิทธิพลของมหาอ�านาจ จึงสามารถพบความเสีย่ งต่อสภาวะ
ความเปราะบางของความมั่นคงได้ในหลายมิติ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าต่าง ๆ ทีม่ แี นวโน้มเข้าสูร่ ะบบอัตโนมัติ
(automation) ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่ล�้าสมัยในการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร
(machine-to-machine: M2M) และเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การปฏิวตั คิ รัง้ นีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลง
ทีฉ่ บั พลันและรุนแรง ซึง่ จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงในระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมต่าง ๆ อย่างลึกซึง้
นับเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้มากที่สุดในบรรดาทุกการปฏิวัติทั้งหมดที่ผ่านมา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาครั้งใหญ่นี้จะไม่ได้มุ่งเน้นที่การเติบโตหรือพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี
ทีร่ วดเร็วเพียงเท่านัน้ แต่มองในเชิงบูรณาการจนถึงอิทธิพลของผลกระทบทีเ่ กิดต่อห่วงโซ่มลู ค่า (Value chain)
ทัง้ ระบบ กล่าวคือ ห่วงโซ่การผลิตของโลก (Global Production Chain) จะประสบกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
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3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4th Industrial Revolution)
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1. VUCA World ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจะต้องมีการพัฒนาการประดิษฐ์นวัตกรรมภายในประเทศของตนเองอย่างจริงจัง
เพือ่ ปรับตัวเข้าหากับกระแสโลก และพัฒนาการเติบโตของประเทศไปสูค่ วามมัน่ คงและยัง่ ยืนในขณะเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ข้อบังคับทางสังคมที่มาพ่วงกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ ภัยคุกคามจากความ
เหลื่อมล�้า ไม่เท่าเทียมที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยซึ่งมีอัตราความเหลื่อมล�า้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่สูงอยู่แล้วจะต้องเผชิญกับระดับช่องว่างที่รุนแรงขึ้นกว่าเก่า กลายเป็นข้อท้าทายและโจทย์ส�าคัญ
ที่จะชี้วัดความมั่นคงและความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทยในระยะต่อไป ดังนั้น การด�าเนินยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์
4.0 จะต้องค�านึงถึงความท้าทายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้ านสั ง คมที่ จ ะต้ อ งเกิ ดขึ้น ตามมาอย่าง
เลี่ยงไม่ได้เป็นส�าคัญด้วย
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4. การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Longevity society)
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การแปรเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยสามารถมองเห็นเป็นแนวโน้มได้จาก
สถิติส�ามะโนครัวประชากรของแต่ละประเทศ ลักษณะการก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุเกิดขึน้
เมื่อสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีมากขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการเกิดของเด็กทารกลดลง
สวนทางกัน แนวโน้มเช่นนี้สามารถน�าไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยแรงงานของประเทศ
ในอนาคต กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอัตราที่มี
ความเร็วเพิม่ ขึน้ ความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงนีเ้ ห็นได้ชดั ในเรือ่ งแรงงานซึง่ มีแนวโน้มลดลงเรือ่ ย ๆ
จนอาจเกิดภาวะขาดแคลน อีกทั้งยังมีข้อกังวลอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย เช่น การจัดการรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในรูปแบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่พอดีต่อความต้องการ สวัสดิการสังคมที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถอ�านวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มอื่น
นอกเหนือจากภาวะขาดแคลนแรงงาน สังคมสูงอายุยังอาจเป็นเหตุปัจจัยที่ท�าให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมีนยั ส�าคัญ อนึง่ นอกจากปัจจัยการผลิตของประเทศลดลงแล้ว รายได้ทไี่ ม่เพียงพอ
ยังชีพของผู้สูงอายุส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของประชากรกลุ่มนี้ลดลงไปด้วย เป็นผลกระทบที่
เกิดขึน้ ต่ออุปสงค์ภายในประเทศ ในส่วนของด้านการคลังของภาครัฐ การจัดเก็บรายรับจากภาษีเงินได้จะลดลง
ในทางกลับกัน รัฐต้องมีการใช้จา่ ยมากขึน้ เพือ่ สวัสดิการทางสุขภาพและการรักษาพยาบาล การจัดสรรสวัสดิการ
อืน่ ๆ และหากในระดับทีร่ นุ แรง การคลังของประเทศอาจขาดดุลงบประมาณและเกิดเป็นการสะสมหนีส้ าธารณะ
ในอนาคต
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลาง อีกทั้งการออมเงิน และการออมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของประชาชนชาวไทยในภาพรวมยังต�่ามากอยู่เป็นทุนเดิม ในภาวะสังคมสูงอายุที่ประสบปัญหารายได้
ไม่เพียงพอก็ย่อมส่งผลต่อภาวะการออกและลงทุนในประเทศด้วยเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มประชากรเกษียณ
จะมีการใช้จา่ ยจากการออมสะสม ระดับการออมภาคครัวเรือนจึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง นอกจากนี้ ความเสีย่ ง
อีกประการที่ต้องเฝ้าระวังคือการแบ่งแยกระหว่างวัย ประชากรรุ่นใหม่อาจมีการตั้งค�าถามถึงการแบ่ง
รับผิดชอบภาระที่เกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุ อาจสร้างความไม่พอใจและยิง่ สร้างรอยร้าวแบ่งแยกทางสังคมให้ใหญ่
กว่าเดิม แนวทางที่ควรปฏิบัติคือการฝึกให้เรียนรู้ถึงการปรับตัวของผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การวางแผนทาง
การเงินหลังเกษียณเป็นต้นไป

6. แนวโน้มทางด้านการเมืองในระดับโลกและภูมภ
ิ าค (Political and Regional Tumult)

โลกสมัยใหม่เป็นสนำมประลองอ�ำนำจของเหล่ำมหำอ�ำนำจที่มีอยู่หลำยขั้วในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
ปั จ จั ย ที่ ต ำมมำจำกกำรแข่ ง ขั น จึ ง ท� ำ ให้ ส ถำนกำรณ์ ก ำรเมื อ งระหว่ ำ งประเทศมี ค วำมซั บ ซ้ อ นมำกขึ้ น
มหำอ�ำนำจให้ควำมส�ำคัญกับพื้นที่ส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ตำมหลักภูมิรัฐศำสตร์จนน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง
ว่ำด้วยกำรแข่งขันกันมีอำ� นำจเหนือพืน้ ทีท่ วั่ โลก อีกทัง้ เกิดกำรแสวงหำพันธมิตรเพือ่ เป็นกำรถ่วงดุลอ�ำนำจของ
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แอนโทรโปซีนเป็นค�ำเรียกอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของยุคสมัยใหม่ทำงธรณีวิทยำที่ซึ่ง “กิจกรรมร่วมกัน
ของมนุษย์ (โฮโม เซเปียนส์) เริ่มท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงของพื้นผิว ชั้นบรรยำกำศ
มหำสมุทร และระบบวัฏจักรของสำรอำหำร” นักวิทยำศำสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่ำเริ่มขึ้นรำวปี ค.ศ. 1950
ควำมหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร หมำยถึง ยุคสมัยใหม่ทำงธรณีวิทยำซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์และกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี ควำมเชื่อ กฎเกณฑ์ กฎหมำย ของมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้ระบบ
นิเวศน์โลกเกิดกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลเชิงลบต่อศักยภำพในกำรรองรับ ยืดหยุน่ และฟืน้ ฟูตนเอง
ของระบบนิเวศน์โลก หำกกำรกระท�ำของมนุษย์ยังด�ำเนินอยู่ต่อไปเช่นเดิม ผลกระทบที่เกิดตำมมำภำยหลัง
อำจทวีควำมรุนแรงและส่งผลต่อสภำพชัน้ บรรยำกำศระดับชีวลัย ซึง่ หมำยควำมถึงควำมล่มสลำยของสิง่ มีชวี ติ
ทั้งมวล (Biosphere collapse)
มิติควำมมั่นคงทำงสิ่งแวดล้อมกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับทั้งโลก โดยเฉพำะประเด็นของกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ที่นับวันยิ่งมีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิดควำม
พยำยำมที่จะรณรงค์ลดผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสิ่ ง แวดล้ อ มโดยนั บ เป็ น ควำมรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของมนุ ษ ยชำติ
เนื่องด้วยเป็นปัญหำควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่บนโลก
อย่ำงไม่มีข้อยกเว้น
นอกจำกประเด็นทำงสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับควำมมัน่ คงมนุษย์แล้ว กำรแสดงจุดยืนเกีย่ วกับประเด็น
ทำงสิ่งแวดล้อมยังเป็นที่สนใจของประชำคมโลกด้วย
ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรเจรจำ
กำรติดต่อค้ำขำย ดังนั้น ประเทศไทยควรมีกำรก�ำหนด
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ไม่เพียงก�ำหนดเพือ่ กำร
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดผลกระทบจำกกำรเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อ ม
แต่ควรพัฒนำตนเพื่อเป็นแบบอย่ำงประเทศที่ให้ควำมส� ำ คั ญ กั บ
ประเด็นควำมมั่นคงโลกอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในทำงปฏิบตั แิ ล้ว
นอกจำกจะเป็นกำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่ำงจริงจังแล้วยังเป็นกำร
สร้ำงโอกำสควำมร่วมมือเพื่อสำนต่อผลประโยชน์ในประเด็นอื่น ๆ
ร่วมด้วย
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5. ยุคแอนโทรโปซีน (Anthropocene)

ฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศไทย พื้นที่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับว่ำเป็นจุดปะทะทำง
ยุทธศำสตร์ของสองมหำอ�ำนำจสหรัฐอเมริกำและจีนอย่ำงชัดเจน โดยอิทธิพลของชำติมหำอ�ำนำจทั้งสอง
ถูกสร้ำงผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือซึง่ สำนต่อไปสูก่ ำรเกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงประเทศ เกิดเป็นกำรสร้ำง
พันธมิตรในภูมิภำคเพื่อถ่วงดุลอ�ำนำจอีกฝ่ำย อีกทั้งยังปรำกฏแผนยุทธศำสตร์ในภูมิภำคขนำดใหญ่ ได้แก่
ยุทธศำสตร์อินโด - แปซิฟิกของสหรัฐ และควำมริเริ่มเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีน อีกทั้งยังมีตัวแสดงอื่น ๆ
ทีเ่ ป็นอ�ำนำจขนำดรองหรือขนำดย่อมที่เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภำคอีกเช่นกัน
ด้ำนควำมมั่นคงระดับภูมิภำค ควำมร่วมมือหลักของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออำเซียน
(ASEAN) ซึ่งมีควำมมุ่งมั่นที่จะบูรณำกำรประเทศสมำชิกให้มีควำมปรองดองเหนียวแน่นเป็นประชำคมเดียว
แต่ในควำมเป็นจริง อำเซียนเป็นกำรรวมตัวระดับภูมิภำคที่ไม่มีเอกภำพเท่ำที่คำดหวังไว้ โดยเฉพำะหลักกำร
วิถอี ำเซียน (ASEAN Way) ซึง่ ยึดถือหลักกำรไม่แทรกแซงกิจกำรซึง่ กันและกันและเคำรพระบบเสียงฉันทำมติ
ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรใด ๆ ของอำเซียนเป็นไปได้อย่ำงล่ำช้ำ ควำมหลำกหลำยของภูมิภำคเองก็เป็นหนึ่งใน
อุปสรรคที่ท�ำให้กำรบูรณำกำรเข้ำหำกันโดยสมบูรณ์เป็นไปได้ยำก ระดับกำรพัฒนำของแต่ละประเทศก็ยัง
ห่ำงกันอยู่มำก ประเทศนอกภูมิภำคเข้ำมำมีบทบำทในภูมิภำคมำกผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งกับภูมิภำค
อำเซียนทั้งหมดและกับบำงประเทศโดยเจำะจง เสถียรภำพควำมมั่นคงจึงมีสถำนะค่อนข้ำงระส�่ำระส่ำย
โดยเฉพำะเมื่อประเทศสมำชิกยังคงมีปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงกันเองอยู่บ่อยครั้ง
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สังคมไทยมีปญ
ั หำเรือ่ ง เอกภำพและควำมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีม่ คี วำมส�ำคัญ
ส�ำหรับสังคมไทย แต่ในยุคสมัยโลกำภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและข่ำวสำรมีกำรเคลื่อนไหลอย่ำงรวดเร็วและ
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีควำมท้ำทำยจำกวิทยำกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันมำ
ประเทศไทยประสบปัญหำช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำในหลำยมิติมำอย่ำงยำวนำน แต่ควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีและกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรได้กลำยเป็นตัวเร่งที่ท�ำให้ปัญหำช่องว่ำงนั้นมีควำมรุนแรงขึ้น และเสี่ยง
ต่อกำรลุกลำมถึงขั้นกำรแตกแยกทำงสังคม ควำมไม่เท่ำเทียมที่ปรำกฏเช่น ช่องว่ำงระหว่ำงวัยที่ขยำยตัวขึ้น
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสถำนะทำงสังคม ควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่ำนี้บั่นทอนควำมเป็นเอกภำพ
ของสังคมไทยและยังลดทอนควำมน่ำเชือ่ ถือและควำมมัน่ ใจในกำรบริหำรงำนของรัฐบำลเป็นอย่ำงมำกอีกด้วย
ประเทศไทยจะต้องมีกำรก�ำหนดนโยบำยที่ให้ควำมส�ำคัญกับทุกหน่วยสังคมอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม ควรให้มีกำรช่วยเหลือกลุ่มที่มีควำมจ�ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนเพื่อลดโอกำส
กำรเกิดเพิ่มของรอยร้ำวจำกช่องว่ำงที่จะขยำยตัวเพิ่มในอนำคต ก�ำหนดนโยบำยที่จะช่วยเสริมสร้ำงเอกภำพ
และควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเพื่อเสถียรภำพของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
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โลกยุ ค ปั จ จุบันถูก นิยามด้วยชื่อ VUCA World ซึ่ ง มี ความหมายถึ ง สภาวะความเป็ นไปของ
สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูง ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ อันเกิดมาจาก
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้มิติอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ
การแข่งขัน ไปจนถึงการพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน อีกทั้งยังมีนิยาม M World
ซึง่ หมายความถึงโลกทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันของหลายขัว้ อ�านาจ ประเทศไทยในฐานะองคภาวะหนึง่ จึงจะต้อง
ด�าเนินการธ�ารงรักษาซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ได้ภายใต้สภาวะที่กล่าวข้างต้น โดยทักษะการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ความมัน่ คงจะเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�าหรับประกอบการก�าหนดนโยบาย
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะ 2 ประการ ดังนี้
1. การข่าวกรอง (Intelligence Operation) ควรได้รับบทบาทและความส�าคัญอย่างมาก
ต่อการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การตัดสินใจ ไปจนถึงการก�าหนดนโยบายใน
ทุกระดับ อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทั้งระดับภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ด้วยยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลเป็นใหญ่ในสังคมและเกิดการไหลบ่า
อย่างรวดเร็ว จึงเกิดความท้าทายอย่างยิ่งต่อหน่วยการข่าวกรอง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน
มีความรวดเร็วในการเผยแพร่และส่งต่อมากขึ้น มีที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล ไปจนถึงมีจ�านวนข่าวเท็จ
เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การด�าเนินการทางการข่าวกรองจึงยิ่งซับซ้อนและมีข้อจ�ากัดมากขึ้น
2. ทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์มีความส�าคัญและสร้างประโยชน์
ในแก่การปฏิบัติงานในทุกระดับและทุกสายงานไม่เพียงแต่งานด้านความมั่นคงเท่านั้น การวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์เป็นทักษะที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งต่อสถานการณ์หนึง่ (Situation-evaluation)
และต่อการประเมินตนเอง (Self-evaluation) ซึ่งส�าหรับหน่วยงานรัฐสามารถน�าไปใช้เพื่อประเมินจุดแข็ง
และจุดอ่อนของหน่วยงานหรือองค์กร น�าไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
สูงขึ้นต่อไปได้
จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศไทยของหลายหน่วยงาน พบข้อสรุป
ที่ตรงกันว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Longevity Society) เป็นแนวโน้มที่จะสร้างความเปราะบางต่อ
ความเสี่ยงของประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องแรงงานซึ่งมีจ�านวนลดลง ปัญหา
การแบ่งแยกระหว่างวัยซึ่งอาจลุกลามถึงขั้นรอยร้าวแบ่งแยกทางสังคม และการชะลอตัวของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากบริโภคที่ลดลงของกลุ่มสูงอายุซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ
ขณะที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ถูกวิเคราะห์และประเมินจาก
ประเทศทั่วโลกและได้รับการยอมรับร่วมกันว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงร่วม (Collective threat) ที่มี
ความส�าคัญต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงสูง
ความมัน่ คงในหลากหลายมิตจิ ะสัน่ คลอนทัว่ กันเป็นห่วงโซ่ โดยเฉพาะความมัน่ คงมนุษย์ (Human security)
ทีค่ วามเป็นอยูข่ องมนุษย์ทวั่ โลกจะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีแ่ ย่ลง และในกรณีรนุ แรงทีส่ ดุ ความมัน่ คงของรัฐ
อาจพังทลายได้หากไม่สามารถรักษาความมั่นคงในระดับอื่นได้ อย่างไรก็ดี การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
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บทสรุป

และสภาวะ VUCA World ก็ผลักดันให้นานาประเทศต้องเร่งพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และการ
อุบัติของโรคระบาดครั้งใหญ่ยังส่งผลให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกผลักเป็นวาระรองหรืออาจถูกมองข้าม
เนื่องจากมิได้เป็นเรื่องที่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในห้วงระยะเวลาสั้นเท่าภัยคุกคามรูปแบบอื่น
นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อโควิด - 19 (COVID-19) กลายเป็น
ภัยคุกคามขัน้ รุนแรงต่อทัง้ ประเทศไทยและทัว่ โลก ส�าหรับสถานการณ์ความมัน่ คงในประเทศไทย
ความมัน่ คงมนุษย์ได้รบั ผลกระทบอย่างสาหัส เช่น การสาธารณสุข การแสวงหารายได้
การเข้าถึงปัจจัยสี่ ความมัน่ คงทางอาหาร และอืน่ ๆ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศชะงักตัว
อย่างกะทันหัน ประเด็นความมั่นคงอื่นบางประการจึงต้องถูกลดล�าดับความส�าคัญ
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การด�าเนินการตาม
SDGs การรั ก ษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หรือในด้านความสั ม พั นธ์
ระหว่างประเทศ ต้องชะลอตัวตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ในระดับการก�าหนดนโยบายว่าด้วยความมั่นคง ควรน�าทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงไปใช้เป็นเครื่องมือหลักอย่างจริงจัง โดยหยิบยกเอารูปแบบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือ
หน่วยงานตามพิจารณาสมควรเนื่องจากมีหลายวิธีการให้เลือกสรร ให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
โดยบรรจุทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรซึ่งจะสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับหน้าที่งานในอนาคตได้ต่อไป พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการ
ปรับตัวหรือยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ภายใต้โลกยุคโลกาภิวตั น์ซงึ่ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอและอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับหน่วยงานและระบบงานในหน่วยใหญ่ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด
ความท้าทายของการข่าวกรองจากพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและข้อจ�ากัดรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่พัฒนาตามเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้
การน�าบุคลากรที่มีความรู้และคุ้นชินกับเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติงานจะเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อบรรเทา
ปัญหาได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล จะสามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพปฏิบัติ
หน้าที่ในงานด้านการข่าวกรองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งควรให้มีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
ด้านการข่าวกรองรูปแบบใหม่อยู่เสมอเพื่อให้สามารถทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับความมัน่ คงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทัง้ ในระดับรัฐ องค์กร และประชาชน
เพื่อความมั่นคงด้านการข้อมูล และสิทธิความเป็นส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน
ในสถานะสังคมสูงอายุ รัฐบาลมีความจ�าเป็นต้องวางแผนและก�าหนดนโยบายเพื่อรองรับต่อความ
ต้องการของสังคมอย่างรอบคอบในหลายมิติ เช่น (1) กลุม่ ผูส้ งู อายุ จะมีความต้องการทางสวัสดิการเพิม่ สูงขึน้
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ในขณะทีม่ รี ายได้ลดลง มีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มากขึน้ จึงควรมีนโยบายเพือ่ รองรับความต้องการ
ดังกล่าว และสร้างสวัสดิการที่มีความเหมาะสมและเอื้ออ�านวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรกลุ่มนี้
(2) กลุ่มวัยแรงงาน มีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่องตามสถิติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ประเทศในภาพรวมอย่างมีนยั ส�าคัญ จึงสมควรให้มีการพัฒนาศักยภาพและจัดสรรสวัสดิการให้มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ดี ว้ ยเช่นกัน ควรให้มมี าตรการหรือนโยบายทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพือ่ ยกระดับแรงงาน
ของประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการจัดการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้ดี มีการเติบโตก้าวหน้าเพือ่ ให้
แรงงานมีรายได้อย่างเพียงพอ นัยหนึง่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะแรงงานไหลออกนอกประเทศ อีกทัง้ สถานะ
ทางการเงินที่มั่นคงยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตรของคนยุคปัจจุบันอีกด้วย
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ ได้แก่
1. เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลักในการประกอบอาชีพของประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส่งผลต่อการเพาะปลูกอย่างมีนัยส�าคัญทั้งในขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
2. การท่องเทีย่ วเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ มีระยะทางของพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร และมีชายฝัง่ ขนาบสองด้าน
จึงมีโอกาสสูง ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าหลายประเทศ อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนของฤดูกาลจะท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องรับผลกระทบด้วย
3. ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติจะรุนแรงขึน้ ผลกระทบอันเป็นห่วงโซ่ตงั้ แต่ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ไปจนถึงเศรษฐกิจจะเป็นความรับผิดชอบครัง้ ใหญ่ทรี่ ฐั ต้องแก้ไขเยียวยา อีกทัง้ ยังมีเรือ่ งการสูญเสียทรัพยากร
ธรรมชาติ งบประมาณจ�านวนมาก และความไม่แน่นอนว่าจะสามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาวะเดิมได้
4. ในแง่การเมือง การก�าหนดนโยบายในการรับมือ จัดการ บริหาร และลดความเสี่ยงล้วนเป็น
หน้าที่ของรัฐบาลทั้งสิ้น และเป็นหน่วยกระจายอ�านาจแก่ภาคประชาชนในระดับต่าง ๆ เมื่อผลกระทบเกิดขึ้น
ต่อชีวติ ประจ�าวันของประชาชนจนน�าไปสูค่ วามไม่พงึ พอใจ ก็อาจน�าไปสูค่ วามสัน่ คลอนของรัฐบาลได้ดว้ ยเช่นกัน
ซึ่งจะเห็นกระแสการต่อต้านจากประเด็นสิ่งแวดล้อมได้บ่อยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีก�าลังการ
พัฒนาสูง ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นกันโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจะต้องมีการเตรียมรับมือภัยความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่างจริงจัง แม้วา่ ผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวอาจไม่ได้เห็นได้ชดั เช่นภัยคุกคามอืน่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ในระยะเวลา
อันสัน้ หรือฉับพลัน แต่ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมได้แสดงออกผ่านปัจจัยธรรมชาติทที่ รุดโทรมลงอย่างต่อเนือ่ ง
และด้วยปัญหาเหล่านีไ้ ม่สามารถทีจ่ ะแก้ไขได้โดยง่ายหรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิน้ เชิง จึงควรต้องมีการ
เตรียมพร้อมรับมือเชิงป้องกันไว้กอ่ น นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในประชาชน ส่งเสริมความรู้
และส่งเสริมการวิจัยภายในประเทศ โดยแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่สามารถผลักขึ้นเป็นวาระหลักส�าคัญได้ แต่ก็
อาจให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสติดต่อโควิด – 19 ในปัจจุบนั ความมัน่ คงในทุกมิตขิ องไทยจึงถูกสัน่ คลอนไปพร้อม ๆ กัน และท�าให้
ประเด็นการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาดกลายเป็นวาระส�าคัญล�าดับแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่อย่างไรก็ดี 5 เนื่องจากการแก้ไขและฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์เป็นสิ่งที่มักจะด�าเนินการได้ยากกว่า
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