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นาวาเอกสุขสวัสดิ์สบายใจ



“ชนชาติใดไม่นำพาประวัติศาสตร์ชนชาตินั้นย่อมไม่มีอนาคต”


กล่าวนำ

	 มนษุยชาตพิยายามทีจ่ะลว่งรูอ้นาคตใหไ้ดม้าหลายยคุหลายสมยั	 แตก่ย็งัไมส่ามารถหาหนทางที่

จะนำไปสูก่ารลว่งรูอ้นาคตทีเ่ดน่ชดัได	้ มนษุยห์ลากหลายอาชพีมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทำนายอนาคต	 แต่

เป็นเพียงอนาคตของปัจเจกบุคคล	 หรือกลุ่มคนที่อาศัยอิทธิพลของธรรมชาติมาเป็นเครื่องบ่งชี้เทา่นัน้	

อยา่งเชน่	 ดวงดาว	 เปน็ตน้	 สำหรบัอนาคตของประเทศชาตหิรอืชนชาตยิิง่มปีจัจยัทีส่ลบัซบัซอ้นเป็น

อย่างมากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 แต่มนุษย์ก็ยังไม่หมดความพยายามที่จะค้นหาศาสตร์และศิลป์	

ในการที่จะให้ได้คำตอบเกี่ยวกับอนาคต	 ยิ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของประเทศชาติด้วยแล้ว	

ยิ่งมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น	

	 อนาคตเปน็สว่นตอ่เนือ่งมาจากอดตีและปจัจบุนั	 จงึมคีำกลา่วทีว่า่	 หากตอ้งการทราบอนาคต	

ที่ไกลออกไปเท่าใด	 ก็จะต้องย้อนอดีตไปให้ไกลเท่านั้น	 และประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยอยู่เสมอ	 ดังนั้น

อดีตจะเป็นสิ่งบอกเหตุไปสู่การล่วงรู้อนาคตก็อาจเป็นได้	

อนาคตศึกษากับความมั่นคงแห่งชาติ
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	 ศาสตร์และศิลป์ของการล่วงรู้อนาคต	 เป็นการผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์	ตรรกศาสตร์	และ

การวิเคราะห์เชิงสถิติ	 โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวล้ำไปไกล	 สามารถ	

ที่จะประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล	อีกทั้งมีหน่วยความจำที่เกือบจะไม่มีขีดจำกัดในการบันทึกข้อมูล

จากอดีต	 ทำให้มนุษย์เข้าใกล้กับคำตอบในการล่วงรู้อนาคตเข้าไปทุกขณะ	 จนอาจกล่าวได้ว่า	 อนาคต

ของประเทศชาติสามารถกำหนดได้	 หากล่วงรู้นิยามของสภาพแวดล้อมและอิทธิพลที่มี	

ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติ	

เนื้อเรื่อง

	 ในปลายทศวรรษที่	 ๑๙๖๐	 มนุษย์เริ่มพบหนทางนำไปสู่การล่วงรู้อนาคต
๑
	 	 โดยได้ถือกำเนิด

ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วย	“อนาคตศึกษา”	 (Futures	Studies)	หรือ	“การมองอนาคต” (Foresight)

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างเป็นระบบในการมองไปในอนาคตของวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

เศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพื่อการส่งเสริมให้เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	

อนาคตศึกษาไม่ใช่การทำนาย	 (Forecast)	 ที่สันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว	 หลักสำคัญของ

อนาคตศกึษาคอื	 การดำเนนิการทีเ่ปน็ระบบ	 มขีัน้ตอนชดัเจน	 และมสีว่นรว่มจากผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี

(Stakeholders)	 เพื่อให้เข้าใจถึงแรงผลักดันต่าง	 ๆ	 ทั้งที่เห็นชัดและที่ยังเห็นไม่ชัด	 ซึ่งจะกำหนด	

รูปแบบของอนาคต	และทำให้เห็นลู่ทางที่จะต้องกระทำในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น	

	 อนาคตศกึษา	 (Futures	 Studies)	 ไดร้บัการพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นหลายประเทศ	 ซึง่ม	ี

ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป	เช่น	เรียกว่า	Foresight	and	Strategic	Foresight	ในประเทศอังกฤษ

และออสเตรเลีย	 เรียกว่า	 Prospective	 Studies	 ในทวีปยุโรป	 โดยเฉพาะในประเทศสเปนและ

ประเทศลาตินอเมริกา	 เรียกว่า	 Prospectiva	 ในยุโรปตะวันออก	 เรียกว่า	 Prognostics	 และใน

ประเทศฝรั่งเศส	เรียกว่า	futuribles	หรือ	futurology,	futuring	และ	futuristics	ก็เรียกเช่นกัน		

	 ปัจจุบัน	 “อนาคตศึกษา”	หรือ	 “การมองอนาคต”	 ได้รับการยอมรับในหลายประเทศว่า	 เป็น

วิธีการที่มุ่งเน้นความพยายามของชุมชนชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การพัฒนา	 	 สร้าง

ความมั่งคั่งและการยกระดับคุณภาพชีวิต	 เหตุผลพื้นฐานคือ	 เป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปแล้วว่า	

เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 อาจพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรม	 เศรษฐกิจ	 สังคมและสภาวะแวดล้อมในระยะ

หลายทศวรรษที่จะมาถึง	 ซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้	 ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์อย่างมาก	 ดังนั้นถ้าสามารถระบุเทคโนโลยีที่สำคัญ	 ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มพัฒนาได้	 รัฐบาล

และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัยในสาขาเชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้นได้	

เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีนั้น	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	

	 มีผู้ให้คำนิยาม	 “อนาคตศึกษา”	 (Futures	 Studies)	 หรือ	 “การมองอนาคต”	 (Foresight)	

ไว้มากมาย	 	 	แต่คำนิยามหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดคือ	 เป็นความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะคาดการณ์

	 ๑		จากเว็บไซค์	“http://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_furures_studies”	
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในห้วงระยะเวลายาวไกล เพื่อบ่งชี้

เทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ ๆ และขอบเขตของการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

	 คำจำกัดความดังกล่าวมีความหมายหลายนัย	คือ	

	 ๑.	 ความพยายามในการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ	จึงจะถือว่าเป็น	“อนาคตศึกษา”	

	 ๒.	 ต้องเป็นการมองไปข้างหน้าระยะยาวมากกว่า	๑๐	ปี	อาจเป็น	๒๐	-	๓๐	ปีหรือมากกว่า	

	 ๓.	 “อนาคตศึกษา”	 หรือ	 “การมองอนาคต”	 เป็นเรื่องของกระบวนการ	 ไม่ใช่วิธีการ	 และ

ตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการปรกึษาหารอืและรว่มมอืกนัระหวา่งแวดวงนกัวทิยาศาสตร	์ ผูใ้ชง้านวจิยั

และผู้วางนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์	

	 ๔.	 เป้าหมายหนึ่งของ	 “อนาคตศึกษา”	 หรือ	 “การมองอนาคต”	 คือการบ่งชี้เทคโนโลยี	

พื้นฐานใหม่	 ๆ	 ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง	 เทคโนโลยีดังกล่าวนั้น	

ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพฒันาและตอ้งไดร้บัการคดัเลอืกเพือ่สนบัสนนุดา้นทรพัยากรอยา่งเพยีงพอ	 จงึจะ

สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว	

	 ๕.	 อกีเปา้หมายหนึง่คอื	 การเนน้การวจิยัเชงิกลยทุธ	์ นัน่กค็อืการวจิยัเบือ้งตน้ซึง่คาดวา่จะกอ่

ให้เกิดความร่วมมือในเชิงกว้างที่อาจเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

หรืออนาคต	

	 ๖.	 ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์	 (หรืออาจจะเป็นโทษ)	 ทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจาก

เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ไม่เฉพาะแค่ผลกระทบทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ	 จำเป็นที่จะต้องเน้นว่า

อนาคตศกึษาไมใ่ชก่ารทำนายเทคโนโลยทีีส่นันษิฐานวา่อนาคตมแีคร่ปูแบบเดยีว	 และพยายามคาดการณใ์ห้

ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ว่า	 อนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร	 ในทางตรงกันข้าม	 “อนาคตศึกษา”	 หรอื	

“การมองอนาคต”	 ไมใ่สใ่จทีจ่ะคาดการณร์ายละเอยีดและกำหนดเวลาของพฒันาการอยา่งหนึง่อย่างใด	

แตส่นใจทีจ่ะรา่งอนาคตทีอ่าจเปน็ไปไดใ้นหลายรปูแบบจากหลายชดุสมมตฐิานเกีย่วกบัทศิทาง	แนวโนม้และ

โอกาสใหม่	 ๆ	 ที่น่าจะเกิดขึ้น	 แต่อนาคตแบบใดที่จะเกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับการเลือกในปัจจุบัน  

“อนาคตศึกษา” หรือ “การมองอนาคต” จึงนับเป็นการให้โอกาสในการออกแบบอนาคตผ่าน

ขบวนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

ผลลัพธ์ของการศึกษาอนาคตหรือมองอนาคต

	 สิง่สำคญัในการออกแบบกระบวนการ	“อนาคตศกึษา”	หรอื	“การมองอนาคต”	คอืการกำหนด

จุดมุ่งหมาย	ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ	จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้	๖	

ข้อ	มีดังนี้	

	 ๑.	 การกำหนดทิศทาง	 (Direction	 Setting)	 แนวทางกว้าง	 ๆ	 ของนโยบายวิทยาศาสตร์

และการพัฒนาทางเลือกต่าง	ๆ	
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	 ๒.	 การจดัลำดบัความสำคญั	 (Determining	 Priorities)	 ถอืเปน็จดุมุง่หมายทีส่ำคญัทีส่ดุของ

“อนาคตศึกษา”	 หรือ	 “การมองอนาคต”	 และเป็นแรงผลักดันที่ประเทศที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่เผชิญ	

ในอันที่จะจัดการกับข้อจำกัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อนักวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น	

	 ๓.	 ความสามารถในการคาดการณอ์นาคต	 (Anticipatory	 Intelligence)	 ระบแุนวทางใหม	่ ๆ

ที่กำลังจะเกิดขึ้น	ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดทำนโยบายในอนาคต	

	 ๔.	 การสร้างความเป็นเอกฉันท์	 (Consensus	Generation)	 ส่งเสริมให้นักยุทธศาสตร์หรือ

นักวิทยาศาสตร์ขององค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน	 และผู้ใช้งานวิจัยมีความเห็นตรงกันมากขึ้น

ในการบ่งชี้ความต้องการหรือโอกาส	

	 ๕.	 การสนบัสนนุการตดัสนิใจ	(Advocacy)	สง่เสรมิการตดัสนิใจในเชงินโยบายทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเฉพาะในระบบวจิยัและพฒันา	โดยเฉพาะการกำหนดวสิยัทศัน์

	 ๖.	 การสื่อสารและการศึกษา	 (Communication	 and	 Education)	 ส่งเสริมการสื่อสาร

ภายในชมุชนนกัวทิยาศาสตร	์ การสือ่สารภายนอกกบัผูใ้ชง้านวจิยั	 และการใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชน

ทัว่ไป	นกัการเมอืงและขา้ราชการ			ดงันัน้จงึมกีจิกรรมหลากหลายทีอ่าจรวบรวมไดค้รา่ว	ๆ				ภายใต้

เงือ่นไข	“อนาคตศกึษา”	บางกจิกรรมอาจคอ่นขา้งเกา่		ในขณะทีบ่างกจิกรรมเปน็เรือ่งใหม	่ในทศวรรษ

ที่	 ๒๕๕๐	 	 ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์วิธีการที่ใช้ในอนาคตศึกษาในขณะนั้นอย่างมาก	 และเป็นที่ยอมรับ

อยา่งแพรห่ลายวา่บรบิททางเศรษฐกจิ	 องคก์รและวฒันธรรมของแตล่ะประเทศมอีทิธพิลตอ่การเลอืกใชว้ิธี

อนาคตศึกษา	 ตัวอย่างเช่น	 ออสเตรเลียซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดเล็กถึงกลาง	 มีภาครัฐซึ่งมีบทบาทมากใน

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน	 แตม่ภีาคเอกชนทีอ่อ่นแอในการวจิยัและพฒันา	 	 และมเีศรษฐกจิทีเ่นน้สนิคา้

วัตถุดิบ	 ย่อมต้องพิจารณาเป้าหมายอนาคตที่แตกต่างจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอย่างญี่ปุ่น	 ซึ่งมีพื้น

ฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง	ทรัพยากรธรรมชาติจำกัด	และเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนาแล้ว	







แผนภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  “อนาคตศึกษา” 

ความต้องการทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม	

ความได้เปรียบทรัพยากรทาง	
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	

จุดแข็งและทรัพยากรทาง	
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	

โอกาสทางวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	

การมองอนาคตโดย	
การวิเคราะห์	

แรงดึง + ทางอุปสงค์ แรงผลักดัน - ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 
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	 แผนภาพ	แสดงองค์ประกอบสำคัญของ	“อนาคตศึกษา”	ซึ่งในการศึกษา	“อนาคต”	จำเป็น									

ทีจ่ะตอ้งรกัษามมุมองทีส่มดลุระหวา่งปจัจยัทีเ่ปน็	 “แรงผลกัดนัทางวทิยาศาสตร”์	 และ	 “แรงดงึทางอปุสงค”์

ซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในอนาคต	

	 ๑.	 แรงผลักดันทางวิทยาศาสตร์	 (Science	 -	 push)	 คือกลุ่มนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์	

ที่มีหน้าที่สร้างเทคโนโลยี	และโอกาสเชิงพาณิชย์ใหม่	ๆ		

	 ๒.	 ปัจจัยแรงดึงทางอุปสงค์มาจากชุมชนผู้ใช้	 (Demand	 -	 pull)	 ตามความต้องการและ

การจัดอันดับความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีอยู่	และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่	

	 ปัญหาจากขบวนการ	 “อนาคตศึกษา”	 อาจเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารระหว่างตัวแทนด้านแรง

ผลักดันทางวิทยาศาสตร์และแรงดึงดูดทางอุปสงค์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เข้าใจกันในเรื่องของ

ระยะเวลาในการวจิยัและผลติเทคโนโลย	ี การมองไปขา้งหนา้รว่มกนัผา่น “อนาคตศกึษา” นัน้ สามารถ

เชื่อมช่องว่างดังกล่าวได้ด้วยลักษณะปฏิสัมพันธ์ของ “อนาคตศึกษา” ที่กล่าวถึงนี้เอง สิ่งที่ได้จาก

กระบวนอนาคตศกึษาจงึมกัจะสำคญัเทยีบเทา่ (หรอือาจสำคญักวา่) ผลลพัธจ์ากการศกึษา	 เราสามารถ

แจกแจงประโยชน์ของกระบวนอนาคตศึกษาได้	๖	ข้อ	ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า	6C’s	ดังนี้	:	

	 •	 การสือ่สาร	 (Communication)	 เชือ่มโยงกลุม่คนทีแ่ตกตา่งเขา้ดว้ยกนั	 โดยกำหนดกรอบ

ในการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว	

	 •	 การเนน้ระยะยาว	(Concentration)		ทำใหผู้ม้สีว่นรว่มสามารถมองอนาคตไดไ้กลกวา่ทีเ่คยมอง

	 •	 การประสานงาน	(Coordination)		ทำใหก้ลุม่ตา่ง	ๆ	รว่มกนัเปน็หุน้สว่นทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการวิจัยและพัฒนา	

	 •	 ความเป็นเอกฉันท์	 (Consensus)	 สามารถวาดภาพทิศทางอนาคตที่เป็นทางเลือกแบบ

ต่าง	ๆ	ได้ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญของการวิจัย	

	 •	 ความผูกพัน	 (Commitment)	 ทำให้ผู้มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก	

“อนาคตศึกษา”		มีความรู้สึกผูกพันกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

 •	 ความเขา้ใจ	 (Comprehension)	 สนบัสนนุใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจการเปลีย่นแปลง

ระดับโลกที่เกิดกับธุรกิจหรืออาชีพของตน	และให้สามารถควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวได้บางส่วน	

	 ความสำเร็จหรือล้มเหลวของอนาคตศึกษา	 สามารถวัดได้จากการประเมินด้วยเกณฑ์ทั้ง	 ๖	

ขา้งตน้	 ประสบการณไ์ดแ้สดงใหเ้หน็ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งม	ี “อนาคตศกึษา”	 ในหลายระดบั	 ตัง้แตก่ลุม่	

ทีร่บัผดิชอบในการประสานนโยบายทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้หมดของชาต	ิ สมาคมอตุสาหกรรม

ต่าง	ๆ	ตลอดจนบริษัทหรือองค์กรที่ทำการวิจัย	ดังนั้นกิจกรรมอนาคตศึกษาบางอย่างอาจมีขอบเขตใน

ระดับมหภาคหรือมีลักษณะเป็นองค์รวม	 แต่บางครั้งก็เน้นในระดับจุลภาค	 	 นอกจากนี้กิจกรรม	

“อนาคตศึกษา”	 ไม่ว่าระดับใดก็ตามควรรวบรวมผลลัพธ์จาก	 “อนาคตศึกษา”	 	 ในระดับสูงกว่าและ/

หรือต่ำกว่า	 ที่มีผู้กระทำไว้ก่อนแล้วป้อนเข้าไปในกระบวนการด้วย	 และเช่นเดียวกัน	 ผลลัพธ์จาก

กระบวนการปัจจุบันก็จะถูกป้อนกลับไปยังความพยายามมองอนาคตในระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่าต่อไป	

การจัดลำดับความสำคัญ
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 การจัดลำดับความสำคัญเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการผลักดัน	“อนาคตศึกษา”	ในทุกระดับ	ซึ่ง

การจัดลำดับความสำคัญก็คือ	 การเลือกอย่างมีสติระหว่างยุทธศาสตร์หรือวิธีการที่มีความสำคัญมาก

นอ้ยตา่งกนั	 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากขอ้จำกดัดา้นเวลา	 งบประมาณ	 หรอืพลงังาน	 อปุสรรคสำคญัตอ่การ

ดำเนินอนาคตศึกษาในระยะแรก	ๆ	คือการต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักวิชาการและนักอุตสาหกรรมทัง้

หลาย	 ซึง่มองการจดัลำดบัความสำคญัเสมอืนหนึง่ภยัคกุคาม	 อยา่งไรกด็ใีนปจัจบุนักลุม่ขา้ราชการ	 นัก

อุตสาหกรรม	 ตลอดจนนักยุทธศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ได้ยอมรับแล้วว่า	 จำเป็นต้องมีการตัดสินใจ

เพื่อจัดอันดับความสำคัญในการทำวิจัยระดับชาติ	 ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดอนัดบั

ความสำคญัจงึเปน็เรือ่งทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด	้ สภาวะแวดลอ้มในอนาคตศกึษาระยะหลงั	 ๆ	 	 แตกตา่งจาก

สภาวะแวดล้อมในช่วงต้นจนถึงกลางทศวรรษที่	 ๒๕๕๐	 เป็นอันมาก	 การจัดลำดับความสำคัญเป็นผล

มาจากการตัดสินใจในหลายระดับ	ตั้งแต่วิธีการตัดสินใจแบบ	“บนลงล่าง”	 (top-down)	โดยผู้บริหาร

ระดับสูง	เช่น	ในระดับนโยบาย/การเมือง	จนถึงระดับกลาง	ๆ	ไปจนถึงวิธีการตัดสินใจแบบ	“ล่างขึ้น

บน”	 (bottom-up)	 ซึ่งเสนอการตัดสินใจโดยระดับปฏิบัติ	 ดังนั้นตามที่กล่าวไว้ในตอนต้น	 “อนาคต

ศกึษา”	 จำตอ้งทำในหลายระดบั	 และในทางอดุมคตคิอืการดำเนนิการในรปูแบบทีป่ระสานกนัได้

ประสบการณ์ชี้ให้เห็นลักษณะสำคัญของ	 “อนาคตศึกษา”	 ที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัด

ลำดับความสำคัญอันได้แก่	

	 •	 ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	“อนาคตศึกษา”	ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น	

	 •	 ตอ้งสนบัสนนุการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ย	เชน่	ผูใ้ชง้านวจิยั	ผูผ้ลติ	และผูส้นบัสนนุทางการเงนิ

	 •	 ให้ความสำคัญกับการระดมความคิดจาก	“ล่างขึ้นบน”	ไม่น้อยไปกว่า	“บนลงล่าง”	

	 •	 ตอ้งมกีลไกทีเ่ตรยีมจะนำผลการตดัสนิใจจากกระบวนอนาคตศกึษาไปปฏบิตัทินัทหีรอืในอนาคต

	 •	 ขั้นตอนต้องยืดหยุ่นต่อสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิด	และสามารถปรับแผนดำเนินการได้	

	 •	 ไม่ใช่กระบวนการที่ดำเนินการแบบ	“ครั้งเดียวจบ”	แต่จะกระทำซ้ำเป็นระยะ	ๆ	เพื่อจะ

ได้เรียนรู้ปฏิกิริยา	ตอบสนองและพัฒนาการใหม่	ๆ	

	 กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดลำดับความสำคัญระดับชาติ	 ก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์กร	 การยอมรับผลการวิจัยและขั้นตอนการดำเนินการจากแวดวงนักยุทธศาสตร์หรือ

นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ	 อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและยอมรับผลการวิจัยจาก

กลุ่มเทคนิค	

วิธีการศึกษาอนาคตหรือมองอนาคต

	 กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็น	“อนาคตศึกษา”	หรือ	“การมองอนาคต”	มีมากมาย	อย่างน้อยที่สุด

ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง	 ๆ	 จึงไม่น่าแปลกใจที่มีการพัฒนาวิธีการแล้วจำนวน	 ๑๒	 วิธี	 ใน

จำนวนนี้เป็นวิธีการทางสังคม	๖	วิธี	และวิธีการทางตรรกศาสตร์	๖	วิธี	ในที่นี้จะนำตัวอย่างที่เห็นว่า

สำคัญมากล่าวไว้เพียงสองวิธี		อันได้แก่	
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 ๑. การสำรวจเดลไฟ
๒
 		(Delphi	Surveys)	เปน็วธิหีนึง่ของ	“อนาคตศกึษา”	ไดร้บัการพฒันา

โดย	RAND	Corporation	ในคริสต์ทศวรรษที่	๑๙๕๐	เป็นวิธีสำรวจความเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาหนึง่	ๆ	เพือ่ใหไ้ดค้ำตอบทีน่า่เชือ่ถอืมากทีส่ดุ	 โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขานัน้	ๆ	ตอบแบบสอบถาม

ชุดเดียวกันหลายครั้ง	ในการสำรวจรอบที่หนึ่ง	ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคำถามพร้อมข้อคิดเห็นส่วน

ตัวเกี่ยวกับคำถาม	 จากนั้นคณะผู้วิเคราะห์หรือวิจัยจะคำนวณหาค่าควอร์ไทล์	 (Quartile)	 ของคำตอบ	

และรวบรวมขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิของผูต้อบเพิม่ลงในชดุแบบสอบถามรอบทีส่อง	 พรอ้มสง่คำตอบทีไ่ดใ้น

รอบแรกคนืใหผู้ต้อบ	 ผูต้อบจะเปรยีบเทยีบคำตอบของตนกบัผูเ้ชีย่วชาญทา่นอืน่และขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ

เพื่อตัดสินใจใหม่ว่าจะยืนยันความคิดเดิมหรือจะเปลี่ยนใจโดยมิต้องเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น	

ความเหน็ทีแ่ตกตา่งจากความเหน็ของคนสว่นใหญม่คีวามสำคญัไมย่ิง่หยอ่นกวา่ความเหน็ของคนสว่นใหญ่

ผลการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าความเห็นของสมาชิกที่ดีที่สุดของกลุ่มอาจไม่ตรงกับความเห็นของคนส่วน

ใหญ่	

 ในระยะแรกมกีารใชเ้ทคนคิเดลไฟกนัมากในการคาดการณเ์ทคโนโลย	ี โดยทำนายวา่เทคโนโลยใีด จะ

มกีารพสิจูนห์ลกัการไดเ้มือ่ใด	 จะเริม่พรอ้มใชง้านหรอืจะมกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายไดเ้มือ่ใด	 แตต่อ่มา	

มีการใช้อย่างแพร่หลายในการสำรวจและประเมินนโยบายด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	

ทางด้านการศึกษา	การจัดการ	และสาธารณสุข	เรียกว่าเป็นเดลไฟเชิงนโยบาย	(Policy	Delphi)	

 ลักษณะสำคัญของเทคนิคเดลไฟได้แก่
	 ๑.	 การไม่เปิดเผยตน	 (Anonymity)	 ได้จากการใช้แบบสอบถามเพื่อไม่ให้ผู้ออกความเห็น

ต้องเผชิญหน้ากัน	 จะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของความเห็น	 ทำให้สามารถพิจารณาคุณค่าของความเห็น

โดยไมถ่กูเบีย่งเบนดว้ยตำแหนง่หรอืความสามารถในการโนม้นา้วของเจา้ของความเหน็	 ผูอ้อกความเหน็	

ที่แตกต่างออกไปไม่รู้สึกว่าถูกกดดันจากผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าหรือความเห็นของคนส่วนใหญ่		

	 ๒.	 การทำซ้ำ	 (Iteration)	 ได้จากการส่งแบบสอบถามเดียวกันให้ตอบหลายรอบ	 ให้โอกาสผู้

ตอบเปลี่ยนใจโดยไม่เสียหน้า	จากการพิจารณาความเห็นและเหตุผลของผู้อื่น		

	 ๓.	 การป้อนกลับโดยมีการควบคุม	 (Controlled	 Feedback)	 มีการกลั่นกรองและป้อนกลับ

ความเห็นของกลุ่มให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทราบในการส่งแบบสอบถามรอบต่อไป	 ผู้ตอบจะได้ทราบ

สถานภาพของความเห็นรวม	 คำวิจารณ์	 ข้อเสนอแนะ	 และเหตุผลประกอบความคิดเห็นของทั้ง	

ผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย		

	 ๔.	 การนำเสนอคำตอบด้วยสถิติ	 (Statistical	 Group	 Response)	 เป็นส่วนหนึ่งของการ

ป้อนกลับระหว่างการสอบถามแต่ละรอบ	 โดยเสนอผลคำตอบของกลุ่มเป็นค่ามัธยฐานและระดับความ

เห็นที่กระจายออกไป	

 ๒		The	Delphi	Method	:	Techniques	and	Applications,	Edited	by	Harold	A.	Linstone	and	Murray	Turoff	-	
aCommprehensive	Book	on	Delphi	Method.	
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 ข้อดีของเทคนิคเดลไฟ

	 •	 การไม่เปิดเผยชื่อของผู้ตอบ	ทำให้ผู้ตอบมีอิสรภาพทางความคิด		

	 •	 สามารถได้ความเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก	ซึ่งอาจสูงเป็นร้อยเป็นพันได้		

	 •	 การใชว้ธิกีารทางสถติเิพือ่ประมวลผล	เปน็การลดอคต	ิ(Bias)	ทำใหไ้ดข้อ้มลูทีน่า่เชือ่ถอื	

	 •	 เหมาะสำหรบัคำถามยาก	 ๆ	 ทีม่หีลายมติ	ิ ซึง่ตอ้งประเมนิทัง้ขอ้เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร์

และคุณค่าทางสังคมหรือคำถามในเรื่องที่ยังขาดองค์ความรู้อย่างเพียงพอ	 เพื่อหาคำตอบในขณะที่

จำเป็นต้องมีการตัดสินใจ		

 ข้อเสียของเทคนิคเดลไฟ

	 •	 ใช้เวลานานและการลงทุนสูง	 จึงนิยมทำการสำรวจเพียงสองรอบ	 แต่ในปัจจุบันหลาย

โครงการมีการให้ตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์แบบออนไลน์	ซึ่งลดค่าใช้จ่ายและเวลาลงได้มาก		

	 •	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผ่านแบบสำรวจไม่เข้มข้นเหมือนการเผชิญหน้า	 จึงถูก

กล่าวหาว่าการสำรวจนั้น	ๆ	ได้เพียงความเห็นเฉลี่ย	ซึ่งอาจไม่ใช่ความเห็นที่ดีที่สุด		

 ขั้นตอนในการสำรวจแบบเดลไฟ

	 ๑.	 คณะผูว้เิคราะหห์รอืผูว้จิยัปรกึษากบัคณะกรรมการดา้นเทคนคิ	 ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ	

ในสาขาที่จะสำรวจจำนวนหนึ่ง	 เพื่อกำหนดกรอบประเด็นปัญหาที่จะศึกษาและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่

จะส่งแบบสอบถามไปให้		

	 ๒.	 เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อที่จะใช้ในแบบสอบถามซึ่งจะส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก			

คณะผู้วิเคราะห์หรือผู้วิจัยอาจจัดการประชุมระดมความคิดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาในวงกว้าง							

หรือใช้กระบวนการจำลองภาพอนาคต	 หรือส่งแบบสอบถามแบบคำถามปลายเปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	

เพื่อรวบรวมประเด็นที่จะศึกษา		

	 ๓.	 คณะกรรมการด้านเทคนิคเสนอหัวข้อที่จะใช้ในการสำรวจแบบเดลไฟ		

 ๔.	 คณะผู้วิเคราะห์หรือผู้วิจัยนำหัวข้อไปทำเป็นแบบสอบถามเดลไฟ	 	 	 ซึ่งมีลักษณะเป็น

โครงสร้างตายตัว	แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ตอบวิจารณ์หัวข้อในแบบสอบถาม	และเสนอหัวข้อเพิ่มเติมได้		

	 ๕.	 คณะผู้วิเคราะห์หรือผู้วิจัยปรึกษาคณะกรรมการด้านเทคนิคให้ตัดสินตัวแปรที่จะใช้		

	 ๖.	 ทดลองความเหมาะสมของแบบสอบถามก่อนส่งจริง		

	 ๗.	 คณะผู้วิเคราะห์หรือผู้วิจัยส่งแบบสอบถามรอบที่	๑	ไปยังผู้เชี่ยวชาญ		

	 ๘.	 คณะผูว้เิคราะหห์รอืผูว้จิยัตดิตามแบบสอบถามรอบที	่ ๑	 และวเิคราะหผ์ลการตอบในเชงิ

สถติ	ิ รวมทัง้คำวจิารณแ์ละขอ้เสนอแนะตา่ง	 ๆ	 นำเสนอคณะกรรมการดา้นเทคนคิ	 เพือ่ปรบัปรงุเพิม่เตมิ

หัวข้อและเพิ่มตัวแปร		
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	 ๙.	 คณะผูว้เิคราะหห์รอืผูว้จิยัสง่แบบสอบถามรอบที	่ ๒	 ไปยงัผูเ้ชีย่วชาญทีต่อบแบบสอบถาม

รอบที	่ ๑	 ซึง่แตล่ะขอ้จะมคีา่มธัยฐานและคา่ควอรไ์ทล	์ รวมทัง้สรปุขอ้คดิเหน็ตา่ง	 ๆ	 จากผลการสำรวจ

ในรอบที่	๑	หากผู้เชี่ยวชาญเลือกตอบใหม่อีกครั้ง	โดยมีความเห็นอยู่ในค่าควอร์ไทล์สูงสุดหรือต่ำสุด	ก็

จะขอให้บอกเหตุผลว่าทำไมจึงคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องกว่าผู้เชี่ยวชาญสามในสี่ของกลุ่ม		

	 ๑๐.	คณะผูว้เิคราะหห์รอืผูว้จิยัตดิตามแบบสอบถามรอบที	่ ๒	 และทำการวเิคราะหผ์ลการตอบ

นำเสนอคณะกรรมการด้านเทคนิค		

	 ๑๑.	คณะผูว้เิคราะหห์รอืผูว้จิยัทำซำ้ขัน้ตอนที	่๗		และ	๘		จนกวา่ผลการสำรวจมคีวามแตกตา่ง

จากครั้งก่อนน้อยมาก		

	 ๑๒.	คณะผูว้เิคราะหห์รอืผูว้จิยัเขยีนรายงานสรปุผลการสำรวจแบบเดลไฟ	 รว่มกบัคณะกรรมการ

ด้านเทคนิค	

 ตัวอย่างโครงการที่ ใช้เทคนิคเดลไฟ

	 ประเทศญีปุ่น่ไดม้อีนาคตศกึษาโดยใชเ้ทคนคิเดลไฟระดบัประเทศทกุ	 ๕	 ปมีาตัง้แตป่	ี พ.ศ.๒๕๑๔

นอกจากระดับประเทศแล้ว	 ญี่ปุ่นได้มีอนาคตศึกษาในระดับกระทรวง	 ระดับอุตสาหกรรม	 และระดับ

บริษัท/องค์กรมาโดยตลอด	 อนาคตศึกษาครั้งที่	 ๘	 เพิ่งจะเสร็จไปในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.๒๕๔๙	 ซึ่ง

ครั้งนี้นอกจากเทคนิคเดลไฟแล้ว	 ยังใช้วิธีการสร้างภาพอนาคต	 การวิเคราะห์บทความวิชาการ	 และ

การวิเคราะห์ความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันด้วย		

	 ประเทศสเปนได้มีอนาคตศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลไฟระดับประเทศ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลและจะต้องแถลงนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศ	

โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม	

	 ตวัอยา่งอกีประเทศหนึง่คอื	 ประเทศออสเตรยีซึง่ทำการสำรวจเดลไฟดา้นเทคโนโลยพีรอ้ม	 ๆ

กับการสำรวจเดลไฟเชิงนโยบายในปี	พ.ศ.๒๕๔๒	

 ๒. การวางแผนด้วยภาพอนาคต๓			 (Scenario	Planning)	การวางแผนด้วยภาพอนาคต		

เป็นวิธีหนึ่งของ	 “อนาคตศึกษา”	 ด้วยภาพอนาคตนั้นสร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครงเรื่อง	 (Plot)	 ที่มาจาก

แนวโน้ม	 (Trends)	 ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน	 (Uncertainties)	 ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน

อนาคต	 ภาพอนาคตจงึมไีดห้ลายภาพ	 ขึน้อยูก่บัชดุแนวโนม้และความไมแ่นน่อนทีเ่ลอืกมาประกอบกนั

เป็นโครงเรื่อง	 เราจะเลือกโครงเรื่องที่แตกต่างกันและครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้

มากที่สุดโดยทั่วไปประมาณ	๓	 -	๔	 โครงเรื่อง	ดังนั้นภาพอนาคตคือ	ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่
เปน็จรงิได	้ (Plausible)	 และเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจ	 (Relevant)	 แตล่ะภาพจะเปน็	
การดำเนินเรื่องเล่าที่ไม่มีการขัดแย้งภายใน	 และมีทั้งเหตุการณ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์	
กระบวนการสรา้งภาพอนาคตจะกระตุน้จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค	์ 	 	 ทำใหก้ลา้คดินอกกรอบ
ปัจจุบัน	 	 กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาเดิม	 การสร้างภาพอนาคต	 เป็นการซักซ้อมอนาคต	

	 ๓จากเว็บไซต์	“http://en.wikiversity.org/wiki/Scenario_planning”	
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ให้เข้าใจถึงผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักดันต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจเสริมกันหรือหักล้างกัน	 ซึ่งอาจชักนำ
ใหเ้กดิการตดัสนิใจในประเดน็ทีค่ัง่คา้งอยูใ่นใจมานาน	 และทำใหส้ามารถดำเนนิการวางแผนยทุธศาสตร	์
ที่รอบคอบกว่าเดิม	
 สิ่งที่จะต้องเน้นย้ำคือ การเขียนภาพอนาคตมิใช่เป็นการทำนายอนาคต (Forecasting) 
ภาพอนาคตทีด่	ีจงึมไิดอ้ยูท่ีว่า่จะสามารถบรรยายอนาคตไดถ้กูตอ้งเพยีงใด	แตอ่ยูท่ีว่า่จะสามารถชกันำให้
เกดิการตดัสนิใจทีด่กีวา่เดมิหรอืไม	่ การเขยีนภาพอนาคตมสีมมตฐิานวา่อนาคตเปน็สิง่ทีไ่มแ่นน่อน ไม่มี
ใครทำนายได้	 จึงพยายามสร้างภาพอนาคตหลายภาพ	 เพื่อให้ครอบคลุมอนาคตที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด	
อนาคตยิ่งไกลออกไปก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ดังนั้นการเขียนภาพอนาคตจึงเหมาะสำหรับ
อนาคตศึกษาระยะกลางและระยะยาว ที่ไม่สามารถใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปได ้ เพราะ
ขาดขอ้มลูทีม่คีวามชดัเจนพอ	 รวมทัง้ปญัหาทีซ่บัซอ้นและไมม่คีำตอบทีถ่กูตอ้งเพยีงคำตอบเดยีว หรอืผูม้ี
สว่นรว่มเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	(Stakeholders)	มหีลากหลายและอาจมผีลประโยชนข์ดัแยง้กนัในการ
นี	้ การเขยีนภาพอนาคตระยะเวลาตัง้แต	่ ๑๐	ปขีึน้ไป	มขีอ้ดทีีท่ำใหผู้เ้ขา้รว่มระดมความคดิเหน็สามารถ
หยุดคิดถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลในปัจจุบันและกล้าคิดในสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้	 เพราะเป็นที่
แน่ชัดว่าในอีก	๑๐	ปี	ทุกคนจะไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม	หลายสิ่งจะเปลี่ยนไป	ผู้เข้าร่วมระดมความคิดจึง
มีอิสระที่จะวางแผนสำหรับคนรุ่นต่อไปได้	

 ขัน้ตอนการเขยีนภาพอนาคตมทีัง้หมด๘ขัน้ตอนดงันี้
 ๑.	 การกำหนดขอบเขตของภาพอนาคต	 ในเมื่อทรัพยากรในแง่ของบุคคลและเวลามีจำกัด	
คณะผู้จัดทำจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเสียก่อนว่าจะเป็นการสร้างภาพอนาคตในระดับโลก	
ภมูภิาค	ประเทศ	อนภุมูภิาคภายในประเทศ	องคก์ร	หรอืปจัเจกบคุคล	วา่จะครอบคลมุพืน้ทีก่วา้งขวาง
เพยีงใด	 จะมองอนาคตไกลเพยีงใด	 หรอืจะเจาะเฉพาะประเดน็ใด	 เปน็ตน้	 การกำหนดขอบเขตที	่
แคบมากทำใหส้ามารถลงลกึในการวเิคราะหป์ระเดน็ได	้ แตก่อ็าจทำใหค้รอบคลมุไมท่ัว่ถงึ	 หากกำหนด
ขอบเขตกว้างไปก็จะทำให้ไม่สามารถลงลึกได้	 ดังนั้น	 คณะผู้จัดทำจึงควรกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม	
โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่		

	 ๒.	 การเชญิผูเ้ขา้รว่มระดมความคดิ	โดยทัว่ไปจำนวนผูเ้ขา้รว่มระดมความคดิในการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเขียนภาพอนาคตควรมีประมาณ	 ๒๕	 -	 ๓๐	 คน	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นได้	นอกจากนี้	 ยังควรมีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดกลุ่มละ	๖	-	๑๐	คน	ควร
ต้องเชิญผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ	(Stakeholders)	ให้ครบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	
	 ๓.	 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมระดมความคิด	 เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ควรมีการสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ว่า	 พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่จะระดมความคิด	 ซึ่งจะเป็นผู้ให้ทั้งข้อมูล	 ความรู้	 และ
ความเห็นในการสร้างภาพอนาคต	 คณะผู้จัดทำอาจช่วยเตรียมความพร้อมโดยการจัดเตรียมข้อมูลพื้น
ฐานและสรุปประเด็นที่จะระดมความคิดให้ศึกษาล่วงหน้า		

 ๔.	 การจดัเตรยีมสถานทีป่ระชมุเชงิปฏบิตักิาร	 สถานทีป่ระชมุเชงิปฏบิตักิารควรมสีิง่อำนวย
ความสะดวกพร้อมที่จะให้คณะผู้เข้าร่วมระดมความคิดสามารถดำเนินกิจกรรมได้	 โดยมีความเป็นส่วน
ตัวพอสมควร	 การพักค้างแรม	 การรับประทานอาหารร่วมกัน	 และกิจกรรมกลุ่มอื่น	 ๆ	 จะให้โอกาสผู้
เข้าร่วมฯ	ในการพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นกันเอง	ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจใน
มุมมองของผู้ที่มีพื้นฐานต่างกันและการสร้างเครือข่ายในการร่วมทำงานในอนาคต		



          

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

1�

	 ๕.	 การเริม่ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งภาพอนาคต	การประชมุเชงิปฏบิตักิารจะเริม่จากการ
สรุปประเด็นและขอบเขตของภาพอนาคตเพื่อความเข้าใจตรงกัน	 อาจมีการนำเสนอบทความจากผู้ทรง
คุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องบ้าง	แต่ก็ไม่ควรใช้เวลาของที่ประชุมมากเกินไป		
	 	 •	 การระบุแนวโน้ม	แนวโน้มเป็นแรงผลักดัน	(Driving	Forces)	ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะ
แนน่อน	 ขนาดของแรงนีใ้นอนาคตสามารถทำนาย	 (Forecast)	 จากผลผลติของอดตี	 โดยการคำนวณจาก
ตัวแบบ	 (Models)	ต่าง	ๆ	หรือโดยการคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญ	 เรามักจะพิจารณาแนวโน้มในด้าน
การเมือง	 (Politics)	 เศรษฐกิจ	 (Economics)	 สังคม	 (Social)	 เทคโนโลยี	 (Technology)	 และสิ่ง
แวดล้อม	 (Environment)	 หรือใช้ชื่อย่อว่า	 STEEP	 ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมของประเด็นที่กำลัง
พิจารณาอยู่		
	 	 •	 การระบคุวามไมแ่นน่อน	 ความไมแ่นน่อนคอืปจัจยัหรอืเหตกุารณท์ีไ่มแ่นใ่จวา่จะเกดิ
หรอืไมเ่กดิในอนาคต	 และไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็เรือ่งไมด่เีสมอไป	 อาจเปน็ปจัจยัดา้นบวกกไ็ด	้ แนวโนม้เอง
เมื่อไปในอนาคตไกลหน่อย	 ก็มีความไม่แน่นอน	 แต่ความไม่แน่นอนที่จะต้องพยายามมองหานั้น	
เปน็ความไมแ่นน่อนทีส่ามารถพลกิผนัเหตกุารณห์รอืแนวโนม้ทีก่ำลงัดำเนนิอยูโ่ดยสิน้เชงิ	 ซึง่ปจัจบุนัอาจ
เป็นเพียงสัญญาณอ่อน	ๆ	พอสังเกตเห็น	แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก		
	 ๖.	 การกำหนดประเด็นหลักของโครงเรื่องของภาพอนาคต	ดังที่กล่าวมาแล้วว่าโครงเรื่องของ
ภาพอนาคตแต่ละภาพได้มาจากแนวโน้มและความไม่แน่นอน	 ๓	 -	 ๔	 ข้อเรียกว่า	 ประเด็นหลัก	
(Scenario	 Logics)	 อาจใชแ้นวโนม้หรอืความไมแ่นน่อนขอ้หนึง่ขอ้ใดเปน็ประเดน็หลกัของภาพอนาคต
และใช้ข้ออื่น	ๆ	ประกอบเป็นประเด็นรองก็ได้		
	 ๗.	 การเขียนภาพอนาคต	 ภาพอนาคตนั้นเป็นเรื่องเล่า	 (Narrative)	 เหตุการณ์ในอนาคต	
เพื่อให้เรื่องเล่าเป็นที่น่าสนใจ	 อาจนึกถึงข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในวันนั้น	 ซึ่งอาจมีตัวละคร	 แล้วเล่า
เหตุการณ์ที่ตัวละครนั้นประสบในวันหนึ่ง	 หรืออาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้หลังจาก
เขียนภาพอนาคตเสร็จแล้ว	ควรมีการตรวจสอบความเป็นไปได้	จากข้อมูลและหลักฐาน		
	 ๘.	 การเชื่อมโยงภาพอนาคตกับการวางแผนยุทธศาสตร์	 การใช้ภาพอนาคตทุกภาพเป็นฉาก
หลงัแสดงอนาคตตา่ง	ๆ	ทีอ่าจเปน็จรงิไดน้ัน้ชว่ยกำหนดวสิยัทศันแ์ละยทุธศาสตรไ์ด	้โดยวธิกีารแรกเป็นวิธี
การที่ได้ผลที่สุด	 เพราะไม่ได้ทิ้งภาพอนาคตภาพหนึ่งภาพใดไป	 จึงยังจะพิจารณาเหตุปัจจัย	
ทกุอยา่งไดค้รบถว้นภายใตท้รพัยากรจำกดั	เพือ่ขยายผลสิง่ทีพ่งึประสงค	์และปอ้งกนัสิง่ทีไ่มพ่งึประสงคม์ิ
ให้เกิดขึ้น	 วิสัยทัศน์ที่ผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกำหนดขึ้น	 เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการบรรลุ
และมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ด้วย		
 ความสำเร็จของการสร้างภาพอนาคตที่มักมีผู้กล่าวขานถึงคือกรณีของบริษัทเชลล์	 ซึ่งได้
ตัดสินใจวาดภาพอนาคตภาวการณ์น้ำมันในตลาดโลก	 ณ	 เวลาที่น้ำมันในขณะนั้นมีราคาคงที่	 มิได้มี
วกิฤตการณใ์ด	ๆ				มาบบีบงัคบัใหบ้รษิทัจำเปน็ตอ้งเรง่วาดภาพอนาคตแตอ่ยา่งใด	นำ้มนัในตลาดโลกมี
ราคาคงตัวอยู่ที่	 ๒	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ต่อเนื่องมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 	 ราคา
น้ำมันที่ค่อนข้างคงตัวนี้เองที่ทำให้บริษัทน้ำมันรายอื่น	 ๆ	 มิได้ใส่ใจกับการเตรียมการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงใดเป็นพิเศษ	 	 อย่างไรก็ตามบริษัทเชลล์ได้คิดถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น	 และมีผล
กระทบรุนแรงต่อสถานการณ์น้ำมันโลก	หากกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลก	 (OPEC)	มีท่าที
เปลี่ยนแปลง	 มีความขัดแย้ง	 หรือในทางตรงกันข้ามอาจรวมหัวกันขึ้นราคาน้ำมันเพื่อบีบลูกค้า	 กลุม่
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พนกังานของบรษิทัเชลลท์ีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้องอนาคต	 ไดว้าดภาพอนาคตไว	้ ๒	 ภาพ	 ภาพแรก เปน็
ภาพเหตกุารณร์าคานำ้มนัคงที	่ ธรุกจิซือ้ขายนำ้มนัดำเนนิไปตามปกต	ิ ภาพทีส่องเปน็ภาพที	่ OPEC
รวมหัวกันขึ้นราคาน้ำมัน	 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในปี	 พ.ศ.๒๕๑๖	 บริษัทเชลล์สามารถรับมือ
กับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดี	 และขยับตัวจากการเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่อันดับ	 ๗	 ของโลก	 ขึ้นมา
เป็นอันดับที่	๒	ได้	และมีกำไรสูงสุด		นอกจากนี้	บริษัทเชลล์ยังได้คาดการณ์การล่มสลายของระบอบ
คอมมิวนิสต์ในรัสเซีย	 และตัดสินใจไม่เข้าไปลงทุนด้านก๊าซธรรมชาติ	 ทั้งที่บริษัทน้ำมันรายอื่น	 ๆ	
หลายรายต่างเข้าไปลงทุนกัน		 เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น	บริษัทน้ำมันต่าง	ๆ	ต้องเผชิญกับความ
วุ่นวาย	 และยังขาดทุนจากการลงทุนในรัสเซียด้วย	 	 จะเห็นได้ว่าอนาคตศึกษาของบริษัทเชลล์ให้ผลที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาก	
	 จากวิธีการศึกษาอนาคต	 หรือ	 “อนาคตศึกษา”	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้	 พอจะมอง
อนาคตได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโอกาส	 เช่น	 การกำหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร	การกำหนดนโยบายที่สำคัญขององค์กร	หรือการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับตา่ง	
ๆ	 ซึง่ทัง้หมดนีใ้นมมุมองของนกัยทุธศาสตรจ์ะมองไกลไปถงึการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอกในขั้น
การประเมินยุทธศาสตร์และกำหนดกำลังรบ	 ซึ่งข้อขัดข้องที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาพบว่า	 การประเมนิ
ยทุธศาสตรด์ว้ยการวเิคราะหแ์นวโนม้คน้หาภยัคกุคามทีช่ดัเจนนัน้	 กระทำไดย้าก	 จนไมส่ามารถทำการ
ประเมินยุทธศาสตร์ระยะไกลจากการค้นหาภัยคุกคามได้อีกต่อไป	 นักยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดจึงนำ
แนวทางการศกึษาอนาคตหรอื	 “อนาคตศกึษา”	 ไปประยกุตใ์นขัน้ตอนกอ่นทีจ่ะกำหนดยทุธศาสตร	์ (Ways)
โดยให้ได้ภาพอนาคตของสภาวะแวดล้อมก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป	 ซึ่งก็หมายความว่าอนาคต
อันยาวไกลจะไม่อยู่ห่างไกลจากความคิดคำนึงของนักยุทธศาสตร์อีกต่อไป	 ดังนั้นความมั่นคงของชาติก็
จะปรากฏออกมาในรูปแบบของทิศทางที่ยืดหยุ่นในการก้าวหน้าไปในอนาคตที่หลากหลาย	 ซึ่งนัก
ยุทธศาสตร์สามารถตัดสินใจเลือกได้ในช่วงปัจจุบัน	

สรุป

 นับตั้งแต่ได้เกิดวิวัฒนาการของแนวความคิดทางด้านยุทธศาสตร์แนวใหม่	 โดยนิคโคโล		
มาเคียเวลลี๔	 	 ได้นำกำลังอำนาจแห่งชาติ	 อันประกอบด้วย	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การทหาร
สังคมจิตวิทยา	และ	วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	มาพิจารณาเป็นกรอบในการใช้บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคข์องชาต	ิ แนวความคดิอนัสำคญัดงักลา่วนีเ้องไดส้รา้งอทิธพิลอยา่งมากใหก้บันกัยทุธศาสตร์

และนักการทหารทั้งหลายในช่วงแรก	 ๆ	 ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ต่างก็ให้ความสำคัญกับ

กำลังอำนาจด้านการเมืองและการทหาร	 ว่ามีอิทธิพลและจะต้องพิจารณาให้ความสำคญัมากกวา่กำลงั

อำนาจดา้นอืน่	ๆ	จนกระทัง่นกัยทุธศาสตรแ์ละนกัการทหารอยา่งอองเดร	โบเฟร์๕	ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่ากำลังอำนาจด้านสังคมจิตวิทยาก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในช่วงเวลาระหว่างเกิด

สงครามโลกครั้งที่	๑	กับครั้งที่	๒		

สรุป
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	 อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ยุคปัจจุบันได้แสดงให้ประจักษ์ว่ากำลังอำนาจของชาติ	

ด้านเศรษฐกิจ	 และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความสำคัญแซงหน้าด้านอื่น	 ๆ	 ขึ้นมาอย่างที่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อน	 นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เป็นต้นมา	 ได้เกิดพัฒนาการของกระบวนการ

อนาคตศึกษา	 จนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นขั้นตอนของกระบวนการอนาคตศึกษาถึง	 ๑๒	 วิธีที่แตกต่างกัน	

แต่วิธีที่เหมาะสมสอดคล้องกับคำนิยามของความมั่นคงของชาติ	 ก็จะเป็นสองวิธีตามที่ได้ยกมา	

กล่าวไว้ข้างต้น	 ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการประเมินและตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้าน	

ความมั่นคงได้เป็นอย่างดี	 การที่นักการทหารทั้งหลายให้ความสำคัญกับการประเมินและการวางแผน

ยุทธศาสตร์แล้ว	 นักยุทธศาสตร์ก็จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการของอนาคตศึกษาในแนวทาง

เดียวกัน	 หรือถ้าจะกล่าวว่าอนาคตศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แล้ว	

ยุทธศาสตร์ก็ถือว่าเป็นหนทางนำไปสู่คำตอบสุดท้ายในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงแห่งชาติใน

แนวทางเดียวกัน	

 “อนาคตศกึษา”	 กบัความมัน่คงของชาต	ิ จงึถกูเชือ่มโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยวธิกีารอนัชาญฉลาด

ของนักวิเคราะห์	 นักยุทธศาสตร์	 และนักการทหารที่ต้องการกระบวนของการมองไปข้างหน้าร่วมกัน

ผา่น	 “อนาคตศกึษา” ซึง่สามารถเชือ่มชอ่งวา่งดงักลา่วไดด้ว้ยลกัษณะปฏสิมัพนัธข์อง “อนาคตศกึษา” 

ที่กล่าวถึงนี้เอง สิ่งที่ได้จากกระบวนการของอนาคตศึกษามักจะสำคัญกว่าผลลัพธ์จากการศึกษา ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นการให้โอกาสในการออกแบบอนาคตของชาติผ่านกระบวนการตัดสินใจอย่าง  

ชาญฉลาดตั้งแต่ในช่วงเวลาปัจจุบัน

 สดุทา้ยนีผู้เ้ขยีนขอฝากความหวงัไวว้า่	 หนว่ยงานทีด่แูลดา้นความมัน่คงของชาต	ิ ไมว่า่จะเปน็

ดา้นความมัน่คงภายในหรอืภายนอกกต็าม	 องคก์รทีร่บัผดิชอบงานดา้นสงัคมจติวทิยา	 และวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีระดับชาติ	จะต้องไม่มองข้ามถึงความสำคัญกระบวนการของอนาคตศึกษา	ยิ่งไปกว่านั้นควร

ที่จะได้นำกระบวนการของอนาคตศึกษามาวิจัย	 พัฒนา	 และประยุกต์ให้เหมาะสมกับ	

สภาพแวดล้อมอันซับซ้อนยุ่งเหยิงแบบไทย	ๆ	ในโอกาสอันใกล้นี้ได้ต่อไป	
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