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ศาสืตราจารย์นุายแพทย์สุืทธิิพันุธ์ิ จิตพิมูลมูาศ
ผู้อำานวยการ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจัำย และนวัตกรรม

คำานำา
สกว./สกสว.

“อนาคตศึึกษา” เป็้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่�ก้าวทันหรือก้าวนำาการเป้ล่�ยนแป้ลงของโลก
และตอบสนองการพัฒนาของป้ระเทศึ การศึึกษาอนาคตจึำงเป็้นศึาสตร์ท่�เป็้นพ้ืนฐานเพื�อการวางแผนใน
เชิงนโยบาย การสร้างต้นแบบในการพัฒนา และกรอบการทำางานต่อไป้ในอนาคตอย่างเป้็นระบบ
 การทำาความเข้าใจำและเร่ยนรู้อนาคตจำึงเป็้นสิ�งสำาคัญและเป้็นยุทธศึาสตร์สำาคัญท่�สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัำย (สกว.) หรือ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ให้การสนับสนุนทุนวิจำัย โดยหวังเป็้นอย่างยิ�งว่าผลลัพธ์ท่�ได้จำะนำาไป้สู่การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ และเป็้น
เครื�องมือท่�สำาคัญในแง่มุมการส่งเสริมและพัฒนา การเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการมองภาพอนาคตใน
การทำางานอย่างม่ส่วนร่วมจำากทุกภาคส่วน และเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างม่ป้ระสิทธิภาพ

หนังสือ “อนาคตศึึกษา” น้่เป็้นส่วนหนึ�งในการขับเคลื�อนผลงานวิจัำยให้เกิดการนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์
สู่สาธารณะ โดยนำาองค์ความรู้ท่�ได้จำากการศึึกษาและป้ระมวลความรู้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เป็้นกระบวนการและเป็้นรูป้แบบการจัำดการในหลากหลายมุมมอง รวมถึงการกำาหนดทิศึทางเพื�อ
การวางแผนนโยบายในอนาคต และข้อเสนอสำาหรับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัำย (สกว.) หรือ 
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรม (สกสว.) ท่�ม่บทบาทสำาคัญในฐานะ
หน่วยงานท่�สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจำัยและบริหารจัำดการงานวิจำัย และเป็้นช่องทางในการ
ถ่ายทอดแหล่งความรู้และข้อมูลอันจำะเป็้นป้ระโยชน์ต่อป้ระเทศึไทยในอนาคต

ในนามสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจำัย (สกว.) หรือ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศึาสตร์วิจำัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขอขอบคุณผู้เข่ยนท่�สร้างสรรค์ผลงานท่�ด่ ม่ข้อเสนอท่�เป้็น
ป้ระโยชน์ต่อหน่วยงาน และหวังเป้็นอย่างยิ�งว่าหนังสือเล่มน้่จำะส่งมอบความรู้ท่�เป้็นป้ระโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจำสามารถต่อยอดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่เพื�อการมองภาพอนาคต
ท่�สำาคัญต่อไป้
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คำานำา
สกว./สกสว.

สกว. เห็นถึงความสำาคัญและความจำำาเป้็นในการสนับสนุนทุนวิจำัยในป้ระเด็นการพัฒนาความรู ้
ด้าน “อนาคตศึึกษา” ซึ�งเป้็นเรื�องป้ระเด็นวิจำัยเก่�ยวกับอนาคตและเป้็นหัวข้อท่�ค่อนข้างใหม่สำาหรับ
ป้ระเทศึไทย ป้ระกอบกับองค์ความรู้เก่�ยวกับการศึึกษาอนาคตท่�ม่มาตั้งแต่อด่ตจำนถึงป้ัจำจุำบันยังม่
ค่อนข้างจำำากัด ผลงานชิ้นน่้ถือเป้็นส่วนสำาคัญในการป้ระมวลและจำัดการองค์ความรู้ด้านอนาคตศึึกษา
อย่างเป้็นระบบ จำะเป้็นส่วนสำาคัญท่�จำะใช้สนับสนุนการพัฒนาเครื�องมือและกระบวนการศึึกษาการ
จำัดการวางแผนอนาคตในมิติต่างๆ เพื�อสร้างความเข้าใจำและให้ความสำาคัญกับอนาคตศึึกษากับผู้ท่�ม่
ส่วนเก่�ยวข้องได้ อันจำะนำาไป้สู่กระบวนการนำาความรู้ท่�ม่ไป้ใช้ป้ระโยชน์ในการพัฒนาคน การนำาไป้สู่
การป้ฏิบัติและวางแผนนโยบายในอนาคตได้อย่างม่ป้ระสิทธิภาพ และนำาไป้สู่การพัฒนาของป้ระเทศึ
อย่างยั�งยืน 

หนังสือ “อนาคตศึึกษา” โดย รองศึาสตราจำารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เล่มน้่เป้็นผลงานท่�
ม่การวิเคราะห์และร้อยเร่ยงข้อมูลและองค์ความรู้เก่�ยวกับอนาคตศึึกษาอย่างรอบด้านท้ังในและต่าง
ป้ระเทศึ และท่�สำาคัญได้ช้่ให้เห็นความท้าทายและช่องว่างความรู้ป้ระเด็นต่างๆ และโอกาสการพัฒนา
ด้านน้่ หนังสือเล่มน้่จำะเป้็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื�อนการนำาผลงานวิจัำยไป้ใช้ป้ระโยชน์ต่อสาธารณะ
 กระตุ้นความคิดส่งเสริมการพัฒนาการเร่ยนรู้เก่�ยวกับอนาคตศึึกษา อันป้ระกอบด้วยความรู้ด้าน
วิวัฒนาการของอนาคตศึึกษา แนวคิดพ้ืนฐานของอนาคตศึึกษา จำนไป้สู่วิธ่การศึึกษาในอนาคต การ
คาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ และได้ต่อยอดองค์ความรู้เรื�องอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึไทย ท่�จำะสามารถนำา
ไป้ป้ระยุกต์ใช้สนับสนุนการวางแผนยุทธศึาสตร์และนโยบายสาธารณะในอนาคตต่อไป้ 

ขอบคุณ รองศึาสตราจำารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ในความมุ่งมั�นและความทุ่มเทในการ
สร้างสรรค์ผลงานวจิำยัและงานเขย่นเล่มน่ ้หวงัเป็้นอย่างยิ�งว่าหนงัสอื “อนาคตศึกึษา” จำะเป็้นสื�อกลาง
ในการส่งต่อผลการตกผลึกความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะได้ในวงกว้าง เกิดเป้็นป้ระโยชน์
สำาหรบัผูท่้�สนใจำ นำาไป้สูแ่นวทางท่�สามารถสร้างการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�สำาคญัในการนำาไป้ป้ฏิบตัไิด้จำรงิและ
เกิดองค์ความรู้ท่�สำาคัญในอนาคตของป้ระเทศึต่อไป้

รองศาสืตราจารย์ ดร.ชนุาธิิป ผาริโนุ
ผู้อำานวยการภารกิจำอนาคตเชิงยุทธศึาสตร์และริเริ�มงานวิจำัยและนวัตกรรมสำาคัญ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจำัย และนวัตกรรม
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คำานำา
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม

คนไทย 4.0

เป็้นท่�ป้ระจัำกษ์ชัดแล้วว่าโลกในทุกวันน้่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�รวดเร็วและรุนแรงอย่างไม่เคยป้รากฏมา
ก่อนในป้ระวัติศึาสตร์มวลมนุษยชาติ ขณะเด่ยวกันผลกระทบจำากความเป้ล่�ยนแป้ลงดังกล่าวก็ม่ขอบเขต
ป้ริมณฑลท่�ลึกซ้ึงและแผ่คลุมเป็้นวงกว้างจำนเกนิกว่าผู้ใดจำะจำนิตนาการไป้ถงึได้ กระน้ันการเสาะแสวงหา
วิธ่การป้รับตัวเพื�อรับมือกับหลากหลายความท้าทายใหม่ ๆ ท่�ถาโถมเข้ามาก็ยงัเป็้นเรื�องจำำาเป็้นท่�เราจำะ
ต้องเร่ยนรู้และเข้าใจำ

ในการจัำดทำาแผนยุทธศึาสตร์ของป้ระเทศึหรือของหลายหน่วยงานท่�ผ่านมา ผู้ม่ส่วนเก่�ยวข้องกับ
การจำัดทำาแผนมักจำะคุ้นเคยกับการใช้ข้อมูล บทเร่ยน รวมท้ังป้ระสบการณ์ท่�เกิดข้ึนในอด่ตมาป้รับใช้
สำาหรบัการดำาเนนิการ หนงัสือ “อนาคตศึึกษา” โดย รศึ.ดร.อภวัิฒน์ รัตนวราหะ เล่มน้่ นับเป้็นหนังสือ
เล่มสำาคัญท่�เสนอทางเลือกในการวางแผนโดยใช้วิธ่การมองอนาคตอย่างเป้็นระบบ โดยม่เน้ือหา
ครอบคลุมรอบด้านต้ังแต่การทบทวนแนวคิดการศึึกษาเก่�ยวกับอนาคต วิวัฒนาการความเป้็นมา 
วิธ่การศึึกษาและทบทวนองค์ความรู้ท้ังในต่างป้ระเทศึและในป้ระเทศึไทย ตลอดจำนถึงแนวทางการ
คาดการณ์เชิงยทุธศึาสตร์เพื�อนำามาใช้สำาหรับการวางแผน 

เมื�อคร้ังท่�หนังสือเล่มน้่ได้รับการต่พิมพ์เป็้นคร้ังแรก ก็ได้รับการตอบรับจำากผู้อ่านอย่างอุ่นหนา
ฝาคั�ง ทำาให้หนังสือหมดไป้อย่างรวดเร็ว แม้จำะม่ฉบับท่�สามารถดาวน์โหลดให้อ่านได้ในรูป้แบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่หนังสือท่�เป็้นเล่มก็ยงัเป็้นท่�ต้องการและพูดถึงอยู ่ยิ�งกว่าน้ันสาระป้ระโยชน์ท่�หนังสือ
เล่มน้่ม่ก็นับเป็้นเรื�องสำาคัญและทันการณ์ ด้วยเหตุน้่แผนงานยุทธศึาสตร์เป้้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0 
ซึ�งสนับสนุนโดยสำานักงานการวิจัำยแห่งชาติ (วช.) ม่พันธกิจำสำาคัญในการสร้างองค์ความรู้เพื�อนำาไป้สู่การ
ออกแบบนโยบายสาธารณะท่�ด่สำาหรับคนไทยในอนาคต จึำงเห็นควรสนับสนุนการจัำดพิมพ์หนังสือเล่มน้่
ข้ึนใหม่อ่กคร้ัง เพื�อเผยแพร่ให้ผู้ท่�สนใจำได้เร่ยนรู้และเข้าใจำอนาคตศึึกษาอย่างถ่องแท้ต่อไป้

ศาสืตราจารย์เกียรติคุุณ ดร.ม่ิูงสืรรพ์ ข้าวสือาด
ป้ระธานแผนงานยุทธศึาสตร์เป้้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0
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คำานำา
ผู้เขียน

การพิมพ์ครั�งท้่ 1

การเป้ล่�ยนแป้ลงในโลกป้ัจำจุำบันบ่อยคร้ังเกิดข้ึนในลักษณะท่�ไม่คาดคิดมาก่อนและแพร่กระจำายใน
วงกว้างอย่างรวดเร็ว บางเหตุการณ์แม้เริ�มต้นในวงแคบ แต่ภายในเวลาเพ่ยงชั�วพริบตา กลับป้ะทุกลาย
เป็้นวิกฤตการณ์รุนแรงระดับโลกท่�ส่งผลกระทบต่อระบบเศึรษฐกิจำ สังคม สิ�งแวดล้อม การเมืองและ
ช่วิตผู้คนจำำานวนมาก ตัวอย่างท่�ชัดเจำนคือโรคระบาดจำากโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 จำากท่�คนจ่ำน
ในเมืองอู่ฮัั่�นเพ่ยงไม่ก่�คนเจ็ำบป่้วยและม่อาการป้อดอักเสบเมื�อเดือนธันวาคม พ.ศึ. 2562 ภายในเวลา
เพ่ยง 6 เดือน โรคติดต่อในระดับท้องถิ�นได้กลายเป็้นโรคระบาดใหญ่ท่�กระจำายไป้ทุกทว่ป้ทั�วโลก ไม่
เว้นแม้แต่กลุ่มชนเผ่าในป่้าแอมะซอนและหมู่เกาะฟิิจิำ โดยม่ผู้ป่้วยถึงกว่า 5 ล้านคนและผู้เส่ยช่วิตกว่า
 3 แสนคน โรคระบาดน้่ยงัทำาให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนทั�วโลกต้องตกงาน และทำาให้เศึรษฐกิจำโลกเข้าสู่
ภาวะถดถอยคร้ังใหญ่รอบร้อยปี้

ความเส่�ยงในการติดเช้ือและผลกระทบท่�เกิดจำากโรคระบาดทำาให้ผู้คนจำำานวนมากต้องป้รับเป้ล่�ยน
พฤติกรรมและวิถ่ช่วิตอย่างท่�ไม่เคยทำามาก่อน ขณะเด่ยวกัน ความไม่แน่นอนของวันเวลาท่�ผู้คนจำะ
สามารถกลับไป้ใช้ช่วิตได้แบบเดิมทำาให้ระบบเศึรษฐกิจำ สังคม สิ�งแวดล้อมและการเมืองท่�เป้ราะบางอยู่
แล้ว ยิ�งม่ความเส่�ยงมากข้ึนไป้อ่ก ท้ังน้่ ภาพอนาคตท่�เต็มไป้ด้วยความเส่�ยงและความไม่แน่นอนท่�ผู้คน
ทั�วโลกป้ระสบอยู่ในปั้จำจุำบันน้่ ไม่ได้เกิดจำากโรคระบาดใหญ่เพ่ยงอย่างเด่ยว หลายเหตุการณ์ท่�อาจำเกิด
ข้ึนในอนาคตไม่เพ่ยงแค่ทำาให้เกิดความลำาบากในการดำารงช่วิตและเกิดความเส่ยหายต่อทรัพย์สิน แต่
ม่ความร้ายแรงท่�อาจำนำาไป้สู่การล่มสลายของมนุษยชาติเลยก็เป้็นได้  เหตุการณ์หายนะในอนาคต
ดังกล่าวอาจำเกิดจำากการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึโลก การเกิดสงครามนิวเคล่ยร์ หรือแม้แต่ความ
ก้าวหน้าของปั้ญญาป้ระดิษฐ์ 

ความไม่แน่นอนของอนาคตจำึงกลายเป้็นภาพป้กติของโลกในป้ัจำจุำบัน ด้วยความรวดเร็ว ขนาด
และขอบเขตของการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เพิ�มมากขึ้นน้่ การเตร่ยมพร้อมเพื�อรับมือกับสิ�งท่�จำะเกิดขึ้นใน
อนาคตจำึงยิ�งสำาคัญมากขึ้นกว่าเดิม ความสามารถในการวางแผนเพื�อช่้นำาและกำาหนดทิศึทางของ
อนาคต และเตร่ยมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจำึงเป้็นเรื�องสำาคัญมาก ทั้งสำาหรับการตัดสิน
ใจำของป้ัจำเจำกบุคคลและครัวเรือน ไป้จำนถึงองค์กรและสังคมโดยรวม ไม่ว่าจำะเป้็นในระดับท้องถิ�น 
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ระดับป้ระเทศึหรือระดับโลก ด้วยเหตุน้่ เราจึำงจำำาเป้็นต้องทำาความเข้าใจำอย่างถ่องแท้เก่�ยวกับการ
เป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้น ท้ังในรูป้แบบของป้รากฏการณ์ พฤติกรรม และสาเหตุและผลลัพธ์ของการ
เป้ล่�ยนแป้ลง รวมถึงความเชื�อมโยงระหว่างเหตุการณ์และป้ัจำจำัยขับเคลื�อนต่าง ๆ การสร้างองค์ความ
รูแ้ละเครื�องมอืในการทำาความเข้าใจำและจำดัการกับอนาคต จำงึเป็้นเรื�องจำำาเป็้นสำาหรบัทกุคน ทกุองค์กร
และทุกสังคมท่�ต้องการวางแผนรับมือกับการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�จำะเกิดขึ้น 

อนาคตศึึกษาหรืออนาคตศึาสตร์เป้็นสาขาวิชาการหนึ�งท่�มุ่งสร้างองค์ความรู้อย่างเป้็นระบบ
เก่�ยวกับการเข้าใจำในอนาคต ทั้งอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้ อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ และอนาคตท่�คาด
หวังให้เกิดขึ้น โดยม่เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานด้านป้รัชญา ด้านวิธ่การวิทยา รวมถึงกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎ่ท่�อธิบายการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านต่าง ๆ ขอบเขตของอนาคตศึึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
อิทธิพลของภาพลักษณ์เก่�ยวกับอนาคตของป้ัจำเจำกบุคคลและสังคมต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจำใน
ปั้จำจุำบนั รวมไป้ถงึการสร้างกระบวนการมส่่วนร่วมของผูม้ส่่วนได้ส่วนเส่ยในการสร้างภาพอนาคตร่วม
กนั และการสื�อสารผลลพัธ์การศึกึษาอนาคตสูส่าธารณะเพื�อให้เกดิการเป้ล่�ยนแป้ลงทางนโยบายและ
ทางสังคม การศึกึษาอนาคตจำงึเป็้นทัง้ศึาสตร์และศึลิป์้ เป็้นทัง้วทิยาศึาสตร์และศึลิป้ศึาสตร์ ใช้ทัง้ความ
รู้เชิงตรรกะในการวิเคราะห์และจำินตนาการท่�ก้าวพ้นออกจำากกรอบแนวคิดเดิม ๆ   อนาคตศึึกษายังม่
ความเป้็นพหุศึาสตร์ สหศึาสตร์และข้ามศึาสตร์ไป้พร้อมกัน  

งานวจิำยัและงานเขย่นในวงการอนาคตศึกึษาได้พฒันามาระยะหนึ�งแล้วในระดบัโลก นอกเหนอื
ไป้จำากงานศึึกษาท่�วเิคราะห์และคาดการณ์อนาคตด้วยแนวคดิและเครื�องมอืท่�นยิมใช้ในแต่ละศึาสตร์
ท่�ม่อยู่แล้ว  สำาหรับในป้ระเทศึไทย การวิเคราะห์แนวโน้มเพื�อพยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงสำาหรับการ
วางแผนนโยบายสาธารณะและยุทธศึาสตร์ทางธุรกิจำก็ม่มาได้ระยะหนึ�งแล้ว  ส่วนหนังสือและตำารา
เก่�ยวกบัอนาคตศึึกษาและอนาคตศึาสตร์พอม่อยูบ้่าง แต่ในภาพรวม การศึึกษาอนาคตอย่างเป็้นระบบ
และต่อเนื�องยงัม่อยูไ่ม่มากนกั หนงัสอืเล่มน้่จำงึพยายามป้ระมวลความรูเ้บือ้งต้นเก่�ยวกบัอนาคตศึึกษา 
เพื�อใช้เป้็นพื้นฐานสำาหรับการพัฒนาศึาสตร์น่้ในป้ระเทศึไทยต่อไป้ 

เนื้อหาในหนังสือเล่มน้่เหมาะสำาหรับนักวิชาการ นักนโยบายการวางแผน นิสิตนักศึึกษา และ
ผู้อ่านทั�วไป้ท่�สนใจำในการศึึกษาอนาคต ทั้งเพื�อเสริมความรู้เชิงวิชาการและเพื�อใช้ในการวางแผน
ยุทธศึาสตร์ในระดับองค์กรและระดับนโยบายสาธารณะ อนึ�ง หนังสือเล่มน่้ไม่ได้มุ่งเป้็นคู่มือท่�อธิบาย
ขัน้ตอนและกระบวนการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ แต่เน้นความรูพ้ืน้ฐานและภาพรวมเก่�ยวกบัอนาคต
ศึกึษาเป็้นหลกั  สำาหรับผูอ่้านท่�สนใจำในรายละเอย่ดเก่�ยวกบักระบวนการและวธิก่ารคาดการณ์อนาคต 
สามารถอ่านเพิ�มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงท่�แนะนำาไว้ในหนังสือเล่มน่้

ผูเ้ขย่นขอขอบพระคณุสำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศึาสตร์ วจิำยัและนวตักรรม (สกสว.) 
ท่�สนบัสนนุโครงการวจัิำย “ป้รทิศัึน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกึษา” ในปี้ 2562 และสนบัสนนุการ
ป้รับป้รุงเนื้อหาและเผยแพร่ผลลัพธ์จำากโครงการวิจำัยดังกล่าวจำนกลายมาเป้็นหนังสือเล่มน่้ 
ขอขอบพระคณุรองศึาสตราจำารย์ ดร.ชนาธปิ้ ผารโิน ท่�ทาบทามให้ผูเ้ขย่นรบัผดิชอบการป้รทัิศึน์ความรู้
ด้านอนาคตศึึกษาและให้ความเชื�อมั�นในการทำางาน ขอขอบคุณ ดร.นเรศึ ดำารงชยั ดร.พนัธุอ์าจำ ชยัรตัน์ 
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อภิวัฒนุ์ รัตนุวราหะ

อภิวัฒน์ุ รัตนุวราหะ

คณุโสภิดา ทองโสภติ Tanja Hichert และ Ozcan Saritas ท่�ให้คำาป้รกึษาเก่�ยวกับทศิึทางและป้ระเดน็
ในการทบทวน และอนุเคราะห์ให้เอกสารและข้อมูลหลายชุดท่�ใช้ในงานเข่ยนน่้ รวมทั้งศึาสตราจำารย์ 
ดร.มิ�งสรรพ์ ขาวสอาด ศึาสตราจำารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว อาจำารย์ นพ.ดร.สรภพ เก่ยรติพงษ์สาร 
และผูท้รงคณุวฒุท่ิานอื�นท่�ให้ข้อคดิเหน็และคำาแนะนำาในการป้รบัป้รงุเนือ้หารายงาน และคุณชนมณ่ ทองใบ
คุณอรรถพันธ์ สารวงศึ์ คุณวัชรินทร์ ขวัญไฝ และคุณกิตติณัฐ พิมพขันธ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ออกแบบรูป้เล่มและช่วยเหลือการจำัดทำาหนังสือเล่มน่้ 

ผู้เข่ยนหวังว่าเน้ือหาการป้ริทัศึน์ความรู้เบ้ืองต้นในหนังสือน่้จำะเป้็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้
ด้านอนาคตศึึกษา เพื�อจิำนตนาการ ค้นหา และสร้างอนาคตท่�ดย่ิ�งขึน้ของสงัคมไทยและสงัคมโลกต่อไป้

หนังสือ อนาคตศึึกษา ต่พิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกเมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศึ. 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจำาก
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจำยัและนวัตกรรม (สกสว.) และได้รบัการตอบรับอย่างด่
จำากผู้อ่านจำากหลายสาขาวิชาการและวิชาช่พ  

การต่พิมพ์คร้ังท่� 2 น้่ได้รับการสนับสนุนจำากแผนงานบูรณาการยทุธศึาสตร์เป้้าหมาย (spearhead) 
ด้านสังคม คนไทย 4.0 ซึ�งสนับสนุนโดยสำานักงานการวิจัำยแห่งชาติ (วช.)  ในการพิมพ์คร้ังน้่ ผู้เข่ยนได้แก้ไข
คำาผิดและป้รับป้รุงแผนภาพและตารางให้อ่านง่ายมากข้ึน ผู้เข่ยนหวังว่า หนังสือเล่มน้่จำะเป็้นป้ระโยชน์
สำาหรับผู้อ่านท่�สนใจำในความเป็้นมาและแนวคิดพ้ืนฐานของอนาคตศึึกษา และสำาหรับนักวิเคราะห์และ
นักวางแผนนนโยบายในการป้ระยกุต์ใช้ความรู้ท่�ได้ในการทำางานต่อไป้

คำานำา
ผู้เขียน

การพิมพ์ครั�งท้่ 2
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บทนำา
To expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect.

Oscar Wilde, An Ideal Husband
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บทนำา

หากเป้ร่ยบเท่ยบการดำาเนินช่วิตของมนุษย์เหมือนกับการเดินเท้า ทุกย่างก้าวไป้ในอนาคตข้างหน้า 
ย่อมม่เท้าหนึ�งท่�ยังคงอยู่ในอด่ตข้างหลัง ในขณะท่�ร่างกายท่�อยู่ตรงกลางพยายามสร้างสมดุลในแต่ละ
ก้าวของการเดิน โดยกำาหนดจำังหวะและระยะก้าวท่�เหมาะสม เพื�อให้การเดินบรรลุวัตถุป้ระสงค์ท่�
ตั้งใจำไว้ ฉันใดก็ฉันนั้น กิจำกรรมต่าง ๆ ท่�มนุษย์ตัดสินใจำทำาในป้ัจำจำุบันม่สาเหตุไม่เพ่ยงเฉพาะจำากความ
เป็้นไป้ในอด่ต แต่ความนกึคดิและความคาดหวงัเก่�ยวกบัอนาคตกม่็อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคนเราใน
ปั้จำจำบุนัไม่ยิ�งหย่อนไป้กว่ากนั จำนิตนาการและความป้รารถนาเก่�ยวกับอนาคตจำงึเป็้นองค์ป้ระกอบและ
คณุลกัษณะสำาคญัของการดำาเนนิชวิ่ต และเป็้นพืน้ฐานสำาคญัของระบบสงัคมวฒันธรรมและเศึรษฐกจิำ
ท่�มนุษย์สร้างขึ้นมา ขณะเด่ยวกัน มนุษย์ไม่ได้เกิดมาแล้วเดินได้เลย เด็กทารกเริ�มเร่ยนรู้ตั้งไข่และ
เดินเตาะแตะผ่านป้ระสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานมามากจำนกว่าจำะสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว
การเร่ยนรู้และจำินตนาการเก่�ยวกับอนาคตก็ต้องม่การฝึกฝนและสั�งสมป้ระสบการณ์ลองผิดลองถูก
เช่นกัน

ด้วยเวลาเป้็นพื้นฐานของอนาคต ตราบใดท่�เรายังเชื�อในกฎฟิิสิกส์แบบนิวตันท่�ว่า เวลาม่อยู่จำริง
อย่างอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ และเคลื�อนไหวไป้ข้างหน้าอย่างสมำ�าเสมอไม่ม่ย้อนกลับ  
อนาคตก็เป้็นส่วนหนึ�งของลำาดับเวลาท่�จำะเกิดข้ึนและหล่กเล่�ยงไม่ได้ แต่หากเราเชื�อว่าเวลาไม่ได้ไหล
เป็้นเส้นตรงไป้ข้างหน้า ไม่ได้ล่วงเลยผ่านไป้ แต่หวนกลบัมาเป็้นวฏัจำกัรและวงจำร และขึน้อยูกั่บการรบั
รู้ของมนุษย์เราเอง ความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคตย่อมต้องแตกต่างออกไป้ ยิ�งถ้าหากเราเชื�อตามแนวคิด
ป้รัชญาว่าด้วยเวลาในแนวป้ัจำจำุบันนิยม (presentism) ท่�เสนอว่า ทุกอย่างในอด่ตและอนาคตไม่ม่อยู่
จำรงิ สิ�งท่�เป็้นจำรงิม่เพ่ยงสภาพปั้จำจุำบนั ยิ�งทำาให้มโนทศัึน์เก่�ยวกบัอนาคตต้องป้รบัเป้ล่�ยนไป้  ทัง้น้่ มนษุย์
พยายามทำาความเข้าใจำเก่�ยวกบัอนาคตมานาน แนวคดิเก่�ยวกบัอนาคตจำงึมอ่ยูใ่นทกุเส่ย้วทกุมมุของการ
ใช้ช่วติและการคงอยูข่องมนษุยชาต ิทกุศึาสนาทุกลทัธใินโลกกล่าวถงึอนาคตในบรบิทท่�แตกต่างกนัออก
ไป้ ทั้งเรื�องกรรม ช่วิตหลังความตาย และเหตุการณ์ท่�ทำานายหรือกำาหนดไว้ว่าจำะเกิดขึ้นในคัมภ่ร์หรือ
คำาสอนของศึาสดา ทกุสงัคมวฒันธรรมม่แนวคดิและวธ่ิการในการคดิคำานงึและจัำดการเก่�ยวกบัอนาคต
ในรูป้แบบและวิธ่การท่�แตกต่างกัน การศึึกษาอนาคตจำึงไม่ใช่เป้็นเรื�องใหม่ของมนุษยชาติแต่อย่างใด 
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงคริสต์ศึตวรรษท่� 20 ท่�ผ่านมาม่พัฒนาการด้านกรอบความคิด ทฤษฎ่และ
วิธ่การท่�ใช้ศึึกษาอนาคตในเชิงวิทยาศึาสตร์อย่างเป็้นระบบ ซึ�งได้รับความนิยมและแพร่หลายมากข้ึน
จำนกลายมาเป็้นศึาสตร์และวิชาช่พหนึ�งในปั้จำจุำบัน  ศึาสตร์ดังกล่าวเร่ยกกันโดยทั�วไป้ว่า อนาคตศึึกษา
หรืออนาคตศึาสตร์ (Futures Studies) ซึ�งมุ่งสร้างทฤษฎ่ กรอบแนวคิด หลักการ และวิธ่การในการ
ทำาความเข้าใจำกับป้รากฏการณ์ เหตุการณ์และสิ�งต่าง ๆ ท่�เกิดข้ึนในอนาคต งานวิจัำยในสาขาท่�ถือว่า
ใหม่น้่พยายามคาดการณ์ด้วยการทำาความเข้าใจำกับป้รากฏการณ์ท่�เกิดข้ึนอยู่ในป้ัจำจุำบัน แนวโน้มและ
เหตุการณ์ ท่�เกิดข้ึนมาในอด่ต ท้ังความเชื�อ ค่านิยม แนวคิด ธรรมเน่ยมป้ฏิบัติ รวมถึงปั้จำจัำยอื�น ๆ ท่�ม่
ผลต่ออนาคตระยะยาว อนาคตท่�ว่าน้่ม่ท้ังอนาคตท่�อาจำเกิดข้ึนได้ (possible futures) ซึ�งครอบคลุมถึง
อนาคตแบบเหตุไม่คาดฝัน (wild cards) อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้ (plausible futures) และอนาคต
ท่�คาดหวังให้เกิดข้ึนหรืออนาคตท่�พึงป้ระสงค์ (preferable future) การสำารวจำภาพอนาคตในระดับ
ความเป้็นไป้ได้ต่าง ๆ น้่ทำาให้อนาคตศึึกษาม่ฐานะเป้็นสาขาวิชาหนึ�ง ซึ�งแตกต่างไป้จำากการศึึกษา
แนวโน้มและการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตท่�ทำาอยูแ่ล้วในศึาสตร์และสาขาอื�น

ด้วยจำุดกำาเนิดและแนวคิดพื้นฐานของศึาสตร์ท่�มองภาพอนาคตเป้็นระบบท่�เชื�อมโยงสัมพันธ์กัน 
อนาคตศึึกษาจำึงเป้็นสหสาขาวิชาท่�ม่ความหลากหลายทั้งในหัวข้อและป้ระเด็นวิจำัย ทั้งคำาถามพื้นฐาน
ในระดับญาณวิทยาเก่�ยวกับความรู้ว่าด้วยอนาคต เครื�องมือและวิธ่การท่�ใช้วิเคราะห์ ไป้จำนถึงป้ระเด็น
การวิเคราะห์ทางเลือกของอนาคตในป้ระเด็นหรือป้รากฏการณ์ท่�สนใจำ ทั้งในด้านสังคม เทคโนโลย่ 
เศึรษฐกจิำ สิ�งแวดล้อมและการเมอืง แน่นอนว่า เรื�องอนาคตเป็้นส่วนหนึ�งของการสร้างองค์ความรูใ้นสาขา
วชิาและวชิาช่พต่าง ๆ อยูแ่ล้ว ดงัในกรณข่องการพยากรณ์อากาศึ การคาดป้ระมาณจำำานวนป้ระชากร 
การคาดการณ์การเตบิโตทางเศึรษฐกจิำ การคาดการณ์การระบาดของโรคตดิต่อ ฯลฯ แต่อนาคตศึึกษา
ถอืเป็้นศึาสตร์ท่�พยายามสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะเก่�ยวกับอนาคตไว้อย่างเป็้นระบบและให้เหน็ภาพท่�
เป็้นองค์รวม โดยมป่้รชัญา ทฤษฎแ่ละกรอบแนวความคดิท่�ชดัเจำนมากขึน้ คณุลกัษณะสำาคัญอก่ป้ระการ
หนึ�งของงานด้านอนาคตศึกึษาคอื การมุง่ท้าทายและรือ้แยกข้อสมมตทิ่�ซ่อนอยูใ่นมโนทศัึน์และความคดิ
เก่�ยวกับอนาคตท่�เป้็นกระแสหลักอยู่ในป้ัจำจำุบัน การคาดการณ์อนาคตจำึงมักเริ�มต้นจำากความเชื�อว่า 
ความเข้าใจำและความคดิท่�เรามอ่ยูใ่นปั้จำจำบุนัเก่�ยวกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�จำะเกดิขึน้ในอนาคต มกักำาหนด
โดยกรอบความคดิและข้อสมมตท่ิ�อาจำใช้ไม่ได้อก่ต่อไป้ 

งานวจัิำยด้านอนาคตศึึกษายงัมุ่งสร้างองค์ความรู้เก่�ยวกับกระบวนการและวธ่ิการท่�แต่ละบุคคลและ
องค์กรสามารถนำามาป้ระยุกต์ใช้ได้ในการวางแผนเพื�อเตร่ยมพร้อมและรับมือกับอนาคตท่�ไม่แน่นอน 
รวมถึงการคิดค้นสิ�งป้ระดิษฐ์ การบริการหรือสถาบันใหม่ ซึ�งเป็้นนวัตกรรมท่�ตอบสนองภาพอนาคตท่�
เชื�อว่าเกิดข้ึนได้ หรืออาจำเป็้นนวัตกรรมท่�กำาหนดอนาคตได้ ความรู้และทักษะเก่�ยวกับอนาคตศึึกษาเริ�ม
ป้ระยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาและวิชาช่พต่าง ๆ ในวงกว้างมากข้ึน ไม่ว่าจำะเป็้นการวางแผน
ยทุธศึาสตร์ธุรกิจำของบรษัิทเอกชนหรอืการวางแผนนโยบายสาธารณะของหน่วยงานภาครฐั  บริษัทช้ันนำา
ของโลกจำำานวนมากใหค้วามสำาคัญอย่างยิ�งกับการรู้ถึงแนวโน้มและปั้จำจัำยการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�อาจำเกิดข้ึน
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และม่ผลต่อธุรกิจำของตนเอง ในขณะเด่ยวกัน รัฐบาลในหลายป้ระเทศึก็ให้ความสำาคัญกับการเพิ�มข่ด
ความสามารถของหน่วยงานรัฐในการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื�อนำาผลการวิเคราะห์น้ันมาวางนโยบาย
 ยุทธศึาสตร์และกลยุทธ์ของรัฐบาล 

ในป้ระเทศึไทยเอง หลายองค์กรได้พยายามใช้ความรู้และเครื�องมือด้านอนาคตศึึกษาในการ
วิเคราะห์และวางแผนองค์กรและนโยบายสาธารณะมากว่าย่�สิบป้ีแล้ว หมุดหมายหนึ�งท่�สำาคัญคือการ
จำัดตั้งศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้ค (APEC Center for Technology Foresight) เพื�อวิเคราะห์
และวางแผนอนาคตในภูมิภาคเอเช่ยแป้ซิฟิิก จำากน้ันก็ม่โครงการศึึกษาอนาคตด้านต่าง ๆ มาพอ
สมควร ในช่วงสองสามป้ีท่�ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเริ�มให้ความสำาคัญกับการคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์มากขึ้น ทั้งหน่วยงานการวางแผนพัฒนาภาพรวมระดับป้ระเทศึ เช่น สำานักงานสภา
พัฒนาการเศึรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ (สศึช.) และหน่วยงานวางแผนพัฒนารายสาขา เช่น สำานักงาน
สภานโยบายการอดุมศึึกษา วทิยาศึาสตร์ วจัิำยและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) และสำานกังานนวตักรรม
แห่งชาติ (สนช.) บริษัทชั้นนำาหลายแห่งก็ได้เริ�มใช้วิธ่การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ (strategic fore-
sight) ในการวางแผนยุทธศึาสตร์ขององค์กร 

แม้ว่างานวิจำัยและงานวางแผนในแต่ละศึาสตร์และสาขาต่างม่กรอบแนวคิดและวิธ่การศึึกษา
อนาคตอยู่แล้ว แต่พื้นฐานความคิดและวิธ่วิทยาแตกต่างพอสมควรจำากงานศึึกษาอนาคตในกลุ่ม
วิชาการด้านอนาคตศึาสตร์  โครงการวิจัำยและงานเข่ยนหลายชิ้นในป้ระเทศึไทยได้ป้ระยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดด้านอนาคตศึึกษามาแล้วบ้าง แต่ท่�ผ่านมายังไม่ม่การป้ระมวลความรู้ในด้านน้่อย่างเป้็นระบบ 
จำึงเป้็นโอกาสอันด่ท่�จำะป้ระมวลความรู้ในด้านน่้อย่างจำริงจำังเพื�อสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาศึาสตร์
น่้ในป้ระเทศึไทยต่อไป้

ด้วยเหตุผลดังท่�กล่าวมา วัตถุป้ระสงค์หลักของหนังสือเล่มน้่ม่อยู่ 3 ป้ระการด้วยกัน ป้ระการ
แรกคือ เพื�อป้ระมวลความรู้พื้นฐานเก่�ยวกับอนาคตศึึกษาจำากงานเข่ยนและงานวิจัำยสำาคัญระดับโลก 
ป้ระการท่�สองคือ เพื�อทบทวนตัวอย่างงานวิจัำยและงานวางแผนท่�ป้ระยุกต์ใช้แนวคิดและวิธ่การด้าน
อนาคตศึึกษาในต่างป้ระเทศึและในป้ระเทศึไทย และป้ระการท่�สามคือ เพื�อระบุช่องว่างความรู้ด้าน
อนาคตศึึกษาท่�เป้็นป้ระเด็นสำาคัญสำาหรับงานวิจำัยในป้ระเทศึไทยท่�ควรส่งเสริมในอนาคต

เนื้อหาในหนังสือเล่มน้่มาจำากแหล่งความรู้และข้อมูลสามกลุ่มหลัก ส่วนแรกมาจำากการทบทวน
วรรณกรรม  ทั้งท่�เป้็นบทความวิชาการ รายงานการวิจำัย หนังสือ และอาจำรวมถึงบทความแสดงความ
คิดเห็นของผู้เช่�ยวชาญด้านอนาคตศึึกษาในวารสารและสื�อสิ�งพิมพ์ป้ระเภทต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผล
การดำาเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ส่วนท่�สองมาจำากการสัมภาษณ์ โดยผู้เข่ยนได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่�ม่ป้ระสบการณ์ในด้านอนาคตศึึกษา เพื�อสอบถามความเห็นเก่�ยวกับช่องว่างความรู้ท่�น่า
จำะม่การศึึกษาวิจำัยต่อไป้ในอนาคต และนำามาป้ระกอบในการเข่ยนบทสรุป้และข้อเสนอแนะจำากการ
ป้ระมวลความรูใ้นหนงัสอืเล่มน้่ ส่วนท่�สามมาจำากการป้ระชมุกลุ่มย่อย ซึ�งผู้เข่ยนได้จัำดขึน้ 2 ครัง้เพื�อนำา
เสนอผลการวจิำยัและแลกเป้ล่�ยนความคดิเห็นกับผูท้รงคณุวฒุ ิแล้วนำาผลการป้ระชุมมาป้รบัป้รงุรายงาน
การวิจำัย “ป้ริทัศึน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึึกษา” จำากนั้น จำึงได้ป้รับป้รุงและเพิ�มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากขึ้นจำนเป้็นหนังสือเล่มน่้
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เนื้อหาในหนังสือน่้แบ่งออกเป้็น 6 บท  บทท่� 1 ต่อจำากบทนำาน่้เป้็นการทบทวนวิวัฒนาการของ
อนาคตศึึกษาอย่างเป้็นระบบนับตั้งแต่ช่วงต้นศึตวรรษท่� 20 เป้็นต้นมา ทั้งงานเข่ยนและงานวิจัำยใน
เชิงวิชาการและผลงานเพื�อการวางแผนนโยบาย บทท่� 2 อธิบายแนวคิดพื้นฐานเก่�ยวกับอนาคตศึึกษา  
บทท่� 3 อธบิายวธ่ิการวเิคราะห์อนาคตท่�ใช้อย่างแพร่หลายในวงการวชิาการด้านอนาคตศึกึษาและการ
คาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ บทท่� 4 เป้็นเนื้อหาเก่�ยวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ ซึ�งนำาเอาความรู้
ด้านอนาคตศึึกษามาป้ระยุกต์ใช้ต่อเพื�อวางแผนนโยบายในองค์กรและนโยบายสาธารณะ บทท่� 5 นำา
เสนอผลการป้ระมวลความรู้ด้านอนาคตศึึกษาของป้ระเทศึไทย บทท่� 6 บทสุดท้ายระบุช่องว่างความ
รู้และป้ระเด็นการวิจำัยท่�ควรม่การส่งเสริมต่อไป้ การนำาเสนอเนื้อหาการป้ริทัศึน์ในบทหลัง ๆ จำะเน้นท่�
ป้ระเด็นหลักของความรู้เก่�ยวกับอนาคตศึึกษา โดยไม่ลงรายละเอ่ยดในแต่ละป้ระเด็นมากนัก แต่สรุป้
เนือ้หาจำากบทความวิชาการและรายงานวิจัำยพร้อมระบแุหล่งอ้างอิงไว้อย่างชดัเจำน เพื�อให้ผู้อ่านท่�สนใจำ
ในด้านน่้สามารถค้นคว้าเพิ�มเติมได้ด้วยตนเองต่อไป้ 
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วิวัฒนาการ
ของอนาคต

ศึกษา
Memories are the key not to the past, but to the future.

Corrie ten Boom, The Hiding Place

1
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อนาคตอยู่ในสมอง

มนุษย์ต่างจำากสัตว์ในหลายด้าน ในด้านศึาสนา พุทธศึาสนสุภาษิตหนึ�งม่อยู่ว่า “อาหารนิทฺทา ภยเม
ถุนญจำฺ สามาญญเมตปฺ้ป้สภิ นรานำ ธมฺโม หิ เตสำ อธิโก วิเสโส ธมฺเมน ห่นา ป้สุภิ สมานา” หมายความ
ว่า การแสวงหาอาหารกิน การแสวงหาความสุขจำากการนอน ความรู้จำักข่้ขลาด วิ�งหน่ อันตราย และ
การป้ระกอบเมถนุธรรม มนษุย์มเ่สมอกนักบัสตัว์ ธรรมะเท่านัน้ท่�จำะทำาความผิดแป้ลกแตกต่างระหว่าง
คนกับสัตว์  เมื�อป้ราศึจำากธรรมะแล้ว คนกับสัตว์ก็เหมือนกัน1 ส่วนในคัมภ่ร์ไบเบิลของคริสต์ศึาสนา 
ม่ข้อความระบุถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ไว้อย่างชัดเจำนว่า “เนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมด 
เนือ้มนษุย์ก็อย่างหนึ�ง เนือ้สตัว์กอ็ย่างหนึ�ง เนือ้นกกอ็ย่างหนึ�ง เนือ้ป้ลากอ็ย่างหนึ�ง” (1 โครนิธ์ 15:39)2  
มนษุย์เท่านัน้ท่�มค่วามสามารถในการเร่ยนรูแ้ละบูชาพระเจ้ำา ด้วยพระเจ้ำาได้ “ทรงสร้างมนษุย์ตามแบบ
พระฉายาของพระองค์” (ป้ฐมกาล 1:27)3 ทั้งในด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ความสามารถในการเลือก 
อารมณ์ ศึ่ลธรรม และความคิดสร้างสรรค์4

ในด้านวิทยาศึาสตร์ มนุษย์แตกต่างจำากสัตว์และสิ�งม่ช่วิตป้ระเภทอื�นตรงท่�สมองของมนุษย์ม่
พฒันาการท่�ทำาให้เราสามารถนกึคดิ จำนิตนาการและพจิำารณาสิ�งท่�เป็้นนามธรรมได้  ดงัท่�สะท้อนในชื�อ
วิทยาศึาสตร์ท่�ใช้เร่ยกสป้ีช่ส์มนุษย์ในป้ัจำจำุบัน คือ homo sapiens ซึ�งเป้็นภาษาละตินท่�แป้ลว่า “คน
ฉลาด” หรอื "ผูรู้"้  นกัวชิาการในอด่ตยกตวัอย่างคณุลกัษณะของ “ความฉลาด” ท่�ทำาให้มนษุย์แตกต่าง
จำากสัตว์ป้ระเภทอื�น เช่น ภาษา เครื�องมือและเทคโนโลย่ และการจำัดการทางสังคมวัฒนธรรม  แต่งาน
วจิำยัจำำานวนมากแสดงหลักฐานแย้งว่า สตัว์กม่็ภาษา ใช้เครื�องมอื และร่วมมอืกนัและอยูด้่วยกนัเป็้นสังคม 
แม้ว่าอาจำไม่ม่พัฒนาการให้ซับซ้อนและละเอ่ยดเท่ากับมนุษย์  ดังท่�ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) 
เข่ยนไว้ในหนังสือ “The Descent of Man” ว่า มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันท่�ระดับ (degree) ไม่ใช่
ป้ระเภท (kind) ดังนั้น คำาว่า sapiens ท่�สื�อถึงความฉลาดของมนุษย์นั้นจำึงอาจำม่มากกว่าคุณลักษณะ
เหล่าน่้  และความแตกต่างในระดับความคิดของมนุษย์นั�นเองท่�ทำาให้มนุษย์แตกต่างมากจำากสัตว์ใน
ด้านอื�น ๆ 

คุณลักษณะหนึ�งของมนุษย์ท่�แตกต่างหรือทำาได้ด่กว่าสัตว์คือมนุษย์ม่ความสามารถในการคาด
การณ์อนาคต งานวิจำัยด้านจำิตวิทยาและป้ระสาทวิทยาศึาสตร์ (neuroscience) จำำานวนหนึ�งค้นพบ
หลักฐานเชิงป้ระจำักษ์ท่�สนับสนุนสมมติฐานท่�ว่า ความสำาเร็จำพ้ืนฐานในวิวัฒนาการของมนุษย์คือการ
คาดหมายและป้ระเมนิความเป็้นไป้ได้ของเหตกุารณ์ท่�จำะเกดิขึน้ในอนาคต เพื�อสร้างกรอบและแนวทาง
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ในการพิจำารณาทางเลือกและตัดสินใจำดำาเนินกิจำกรรมต่อ  ความสามารถในการคาดการณ์น่้เป้็นความ
ฉลาดของมนุษย์ท่�ทำาให้เกิดเทคโนโลย่และสถาบันทางสังคมวัฒนธรรม และทำาให้อารยธรรมมนุษย์
ม่วิวัฒนาการและคงอยู่ต่อไป้ได้ บทบาทและหน้าท่�ส่วนสำาคัญของสมองมนุษย์จึำงอยู่ท่�การมองไป้ยัง
อนาคต ไม่ว่าจำะโดยเจำตนาหรือไม่ก็ตาม 

แนวคิดน้่ถือว่าใหม่สำาหรับวงการวิชาการด้านจิำตวิทยาและป้ระสาทวิทยาศึาสตร์ เนื�องจำาก
ท่�ผ่านมาข้อสมมติหลักของศึาสตร์ดังกล่าวคือมนุษย์ติดกับดักอยู่กับอด่ตและป้ัจำจุำบัน งานวิชาการ
ด้านจิำตวิทยามักเน้นไป้ท่�อด่ต คือความทรงจำำา (memory) และป้ัจำจุำบัน คือการรับรู้และแรงจูำงใจำ 
(perception and motivation) ด้วยข้อค้นพบจำากการป้ระมวลงานวิจัำยเก่�ยวกับบทบาทของสมอง
ในการมองอนาคต นักวิจัำยด้านป้รัชญาและจิำตวิทยากลุ่มหนึ�งจำากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจึำง
เสนอให้ใช้คำาว่า homo prospectus เพื�อสื�อถึงความสามารถของมนุษย์ท่�แตกต่างจำากสัตว์อื�น ๆ  
ในการมองภาพในอนาคต5 

หากจิำตหรือความคิด (mind) ของมนุษย์ไม่ได้สนใจำแต่เพ่ยงเรื�องในอด่ตและปั้จำจุำบัน แต่มุ่งไป้
ท่�อนาคต การทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านต่าง ๆ ท้ังเศึรษฐกิจำ 
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึำงต้องสำารวจำลงไป้ถึงบทบาทและหน้าท่�ของการมองอนาคตของมนุษย์
 ในขณะเด่ยวกัน การเร่ยนรู้ไม่ได้เกิดจำากการเก็บและวิเคราะห์สิ�งท่�เก็บรวบรวมมาเป็้นข้อมูลจำากอด่ต
เท่าน้ัน แต่เกิดจำากการป้รับเป้ล่�ยนความทรงจำำาไป้พร้อมกับการจิำนตนาการเก่�ยวกับความเป็้นไป้ได้ใน
อนาคต โลกทัศึน์ของมนุษย์เราไม่ได้เกิดจำากการป้ระมวลผลจำากทุกเส้่ยวของภาพท่�เห็นตรงข้างหน้า
เพ่ยงอยา่งเด่ยว แต่เกิดจำากการมุ่งหาสิ�งท่�ไม่คาดคิดมาก่อนไป้พรอ้มกัน นอกจำากน้่ การคาดการณท์ำาให้
เราแต่ละคนฉลาดมากข้ึน ไม่ใช่เฉพาะจำากป้ระสบการณ์ของตนเองเท่าน้ัน แต่จำากการเร่ยนรู้เก่�ยวกับสิ�ง
ท่�เกิดข้ึนรอบตัวเราไป้พร้อมกันกับผู้อื�น 

นอกจำากน้่ เป้็นท่�รับรู้กันทั�วไป้ และม่หลักฐานจำากงานวิจัำยทางสังคมศึาสตร์โดยเฉพาะด้าน
มานุษยวิทยาและเศึรษฐศึาสตร์ว่า มนุษย์เรายินด่ยอมเส่ยสละอะไรบางอย่างในวันน่้ เพื�อให้ได้ผล
ตอบแทนท่�มากกว่าในอนาคต ไม่ว่าจำะเป้็นการออมและฝากเงินไว้ในธนาคาร การลงทุนในการศึึกษา 
หรือแม้แต่การทำาบุญด้วยความเชื�อว่าจำะทำาให้ชาติหน้าเกิดมาสบายขึ้น การท่�มนุษย์เราเป้็นสัตว์สังคม
ท่�ป้ระกอบกิจำกรรมทางเศึรษฐกิจำสังคมกับผู้อื�นอยู่ตลอดเวลา และสร้างสถาบัน (institutions) ท่�
เป้็นธรรมเน่ยมป้ฏิบัติ กฎเกณฑ์และระเบ่ยบของสังคมขึ้นมานั้น ส่วนหนึ�งก็เพราะมนุษย์ยอมควบคุม
พฤติกรรมตนเอง เพื�อให้ได้มาซึ�งป้ระโยชน์ในอนาคต ความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ท่�ขับเคลื�อน
ด้วยการค้นพบด้านวิทยาศึาสตร์และการค้นคิดสิ�งป้ระดิษฐ์ เทคโนโลย่และนวัตกรรม รวมถึงการ
เป้ล่�ยนแป้ลงทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่เกิดจำากการมองเห็นผลป้ระโยชน์ท่�จำะเกิดขึ้นกับ
ตนเองและผู้อื�นในอนาคต

การมองไป้ในอนาคตของมนุษย์ม่ความซับซ้อนมากกว่าและม่ระยะเวลายาวกว่าสัตว์ กระรอกใน
เมืองหนาวขุดฝังลูกโอ๊คไว้ใต้ดินหรือยัดไว้ในโพรงไม้เพื�อเตร่ยมเสบ่ยงไว้สำาหรับช่วงท่�หาอาหารลำาบาก
 กบในเขตร้อนช้ืนเตร่ยมตัวขุดหลุมและหมกตัวอยูใ่ต้ดินเพื�อจำำาศ่ึลในช่วงความร้อนสูงและขาดนำ้า แต่
พฤติกรรมการเตร่ยมตัวเหล่าน้่เกิดจำากสัญชาตญาณ ไม่ได้เกิดจำากการคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลง
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ของฤดูกาล ส่วนมดและผ้ึงแบ่งงานกันทำาและร่วมมือกันในการสร้างรังโดยอัตโนมัติตามท่�กำาหนดมา
ในพันธุกรรม โดยไม่ได้ม่การป้รึกษาหารือและตกลงร่วมกันของสมาชิกในรังว่า จำะร่วมมือทำาอะไรกัน
บ้างในอนาคต 

อย่างไรกต็าม ในช่วงหลงัเริ�มมง่านวจัิำยท่�แสดงหลกัฐานว่า สัตว์กม่็ความสามารถในการจิำนตนาการ
เหตุการณ์ในอนาคตเช่นเด่ยวกันกับมนุษย์ กลุ่มนักวิจำัยท่�มหาวิทยาลัยคอลเลจำลอนดอน (University 
College London) ได้ใช้หน ู(Rattus rattus) ในการทดลองและตดิตามการทำางานของสมองส่วนฮิั่ป้โป้
แคมป้ัส (hippocampus) ซึ�งเป้็นส่วนป้ระกอบท่�สำาคัญของสมองของมนุษย์และสัตว์เล้่ยงลูกด้วยนม
อื�น ๆ คณะวิจำัยน่้ค้นพบว่า ในช่วงเวลาท่�หนูหลับหรือพักผ่อนอยู่ สมองส่วนฮั่ิป้โป้แคมป้ัสจำะก่อสร้าง
ส่วนป้ระกอบของเหตุการณ์ท่�ยังไม่เกิดขึ้น และเตร่ยมพร้อมสำาหรับกิจำกรรมท่�ม่เป้้าหมายว่าจำะทำาเมื�อ
ตื�นมาแล้ว6 ข้อค้นพบดังกล่าวสนับสนุนข้อเสนอท่�ว่า การคาดการณ์ไม่ได้ม่เฉพาะในมนุษย์ และสมอง
ส่วนฮั่ิป้โป้แคมป้ัสม่บทบาทในการจำำาลองสถานการณ์ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานท่�ว่าการ
จำำาลองสถานการณ์อนาคตในสมองเกดิขึน้ได้โดยไม่ต้องมป่้ระสบการณ์โดยตรงมาก่อน ได้รบัการวิพากษ์
วิจำารณ์ว่ายังไม่ม่ข้อมูลเชิงป้ระจำักษ์ท่�พิสูจำน์ได้ว่าเป้็นจำริง7  

แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศึาสตร์ยังสรุป้ไม่ได้ว่า การคาดการณ์เป้็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์
เท่านัน้หรอืไม่ แต่เป็้นท่�แน่ชดัว่า มนษุย์มค่วามสามารถในการคดิพจิำารณาเก่�ยวกบัระยะเวลาท่�ยาวนาน
กว่าสัตว์ ไม่ว่าจำะย้อนกลับไป้ในอด่ต หรือก้าวหน้าไป้ยังอนาคต แม้แต่ในวิวัฒนาการของมนุษย์เอง 
การมองอนาคตของมนุษย์ในอด่ตคงไม่ได้ซับซ้อนและม่ระยะเวลายาวไกลดังเช่นในป้ัจำจุำบัน ในสมัย
ดึกดำาบรรพ์ท่�มนุษย์ยังไล่ล่าหาอาหาร ก่อนยุคท่�สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ก่อนบูดเน่า การคำานึง
ถึงอนาคตคงไม่ได้ยาวไกลอะไรมาก ดังเช่นสัตว์ป้่าท่�ล่าเหยื�อและหาอาหารกินไป้เป้็นมื้อ ๆ เป้็นวัน ๆ 
ไป้ แต่เมื�อมนุษย์พัฒนามากขึ้นในยุคต่อมา ม่การทำาเกษตรกรรม ม่การตั้งถิ�นฐานเป้็นชุมชนและเมือง 
และม่อุตสาหกรรมและระบบเศึรษฐกิจำท่�ซับซ้อนมากข้ึน การมองไป้ยังอนาคตจึำงม่ระยะเวลาท่�ไกล
มากขึ้นกว่าเดิม 

กล่าวได้ว่า มนษุย์ให้ความสนใจำเก่�ยวกบัเวลามาโดยตลอด และการมองอนาคตกเ็ป็้นพืน้ฐานของ
การรบัรู้และการพยายามทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับตวัเองและสิ�งแวดล้อมมาตัง้แต่จำดุเริ�มต้นของความเป็้น
มนษุย์ ดงันัน้ การมองอนาคตจำงึเป็้นองค์ป้ระกอบพืน้ฐานของความเป็้นมนษุย์ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า 
มนษุย์ทกุคนและทกุสงัคมใช้เวลากบัความพยายามในการมองไป้ยงัอนาคตเท่ากนั บางคนหรอืบางสงัคม
อาจำพยายามหาวิธ่แก้ไขป้ัญหาในการจัำดการและเตร่ยมพร้อมกับอนาคตมากกว่าคนอื�นหรือสังคมอื�น 
บางสังคมอาจำพัฒนากระบวนการและเครื�องมือมองอนาคตท่�เป้็นระบบและครอบคลุม เพื�อการตัดสิน
ใจำและดำาเนินการท่�ม่ป้ระสิทธิภาพมากกว่าสังคมอื�นก็ได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัตถุป้ระสงค์สำาคัญป้ระการหนึ�งของอนาคตศึาสตร์คือ เพื�อยกระดับความรู้
และความสามารถในกระบวนการตัดสินใจำและป้ระสิทธิภาพในการดำาเนินกิจำกรรมท้ังของปั้จำเจำกและ
สังคม การท่�นักวิชาการและนักนโยบายได้คิดค้นและนำาเสนอแนวคิดท่�มุ่งไป้สู่อนาคตในช่วงเกือบร้อย
กว่าปี้ท่�ผ่านมา แสดงถึงความพยายามของมนุษย์ในการเพิ�มป้ระสิทธิภาพในการตัดสินใจำในระดับต่าง ๆ
นั�นเอง
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ญาณวิทยา
ของการรับรู้อนาคต

การทำาความใจำเก่�ยวกับศึาสตร์ของความรู้ใด ๆ  อย่างถ่องแท้ จำำาเป้็นต้องรู้ถึงญาณวิทยาของศึาสตร์นั้น 
ญาณวิทยา (epistemology) เป้็นการศึึกษาเก่�ยวกับความรู้ ทั้งบ่อเกิดท่�มาของความรู้ ธรรมชาติของ
ความรู ้ขอบเขตของความรู ้รวมถึงความสมเหตสุมผลของความรู้ สำาหรบัในอนาคตศึึกษานัน้ งานเข่ยน
ท่�เป็้นพ้ืนฐานองค์ความรูข้องการทำาความเข้าใจำในอนาคตสามารถแบ่งได้เป็้น 5 กลุม่ด้วยกนั ได้แก่ กลุม่
แนวคดิเชงิศึาสนา กลุม่แนวคดิเชิงอดุมคต ิกลุม่แนวคดิเชงิป้ระวตัศิึาสตร์นยิม กลุม่นยิายวทิยาศึาสตร์ 
และกลุ่มความคิดเชิงระบบ

แม้ว่าวทิยาศึาสตร์เชงิป้ฏฐิานนยิม (positivism) และป้ระจำกัษ์นยิม (empiricism) กลายเป็้นพืน้
ฐานหลกัของการพฒันาความรูด้้านในแทบทกุด้านมาระยะหนึ�งแล้วกต็าม แต่ในความเป็้นจำรงิ การรบัรู้
อนาคตของมนษุย์ในหลายสงัคมหลายวฒันธรรมยงัคงรบัอทิธพิลมาจำากแนวคิดท่�ไม่ยดึหลกัป้ฏิฐานนยิม
และป้ระจำกัษ์นยิมอยูม่าก แนวคดิเชงิศึาสนามป่้ระวตัศิึาสตร์ยาวนานในการกำาหนดกรอบความคิดของ
มนษุย์ในการรับรูเ้ก่�ยวกับอนาคต ในขณะเดย่วกัน กลุม่แนวคดิเชงิอดุมคตหิรอืยโูทเปี้ยและกลุม่แนวคดิ
เชิงป้ระวัติศึาสตร์นิยมในอด่ตได้วางพื้นฐานทางความคิดให้กับอนาคตศึึกษาในยุคป้ัจำจำุบัน นอกจำากน่้  
วิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และสถานการณ์ท่�แต่งขึ้นในนิยายวิทยาศึาสตร์อาจำดูเหมือนเพ้อฝัน แต่ก็เป้็น
สิ�งท่�ช่วยขยายขอบเขตจำนิตนาการของมนษุย์ท่�อาจำนำาไป้สูก่ารพฒันาด้านวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และ
นวตักรรมจำรงิขึน้ได้ เนือ้หาในส่วนน่น้ำาเสนอแนวคดิเก่�ยวกบัการรบัรูอ้นาคตในยคุก่อนสงครามโลกครัง้
ท่�สอง เมื�อการศึึกษาอนาคตเชิงวิทยาศึาสตร์ด้วยแนวคิดเชิงระบบได้เริ�มก่อร่างขึ้น

กลุ่มูแนุวคุิดเชิงศาสืนุา
ความคิดเก่�ยวกับอนาคตป้รากฏอยู ่ในทุกศึาสนา ในกลุ ่มศึาสนาอับราฮัั่ม (Abrahamic 

religions) ทัง้ศึาสนายดูาห์ ศึาสนาอสิลาม และศึาสนาครสิต์ล้วนแล้วแต่ระบวุ่า อนาคตและโชคชะตา
ของมนุษย์กำาหนดโดยพระเจำ้า (God) ท่�เป้็นนิรันดร์ (eternal) และม่ความรู้ไม่จำำากัด (omniscience)8 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในนกิายในศึาสนาครสิต์ท่�ให้ความสำาคญักบัการเสดจ็ำกลบัมาครัง้ท่�สอง (the second 
coming) ของพระเยซูคริสต์และโลกาวินาศึศึาสตร์ (eschatology) ท่�กล่าวถึงชะตากรรมสุดท้ายของ
มนษุยชาต ิพ้ืนฐานความเชื�อดงักล่าวขดักับแนวคดิท่�เกิดขึน้ในยคุเรอืงปั้ญญา (Enlightenment) ซึ�งมุง่เน้น
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การใช้หลักเหตุผลมากกว่าการใช้หลักจำาร่ตป้ระเพณ่และความเชื�อในพระเจำ้า ตามความคิดป้รัชญาใน
สายน้่ อิสรภาพของมนุษย์เกิดจำากเหตุผลและการกระทำาของมนุษย์เอง แต่ด้วยความเชื�อในศึาสนาม่
มาเป้็นเวลานานและฝังรากลึกในความคิดของมนุษย์ การศึึกษาและทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคต
ในอด่ตจำึงเป้็นไป้ตามความเชื�อท่�ว่า มนุษย์ไม่ม่ทางเลือกอื�น แต่ต้องทำาตามวัตถุป้ระสงค์ของพระเจำ้า 
การพยากรณ์หรือมองอนาคตจำึงเป้็นเพ่ยงการรับ “ความรู้” เก่�ยวกับอนาคตผ่านทางศึาสดา ผู้วิเศึษ 
หรือโหรท่�สามารถทำานายสิ�งท่�จำะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ความพยายามในการเข้าถึงความรู ้เก่�ยวกับอนาคตแบบตายตัว (deterministic) ป้รากฏ
อยู่ในความเชื�อของผู้คนในสมัยโบราณ ท้ังวิญญาณนิยม (animism) ลัทธิบูชาอำานาจำของผู้วิเศึษ 
(shamanism) และความเชื�อในศึาสนาต่าง ๆ  การพยากรณ์อนาคตแบบตายตัวม่ตั้งแต่การสังเกตและ
ทำานายอนาคตจำากการแป้ลสญัญาณการเป้ล่�ยนแป้ลงบางอย่าง เช่น การดคูวามเคลื�อนไหวของดวงดาว 
ไป้จำนถึงการนั�งสมาธิหรือการใช้พลังจำิตเพื�อมองอนาคตโดยผู้วิเศึษ ความเชื�อในวิธ่การทำานายอนาคต
แนวทางน่้ยังม่หลงเหลืออยู่ทั�วไป้มาจำนถึงป้ัจำจุำบันในทุกสังคม ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิม ทั้ง
ในรูป้แบบท่�ม่อยู่ทั�วไป้ เช่น การอ่านลายมือและไพ่ยิป้ซ่ การเส่�ยงเซ่ยมซ่ และการทำานายจำากกาก
ใบชา และในวิธ่การเฉพาะในบางพื้นท่� เช่น การเส่�ยงทายผ้านุ ่งในพระราชพิธ่พืชมงคลจำรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญของไทย และการพยากรณ์อากาศึในแต่ละฤดูกาลจำากการอ่านลายเส้นบนม้าม
ของหมูในรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ป้ระเทศึแคนาดา9 

กล่าวได้ว่า การพยากรณ์อนาคตแบบตายตวัท่�ผสมผสานกบัความเชื�อทางศึาสนาและเรื�องราวท่�ม่
ความขลงัและลกึลบัไม่ได้หายไป้เมื�อมก่ารพฒันาด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลยใ่นสงัคมมนษุย์ และยงัคง
เป็้นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมมาจำนถงึปั้จำจุำบนั ส่วนหนึ�งคงเป็้นเพราะความเชื�อดงักล่าวยังคงม่ป้ระโยชน์
อยู่สำาหรับการดำารงช่วิตของมนุษย์ เพ่ยงแค่วิธ่การอาจำเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมท่�
เป้ล่�ยนไป้เท่านั้น 

แนวคดิเชงิศึาสนาในการมองอนาคตน่จ้ำดัอยูใ่นกลุม่ท่�เชื�อว่า อนาคตกำาหนดไว้ตายตวัอยูแ่ล้ว และ
เราสามารถรูถ้งึอนาคตได้ถ้าใช้วิธ่การท่�ถูกต้อง แต่วธ่ิการรูถึ้งอนาคตในแนวทางน้่มกัม่ความลกึลับและ
ม่เฉพาะผู้วิเศึษท่�ได้รับเลือกมา หรือเป้็นวิธ่การพิเศึษท่�ผู้เช่�ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นท่�สามารถใช้ได้  

กลุ่มูแนุวคุิดเชิงอุดมูคุติ
กลุม่แนวคดิท่�อาจำถอืว่าเป็้นรากฐานของการศึกึษาอนาคตในยคุสมยัใหม่คือกลุ่มยโูทเปี้ย (utopia) 

หรือแนวคิดเชิงอุดมคติ10 ซึ�งเน้นภาพอนาคตในอุดมคติท่�พึงป้ระสงค์และอยากให้เกิดขึ้นในโลกแห่ง
ความเป็้นจำรงิ แนวคิดยูโทเป้ียม่ท้ังท่�เป้็นภาพอุดมคติของอนาคตท่�ยังไม่เกิดขึ้นและภาพอุดมคติของ
อ่กสถานท่�หนึ�งท่�แสดงถึงความป้รารถนาสุดขั้ว สังคมยูโทเป้ียท่�ป้รากฏในงานเข่ยน นวนิยายหรือ
ภาพยนตร์มักแสดงภาพของสถานท่�หนึ�งในจำินตนาการท่�เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่ภาพในป้ัจำจุำบัน ใน
ทางกลับกัน สงัคมดิสโทเปี้ย (dystopia) แสดงถงึสงัคมและสถานท่�ท่�ไม่พึงป้ระสงค์และน่าสะพรงึกลวั 
ซึ�งมักเป้็นฉากในภาพยนตร์นิยายวิทยาศึาสตร์ (sci-fi) ท่�อาจำเป้็นสถานท่�หนึ�งบนโลกใบน่้ในอนาคต
หรือในดวงดาวอื�น  ท่�มนุษย์ไป้ตั้งอาณานิคมใหม่ในอนาคต ทั้งน่้ ไม่ว่าจำะเป้็นสถานท่�แบบไหนและเมื�อ
ไหร่ก็ตาม ภาพยูโทเป้ียและดิสโทเป้ียล้วนแล้วแต่สื�อถึงสถานท่�และเวลาท่�ไม่ใช่ท่�น่�และไม่ใช่ป้ัจำจำุบัน11 
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คำาว่ายูโทเป้ียใช้เป้็นครั้งแรกในนวนิยายเชิงป้รัชญาการเมืองชื�อเด่ยวกันของโทมัส มอร์ 
(Thomas More) ซึ�งเป้็นเรื�องราวเก่�ยวกับผู้คนบนเกาะสมมติในสังคมท่�ม่ความสมบูรณ์ในทุกด้าน แต่
แนวคดิสงัคมในอุดมคตสิามารถย้อนกลับไป้ได้ถึงหนงัสอืชื�อ รพ่บับลิก (Republic) ของเพลโต (Plato) 
ซึ�งได้เสนอแนวคิดต้นแบบสังคมอุดมคติในด้านการเมืองการป้กครองและองค์ป้ระกอบอื�น ๆ ของการ
ดำารงช่วิตท่�ด่ แนวคิดสังคมอุดมคติในยุคกร่กโบราณสื�อถึงสถานท่�อื�นท่�ด่กว่าท่�เป้็นอยู่ และสื�อว่าถ้าม่
การป้รับเป้ล่�ยนสังคมท่�เป้็นอยู่ในป้ัจำจุำบัน ก็จำะทำาให้สังคมในอนาคตเข้าใกล้สภาวะอุดมคติได้มากขึ้น 
ในทางกลบักนั สงัคมดสิโทเปี้ยคอืสงัคมท่�อยูภ่ายใต้ความไม่สงบและความหวาดกลวั และมกัถกูรกุราน
โดยสัตว์ร้ายและมังกร 

ต่อมาในคริสต์ศึตวรรษท่� 18 แนวคิดสังคมยูโทเปี้ยท่�ป้รากฏในงานเข่ยนตะวันตกได้เป้ล่�ยนจำาก
ภาพของสถานท่�อื�นท่�ด่กว่าในเวลาเด่ยวกัน เป็้นสถานท่�เด่ยวกันในอนาคตท่�ด่กว่า คือเป็้นภาพอนาคต
ในอุดมคติ  ภาพสังคมอุดมคติในหลายกรณ่ได้กลายเป็้นอุดมการณ์ทางการเมืองและการป้กครองท่�เป็้น
พ้ืนฐานแนวคดิของรัฐบาลเผดจ็ำการแบบเบด็เสร็จำ (totalitarianism) ท่�ม่จุำดมุ่งหมายป้รับเป้ล่�ยนสังคม
ด้วยการช้่นำาหรือบังคับสังคมไป้สู่สภาพสมบูรณ์แบบตามท่�ได้กำาหนดไว้ในภาพยโูทเปี้ยน้ัน ตัวอยา่งท่�มกั
เป็้นท่�อ้างอิงถึงในกรณ่น้่คอื สังคมคอมมวินิสต์ในสหภาพโซเว่ยตและสาธารณรฐัป้ระชาชนจ่ำนในยคุหนึ�ง
ท่�รัฐบาลได้จัำดระเบ่ยบสังคมตามกรอบคิดท่�ชัดเจำนและอย่างเข้มงวด

ภาพสงัคมอดุมคตใินบางครัง้เป็้นภาพอนาคตท่�ดก่ว่าอด่ตและปั้จำจุำบนั โดยเป็้นภาพของอารยธรรม
ท่�พัฒนาไป้ข้างหน้า (progress) และก้าวพ้นความดั้งเดิมและล้าหลังของสังคมในอด่ต ในทางกลับกัน 
ภาพอดุมคตใินบางกรณก่ลบัเป็้นภาพของอดต่ท่�ดก่ว่าปั้จำจำบุนัและอนาคตท่�น่าจำะแย่ลง เป็้นเหมอืนการ
ถวลิหาภาพท่�ดใ่นอดต่ ซึ�งพบเหน็บ่อยครัง้ในละครทว่แ่นวโรแมนตกิย้อนยคุ  แม้กระทั�งแนวคดิทางเลอืก
อนาคต (alternative futures) ซึ�งเป้็นพื้นฐานของอนาคตศึึกษาในป้ัจำจำุบัน ก็ม่องค์ป้ระกอบส่วนหนึ�ง

ท่�มา: Biblioteca nacional de Portugal

แผนุภาพที่ 1
ภาพประกอบหนุังสืือ Utopia ข้องโทมูัสื มูอร์ในุปี 1516
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เป้็นอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ (preferable futures) แนวคิดน่้อาจำม่พื้นฐานแนวคิดไป้ในแนวเด่ยวกันกับ
กลุ่มยูโทเป้ีย แต่ข้อแตกต่างคือการยอมรับในความจำริงว่า สิ�งต่าง ๆ หลายอย่างในสังคมม่ทั้งส่วนได้
และส่วนเส่ย (trade-offs) ท่�สังคมต้องตัดสินใจำเลือก

กลุ่มูแนุวคุิดเชิงประวัติศาสืตร์นุิยมู
ป้ระวัติศึาสตร์นิยม (historicism) เป้็นแนวคิดและวิธ่การท่�เน้นความสนใจำและให้ความสำาคัญ

กับเหตุการณ์ท่�เกิดขึ้นในช่วงเวลาอด่ตช่วงหนึ�ง เฉพาะในพื้นท่�ใดพื้นท่�หนึ�ง หรือเฉพาะในสังคมและ
วฒันธรรมกลุม่ใดกลุม่หนึ�ง ด้วยความเชื�อท่�ว่าแต่ละสงัคมวฒันธรรมและแต่ละพืน้ท่�มค่วามแตกต่างกนั 
ม่วิวัฒนาการและความเป้็นมาท่�ไม่เหมือนกัน การวิเคราะห์แนวน้่เน้นการต่ความข้อมูลอย่างละเอ่ยด
และระมัดระวัง โดยไม่แยกส่วนออกจำากบริบทและเงื�อนไขท่�ทำาให้เกิดเหตุการณ์ท่�สนใจำ แนวคิด
ป้ระวตัศิึาสตร์นยิมจำะเปิ้ดกว้างกว่าแนวคดิแบบคตนิยิมลดทอน (reductionism) ท่�พยายามย่อส่วนและ
ลดทอนความซบัซ้อนของป้รากฏการณ์ลง และสร้างความเป็้นสากล (universality) ของความรูท่้�ได้มา 

อย่างไรก็ตาม ม่ข้อวิพากษ์ว่า แนวคิดป้ระวัติศึาสตร์นิยมม่ลักษณะตายตัว (deterministic) มาก
เกินไป้ ตามท่�คาร์ล พอป้เป้อร์ (Karl Popper) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ป้ระวัติศึาสตร์นิยมเป้็นแนวทางการ
ศึกึษาด้านสงัคมศึาสตร์ท่�มว่ตัถปุ้ระสงค์หลกัอยูท่่�การคาดการณ์เชิงป้ระวตัศิึาสตร์ (historical predic-
tion) ซึ�งมข้่อสมมตว่ิา การวเิคราะห์เพื�อหาจัำงหวะ (rhythms) หรอืรปู้แบบ (patterns) และกฎ (laws) 
หรือแนวโน้ม (trends) จำะทำาให้สามารถเข้าใจำถึงวิวัฒนาการหรือการเป้ล่�ยนแป้ลงของป้ระวัติศึาสตร์
ได้12  กล่าวคือ ป้ระวัติศึาสตร์กำาหนดโดยเงื�อนไขเฉพาะ และการเป้ล่�ยนแป้ลงเชิงป้ระวัติศึาสตร์เป้็น
ไป้ตามกฎพื้นฐานบางอย่าง นักคิดชาวตะวันตกกลุ่มหนึ�งในอด่ตจึำงได้คาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงของ
อนาคตตามกฎเกณฑ์และแนวโน้มตามท่�ได้วิเคราะห์สิ�งท่�เกิดมาก่อนหน้านั้นในป้ระวัติศึาสตร์

ตัวอย่างเช่น มาร์ก่ เดอ กองดอร์เซท์ (Marquis de Condorcet) นักป้รัชญาและคณิตศึาสตร์คน
สำาคัญในขบวนการเรืองป้ัญญา (Enlightenment) ของฝรั�งเศึส ได้เสนอกฎว่าด้วยการพัฒนาความคิด
ของมนษุย์ตามหลกัเหตผุล (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain 
หรือ Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind) กองดอร์เซท์เชื�อ
ว่า การพัฒนาความรู้ในด้านวิทยาศึาสตร์กายภาพและสังคมศึาสตร์จำะนำาไป้สู่อนาคตท่�เป้็นธรรมมาก
ขึน้ โดยท่�ปั้จำเจำกชนมเ่สรภ่าพ มค่วามมั�งคั�งทางวตัถ ุและมค่วามเมตตากรณุาทางศึล่ธรรมมากขึน้ ท้าย
ท่�สุดจำะนำาไป้สู่สังคมท่�ลดความเหลื�อมลำ้าและเป้็นธรรมมากขึ้น ส่วนนักป้รัชญาชาวฝรั�งเศึสอ่กคนหนึ�ง
ในยุคต่อมา คือ ออกุส กงต์ (Auguste Comte) ได้เสนอแนวคิดเก่�ยวกับวิวัฒนาการความรู้ของมนุษย์ 
เร่ยกว่า กฎแห่งขั้นสามขั้น (The Law of Three Stages) ตามหลักการพัฒนาจำิตของมนุษย์ โดยม่
สาระหลกัคอื การพัฒนาความรูแ้บ่งเป็้น 3 ขัน้ ข้ันแรกเป็้นข้ันเทววิทยาหรอืขัน้ศึาสนา (Theological/
religious)  ขั้นท่�สองเป้็นขั้นป้รัชญาหรือขั้นแห่งเหตุผล (Metaphysical/reason) และท้ายสุดเป้็นขั้น
วิทยาศึาสตร์ (Positive/scientific) ตามความคิดน้่ มนุษย์ม่ศัึกยภาพท่�จำะพัฒนาความคิดไป้ท่ละขั้น
จำนถึงระดับวิทยาศึาสตร์ได้ในท่�สุด ส่วนคาร์ล มากซ์ (Karl Marx) ได้วิเคราะห์โครงสร้างและป้ัจำจำัย
การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเศึรษฐกิจำสังคมท่�เป้็นไป้ในอด่ต แล้วนำากฎเกณฑ์ท่�วิเคราะห์ได้มาคาดการณ์
ของสังคมมนุษย์ไว้อย่างชัดเจำนว่า ระบอบทุนนิยมจำะล่มสลายไป้ แล้วทดแทนด้วยระบอบสังคมนิยม 
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จำะเหน็ได้ว่า ตามแนวคดิของทัง้ของกองดอร์เซท์ กงต์และมากซ์ การเป้ล่�ยนแป้ลงในป้ระวตัศิึาสตร์จำาก
อด่ตจำนถึงป้ัจำจำุบันและไป้สู่อนาคตกำาหนดโดยกฎเกณฑ์บางอย่างท่�ตายตัว

นอกจำากนักคิดในอด่ตเหล่าน้่ ยังม่นักอนาคตศึึกษาในยุคหลังท่�ม่แนวความคิดไป้ในทิศึทาง
ป้ระวตัศิึาสตร์นยิม อาท ิในหนงัสอื The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next 
Thirty-Three Years เฮั่อร์มัน คาน (Herman Kahn) และแอนโทน่ ว่นเนอร์ (Anthony Wiener) 
ได้วเิคราะห์เหตกุารณ์และปั้จำจำยัการเป้ล่�ยนแป้ลงในป้ระวตัศิึาสตร์ เพื�อหากฎเกณฑ์ของการเป้ล่�ยนแป้ลง
ท่�สามารถนำามาใช้ในการคาดการณ์ แล้วนำาเสนอฉากทศัึน์ (scenarios) ของภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกดิขึน้
ได้13 แนวคดิป้ระวตัศิึาสตร์นยิมท่�มอ่ทิธพิลต่อการศึกึษาอนาคตกลุม่น้่ในข้อสมมตท่ิ�ว่า เกณฑ์หรอืปั้จำจำยั
บางอย่างเป็้นตวักำาหนดเหตกุารณ์ท่�จำะเกิดขึน้ในอนาคต งานอนาคตศึึกษาท่�คาดการณ์ด้านเศึรษฐกจิำและ
เทคโนโลยม่กัมแ่นวโน้มไป้ในทศิึทางน่ ้โดยมุง่ไป้ท่�แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ตายตวั และเน้นการวเิคราะห์
ลำาดบัการพัฒนาทางเศึรษฐกจิำและเทคโนโลย่

กลุ่มูนุิยายวิทยาศาสืตร์
สิ�งต่พิมพ์และผลผลิตสำาคัญอ่กกลุ่มหนึ�งท่�แสดงถึงจิำนตนาการของมนุษย์เก่�ยวกับภาพอนาคตคือ

นิยายวิทยาศึาสตร์ ซึ�งขยายขอบเขตจิำนตนาการของมนุษย์ไป้กว้างกว่าท่�พบเห็นอยู่จำริงในช่วงเวลา
นั้น ทั้งน่้วงการศึึกษาอนาคตได้รับอานิสงส์อย่างมากจำากเรื�องราวในนิยายวิทยาศึาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยแ่ละนวตักรรมจำำานวนมากป้รากฏในนยิายวทิยาศึาสตร์ก่อนมก่ารค้นคดิและผลิตขึน้จำรงิเสย่
อ่ก นิยายวิทยาศึาสตร์ท่�เราอ่านหรือท่�กลายเป้็นภาพยนตร์ท่�รับชมกัน จำึงถือเป้็นส่วนหนึ�งของความ
พยายามของมนุษย์ในการศึึกษาและจำิตนาการเก่�ยวกับอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้ 

นยิายวทิยาศึาสตร์มร่ากฐานย้อนกลบัไป้ถงึความก้าวหน้าด้านความรูท้างวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่
ในยุคเรืองป้ัญญา ในยุโรป้ในช่วงศึตวรรษท่� 16  องค์ป้ระกอบสำาคัญของยุคเรืองป้ัญญาคือการค้นพบ
ทางวิทยาศึาสตร์ ซึ�งสร้างความรูท้่�กลายเป็้นพืน้ฐานของการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเทคโนโลย ่เศึรษฐกจิำและ
สังคมในยุคต่อมา ในช่วงเด่ยวกันน่้ วรรณกรรมแนวใหม่ได้แพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างสำาคัญท่�ม่เนื้อหา
เก่�ยวกบัอนาคตคอืนวนยิายเชงิป้รชัญาการเมอืงชื�อ ยโูทเปี้ย (Utopia) ของโทมัส มอร์ (Thomas More) 
ท่�กล่าวถึงไป้ก่อนหน้าน่้

ต่อมาในช่วงป้ลายศึวรรษท่� 19 นักเข่ยนหลายคนได้สร้างรากฐานวรรณกรรมท่�เน้นเรื�อง
วทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่ท่�กลายเป็้นนยิายวทิยาศึาสตร์มาจำนถงึปั้จำจุำบนั หนึ�งในนัน้คอื ฌูล กาเบร่ยล แวร์น 
(Jules Gabriel Verne) หรือท่�รู้จำักกันว่า จำูลส์ เวิร์น เป้็นนักเข่ยนชาวฝรั�งเศึสผู้บุกเบิกการเข่ยนนิยาย
วทิยาศึาสตร์ท่�มช่ื�อเส่ยงจำากการเข่ยนเรื�องราวการผจำญภยัในอวกาศึ ใต้นำา้ และการเดนิทางต่าง ๆ  ก่อน
การป้ระดษิฐ์เรอืดำานำา้หรอือากาศึยานขึน้จำรงิเป็้นเวลานาน  บทป้ระพนัธ์สำาคญัท่�แป้ลเป็้นภาษาองักฤษ 
ได้แก่ Around the World in Eighty Days, Five Weeks In a Balloon และ 20,000 Leagues 
Under the Sea งานป้ระพันธ์ของแวร์นในยุคท้าย ๆ  สะท้อนผลกระทบด้านลบของเทคโนโลย่ รวม
ถึงการนำาเทคโนโลย่ไป้ใช้อย่างผิดทาง เช่น The Clipper of the Clouds, The Master of the 
World นักเข่ยนอ่กคนหนึ�งท่�ได้รับการยกย่องให้เป้็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศึาสตร์โลกร่วมกับแวร์นคือ 
เอช. จำ่. เวลส์ (Herbert George Wells) นักเข่ยนชาวอังกฤษท่�ได้ป้ระพันธ์นิยายวิทยาศึาสตร์
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รุ่นบุกเบิกท่�สำาคัญ อาทิ The Time Machine (ค.ศึ. 1895) The Invisible Man (ค.ศึ. 1897) The 
War of the Worlds (ค.ศึ. 1898) The Outline of History (ค.ศึ. 1920) และ The Shapes of 
Things to Come (ค.ศึ. 1933)

นิยายวิทยาศึาสตร์เหล่าน้่ไม่ได้เป้็นเพ่ยงแค่เรื�องราวท่�ผู้เข่ยนจำินตนาการขึ้นมา แต่มักให้แนวคิด
เก่�ยวกับทางเลือกของอนาคตท่�อาจำเกิดข้ึนได้ เน้ือหาของนิยายวิทยาศึาสตร์จำำานวนหนึ�งเป้็นเรื�องเชิง
บวก ซึ�งพรรณนาภาพอุดมคติของสังคมในอนาคตท่�มนุษย์สร้างขึ้นจำากการพัฒนาด้านวิทยาศึาสตร์
เทคโนโลย่ นิยายบางเรื�องได้คาดการณ์สิ�งป้ระดิษฐ์และนวัตกรรมท่�จำะเกิดข้ึนในอนาคต แต่นิยาย
วิทยาศึาสตร์จำำานวนมากม่เนื้อหาไป้ในทางลบ โดยแสดงถึงผลกระทบและผลร้ายของการพัฒนา
ด้านเทคโนโลย่ ภาพยนตร์ฮั่อลล่วูดจำำานวนมากเป้็นเรื�องอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้จำากการพัฒนาด้าน
วิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ นิยายวิทยาศึาสตร์จำึงนับเป้็นวิธ่การหนึ�งของการศึึกษาอนาคตท่�เป้ิดโอกาสให้
มนุษย์สร้างจำินตนาการทั้งในด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาเทคโนโลย่และนวัตกรรม

จำินตนาการเก่�ยวกับอนาคตป้รากฏอยู่ไม่เพ่ยงเฉพาะในนิยายวิทยาศึาสตร์เท่านั้น แต่ม่อยู่ในสื�อ
รูป้แบบอื�นเช่นกัน อาทิ ชุดโป้สการ์ด En L'An 2000 ท่�วาดโดยฌ็องมาร์ก โกเต (Jean-Marc Côté) 
และศึิลป้ินชาวฝรั�งเศึสคนอื�น ๆ ในช่วงป้ี 1899-1910 แสดงภาพอนาคตของฝรั�งเศึสในป้ี 2000 ซึ�งม่
ทั้งบุรุษไป้รษณ่ย์บินส่งจำดหมายในพื้นท่�ชนบท เด็กนักเร่ยนฟิังการสอนจำากเครื�องป้ั่นหนังสือออกมา
เป็้นเส่ยง หุน่ยนต์นกัดนตร่ออร์เคสตรา และสถาป้นกิควบคมุหุน่ยนต์ก่อสร้างอาคาร ภาพเหล่าน้่แสดง
ให้เห็นว่า แม้ว่าจำินตนาการหลายอย่างไมได้เกิดขึ้นจำริงตามท่�คาดคิดไว้ แต่หลายอย่างก็กลายเป้็นจำริง
หรือใกล้ความเป้็นจำริงขึ้นมาได้  นักอนาคตศึึกษาในป้ัจำจำุบันจำึงให้ความสำาคัญกับกระบวนการ
จำินตนาการมาก เพราะเชื�อว่าเป้็นพื้นฐานเก่�ยวกับการสร้างความรู้เก่�ยวกับอนาคต

ท่�มา: The Public Domain Review (publicdomainreview.org)

แผนุภาพที่ 2
ภาพจากโปสืการ์ดชุด En L'An 2000
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กลุ่มูแนุวคุิดเชิงระบบ
แนวคิดหลักท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึึกษายุคใหม่ท่�กลายมาเป้็นแนวคิดหลักของอนาคต

ศึึกษาจำนถึงป้ัจำจำุบันคือแนวคิดเชิงระบบ (systems thinking) แนวคิดเชิงระบบม่คุณลักษณะ
หลักคือการคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนป้ระกอบ (part) กับองค์รวม (whole) และการเป้ล่�ยน
จำากกรอบความคิดเชิงโครงสร้าง (structure) เป้็นกรอบความคิดเชิงกระบวนการ (process) แนวคิด
เชิงระบบท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึึกษาสมัยใหม่เกิดขึ้นในวงการวิชาการในสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งท่� 1 โดยรับอิทธิพลโดยตรงจำากทฤษฎ่วิทยาศึาสตร์แนวป้ฏิฐานนิยมและวิธ่การวิจัำย
แบบป้ระจำักษ์นิยม ซึ�งล้วนแล้วแต่ม่พื้นฐานของโลกทัศึน์แบบฟิิสิกส์ของนิวตัน 

แนวคิดดังกล่าวเชื�อว่า ทุกสิ�งทุกอย่างรวมทั้งธรรมชาติของมนุษย์สามารถย่อส่วนลงมาเป้็นกลไก
ได้ จำงึสามารถทำานายและพยากรณ์ได้ว่า สิ�งเหล่านัน้จำะเป้ล่�ยนแป้ลงไป้อย่างไรในอนาคต แนวคดิน้่เชื�อ
ในความจำริงท่�เป้็นหนึ�งเด่ยวและเป้็นสากล จำึงเป้็นรากฐานของความคิดท่�ว่า อนาคตท่�ทำานายได้ม่อยู่
หนึ�งเด่ยว (one predictable future) และสามารถทดลองและพิสูจำน์ได้ด้วยข้อมูลเชิงป้ระจัำกษ์14 
ด้วยอิทธิพลของแนวคิดป้ฏิฐานนิยมและป้ระจัำกษ์นิยม ซึ�งเป้็นกระบวนทัศึน์หลักในวงการวิชาการ
ในยุคต้นศึตวรรษท่� 20 นักอนาคตศึึกษาในยุคนั้นจำึงเน้นการทำานายอนาคตท่�เป้็นหนึ�งเด่ยว ด้วยวิธ่คิด
และวิธ่การท่�มุ่งพัฒนาให้การศึึกษาอนาคตเป้็นวิทยาศึาสตร์

แนวคิดอนาคตศึึกษาแบบการทำานายอนาคตเกิดขึ้นในห้วงเวลาท่�ระบบเศึรษฐกิจำสังคม
ในป้ระเทศึตะวันตกพัฒนาไป้อย่างรวดเร็วตามแรงผลักดันของความก้าวหน้าด้านวิทยาศึาสตร์ 
เทคโนโลย่และอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบเศึรษฐกิจำสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถ่
ช่วิตและความเป้็นอยู่ของผู ้คนทั�วไป้ป้รับเป้ล่�ยนไป้ตามกระแสเทคโนโลย่และอุตสาหกรรมการ
ผลิตแบบใหม่ ทั้งในด้านวิธ่การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งใน
ด้านการบริโภค การดำารงช่วิตป้ระจำำาวันในครัวเรือน การแพทย์และสาธารณสุข ไป้จำนถึงด้านการ
พักผ่อน นันทนาการและป้ระเพณ่วัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ป้ัจำจำัยสำาคัญท่�ทำาให้ศึาสตร์ด้านการ
ศึึกษาอนาคตได้รับความสนใจำและม่การลงทุนพัฒนาแนวคิดและวิธ่การอย่างจำริงจำังในช่วงต่อมา
คือการวางแผนเพื�อการทหาร กล่าวได้ว่า ความจำำาเป้็นด้านการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งท่�สอง
เป้็นป้ัจำจำัยเร่งท่�ทำาให้การศึึกษาอนาคตก้าวข้ามแนวคิดอนาคตแบบตายตัวท่�ม่มาแต่เดิม และมุ่งพัฒนา
เข้าหากระบวนทัศึน์แบบวิทยาศึาสตร์ท่�เน้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล การวางแผนยุทธศึาสตร์ และการ
บริหารจำัดการสถานการณ์ท่�ซับซ้อน 
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สงคราม การวางแผน
และอนาคต

อนาคตกับการวางแผนเป้็นของคู่กัน เป้้าหมายของการวางแผนไม่ได้อยู่ท่�อด่ตหรือป้ัจำจุำบัน แต่อยู่ท่�
อนาคต การวางแผนเกิดขึ้นมาพร้อมกับสังคมมนุษย์ กลุ่มชนเผ่าในอด่ตม่กิจำกรรมท่�เร่ยกได้ว่าเป้็นการ
วางแผนเพื�อความอยู่รอด นับตั้งแต่การวางแผนออกไป้ล่าสัตว์และการวางแผนเพาะป้ลูก ไป้จำนถึง
การป้ระกอบพิธ่กรรมต่าง ๆ เมื�อสังคมมนุษย์ม่วิวัฒนาการ โดยท่�กิจำกรรมทางเศึรษฐกิจำ สังคมและ
การเมอืงม่ความซับซ้อนมากขึน้ ความจำำาเป็้นและขอบเขตในการวางแผนของมนษุย์ยิ�งเพิ�มมากขึน้ตาม 
การสร้างป้ราสาทและเมืองโบราณดังท่�เห็นหลงเหลือในกลุ่มป้ราสาทนครธมและนครวัด การสร้าง
ป้ิระมิดในอารยธรรมโบราณท้ังอ่ยิป้ต์และอินคา การสร้างกำาแพงเมืองจำ่น โครงการก่อสร้างท่�ยิ�งใหญ่
เหล่าน่้ล้วนสำาเร็จำได้ด้วยการวางแผนทั้งสิ้น

กิจำกรรมสำาคัญของสังคมมนุษย์ท่�ต้องวางแผนเป้็นพิเศึษนับตั้งแต่สมัยโบราณคือการทำาสงคราม 
เจำงก่ส ข่าน สามารถบกุยดึครองแผ่นดนิเกอืบทั�วเอเช่ยและยโุรป้ตะวนัออกได้ กด้็วยการวางแผนกำาลงั
ในการเคลื�อนย้ายเสบย่งและลำาเล่ยงพล  พระเจ้ำาบุเรงนองต้องวางแผนระดมพลและทรพัยากรมาก่อน
หน้าการยกทพัเข้ามาตก่รงุศึรอ่ยธุยาจำนนำามาสู่การเสย่กรงุศึรอ่ยธุยาครัง้ท่�หนึ�ง กลศึกึในวรรณกรรมสาม
ก๊กแสดงถึงการเตร่ยมพร้อมและการนำาเอาทรพัยากรทกุอย่างท่�มอ่ยูน่ำามาใช้อย่างม่ป้ระสิทธภิาพในการ
ทำาศึกึสงคราม โดยเฉพาะความสำาคญัของการวางกลยทุธ์และยทุธวธิก่ารสู้รบ ซึ�งสามารถทำาให้เอาชนะ
ข้าศึึกได้แม้อาจำม่กำาลังไพร่พลน้อยกว่า นับตั้งแต่ต้นศึตวรรษท่� 20 เป้็นต้นมา กิจำกรรมการวางแผนท่�
เป้็นระบบและม่ขั้นตอนท่�ชัดเจำนขยายออกไป้จำากขอบเขตของการเตร่ยมพร้อมเพื�อการสงคราม โดย
ครอบคลุมถึงการวางแผนเศึรษฐกิจำและสังคม การวางแผนช่วิตด้านการเงินของแต่ละคน แม้กระทั�ง
ในเรื�องพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์เช่นการม่บุตรยังต้องวางแผนครอบครัว  แต่กระนั้นก็ตาม การ
วางแผนสำาหรับสงครามยังคงเป้็นกิจำกรรมท่�ต้องระดมความคิดและทรัพยากรทุกด้าน มากกว่าการ
วางแผนนโยบายด้านอื�น

เหตุการณ์สำาคัญในด้านการเมืองการป้กครองและการทหารท่�เกิดขึ้นในยุโรป้ สหรัฐอเมริกา และ
บางส่วนในเอเช่ยตะวันออกในช่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งท่�หนึ�งไป้จำนถึงสงครามโลกคร้ังท่�สอง ทำาให้
เกิดความจำำาเป้็นและการผลักดันแนวคิดการรวมศึูนย์ของการวางแผนโดยรัฐบาล เพื�อระดมพลและ
ทรัพยากรในการเตร่ยมพร้อมสำาหรับการทำาสงคราม ในช่วงน่้เองท่�เกิดแนวคิดการมองอนาคต
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อย่างเป้็นระบบ โดยขยายขอบเขตจำากงานด้านการทหารไป้จำนถึงการวางแผนด้านเศึรษฐกิจำและ
สังคม ชุดเหตุการณ์สำาคัญท่�เป้็นป้ัจำจำัยเร่งให้เกิดการเป้ล่�ยนกระบวนทัศึน์ในการมองภาพอนาคตและ
การวางแผน เริ�มตั้งแต่สงครามโลกครั้งท่�หนึ�งและภาวะเศึรษฐกิจำตกตำ�าครั้งใหญ่ ตามด้วยการก่อตัว
และเข้ากุมอำานาจำของระบบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเว่ยต และลัทธิฟิาสซิสต์ในอิตาล่และระบบนาซ่
เยอรมน่ จำนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งท่�สองและระบบการวางแผนพัฒนาเพื�อการฟิื้นฟิูป้ระเทศึหลัง
จำากสงครามสงครามโลกครั้งท่�หนึ�ง

สืงคุรามูโลกคุรั้งที่หนุึ่ง
การวางแผนการทำาสงครามในยโุรป้และสหรฐัอเมรกิาได้สร้างเมลด็พนัธุส์ำาหรบัการศึกึษาอนาคต

อย่างเป็้นระบบ โดยเริ�มต้นในช่วงสงครามโลกครัง้ท่� 1 (ค.ศึ.1914-1918) จำนเตบิใหญ่กลายเป็้นอนาคต
ศึึกษามาจำนถึงในป้ัจำจุำบัน ก่อนหน้าน้ัน องค์กรหรือกลุ่มคนท่�สามารถระดมคนและทรัพยากรจำำานวน
มากเพื�อบรรลุเป้้าหมายร่วมกันของทั้งป้ระเทศึมักเป้็นเพ่ยงผู้นำาด้านการทหารในการเตร่ยมพร้อม
เพื�อทำาสงคราม แต่การระดมพลและทรัพยากรทั้งป้ระเทศึเพื�อสงครามโลกครั้งท่�หนึ�ง ไม่ได้จำำากัดอยู่
เพ่ยงกองทัพ แต่รวมไป้ถึงผู้นำาฝ่ายพลเรือนท่�ต้องยกระดับความสามารถด้านการศึึกษา การผลิตทาง
อุตสาหกรรม และความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื�อเสริมสร้างศึักยภาพเทคโนโลย่และความสามารถ
ในการผลิตอาวุธยุทโธป้กรณ์ การสื�อสาร การขนส่ง รวมไป้ถึงการผลิตเสบ่ยงอาหาร การเตร่ยมตัว
รับมือกับสงครามจำำาเป้็นต้องวางแผนอย่างละเอ่ยดและซับซ้อน ท้ังระบบการจำัดสรรทรัพยากรวัตถุ
และบุคลากรในการผลิต และการกระจำายและจำัดส่งอาหารและเครื�องนุ่งห่ม การเตร่ยมพร้อมสำาหรับ
สงครามโลกครั้งท่�หนึ�งเพิ�มข่ดความสามารถด้านองค์กรในการสร้างระบบการคาดการณ์ของหลาย
ป้ระเทศึในยุคต่อมา15

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าคุรั้งใหญ่
อ่กสถานการณ์สำาคัญท่�สร้างฐานความคิดและความจำำาเป้็นในการสร้างระบบการคาดการณ์คือ

ภาวะเศึรษฐกจิำตกตำ�าครัง้ใหญ่ (The Great Depression) ในช่วง พ.ศึ. 2472-2482 ระหว่างสงครามโลก
ครัง้ท่�หนึ�งกบัสงครามโลกครัง้ท่�สอง ภาวะตกตำ�าของตลาดหุน้และเศึรษฐกจิำในภาพรวมส่งผลกระทบไป้
ทั�วโลก ทำาให้แนวคิดและข้อเสนอในการจัำดการกบัเศึรษฐกจิำแนวใหม่แพร่ขยายและเป็้นท่�ยอมรบัมาก
ขึน้ ก่อนหน้านัน้ เป็้นท่�เชื�อกนัว่า เมื�อเศึรษฐกจิำตกตำ�า กลไกตลาดจำะสามารถป้รับเข้าสูด่ลุยภาพได้ด้วย
ตนเอง แต่การท่�ภาวะเศึรษฐกจิำได้ตกตำ�าเป็้นเวลานานและไม่มว่่�แววว่าจำะฟ้ืินตวัขึน้ เป็้นเหตใุห้แนวคดิ
เศึรษฐศึาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian economics) ได้รับการตอบรับมากขึ้น รัฐบาลหลายป้ระเทศึ
เล็งเห็นบทบาทในการแทรกแซงในตลาดเพื�อลดผลกระทบจำากการว่างงานและเงินเฟิ้อ ด้วยวิธ่การ
ควบคมุและช้่นำาระบบเศึรษฐกิจำ พร้อมกบัการลงทนุของรฐัในโครงการขนาดใหญ่เพื�อกระตุน้เศึรษฐกจิำ 

ตัวอย่างสำาคัญท่�สะท้อนแนวคิดน้่คือนโยบายนิวด่ล (New Deal) ของป้ระธานาธิบด่แฟิรงกลิน 
ด่ โรสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) รัฐบาลกลางสหรัฐฯดำาเนินนโยบายพัฒนาเศึรษฐกิจำขนาดใหญ่
เพื�อกระตุ้นเศึรษฐกิจำ หนึ�งโครงการตามนโยบายน้่คือโครงการพัฒนาลุ่มแม่นำ้าเทนเนสซ่(Tennessee 
Valley) ซึ�งเริ�มต้นใน ค.ศึ.1933 โดยม่โครงการย่อยท่�มุ่งไป้ท่�การพัฒนาภูมิภาคท่�ได้รับผลกระทบอย่าง
มากจำากภาวะเศึรษฐกิจำตกตำ�า อาทิ การพัฒนาเขื�อนและระบบชลป้ระทานท่�ใช้นำา้เพื�อการผลิตไฟิฟ้ิา 
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การเกษตร และการป้้องกนันำา้ท่วม ไป้จำนถึงการพัฒนาฐานการผลิตอุตสาหกรรมปุ้�ยและการเกษตรแป้รรปู้
 องค์การพัฒนาลุ่มแม่นำา้เทนเนสซ่ (Tennessee Valley Authority) เป็้นตัวอย่างสำาคัญขององค์กรท่�จัำด
ต้ังข้ึนเพื�อมุ่งพัฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมในระดับภูมิภาค และเป็้นต้นแบบของการวางแผนภาค (regional 
planning) ในยคุต่อมา

นโยบายและโครงการท่�มุ่งแก้ไขป้ัญหาเศึรษฐกิจำตกตำ�าครั้งใหญ่น่้ทำาให้เกิดแนวคิดและขั้นตอนท่�
ต่อมากลายเป้็นพ้ืนฐานของการศึึกษาและวางแผนเพื�ออนาคตท่�ยังคงใช้อยู่ทั�วไป้ในป้ัจำจุำบัน ลำาดับขั้น
ตอนของการวางแผนตามแนวทางดังกล่าวม่ดังน่้ 

1. การวิเคราะห์และต่ความจำากหลักฐานเชิงป้ริมาณและคุณภาพเพื�อเข้าใจำเก่�ยวกับแนว
โน้มจำากอด่ตจำนถึงป้ัจำจำุบัน 

2. การคาดคะเนการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�จำะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่ดำาเนินการใด ๆ 
3. การสร้างทางเลือกของแนวทางดำาเนินการและผลลัพธ์ท่�อาจำเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก 
4. การป้ระเมินว่าทางเลือกของภาพอนาคตไหนพึงป้ระสงค์ท่�สุด 
5. การกำาหนดนโยบายและโครงการเพื�อดำาเนินการให้บรรลุภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ 

จำะเหน็ได้ว่า ขัน้ตอนทัง้ห้าน้่เป็้นพืน้ฐานของกระบวนการวางแผนท่�ยงัคงใช้อยูท่ั�วไป้ในการวางแผน
พัฒนาในป้ัจำจำุบัน ไม่ว่าจำะในระดับองค์กร เมืองหรือป้ระเทศึ  และเป้็นแบบยึดหลักการเหตุผลและ
ครอบคลุม (rational-comprehensive planning model) ซึ�งเป้็นแนวคิดกระแสหลักของวงการ
วางแผนนโยบายมาเป้็นเวลานาน

ระบอบคุอมูมูิวนุิสืต์ข้องโซเวียต
อก่แนวคดิหนึ�งท่�ป้พูืน้ฐานแนวคดิการศึึกษาอนาคตอย่างเป็้นระบบเพื�อการวางแผนพฒันาป้ระเทศึ 

คอืแนวคดิระบอบคอมมวินสิต์ ซึ�งได้รบัอทิธพิลอย่างมากจำากงานเขย่นเรื�อง “ทนุ” (Das Kapital) ของ
คาร์ล มากซ์  (Karl Marx)  งาน “แถลงการณ์พรรคคอมมวินสิต์” (The Communist Manifesto)  ของ
คาร์ล มากซ์ และฟิร่ดริช เองเงิลส์  (Friedrich Engels) และ “จำักรวรรดินิยม: ขั้นสูงสุดของทุนนิยม” 
(Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) ของวลาด่ม่ร์ เลนิน (Vlademir Lenin)   การ
ป้ฏวิติัล้มล้างระบบกษตัรย์ิของรสัเซย่หรอืท่�เรย่กว่า การป้ฏวัิตบิอลเชวิค (Bolshevik) นำาไป้สู่ระบบการ
ป้กครองและการบรหิารเศึรษฐกจิำสงัคมแบบใหม่ ซึ�งยดึหลกัการป้กครองโดยชนชัน้กรรมาชพ่ (prole-
tariat) การยกเลิกทรัพย์สินส่วนตัวของเอกชนและการควบคุมวิธ่การผลิตโดยรัฐ 

การวางวสิยัทศัึน์ในการวางแผนพัฒนาป้ระเทศึกลายเป็้นองค์ป้ระกอบสำาคัญของนโยบายรฐัหลงั
จำากท่�พรรคบอลเชวคิเข้ายดึครองอำานาจำ เมื�อรัฐบาลได้ยดึท่�ดนิและบรษิทัของเอกชนให้เป็้นของรฐัเกอืบ
ทัง้หมดแล้ว จำงึก่อตัง้องค์กรของรฐัท่�มุง่เน้นการวางแผนเพื�อพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและเศึรษฐกจิำ 
ได้แก่ องค์กร GOELRO หรือองค์การไฟิฟิ้าของรัฐบาล (State Commission for Electrification of 
Russia) และองค์การวางแผนของรัฐบาล Gosplan16 ภายใต้การทำางานขององค์กร Gosplan น่้เองท่�
ม่การวางแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำ 5 ป้ี สำาหรับช่วง พ.ศึ. 2471-2476 นับเป้็นจำุดเริ�มต้นของแนวคิดการ
วางแผน 5 ป้ีท่�ได้รับความนิยมแพร่หลายจำนเป้็นแนวทางการวางแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมแห่ง
ชาติของสหภาพโซเว่ยตและหลายป้ระเทศึทั�วโลก รวมถึงป้ระเทศึไทย
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การวางแผนพัฒนาระดับป้ระเทศึในยุคแรกเป้็นไป้ในลักษณะแบบลองผิดลองถูก เนื�องจำากไม่ม่
สังคมหรือรัฐบาลไหนเคยทำามาก่อน จำึงไม่ม่ตัวอย่างให้ลอกเล่ยนแบบได้ สำาหรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ในช่วงนั้น การวางแผนถือเป้็นการทดลองท่�ม่ความซับซ้อน17 แต่เมื�อเวลาผ่านไป้ ได้พัฒนาป้รับเป้ล่�ยน
แนวคิดจำากท่�แต่เดิมการวางแผนเป้็นกิจำกรรมท่�จำำาเป้็นต้องทำาเพื�อจัำดการกับป้ัญหาเฉพาะหน้า กลาย
เป้็นการวางแผนเพื�อกำาหนดเป้้าหมายของอนาคตท่�ไกลกว่าสิ�งท่�เห็นอยู่ในป้ัจำจำุบัน พร้อมกับกำาหนด
วิธ่การในการบรรลุเป้้าหมายนั้น แนวคิดดังกล่าวขยายขอบเขตจำนครอบคลุมทั้งภาพอนาคตระยะยาว 
(10 ป้ีขึ้นไป้) ระยะกลาง (5-10 ป้ี) ระยะสั้น (1-5 ป้ี) และแผนดำาเนินการ (1 ป้ี หรือทุกไตรมาส)18 

แนวคิดหลักในการวางแผนของกลุ่มบอลเชวิคถือว่าจุำดเป้ล่�ยนท่�สำาคัญในเชิงป้ระวัติศึาสตร์การ
วางแผน ตรงท่�การมองว่า ภาพอนาคตไม่จำำาเป็้นต้องเป็้นไป้ตามแนวโน้มท่�ผ่านมาเสมอไป้ การกระทำา
ในปั้จำจุำบันสามารถทำาให้ภาพอนาคตตัดขาดจำากภาพอด่ตและปั้จำจุำบันท่�ไม่พึงป้ระสงค์ได้ ท้ังน้่ ตามข้อ
เสนอของเลนิน การป้ฏิวัติไม่จำำาเป็้นต้องรอให้ระบบเศึรษฐกิจำและสังคมของสังคมน้ันพัฒนาจำนถึงข้ัน
ระบบทนุนิยมสุกงอมแบบเยอรมน่ตามท่�มากซ์เสนอไว้ แต่สามารถดำาเนินการได้เลยโดยชนช้ันแรงงานท่�
สามารถรวมตัวและก่อการป้ฏิวัติ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนอยูใ่นแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำ 5 ปี้ฉบับแรก  ซึ�ง
กรอบแนวคดิของการวางแผนไมไ่ด้ยดึกับการยดืแนวโนม้จำากอด่ตท่�วิเคราะหจ์ำากขอ้มูลในอด่ตต่อออก
ไป้เป็้นภาพอนาคต ท่�เร่ยกว่า genetical planning แต่ให้ความสำาคัญกับการวางแผนแบบ teleological 
planning ซึ�งเน้นการกำาหนดเป้้าหมายยิ�งใหญ่ท่�สังคมต้องการเข้าไป้ใหถึ้ง  แล้วให้การวางแผนม่บทบาท
ในการกำาหนดวิธ่การบรรลุเป้้าหมายน้ัน19 ความเชื�อหลักในส่วนน้่คือ อด่ตไม่ได้เป็้นตัวช้่นำาอนาคต และ
สังคมสามารถก้าวข้ามอด่ตได้ด้วยการตัดสินใจำและการดำาเนินการท่�มุ่งมั�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งความมุ่ง
มั�นทางการเมือง จำะเห็นว่า แนวคิดน้่ม่อิทธิพลต่อกรอบความคิดในการวางแผนมาจำนถึงปั้จำจุำบัน และ
มักป้รากฏในการต้ังวิสัยทัศึน์ในการพัฒนาป้ระเทศึและองค์กรในระดับต่าง ๆ ทั�วโลก 

ลัทธิิฟาสืซิสืต์ในุอิตาลีและระบบนุาซีเยอรมูนุี
แนวคดิการวางแผนเพื�ออนาคตยิ�งได้รับความสำาคัญในการป้กครองแบบเผดจ็ำการของรฐับาลลัทธิ

ฟิาสซิสต์ในอิตาล่ ซึ�งครอบครองอำานาจำอย่างเด็ดขาดในช่วง พ.ศึ. 2465-2486 และการป้กครองของ
รัฐบาลนาซ่ในเยอรมน่ในช่วง พ.ศึ. 2476-2488  รัฐบาลท้ังสองดำาเนินนโยบายกุมอำานาจำการบริหาร
จัำดการอย่างเด็ดขาด โดยม่เป้้าหมายในการสร้างความเป้็นเลิศึของชาติในด้านการเศึรษฐกิจำและด้าน
การทหาร ไป้พร้อมกับการรวบอำานาจำของหน่วยงานส่วนกลางในด้านการจำัดการสังคมและการเมือง 
แม้ว่าระบบเศึรษฐกิจำในท้ังสองป้ระเทศึยังคงเป้็นแบบทุนนิยม แต่ไม่ได้เป้็นทุนนิยมท่�เป้็นไป้ตามกลไก
ตลาด แต่ข้ึนอยู่กับการควบคุมและจำัดการโดยรัฐบาลกลาง เครื�องมือสำาคัญของการวางแผนระบบ
เศึรษฐกิจำคือแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำแบบครอบคลุม (comprehensive planning) ซึ�งกำาหนดนโยบาย
และกลไกในการพัฒนาเศึรษฐกิจำในแทบทุกด้านของระบบเศึรษฐกิจำและสังคม แผนพัฒนาเศึรษฐกิจำ
 4 ป้ี ของรัฐบาลนาซ่ฉบับแรกดำาเนินการใช้คร้ังแรกใน พ.ศึ. 2476 และฉบับท่�สองใน พ.ศึ.  247920

สืงคุรามูโลกคุรั้งที่สือง
การวางแผนพัฒนาด้านเศึรษฐกิจำและสังคมในยุโรป้ สหรัฐอเมริกา และเอเช่ยตะวันออกใน

ทศึวรรษท่� 1930 ไม่ได้มุ่งไป้ท่�การผลิตด้านการเกษตร แต่ให้ความสำาคัญอย่างมากกับการผลิตทาง
อุตสาหกรรมหนัก เบื้องหลังของการป้รับเป้ล่�ยนกรอบเป้้าหมายของนโยบายการพัฒนาเศึรษฐกิจำใน
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ช่วงดงักล่าวคอื แนวคดิท่�เชื�อว่าการพฒันาและยกระดบัคณุภาพชว่ติและอำานาจำของป้ระเทศึให้ยิ�งใหญ่
ขึ้นนั้น ต้องเน้นท่�อุตสาหกรรมการผลิต อ่กเป้้าหมายหนึ�งท่�สำาคัญมากคือการเตร่ยมพร้อมสำาหรับการ
ทำาสงครามท่�เริ�มคุกรุ่นขึ้นทั�วทั้งยุโรป้และเอเช่ยตะวันออก

การเตร่ยมพร้อมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในนโยบายการวางแผนป้ระเทศึ ไม่เฉพาะในรัฐบาล
ฟิาสซิสต์อิตาล่และนาซ่เยอรมน่ แต่รวมไป้ถึงสหรัฐอเมริกา รัสเซ่ย และญ่�ปุ้่น การวางแผนป้ระเทศึ
ครอบคลุมรายละเอ่ยดทุกด้านของระบบเศึรษฐกิจำและสังคม ทั้งการจำัดสรรพลังงาน วัตถุดิบใน
การผลิต อาหาร ยา และเครื�องนุ่งหุ่ม ไป้จำนถึงการจำัดการระบบขนส่งและนโยบายด้านการศึึกษา 
การวางแผนเพื�อกระตุน้เศึรษฐกจิำท่�ตกตำ�าอย่างมากมาก่อนหน้านัน้ ถูกแทนท่�โดยการวางแผนเพื�อเตร่ยม
พร้อมสำาหรบัสงครามครัง้ใหญ่ท่�คาดว่าจำะเกดิขึน้อก่ไม่นาน หลงัจำากนัน้ เมื�อเกดิสงครามโลกครัง้ท่�สอง
ขึ้น กรอบแนวคิดและการวางแผนเพื�ออนาคตจำึงกำาหนดโดยความจำำาเป้็นเร่งด่วนในการทำาสงคราม 

การวางแผนพัฒนาป้ระเทศึยิ�งเพิ�มความสำาคัญยิ�งเมื�อสงครามโลกครั้งท่�สองจำบส้ินลง แทบทุก
ป้ระเทศึท่�เข้าร่วมในสงครามต้องวางแผนฟิื้นฟิูเศึรษฐกิจำท่�ตกตำ�าลงอ่กครั้ง หลังจำากทุ่มเททรัพยากร
ไป้ในการต่อสู้สงคราม นับตั้งแต่การบูรณะและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขึ้นมาใหม่ หลังจำากท่�
ถูกทำาลายไป้จำากการถล่มระเบิด รวมถึงการฟิื้นฟิูและก่อตั้งสถาบันทางเศึรษฐกิจำ สังคมและการเมือง
ขึ้นมาใหม่ ความจำำาเป้็นในการวางแผนเพื�ออนาคตน้่ไม่ใช่เกิดกับเฉพาะป้ระเทศึแพ้สงคราม ทั้งญ่�ปุ้่น 
เยอรมน่ และอิตาล่ แต่ครอบคลุมถึงป้ระเทศึพันธมิตรด้วยเช่นกัน ความเส่ยหายและสูญเส่ยครั้งใหญ่
จำากสงครามโลกคร้ังท่�สองทำาให้ต้องป้รบัเป้ล่�ยนแนวคดิและแนวทางในการวางแผนเพื�ออนาคตในระดบั
ขนาด ขอบเขตและความเร็วท่�อาจำไม่เคยม่มาก่อนในป้ระวัติศึาสตร์โลก21  

แนวคิดการวางแผนพัฒนาระดับป้ระเทศึเป้็นท่�ยอมรับมากขึ้นในหลายป้ระเทศึในยุโรป้ในช่วง
ระหว่างสงครามโลกครั้งท่�สองเป้็นต้นมา อาทิ อังกฤษ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั�งเศึส22 ส่วนหนึ�ง
ด้วยเพราะผู้นำาของป้ระเทศึเหล่าน้่เร่ยนรู้จำากป้ระสบการณ์ของหลายป้ระเทศึในช่วงสงครามแล้วว่า 
รัฐบาลสามารถควบคุมและจำัดการกับระบบเศึรษฐกิจำในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
ด้านการแลกเป้ล่�ยนเงนิตรา และด้านการกำาหนดนโยบายและงบป้ระมาณเพื�อการลงทนุของรฐับาลไป้
ในอนาคต องค์ป้ระกอบสำาคัญของการวางแผนพฒันาป้ระเทศึตามแนวทางน่ค้อื การกำาหนดเป้้าหมาย
และทศิึทางการเตบิโตทางเศึรษฐกจิำ รวมทัง้นโยบายและมาตรการท่�จำะใช้เพื�อให้บรรลเุป้้าหมายท่�ตัง้ไว้ 

การวางแผนพัฒนาป้ระเทศึของฝรั�งเศึสเป้็นป้ัจำจำัยหนึ�งท่�ทำาให้วงการวิชาการด้านอนาคตศึึกษา
ได้ก่อตัวขึ้นอย่างแพร่หลายในฝรั�งเศึสในทศึวรรษท่� 1950  หลังจำากท่�แกสตอง แบร์เจำย์ (Gaston 
Berger) ก่อตั้งศึูนย์นานาชาติว่าด้วยการศึึกษาอนาคต (Centre International de Prospective) 
ขึน้ใน พ.ศึ. 2500 และเริ�มตพ่มิพ์เผยแพร่วารสารวชิาการชื�อ Prospective ในช่วงเด่ยวกนั นกัวชิาการ
ด้านอนาคตศึึกษาของฝรั�งเศึสหลายคนได้เข้าไป้ม่บทบาทสำาคัญในการวางแผนพัฒนาป้ระเทศึ โดย
รับหน้าท่�วิเคราะห์แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงและภาพอนาคตด้านเศึรษฐกิจำสังคมของฝรั�งเศึสไป้จำนถึง 
พ.ศึ. 252823   

ต่อมา แบร์ทร็อง เดอ จำูว่เนล (Bertrand de Jouvenel) ได้ก่อตั้งสมาคมนานาชาติการศึึกษา
อนาคต (Association Internationale de Futuribles) ท่�กรุงป้าร่สเมื�อ พ.ศึ. 2503 และเป้็นแรง
สำาคัญในการขยายเครือข่ายระดับโลกของนักวิชาการด้านอนาคตศึึกษา  เดอ จำูว่เนลยังต่พิมพ์หนังสือ
ชื�อ L'Art de la Conjecture (The Art of Conjection) ซึ�งถือเป้็นหมุดหมายสำาคัญในวิวัฒนาการ
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ของอนาคตศึาสตร์ หนังสือเล่มน้่อธิบายแนวคิดและป้รัชญาพื้นฐานท่�เป้็นกรอบของอนาคตศึึกษา 
รวมถึงรูป้แบบ วัตถุป้ระสงค์และวิธ่การศึึกษาอนาคต โดยเชื�อมโยงกับความจำำาเป้็นและกิจำกรรมด้าน
การวางแผนพัฒนาป้ระเทศึทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สรุป้ได้ว่า การศึึกษาอนาคตอย่างเป้็นระบบท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึึกษาในป้ัจำจำุบัน ม่รากฐาน
มาจำากการวางแผนพัฒนาป้ระเทศึ ซึ�งสามารถย้อนกลับไป้ถึงการเตร่ยมพร้อมด้านการทหารและ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเพื�อทำาสงคราม รวมไป้ถึงการวางแผนเพื�อฟิื้นฟูิโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศึรษฐกิจำและสังคมท่�เส่ยหายไป้ในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้ง แนวคิดการศึึกษาอนาคตในช่วงแรก
ของววิฒันาการของศึาสตร์น่จ้ำงึแยกไม่ออกจำากกจิำกรรมด้านการวางยทุธศึาสตร์การทหารและด้านการ
วางแผนพัฒนาเศึรษฐกจิำสงัคมระดบัป้ระเทศึ ทัง้ในป้ระเทศึทนุนยิมตะวนัตกและในป้ระเทศึคอมมวินสิต์
ในยุโรป้ตะวันออก กิจำกรรมพ้ืนฐานของการคาดการณ์ได้กลายเป้็นส่วนหนึ�งของการวางแผนพัฒนา
ป้ระเทศึนับจำากน้ันเรื�อยมาจำนถึงป้ัจำจุำบัน ท้ังการวิเคราะห์แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงจำากอด่ตใน
เชิงป้ริมาณ การคาดป้ระมาณการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต การตั้งเป้้าหมายท่�ต้องบรรลุในอนาคต รวม
ถึงการกำาหนดนโยบายและมาตรการ การดำาเนินแผนงานและโครงการตามนโยบาย และการป้ระเมิน
และป้รับเป้ล่�ยนเป้้าหมายและนโยบาย 

อนุาคุตกับการวางแผนุสืร้างชาติ
แนวคดิการศึึกษาอนาคตอย่างเป็้นระบบเพื�อการวางแผนพฒันาด้านเศึรษฐกิจำสังคมแพร่ขยายจำาก

ป้ระเทศึในยุโรป้ไป้ยังพื้นท่�อื�นของโลกในทศึวรรษท่� 1950-1960 ตามกระแสการป้ระกาศึเอกราชของ
ป้ระเทศึท่�ตั้งขึ้นใหม่จำากท่�แต่เดิมท่�เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของป้ระเทศึในยุโรป้มาก่อน  ป้ระเทศึใหม่
เกิดขึ้นจำำานวนมากทั�วโลก ทั้งในเอเช่ย เช่น อินเด่ย อินโดน่เซ่ยและมาเลเซ่ย ในแอฟิริกา เช่น โมซัมบิก
และเคนยา  และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบ่ยน เช่น จำาเมกาและบาร์เบโดส ในช่วงระหว่างการรณรงค์
เร่ยกร้องเอกราชและหลังจำากท่�ได้รับเอกราชแล้ว ผู้นำาของป้ระเทศึเหล่าน่้ม่พันธกิจำต้องนำาสังคมเข้าสู่
อนาคตในรปู้แบบและสถานการณ์ท่�ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน ภาพอนาคตท่�แต่เดมิกำาหนดไว้โดยกฎระเบย่บ
ของเจ้ำาอาณานคิมต้องแทนท่�ด้วยภาพอนาคตท่�เป็้นทางเลือกใหม่ คำาถามและป้ระเด็นสำาคญัจำำานวนมาก
ท่�ต้องหาคำาตอบ อาท ิโครงสร้างสถาบนัด้านการเมือง เศึรษฐกจิำและสงัคมสำาหรบัอนาคตจำะเป็้นอย่างไร 
จำะยงัคงใช้ของเดมิท่�ตกทอดหลงเหลอืมาจำากช่วงอาณานคิม จำะสร้างขึน้มาใหม่หมด หรอืจำะผสมผสาน
ของเก่ากับของใหม่ได้หรือไม่และอย่างไร นอกจำากน้่ ยังม่คำาถามในด้านอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของ
ป้ระเทศึ เช่น ธงชาติและเพลงชาติ หรือแม้แต่ชื�อของป้ระเทศึจำะเป้็นอย่างไร เป้็นต้น 

ในป้ระเทศึเกิดใหม่เหล่าน้่ การป้ระกาศึเอกราชจำากเจ้ำาอาณานคิมเดมิเสมอืนหนึ�งเป็้นการป้ระกาศึ
ว่า อนาคตต่อไป้จำะไม่เหมือนป้ระวัติศึาสตร์ท่�ผ่านมา กระนั้นก็ตาม แม้ว่าป้ระวัติศึาสตร์และความเป้็น
ตัวตนในสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมท่�ม่มาก่อนในป้ระเทศึเหล่าน่้ อาจำใช้เป้็นพื้นฐานแนวคิดและวาทกรรม
ในการสร้างชาตไิด้บ้างกต็าม แนวทางการพฒันาและสร้างชาตใินภาพรวมท่�เกดิขึน้นัน้กลบัเป็้นไป้ตาม
แนวคดิสมยัใหม่และการพฒันาตามต้นแบบของป้ระเทศึตะวนัตกเสย่เป็้นส่วนใหญ่24  สาเหตสุำาคญัเป็้น
เพราะผูน้ำาการรณรงค์ป้ระกาศึเอกราชและผูน้ำาป้ระเทศึในช่วงแรกของการสร้างชาตใิหม่นัน้ โดยมากได้
รบัการศึกึษาจำากป้ระเทศึตะวนัตก จำงึรบัอทิธพิลด้านความคดิเก่�ยวกบัการสร้างชาตทิ่�มุง่เน้นการพฒันา
เศึรษฐกิจำสังคมท่�ทันสมัย ไม่ผูกติดอยู่กับกรอบแนวคิดตามสังคมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
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นอกจำากน้่ นักวางแผนนโยบายการพัฒนาในป้ระเทศึใหม่เหล่าน้่ยังเชื�อในบทบาทสำาคัญของรัฐ
ในการกำาหนดเป้้าหมายด้านเศึรษฐกิจำและสังคมในอนาคต รวมถึงบทบาทในการดำาเนินนโยบายเพื�อ
บรรลุเป้้าหมายท่�ได้ตั้งไว้ ทั้งน่้ ความเชื�อในบทบาทของรัฐในการพัฒนาป้ระเทศึน่้ได้รับการสนับสนุน
และผลักดันจำากรัฐบาลของป้ระเทศึพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ�งสหรัฐอเมริกา และองค์กรระหว่าง
ป้ระเทศึ เช่น ธนาคารโลก การช่วยเหลือป้ระเทศึกำาลังพัฒนาม่ทั้งในระดับการวางแผนนโยบายการ
พัฒนา และในระดับการดำาเนินโครงการพัฒนาด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือและ
เงินกู้ยืม และการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลย่  องค์ป้ระกอบพื้นฐานท่�ม่ผลอย่างยิ�งต่อการศึึกษา
อนาคตและการวางแผนในยุคดังกล่าวคือ ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านเทคนิคของป้ระเทศึ
พัฒนาแล้วมักมาพร้อมกับชุดกรอบแนวคิดและทฤษฎ่เก่�ยวกับการพัฒนา ภาพอุดมคติของความเป้็น
สังคมท่�พัฒนาแล้ว รวมถึงวิธ่การวางแผนท่�จำะนำาไป้สู่ระบบเศึรษฐกิจำและสังคมทันสมัยท่�คาดว่าด่กว่า
ของดัง้เดมิ  กรอบความคดิและทฤษฎเ่หล่าน่ม้ผ่ลอย่างยิ�งต่อการมองภาพอนาคตของสังคม โดยเฉพาะ
มโนทัศึน์ของกลุ่มชนชั้นนำาและนักเทคโนแครตท่�มักเป้็นผู ้กำาหนดภาพอนาคตของป้ระเทศึท่�ใช้
เป้็นกรอบในการวางแผนนโยบาย

จำะเห็นได้ว่า อนาคตศึึกษาในยุคแรกได้รับอิทธิพลอย่างมากจำากแนวคิดระบบศึาสตร์ (systems 
science) ในวงการวชิาการและแนวคดิการวางแผนพฒันาด้านเศึรษฐกจิำสังคมระดบัป้ระเทศึ ซึ�งรฐับาล
หลายป้ระเทศึในยโุรป้ได้ใช้อย่างจำรงิจัำงในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่�สอง โดยเฉพาะสหภาพโซเว่ยตและ
ฝรั�งเศึส แนวความคดิการวางแผนน่ต่้อมาแพร่ขยายไป้ยงัป้ระเทศึกำาลงัพฒันาอื�น ๆ   รวมถงึป้ระเทศึไทย 
ซึ�งเริ�มจำัดทำาแผนพัฒนาการเศึรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศึ. 2504 เป้็นต้นมา การวางแผน
พฒันาป้ระเทศึน่ใ้ช้กรอบแนวคดิและวธิก่ารในการวเิคราะห์แนวโน้มในอดต่และการคาดการณ์อนาคต
ท่�เร่ยนรู้มาจำากป้ระเทศึตะวันตกเป้็นหลัก

แนวคิดการวางแผนแบบน่้ไม่ได้จำำากัดอยู่เฉพาะในป้ระเทศึท่�ป้ระกาศึเอกราชจำากชาติอาณานิคม
เท่านั้น หลายป้ระเทศึไม่ได้ตกเป้็นอาณานิคมของป้ระเทศึตะวันตกอย่างเป้็นทางการ แต่ได้รับอิทธิพล
ด้านแนวคิดการพัฒนาเศึรษฐกิจำสังคมแบบสมัยใหม่ และม่การกำาหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศึรษฐกิจำและสังคมของป้ระเทศึทุก 4-5 ป้ี ในกรณ่ของป้ระเทศึไทย รัฐบาลไทยได้จำัดตั้งสภาเศึรษฐกิจำ
แห่งชาตขิึน้ใน พ.ศึ. 2493 โดยมห่น้าท่�เสนอความเหน็และคำาแนะนำาต่อรัฐบาลในเรื�องเก่�ยวกบัเศึรษฐกจิำ
ของป้ระเทศึ ต่อมาใน พ.ศึ. 2502 ได้เพิ�มบทบาทหน้าท่�วางแผนพัฒนาป้ระเทศึเป้็นการเฉพาะตาม
คำาแนะนำาของผู้เช่�ยวชาญจำากธนาคารโลก และเป้ล่�ยนชื�อเป้็นสำานักงานสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจำ
แห่งชาติ หรือท่�เร่ยกกันติดป้ากว่า สภาพัฒน์  อาจำกล่าวได้ว่า สภาพัฒน์ในฐานะท่�เป้็นองค์กรวางแผน
พัฒนาป้ระเทศึเป้็นองค์กรแรกในป้ระเทศึไทยท่�ได้นำาเอาวิธ่การศึึกษาอนาคตอย่างเป้็นระบบมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา 

สรุป้ได้ว่า ในยุคทศึวรรษท่� 1950 และ 1960 การสร้างชาติของป้ระเทศึกำาลังพัฒนาภายหลัง
การป้ระกาศึเอกราชจำากเจำ้าอาณานิคม ทำาให้เกิดความต้องการในการวิเคราะห์และมองภาพอนาคต
ของป้ระเทศึอย่างเป้็นระบบ เนื�องด้วยความจำำาเป้็นในการวางแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมในระดับ
ป้ระเทศึ และความเร่งด่วนในการสร้างอตัลักษณ์และภาพลกัษณ์ของความเป็้นชาตหิลงัจำากท่�ได้ป้ระกาศึ
เอกราชแล้ว แนวคิดและวิธ่การวางแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมในป้ระเทศึพัฒนามาก่อนในยุโรป้
และสหรัฐอเมริกา จำึงได้แพร่หลายไป้ทั�วโลกในช่วงเวลาเด่ยวกันน่้เอง
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อนาคตเชิงพยากรณ์
และประจักษ์นิยม

ไม่ว่าในศึาสตร์ใดก็ตาม การแบ่งกลุม่ทฤษฎ่ แนวคดิและวิธ่การวเิคราะห์ย่อมม่อยูห่ลากหลาย โดยขึน้อยู่
กับเกณฑ์และวิธ่การท่�นักวเิคราะหแ์ต่ละคนเลอืกใช้ การแบ่งกลุ่มทฤษฎ่และแนวคิดด้านอนาคตศึกึษา
ก็เช่นกัน นักวิชาการด้านอนาคตศึึกษาหลายคนได้เสนอวิธ่การแบ่งกลุ่มแนวคิดพื้นฐานของศึาสตร์น่้ไว้
หลายแบบ หนึ�งในนั้นคือนักอนาคตศึึกษาท่�ม่ชื�อเส่ยงคนหนึ�งคือเจำนนิเฟิอร์ กิ๊ดล่ย์ (Jennifer Gidley) 
ซึ�งแบ่งกลุม่แนวความคดิด้านอนาคตศึึกษาไว้ 5 กลุม่ ได้แก่ (1) เชงิพยากรณ์และป้ระจัำกษ์นยิม (predic-
tive-empirical) (2) เชิงวิพากษ์และบรรทัดฐาน (critical-normative) (3) เชิงวัฒนธรรมและต่ความ 
(cultural-interpretive) (4) เชงิการมส่่วนร่วมและรณรงค์ทางสังคม (participatory-advocacy) และ 
(5) เชิงบูรณาการและองค์รวม (integral-holistic)25 เนื้อหาส่วนต่อจำากน่้อธิบายแนวคิดทั้งห้ากลุ่มน่้

กลุ่มแรกคืองานอนาคตศึึกษาเชิงพยากรณ์และป้ระจัำกษ์นิยม กระแสความรู้หนึ�งท่�ได้เกิดขึ้นใน
ช่วงสงครามโลกครั้งท่�สองและกลายมาเป้็นพื้นฐานสำาคัญของอนาคตศึึกษาในยุคต่อมาคือการวิจัำย
ดำาเนินงาน (Operations Research หรือ OR) ใน พ.ศึ. 2482 นักวิทยาศึาสตร์ในกองทัพอังกฤษ
ได้รับคำาสั�งให้วิเคราะห์หาวิธ่การป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลย่เรดาร์ในป้ฏิบัติการทั�วไป้ของกองทัพอากาศึ 
จำนท้ายท่�สุดสามารถพัฒนาระบบป้ฏิบัติการ (operational system) ท่�ใช้ระบบเรดาร์ในการสู้รบ
ทางอากาศึกับฝูงบินของเยอรมน่ และทำาให้อังกฤษสามารถเอาชนะการต่อสู้ทางอากาศึบนน่านฟิ้า
อังกฤษได้ใน พ.ศึ. 248326 ระบบป้ฏิบัติการดังกล่าวม่องค์ป้ระกอบสำาคัญท่�กลายเป้็นพื้นฐานสำาหรับ
การศึึกษาอนาคตในยุคต่อมา นั�นคือ ระบบวิเคราะห์ท่�ใช้เทคโนโลย่เรดาร์เพื�อคาดการณ์ว่า เครื�องบิน
ทิ้งระเบิดของเยอรมน่จำะมุ่งไป้ท่�ไหนและเมื�อใด ระบบคาดการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ�มป้ระสิทธิภาพของ
เครื�องบนิรบขององักฤษในการตดัสนิใจำท่ามกลางทางเลอืกของสถานการณ์ท่�คาดว่าจำะเกดิขึน้ในอนาคต

ความสำาเร็จำของการใช้วิธ่การทางวิทยาศึาสตร์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเลือกในการสู้
รบครั้งนั้น ทำาให้กองทัพของป้ระเทศึอื�นให้ความสำาคัญกับแนวทางน่้มากขึ้น รัฐบาลหลายป้ระเทศึได้
สร้างทม่นกัวเิคราะห์ในด้านน้่โดยเฉพาะ โดยในป้ระเทศึอังกฤษเร่ยกงานศึึกษาแนวน่้ว่า Operational 
Research ส่วนในสหรัฐอเมริกา มักเร่ยกว่า Operations Research และ Systems Analysis27 ใน
ช่วงเวลาท่�ผ่านมา ศึาสตร์ด้านน่้พัฒนามามาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการใช้แบบจำำาลองเชิงคณิตศึาสตร์
และสถิติศึาสตร์เป้็นส่วนหนึ�งของวิธ่การท่�ช่วยในการตัดสินใจำขององค์กร  การวิจำัยดำาเนินงานมักสร้าง



27 | อนาคตศึกษา

แบบจำำาลองขึ้นมาเพื�อใช้วิเคราะห์ระบบท่�ม่ความซับซ้อนในโลกความเป้็นจำริง โดยม่เป้้าหมายเพื�อ
ให้การดำาเนินงานม่ป้ระสิทธิภาพท่�สุด 

การศึึกษาอนาคตอย่างเป็้นระบบม่จำดุเริ�มต้นท่�พฒันาเป็้นคู่ขนานกนัในสหรฐัอเมรกิาและในยโุรป้ 
สำาหรับในสหรัฐอเมริกา การวิเคราะห์อนาคตพัฒนาขึ้นจำากการพัฒนากรอบแนวคิดและเครื�องมือใน
การวเิคราะห์ระบบ (systems analysis) ท่�ใช้ในการเตร่ยมพร้อมรบัมอืด้านการทหารและการสงคราม
เป้็นหลัก นักวิจำัยในมหาวิทยาลัยสแตนฟิอร์ด (Stanford University) ได้ก่อตั้งชมรมวิจำัยระบบทั�วไป้ 
(The Society for General Systems Research) ขึ้นใน พ.ศึ. 2498 เพื�อหาช่องทางในการป้ระยุกต์
ใช้ความรู้ด้านระบบศึาสตร์ (systems sciences) และไซเบอร์เนติกส์ (cybernetics) ซึ�งแต่เดิมหมาย
ถึงการศึึกษาข้ามศึาสตร์ (transdisciplinary) เพื�อทำาความเข้าใจำในระบบการควบคุม (control) และ
สื�อสาร (communication) ของสิ�งม่ชว่ติและเครื�องจัำกร28 แต่ในปั้จำจุำบนัหมายถงึการศึกึษาการควบคุม
ระบบด้วยเทคโนโลย่

จำะเห็นได้ว่า งานวิจำัยด้านอนาคตศึึกษายุคแรกในกลุ่มน่้ได้รับอิทธิพลหลักจำากคตินิยมในป้รัชญา
วิทยาศึาสตร์แบบป้ฏิฐานนิยมตามโลกทัศึน์แบบนิวตันท่�มองธรรมชาติของมนุษย์และการเป้ล่�ยนไป้ใน
โลกตามกลไก และสามารถทำานายหรอืพยากรณ์ (predict) ได้ ความเชื�อพืน้ฐานของแนวคดิป้ฏิฐานนยิม
คือความจำริงท่�สามารถรับรู้ได้ด้วยกระบวนการวิทยาศึาสตร์ม่ความเป้็นหนึ�งเด่ยว โดยสามารถทดสอบ
และพิสูจำน์ได้ด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศึาสตร์แบบป้ระจำักษ์นิยม 

อนาคตศึึกษาในยุคแรกเน้นการพยากรณ์อนาคตด้วยกระบวนการและวิธ่การเชิงวิทยาศึาสตร์ 
จำึงสะท้อนกระบวนทัศึน์หลักในวงการวิชาการในยุคนั้น ทั้งวิทยาศึาสตร์ธรรมชาติและสังคมศึาสตร์ท่�
พยายามพัฒนากรอบแนวคิดและวิธ่การวิจัำยตามแนวคิดป้ฏิฐานนิยม เพื�อให้ม่ความเป้็นวิทยาศึาสตร์
มากขึ้น ภายใต้กระแสทรรศึน์ดังกล่าว นักอนาคตศึึกษาในยุคน่้จำึงเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธ่การ
ท่�ม่ความเป้็นกลางหรือภววิสัย (objectivity) เพื�อให้ภาพอนาคตท่�คาดการณ์ม่ความน่าเชื�อถือมากขึ้น 
อ่กนัยหนึ�งคือ นักวิจำัยด้านอนาคตศึาสตร์ต้องการผลักดันให้การศึึกษาอนาคตเป้็นวิทยาศึาสตร์และได้
รับการยอมรับมากขึ้น

จำุดเริ�มต้นของการวิเคราะห์อนาคตด้วยวิธ่การเชิงวิทยาศึาสตร์อยู่ท่�โครงการศึึกษาแนวโน้ม
การเป้ล่�ยนแป้ลงทางสังคมของสหรัฐอเมริกาในช่วง พ.ศึ. 2467-2479 โดยกลุ่มนักวิจัำยท่�แต่งตั้งโดย
ป้ระธานาธิบด่สหรัฐ (President's Research Committee on Social Trends)29  ในงานดังกล่าว 
คณะผู้ศึึกษา ซึ�งนำาโดยนักสังคมวิทยาชื�อ วิลเล่ยม ออกเบิร์น (William Ogburn) ได้รวบรวมข้อมูล
จำากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจำากข้อมูลสำามะโนป้ระชากรของป้ระเทศึ แล้วใช้เครื�องมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเศึรษฐกิจำ สังคมและทัศึนคติของผู้คน จำากนั้นจำึงพยากรณ์การ
เป้ล่�ยนแป้ลงท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้นตามแนวโน้มจำากอด่ต ต่อมาใน พ.ศึ. 2480 คณะกรรมการทรัพยากร
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Resources Committee) ซึ�งม่ออกเบิร์นเป้็นกรรมการ
อยู่ด้วย ได้เผยแพร่รายงานชื�อ Technological Trends and National Policy, Including the 
Social Implications of New Inventions ซึ�งไดว้ิเคราะหแ์ละนำาเสนอแนวโนม้การเป้ล่�ยนแป้ลงดา้น
เทคโนโลย่ และผลกระทบท่�ม่ต่อสังคม 
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วิธ่การศึึกษาหลักท่�ใช้ในรายงานท้ังสองฉบับคือการคาดการณ์โดยใช้วิธ่เชิงป้ริมาณในการค้นหา
แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงจำากอด่ตจำนถงึปั้จำจุำบนั แล้วจึำงป้ระมาณค่าในอนาคตโดยการลากเส้นแนวโน้ม
ต่อไป้ยงัข้างหน้าอก่ 2-3 ทศึวรรษ ทฤษฎก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงทางสงัคมท่�เป็้นพ้ืนฐานของการวเิคราะห์แนว
โน้มและการคาดการณ์ของออกเบร์ินคอื การผลติสิ�งป้ระดษิฐ์ทางเทคโนโลยแ่ละนวตักรรมทำาให้เกดิการ
เป้ล่�ยนแป้ลงทางโครงสร้างเศึรษฐกจิำ ซึ�งทำาให้เกดิการเป้ล่�ยนแป้ลงของสถาบนัทางสงัคมตามมา ตัง้แต่
ระดับครอบครัวไป้จำนถึงรัฐบาล  ในขณะเด่ยวกัน การเป้ล่�ยนแป้ลงของสถาบันทางสังคมทำาให้ป้รัชญา
ทางสังคมของผู้คนในยุคนั้นเริ�มเป้ล่�ยนไป้ ทั้งความเชื�อ ทัศึนคติและค่านิยม  การเป้ล่�ยนแป้ลงดังกล่าว
ย้อนกลับไป้ทำาให้เกิดความต้องการในสินค้าและสิ�งป้ระดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่�ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงทาง
เทคโนโลย่และการผลิตนวัตกรรมสืบเนื�องต่อไป้เป้็นวัฏจำักร

แนวคิดผลกระทบของเทคโนโลย่ต่อสังคมของออกเบิร์นเป้็นท่�ยอมรับอย่างแพร่หลายและกลาย
เป้็นพื้นฐานของแนวคิดของการป้ระเมินเทคโนโลย่ (technology assessment) ซึ�งพัฒนาต่อมา
เป้็นวิธ่การหนึ�งท่�สำาคัญของงานวิจำัยด้านอนาคตศึึกษา อ่กทั้งยังได้กลายเป้็นพันธกิจำหลักขององค์กร
สำาคัญด้านอนาคตศึึกษา อาทิ  สำานักงานป้ระเมินเทคโนโลย่ (Office of Technology Assessment) 
ของรัฐสภาสหรัฐฯ

รายงานแนวโน้มทางสังคมฉบับดังกล่าวยังเป้็นจำุดเริ�มต้นของแนวคิดการแสดงดัชน่เชิงป้ริมาณ
ท่�แสดงแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงและสถานการณ์ป้ัจำจำุบันของป้ระเทศึ เพื�อกำาหนดและตัดสินใจำใน
นโยบายสำาหรับอนาคต แนวคิดน้่ต่อมาได้แพร่หลายและพัฒนากลายเป็้นขบวนการตัวบ่งช้่ทางสังคม 
(Social Indicators Movement) นับตั้งแต่ทศึวรรษท่� 1960 เป้็นต้นมา ดัชน่เชิงป้ริมาณเหล่าน้่ม่
ตั้งแต่ด้านป้ระชากร เศึรษฐกิจำ แรงงาน ไป้จำนถึงด้านการศึึกษา สาธารณสุข และการเป้ล่�ยนแป้ลงทาง
เทคโนโลย่30 การสร้างดัชน่ด้านป้ระชากร เศึรษฐกิจำและสังคมกลายพื้นฐานของการวางแผนพัฒนา
เศึรษฐกจิำและสงัคมของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาในยคุต่อมา นอกจำากน่ ้ด้วยการส่งเสรมิของสหป้ระชาชาติ
และเงนิช่วยเหลอืของรฐับาลสหรฐัฯ รฐับาลในหลายป้ระเทศึทั�วโลกได้เกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ตัวเลข
เหล่าน่้ เพื�อใช้ในการวางแผนพัฒนาทางเศึรษฐกิจำและสังคม สืบเนื�องมาจำนถึงแนวคิดตัวช่้วัดคุณภาพ
ช่วิตท่�เป้็นพื้นฐานของการวางแผนนโยบายสาธารณะในป้ัจำจำุบัน31 และตัวช้่วัดด้านการพัฒนาอย่าง
ยั�งยืนในป้ัจำจำุบัน  อาจำกล่าวได้ว่า การเก็บข้อมูลเพื�อวางแผนนโยบายพัฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมของ
ป้ระเทศึไทยท่�เริ�มมาตั้งแต่ป้ระมาณ พ.ศึ. 2500 ก็รับอิทธิพลมาจำากขบวนการตัวบ่งช้่ทางสังคม
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

แนวคดิและวิธ่การพยากรณ์อนาคตอย่างเป็้นระบบตามแนวป้ฏฐิานนยิมและป้ระจัำกษ์นยิมน้่ ได้รบั
การสนบัสนนุอย่างจำรงิจำงัในสหรฐัอเมรกิาในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่�สอง และในช่วงเข้าสูย่คุสงคราม
เย็นระหว่างกลุ่มป้ระเทศึตะวันตกท่�นำาโดยสหรัฐอเมริกากับกลุ่มป้ระเทศึตะวันออกท่�นำาโดยสหภาพ
โซเว่ยต กลุ่มมหาอำานาจำทั้งสองฝ่ายพยายามพัฒนาอาวุธยุทโธป้กรณ์ท่�ทันสมัยและแสนยานุภาพให้
เหนือกว่าอ่กฝ่ายหนึ�ง พร้อมกันน่้แต่ละฝ่ายได้พยายามพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ  ท่�ช่วยให้สามารถวางแผน
และกำาหนดยุทธศึาสตร์ทางทหารได้อย่างเฉ่ยบคม ความสำาเร็จำในการใช้การวิจัำยดำาเนินงานหรือการ
วิเคราะห์ระบบในช่วงสงครามโลกครั้งท่�สอง นำาไป้สู่การจำัดตั้งโครงการพิเศึษขึ้นมาในช่วงหลังสงคราม 
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ใน พ.ศึ. 2488 กองทพัอากาศึสหรฐัฯ รเิริ�มโครงการร่วมกับบรษิทัดกัลาส แอร์คราฟิ (Douglas Aircraft 
Company) ชื�อ Project RAND (“Research ANd Development) เพื�อวางแผนการพัฒนา
อาวุธในอนาคตระยะยาว โครงการดังกล่าวพัฒนาต่อมาเป้็นองค์กรท่�ไม่แสวงหากำาไร (non-profit 
organization) ชื�อว่าแรนด์ คอร์ป้อเรชัน (RAND Corporation) ซึ�งม่บทบาทหน้าท่�หลักเป้็นองค์กรท่�
ป้รกึษา (think tank) ให้กบัหน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา แม้ว่าแรนด์ไม่ถือว่าเป็้นองค์กรท่�ป้รกึษา
แห่งแรก แต่ถือว่าม่ชื�อเส่ยงและทรงอิทธิพลมากท่�สุดแห่งหนึ�งของโลก

ในช่วงแรก กจิำกรรมหลกัของแรนด์คอืการคาดการณ์ในป้ระเดน็ด้านการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
โครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบาย การป้ระเมิน
เทคโนโลย่ และการเสนอข้อแนะนำาและข้อควรระวังในด้านต่าง ๆ หัวข้อการวิเคราะห์ครอบคลุม
ตั้งแต่การใช้ป้ระโยชน์จำากดาวเท่ยมวิทยาศึาสตร์ การใช้เครื�องยนต์จำรวดสำาหรับข่ป้นาวุธ การใช้
ข่ป้นาวุธข้ามทว่ป้ การใช้ระบบขับเคลื�อนพลังงานนิวเคล่ยร์ ไป้จำนถึงการเลือกตำาแหน่งท่�ตั้งของ
ฐานทัพ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการคาดการณ์การตัดสินใจำของผู้นำาป้ระเทศึคอมมิวนิสต์ รวมถึง
สถานการณ์ด้านการทหารอื�น ๆ  อก่มากมาย32 นอกจำากการวเิคราะห์ป้ระเด็นเชงิยทุธศึาสตร์เหล่าน้่แล้ว 
นักวิจำัยของแรนด์ยังพัฒนาวิธ่การวิเคราะห์และคาดการณ์ท่�ถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้น โดยเน้นการใช้
แบบจำำาลองคณิตศึาสตร์และการใช้ป้ระโยชน์จำากความสามารถในการคำานวณของคอมพิวเตอร์ท่�เริ�ม
พัฒนาขึ้นในยุคนั้น  อาทิ การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการทหาร และวิธ่การเดลฟิีหรือเดลฟิาย (Delphi) 

แนวคดิและวธิก่ารดงักล่าวได้รบัการพฒันาต่อด้วยนกัวจิำยัในแรนด์ คอร์ป้อเรชนัและสถาบนัเพื�อ
อนาคต (Institute for the Future) ซึ�งเป็้นองค์กรไม่แสวงหากำาไรท่�แยกตวัมาจำากแรนด์ใน พ.ศึ. 2511 
ตัวอย่างของวิธ่การท่�นักวิชาการในองค์กรเหล่าน่้พัฒนาขึ้นมา ได้แก่ แบบจำำาลองทางคณิตศึาสตร์และ
สถิติศึาสตร์ การจำำาลองสถานการณ์ (simulation) การใช้เกม (gaming) รวมถึงวิธ่การเดลฟิายท่�ยังคง
มใ่ช้กันอย่างแพร่หลายในงานวจัิำยด้านอนาคตศึึกษาและสงัคมศึาสตร์สาขาอื�น งานวเิคราะห์ของแรนด์
ในช่วงต่อมาในทศึวรรษท่� 1970 ครอบคลุมป้ระเด็นท่�ไม่เก่�ยวข้องกับการทหาร เช่น การเป้ล่�ยนแป้ลง
โครงสร้างป้ระชากร การแพทย์และสาธารณสขุ ปั้ญหาการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในเมอืง รวมถงึการ
เป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึของโลก  งานวิจำัยของแรนด์และอ่กหลายหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาใน
ช่วงสงครามเย็นได้ป้ระยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและเทคนิคท่�พัฒนาเพื�อการทหารในการพัฒนาเศึรษฐกิจำ
และสงัคมในเมอืง ทัง้การวจัิำยดำาเนนิงาน การวเิคราะห์ระบบ การวเิคราะห์ภาพถ่าย (photo imaging) 
และไซเบอร์เนติกส์ หนึ�งในผลลัพธ์ของงานวิจำัยในแนวน่้คือโครงการฟิื้นฟิูเมือง (urban renewal) ใน
เมืองใหญ่ทั�วสหรัฐอเมริกา33 

ไม่ว่าป้ระเด็นวิเคราะห์จำะเป็้นด้านการทหารหรือด้านสังคมเศึรษฐกิจำทั�วไป้ กรอบแนวคิดท่�เป็้นพ้ืนฐาน
หลักของการวิเคราะห์และคาดการณ์ของท่มวิจัำยของแรนด์ ยังคงเป็้นการวิเคราะห์เชิงระบบ โดยให้
ความสำาคัญกับการมองปั้ญหาแบบองค์รวม (holistic) และความสัมพันธ์และป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์
ป้ระกอบต่าง ๆ ในระบบ และระหว่างองค์ป้ระกอบแต่ละส่วนกับระบบท้ังหมด กรอบแนวความคิด
น้่ยังเป็้นพ้ืนฐานของการใช้คณะนักวิจัำยจำากสหสาขาท่�ทำางานร่วมกัน พร้อมกับการวิเคราะห์ปั้ญหา
เด่ยวกันจำากมุมมองท่�แตกต่างกัน ท้ังมุมมองในเชิงทฤษฎ่และเชิงป้ฏิบัติ และจำากมุมมองของผู้เช่�ยวชาญ
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และนักวิชาการไป้พร้อมกับมุมมองของผู้ป้ฏิบัติการและผู้สังเกตการณ์ทั�วไป้ คุณลักษณะสำาคัญอ่ก
ป้ระการหนึ�งของแนวคิดและแนวทางการทำางานของท่มวิจัำยของแรนด์คือ การสร้างแบบจำำาลองท่�ยอ่
ส่วนระบบท่�กำาลังศึึกษาอยูใ่ห้ม่ความซับซ้อนน้อยลง เพื�อสามารถนำาเอาแบบจำำาลองน้ันไป้ทดลองและ
พิสูจำน์สมมติฐานต่อได้ด้วยวิธ่การต่าง ๆ แนวทางน้่เป็้นไป้ตามแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัำยดำาเนินการท่�ได้
พัฒนามาก่อนหน้าน้่ ซึ�งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงองค์กรของป้ระเด็นปั้ญหาท่�ต้องการวิเคราะห์ 
การสื�อสารและป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ป้ระกอบของระบบ รวมไป้ถึงการควบคุมกำากับระบบ เพื�อระบุ
ถึงปั้จำจัำยท่�ม่ผลต่อการทำางานของระบบและปั้จำจัำยท่�สามารถจัำดการป้รับเป้ล่�ยนให้ด่ข้ึนได้ ท้ังน้่ จุำดมุ่ง
หมายหลักของการวิเคราะห์คือ เพื�อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจำดำาเนินกิจำกรรมท่�นำาไป้สู่การเพิ�ม
ป้ระสิทธิภาพของระบบน้ัน

การคาดการณ์ระยะยาวและการใช้กรอบอนาคตในการวิเคราะห์นโยบายเป้็นกิจำกรรมสำาคัญ
ท่�กลายเป้็นภาพลักษณ์หลักของแรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการนำาเอาเหตุการณ์ท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้นใน
อนาคตมาเป็้นส่วนสำาคญัของการวเิคราะห์นโยบาย นกัวจิำยัของแรนด์ยงัได้พฒันาวธิก่ารคาดการณ์แบบ
ใหม่ไป้พร้อมกับป้รบัป้รงุวิธก่ารท่�มอ่ยูแ่ล้วแต่เดมิ อาท ิการจำำาลองสถานการณ์โดยคอมพวิเตอร์ การใช้
เกมและการแสดงบทบาทสมมติ (role-playing) เทคนิคเชิงคณิตศึาสตร์ เช่น โป้รแกรมเชิงเส้นและไม่
เชิงเส้น (linear and non-linear programming) วิธ่การมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) 
วธ่ิการคาดการณ์เทคโนโลย ่ซึ�งรวมถงึแบบเดลฟิาย รวมถงึการตัง้งบป้ระมาณแบบแผนงาน (program 
budgeting) และการวิเคราะห์ต้นทุน-ป้ระสิทธิผล (cost-effectiveness analysis)34 วิธ่การเหล่าน่้
ยังคงใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการและวงการวางแผนนโยบายทั�วโลกในป้ัจำจำุบัน

แรนด์ คอร์ป้อเรชันถือว่าเป้็นองค์กรต้นแบบของอนาคตศึึกษาท่�สำาคัญของโลก นักอนาคต
ศึึกษาของแรนด์ท่�ม่ผลงานสำาคัญในยุคแรกน้่คือเฮั่อร์มัน คาน (Herman Kahn) ซึ�งเช่�ยวชาญด้าน
การวางแผนยุทธศึาสตร์ โดยเฉพาะด้านความมั�นคงและการทหาร หนังสือสำาคัญของคานได้แก่ “On 
Thermonuclear War” ท่�เผยแพร่ใน พ.ศึ. 2503 “Thinking about the unthinkable” ใน 
พ.ศึ. 2505 และ “The Year 2000: a framework for speculation on the next thirty-three years” 
ใน พ.ศึ. 2510 นักวิจำัยท่�เคยทำางานท่�แรนด์แยกตัวออกมาตั้งองค์กรและสถาบันเก่�ยวกับการศึึกษา
อนาคตหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา อาทิ สถาบันฮั่ัดสัน (Hudson Institute) ท่�ก่อตั้งโดยเฮั่อร์มัน คาน  

สถาบันสำาหรับอนาคต (Institute for the Future) และ เดอะ ฟิิวเจำอร์ส กรุ๊บ (The Futures 
Group) รวมถงึองค์กรและบรษิทัท่�ป้รกึษาจำำานวนมากทั�วโลกท่�ป้ระยกุต์ใช้แนวคิดเชงิระบบและวธิก่าร
อื�น ๆ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่�พัฒนาขึ้นท่�แรนด์ 

แนวทางวิเคราะห์แบบน่้นอกจำากเน้นการพยากรณ์เชิงป้ระจำักษ์ (predictive-empirical) แล้ว 
ยังคงเป้็นการป้ระมาณค่าตามแนวโน้ม (conformist-extrapolative) ซึ�งคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลง 
(prognosis) การวางแผน และการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยแ่ละด้านเศึรษฐกจิำเป็้นหลกั จำดุแขง็ข้อหนึ�ง
ของแนวคดิและแนวทางการศึกึษาอนาคตแบบน่ค้อืความเป็้นกลางหรอืภววสัิย และไม่มอ่คตหิรอืขึน้อยู่
กับคุณค่าหรือค่านิยมใด ๆ แต่แนวทางน่้ได้รับการวิพากษ์ว่า ป้ระเด็นและกรอบการวิเคราะห์มักแคบ 
และไม่ตระหนักถึงบริบทเงื�อนไขของเรื�องนั้น ๆ  นอกจำากน่้ การพยากรณ์ท่�ม่ผลลัพธ์เป้็นภาพอนาคต
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ตามแนวโน้มอาจำสื�อถึงการหล่กเล่�ยงไม่ได้และต้องยอมรับตามชะตากรรม หากแนวโน้มม่ผลลัพธ์เชิง
ลบอาจำให้ผู้เก่�ยวข้องรู้สึกหมดหวัง ถ้าคิดว่าไม่สามารถทำาอะไรเพื�อแก้ไขป้รับเป้ล่�ยนแนวโน้มนั้นได้

การพยากรณ์เป็้นความพยายามท่�จำะรูถึ้งภาพอนาคตท่�มอ่ยูห่นึ�งเดย่ว นกัพยากรณ์จึำงต้องพัฒนา
วิธ่การศึึกษาท่�จำะทำาให้ภาพอนาคตม่ความคมชัดและแม่นยำาท่�สุด นักอนาคตศึึกษาหลายคนเสนอ
แนวทางการแบ่งป้ระเภทของการพยากรณ์ไว้ หนึ�งในนั้นคือ แบร์ทร็อง เดอ จำูว่เนล (Bertrand de 
Jouvenel) ซึ�งเสนอในหนังสือชื�อ L'Art de la Conjecture (The Art of Conjection) ไว้ว่า การ
พยากรณ์แบ่งออกเป็้น 2 ป้ระเภทหลกัคอื การพยากรณ์เชิงวทิยาศึาสตร์ (scienctific prediction) และ
การพยากรณ์เชงิป้ระวตัศิึาสตร์ (historical conjection) แบบแรกเป็้นการพยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลง
ของสภาพกายภาพท่�เกดิจำากการพฒันาด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ การทดลองทางวทิยาศึาสตร์
และการสร้างต้นแบบทางวิศึวกรรมในห้องทดลองถือว่าเป้็นการพยากรณ์เชิงวิทยาศึาสตร์ เนื�องจำาก
ม่การตั้งสมมติฐานขึ้นมาตามกรอบแนวคิด แล้วเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อพิสูจำน์ความเป้็นไป้ได้
ทางทฤษฎ่ท่�ได้ตั้งไว้แต่ตอนต้น กระบวนการวิเคราะห์เชิงวิทยาศึาสตร์ท่�ดำาเนินการอย่างเป้็นระบบ
น่้ ใช้ทั�วไป้ในการพยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงในสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ ตัวอย่างท่�เห็นได้ชัดคือการ
พยากรณ์อากาศึ

อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์เชิงวิทยาศึาสตร์ม่ข้อจำำากัดอยู่มาก แม้ว่าความสามารถในการ
พยากรณ์อากาศึได้พัฒนาขึ้นมาก แต่กระนั้นนักวิเคราะห์ก็ยังไม่สามารถพยากรณ์การเกิดขึ้นของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างแม่นยำาเสมอไป้ การเกิดพายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว คลื�นสึนามิ อาจำพอ
พยากรณ์ได้ในระดบัภาพรวมและในระยะสัน้เมื�อภัยพบิตันิัน้ได้ก่อตวัขึน้แล้ว แต่ยงัไม่สามารถพยากรณ์
ผลกระทบท่�เกิดขึ้นจำริงในแต่ละพื้นท่�ได้อย่างแม่นยำาเท่าใด แบบจำำาลองด้านภูมิอากาศึในระดับโลก
อาจำสามารถแสดงอุณหภูมิและระดับนำ้าทะเลท่�เพิ�มขึ้นและสภาพภูมิอากาศึท่�ป้รวนแป้ร แต่ยังไม่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำาว่า ป้ริมาณฝนท่�ตกลงมาในแต่ละพื้นท่�จำะม่มากน้อยเท่าใด และจำะ
ม่ผลกระทบโดยตรงอย่างไรบ้างกับคนในพื้นท่�นั้น ตัวอย่างน้่แสดงถึงข้อจำำากัดในการพยากรณ์ทาง
วิทยาศึาสตร์ท่�ม่อยู่ในป้ัจำจำุบัน

ส่วนการพยากรณ์เชิงป้ระวัติศึาสตร์นั้น เดอ จำูว่เนล หมายถึงการพยายามรู้ถึงอนาคตของ
พฤติกรรมมนุษย์ ข้อเสนอของเดอ จำูว่เนลแตกต่างจำากนักสังคมศึาสตร์ในยุคศึตวรรษท่� 19 และ 
20 ท่�พยายามพัฒนาศึาสตร์ว่าด้วยมนุษย์กับสังคมให้ม่ความเป้็นวิทยาศึาสตร์มากข้ึน ตัวอย่าง
เช่น ออกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) เสนอแนวคิดของศึาสตร์ท่�เร่ยกว่า ฟิิสิกส์สังคม (social 
physics) ซึ�งต่อมากลายเป้็นพื้นฐานความคิดหนึ�งในสังคมวิทยา เดอ จำูว่เนล แย้งว่า การใช้
ทฤษฎ่และเครื�องมอืบางอย่างเพื�อรูถึ้งอนาคตของพฤติกรรมมนษุย์ถอืเป็้นการพยากรณ์แบบหนึ�ง แต่
เนื�องจำากมนุษย์และป้ัจำจำัยด้านสังคมวัฒนธรรมม่ความซับซ้อนมาก การใช้เครื�องมือทางวิทยาศึาสตร์
ในการพยากรณ์อนาคต จำึงไม่น่าจำะม่ความแม่นยำามากไป้กว่าการทำานายโชคชะตาในสมัยโบราณ 
การทำาความเข้าใจำในอนาคตของมนุษย์และสังคมจำำาเป้็นต้องใช้เครื�องมืออื�นท่�เข้าใจำถึงและยอมรับ
ในความซับซ้อนดังกล่าว
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อนาคตเชิงวิพากษ์
และปทัสถาน 

อนาคตศึึกษาเชิงวิพากษ์และเชิงป้ทัสถานหรือบรรทัดฐาน (critical-normative) พัฒนาขึ้นในยุคต่อ
มา โดยมุ่งวิพากษ์กลุ่มนักอนาคตศึึกษาแนวป้ระจำักษ์นิยมท่�ม่มาก่อนหน้านั้น ซึ�งถือว่าเป้็นนักวิชาการ
กระแสหลักในทศึวรรษท่� 1950 อนาคตศึึกษาเชิงวิพากษ์เน้นความรู้เชิงป้ลดป้ล่อย (emancipatory 
knowledge) ซึ�งมองว่า ความรู้เก่�ยวกับอนาคตไม่ได้ป้ราศึจำากอคติและคุณค่า ดังท่�นักอนาคตศึึกษา
แนวป้ฏฐิานนยิมยดึถอืมาตลอด  นกัคดิหลายสาขาในทศึวรรษท่� 1950 เริ�มวพิากษ์วจิำารณ์การพยากรณ์
อนาคตเพื�อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนด้านการทหาร โดยเฉพาะแนวคิดและวิธ่การ
พยากรณ์อนาคตของกลุม่นกัวเิคราะห์ของแรนด์ คอร์ป้อเรชันท่�สร้างฉากทศัึน์ ทางทหารสำาหรบัรฐับาล
สหรฐัฯ ในยคุสงครามเยน็ นกัวชิาการเชงิวพิากษ์เสนอว่า ภาพอนาคตไม่ได้มอ่ยูห่นึ�งเดย่ว และรฐับาล
หรือคนกลุม่หนึ�งไม่ควรยดึภาพอนาคตมาครอบครองและควบคมุเพื�อป้ระโยชน์ของตนเอง แต่อนาคต
ม่อยู่หลายภาพ และคนกลุ่มอื�น สามารถจำินตนาการ ออกแบบ และสร้างขึ้นมาร่วมกันได้ 

นกัวชิาการเชงิวพิากษ์หลายกลุม่ก่อตัง้กลุม่วจัิำยและต่พมิพ์ผลงานท่�เสนอแนวคดิการศึึกษาอนาคตท่�
ให้คนเป็้นศูึนย์กลาง และเสนอให้ลดความสำาคญัของการวางแผนของรฐัและการพยากรณ์อนาคตท่�มุง่เน้น
การวเิคราะห์ฉากทศัึน์ของการทำาสงคราม นกัวชิาการเหล่าน่ว้พิากษ์แนวคิดการศึึกษาอนาคตด้วยวธ่ิการ
พยากรณ์อนาคตแบบของแรนด์ พร้อมเสนอแนวคดิทางเลือกในการศึึกษาและวางแผนอนาคตท่�มค่วาม
หลากหลายมากขึน้ แนวคดิทางเลอืกเหล่าน้่โดยมากนำาเสนอโดยนกัคิดชาวยโุรป้ 

นกัเข่ยนและนกัวชิาการด้านสนัตภิาพเป็้นกลุม่หนึ�งท่�วพิากษ์การศึึกษาอนาคตเพื�อการทำาสงคราม35 
นกัคดิกลุม่น่เ้ชื�อว่า การศึกึษาอนาคตต้องให้ความสำาคญักบัสันตภิาพและวธิก่ารแก้ไขปั้ญหาความขัดแย้ง  
ตวัอย่างนกัเขย่นในกลุม่น่ไ้ด้แก่ โรเบร์ิต ยงุค์ (Robert Jungk) นกัเข่ยนชาวออสเตร่ย ซึ�งตพ่มิพ์หนงัสือชื�อ 
Tomorrow is Already Here ใน พ.ศึ. 2495 โดยม่เนือ้หาวพิากษ์สังคมอเมริกันท่�พึ�งพาการใช้เทคโนโลย่
และการครอบครองอนาคต (colonization of the future) โดยกลุม่ชนช้ันนำา ในทำานองเด่ยวกนั โยฮั่าน กลั
ตงั (Johan Galtung) ก่อตัง้สถาบนัวจัิำยสนัตภิาพ (Peace Research Institute) ขึน้ในกรงุออสโล นอร์เวย์ 
ใน พ.ศึ. 2502 เพื�อศึกึษาอนาคตของสนัตภิาพในโลก ส่วนนกัสงัคมวทิยาและอนาคตศึึกษาชาวดทัช์ชื�อ 
เฟิรด โพลัก (Fred Polak) ตพ่มิพ์หนงัสอืชื�อ The Image of the Future ใน พ.ศึ. 2498 เป็้นภาษาดทัช์ 
ซึ�งต่อมาได้แป้ลเป็้นภาษาอังกฤษใน พ.ศึ. 250436   โพลกันำาเสนอแนวคิดอนาคตทางเลือกท่�จำนิตนาการได้ 
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(imagined alternative futures) ซึ�งกลายเป้็นพื้นฐานแนวคิดสำาคัญของอนาคตศึึกษาในยุคต่อมา 
โพลกัเสนอว่า ความรุ่งเรืองหรอืความตกตำ�าของสงัคมมกัเกิดข้ึนจำรงิ หลงัจำากท่�คนในสงัคมนัน้มม่โนภาพของ
อนาคตท่�แสดงถงึความรุ่งเรอืงขึน้หรอืความตกตำ�าลง ดงันัน้ ตราบใดท่�ผู้คนในสังคมยงัมภ่าพอนาคตท่�เป็้นบวก
และแสดงความรุ่งเรืองอยู่ สงัคมวัฒนธรรมนัน้คงยังพฒันาต่อไป้ได้อย่างเตม็ท่� แต่เมื�อไหร่ท่�ภาพอนาคตของ
ผูค้นเริ�มแสดงถงึความตกตำ�าและความเสื�อมลง สงัคมวฒันธรรมนัน้กย็ากท่�จำะรุง่เรอืงต่อไป้ ด้วยเหตดุงักล่าว 
กระบวนการสร้างภาพอนาคตท่�เป็้นทางเลอืกของสงัคมจำงึมค่วามสำาคัญอย่างยิ�งสำาหรบัสังคมนัน้

กลุม่นกัอนาคตศึาสตร์เชิงวพิากษ์ค่ายยโุรป้ ซึ�งนำาโดย โยฮั่าน กลัตัง ร่วมจำดัการป้ระชมุนานาชาติ
ของนกัวจัิำยด้านอนาคตศึึกษา (The First International Future Research Conference) เป็้นคร้ังแรก
ท่�กรงุออสโล ป้ระเทศึนอร์เวย์ใน พ.ศึ. 2510 ครัง้ต่อมาท่�เมอืงเกย่วโต ป้ระเทศึญ่�ปุ้น่ใน พ.ศึ. 2513 และ
กรงุบูคาเรสต์ ป้ระเทศึโรมาเน่ย ใน พ.ศึ. 2515 จำนนำาไป้สู่การจำดัตัง้สมาพนัธ์อนาคตศึึกษาโลก (World 
Futures Studies Federation) ท่�กรงุป้ารส่ใน พ.ศึ. 251637  พร้อมกันน้่วงการอนาคตศึกึษาทางเลอืก
เริ�มก่อตวัขึน้อย่างรวดเรว็ในฝรั�งเศึส แกสตอง แบร์เจำย์ (Gaston Berger) จำดัตัง้ศึนูย์นานาชาตว่ิาด้วยการ
ศึกึษาอนาคต (Centre International de Prospective) ใน พ.ศึ. 2500  เพื�อส่งเสรมิการมส่่วนร่วมใน
กระบวนการศึกึษาและวางแผนอนาคต ส่วนแบร์ทรอ็ง เดอ จำวูเ่นลได้จำดัตัง้สมาคมนานาชาตกิารศึกึษา
อนาคต (Association Internationale de Futuribles) ท่�กรงุป้ารส่ใน พ.ศึ. 2503 ส่วนเดนนสิ เกเบอร์ 
(Dennis Gabor) นกัอนาคตศึกึษาชาวองักฤษ เข่ยนหนังสอืชื�อ Inventing the Future ใน พ.ศึ. 2506  
และ The Mature Society: A View of the Future ใน พ.ศึ. 2515 

นกัอนาคตศึึกษากลุม่น้่เชื�อในความจำำาเป็้นและความสำาคญัของการศึึกษาอนาคตระดบัโลกท่�เน้นคน
เป็้นศึนูย์กลาง โดยเฉพาะนกัอนาคตศึกึษาด้านสนัตภิาพยำา้เน้นว่า วงการอนาคตศึกึษาไม่ควรป้ล่อยให้
ทศิึทางของงานอนาคตศึึกษาถูกกำาหนดโดยนกัวเิคราะห์และผูว่้าจ้ำางท่�สนใจำในเรื�องการทำาสงครามและ
การทหารแต่เพย่งอย่างเดย่ว กระน้ันกต็าม งานศึกึษาอนาคตท่�ได้รบัความสำาคัญและเงนิสนบัสนนุส่วนมาก
ในช่วงก่อนทศึวรรษท่� 1990 ยงัคงเป็้นงานเชงิยทุธศึาสตร์ท่�เก่�ยวข้องกบัการทหาร เนื�องด้วยสถานการณ์
และเงื�อนไขของสงครามเยน็ระหว่างค่ายทนุนยิมตะวนัตกท่�มส่หรฐัอเมรกิาเป็้นผู้นำากบัค่ายคอมมวินสิต์
ท่�มส่หภาพโซเว่ยตเป็้นพ่�ใหญ่ จำดุเป้ล่�ยนครัง้สำาคญัเกดิข้ึนหลงัจำากการสงครามเยน็ได้สิน้สดุลงในช่วงต้น
ทศึวรรษท่� 1990 เมื�อระบอบการป้กครองในยโุรป้ตะวนัออกม่การเป้ล่�ยนแป้ลงครัง้ใหญ่ ป้ระเด็นปั้ญหา
และหวัข้ออื�นจำงึได้รบัความสำาคญัมากขึน้ในวงการอนาคตศึึกษา อาท ิ การพฒันาระบบเศึรษฐกจิำและ
ระบบการเมอืงแบบป้ระชาธปิ้ไตยในอดต่ป้ระเทศึคอมมวินสิต์ การพฒันาท่�ยั�งยนืและการเป้ล่�ยนแป้ลง
สภาพภมูอิากาศึของโลก เป็้นต้น

ในทศึวรรษท่� 1950 ทัง้ฝรั�งเศึสและสหภาพโซเวย่ตต้องฟ้ืินฟิปู้ระเทศึตนเองหลงัจำากสงครามโลก
ครัง้ท่�สอง นักคดิชาวฝรั�งเศึสพยายามเสนอแนวคิดในการสร้างอนาคตท่�ดก่ว่าสำาหรบัฝรั�งเศึสและสำาหรบั
ป้ระชาคมโลกหลงัสงคราม ส่วนสหภาพโซเวย่ตกพ็ยายามสร้างระบบเศึรษฐกจิำข้ึนมาใหม่ภายใต้แนวคดิ
คอมมวินสิต์ท่�รวมศูึนย์การวางแผนเศึรษฐกจิำและสงัคมในระดบัป้ระเทศึ ความพยายามของทัง้สองป้ระเทศึ
น่ ้แม้แตกต่างกันในแนวคิดพืน้ฐานและกระบวนการ แต่ท้ังคูก่ม็ุง่ไป้ท่�การเป้ล่�ยนแป้ลงเชงิโครงสร้างของ
เศึรษฐกิจำและสงัคมในระยะยาว การศึึกษาอนาคตจึำงกลายเป็้นกจิำกรรมสำาคญัของวงการวชิาการและ
วงการวางแผนระดบัป้ระเทศึของทัง้สองป้ระเทศึในยคุดงักล่าว
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จำะเห็นได้ว่า ในช่วงแรกของการพัฒนาวงการอนาคตศึึกษา แนวคิดและวิธ่การพ้ืนฐานในการศึึกษา
ภาพอนาคตในสหรฐัอเมรกิาและในยโุรป้แตกต่างกันอย่างชัดเจำน นักอนาคตศึึกษาในสหรฐัอเมรกิาเน้น
งานวิเคราะห์เชิงป้ระยุกต์ท่�มุ่งไป้ท่�การตัดสินใจำเชิงนโยบาย โดยใช้วิธ่การเชิงป้ริมาณและการวิเคราะห์
ระบบ ในขณะท่�นักอนาคตศึึกษาในยุโรป้เน้นภาพอนาคตระยะยาวของโลกและมนุษยชาติ โดยม่
กระบวนการ วิธ่การและผู้เข้าร่วมกระบวนการท่�หลากหลายมากกว่านักวิชาการและนักวางแผนนโยบายทั�วไป้

พหุนุิยมูในุอนุาคุตศึกษา
กระบวนทัศึน์เก่�ยวกับอนาคตเริ�มเป้ล่�ยนไป้ในช่วงต้นทศึวรรษท่� 1960 จำากเดิมท่�เชื�อในอนาคตท่�

เป็้นหนึ�งเด่ยว (singular) เป็้นอนาคตท่�ม่ความเป็้นพหุ (plural) การเป้ล่�ยนแป้ลงน้่เป็้นไป้ตามกระแส
ความคดิในวงการวชิาการดา้นสังคมศึาสตรใ์นยโุรป้และสหรฐัอเมรกิา นักป้รัชญา นักวิทยาศึาสตรแ์ละ
นักสังคมศึาสตร์จำำานวนมากเริ�มวิพากษ์แนวคิดป้ฏิฐานนิยมและป้ระจัำกษ์นิยม โดยเริ�มยอมรับมาก
ข้ึนว่า วิทยาศึาสตร์ไม่ได้ม่เฉพาะความรู้ (knowledge) อยู่หนึ�งเด่ยว แต่ป้ระกอบด้วยพหุความรู้ 
(knowledges) ท่�ข้ึนอยู่กับบริบทของป้ระเด็นป้ัญหาและชุมชนนักป้ฏิบัติ (community of practice) 
แต่ละกลุ่มม่พ้ืนฐานทางทฤษฎ่แนวคิด ความเชื�อ วัตถุป้ระสงค์และวิธ่การแสวงหาความรู้ แตกต่าง
กัน นักคิดสำาคัญท่�วิพากษ์ทฤษฎ่ว่าด้วยความรู้และวิทยาศึาสตร์แบบป้ฏิฐานนิยมม่อยู่หลายสำานักคิด 
แต่ละคนม่มุมมองในการวิพากษ์แตกต่างกัน หนึ�งในน้ันคือธอมัส คูน (Thomas Kuhn) นักฟิิสิกส์
และนักป้รัชญาวิทยาศึาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ�งเสนอว่า ความจำริงทางวิทยาศึาสตร์ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง ไม่
สามารถกำาหนดโดยเกณฑ์เชิงวัตถุวิสัย (objective) แต่กำาหนดโดยฉันทามติของกลุ่มชุมชนวิทยาศึาสตร์ 
ในขณะเด่ยวกัน กระบวนทัศึน์ (paradigm) ท่�แข่งขันกันอยูใ่นแต่ละช่วงเวลามักไม่สามารถนำามาเป้ร่ยบ
เท่ยบกันได้ (incommensurable) เนื�องจำากแต่ละกระบวนทัศึน์อธิบายความจำริงท่�แตกต่างกันอย่าง
ส้ินเชิง ด้วยเหตุน้่ ความเข้าใจำในวิทยาศึาสตร์จึำงไม่สามารถพึ�งวัตถุวิสัยอย่างเด่ยวได้ และต้องคำานึงถึง
มุมมองท่�เป็้นอัตวิสัย หรือความคิดเห็นของผู้ท่�เก่�ยวข้องด้วยเช่นกัน ข้อสรุป้ท่�อ้างว่าเป็้นวัตถุวิสัยท้าย
ท่�สุดแล้วยังคงต้ังอยูบ่นเงื�อนไขและโลกทัศึน์ท่�เป็้นอัตวิสัยของนักวิจัำยอยู่ด่

นอกจำากน่้ เยอร์เกน ฮั่าเบอร์มาส (Jürgen Habermas) นักป้รัชญาและสังคมวิทยาชาวเยอรมัน
เป้็นอ่กคนหนึ�งท่�เสนอแนวคิดท่�ป้ฏิเสธทฤษฎ่ความรู้แบบป้ฏิฐานนิยม ข้อเสนอของฮั่าเบอร์มาสจำัดอยู่
ในกลุ่มสำานักคิดแฟิรงค์เฟิิร์ต (Frankfurt School) ซึ�งเป้็นผู้นำาด้านทฤษฎ่วิพากษ์ (Critical Theory) 
ท่�เน้นการไตร่ตรองความคิดและวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ความรู้จำากหลากหลายสาขาใน
สังคมศึาสตร์และมนุษยศึาสตร์ เพื�อป้ลดป้ล่อยมนุษย์จำากโครงสร้างและเงื�อนไขท่�กดทับอยู่ ความคิด
พหนุยิม (pluralism) จำงึพฒันามาจำากการวพิากษ์แนวคดิเชงิป้ฏฐิานนยิมในป้รชัญาความรูแ้ละป้รชัญา
วิทยาศึาสตร์ท่�ม่มาก่อนหน้านั้น

ฮั่าเบอร์มาสแบ่งขอบเขตความสนใจำทั�วไป้ของมนุษย์ (generic domains of human interest) ท่�สร้าง
ความรู้ไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ความรู้เก่�ยวกับการทำางาน (work) เก่�ยวกับป้ฏิสัมพันธ์ (interaction) และ
เก่�ยวกบัอำานาจำ (power) ความรู้เก่�ยวกับการทำางานหมายถึงวิธ่การและความสามารถท่�มนุษยส์ามารถ
ใช้ในการควบคุมและจัำดการสิ�งแวดล้อมรอบตนเอง หรือท่�เร่ยกว่า กิจำกรรมเชิงเครื�องมือ 
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(instrumental action) ความรู้ลักษณะน้่ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์และพิสูจำน์เชิงป้ระจัำกษ์และอยู่ภาย
ใต้ข้อกำาหนดเชิงเทคนิค กระบวนการทางวิทยาศึาสตร์ท่�เน้นกรอบทฤษฎ่ด้วยการต้ังสมมติฐานและ
การอนุมาน (hypothetico-deductive) ถือเป้็นกระบวนทัศึน์หลักของการสร้างความรู้รูป้แบบน้่  ดัง
น้ัน ความรู้จำากวิทยาศึาสตร์กายภาพทั�วไป้ ท้ังฟิิสิกส์ เคม่และช่ววิทยา ถือว่าอยู่ในกลุ่มความรู้แบบน้่

ความรู้กลุ่มท่�สองท่�เร่ยกว่าความรู้เชิงป้ฏิบัติ (practical knowledge) มุ่งไป้ท่�ป้ฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของมนุษย์ หรือกิจำกรรมเชิงสื�อสาร (communicative action) ความรู้เชิงป้ฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมน่้กำาหนดและควบคุมโดยการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม (norms) ท่�สมาชิกร่วมกันสร้างขึ้น
มา เพื�อกำาหนดความคาดหวังซึ�งกันและกันเก่�ยวกับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ ตามความ
คิดของฮั่าเบอร์มาส บรรทัดฐานทางสังคมอาจำเกิดจำากข้อเสนอเชิงป้ระจัำกษ์ (empirical) หรือเชิง
วิเคราะห์ (analytical) ก็ได้ แต่ความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผล (validity) ของความรู้ในรูป้
แบบน่้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่�เป้็นวัตถุวิสัย แต่ข้ึนอยู่กับอัตวิสัยร่วม (intersubjectivity) ของความ
เข้าใจำซึ�งกันและกันเก่�ยวกับความตั้งใจำของแต่ละคนในชุมชนนั้น งานเข่ยนและงานวิชาการด้าน
สังคมศึาสตร์ ป้ระวัติศึาสตร์ นิติศึาสตร์ มนุษยศึาสตร์และศิึลป้ศึาสตร์ จำัดว่าอยู่ในขอบเขตความรู้
เชิงป้ฏิบัติ (practical domain) น่้

ขอบเขตความรู้เชิงป้ลดป้ล่อย (emancipatory domain) หรือความรู้เก่�ยวกับตนเอง 
(self-knowledge) เกิดมาจำากการตรึกตรองและสะทอ้นความคิดของตนเอง ท้ังในดา้นพัฒนาการของ
ตนเอง รวมถึงบทบาทและความคาดหวังของสังคมท่�แต่ละคนป้ระสบอยู่ การป้ลดป้ล่อยในท่�น้่หมาย
ถึงการหลุดพ้นจำากข้อจำำากัดต่าง ๆ  ท้ังด้านสิ�งแวดล้อมและสถาบันท่�ทำาให้มนุษย์ไม่สามารถเป้็นอิสระ
ได้ การเข้าใจำอย่างถ่องแท้และความตระหนักเก่�ยวกับตนเองถือว่าเป้็นการป้ลดป้ล่อยตนเอง เพราะ
อย่างน้อยก็รู้ว่าสาเหตุของป้ัญหาท่�ตนเองป้ระสบอยู่น้ันอยู่ตรงไหน ความรู้จำากการป้ลดป้ล่อยตนเอง
ด้วยการไตร่ตรองเก่�ยวกับตนเองน้่นำาไป้สู่การป้รับเป้ล่�ยนมุมมอง (perspective transformation) 
และตามความคิดของฮั่าเบอร์มาส ความรู้ในรูป้แบบน้่เกิดข้ึนในศึาสตร์เก่�ยวกับจิำตวิเคราะห์ (psychoanalysis) 
ทฤษฎ่สตร่นิยม (feminist theory) เป้็นต้น

ท่�มา: Tinning (1992) 

ตารางท่� 1 ขอบเขตของความรู้ 3 รูป้แบบตามความคิดของฮั่าเบอร์มาส

ตารางที่ 1
ข้อบเข้ตข้องคุวามูรู้ 3 รูปแบบตามูคุวามูคุิดข้องฮาเบอร์มูาสื
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ความรู้แต่ละป้ระเภทม่วิธ่การเข้าถึงหรือวิธ่วิทยาท่�แตกต่างกัน ความรู้เชิงเทคนิคหรือเชิงเครื�อง
มือสามารถเข้าถึงด้วยวิธ่การแนวป้ฏิฐานนิยม ความรู้เชิงป้ฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธ่การแบบ
ต่ความ (interpretive/hermeneutic) ส่วนความรู้เชิงป้ลดป้ล่อยสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธ่การ
วิพากษ์ (critical methods) 

ทฤษฎ่ของฮั่าเบอร์มาสถือเป็้นพ้ืนฐานสำาคัญของการศึึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ (critical future 
studies) ซึ�งเสนอเป็้นคร้ังแรกโดยริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) ใน พ.ศึ. 2515 แนวคิดน้่
เชื�อว่า สังคมจำำาเป็้นต้องหยั�งรู้และก้าวข้ามความคิดและลัทธิความเชื�อท่�ไร้ข้อพิสูจำน์ (dogmatism) และ
ความคิดท่�กดข่�สังคมอยู ่การสร้างความรู้เชิงวิพากษ์เก่�ยวกับอนาคตจึำงม่ความสำาคัญอย่างมากในการก้าว
ข้ามการกดข่�ทางสังคม นอกจำากทฤษฎ่ของฮั่าเบอร์มาสแล้ว ยงัม่ทฤษฎ่ของเคน วิลเบอร์ (Ken Wilbur) 
ว่าด้วยความสำาคัญของการค้นพบและการเติบโตด้านจิำตใจำภายในของแต่ละคนในการดำารงช่วิตอยู่ใน
สังคมสมัยใหม่ การศึึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์จึำงเน้นการวิจำารณ์โครงสร้างสังคมท่�แข็งทื�อและกดข่�ผู้คน
ท่�ด้อยโอกาส และวัฒนธรรมเชิงทำาลายล้างและไม่สร้างสรรค์ การศึึกษาอนาคตแนวน้่เน้นวิธ่การและ
เครื�องมือเชิงอัตวิสัย เพื�อดึงเอาความคิดเก่�ยวกับอนาคตออกมาให้เห็นอย่างชัดเจำน นักอนาคตศึึกษา
แนวน้่พัฒนาและนิยมใช้เครื�องมือศึึกษาท่�แตกต่างจำากนักอนาคตศึาสตร์แนวป้ฏิฐานนิยมอย่างชัดเจำน 
ตัวอย่างวิธ่การกระตุ้นการสนทนาเก่�ยวกับอนาคต ไดแ้ก่ วงลอ้อนาคต (Futures Wheel) การจำดัป้ระชมุ
สร้างภาพอนาคต (futures workshops) และการวิเคราะห์ช้ันของสาเหตุ (Causal Layered Analysis) 

การศึึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ตั้งอยู่บนความเข้าใจำพื้นฐานท่�ว่า อนาคตเกิดขึ้นอยู่แล้วในป้ัจำจุำบัน 
แต่อยู่ในความคิดและอารมณ์ของคน ความคิดและความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคตยังม่ผลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจำในป้ัจำจำุบัน และถือเป้็นส่วนหนึ�งของช่วิตในป้ัจำจำุบัน เนื�องจำากความคิดเก่�ยวกับ
อนาคตก่อร่างและเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ตามกระบวนการสนทนาและถกเถ่ยงอภิป้ราย อนาคตท่�ม่อยู่ใน
แล้วป้ัจำจุำบันจำึงล้วนเป้็นสิ�งท่�มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น  การคิดและพิจำารณาเก่�ยวกับอนาคตจึำงแยกไม่
ออกจำากกระบวนการคิดทั�วไป้ของมนุษย์ นอกจำากน้่ ความตั้งใจำในอนาคตยังเก่�ยวข้องโดยตรงกับ
ป้ระสบการณ์ท่�เกิดขึ้นในอด่ต ตามแนวคิดน้่ ความสามารถในการคิดและคาดการณ์เก่�ยวกับอนาคต
ไม่ได้ม่เฉพาะผู้เช่�ยวชาญด้านอนาคตศึึกษา หรือแม้แต่โหร หมอดูและศึาสดาเท่าน้ัน มนุษย์ทุกคนม่
ความสามารถน่้ทั้งสิ้น สำาหรับศึาสตร์ด้านอนาคตศึึกษานั้น การพยากรณ์ (prediction) ถือว่าเป้็นวิธ่
การเชิงป้ฏิฐานนิยม และความรู้ท่�ได้จำัดอยู่ในกลุ่มความรู้เชิงเทคนิค  

สรุป้ได้วา่ กระบวนทัศึน์ใหม่ของอนาคตศึึกษาเกิดข้ึนพร้อมกับการเป้ล่�ยนกระบวนทัศึน์ในวงการ
วิทยาศึาสตร์และสังคมศึาสตร์ในยุโรป้ท่�ท้าทายแนวคิดเชิงป้ฏิฐานนิยมท่�เป็้นพ้ืนฐานวงการวิชาการ
กระแสหลักมาก่อนหน้าน้ัน ก้าวแรกของการเป้ล่�ยนกระบวนทัศึน์ด้านอนาคตศึึกษา คือการป้ฏิเสธ
ว่าอนาคตม่อยู่เพ่ยงหนึ�งเด่ยว ในทศึวรรษท่� 1960 ป้รัชญาว่าด้วยพหุนิยมเริ�มแพร่ขยายในยุโรป้ โดย
นักอนาคตศึึกษาเริ�มเสนอแนวคิดพหุอนาคตในสิ�งต่พิมพ์ต่าง ๆ เช่น เดอ จูำว่เนล (De Jeuvenel) นำา
เสนอแนวคิด futuribles ใน พ.ศึ. 2503 โดยเน้นว่า futuribles หมายถึงอนาคตท่�เป็้นไป้ได้  และเน้น
ความเป็้นพหุของภาพอนาคตท่�เป็้นไป้ได้เหล่าน้ัน  ในทำานองคล้ายกัน ในการป้ระชุมนานาชาติว่าด้วย
อนาคต (International Futures Conference) คร้ังแรกใน พ.ศึ. 2510 โดยคณะผู้จัำดต่พิมพ์เอกสาร
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ป้ระกอบการป้ระชุมชื�อว่า Mankind 2000  ในเอกสารดังกล่าว โรเบิร์ต ยุงค์ (Robert Jungk) 
และผู้เข้าป้ระชุมหลายคนนำาเสนอแนวคิดพหุอนาคตท่�ต่อมากลายเป็้นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของอนาคต
ศึึกษา ในยุโรป้หลังจำากน้ันใน พ.ศึ. 2516 นักอนาคตศึึกษาเหล่าน้่ร่วมกันก่อต้ังสมาพันธ์อนาคตศึึกษาโลก
(World Futures Studies Federation) การใช้คำาว่า futures ในชื�อขององค์กรแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจำนว่า นักอนาคตศึึกษาในยุคน้ันเริ�มยอมรับแนวคิดพหุอนาคต แทนแนวคิดเดิมท่�
เชื�อใน “เอกอนาคต” (singular future) หรืออนาคตหนึ�งเด่ยว
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อนาคตเชิงวัฒนธรรม
และการตีความ 

การศึกึษาอนาคตอก่แนวทางหนึ�งคือแบบวฒันธรรมและการตค่วาม (cultural-interpretive futures) 
ซึ�งไม่ได้มุ่งไป้ท่�การคาดการณ์ แต่เน้นไป้ท่�ความเข้าใจำอย่างลึกซ้ึงในความแตกต่างของป้รากฏการณ์
และป้ัญหาท่�เกิดขึ้น ด้วยความหวังว่ากระบวนการศึึกษาและสร้างภาพอนาคตจำะนำาไป้สู่ความเป้็น
หนึ�งเดย่วกนั (unity) ในขณะท่�ความจำรงิ (truth) เป็้นสิ�งสมัพทัธ์ (relative) ซึ�งมภ่าษาและวฒันธรรม
เป้็นป้ัจำจัำยท่�ทำาให้ความจำริงนั้นเป้็นจำริงมากขึ้น การเป้ร่ยบเท่ยบและคำานึงถึงวัฒนธรรมอื�นนอกจำาก
วัฒนธรรมตะวันตกจำะทำาให้เราสามารถทำาความเข้าใจำในอนาคตของมนุษยชาติได้ด่ยิ�งขึ้น การศึึกษา
อนาคตในแนวน่จ้ำงึเน้นมมุมองเชงิพหวุฒันธรรมเป็้นสำาคญั โดยวพิากษ์และท้าทายแนวคดิวฒันธรรม
กระแสหลักของสังคมตะวันตก38  

แนวคิดอนาคตเชิงพหุวัฒนธรรมยังวิพากษ์แนวคิดการพัฒนาท่�เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การเติบโตทางเศึรษฐกิจำอย่างไม่ม่ท่�ส้ินสุด รวมถึงบริโภคนิยมท่�ใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเป้ลือง แนวคิด
อนาคตศึึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมก่อร่างข้ึนในทศึวรรษท่� 1980 พร้อมกับการป้ระยุกต์ใช้วาทกรรมหลัง
ยุคอาณานิคม (post-colonial discourse) ในอนาคตศึึกษา แนวคิดดังกล่าวยงัป้รากฏอยูใ่น
องค์ป้ระกอบของสมาชิกท่�ร่วมจัำดต้ังสมาพันธ์อนาคตศึึกษาโลก (World Futures Studies Federation)    
ซึ�งม่ตัวแทนจำากป้ระเทศึโลกท่�สามในทว่ป้แอฟิริกา อเมริกาใต้ เอเช่ย นอกเหนือจำากนักอนาคตศึาสตร์
ในยุโรป้และอเมริกาเหนือ

การศึึกษาอนาคตแนวพหุวัฒนธรรมยังเป้ิดโอกาสให้ศึึกษาอนาคตจำากมุมมองสตร่นิยม 
(feminism) และมุมมองของเด็กเยาวชน รวมถึงอนาคตท่�เป้็นทางเลือกท่�เป้็นไป้ได้ (possible, 
alternative futures) นักอนาคตศึาสตร์ท่�เชื�อในแนวทางน้่พยายามสร้างต้นแบบ วิธ่การและ
กระบวนการในการศึึกษาและใช้ป้ระโยชน์จำรงิจำากภาพอนาคตทางเลอืกท่�สร้างขึน้ ตามแนวคดิความ
รูเ้ชงิป้ฏิบตัิ (practical knowledge) ของเยอร์เกน ฮั่าเบอรม์าส (Jürgen Habermas) ซึ�งเนน้วิธก่าร
ต่ความเพื�อได้มาซึ�งความรู้เชิงลึกท่�เป้็นป้ระโยชน์เก่�ยวกับอนาคตท่�หลากหลาย 

ตัวอย่างงานด้านอนาคตศึึกษาท่�บุกเบิกแนวคิดพหุวัฒนธรรม ได้แก่ หนังสือชื�อ Rescuing All 
Our Futures ซึ�งต่พิมพ์ใน พ.ศึ. 2542 โดยม่ไซอูดิน ซาร์ดาร์ (Ziauddin Sardar)  เป็้นบรรณาธิการ39 
ข้อเสนอหลักของหนังสือเล่มน้่คอื สังคมวัฒนธรรมอื�นนอกจำากวัฒนธรรมตะวันตกม่อนาคตท่�เป็้นอิสระ
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จำากอำานาจำกดดันต่าง ๆ และม่อิสรภาพในการจำินตนาการและสร้างอนาคตตามโลกทัศึน์ วัฒนธรรม
และป้ระเพณ่ของตนเอง แต่งานเข่ยนด้านอนาคตศึึกษาในช่วงเวลาก่อนหน้าน้่ไม่ได้มุ่งสร้างความรู้
และวิธ่การท่�ช่วยให้สังคมเหล่าน้่สามารถสร้างอนาคตทางเลือกท่�หลากหลายของตนเอง แต่กลับมุ่ง
สร้างวิสัยทัศึน์กระแสหลกัตามแนวความคดิและแนวทางป้ฏบัิติของป้ระเทศึตะวนัตก นักอนาคตศึึกษา
ท่�ผ่านมาเน้นการคาดการณ์และพยากรณ์มากเกินไป้ และให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยม่าก จำนละเลย
ความสำาคัญในวัฒนธรรมและปั้ญหาของสังคมอื�น เป็้นผลให้อนาคตศึึกษากลายเป็้นเครื�องมือของการ
ครอบครองอาณานิคมในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว อนาคตศึึกษาจึำงต้องเพิ�มมุมมองพหุวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายของสังคม เพื�อช่วยให้สังคมเหล่าน้่ก้าวพ้นจำากสภาพอาณานิคมท่�หลงเหลืออยูไ่ด้

อ่กงานหนึ�งท่�บุกเบิกความคิดพหุวัฒนธรรมในอนาคตศึึกษาคืองานของโซเฮั่ล อินายาตอลลา 
(Sohail Inayatullah) ซึ�งเสนอให้ศึึกษาและต่ความอนาคตทางเลือกของอารยธรรมโลก โดยให้ความ
สำาคัญมากขึ้นกับสังคมวัฒนธรรมในรูป้แบบอื�นนอกเหนือจำากวัฒนธรรมตะวันตก สิ�งท่�อนาคตศึึกษา
ต้องการค้นหาไม่ใช่ข้อเท็จำจำริงของอนาคต (future facts) แต่คือการต่ความอนาคตขึ้นใหม่ท่�คำานึงถึง
วฒันธรรมท่�แตกต่างกนัออกไป้ รวมทัง้วธิก่ารและแนวทางท่�สงัคมวฒันธรรมอื�น เช่น จำน่ ญ่�ปุ้น่ อนิเด่ย
และอาหรับ ใช้ในการรับรู้และสร้างภาพอนาคตของตนเอง40 

อ่กโครงการหนึ�งท่�สำาคัญคือโครงการศึึกษาอนาคตเชิงวัฒนธรรมขององค์การการศึึกษา 
วิทยาศึาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหป้ระชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ใน พ.ศึ. 2533 นักวิจำัยจำาก
หลายป้ระเทศึ ซึ�งนำาโดยอเ่ลนอรา มาซน่ ่(Eleanora Masini) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
กับการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสังคมของป้ระเทศึในแอฟิริกา เอเช่ย และอเมริกาใต้ แล้วพัฒนาฉากทัศึน์ของ
อนาคตทางวัฒนธรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค พร้อมด้วยข้อเสนอท่�มุ่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างป้ระเทศึในด้านวฒันธรรม ข้อสรปุ้หนึ�งจำากงานดงักล่าวคือ วัฒนธรรมในพื้นท่�ทั�วโลกม่แนวโน้ม
เป้็นพหุนิยมมากขึ้น จำึงคาดการณ์ได้ว่า อนาคตทางวัฒนธรรมของโลกจึำงม่ความหลากหลายมากขึ้น 
ดังนั้น การศึึกษาอนาคตจำึงต้องป้รับเป้ล่�ยนให้สอดคล้องกับความเป้็นพหุนิยมมากขึ้น41  

นับต้ังแต่ทศึวรรษท่� 1980 เป็้นต้นมา แนวคิดและวิธ่การด้านอนาคตศึึกษาเริ�มแพร่หลายมากข้ึน
ในกลุ่มองค์กรภาคป้ระชาสังคมระดับโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคและป้ระเทศึอื�น ๆ นอกทว่ป้ยุโรป้และ
อเมริกาเหนือ ตัวอย่างเช่น ในเม็กซิโก ม่การก่อต้ังมูลนิธิฮั่าเว่ย บารอส ซ่เอรา (Fundación Javier 
Barros Sierra) ใน พ.ศึ. 2518 เพื�อดำาเนินกิจำกรรมวิชาการและการส่งเสริมงานด้านอนาคตศึึกษา
ภายในป้ระเทศึ สมาพันธ์อนาคตศึึกษาโลก (World Futures Studies Federation) ร่วมกัยูเนสโก
จัำดการป้ระชุมระดับโลกและระดับภูมิภาคในหลายป้ระเทศึ พร้อมกับจัำดหลักสูตรและการอบรม
เบ้ืองต้นเก่�ยวกับอนาคตศึึกษาในหลายป้ระเทศึรวมท้ังป้ระเทศึไทย กิจำกรรมดังกล่าวยังคงดำาเนินการ
มาถึงปั้จำจุำบัน ใน พ.ศึ. 2555-2558 สมาพันธ์อนาคตศึึกษาโลกร่วมมือกับแผนงาน Participation 
Programme ของยูเนสโก ในการจำัดการสอนและฝึกอบรมความรู้และทักษะพ้ืนฐานเก่�ยวกับอนาคต
ศึึกษาให้กับกลุ่มสตร่และเยาวชนท่�ถูกละเลยในป้ระเทศึกำาลังพัฒนาหลายแห่ง โดยเน้นแนวคิดและ
แนวทางการศึึกษาอนาคตท่�เน้นคนเป็้นศูึนย์กลางและความเป็้นพหุของภาพอนาคต ตามข้อเสนอของ
นักอนาคตศึึกษาท่�เสนอไว้ในหนังสือ Mankind 2000 ใน พ.ศึ. 2512  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดพหุนิยมอาจำได้รับความสนใจำมากข้ึนในกลุ่มนักวิชาการด้านอนาคต
ศึึกษา แต่ในอ่กมุมหนึ�ง การยอมรับในวงการวิชาการอาจำยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป้็นงานวางแผน
นโยบายสาธารณะท่�สะท้อนมุมมองพหุนิยมอย่างแท้จำริง ในงานเข่ยนท่�วิเคราะห์วิวัฒนาการของ
อนาคตศึึกษาหรืออนาคตศึาสตร์ นักสังคมวิทยาชาวเกาหล่ชื�อ ฮั่ยุนจูำ ซง (Hyeonju Son) แบ่งช่วง
เวลาวิวัฒนาการของอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึตะวนัตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในช่วงป้ระมาณ 100 
ปี้ท่�ผ่านมา ตามความคิดของซง วงการวิชาการด้านอนาคตศึึกษาพัฒนามามากหลังจำากท่�สงคราม
เย็นได้จำบส้ินลงในทศึวรรษท่� 1990 โดยม่ความหลากหลายด้านแนวคิดและวิธ่การมากข้ึน กระน้ัน
ก็ตาม นับต้ังแต่ทศึวรรษท่� 1990 เป้็นต้นมา แนวคิดอนาคตศึึกษาแบบพหุนิยมกลับถูกแทนท่�โดย
กระบวนทัศึน์เสร่นิยมใหม่ (neoliberal) ท่�ครอบงำาแนวคิดการพัฒนาท้ังในวงการวิชาการและวงการ
นโยบายการพัฒนาทั�วโลก ทำาให้งานศึึกษาอนาคตในช่วงต่อมาจำำานวนมากเป้็นการคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์ท่�ตอบโจำทย์การพัฒนาทางเศึรษฐกิจำเส่ยเป้็นส่วนใหญ่  แม้ว่าอาจำม่โครงการศึึกษา
อนาคตเชิงวิพากษ์ (critical futures studies) และการสร้างภาพอนาคตแบบม่ส่วนร่วมอยู่บ้าง
แต่โครงการอนาคตศึึกษาโดยมากยังคงมุ่งเน้นการใช้เครื�องมือในการคาดการณ์เพื�อตอบโจำทย์
เชิงป้ฏิบัติ  มากกว่าโจำทย์ท่�ต้ังคำาถามเก่�ยวกับมนุษยชาติและศ่ึลธรรมระดับโลก42 
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อนาคตเชิงการมีส่วนร่วม
และขับเคล่ือนสังคม

คลื�นความคิดต่อมาของอนาคตศึึกษาคือแนวคิดการม่ส่วนร่วมและการรณรงค์ขับเคลื�อนสังคม 
(participatory-advocacy) ซึ�งทำาให้บทบาทและสาระของการศึึกษาอนาคตไม่จำำากัดอยู่เพ่ยงการ
ศึกึษาและสร้างภาพอนาคตโดยนกัอนาคตศึาสตร์ท่�ได้รบัการอบรมและฝึกฝนในเชงิทฤษฎ่และเทคนคิ
เท่านั้น แต่ขยายขอบเขตเนื้อหาและเป้ิดกว้างกระบวนการให้ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยเข้ามาม่ส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคตด้วยกันมากขึ้น แนวคิดน่้เชื�อว่า กระบวนการม่ส่วนร่วมในการ
วเิคราะห์และสร้างภาพอนาคตจำะทำาให้ภาพอนาคตท่�พฒันาขึน้มาตรงกบัความต้องการของผูม้ส่่วนได้
ส่วนเส่ยมากขึ้น และจำะทำาให้สามารถนำาผลลัพธ์ของกระบวนการคาดการณ์ไป้ดำาเนินการต่อให้บรรลุ
ป้ระสิทธิผลได้ด่ยิ�งขึ้นเช่นกัน

แนวคิดการม่ส่วนร่วมในอนาคตศึึกษาสะท้อนขบวนการทางสังคมท่�แพร่ขยายในยุโรป้ตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาในทศึวรรษท่� 1960 และ 1970  ในช่วงนั้น วงการอนาคตศึึกษาในยุโรป้ให้ความ
สำาคัญอย่างมากกับเรื�องสันติภาพของโลก ในขณะท่�วงการวิชาการด้านสังคมศึาสตร์ก็พยายามหลุด
พ้นจำากกระบวนทัศึน์แบบป้ฏิฐานนิยมและเข้าสู่แนวคิดหลังสมัยใหม่ (post-modern) พร้อมกันน่้ 
งานศึกึษาเก่�ยวกบัอนาคตในสหรฐัอเมรกิาเริ�มเข้าสูก่ารเป้ล่�ยนผ่านครัง้ใหญ่เช่นกัน  โดยเกดิขึน้ในช่วง
การเป้ล่�ยนผ่านทางสงัคมและการเมอืงในสหรฐัอเมรกิาท่�เป็้นผลสบืเนื�องจำากการรณรงค์เร่ยกร้องสทิธิ
พลเมือง (Civil Rights Movement) และการรณรงค์ต่อต้านสงครามเว่ยดนาม 

ขบวนการเรย่กร้องสทิธพิลเมอืงในสหรฐัอเมรกิามต้่นตอมาจำากปั้ญหาความขดัแย้งทางเชือ้ชาตทิ่�
เกิดจำากแนวคิด “แบ่งแยกแต่เท่าเท่ยม” (separate but equal) ของคนท่�ม่ส่ผิวแตกต่างกันในสังคม
อเมริกัน ซึ�งป้ฏิบัติเรื�อยมาตลอดป้ระวัติศึาสตร์ของป้ระเทศึ  การรณรงค์ดังกล่าวเชื�อว่า ความเหลื�อม
ลำ้าและความไม่เท่าเท่ยมกันของพลเมืองอเมริกันส่วนสำาคัญมาจำากการก่ดกันคนผิวดำาในแทบทุกด้าน
ของการใช้ช่วิตในสังคม นับตั้งแต่การแบ่งแยกโรงเร่ยน การใช้ห้องนำ้า การใช้รถโดยสารสาธารณะ ไป้
จำนถึงการห้ามคนผิวดำาพักค้างคืนในเมือง การเลือกป้ฏิบัติน่้ม่เรื�อยมาจำนกระทั�งใน พ.ศึ. 2498 หญิง
ผิวดำาชื�อโรซา พาร์ค (Rosa Parks) ได้ขัดขืนนโยบายการแบ่งแยกส่ผิวในรถป้ระจำำาทางด้วยการเข้าไป้
นั�งในบริเวณท่�กำาหนดไว้ให้เฉพาะคนผิวขาว เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป้็นชนวนเหตุสำาคัญท่�ก่อให้เกิด
การต่อสู้เพื�อเร่ยกร้องสิทธิพลเมืองท่�เท่าเท่ยมกันในสหรัฐอเมริกาในทศึวรรษท่� 1950–1980 การต่อสู้
ดังกล่าวยังคงม่ต่อเนื�องมาจำนถึงป้ัจำจำุบัน
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ในช่วงเวลาใกล้เค่ยงกันใน พ.ศึ. 2498-2518 ได้เกิดการรณรงค์ต่อต้านสงครามเว่ยดนาม โดยท่�
นักศึึกษา นักวิชาการ และคนหนุ่มสาวกลุ่มฮิั่ป้ป้ี้ (hippie) จำำานวนมากได้รวมกลุ่มเดินขบวนป้ระท้วง
รัฐบาลสหรัฐฯ ท่�เข้าร่วมสงครามในคาบสมุทรอินโดจ่ำน จำนกลายเป็้นขบวนการทางสังคมท่�ยืดยาวอยู่
หลายปี้ การรณรงค์ต่อต้านการทำาสงครามของรัฐบาลทำาให้เกิดการถกเถ่ยงด้านแนวคิดและนโยบายใน
หลาย ๆ ด้านของรัฐบาลตลอดช่วงป้ลายทศึวรรษท่� 1960 และต้นทศึวรรษท่� 1970 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งในป้ระเด็นว่า รัฐบาลจำะเลิกสงครามได้อย่างไร การรณรงค์ต่อต้านสงครามเว่ยดนามแพร่ขยายตัว
มากข้ึน และเพิ�มแนวร่วมจำากกลุ่มอื�น ๆ อาทิ กลุ่มรณรงค์เร่ยกร้องสิทธิพลเมืองของกลุ่มชาวอเมริกัน
เช้ือชาติแอฟิริกัน กลุ่มรณรงค์เร่ยกร้องสิทธิสตร่ และกลุ่มเร่ยกร้องสิทธิแรงงาน

ในขณะเดย่วกนั วงการวชิาการในมหาวทิยาลยัทั�วสหรฐัอเมรกิาได้กลายเป็้นแหล่งบ่มเพาะแนวคดิ
ท่�มุง่วพิากษ์วจิำารณ์นโยบายการทำาสงครามและนโยบายอื�น ของรฐับาล นกัวิชาการจำำานวนมากนำาเสนอ
ทฤษฎ่เชิงรากฐาน (radical theories) ท่�วิพากษ์แนวคิดและวิธ่การป้ฏิบัติท่�ม่มาแต่เดิมอย่างถอนราก
ถอนโคน และนำาเสนอแนวคดิท่�หวงัว่าจำะนำาพาสงัคมไป้สู่สันตภิาพและความเป็้นธรรมมากขึน้ ในวงการ
วิชาการและวิจำัยในมหาวิทยาลัยเอง ม่การตั้งคำาถามและข้อวิพากษ์เก่�ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะการรับเงินทุนวิจำัยจำากรัฐบาลกลางในโครงการวิจำัยและโครงการท่�ป้รึกษาท่�พัฒนาความรู้
เพื�อการทำาสงคราม โดยเฉพาะท่�เก่�ยวข้องกับสงครามเย็น ส่วนในวงการวิชาการและวงการวางแผน
นโยบายเพื�อการพฒันาและการผงัเมอืง นกัวชิาการจำำานวนหนึ�งเริ�มตัง้ข้อสงสยัและป้ฏเิสธแนวคดิการ
วางแผนแบบครอบคลุมตามหลักเหตุผล (rationality) และตามแนวคิดป้ฏิฐานนิยม ซึ�งเน้นเครื�องมือ
วิเคราะห์เชิงวิทยาศึาสตร์ และเริ�มหันมาสนใจำป้ระเด็นด้านสิทธิพลเมือง ความเป้็นธรรมในการพัฒนา 
และการม่ส่วนร่วมของป้ระชาชนมากขึ้น

ท่ามกลางกระแสการเป้ล่�ยนแป้ลงคร้ังใหญ่ของวงการสังคมศึาสตร์ในสหรัฐอเมริกาในยุคดังกล่าว 
กระบวนทัศึน์ของอนาคตศึึกษาในสหรัฐอเมริกาเริ�มป้รับห่างออกจำากแนวคิดเชิงระบบและป้ฏิฐานนิยม
ตามแบบฉบบัของแรนด ์คอร์ป้อเรชัน ในความคดิของนกัอนาคตศึึกษาท่�ม่ชื�อเส่ยงคนหนึ�งคือเวนเดล เบล 
(Wendell Bell) จุำดเป้ล่�ยนสำาคัญของวงการอนาคตศึึกษาในสหรฐัอเมริกาคือการจัำดต้ังและต่พิมพ์ผล
งานของคณะกรรมการว่าด้วยป้ี 2000 (Commission on the Year 2000) ซึ�งจัำดต้ังโดยสถาบัน
ศิึลป้ศึาสตร์และวิทยาศึาสตร์แห่งอเมริกา (American Academy of Arts and Sciences) ใน 
พ.ศึ. 2509 พันธกิจำหลักของคณะกรรมการชุดน้่คือการวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ท่�อาจำเกิดข้ึน
ใน พ.ศึ. 2543 โดยเน้นปั้ญหาด้านสังคมของป้ระเทศึ พร้อมระบุปั้ญหาและข้อจำำากัดของวิธ่คาดการณ์
ท่�ใช้อยู่ในเวลาน้ัน สาเหตุสำาคัญของการจัำดต้ังคณะกรรมการชุดน้่คือ ปั้ญหาสังคมเศึรษฐกิจำและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมอเมริกันได้ป้ะทุข้ึนมาและแพร่ขยายไป้ทั�วป้ระเทศึ แต่ไม่ได้ม่การเตร่ยมพร้อม
รับมือความขัดแย้งเหล่าน้่มาก่อน สถาบันศิึลป้ศึาสตร์และวิทยาศึาสตร์ฯ จึำงเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
การคิดวิเคราะห์และคาดการณ์เก่�ยวกับปั้จำจัำยและเหตุการณ์ในอนาคต  และการเตร่ยมพร้อมเพื�อรับมือ
กับเหตุการณ์ท่�อาจำเกิดข้ึน43 

รายงานฉบับหลักของคณะกรรมการชุดน่้ระบุว่า องค์ป้ระกอบสำาคัญท่�จำำาเป้็นต้องพัฒนาขึ้นมา
สำาหรับสังคมอเมริกันคือ ระบบและเครื�องมือคาดการณ์ป้ัญหาสังคมท่�จำะเกิดขึ้นในอนาคต เพื�อเตร่ยม
พร้อมรับมือกับการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านต่าง ๆ รายงานดังกล่าวยังเสนอทางเลือกด้านนโยบายและ
ด้านสถาบันสำาหรับการคาดการณ์อนาคต คณะกรรมการชุดดังกล่าวต่พิมพ์บทวิเคราะห์จำำานวนกว่า 
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60 ฉบบั ซึ�งมเ่นือ้หาเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสงัคมและการเมอืง อาท ิค่านยิมและสทิธขิองพลเมอืง 
ความเหลื�อมลำ้าระหว่างคนจำนกับคนรวย ความเหลื�อมลำ้าระหว่างป้ระเทศึยากจำนกับป้ระเทศึรำ�ารวย 
บทบาทของวทิยาศึาสตร์เทคโนโลยใ่นสงัคม ผลกระทบของคอมพวิเตอร์ต่อสังคม รวมถงึวทิยาศึาสตร์
และเทคโนโลย่ช่วภาพ44 หัวข้อการวิเคราะห์อนาคตในงานน้่เป้็นเรื�องเก่�ยวกับสังคม เศึรษฐกิจำและ
พลเมืองเป้็นส่วนใหญ่ ซึ�งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจำากงานอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์ด้านการทหาร
ท่�มม่าก่อนหน้านัน้ ในช่วงต่อมา นกัอนาคตศึกึษาจำากแรนด์และคนอื�นท่�อยูใ่นสำานกัคิดแบบแรนด์กไ็ด้
ตพ่มิพ์งานเข่ยนในทำานองเด่ยวกัน ตัวอย่างงานเข่ยนท่�กลายเป้็นผลงานระดับคลาสสิกคือ หนังสือ
ชื�อ The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years 
โดยเฮั่อร์มัน คาน (Herman Kahn) และแอนโทน่ ว่นเนอร์ (Anthony Wiener)

ผลงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เป้ล่�ยนวงการอนาคตศึึกษาในสหรัฐอเมริกาอย่างม่นัย
สำาคัญ นักอนาคตศึาสตร์เริ�มความสำาคัญกับการมองอนาคตในด้านอื�น ท่�ไม่ใช่การทหารมากข้ึน อ่กท้ัง
ยงัพัฒนาศึาสตร์ด้านการศึึกษาอนาคตอยา่งจำริงจัำง  โดยเริ�มต่พิมพ์หนังสือและบทความเก่�ยวกับอนาคต
ด้านเศึรษฐกิจำ สังคมและเทคโนโลยอ่ยา่งเป็้นระบบ อาทิ หนังสือชื�อ The Coming of Post-Industrial 
Society: A Venture in Social Forecasting โดยแดเน่ยล เบล (Daniel Bell) ใน พ.ศึ. 2516 ซึ�ง
คาดการณก์ารเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเศึรษฐกิจำและสงัคมหลังจำากท่�ป้ระเทศึไดเ้ข้าสู่ยุคหลังอุตสาหกรรมแลว้ 

อนุาคุตศึกษากับอนุาคุตโลก
กระบวนทัศึน์หลักของอนาคตศึึกษาในระดับโลกป้รับเป้ล่�ยนอ่กครั้งหนึ�งในช่วงทศึวรรษท่� 1970 เมื�อ
เริ�มม่การศึึกษาและต่พิมพ์ผลงานเก่�ยวกับอนาคตของระบบนิเวศึและมนุษยชาติ เอกสารสำาคัญท่�ถือ
เป็้นหมดุหมายหลกัของการป้รบัเป้ล่�ยนกระบวนทศัึน์ในวงการอนาคตศึึกษาคอื รายงานชื�อ The Limits 
to Growth หรือ “ข่ดจำำากัดของการเติบโต” โดยกลุ่มคลับออฟิโรม (Club of Rome) ใน พ.ศึ. 2515 

กลุ่มคลับออฟิโรมเป็้นการรวมตัวกันของบุคคลท่�ต่างเป็้นห่วงเก่�ยวกับอนาคตของมนุษยชาติ
 จึำงรวมตัวกันและก่อต้ังองค์กรท่�มุ่งส่งเสริมความเข้าใจำในความท้าทายระดับโลกท่�ม่ผลต่อมวล
มนุษยชาติ และเพื�อเสนอแนวทางและวิธ่แก้ไขปั้ญหาท่�ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์เชิง
วิทยาศึาสตร์  การสื�อสารและการผลักดันการเป้ล่�ยนแป้ลงเชิงนโยบาย45   รายงาน The Limits 
to Growth ได้รับความสนใจำอยา่งมากท้ังในวงการวิชาการและวงการนโยบายการพัฒนาระดับ
โลก สำาหรับในวงการอนาคตศึึกษา รายงานฉบับดังกล่าวถือว่าเป็้นการเปิ้ดศัึกราชใหม่ของการ
ศึึกษาอนาคตท่�ให้ความสำาคัญกับสิ�งแวดล้อมและนิเวศึวิทยา รวมถึงความต้องการและคุณค่า
ของความเป็้นมนุษย์  มากกว่าการพัฒนาท่�เน้นความเจำริญด้านวัตถุและการศึึกษาด้วยวิธ่การ
เชิงวิทยาศึาสตร์และเชิงเทคนิค46 

แบบจำำาลองท่�ใช้วิเคราะห์ในงาน The Limits to Growth เป็้นแบบพลวัตระบบ (system dynamics) 
ท่�ริเริ�มโดยเจำย์ ฟิอร์เรสเตอร์ (Jay Forrester) แห่งสถาบันเทคโนโลย่แมสซาชูเซท (Massachusetts 
Institute of Technology) หรือ MIT ผลการจำำาลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ข้อสรุป้ว่า ถ้า
ไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงใด ๆ ในการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ การเติบโตด้านป้ระชากรและการผลิต
จำะจำบส้ินลงภายในเวลาหนึ�งศึตวรรษ ข้อสมมติสำาคัญของแบบจำำาลองมาตรฐาน (starndard model) 
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ของงานวิเคราะห์ดังกล่าว ได้แก่ (1) ไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านค่านิยมและพฤติกรรมของมนุษย์และ
สังคมโดยรวม (2) ไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงของโครงสร้างระบบเศึรษฐกิจำแบบทุนนิยม (3) ไม่ม่สงคราม
 (4) ไม่ม่การป้ระท้วงหยุดงาน (5) ไม่ม่กำาแพงก่ดก้ันการค้าเสร่ ฯลฯ ด้วยข้อสมมติดังกล่าว จึำงเกิดข้อ
วิพากษ์วิจำารณ์ว่า การคาดการณ์ของรายงานดังกล่าวไม่สะท้อนความเป็้นจำริง เนื�องจำากเงื�อนไข ปั้จำจัำย
 และข้อมูลท่�ใช้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจำนว่า ในความเป้็นจำริง ป้ัจำจำัยสมมติเหล่าน้่
อาจำเป้ล่�ยนไป้ได้ การวิเคราะห์ในรายงานจำึงใช้แบบจำำาลองท่�ม่ตัวแป้รและค่าพารามิเตอร์ท่�แสดง
ถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเศึรษฐกิจำ สังคม การเมืองและเทคโนโลย่ท่�หลากหลาย กระนั้นก็ตาม แบบ
จำำาลองทั้งหมดก็ยังแสดงผลลัพธ์ไป้ในทิศึทางเด่ยวกันว่า ระบบโลกม่ข้อจำำากัดด้านการเติบโต และ
ท้ายสดุจำะเข้าสูส่ภาวะถดถอย แม้ว่าอาจำใช้เวลาต่างกนัในฉากทัศึน์ท่�แตกต่างกัน รายงานดังกล่าวยัง
เสนอว่า ระบบโลกอาจำสามารถเข้าสู่ดุลยภาพและม่เสถ่ยรภาพได้ ถ้าระบบต่าง ๆ สามารถบรรลุ
ชุดเงื�อนไขหนึ�งได้  ดังน้ัน จำากมุมมองด้านอนาคตศึึกษา งาน The Limits to Growth จำึงไม่ใช่
การคาดการณ์และระบุว่า ภาพใดจำะเกิดขึ้นจำริงในอนาคต ยกเว้นภาพเด่ยวคือการเติบโตอย่างไม่
สิ้นสุด แต่ภาพอนาคตอื�นล้วนแล้วแต่เป้็นทางเลือกท่�กำาหนดได้ด้วยการกระทำาของมนุษย์ในป้ัจำจำุบัน

ข้อเสนอของรายงานฉบบัน้่ได้รบัการวพิากษ์วิจำารณ์อย่างกว้างขวาง กลุม่แนวคิดฝ่ายซ้ายเห็นว่า 
แนวคิดสิ�งแวดล้อมนิยม (environmentalism) ในรายงานดังกล่าวเป้็นความกังวลของชนชั้นกลางท่�
ไม่ให้ความสนใจำกับความยากจำน และปั้ญหาทรัพยากรและสิ�งแวดล้อมท่�เกิดขึ้นเป็้นผลมาจำากการใช้
ชว่ติของชนชัน้กลางเหล่านัน้นั�นเอง ส่วนกลุ่มแนวคดิฝ่ายขวาวพิากษ์ว่า รายงานดงักล่าวไม่ได้คำานงึถงึ
พัฒนาการด้านเทคโนโลย่ท่�สามารถสร้างโอกาสในการหาทรัพยากรและวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งยัง
ละเลยการทำางานของกลไกราคาท่�ควบคมุและกำากับการผลิตในตลาด รายงานฉบบัน้่ยงัได้รบัคำาวพิากษ์
วิจำารณ์จำากป้ระเทศึกำาลังพัฒนาว่า แนวคิดท่�เสนอในรายงานพยายามป้ิดกั้นโอกาสในการพัฒนาของ
ป้ระเทศึท่�มาทห่ลงั นโยบายและมาตรการท่�เสนอไว้ในรายงานจำะทำาให้ต้นทนุการผลติและการพฒันา
ของป้ระเทศึกำาลงัพฒันาสงูมากข้ึน  แม้ว่ารายงานฉบบัดงักล่าวได้เผยแพร่มาหลายสบิปี้แล้วกต็าม ข้อ
วพิากษ์เหล่าน้่ยงัคงได้ยนิอยูใ่นวงการนโยบายการพฒันาในปั้จำจุำบนั โดยเฉพาะในการถกเถ่ยงกนัเรื�อง
การพัฒนาท่�ยั�งยืน แม้ว่าเป้้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 
ได้ขยายขอบเขตของคำาว่าการพัฒนาท่�ยั�งยืนไป้มากกว่าป้ระเด็นด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเด่ยวแล้วก็ตาม

ไม่ว่าผลลพัธ์จำากการวเิคราะห์ภาพอนาคตในรายงานดังกล่าวจำะได้รบัการยอมรบัมากน้อยเท่าใด
กต็าม แต่จำากมมุมองด้านพฒันาการของอนาคตศึกึษา รายงานน่ถ้อืว่าได้จำดุป้ระกายให้กบันกัวชิาการ
และนักนโยบายทั�วโลกท่�มุ่งความสนใจำไป้ท่�การวิเคราะห์อนาคตมากขึ้น กิจำกรรมของคลับออฟิโรมได้
ผลักดันแนวคิดสำาคัญของอนาคตศึึกษาท่�ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการและความเป้็นสหสาขาของ
การทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคต รวมถึงการใช้วิธ่การวิเคราะห์อนาคตด้วยการจำำาลองสถานการณ์
และการใช้แบบจำำาลอง รายงานดังกล่าวยังสร้างรากฐานเชิงวิชาการให้กับการรณรงค์ด้านสิ�งแวดล้อม
และกจิำกรรมการเคลื�อนไหวเพื�อสงัคม โดยเฉพาะในการต้ังกรอบของปั้ญหาในระดบัโลก งานชิน้น่ก้ลาย
เป้็นเอกสารอ้างอิงพื้นฐานของการวิจำัยด้านสิ�งแวดล้อม การเป้ล่�ยนสภาพภูมิอากาศึ และการพัฒนาท่�
ยั�งยืนในยุคต่อมาจำนถึงป้ัจำจำุบัน47
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อนาคตเชิงบูรณาการ
และข้ามศาสตร์

แนวคิดหนึ�งท่�ได้รับความสนใจำมากข้ึนวงการอนาคตศึึกษาในช่วงป้ระมาณ 10 กว่าปี้ท่�ผ่านมาคือการ
ศึึกษาอนาคตเชิงบูรณาการข้ามศึาสตร์ (Integral-transdisciplinary futures) ซึ�งมุ่งบูรณาการแนวคิด
และแนวทางท่�หลากหลายเข้าด้วยกัน เพื�อให้การวิเคราะห์อนาคตม่มุมมองท่�กว้างและระยะยาวมากข้ึน 
แนวคิดน้่ต้ังอยูบ่นความเชื�อท่�ว่า ความคิดของมนุษย์ไม่ม่ทางผิดเสมอไป้และตลอดไป้ นั�นหมายความว่า 
ในการเลือกแนวทางหรือวิธ่การรับรู้และเร่ยนรู้อะไรบางอยา่งน้ัน ทุกด้าน ทุกวิถ่ทางและทุกวิธ่การล้วน
ม่ส่วนท่�ถูกต้องด้วยกันท้ังส้ิน การศึึกษาวิจัำยในแต่ละศึาสตร์ ไม่ว่าจำะเป็้นด้านวิทยาศึาสตร์สังคมศึาสตร์
หรือมนุษยศึาสตร์ ต่างก็สร้างความรู้ท่�เป้็นส่วนหนึ�งของการตอบคำาถามสำาคัญและสิ�งต่าง ๆ ท่�มนุษย์
ต้องการคำาตอบ 

ความพยายามคาดการณ์ด้วยแนวคดิจำากหลายมมุมองด้วยวธ่ิการเชงิบรูณาการนัน้ สามารถย้อน
กลับไป้ท่�งานเข่ยนของเอริก ยานส์ (Erich Jantsch) นักฟิิสิกส์ชาวออสเตร่ยอเมริกัน ท่�เสนอแนวคิด
การคาดการณ์เชิงบูรณาการ (integrative forecasting) ใน พ.ศึ. 2509 แนวคิดดังกล่าวเสนอให้ม่
การผสมผสานมิติด้านสังคม เศึรษฐกิจำ เทคโนโลย่ การเมือง จำิตวิทยาและมานุษยวิทยาในการ
วางแผนและการตัดสินใจำเชิงนโยบาย ต่อมา นักอนาคตศึาสตร์ท่�ศูึนย์การศึึกษาเชิงบูรณาการ 
(Center for Integrative Studies) ท่�มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ก (State University of New 
York) ได้พัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการแนวโน้มระดับโลก การเป้ล่�ยนแป้ลงความ
คิดครั้งใหญ่ในช่วงเวลาระหว่างรุ่นอายุ รวมไป้ถึงผลกระทบของเทคโนโลย่ต่อสังคมและวัฒนธรรมใน
ป้ัจำจำุบันในการมองภาพอนาคตระยะยาว

ตามแนวคิดของริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการในการศึึกษา
อนาคตยอมรับในความซับซ้อนของระบบ บริบท และความเชื�อมโยงระหว่างความตระหนักรู้ (awareness) 
และความเป้็นจำริง (reality) แนวคิดน้่มุ่งผสมผสานมุมมองด้านการพัฒนาท่�ยอมรับในระดับ
และรูป้แบบท่�แตกต่างกันของแต่ละป้ัจำเจำกบุคคลและสังคมโดยรวมในการเข้าถึงการรับรู้หรือ
สติ (consciousness) แนวคิดน้่เป้็นไป้ในทิศึทางเด่ยวกับทฤษฎ่บูรณาการของเคน วิลเบอร์
(Ken Wilber) ซึ�งเสนอว่า ความรู้และป้ระสบการณ์ของมนุษย์ท้ังหมดสามารถจำำาแนกได้ใน
ตาราง 4 ช่อง (four-quadrant grid) ตามแกน “ข้างใน-ข้างนอก” (interior-exterior) และ



อนาคตศึกษา | 46

“ป้ัจำเจำกบุคคล-ส่วนรวม” (individual-collective) ทฤษฎ่น้่พยายามอธิบายว่าศึาสตร์และ
สาขาวิชาต่าง ๆ  รวมถึงความรู้และป้ระสบการณ์ทุกรูป้แบบสามารถบรูณาการเข้าด้วยกันได้อยา่งไร  

การศึกึษาอนาคตแนวบรูณาการไม่จำำากดัอยูเ่พ่ยงวธ่ิการและเครื�องมอืการวจัิำยแบบเดมิ นกัอนาคต
ศึาสตร์บางคน เช่น มายา แวน ล่มพุท (Maya Van Leemput) ทดลองใช้สื�ออื�น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
วิด่โอและศิึลป้ะ ในการศึึกษาและสื�อสารเก่�ยวกับภาพอนาคต ในขณะท่�นักอนาคตศึาสตร์อ่กหลาย
คนได้ทดลองใช้แนวคิดอนาคตศึึกษากับเกม ทฤษฎ่การออกแบบ และป้ระสบการณ์แบบดื�มดำ�า 
(immersive experience) ในการสร้างภาพและป้ระสบการณ์เก่�ยวกับอนาคต  

แนวคดิอนาคตศึึกษาเชงิบรูณาการตัง้อยูบ่นทฤษฎ่ท่�ยอมรบัในความซบัซ้อนของระบบและความ
สำาคัญของการข้ามศึาสตร์สาขา จำึงถือว่าเป้็นแนวทางศึึกษาอนาคตท่�เป้ิดกว้างท่�สุดและม่ศึักยภาพใน
การสร้างอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ในระดับโลกได้ แต่ในขณะเด่ยวกัน ด้วยความกว้างของแนวคิดน้่เอง 
ทำาให้เกิดข้อวิพากษ์วิจำารณ์จำากนักวิชาการหลายกลุ่มว่า ความพยายามท่�จำะทำาให้มุมมองการศึึกษา
อนาคตกว้างข้ึน กลับทำาให้การศึึกษาอนาคตไม่ลึกพอ อ่กทั้งข้อสมมติของแนวคิดและวิธ่การศึึกษา
ของงานเชิงบูรณาการมักขัดแย้งกัน เนื�องด้วยป้รัชญาพื้นฐานท่�แตกต่างกัน  เนื�องจำากแนวคิดการ
ศึกึษาอนาคตเชิงบรูณาการยงัถือว่าค่อนข้างใหม่ในอนาคตศึาสตร์ จำงึคาดได้ว่า ข้อโต้แย้งในเชงิป้รชัญา 
แนวคิดและวิธ่การจำะยังคงม่ต่อไป้
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นอกเหนือจำากการใช้แนวคิดเชิงบูรณาการในการวิเคราะห์ภาพอนาคต ในช่วงป้ระมาณ 10 ป้ีท่�ผ่าน
มา วงการอนาคตศึึกษาม่วิวัฒนาการไป้บ้างตามการเป้ล่�ยนแป้ลงของบริบทโลกด้านเศึรษฐกิจำ สังคม 
เทคโนโลย ่สิ�งแวดล้อมและการเมอืง  คำาศึพัท์ท่�ใช้เรย่กอนาคตศึึกษามเ่พิ�มมากขึน้ ในหลายกรณใ่ช้สลบั
กันไป้มา โดยเฉพาะในวงการวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรม อาทิ การป้ระเมินเทคโนโลย่ 
(technology assessment) การคาดการณ์เทคโนโลย่ (technology foresight) การพยากรณ์
เทคโนโลย่ (technology forecasting) รวมไป้ถึงการวางแผนระยะยาว (long-range planning) 

การเป้ล่�ยนแป้ลงสำาคญัเกดิข้ึนในป้ระเทศึท่�เป็้นผูน้ำาของโลกในด้านการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์  
เอิสจำาน ซาริทาส (Ozcan Saritas) และเดอริก อามิน (Derrick Anim) ได้วิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลง
ของวงการอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์เพื�อวางแผนนโยบายในป้ระเทศึผู้นำาด้านอนาคตศึึกษา 5 
แห่งคือฟิินแลนด์ สหราชอาณาจำักร เยอรมน่ ญ่�ปุ้่นและรัสเซ่ย ในช่วง 10 ป้ีระหว่าง พ.ศึ. 2550-2560 
โดยใช้เกณฑ์การวเิคราะห์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพบรบิทของการคาดการณ์ (2) ขอบเขตการคาดการณ์ 
(3) ความสมำ�าเสมอในการใช้เครื�องมือคาดการณ์ในการพัฒนานโยบาย (4) กลไกทางการเงิน (5) ระดับ
การม่ส่วนร่วม และ (6) การใช้ผลลัพธ์และการนำาไป้ป้ฏิบัติ48 ทั้งน่้ บริบทเนื้อหาและกระบวนการของ
กิจำกรรมการคาดการณ์ใน 5 ป้ระเทศึข้างต้นเป้ล่�ยนไป้ดังน่้

ป้ระการแรก กิจำกรรมการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ใน 5 ป้ระเทศึกรณ่ศึึกษาได้ป้รับเป้ล่�ยนจำาก
โครงการขนาดใหญ่ระดับป้ระเทศึเป้็นโครงการท่�ม่ขอบเขตเนื้อหาแคบลง โดยเน้นหัวข้อหรือป้ระเด็น
เฉพาะเจำาะจำงมากขึ้น อาทิ ความท้าทายใหญ่เรื�องใดเรื�องหนึ�ง สาขาใดสาขาหนึ�งหรือเทคโนโลย่ใด
เทคโนโลย่หนึ�ง ป้ระการท่�สอง กิจำกรรมการคาดการณ์ขยายขอบเขตของการม่ส่วนร่วมมากขึ้น โดย
เป้ิดให้กลุ่มผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยและผู้เช่�ยวชาญท่�หลากหลายเข้ามาร่วมกระบวนการมากขึ้น แรงขับ
เคลื�อนสำาคญัของแนวโน้มน้่คอื ความพยายามสร้างกระบวนการและสภาพแวดล้อมท่�จำะทำาให้การศึึกษา
และคาดการณ์อนาคตสามารถสร้างผลลัพธ์ท่�นำาไป้สู่การป้ฏิบัติใช้จำริง ป้ระการท่�สาม การป้ระยุกต์ใช้
เทคโนโลย่ใหม่ทำาให้กระบวนการคาดการณ์สัน้ลงมาก  เครื�องมอืใหม่ ๆ  ทำาให้สามารถเกบ็รวบรวมและ
ป้ระมวลผลข้อมูล การสอบถามความเห็น และการเผยแพร่ผลลัพธ์ โดยเฉพาะในเวท่หรือแพลตฟิอร์ม 
(platform) บนอินเทอร์เน็ต ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
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การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ชัดเจำนท่�สดุในวงการอนาคตศึกึษาในช่วงหนึ�งทศึวรรษท่�ผ่านมาคอื วธิก่ารคาด
การณ์เพื�อนโยบายวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลยแ่ละนวตักรรมได้พฒันาขึน้มาก เนื�องจำากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยค่อมพวิเตอร์และสารสนเทศึ หน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรม
ได้ใช้วิธ่การคาดการณ์ท่�ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่�ม่
จำำานวนมาก นอกจำากน่้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย่สารสนเทศึยังทำาให้การทำาเหมืองข้อมูล 
(text mining) และการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื�อการกวาดสัญญาณเป้็นไป้ได้ง่ายยิ�งขึ้น การใช้เทคโนโลย่
สารสนเทศึท่�ทันสมัย โดยเฉพาะแพลตฟิอร์มบนพื้นท่�ออนไลน์ ทำาให้เกิดการคาดการณ์ร่วมกันของ
คนจำำานวนมากและหลากหลาย ตามท่�เร่ยกกันว่าเป้็นการคาดการณ์แบบเครือข่าย (networked 
foresight) การคาดการณ์แบบป้ระสบการณ์ (experiential foresight) การคาดการณ์รุ่นท่� 5 (5th 
generation foresight) และการคาดการณ์ 2.0 (Foresight 2.0)49 กลุ่มนักอนาคตศึาสตร์ในช่วง
หลังเริ�มให้ความสนใจำกับการใช้ป้ระโยชน์จำากป้ัญญาร่วม (collective intelligence หรือ 
intelligence of the crowd) สำาหรับการตั้งโจำทย์และการดำาเนินงานวิจำัยระยะยาว การใช้เครื�องมือ
ด้านสารสนเทศึสำาหรับการคาดการณ์  การใช้การออกแบบและแสดงภาพ (visualization) ของเรื�อง
ราวท่�แต่งขึ้น (fiction) ในการใช้เกมจำำาลองสถานการณ์ (gamification) รวมไป้ถึงการป้ระยุกต์ใช้
การคาดการณ์เชิงป้ระสบการณ์เป้็นเครื�องมือแบบใหม่ในการสร้างความรู้และเผยแพร่ผลลัพธ์สู่กลุ่ม
เป้้าหมายและสู่สาธารณะ

ความสนใจำในวิธ่การและเครื�องมือคาดการณ์ท่�เป้ิดกว้างมากขึ้นน่้ สะท้อนแนวคิดใหม่ท่�กำาลังได้
รบัความสนใจำมากข้ึนในวงการวิชาการระดบัโลก คือ วทิยาศึาสตร์เปิ้ด (open science) วทิยาศึาสตร์
เครอืข่าย (networked science) วทิยาศึาสตร์ภาคพลเมอืง (citizen science) รวมถงึการคาดการณ์
แบบเป้ิด (open foresight) แนวคิดเหล่าน้่ม่สาระหลักอยู่ท่�การเป้ิดกว้างกระบวนการศึึกษาด้าน
วทิยาศึาสตร์และการคาดการณ์ให้กบัผูม้ส่่วนได้ส่วนเสย่และป้ระชาชนทั�วไป้มากขึน้กว่าในอดต่ ความ
ท้าทายหลักของกระบวนการคาดการณ์แนวน่้คือการเป้ิดให้ผู้ท่�เก่�ยวข้องสามารถเข้าร่วมได้มากท่�สุด
ภายใต้ข้อจำำากัดด้านทรัพยากรและเงื�อนไขด้านเทคโนโลย่  

ทั้งน่้ การพัฒนาเทคโนโลย่สารสนเทศึเป้็นสาเหตุหนึ�งท่�ทำาให้เกิดเส่ยงเร่ยกร้องให้กระบวนการ
คาดการณ์เป้ิดกว้างมากข้ึน ท้ังในการวางแผนนโยบายสาธารณะและการคาดการณ์สำาหรับธุรกิจำ 
(corporate foresight) การเป้ิดกว้างของกระบวนการคาดการณ์สื�อถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงแนวคิดพื้น
ฐานเก่�ยวกับการสร้างความรู ้กล่าวคอื ในอดต่ การคาดการณ์เป็้นเรื�องเฉพาะของผูเ้ช่�ยวชาญและจำำากดั
เฉพาะสาขาวิชาและวิชาช่พหนึ�ง แต่ในป้ัจำจำุบัน การสร้างความรู้ในทุกด้านเริ�มเป้ิดกว้างให้ป้ระชาชน
ทั�วไป้เข้ามาม่ส่วนร่วม และม่ความเป้็นสหสาขาและสหวิชาช่พมากขึ้นกว่าเดิม 

การพัฒนาเทคโนโลย่เป็้นปั้จำจัำยสำาคัญท่�ทำาให้เครื�องมือคาดการณ์ม่ป้ระสิทธิภาพมากข้ึน โดย
เฉพาะเทคโนโลยใ่นการจัำดเก็บและรวบรวมข้อมูล การเก็บสำารอง การจัำดระเบ่ยบ การป้ระมวลและ
อ่านผล และการแสดงผลและเผยแพร่ พร้อมกันน้่ป้ระเภทข้อมูลท่�ใช้วิเคราะห์และผลลัพธ์ในการ
คาดการณ์ม่ความหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะเมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกับป้ริมาณและคุณภาพของข้อมูล
จำากเครื�องมือท่�เคยใช้มาในอด่ต ตัวอย่างเช่น การสำารวจำเดลฟิายเป็้นวิธ่การหลักในการศึึกษาอนาคต
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ด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยแ่ละนวัตกรรมในหลายป้ระเทศึ เช่น ญ่�ปุ่้น วิธ่การดังกล่าวเน้นข้อมูลด้าน
อุป้ทานเป็้นหลัก และคำานึงถึงปั้จำจัำยด้านอุป้สงค์น้อยมาก ข้อวิพากษ์ดังกล่าวทำาให้เกิดความพยายามใน
การป้ระยกุต์ใช้เทคนิควิธ่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำากผู้เก่�ยวข้องด้านอื�น และในป้ระเด็นท่�หลากหลาย
ข้ึนกว่าเดิม โดยใช้เครื�องมือสารสนเทศึท่�ทันสมัยและหลากหลายมากข้ึน

อก่แนวโน้มหนึ�งท่�เกดิข้ึนในวงการอนาคตศึกึษาในช่วง 10 ปี้ท่�ผ่านมาคอื กจิำกรรมการคาดการณ์
ระดับชาติ โดยเฉพาะในการกำาหนดยุทธศึาสตร์ด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ ม่ความซับซ้อนมาก
ข้ึน ทั้งในด้านขอบเขตเน้ือหาและระบบและกระบวนการ หลายป้ระเทศึดำาเนินกระบวนการ
คาดการณ์ขนาดย่อม (mini-foresight) ซึ�งเน้นการจัำดการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการระยะสั้นท่�มุ่งสร้าง
ฉากทัศึน์ วัตถุป้ระสงค์หนึ�งคือเพื�อกระตุ้นการเร่ยนรู้และความตระหนักถึงพลวัตและความสำาคัญของ
การคาดการณ์ และเพื�อสร้างความมั�นใจำให้กบัผูม้อ่ำานาจำตดัสนิใจำเก่�ยวกบัการใช้แนวคดิและเครื�องมอื
คาดการณ์ในการวางแผนนโยบาย  แต่ผลลพัธ์ท่�เกดิขึน้คอื กจิำกรรมการคาดการณ์ระดบัป้ระเทศึม่ความ
ซบัซ้อนมากขึน้ และมว่ตัถปุ้ระสงค์ท่�หลากหลายและมากเกนิไป้ อก่ทัง้ทำาให้เกิดความคาดหวงัมาจำาก
กระบวนการคาดการณ์ท่�จำัดไป้ จำนทำาให้ระบบการคาดการณ์ระดับป้ระเทศึต้องล้มไป้ ดังในกรณ่ของ
ป้ระเทศึอังกฤษและเยอรมน่50 ด้วยเหตุดังกล่าว จำึงเกิดแนวคิดการคาดการณ์เชิงพลวัตและป้รับตัวได้ 
(dynamic and adaptive foresight)  เพื�อรับมือกับความซับซ้อนท่�เพิ�มมากขึ้น รวมถึงบริบทและ
เงื�อนไขท่�เป้ล่�ยนไป้อย่างรวดเรว็ อก่ทัง้เพื�อสร้างทางเลอืกเตร่ยมเผื�อไว้ตามเหตกุารณ์และเงื�อนไขท่�คาด
ว่าจำะเกิดขึ้นในฉากทัศึน์อนาคต51

อนุาคุตศึกษาในุทศวรรษหนุ้า
ในช่วงสองสามทศึวรรษท่�ผ่านมา แนวคดิและกจิำกรรมการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์สำาหรับการวางแผน
นโยบายได้แพร่ขยายไป้ทั�วโลก รฐับาลระดบัป้ระเทศึและระดบัท้องถิ�น รวมถงึบรษิทัและองค์กรจำำานวน
มากได้ป้ระยกุต์ใช้เครื�องมอืคาดการณ์มากขึน้ แนวโน้มสำาคญัท่�น่าจำะสบืเนื�องต่อไป้ในอนาคตคอื เครื�อง
มือคาดการณ์จำะม่ความละเอ่ยดและซับซ้อนมากข้ึน ใช้เทคโนโลย่สารสนเทศึมากข้ึน และการม่ส่วน
ร่วมจำะเป้ิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น

แนวโน้มใหญ่ของโลกในด้านต่าง ๆ ทำาให้การคาดการณ์ระยะยาวยิ�งสำาคัญมากขึ้น แนวคิดและ
วิธ่การคาดการณ์ต้องป้รับเป้ล่�ยนไป้ตามบริบทเหล่าน้่เช่นกัน แนวคิดการคาดการณ์แบบพลวัตและ
ป้รับตัวได้เป้็นข้อเสนอหนึ�งในการป้รับเป้ล่�ยนแนวทางการคาดการณ์ โดยใช้แนวคิดแบบฉากทัศึน์ 
แต่เพิ�มกรอบเวลาให้หลากหลาย ท้ังระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว รวมถึงเส้นทางไป้สู่อนาคต 
(future pathways) ท่�หลากหลาย เพื�อบรรลุภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์และหล่กเล่�ยงภาพอนาคตท่�
ไม่พึงป้ระสงค์ วิธ่การคาดการณ์อนาคตท่�ตอบรับกับเงื�อนไขของพลวัตการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�รวดเร็วและ
ป้ัจำจำัยไม่แน่นอนต่างจำึงต้องรักษาความสมดุลระหว่างภาพอนาคตระยะยาวกับภาพอนาคตระยะสั้น

นอกเหนือจำากด้านเครื�องมือ การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ยังป้รับเป้ล่�ยนจำากกิจำกรรมท่�มุ่งเน้น
เฉพาะด้านเทคโนโลย่ไป้เป้็นกิจำกรรมท่�ม่ขอบเขตเน้ือหากว้างมากข้ึน โดยมุ่งเน้นเรื�องสังคมและ
สิ�งแวดล้อมมากข้ึน คาดว่า กิจำกรรมด้านการคาดการณ์ในอนาคตอ่ก 10 ปี้ข้างหน้า จำะให้ความสำาคัญ
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กับเน้ือหาและแนวทางการศึึกษาท่�เน้นการขา้มสาขา (trans-disciplinary) และอาจำไป้ไกลถงึการตา้น
สาขา (anti-disciplinary) ซึ�งหมายถึงการศึึกษาท่�ไม่ได้อยูใ่นขอบเขตของสาขาวิชาและวิชาช่พเดิม แต่
เป็้นเรื�องท่�ต้องใช้คำานิยามใหม่ กรอบแนวคิดใหม่ และวิธ่การใหม่ไป้พร้อมกัน การศึึกษาอนาคตในภาย
ภาคหน้าจึำงเปิ้ดโอกาสให้สาขาวิชาใหม่ ๆ  และนักวิจัำยและนักคาดการณ์ในระดับต่าง ๆ  สามารถเข้ามา
ร่วมในกระบวนการได้มากข้ึน

ปั้จำจัำยท่�คาดว่าน่าจำะม่ผลกระทบมากท่�สดุต่อวงการอนาคตศึกึษาในอนาคตอนัใกล้คอืเทคโนโลย่
สารสนเทศึ โดยเฉพาะอย่างยิ�งข้อมูลมหาศึาลหรือบิ๊กดาต้า (big data)52 ด้วยเทคโนโลย่ท่�ทันสมัย นัก
อนาคตศึาสตร์สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำำานวนมากได้ทันท่ (real-time) อ่กทั้งแหล่ง
ข้อมลูจำะหลากหลายมากขึน้กว่าแหล่งข้อมลูแบบข้อความ (textual data) ท่�เป็้นอยูใ่นปั้จำจุำบนั โดยจำะ
สามารถใช้ได้ทั้งข้อมูลภาพ (visual data) และข้อมูลท่�รับรู้จำากป้ระสาทสัมผัส (sensory data) จำาก
เครื�องมือท่�ตรวจำจำับและตอบสนองสิ�งท่�เกิดขึ้นในสภาพสิ�งแวดล้อมทางกายภาพ นอกจำากน่้ ข่ดความ
สามารถของคอมพวิเตอร์ท่�เพิ�มขึน้ รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยค่ลาวด์คอมพวิติง้ (cloud computing)  
เทคโนโลย่บลอ็กเชน (blockchain) และปั้ญญาป้ระดษิฐ์ (artificial intelligence)  น่าจำะเพิ�มศึกัยภาพ
ในการสร้างการม่ส่วนร่วม ความโป้ร่งใส และป้ระสิทธิภาพในกระบวนการคาดการณ์ในอนาคต 

การพัฒนาเทคโนโลย่ด้านข้อมูลและสารสนเทศึทำาให้การคาดการณ์ม่ป้ระสิทธิภาพมากยิ�งขึ้น 
โดยเฉพาะในกระบวนการกวาดสัญญาณ ซึ�งต้องค้นหาและทำาเหมืองข้อมูลจำำานวนมหาศึาลจำากพื้นท่�
บนโลกออนไลน์ เพื�อวิเคราะห์หาแนวโน้มและสัญญาณท่�สำาคัญ วิธ่การหลักท่�ใช้อยู่ทั�วไป้คือการดูด
กวาดข้อมูลจำากเว็บไซต์ (web scraping) แล้วใช้วิธ่การทางสถิติศึาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เสริมด้วยการป้ระเมนิด้วยวจิำารณญาณของผูเ้ช่�ยวชาญ อย่างไรกต็าม แนวทางน่ม้กัป้ระสบปั้ญหาหลาย
ป้ระการ เช่น การสญูเส่ยข้อมลู ความทนทานต่อการเส่ยหาย (fault tolerance) อยูใ่นระดบัตำ�า กล่าว
คือ เมื�อองค์ป้ระกอบภายในบางอย่างเส่ยหาย ระบบป้ฏิบัติงานมักไม่สามารถทำางานต่อไป้ได้ ม่ความ
ล่าช้า (latency) สูง  ม่ความเอนเอ่ยงตามความเห็นของผู้วิเคราะห์ และความสามารถในการทำานาย 
(predictive power) ไม่สูงมาก เป้็นต้น ระบบการกวาดสัญญาณในหลายองค์กรจำึงพยายามพัฒนา
และป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลย่ป้ัญญาป้ระดิษฐ์เพื�อลดข้อจำำากัดในกระบวนกวาดสัญญาณ อาทิ Machine 
Learning, Computer Vision และ Natural Lanaguage Processing การใช้ป้ัญญาป้ระดิษฐ์จำึงน่า
จำะเป้็นหัวใจำสำาคัญของระบบคาดการณ์ในอนาคต
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ตวัช่ว้ดัหนึ�งของการพฒันาของศึาสตร์ใดศึาสตร์หนึ�งคอืขนาดเครอืข่ายนกัวชิาการและผู้เช่�ยวชาญ รวม
ถึงการรวมกลุ่มและการจัำดตั้งองค์กรของผู้เช่�ยวชาญในสาขาวิชานั้น ในช่วงตั้งแต่ทศึวรรษท่� 1950 
เป้็นต้นมา นักวิชาการด้านอนาคตศึึกษาได้ร่วมก่อต้ังสมาคมวิชาการและสมาคมวิชาช่พในหลาย
ป้ระเทศึทั�วโลก อาท ิAssociation Internationale Futuribles ในฝรั�งเศึส Canadian Association 
for Futures Studies ในแคนาดา Instituto Neuvas Alternatives, SA ในเม็กซิโก Teihard Center 
for the Future of Man ในอังกฤษ Finnish Society for Futures Studies ในฟิินแลนด์ World 
Future Society ในสหรัฐอเมริกา ในทว่ป้เอเช่ยเอง ม่ Japan Society of Futurology ในญ่�ปุ้่น และ 
Tamkang University ในไต้หวัน

ในระดับโลก สมาพันธ์อนาคตศึึกษาโลก (World Futures Studies Federation) ซึ�งถือว่า
เป้็นองค์กรสำาคัญของวงการวิชาการและวิชาช่พน่้ ได้ก่อตั้งขึ้นในการป้ระชุมวิชาการ International 
Futures Research Conference) ท่�กรุงป้าร่สใน พ.ศึ. 2516 โดยองค์การยูเนสโกเป้็นผู้สนับสนุน
ด้านการเงนิในการจัำดงานของสมาพนัธ์จำนถงึป้ระมาณป้ลายทศึวรรษท่� 1990 และยงัคงเป็้นพนัธมติร
สำาคญัของสมาพนัธ์เรื�อยมาจำนถงึปั้จำจำบุนั ในด้านวชิาช่พ สมาคมนกัอนาคตศึึกษาอาช่พ (Association 
of Professional Futurists) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศึ. 2545  โดยใน พ.ศึ. 2563 ม่สมาชิกอยู่กว่า 500 คนใน 
40 ป้ระเทศึทั�วโลก53 

องค์กรระหว่างป้ระเทศึและองค์กรการกุศึลหลายแห่งให้ความสนใจำในการสร้างเครือข่ายของ
นักอนาคตศึึกษา องค์กรท่�สนับสนุนการพัฒนาอนาคตศึึกษาเรื�อยมาคือองค์การยูเนสโก ซึ�งนอกจำาก
สนับสนุนงานศึึกษาและวิจำยั การเผยแพร่สิ�งต่พมิพ์ และการจำดังานวิชาการเก่�ยวกบัอนาคตศึกึษาแล้ว 
ยงัดำาเนนิโครงการส่งเสรมิการเผยแพร่ความรูพ้ืน้ฐานด้านอนาคตศึึกษาท่�เรย่กว่า futures literacy ใน
ป้ระเทศึสมาชิกขององค์การยูเนสโกอ่กด้วย

องค์ป้ระกอบสำาคัญของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาช่พคือการป้ระชุม
และสัมมนา นับตั้งแต่การป้ระชุมการวิจำัยอนาคตระหว่างป้ระเทศึครั้งแรก (The First International 
Future Research Conference) ท่�กรุงออสโล นอร์เวย์ใน พ.ศึ. 2510 ม่การจำัดงานป้ระชุมดังกล่าว
สืบเนื�องมาต่อจำากนั้นในหลายป้ระเทศึทั�วโลก นอกจำากน่้ ยังม่การป้ระชุมของนักอนาคตศึึกษาอ่ก
กลุ่มหนึ�งคือการป้ระชุมระดับโลกว่าด้วยอนาคต (Global Conference on the Future) ท่�เมือง
โตรอนโต ใน พ.ศึ. 2523 ซึ�งม่ผู้ร่วมงานกว่า 5,000 คนจำากกว่า 30 ป้ระเทศึ54 นอกจำากน่้ยังม่การ
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ป้ระชุมเฉพาะเรื�องและระดับภูมิภาคท่�จำัดโดยสมาคมอนาคตโลก (World Future Society) และสมา
พันธ์อนาคตศึึกษาโลก (World Futures Studies Federation - WFSF) การจำัดป้ระชุมระดับโลก 
(World Conference) ของ WFSF ครั้งล่าสุดคือครั้งท่� 22 โดยจำัดท่�ป้ระเทศึนอร์เวย์ เมื�อ พ.ศึ. 2560 
ท่�ผ่านมา ในภมูภิาคเอเช่ยแป้ซฟิิิกกม่็การรวมกลุม่ของนกัอนาคตศึกึษา เช่น เครอืข่ายอนาคตศึกึษาใน
เอเช่ยแป้ซิฟิิก (Asia-Pacific Futures Network) ซึ�งจำัดการป้ระชุมป้ระจำำาป้ีครั้งล่าสุดเป้็นครั้งท่� 5 ท่�
กรุงเทพมหานคร เมื�อ พ.ศึ. 2562 ท่�ผ่านมา

อ่กตัวช้่วัดหนึ�งของเครือข่ายวิชาการคือวารสารวิชาการและนิตยสารด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์ 
วารสารวชิาการภาษาองักฤษฉบบัแรกคอื Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures 
Studies ซึ�งต่พิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกใน พ.ศึ. 2512 จำำานวนวารสารในด้านน้่เพิ�มจำาก 12 ฉบับใน 
พ.ศึ. 2508 เป็้น 122 ฉบับใน พ.ศึ.  252155 และ 124 ฉบับ ใน พ.ศึ.  253656 ตัวอย่างวารสารวิชาการ
สำาคัญท่�ม่การป้ระเมินคุณภาพโดยผู้เช่�ยวชาญ (peer-review) ท่�ม่อยู่ในปั้จำจุำบันในระบบฐานข้อมูล
 SCOPUS และ ISI ม่ดังต่อไป้น้่

• European Journal of Futures Research วารสารฉบับน่้เป้็นวารสารท่�ม่การเข้าถึง
แบบเป้ิด (open access) ภายใต้แบรนด์ SpringerOpen

• Foresight: The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy 
เริ�มต้นครั้งแรกใน พ.ศึ. 2542 โดยสำานักพิมพ์ Emerald

• Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies วารสาร
วชิาการฉบบัแรกท่�มุง่ตพ่มิพ์บทความเก่�ยวกบัอนาคตศึกึษา ใน พ.ศึ. 2512 ปั้จำจำบุนัตพ่มิพ์
โดยสำานักพิมพ์ Elsevier

• Futuribles วารสารด้านอนาคตศึึกษาท่�ตพ่มิพ์เป็้นภาษาฝรั�งเศึสมาตัง้แต่ พ.ศึ. 2503 โดย 
Futuribles Centre

• Info: The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommu-
nications, Information and Media วารสารน่้เน้นหัวข้อเก่�ยวกับอนาคตท่�สัมพันธ์
กับการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเทคโนโลย่ในมุมมองต่าง ๆ  เริ�มเผยแพร่เมื�อ พ.ศึ 2542 โดย
สำานักพิมพ์ Emerald

• International Journal of Foresight and Innovation Policy วารสารน่้มุ่งไป้ท่�
หัวข้อและป้ระเด็นท่�เป้็น “ข่าวกรองเชิงยุทธศึาสตร์” (strategic intelligence) เผยแพร่
ครั้งแรกเมื�อ พ.ศึ. 2547 โดยสำานักพิมพ์ Inderscience

• Journal of Evolution and Technology  วารสารน่้เป้ิดโอกาสให้กับบทความท่�นำา
เสนอแนวคดิเก่�ยวกับอนาคตท่�อาจำดไูม่น่าจำะเกดิขึน้หรอืหลดุจำากความเป็้นจำรงิมากเกินไป้
จำากมุมมองของวารสารวิชาการอื�นท่�เป้็นกระแสหลัก หัวข้อหลักของบทความในวารสาร
น่้เน้นภาพอนาคตของมนุษยชาติ เริ�มเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศึ. 2542 โดย Institute for 
Ethics and Emerging Technologies

• Journal of Futures Studies: Epistemology, Methods, Applied and Alter-
native Futures วารสารน่้เน้นบทความเชิงสหสาขา เริ�มเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศึ. 2539 
โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตั้นเจำ่ยง (Tamkang University) ในไต้หวัน

• Long Range Planning: International Journal of Strategic Management 



53 | อนาคตศึกษา

วารสารน้่เน้นการบริหารเชิงยุทธศึาสตร์ (strategic management) โดยเป้็นวารสาร
ของ European Strategic Planning Federation และเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศึ. 2511 
โดยสำานักพิมพ์ Elsevier

• Policy Futures in Education วารสารน่้เน้นบทความเก่�ยวกับอนาคตของการศึึกษา
ในมมุมองเชงิวชิาการ การวเิคราะห์และวางแผนนโยบายด้านการศึกึษา โดยเน้นนวตักรรม
ด้านการศึึกษาและด้านนโยบายการศึึกษา โดยเริ�มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศึ. 2546 โดย
สำานักพิมพ์ Symposium

• Technological Forecasting and Social Change: An International Journal วารสาร
ฉบบัน่เ้น้นบทความด้านวธิก่ารและการป้ระยกุต์ใช้การคาดการณ์เทคโนโลยแ่ละการศึึกษาอนาคต
ในฐานะเครื�องมอืวางแผน โดยให้ความสำาคญักบัปั้จำจำยัด้านสงัคม สิ�งแวดล้อมและเทคโนโลย่
วารสารน่เ้ริ�มเผยแพร่มาตัง้แต่ พ.ศึ. 2513 โดยสำานกัพมิพ์ Elsevier

• The International Journal of Forecasting วารสารน่้เน้นผลงานเชิงป้ระจำักษ์ การ
ป้ระเมินและการนำาเอาผลการคาดการณ์ไป้ใช้ป้ระโยชน์ต่อ รวมถงึวิธก่ารและแนวทางยกระดบั
คณุภาพของการคาดการณ์ วารสารน้่เริ�มเผยแพร่มาต้ังแต่ พ.ศึ. 2528 โดยสำานกัพมิพ์ Elsevier

• The Journal of Forecasting วารสารน่้เน้นบทความเก่�ยวกับการคาดการณ์ และการ
ป้ระยกุต์ใช้เทคนคิการคาดการณ์เพื�อวตัถปุ้ระสงค์ด้านธรุกจิำ บรหิารรฐักจิำ เทคโนโลย่ และ
สิ�งแวดล้อม วารสารน่้เริ�มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศึ. 2525 โดยสำานักพิมพ์ Wiley

• World Future Review: A Journal of Strategic Foresight วารสารน่้มุ่งส่งเสริม
การแลกเป้ล่�ยนความคิดระหว่างนักวิชาการและนักป้ฏิบัติท่�สนใจำเรื�องอนาคต โดย
เฉพาะการใช้เครื�องมือด้านอนาคตศึึกษาในการช่วยการตัดสินใจำ วารสารน้่เริ�มเผยแพร่
ครั้งแรกใน พ.ศึ. 2552 โดยสมาคม World Future Society  ต่อมารวมเป้็นวารสารเด่ยว
กับวารสาร Futures Research Quarterly ท่�ต่พิมพ์ระหว่าง พ.ศึ. 2528 ถึง 2551 และ
วารสาร Futures Survey

• World Futures: The Journal of New Paradigm Research วารสารน่เ้น้นบทความ
วจิำยัท่�นำาเสนอกระบวนทศัึน์และแนวทคดิใหม่ท่�เป็้นสหสาขาวชิา โดยเฉพาะในจำดุเชื�อมต่อ
ระหว่างวิทยาศึาสตร์กายภาพ สังคมศึาสตร์ และมนุษยศึาสตร์ วารสารน้่เริ�มเผยแพร่มา
ตั้งแต่ พ.ศึ. 2545 โดยสำานักพิมพ์ Taylor and Francis

• Time & Society เน้นหัวข้อเก่�ยวกับเวลาและสังคม ทั้งในด้านทฤษฎ่และด้านวิธ่การ 
อาทิ การใช้เวลาในองค์กร และการเป้ล่�ยนแป้ลงเก่�ยวกับเวลาในการกำาหนดนโยบายด้าน
เศึรษฐกิจำ สังคม รัฐกิจำและการบริหารองค์กร วารสารน่้เผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศึ. 2535 โดย
สำานักพิมพ์ Sage

นอกจำากน่้ ยังม่วารสารเฉพาะทางท่�ออกฉบับพิเศึษในหัวข้อเก่�ยวกับอนาคตของป้ระเด็นสำาคัญ
ในศึาสตร์นั้น ๆ  และยังม่นิตยสารท่�ไม่ม่การป้ระเมินคุณภาพโดยผู้เช่�ยวชาญ แต่ม่บทความท่�นำาเสนอ
แนวคดิเก่�ยวกับอนาคต อาท ิ Club of Amsterdam Journal: Shaping your Future in the Knowl-
edge Society, Futures Bulletin, The European Foresight Monitoring Briefs, The Futurist 
และ Wired
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สรุป

อนาคตศึึกษาเป้็นศึาสตร์ท่�พยายามสร้างและใช้ป้ระโยชน์จำากความรู้เก่�ยวกับอนาคตอย่าง
เป้็นระบบ พัฒนาการของศึาสตร์ในช่วงหนึ�งศึตวรรษท่�ผ่านมาสะท้อนการเป้ล่�ยนแป้ลงของ
กระบวนทัศึน์ของวงการวิชาการในระดับโลก จำากท่�แต่เดิมอนาคตศึึกษาเน้นการสร้างความรู้
ด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศึาสตร์แบบป้ฏิฐานนิยม โดยมุ่งค้นหาอนาคตท่�เป้็นความจำริงหนึ�ง
เด่ยว และเน้นป้ระเด็นยุทธศึาสตร์ทางการทหารและความมั�นคง จำนพัฒนามาเป้็นศึาสตร์ท่�ใน
ป้ัจำจุำบันยอมรับในแนวคิดเชิงพหุนิยมและบูรณาการมากขึ้น อนาคตศึึกษาทั้งในฐานะสาขาทาง
วิชาการและสาขาวิชาช่พในป้ัจำจำุบันม่กรอบแนวคิดและป้ระเด็นวิเคราะห์ท่�หลากหลาย รวมถึง
วิธ่การสร้างความรู้ท่�เป้ิดกว้างให้คนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาม่ส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมกันน่้ เครือข่าย
ด้านอนาคตศึึกษาก็ขยายจำากเดิมท่�เป้็นนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาและยุโรป้เป้็นส่วนใหญ่ 
กลายเป้็นเครือข่ายระดับโลกท่�ม่นักวิชาการและนักนโยบายจำากทว่ป้อื�นมากขึ้น
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แนวคิด
พ้ืนฐานของ

อนาคตศึกษา 
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แนวคิด
พ้ืนฐานของ

อนาคตศึกษา 
Let the future tell the truth, and evaluate 

each one according to his work and accomplishments. 
The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine.     

Nikola Tesla

2



57 | อนาคตศึกษา

รู้อนาคตไปทำาไม

เราต้องการความรูเ้ก่�ยวกบัอนาคตไป้ทำาไม คำาถามน้่อาจำฟัิงดพูืน้ฐานมาก และดูเหมอืนว่าคนทั�วไป้ใคร ๆ  
กต็อบได้ แต่คำาถามน้่มค่วามสำาคญัอย่างยิ�งในการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกบัการศึึกษาอนาคตในฐานะการ
เป็้นศึาสตร์วชิาการและสาขาวชิาช่พหนึ�ง คำาตอบหนึ�งคอื เราต้องการรูอ้นาคตเพื�อยกระดบัความเป็้นอยู่
และสวสัดกิารของมนษุย์ให้ด่ยิ�งขึน้กว่าปั้จำจุำบนั ซึ�งอาจำเป็้นทัง้ในด้านวตัถอุย่างเด่ยวหรอืรวมไป้ถงึด้าน
จำติใจำด้วยก็ได้  นกัอนาคตศึกึษาบางคนอาจำแย้งว่า วตัถปุ้ระสงค์แค่นัน้แคบเกนิไป้ เพราะยงัเป็้นมมุมองท่�
ถอืว่ามนษุย์เป็้นศึนูย์กลางของทกุสิ�ง โดยมองไม่เหน็ถึงความสำาคัญและคุณค่าของสิ�งมช่ว่ติอื�น ๆ  ทัง้สตัว์
และพืช รวมไป้ถงึระบบธรรมชาตอิื�นท่�มอ่ยูใ่นโลก แม้ว่าสิ�งเหล่านัน้อาจำไม่ม่ป้ระโยชน์ต่อมนษุย์โดยตรง  

ด้วยเหตุน้่นักอนาคตศึึกษาในยคุหลังจึำงขยายขอบเขตของเป้้าหมายและวัตถุป้ระสงค์ในการศึึกษา
อนาคตให้ครอบคลุมมากข้ึน โดยมุ่งทำาให้โลกน้่ด่ข้ึนและน่าอยูม่ากข้ึน ไม่ใช่เฉพาะสำาหรับมนุษยทุ์กคน 
แต่รวมถึงระบบรองรบัการม่ช่วติอยูข่องสิ�งม่ช่วิตอื�น ๆ  ในโลกน้่ไป้พรอ้มกัน แนวคดิดังกล่าวเป็้นไป้ตาม
ข้อเสนอของปี้เตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) นักป้รัชญาชาวอเมริกัน ซึ�งเร่ยกร้องให้ม่การขยายขอบเขต
ของจำริยธรรมไป้ให้กว้างกว่าขอบเขตของสปี้ช่ส์ของมนุษย์ โดยให้ครอบคลุมถึงสัตว์ต่าง  ๆ 1 การขยาย
กรอบความคิดดังกล่าวยงัเป็้นไป้ตามความเชื�อของสังคมด้ังเดิมหลายแห่งโดยเฉพาะในสังคมตะวันออก
ท่�ว่า มนุษย์เป้็นเพ่ยงแค่ส่วนหนึ�งของธรรมชาติ และไม่ได้เป้็นศูึนย์กลางของธรรมชาติท่�สามารถ
แยกส่วนออกมาได้ ตามท่�แนวคิดวิทยาศึาสตร์กระแสหลักพยายามมาโดยตลอด

ในขณะเด่ยวกัน ทุกวัตถุป้ระสงค์และแนวคิดในการศึึกษาอนาคต รวมถึงวิธ่การท่�นักอนาคตศึาสตร์
ใช้วิเคราะหแ์ละคาดการณอ์นาคต ยอ่มม่ข้อสมมติและเงื�อนไข รองรบัและซ่อนเร้นอยูเ่สมอ การวเิคราะห์
และทำาความเข้าใจำในขอ้สมมติและเงื�อนไขเหลา่น้่ จำะทำาใหเ้ราสามารถมองเหน็จุำดเด่นจุำดด้อยของแตล่ะ
แนวคิดและวิธ่การอยา่งชัดเจำนมากข้ึน ตัวอยา่งหนึ�งคือข้อสมมติหลักท่�เป็้นพ้ืนฐานของอนาคตศึึกษาใน
ยุคแรก นั�นคือข้อสมมติท่�ว่าอนาคตเป้็นเอกพจำน์ ตามแนวคิดน้่ อนาคตเกิดข้ึนตามการไหลของเวลา
ตามความคิดเชิงกลไกของฟิิสิกส์แบบนิวตัน  อนาคตจึำงม่หนึ�งเด่ยวและสามารถพยากรณ์ได้ด้วยวิธ่การ
เชิงวิทยาศึาสตร์ แต่ต่อมาข้อสมมติน้ันได้รับการวิพากษ์วิจำารณ์ จำนม่การนำาเสนอแนวคิดอนาคตแบบ
พหูพจำน์ ซึ�งข้ึนอยู่กับคนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงเวลาท่�จำะตัดสินใจำว่า ท่ามกลางทางเลือกอนาคตท่�เกิดข้ึน
ได้หลายรูป้แบบน้ัน ตนเองจำะเลือกและสร้างอนาคตแบบไหน 
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สำาหรับในภาษาไทยนั้น คำาว่า “อนาคต” คำาเด่ยว ไม่สื�อว่าเป้็นคำาเอกพจำน์หรือพหูพจำน์ จำึงไม่
ชัดเจำนว่าภาพอนาคตม่อยู่หนึ�งเด่ยวหรือว่าม่มากกว่าน้ัน แต่ในภาษาอังกฤษ คำาศัึพท์ท่�ใช้อย่างแพร่
หลายในป้ัจำจำุบันท่�สื�อถึงอนาคตศึาสตร์คือคำาว่า futures studies โดยใช้คำาว่า futures เป้็นพหูพจำน์
แทนท่�จำะเป้็น future เฉย ๆ  การใช้คำาพหูพจำน์ดังกล่าวสะท้อนถึงป้รัชญาพื้นฐานของอนาคตศึึกษาท่�
พัฒนามาตั้งแต่ทศึวรรษท่� 1960 ซึ�งมองว่าอนาคตไม่ได้ม่อยู่หนึ�งเด่ยว แต่ม่อยู่หลายทางเลือก 

เนื้อหาส่วนแรกในบทน่้นำาเสนอหลักการพื้นฐานและวัตถุป้ระสงค์ของการศึึกษาอนาคต เน้ือหา
ส่วนต่อมานำาเสนอข้อสมมติและเงื�อนไขหลักของการศึึกษาอนาคต ส่วนสุดท้ายเป้็นการสรุป้ป้ระเด็น
โต้แย้งสำาคัญในอนาคตศึาสตร์ เน้ือหาท้ังหมดน่้มาจำากป้ระมวลงานเข่ยนสำาคัญของผู้เช่�ยวชาญด้าน
อนาคตศึาสตร์ท่�ม่ชื�อเส่ยงระดับโลก



59 | อนาคตศึกษา

หลักการและวัตถุประสงค์
ของการศึกษาอนาคต

คำาว่าการศึึกษาอนาคตอาจำฟิังดูขัดแย้งกันในตนเอง เนื�องจำากอนาคตยังไม่เกิดขึ้น จำึงไม่ม่อยู่จำริงใน
ป้ัจำจุำบันท่�เราสามารถศึึกษาได้ ไม่เหมือนกับการศึึกษาอด่ตท่�เกิดขึ้นไป้แล้ว และการศึึกษาเหตุการณ์
ป้ัจำจำุบันท่�รับรู้เชิงป้ระจำักษ์ด้วยป้ระสาทสัมผัสทั้งห้า ดังท่�นักป้ระวัติศึาสตร์มักพูดเสมอว่า เราจำะเข้าใจำ
ปั้จำจุำบนัและอนาคตได้ต่อเมื�อเราเข้าใจำป้ระวตัศิึาสตร์ การศึึกษาอนาคตของนกัอนาคตศึาสตร์จึำงต้องพึ�ง
ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจำเก่�ยวกับอด่ตและป้ัจำจำุบันเท่านั้น  แต่นักอนาคตศึาสตร์พยายามทำาความ
เข้าใจำกบัอดต่และปั้จำจำบุนัด้วยวตัถปุ้ระสงค์เพื�อสร้างความเข้าใจำเก่�ยวกบัความเป็้นไป้ได้ของเหตกุารณ์
ท่�จำะเกดิขึน้ในอนาคต  ดงันัน้ สำาหรบันกัอนาคตศึาสตร์ ป้ระโยชน์ของความรูเ้ก่�ยวกบัอดต่และปั้จำจำบุนั
จำึงอยู่ท่�อนาคต และการตัดสินใจำและกิจำกรรมทั้งหมดของมนุษย์ไม่ได้มุ่งไป้ท่�อด่ต แต่มุ่งไป้ท่�อนาคต 

หลักการคุวามูต่อเนุื่อง
ข้อมูลและความรู้เก่�ยวกับอด่ตจำะเป้็นป้ระโยชน์ในการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคตได้ต่อเมื�อ
สถานการณ์และเงื�อนไขท่�เกิดข้ึนในอด่ตยังคงม่อยู่ต่อไป้ในอนาคต ข้อสมมติหนึ�งท่�เป้็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ของอนาคตศึึกษาคือหลักความต่อเนื�อง (principle of continuity) ซึ�งเสนอว่า ป้รากฏการณ์และ
เงื�อนไขท่�เกดิในอด่ตจำะดำาเนนิต่อเนื�องไป้ยงัอนาคต โดยอาจำเป็้นความต่อเนื�องในเชงิกายภาพ เชงิเวลา 
เชิงวัฒนธรรม หรือเชิงความคิด  

ความถ่�ของการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ป้ระสบอยู่เป้็นป้ระจำำา รวมถึงผลลัพธ์ของการเป้ล่�ยนแป้ลงน้ัน
 อาจำทำาให้เราคิดว่า โลกอนาคตในอ่ก 20-30 ป้ีข้างหน้าจำะแตกต่างจำากป้ัจำจุำบันมากจำนไม่สามารถ
จำำาได้ว่าแต่เดิมเป้็นอย่างไร แต่ในความเป้็นจำริง หลายสิ�งหลายอย่างในอนาคตจำะไม่แตกต่างจำาก
ป้ัจำจุำบัน แม้กระทั�งในช่วงเวลาท่�ดูเหมือนม่การเป้ล่�ยนแป้ลงคร้ังใหญ่และอย่างรวดเร็ว องค์ป้ระกอบ
หลายอย่างรอบตัวเราท่�ไม่เป้ล่�ยนแป้ลงน่าจำะม่มากกว่าสิ�งท่�เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ เนื�องจำากการเป้ล่�ยนแป้ลง
ทางเทคโนโลย่ เศึรษฐกิจำ สังคมและสิ�งแวดล้อมดูน่าตื�นเต้นและน่าสนใจำกว่าความต่อเนื�อง นักอนาคต
ศึาสตรจึ์ำงต้องพยายามระวงัไม่มองทุกสิ�งทุกอยา่งเป็้นการเป้ล่�ยนแป้ลงท้ังหมด เนื�องจำากภาพอนาคตม่
ท้ังการต่อเนื�องและการเป้ล่�ยนแป้ลง

ความต่อเนื�องอาจำเกิดข้ึนจำากปั้จำจัำยหน่วงท่�ต่อต้านการเป้ล่�ยนแป้ลง ท้ังพฤติกรรมท่�เป็้นนิสัยของ
แต่ละคน สถาบันทางสังคม เช่น ป้ระเพณ่ วัฒนธรรม กฎระเบ่ยบและธรรมเน่ยมป้ฏิบตั ิโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ทางกายภาพท่�คงอยูเ่ป็้นเวลานาน เช่น ถนนหนทางและอาคารสิ�งป้ลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้างอำานาจำ
ของผู้ม่อิทธิพลและผู้นำาท่�ไม่ต้องการให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลง 

อ่กสาเหตุหนึ�งท่�ทำาให้เกิดความต่อเนื�องคือพลวัตระหว่างแนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้าม 
(trend-countertrend) กล่าวคือ เมื�อป้ัจำจัำยหนึ�งม่การเป้ล่�ยนแป้ลงมากข้ึนและการเป้็นแนวโน้ม 
ก็มักจำะเกิดแรงต่อต้านในทางตรงกันข้าม เช่น ในสังคมเมืองท่�ความเป้็นชุมชนในละแวกบ้านลดลง 
คนบางกลุ่มก็พยายามสร้างชุมชนรูป้แบบอื�นข้ึนมาแทนท่� เช่น ชุมชนบนโลกออนไลน์  ในโลกสมัยใหม่
ท่�หุ่นยนต์และป้ัญญาป้ระดิษฐ์สามารถทำางานแทนมนุษย์ได้มากข้ึน การบริการโดยมนุษย์จำะได้รับ
ความนยิมมากข้ึน  และในสงัคมท่�คนใช้ช่วิตห่างจำากศึาสนามากข้ึน ผู้คนอาจำหาทางออกดา้นจิำตวิญญาณ
ด้วยวิธ่การอื�น เพื�อเติมเต็มช่องว่างท่�เกิดจำากโลกวัตถุนิยม เป็้นต้น  แนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้ามน้่
อาจำดูเหมือนเป็้นป้ฏิทรรศึน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) ท่�ดูเหมือนเป็้นสภาวะท่�ขัดแย้งกัน ความเข้าใจำ
ในพลวตัดังกล่าวเป็้นพ้ืนฐานในการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับการต่อเนื�องและการเป้ล่�ยนแป้ลงไป้สู่อนาคต

หลักการคุวามูคุล้ายคุลึง
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจำในความต่อเนื�องอย่างเด่ยวยังไม่เพ่ยงพอในการสร้างความรู้เก่�ยวกับอนาคต
 อ่กหลักการหนึ�งท่�สำาคัญคือหลักการความคล้ายคลึง (principle of analogy) ซึ�งถือว่าเหตุการณ์บาง
รูป้แบบเกิดข้ึนคร้ังแล้วคร้ังเล่า ดังน้ัน ถ้าเราสังเกตเห็นเหตุการณ์หนึ�งท่�เกิดข้ึนในรูป้แบบและลักษณะ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ท่�เคยเกิดข้ึนก่อนหน้าน้่  เราสามารถคาดคะเนได้ว่า เหตุการณ์ในอนาคตท่�จำะ
เกิดข้ึนต่อเนื�องจำากเหตุการณ์น้ัน น่าจำะม่ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเหตุการณ์ท่�เคยเกิดข้ึนมาก่อน
หน้าน้ัน หลักการความคล้ายคลึงเป็้นพ้ืนฐานและกรอบความคดิสำาหรับการต่ความข้อมูลท่�มนุษย์รับรู้จำาก
โลกภายนอก ซึ�งทำาให้ช่วยลดเวลาและความพยายามในการทำาความเข้าใจำกับสิ�งน้ัน ตราบใดท่�บริบทและ
ปั้จำจัำยอื�น ๆ  ยงัคงท่�และไม่เป้ล่�ยนแป้ลง มนุษยเ์ราใช้หลักการความต่อเนื�องและหลักการความคล้ายคลึง
ในการพยากรณ์และทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคตอยูต่ลอดเวลา

แน่นอนว่า ความรู้ความเข้าใจำเก่�ยวกับอด่ตไม่ได้กลายเป็้นความรู้ความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคตโดย
อัตโนมัติ แต่ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์และจิำนตการพร้อมกับความคาดหวงัและความป้รารถนา ความรู้
จำากอด่ตเป็้นเพ่ยงข้อมูลดิบท่�มนุษย์เราใช้วิเคราะห์และคาดคะเนสิ�งท่�น่าจำะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช้
กรอบความคิด สมมติฐานหรือทฤษฎ่อะไรบางอย่างในการคาดคะเนน้ัน แต่สิ�งท่�เราคิดและคาดคะเน
เก่�ยวกับอนาคตอาจำไม่เป้็นไป้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎ่ท่�ม่อยู่เสมอไป้ เนื�องจำากแต่ละคนอาจำม่
ความคาดหวังและความป้รารถนาท่�ม่ผลต่อการตัดสินใจำท่�เกินจำากขอบเขตของเหตุผลและข้อมูลท่�มา
จำากข้อมูลและป้ระสบการณ์ในอด่ต 

นอกจำากข้อมูลจำากอด่ตและความป้รารถนาแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เป็้นอ่กองค์ป้ระกอบ
สำาคัญของการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคต ความคิดสร้างสรรค์หรือจิำนตนาการเป็้นส่วนสำาคัญของ
กระบวนการคิดของมนุษย์ท่�ก้าวพ้นข้อจำำากัดท่�กำาหนดโดยความทรงจำำาจำากอด่ต ตรรกะท่�ใช้เป็้นกรอบ
ในการคาดคะเน และความป้รารถนาท่�เป็้นไป้ตามอารมณ์  จิำนตนาการท่�ว่าน้่อาจำเกิดจำากความบังเอิญท่�
ผสมผสานความคิดและข้อมูลต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัแล้วเกิดสิ�งใหม่ท่�ไม่เคยคิดหรือม่ข้ึนมาก่อนก็ได้  แน่นอน
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ท่�ว่าน้่ไม่ได้เป็้นความรู้เก่�ยวกับอนาคต แต่เป็้นสิ�งท่�ช่วยให้เราสามารถจิำนตนาการได้ว่า



61 | อนาคตศึกษา

อะไรบ้างท่�อาจำเกิดข้ึนในอนาคต และเป้็นวิธ่การเอาข้อมูลและความเข้าใจำจำากอด่ตมาผสมผสานกัน
เพื�อค้นหาความเป็้นไป้ได้ของอนาคต

ด้วยหลักความต่อเนื�องและหลักความคล้ายคลึงข้างต้น นักอนาคตศึาสตร์จึำงพยายามวิเคราะห์
ข้อมูลจำากอด่ต  โดยใช้ตรรกะของทฤษฎ่และกรอบความคิดป้ระกอบกับความป้รารถนาท่�ม่อยู่ในการ
จำินตนาการความเป้็นไป้ได้ของอนาคต เพื�อตัดสินใจำในการกระทำาท่�มุ่งบรรลุเป้้าป้ระสงค์ในการยก
ระดับคุณภาพช่วิตและสวัสดิการของมนุษย์และสิ�งม่ช่วิตอื�น ในโลก เป้้าป้ระสงค์ดังกล่าวไม่จำำากัดอยู่
เพ่ยงแค่ภายในกลุ่มนักอนาคตศึาสตร์ แต่เป้็นเป้้าหมายและวัตถุป้ระสงค์ของนักวิชาการและวิชาช่พ
สาขาอื�น ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจำะเป้็นนักวิทยาศึาสตร์ นักเศึรษฐศึาสตร์ นักสาธารณสุขศึาสตร์ สถาป้นิก 
นักวางผังเมือง ศึิลป้ิน คนขับรถเมล์และจำักรยานยนต์รับจำ้าง และแม่บ้าน  ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการ
ให้สิ�งท่�ตนเองทำาอยู่เกิดป้ระโยชน์สำาหรับตนเอง สำาหรับคนอื�น รวมถึงสิ�งอื�น ๆ ในโลกน่้ท่�แต่ละคนให้
ความสำาคญั  แต่สิ�งหนึ�งท่�ถือว่าเป็้นคณุลกัษณะเฉพาะของนกัอนาคตศึาสตร์คอืการคิดเก่�ยวกับอนาคต 
(prospective thinking) เป้็นหลัก2 

การศึกึษาอนาคตยงัมุ่งเสรมิสร้างความเป็้นธรรมระหว่างรุน่ (intergenerational equity) ซึ�งเป็้น
พืน้ฐานของแนวคดิการพฒันาอย่างยั�งยนื การวเิคราะห์และศึึกษาอนาคตช่วยยกระดบัความเป็้นอยูแ่ละ
สวัสดิภาพของคนรุ่นต่าง ๆ ไม่เฉพาะสำาหรับคนรุ่นป้ัจำจำุบันท่�สามารถเข้ามาม่ส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจำในป้ัจำจำุบัน แต่รวมถึงคนรุ่นอนาคตยังซึ�งไม่อยู่ตรงน่้ จำึงไม่ม่โอกาสร่วมในกระบวนการตัดสิน
ใจำท่�ม่ผลกระทบต่อความเป้็นอยู่ของพวกเขาในอนาคต การศึึกษาและคำานึงถึงอนาคตท่�ครอบคลุม
ไป้ถึงความต้องการ เงื�อนไขและบริบทของคนรุ่นหลัง จำึงเป้็นการสร้างความเป้็นธรรมระหว่างรุ่นได้
ในระดับหนึ�ง

ในกลุ่มนักอนาคตศึึกษาทั�วไป้ วัตถุป้ระสงค์พ้ืนฐานของการศึึกษาอนาคตคือการค้นหาหรือสร้าง
วิเคราะห์และป้ระเมินทางเลือกของอนาคตท่�อาจำจำะเกิดข้ึนได้ (possible futures) อนาคตท่�น่าจำะ
เกิดข้ึน (probable futures) และอนาคตท่�คาดหวังให้เกิดข้ึนหรือพึงป้ระสงค์ (preferable futures) 

คุวามูแตกต่างระหว่างอนุาคุตศึกษากับการคุาดการณ์เชิงยุทธิศาสืตร์
นักวิชาการด้านอนาคตศึึกษาแบ่งงานศึึกษาเก่�ยวกับอนาคตในเชิงวิชาการออกจำากในเชิงนโยบาย
ค่อนข้างชัดเจำน โดยเร่ยกงานในเชิงวิชาการว่า อนาคตศึึกษาหรืออนาคตศึาสตร์ (academic futures 
studies) ส่วนงานคาดการณ์ท่�ม่วัตถุป้ระสงค์ท่�เน้นการตัดสินใจำเชิงนโยบายนั้น เร่ยกโดยทั�วไป้ว่า 
การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ (strategic foresight) งานท้ังสองรูป้แบบม่เน้ือหาคร่อมกันอยู่มาก 
โดยทั้งคู่พยายามทำาความเข้าใจำในภาพอนาคตท่�อาจำเกิดข้ึนและจำำาเป้็นต้องเตร่ยมพร้อมและวางแผน
รองรับเหตุการณ์ท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้นเหมือนกัน3 

งานดา้นการคาดการณเ์ชิงยุทธศึาสตร์มุ่งไป้ท่�การตัดสินใจำ โดยเน้นการระบุ บรรยาย และอธิบาย
ปั้จำจัำยขับเคลื�อน (drivers) ในปั้จำจุำบันท่�ม่ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต เพื�อนำาความรู้เก่�ยวกับอนาคต
มาช่วยในการตัดสินใจำท่�ชาญฉลาดและถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ผู้บริหารบริษัทนำ้ามันขนาดใหญ่ต้องการ
รู้ว่าอนาคตของการใช้พลังงานในเมืองเป็้นอย่างไรอ่ก 10 ปี้ข้างหน้า จึำงต้องเข้าใจำถึงสถานการณ์และ
ปั้จำจัำยท่�ม่ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงสำาคัญท่�กำาลังเกิดข้ึน รวมท้ังสถานการณ์ท่�ม่โอกาสเกิดข้ึนสูงในอนาคต 
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อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยก่ารขนส่งและการก่อสร้าง การบริโภคของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ เพื�อสามารถ
วางแผนยทุธศึาสตร์ขององค์กร อ่กตัวอย่างในระดับนโยบายสาธารณะคือ ผู้บริหารป้ระเทศึต้องกำาหนด
นโยบายการค้าระหว่างป้ระเทศึในด้านการเกษตร จึำงต้องคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเทคโนโลย่
ช่วภาพและการตัดต่อพันธุกรรมท่�กำาลังเกิดข้ึน เช่น เทคโนโลย่ CRISPR/Cas9 ท่�น่าจำะม่ผลต่อ
ความสามารถในการผลิตและการเพาะป้ลูกทั�วโลก เป็้นต้น  การตอบป้ระเด็นคำาถามเหล่าน้่ นอกจำาก
ต้องวิเคราะห์การคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเทคโนโลยแ่ล้ว ยังต้องวิเคราะห์ปั้จำจัำยด้านเศึรษฐกิจำ
สังคมอื�น ๆ ด้วย เช่น การเป้ล่�ยนแป้ลงพฤติกรรมผู้บริโภค การยอมรับของสังคมกับเทคโนโลยใ่หม่ท่�
เกิดข้ึน การคาดการณ์เพื�อหาตอบของคำาถามเหล่าน้่จึำงม่วัตถุป้ระสงค์มุ่งเน้นไป้ท่�การตัดสินใจำเป็้นหลัก
 ดังน้ัน ส่วนสำาคัญของการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์จึำงเป็้นการพยากรณ์และการหาทางออกท่�มุ่งไป้ท่�
การป้ฏิบัติจำริง

อ่กมุมมองหนึ�งในการนิยามการคาดการณ์คือข้อเสนอของริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) 
ท่�มองการคาดการณ์เป้็นกระบวนการขยายขอบเขตของการรับรู้ของมนุษย์ใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 
(1) การป้ระเมินผลกระทบของการตัดสินใจำการกระทำาในปั้จำจุำบัน (2) การตรวจำจัำบและหล่กเล่�ยงป้ัญหา
ก่อนท่�จำะเกิดข้ึน (3) การพิจำารณานัยของเหตุการณ์ท่�อาจำเกิดข้ึนในอนาคตต่อป้ัจำจุำบัน และ(4) 
การสร้างวิสัยทัศึน์ของภาพท่�ต้องการให้เกิดในอนาคต  ในขณะท่� เอ่ยน ไมลส์ (Ian Miles) และไมเคิล
 ค่นาน (Michael Keenan) กำาหนดนิยามของการคาดการณ์ว่าเป็้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เก่�ยวกบัอนาคตท่�เป็้นระบบและม่ส่วนร่วมไป้พร้อมกับการสร้างวิสยัทัศึน์ระยะกลางและระยะยาว  เพื�อ
เป็้นพ้ืนฐานสำาหรับการตัดสินใจำในปั้จำจุำบันและระดมกำาลังในการทำางานร่วมกัน4 นิยามเหล่าน้่แสดงให้
เห็นว่า การคาดการณ์ไม่ใช่เป็้นเพ่ยงแค่เทคนิควิธ่ แต่เป็้นกระบวนการด้วยเช่นกัน

ส่วนงานศึกึษาอนาคตในทางวชิาการมักเน้นป้ระเดน็หรอืคำาถามในภาพใหญ่ ๆ  มากกว่าคำาถามท่�
มุง่ไป้ยงัการวางแผนและตดัสนิใจำขององค์กร ตวัอย่างคำาถามเช่น ในอก่ 30 ปี้ข้างหน้า เทคโนโลยอ่ะไร
จำะทำาให้เกดิผลกระทบในวงกว้างมากท่�สดุ  การตอบคำาถามดงักล่าวจำำาเป็้นต้องวเิคราะห์ภาพกว้างของ
การเป้ล่�ยนแป้ลงเทคโนโลยท่ัง้หมด แล้วจำงึวเิคราะห์ผลกระทบท่�คาดว่าน่าจำะเกดิขึน้ภายใต้ชดุเงื�อนไข
และข้อสมมติต่าง ๆ วัตถุป้ระสงค์ของการศึึกษาอนาคตในแนวน้่จำึงไม่ได้อยู่ท่�การตัดสินใจำเพื�อดำาเนิน
การในเรื�องใดเรื�องหนึ�งโดยเฉพาะ แต่เป้ิดป้ระเด็นและความเป้็นไป้ได้ของทางเลือกในอนาคตให้กว้าง
ไว้ เพื�อให้นักวิจำัยคนอื�นวิเคราะห์รายละเอ่ยดต่อไป้  

ด้วยวัตถุป้ระสงค์และเป้้าหมายม่ความแตกต่างกันระหว่างการศึึกษาอนาคตเพื�อการตัดสินใจำใน
เชิงนโยบายกับการศึึกษาเพื�อสร้างความเข้าใจำในเชิงวิชาการ วิธ่การศึึกษาอนาคตจึำงม่ความแตกต่าง
กันบ้างระหว่างงานทั้งสองกลุ่มน้่ เนื�องจำากการศึึกษาอนาคตเพื�อการตัดสินใจำเชิงนโยบายมักใช้วิธ่
การท่�หลากหลายและข้อมูลจำากแหล่งต่าง ๆ มากมาย ความหลากหลายด้านวิธ่การและแหล่งข้อมูล
จำึงอาจำทำาให้การศึึกษาหรือการวิจำัยม่ความเส่�ยงท่�จำะได้ผลลัพธ์ท่�ดูผิวเผิน เมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกับงานวิจำัย
เชิงวิชาการ ซึ�งมักดำาเนินการตามระเบ่ยบวิธ่วิจำัยท่�เคร่งครัด และม่ป้ระเด็นคำาถามท่�เจำาะลึกและแคบ
เกินกว่าท่�จำะนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย 

ในงานศึึกษาอนาคตเพื�อตอบโจำทยด์า้นนโยบาย นักอนาคตศึึกษามักต้ังคำาถามว่า สิ�งท่�วเิคราะห์น้ัน
ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงอยา่งไรและเท่าไหร่ (What difference does it make?) มากกว่าคำาถามว่า 
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เรารู้จัำกสิ�งน้ันด่มากน้อยขนาดไหน (How well do we know it?) 5 แม้ว่านักวิเคราะห์อาจำไม่สามารถ
ศึึกษาปั้จำจัำยและเงื�อนไขในด้านเศึรษฐกิจำ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยท่่�ม่ผลต่อทางเลือกเชิงนโยบายได้
อย่างครบถ้วนและละเอ่ยดภายในเวลาท่�จำำากัด แต่ก็สามารถระบุถึงปั้จำจัำยท่�สำาคัญท่�สุดได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้วิธ่การด้านอนาคตศึึกษา อ่กท้ังผู้บริหารมักต้องตัดสินใจำอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถรอผลการ
วิเคราะห์ท่�สมบูรณ์และละเอ่ยดในทุกด้าน โดยไม่จำำาเป็้นต้องเข้าใจำในเรื�องใดเรื�องหนึ�งอย่างถ่องแท้ แต่
ต้องเข้าใจำมากพอท่�จำะตัดสินใจำว่าจำะทำาอะไร ด้วยเหตุผลอย่างไร  ในทางกลับกัน การศึึกษาอนาคตใน
ด้านวิชาการต้องการความครอบคลุมและสมบูรณ์ โดยถือเป้็นหน้าท่�และบทบาทของนักวิจัำย
ในการทำาความเข้าใจำในเรื�องใดเรื�องหนึ�งอย่างละเอ่ยด ถ่�ถ้วนและถ่องแท้  อย่างไรก็ตาม งานศึึกษา
อนาคตเพื�อตอบโจำทย์เชิงนโยบายยังต้องพึ�งผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการพ้ืนฐานท่�ม่มาก่อน
หน้าน้ันด้วยเหตุน้่ การพัฒนาและส่งเสริมศึาสตร์วิชาการและสาขาวิชาช่พด้านอนาคตศึึกษาจำึงต้อง
พัฒนากิจำกรรมการศึึกษาอนาคตท้ังสองด้านไป้พร้อมกัน

การศึึกษาอนาคตม่วัตถุป้ระสงค์อยู่หลายป้ระการด้วยกัน นักวิชาการท่�ผ่านมาแบ่งกลุ่มกิจำกรรม
ของอนาคตศึึกษาไว้หลายรูป้แบบ หนึ�งในนั้นคือข้อเสนอของแฮั่โรลด์ ลาสเวล (Harold Lasswell) ซึ�ง
แบ่งวัตถุป้ระสงค์ของการคาดการณ์ตามกิจำกรรมหลักไว้ 5 ป้ระการ ได้แก่ 

1. การระบุเป้้าหมายและคุณค่าให้ชัดเจำน 
2. การแสดงแนวโน้ม 
3. การอธิบายเงื�อนไข 
4. การคาดการณ์ท่�ม่โอกาสเกิดขึ้นและน่าจำะเกิดขึ้น หากนโยบายป้ัจำจำุบันยังดำาเนินต่อไป้ 
5. การสร้าง ป้ระเมนิ และเลอืกนโยบายทางเลอืก เพื�อบรรลเุป้้าหมายท่�พงึป้ระสงค์6ต่อมา 

เวนเดล เบล (Wendell Bell) นกัอนาคตศึาสตร์ท่�มช่ื�อเส่ยงท่�มหาวทิยาลยัเยล (Yale University) 
ในสหรัฐอเมริกา ได้ขยายความต่อจำากข้อเสนอของลาสเวลจำากกิจำกรรม 5 ข้อเป้็น 9 ข้อ7 ตามราย
ละเอ่ยดดังน่้

ศึกษาอนุาคุตที่เป็นุไปได้

วัตถุป้ระสงค์และกิจำกรรมท่�สำาคัญของอนาคตศึึกษาคือการศึึกษาเหตุการณ์หรือป้รากฏการณ์ท่�ม่
โอกาสเกิดข้ึนได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่�เกิดข้ึนอยูใ่นปั้จำจุำบันด้วยมุมมอง กรอบ
แนวคิดหรือวิธ่การท่�ไม่เหมือนเดิม แม้ว่ามุมมองหรือกรอบแนวคิดท่�เลือกใช้อาจำไม่ได้รับความนิยม
หรือไม่ได้รับการยอมรับในเวลาน้ันก็ตาม การสำารวจำอนาคตท่�เกิดข้ึนจึำงต้องใช้จิำนตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ท่�หลุดจำากกรอบความคิดเดิม ๆ โดยป้รับเป้ล่�ยนมุมมองปั้ญหาท่�เกิดข้ึนอยู่ในปั้จำจุำบันให้
เป็้นโอกาส และมองอุป้สรรคขวากหนามเป้็นสิ�งก่ดขวางท่�สามารถก้าวข้ามพ้นไป้ได้ เทคโนโลย่และ
นวัตกรรมจำำานวนมากเกิดข้ึนมาได้ก็ด้วยแนวคิดและความมุ่งมั�นในทำานองน้่ คำาศัึพท์หนึ�งท่�นิยมใช้ใน
วงการเทคโนโลย่และนวัตกรรมคือคำาว่า pain point ซึ�งหมายถึงปั้ญหาท่�ผู้บริโภคป้ระสบอยู่หรือคิด
ว่าม่อยู่ แต่ผู้ป้ระกอบการหรือนวัตกร (innovator) ไม่ได้มอง pain point เป็้นปั้ญหา แต่เป็้นโอกาส
ท่�ต้องพยายามสร้างวิธ่การหรือนวัตกรรมข้ึนมาเพื�อแก้ไขและสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับผู้บริโภค ใน
ลักษณะคล้ายกัน นักอนาคตศึาสตร์สามารถวิเคราะห์และจิำนตนาการภาพอนาคตของป้รากฏการณ์
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หนึ�งจำากมุมมองท่�หลากหลาย คำาถามท่�นักอนาคตศึาสตร์ถามในส่วนน้่จึำงไม่ใช่คำาถามว่า ปั้จำจุำบันเป็้น
อย่างไร แต่ถามว่า อนาคตจำะเป็้นอะไรและอย่างไรได้บ้าง

การค้นหาหรือสำารวจำอนาคตท่�เป็้นไป้ได้ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่�ว่า ความเป้็นไป้ได้ของเหตุการณ์ท่�
อาจำเกิดข้ึนในอนาคตม่อยูแ่ล้วจำริงในปั้จำจุำบัน ตัวอย่างหนึ�งของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็้นไป้ได้ใน
อนาคตกบัสภาพท่�เป็้นอยูใ่นปั้จำจุำบันคือกรณ่ของแก้วนำ้าท่�บางและแตกไดง่้าย เมื�อเรายกแกว้นำ้าน้ันอยูสู่ง
เหนือบ่า ถ้าป้ล่อยแก้วนำ้าน้ันตกลงไป้ลงบนพ้ืนคอนกร่ต แก้วจำะแตกได้ แม้ว่าเรายังไม่ได้ป้ล่อยแก้วนำ้า
น้ันออกจำากมือ แก้วนำ้ายงัม่โอกาสแตกได้เสมอ แน่นอนว่า แก้วนำ้าน้ันอาจำจำะไม่แตกเลย เพราะคนถือไม่
ป้ล่อยใหต้กลงบนพ้ืนเลยในอนาคต แตนั่�นก็ไม่ได้หมายความวา่โอกาสท่�แก้วนำ้าจำะตกแตกในอนาคตจำะ
หมดหายไป้ กล่าวคือ แก้วนำ้าน้ันม่คุณลักษณะพ้ืนฐานหรือพ้ืนนิสัย (disposition) ในป้จัำจุำบันท่�ในอนาคต
อาจำตกลงบนพ้ืนแล้วแตกได้ ในทำานองเด่ยวกันน้่ นักอนาคตศึาสตร์เชื�อว่า ศัึกยภาพของปั้จำเจำกบุคคล
กลุ่มคนและสังคมโดยรวมในการเติบโตและเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตม่อยู่แล้วในปั้จำจุำบัน แต่ศัึกยภาพ
เหล่าน้่มักไม่ได้ใช้ป้ระโยชน์อย่างเต็มท่� ด้วยเหตุน้่ วัตถุป้ระสงค์และหน้าท่�หนึ�งของอนาคตศึึกษาคือ
การสำารวจำความเป็้นไป้ได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์สิ�งท่�เกิดข้ึนแล้วในอด่ต หรือม่อยู่แล้วในปั้จำจุำบัน

ศึกษาอนุาคุตที่นุ่าจะเกิดข้ึ้นุ

หลังจำากท่�จิำนตนาการและวเิคราะหแ์ลว้วา่ อนาคตท่�เชื�อวา่เกิดข้ึนไดม่้อะไรบา้ง วัตถุป้ระสงคแ์ละ
กิจำกรรมตอ่ไป้ของการศึึกษาอนาคตคอื การวิเคราะหว์า่ป้รากฏการณห์รือเหตุการณใ์ดบา้งท่�คาดวา่นา่
จำะม่โอกาสเกิดข้ึนมากหรือมากท่�สุดในอนาคตภายในกรอบระยะเวลาหนึ�งและภายใต้เงื�อนไขชุดหนึ�ง 
ดังน้ัน วัตถุป้ระสงคแ์ละกิจำกรรมหลกัอ่กป้ระการหนึ�งของอนาคตศึึกษาคอืการศึึกษาอนาคตท่�นา่จำะเกิด
ข้ึนได้ (probable futures) เหตุการณ์หรือป้รากฏการณ์ท่�ว่าน้่ม่ต้ังแต่เรื�องส่วนบุคคล เช่นอนาคตการ
ทำางานหลงัจำากเร่ยนจำบมหาวทิยาลัย เรื�องระดับกลุม่คน เชน่ อนาคตของครอบครวัหลังจำากท่�ยา้ยบา้น
ไป้อยู่ต่างจัำงหวัด ไป้จำนถึงเรื�องระดับสังคมโดยรวม เช่น อนาคตของผู้สูงวัยไทยในอนาคต และป้ระเด็น
ความท้าทายระดับโลก เช่น สภาพภูมิอากาศึของโลกในอ่ก 30 ป้ีข้างหน้า คำาถามหลักของการศึึกษา
อนาคตท่�น่า่จำะเกดิข้ึนในสว่นน้่คือ เหตกุารณห์รือป้รากฏการณท่์�สนใจำอยูน้ั่น อนาคตจำะม่โอกาสเป้น็ไป้
อยา่งไรไดม้ากท่�สุด ถา้เงื�อนไข บริบทและป้จัำจัำยตา่ง ๆ  ยงัคงเป้น็ไป้อยา่งเดิม ในกรณ่ท่�เป้น็ป้รากฏการณ์
ท่�ได้รับผลกระทบหรือเกิดจำากการกระทำาของมนุษย์ คำาถามสำาคัญในการวิเคราะห์อนาคตในส่วนน้่
คือ พฤติกรรมมนุษย์ท่�เป้็นสาเหตุของป้รากฏการณ์น้ันจำะยังคงเหมือนเดิมหรือเป้ล่�ยนไป้ในอนาคต

การศึึกษาอนาคตท่�น่าจำะเกิดข้ึนต้องกำาหนดกรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์ และเงื�อนไข
หรือข้อสมมติของการวิเคราะห์ การศึึกษาท้ังอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้กับอนาคตท่�น่าจำะเกิดข้ึนต้อง
ศึึกษาสภาพป้ัจำจุำบันไป้พร้อมกับแนวโน้มจำากอด่ต เพื�อพิจำารณาว่า แนวโน้มท่�ผ่านมาจำะเป็้นไป้อย่าง
เดิมต่อไป้ในอนาคตอ่กหรือไม่ตามหลักความต่อเนื�องท่�กล่าวมาแล้วข้างต้น หากเชื�อตามสัจำธรรมท่�ว่า
ทุกสิ�งทุกอย่างล้วนไม่เท่�ยงและไม่แน่นอน การท่�อนาคตเป้ล่�ยนแป้ลงไป้จำึงเป้็นเรื�องธรรมดา ดังน้ัน 
ป้ระเด็นจึำงไม่ได้อยู่ท่�ว่า อนาคตจำะเป้ล่�ยนแป้ลงไป้หรือไม่ แต่อยู่ท่�ว่าอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้น้ัน
เป้็นแบบไหน ม่หน้าตาเป้็นอย่างไร ภายใต้เงื�อนไขท่�เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ ในกรณ่น้่ นักอนาคตศึาสตร์จำะ
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ต้ังคำาถามว่า อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้มากท่�สุดน้ันเป็้นอย่างไร ถ้าเงื�อนไขเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ ตัวอย่างเช่น 
ถ้าเป็้นป้ระเด็นปั้ญหาท่�เก่�ยวข้องกับกิจำกรรมของมนุษย์ ก็จำะถามว่า ภาพอนาคตน่าจำะเป็้นอย่างไร ถ้า
พฤติกรรมของมนุษย์เป้ล่�ยนไป้จำากท่�เคยเป็้นอยูใ่นอด่ตและเป็้นอยู่ในปั้จำจุำบัน

ในการวิเคราะห์อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ นักอนาคตศึาสตร์มักเริ�มจำากการวิเคราะห์เงื�อนไขและ
ข้อสมมตขิองเหตกุารณ์หรอืป้ระเดน็ท่�สนใจำ แล้วจึำงป้ระมาณการและคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ยงั
อนาคตตามหลักการความคล้ายคลึง ตัวอย่างงานในแนวน่้ม่อยู่มาก เช่น ในรายงาน The Limits to 
Growth งานวเิคราะห์ด้านการใช้ทรพัยากรของมนษุย์เริ�มจำากการกำาหนดข้อสมมตขิองการเป้ล่�ยนแป้ลง
ด้านพฤตกิรรมการใช้ทรัพยากรของมนษุย์และด้านอื�น ๆ  แล้วจึำงคำานวณผลกระทบท่�คาดว่าน่าจำะเกิดขึน้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานน่้ การคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึโลกเป้็นการวิเคราะห์
ด้วยแบบจำำาลองคณติศึาสตร์ภายใต้ข้อสมมติและเงื�อนไขต่าง ๆ  ทัง้น้่ เหตกุารณ์ท่�วเิคราะห์ว่าน่าจำะเกดิ
ขึน้จำะแม่นยำาหรอืใกล้เคย่งกบัเหตกุารณ์ท่�เกดิขึน้จำรงิในอนาคตหรอืไม่และเท่าใดนัน้ ขึน้อยูก่บัเงื�อนไข
และข้อสมมตทิ่�ใช้ในการคาดการณ์  ด้วยเหตดุงักล่าว นกัอนาคตศึาสตร์จำงึให้ความสำาคญักบัการทำาความ
เข้าใจำในเงื�อนไขและข้อสมมติท่�ใช้ในแบบจำำาลอง และเลือกข้อสมมติท่�สมเหตุสมผลมากท่�สุด

การวเิคราะห์ความสมเหตสุมผลของขอ้สมมติและเงื�อนไขน้ัน จำำาเป็้นต้องใช้ความรู้ท่�ม่การสะสมมา
ก่อนหน้าน้่  ท้ังน้่ ในกระบวนการศึึกษาหรือคาดการณ์อนาคต นักอนาคตศึาสตร์อาจำไม่ได้วิเคราะห์และ
พิสูจำน์ความสมเหตสุมผลหรอืความสมัพันธ์เชิงเหตกัุบผล (causality) ระหวา่งปั้จำจัำยต่าง ๆ  ด้วยตนเอง 
เนื�องจำากการพิสูจำน์และอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวจำำาเป็้นต้องม่กรอบทฤษฎ่และกระบวนการวิจัำยท่�
ใช้เวลาในการพิสูจำน์  หน้าท่�และบทบาทหลักของนักอนาคตศึาสตร์จึำงไม่ได้อยู่ท่�การพิสูจำน์สมมติฐาน
และอธิบายป้รากฏการณ์ด้วยทฤษฎ่ แต่ใช้กระบวนการและวิธ่การศึึกษาอนาคตท่�ป้ระมวลความรู้และ

ดัดแป้ลงจำาก: Voros (2003)

แผนุภาพที่ 3
กรวยอนุาคุต (Futures Cone)
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ข้อมูลจำากหลายแหลง่เข้าด้วยกัน ดังน้ัน นักอนาคตศึาสตรจึ์ำงม่บทบาทในการนำาเอาความรู้ท่�นักวิจัำยคน
อื�นได้ค้นพบหรือพิสูจำน์ไว้แล้ว มาป้ระมวลและป้ระยุกต์ใช้ในกระบวนการศึึกษาและคาดการณ์อนาคต

นักอนาคตศึาสตร์ชื�อโจำเซฟิ โวรอส (Joseph Voros) พัฒนาภาพกรวยอนาคต (futures cone) 
ท่�แสดงถึงความแตกต่างระหว่างอนาคตในระดับความเป้็นไป้ได้ต่าง ๆ ทั้งอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้ 
(possible) อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ (plausible)  อนาคตท่�น่าจำะเกิดขึ้น (probable) อนาคตท่�หวัง
ว่าจำะเกิดขึ้น (preferable futures) และอนาคตท่�ไม่ม่ทางเกิดขึ้น (preposterous futures) รวม
ไป้ถึงฉากทัศึน์ของภาพอนาคตท่�อยู่ในขอบเขตของอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
ซึ�งอาจำอยู่ในขอบเขตของอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นไดห้รือในขอบเขตของอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้8

ศึกษาภาพลักษณ์ข้องอนุาคุต

อ่กวัตถุป้ระสงค์และกิจำกรรมสำาคัญของนักอนาคตศึาสตร์คือการศึึกษาภาพลักษณ์ของอนาคต 
(images of the future) ท่�ผู้คนในองค์กรหรือสังคมม่ต่ออนาคตขององค์กรหรือสังคมของตนเอง 
นกัอนาคตศึาสตร์ทำาหน้าท่�เป็้นผูค้้นหาและวเิคราะห์ว่า คนในองค์กรหรอืสงัคมหนึ�งมค่วามคดิหรอืภาพ
ลกัษณ์เก่�ยวกบัรปู้แบบ คณุลกัษณะและองค์ป้ระกอบของภาพอนาคตขององค์กรหรอืสงัคมของตนเอง
อย่างไรบ้าง และความคิดหรือภาพลักษณ์นั้นม่ผลอย่างไรบ้างต่อพฤติกรรมและกิจำกรรมในป้ัจำจำุบัน

กรอบแนวคดิและทฤษฎส่ำาคญัท่�นกัอนาคตศึาสตร์ใช้วเิคราะห์ภาพลักษณ์ของอนาคตคือทฤษฎว่่า
ด้วยการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสังคม (theories of social change) ท่�เน้นการวิเคราะห์ทัศึนคติและความ
คิดท่�ม่ผลต่อการตัดสินใจำและพฤติกรรม แนวคิดหลักในกลุ่มน่้ได้แก่ แนวคิดภาพลักษณ์ของอนาคต 
(image of the future) แนวคิดเก่�ยวกับการพัฒนา (developmental construct) ความคาดหวัง 
(expectations, anticipations) ความหวัง (hope) และความกลัว (fear) 

งานวิจำัยบุกเบิกในเรื�องน่้คือการศึึกษาภาพลักษณ์ของอนาคตในจำาเมกา (A Study of Images 
of the Future in Jamaica) โดยเจำมส์ เอ เมา (James A. Mau)9 ในงานน่้ ผู้วิจำัยลงสำารวจำภาคสนาม
ในช่วงการเป้ล่�ยนแป้ลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของจำาเมกาในยุคต้นทศึวรรษท่� 1960  ซึ�งเป้็นช่วงการ
รณรงค์ป้ระกาศึเอกราชจำากอังกฤษ เน้ือหาของการสำารวจำและการวิเคราะห์มุ่งไป้ท่�ทัศึนคติของผู้คน
เก่�ยวกับเหตุการณ์ท่�เกิดข้ึนในอด่ต แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงอนาคตของ
ป้ระเทศึ  เมาสร้างดชัน่ความเชื�อในความก้าวหน้า (Index of Belief in Progress) ท่�มาจำากภาพลักษณ์
เก่�ยวกบัอนาคตของผูน้ำาในสงัคม โดยแบ่งเป็้นภาพลกัษณ์ในเชงิบวกและเชิงลบ แล้วนำาดชัน่ดงักล่าวไป้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับป้ัจำจำัยอื�น ๆ 

ข้อค้นพบหนึ�งของงานศึึกษาน่้คือ ผู้นำาท่�รับรู้เก่�ยวกับป้ัญหา ความไม่พอใจำ ความหวังและความ
กังวลของคนในสังคมจำะม่ภาพลักษณ์เก่�ยวกับอนาคตท่�ด่กว่าผู้นำาท่�รับรู้น้อยกว่า ข้อสรุป้หนึ�งของเมา
คอื ความเชื�อในความก้าวหน้าในอนาคตไม่ได้เป็้นเพย่งอดุมคตลิอย ๆ  แต่ก็ไม่ได้ต้ังอยูบ่นฐานของความ
เป้็นจำริงอย่างเด่ยวเสมอไป้ ในทางกลับกัน ภาพลักษณ์ของอนาคตท่�เป้็นลบเกิดมาจำากความไม่รับรู้ใน
ความเป้็นจำริงได้เช่นกัน งานวิจำัยของเมาชิ้นน่้แสดงถึงสาเหตุหรือต้นตอของภาพลักษณ์ของอนาคตท่�ม่
ผลต่อการตัดสินใจำในป้ัจำจำุบัน
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งานอนาคตศึกึษาอก่ชิน้หนึ�งท่�ให้ความสำาคญักบัภาพลกัษณ์ของอนาคต คืองานศึกึษาภาพลักษณ์
ของอนาคตในอารยธรรมตะวนัตก (A Study of Images of the Future in Western Civilization) ต่
พมิพ์ใน พ.ศึ. 2504 โดย เฟิรด โพลกั (Fred Polak)10 งานน้่ถอืว่าเป็้นงานเขย่นสำาคญัระดบัคลาสสกิใน
วงการอนาคตศึกึษา ในงานน้่ โพลกัไม่ได้เน้นท่�สาเหตหุรอืปั้จำจำยัท่�มผ่ลต่อภาพลกัษณ์เก่�ยวกบัอนาคตดงั
ในกรณข่องจำาเมกา แต่มุง่ไป้ท่�ผลลพัธ์ของภาพลกัษณ์ของอนาคตต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงของสงัคมโดยรวม 

โพลักนำาเสนอป้ระวัติศึาสตร์ของอารยธรรมตะวันตกในยุคสมัยโบราณ นับต้ังแต่อารยธรรม
ซูเมอร์ (Sumer) ยุคกร่ก ยุคฟิื้นฟิูศึิลป้วิทยา ยุคเรืองป้ัญญา มาจำนถึงยุคสมัยใหม่ในช่วงกลางศึตวรรษ
ท่� 20 ในหนังสือเล่มดังกล่าว โพลักอธิบายให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ท่�ผู้คนม่ต่อสังคมของตนเองในช่วงใด
ช่วงหนึ�งจำะม่ผลต่อการเจำริญรุ่งเรืองและการถดถอยตกตำ�าของสังคมนั้น  อารยธรรมท่�ม่ความรุ่งเรือง
ในอด่ตมักม่ความสามารถในการจำินตนาการเก่�ยวกับอนาคต  ข้อสรุป้หนึ�งของโพลักคือ ความสามารถ
ในการจำินตนาการเก่�ยวกับอนาคตของอารยธรรมตะวันตกในช่วงกลางศึตวรรษท่� 20 เริ�มตกตำ�าลง ซึ�ง
สื�อถงึความถดถอยของอารยธรรมตะวนัตกท่�เกดิข้ึนในช่วงอนาคตต่อมา  สมมตฐิานดงักล่าวสอดคล้อง
กบัผลลพัธ์จำากงานวจิำยัด้านสงัคมศึาสตร์จำำานวนหนึ�งท่�เสนอว่า ภาพลักษณ์อนาคตท่�เป็้นบวกจำะนำาไป้สู่
ผลลพัธ์ท่�เป็้นบวกด้วยเช่นกนั เนื�องจำากภาพลกัษณ์อนาคตท่�เป็้นบวกทำาให้คนสามารถรบัมอืและจำดัการ
กับป้ัญหาและก้าวข้ามอุป้สรรคท่�เกิดขึ้น เพื�อบรรลุเป้้าหมายระยะยาวท่�ตั้งไว้ในใจำ แม้ว่าภาพอนาคต
บางภาพอาจำดูเหมือนเป้็นมายาคติก็ตาม11 

ด้วยอิทธิพลของงานวิจำัยของเมาและโพลัก ป้ระเด็นเก่�ยวกับภาพลักษณ์อนาคตจำึงกลายเป้็นงาน
วิจัำยสำาคัญกลุ่มหนึ�งในอนาคตศึึกษา โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาและองค์ป้ระกอบของภาพลักษณ์ ท่�มา
และสาเหตุ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบของภาพลักษณ์ในอนาคตท่�ม่ต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจำ
ของป้ัจำเจำกบุคคล กลุ่มคนและสังคมโดยรวม หัวข้อการศึึกษาม่ตั้งแต่การศึึกษาเป้ร่ยบเท่ยบความหวัง
และความกลวัของคนทั�วไป้ในหลายป้ระเทศึ12 ภาพลกัษณ์อนาคตของชนชัน้นำาผวิขาวในแอฟิรกิาใต้13 
รวมถึงงานวิจำัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (ethnographic research) ของรอเบิร์ต เทกส์เตอร์ (Robert 
Textor) เก่�ยวกับภาพลักษณ์อนาคตของป้ระเทศึไทยท่�วิเคราะห์ผ่านความเชื�อของผู้ให้ข้อมูลคนไทย14

ศึกษาองคุ์คุวามูรู้พื้นุฐานุข้องอนุาคุตศึกษา
ศึาสตร์ใดศึาสตร์หนึ�งจำะพฒันาได้ย่อมต้องเสรมิสร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐานในเชงิป้รชัญา ทฤษฎ่และ

แนวคิดพื้นฐานท่�สามารถนำาไป้ต่อยอดต่อไป้ได้ โดยเฉพาะในเชิงญาณวิทยา ซึ�งศึึกษาท่�มา ธรรมชาติ 
ขอบเขต และความสมเหตุสมผลของความรู้เก่�ยวกับอนาคต ด้วยเหตุน่้ วัตถุป้ระสงค์และกิจำกรรมหลัก
ป้ระการหนึ�งของงานวิจำัยด้านอนาคตศึึกษาคือการพัฒนาพื้นฐานทางป้รัชญาของความรู้ท่�สร้างขึ้นมา
และวิธ่วิทยาท่�ทำาให้เกิดความรู้ในศึาสตร์น่้

ตามความคิดของเวนเดล เบล พื้นฐานทางป้รัชญาของอนาคตศึึกษาในบางด้านถือว่าพัฒนามา
แล้วระดับหนึ�ง แต่ม่บางส่วนท่�พัฒนามาน้อยมาก ในด้านวิธ่การวิเคราะห์และสร้างทางเลือกของภาพ
อนาคตอย่างเป็้นระบบนัน้ ถอืว่าพฒันามาได้ด ่โดยมง่านศึกึษาเชงิป้ระจำกัษ์จำำานวนมากท่�นำาวธิก่ารศึกึษา
อนาคตเหล่าน้่ไป้ใช้ อาท ิวธิก่ารเดลฟิายและวธ่ิการวจิำยัอนาคตแบบชาตพินัธุว์รรณนา รวมถงึการจำำาลอง
สถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และการจำดักระบวนการสร้างภาพอนาคตแบบมส่่วนร่วม15 แต่ในทางกลบั
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กัน องค์ความรู้เชิงป้รัชญาท่�รองรับแนวคิดหลักของอนาคตศึึกษา ทั้งอนาคตท่�เป้็นไป้ได้ อนาคตท่�เชื�อ
ว่าเกดิขึ้นได้ และอนาคตท่�คาดหวงัใหเ้กดิขึน้ ยังไม่ไดร้ับการพฒันามากเท่าใดนัก งานเขย่นท่�อภิป้ราย
ป้ระเด็นด้านญาณวิทยาของอนาคตศึึกษายังม่อยู่ไม่มากเท่ากับงานเข่ยนเชิงป้ระยุกต์ ตัวอย่างงาน
เข่ยนในเชิงป้รัชญาของอนาคตศึึกษาหลัก ๆ เป้็นงานของ โอลาฟิ เฮั่ลเมอร์ (Olaf Helmer)16 ริชาร์ด 
สลอเทอร์ (Richard Slaughter)17และเวนเดล เบล (Wendell Bell)18 

ศึกษาพื้นุฐานุด้านุจริยธิรรมูข้องอนุาคุตศึกษา
นอกจำากองค์ความรู้พื้นฐานในด้านป้รัชญาและด้านวิธ่การ วัตถุป้ระสงค์อ่กป้ระการหนึ�งของงาน

วจิำยัด้านอนาคตศึกึษาคอืการศึกึษาพืน้ฐานด้านจำรยิธรรม เหตผุลท่�นกัอนาคตศึกึษาต้องให้ความสำาคัญ
กบัพืน้ฐานด้านจำรยิธรรมเก่�ยวเนื�องโดยตรงกบัวตัถปุ้ระสงค์หลกัอ่กป้ระการหนึ�งของการศึึกษาอนาคต 
นั�นคอื การค้นหาหรอืสร้างอนาคตท่�คสดหวงัให้เกดิข้ึนหรอืพงึป้ระสงค์ นอกเหนอืไป้จำากการศึกึษาภาพ
อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้และอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้ การศึึกษาว่าอนาคตท่�พึงป้ระสงค์เป้็นอย่างไร
นั้น ม่เนื้อหาท่�เก่�ยวพันโดยตรงกับคำาถามท่�ว่า สังคมท่�ด่เป้็นอย่างไร 

เนื�องจำากอนาคตท่�พึงป้ระสงค์และแนวคิดสังคมท่�ด่สื�อถึงคุณค่าหรือความพึงพอใจำท่�ม่ความเป้็น
อัตวิสัย (subjectivity) นักอนาคตศึาสตร์จำึงต้องหาหลักการเหตุผลและวิธ่การป้ระเมินระดับความพึง
ป้ระสงค์ของทางเลือกอนาคตต่าง เพื�อตอบให้ได้ว่า ทำาไมทางเลือกนั้นจำึงด่กว่าทางเลือกอื�น ด้วยเหตุน่้ 
นกัอนาคตศึาสตร์จำงึต้องศึกึษาและตระหนกัถงึพืน้ฐานทางจำรยิธรรม ซึ�งอาจำเป็้นเกณฑ์หรอืมาตรฐานท่�
เป็้นไป้ตามธรรมเนย่มป้ฏบิตัหิรอืค่านยิมของสงัคมท่�มอ่ยูแ่ล้วแต่เดมิ แต่เกณฑ์หรอืมาตรฐานของสังคม
ท่�ด่ในอนาคตนั้นอาจำมาจำากพื้นฐานทางจำริยธรรมท่�กว้างกว่ากรอบคุณค่าหรือค่านิยมของสังคมท่�ม่มา
แต่เดมิกไ็ด้ เช่น แนวคดิสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานอาจำขดักบัธรรมเนย่มป้ฏบิติัดัง้เดมิของชมุชนหนึ�ง แต่
เป้็นหลักการพื้นฐานท่�สังคมทั�วโลกให้ความสำาคัญมากขึ้น และแนวคิดการพัฒนาท่�ยั�งยืน ซึ�งเน้นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่�คำานึงถึงคนรุ่นหลัง อาจำขัดกับป้ระเพณ่และนิสัยในการใช้ทรัพยากรของผู้คน
ในสังคมหนึ�ง แต่ถือเป้็นหลักการและบรรทัดฐานท่�สังคมโลกให้ความสำาคัญมากขึ้น ดังนั้นการคำานึงถึง
อนาคตท่�พึงป้ระสงค์จำงึต้องสร้างชุดเหตผุลทางจำรยิธรรมใหม่ท่�สามารถใช้ยนืยนัว่า อนาคตท่�พงึป้ระสงค์
ต้องคำานึงถึงคนทั้งโลกและคนรุ่นหลัง ไม่ใช่เพ่ยงเพื�อความพึงพอใจำของคนในชุมชนและคนรุ่นป้ัจำจำุบัน

ยิ�งการพฒันาด้านวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลยแ่ละนวตักรรมก้าวหน้ามากเท่าไหร่และเป้ล่�ยนแป้ลงไป้
อย่างรวดเรว็เท่าใด ความจำำาเป็้นในการกำาหนดพืน้ฐานทางจำรยิธรรมด้านอนาคตศึาสตร์ยิ�งสำาคญัเท่านัน้ 
เทคโนโลย่หลายอย่างท่�เกิดข้ึนใหม่ทำาให้ต้องตั้งคำาถามด้านจำริยธรรมท่�ไม่เคยม่มาก่อน เช่น การตัด
ต่อพันธุกรรม การผลิตเนื้อสัตว์จำากการป้ลูกถ่ายเซลล์ในห้องทดลองโดยไม่ต้องม่การเล่้ยงและฆ่าสัตว์  
การเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลผ่านทางอปุ้กรณ์เครื�องใช้ไฟิฟ้ิาในครวัเรอืนหรอืกล้องวงจำรปิ้ดท่�ตดิตัง้ในพืน้ท่�
สาธารณะ การตัดสินเลือกของรถยนต์ไร้คนขับว่าจำะชนใครในกรณ่ท่�เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ 

ด้วยเหตุน้่ หน้าท่�และบทบาทสำาคัญป้ระการหนึ�งของนักอนาคตศึาสตร์ คือการระบุและแสดง
คุณค่าและแนวคิดพื้นฐานทางจำริยธรรมของการศึึกษาอนาคตให้ชัดเจำนมากขึ้น รวมไป้ถึงการสร้าง
เกณฑ์และมาตรฐานท่�ม่ความเป้็นวัตถุวิสัยระดับหนึ�งท่�สามารถนำามาใช้ในการป้ระเมินเป้้าหมายและ
องค์ป้ระกอบของทางเลอืกอนาคตท่�พงึป้ระสงค์ เกณฑ์และมาตรฐานเหล่าน่ค้รอบคลุมไป้ถงึการพฒันา
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และป้ระมวลจำรรยาบรรณด้านวชิาช่พของนกัอนาคตศึาสตร์ ดงัท่�มก่ารกำาหนดหลักจำรรยาบรรณ (code 
of conduct) ในวิชาช่พอื�น ๆ 

ตีคุวามูอดีตและปรับทิศทางปัจจุบันุ

มนษุย์เรามกัตดัสนิใจำในเรื�องต่าง ๆ  โดยใช้ป้ระสบการณ์และสิ�งท่�เรย่นรูม้าจำากอดต่มาเป็้นกรอบ 
นับตั้งแต่ป้ระสบการณ์วัยเด็กท่�เริ�มล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกเพื�อลุกขึ้นนั�ง ตั้งไข่ เดินวิ�งและข่�
จำักรยาน ไป้จำนถึงการเร่ยนในห้องเร่ยนและป้ระสบการณ์ช่วิตในสังคม ความผิดพลาดในอด่ตมักเป้็น
บทเร่ยนให้เราป้รบัแนวคดิและแนวทางการดำาเนนิช่วติและการทำางาน ในขณะเด่ยวกนั ความสำาเรจ็ำท่�
ผ่านมาทำาให้เรารูว่้าอะไรบ้างท่�ควรทำาต่อไป้ เพื�อบรรลเุป้้าหมายท่�เราต้องการในอนาคต ดงันัน้ จำงึเป็้น
เรื�องธรรมชาตท่ิ�ความทรงจำำาของอด่ตมกัใช้เป็้นกรอบคดิของภาพลักษณ์ในอนาคตท่�กำาหนดพฤตกิรรม
ในป้ัจำจำุบัน 

ป้ระเดน็ท่�นกัอนาคตศึาสตร์ดงัเช่นเวนเดล เบล เสนอไว้คือ ความเชื�อหรอืภาพลักษณ์ท่�เรามเ่ก่�ยว
กบัอนาคตสามารถกำาหนดภาพลกัษณ์ของอดต่ได้เช่นกนั กล่าวคอื ภาพท่�เรามองเหน็และคาดหวงัเก่�ยว
กันอนาคตของตนเอง ของสังคม และของโลก สามารถกำาหนดกรอบแนวคิดและมุมมองท่�เราม่ต่อสิ�ง
ท่�เกิดไป้แล้วในอด่ตได้ ตัวอย่างหนึ�งคืองานวิจัำยของเวนเดล เบลเก่�ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
ลกัษณ์ในอนาคตกบัมมุมองเก่�ยวกบัป้ระวัตศิึาสตร์ของป้ระเทศึจำาเมกาในยคุก่อนการป้ระกาศึเอกราช
หลังสงครามโลกครั้งท่� 219 ข้อค้นพบสำาคัญป้ระการหนึ�งคือ ก่อนการป้กครองตนเอง เนื้อหาในหนังสือ
ป้ระวตัศิึาสตร์เตม็ไป้ด้วยเรื�องราวเก่�ยวกบัคนขาวและระบบอาณานคิม แต่หลงัจำากนัน้ เมื�อได้ป้กครอง
ตนเองแล้ว เรื�องราวในป้ระวัติศึาสตร์ท่�ผู้คนพูดถึงและเร่ยนรู้กลับกลายเป็้นเรื�องความไม่เป็้นธรรมใน
สังคม การใช้แรงงานทาส และเรื�องราวอื�นท่�ไม่ได้พูดถึงมาก่อน  การป้รับเป้ล่�ยนเรื�องราวเก่�ยวกับอด่ต
น่เ้กดิขึน้จำากภาพอนาคตของป้ระเทศึท่�มุง่เข้าสูก่ารป้ระกาศึเอกราชในช่วงต่อมา ซึ�งชาวจำาเมกาเชื�อว่า
จำะนำาไป้สูส่งัคมท่�มอ่สิรภาพและเป็้นธรรมมากกว่าเดมิ ป้ระวติัศึาสตร์ในกรณ่น่จ้ำงึเป็้นเรื�องราวท่�มนษุย์
เล่าให้ตนเองฟิังเก่�ยวกับสังคมและช่วิตท่�ตนเองต้องการในอนาคต20 

ดังนั้น วัตถุป้ระสงค์อ่กป้ระการหนึ�งของการศึึกษาอนาคตคือ การสร้างกรอบในการต่ความอด่ต
ขึ้นใหม่ ไป้พร้อมกับการกำาหนดกรอบในการตัดสินใจำและกิจำกรรมท่�จำะทำาในป้ัจำจุำบัน จำากท่�กล่าวมา
ก่อนหน้าน่้ การศึึกษาอนาคตเก่�ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนท่�มุ่งสร้างการเป้ล่�ยนแป้ลงในป้ัจำจุำบัน  
ความเข้าใจำและความมุ่งหวังเก่�ยวกับอนาคตทำาให้เราสามารถเข้าใจำกับสิ�งท่�เกิดข้ึนในป้ัจำจุำบันได้ด่ขึ้น  
เพราะการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับภาพป้ัจำจุำบัน ไม่ได้พึ�งเพ่ยงป้ระสบการณ์ท่�เกิดขึ้นในอด่ตและแนว
โน้มท่�จำะเป้็นต่อไป้ในอนาคต แต่รวมไป้ถึงความมุ่งหวังท่�เราต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน  

ตัวอย่างหนึ�งท่�แสดงให้เห็นว่าเป้้าหมายในอนาคตม่ผลต่อมุมมองเก่�ยวกับปั้จำจุำบันและอด่ตคือ
กรณ่ “นำ้าครึ�งแก้ว” คำาถามท่�เรามักได้ยินอยู่ป้ระจำำาคือ แก้วนำ้าท่�ม่นำ้าอยู่ครึ�งหนึ�งน้ัน เป็้นแก้วนำ้าท่�จำะ
เต็มครึ�งหนึ�งหรือว่างครึ�งหนึ�ง คำาตอบหนึ�งคือ  แก้วนำ้าเตม็ครึ�งหนึ�งหรือว่างครึ�งหนึ�งข้ึนอยูกั่บว่ากำาลังจำะ
เติมนำ้าหรือกำาลังจำะดื�มนำ้า21 เพราะถ้าหากต้องการจำะเติมนำ้าให้เต็ม ก็จำะตอบว่า แก้วนำ้าน้ันเต็มไป้ครึ�ง
หนึ�งแล้ว ในทางกลับกัน ถ้าคิดว่ากำาลังจำะดื�มนำ้าให้หมด ก็จำะตอบว่า นำ้าในแก้วน้ันหมดไป้แล้วครึ�งหนึ�ง  
ตัวอย่างน้่แสดงให้เห็นว่า วัตถุป้ระสงค์ท่�ต่างกันทำาให้เราม่มุมมองท่�ต่างกันเก่�ยวกับสิ�งท่�เกิดข้ึนมาก่อน
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หน้าน้ัน ถ้าเราต้องการดื�มนำ้า แต่ม่คนดื�มไป้แล้วก่อนครึ�งหนึ�ง เราจำะคิดแบบหนึ�ง แต่ถ้าเราต้องการเท
นำ้าท้ิง เราจำะคิดอ่กแบบหนึ�ง

ด้วยเหตนุ่ ้การศึกึษาอนาคตช่วยให้เราสามารถสร้างความสมดลุระหว่างสิ�งท่�เราเชื�อเก่�ยวกบัอดต่  
สิ�งท่�เราเชื�อเก่�ยวกับป้ัจำจำุบัน และสิ�งท่�เราคาดหวังสำาหรับอนาคต  โดย (1) ต่ความเก่�ยวกับอด่ตขึ้นใหม่ 
(2) เข้าใจำในสิ�งท่�เกิดขึ้นในป้ัจำจำุบัน (3) ตัดสินใจำและเริ�มทำาสิ�งต่าง ๆ ในป้ัจำจำุบัน และ (4) สร้างความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรท่�เราม่ในป้ัจำจำุบันกับในอนาคต

ประมูวลคุวามูรู้และคุุณคุ่าสื�าหรับการเปลี่ยนุแปลงทางสืังคุมู

อก่บทบาทหนึ�งของนกัอนาคตศึาสตร์คอืการป้ระมวลความรูเ้พื�อการออกแบบและดำาเนนิโครงการ
เพื�อการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสังคม ไม่ว่าจำะเป้็นโครงการพัฒนาท่�ริเริ�มโดยภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาค
ป้ระชาสงัคม นโยบายหรอืโครงการพฒันาใด ๆ  กต็ามย่อมต้องผ่านกระบวนการรเิริ�มและวางแผน การ
สร้างและป้ระเมนิทางเลอืก และการดำาเนนิโครงการ ความรู้ท่�จำำาเป็้นต้องใช้ในการดำาเนนิโครงการตัง้แต่
ต้นจำนจำบม่อยู่มากและหลากหลาย ไม่จำำากัดเพ่ยงความรู้เชิงวิเคราะห์ท่�ผ่านกระบวนการคำานวณหรือ
พิจำารณาเชิงตรรกะ แต่รวมไป้ถึงความรู้และทักษะในการบริหารจำัดการความรู้สึกและความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลของผูม่้ส่วนได้ส่วนเส่ยตลอดกระบวนการ  นกัอนาคตศึาสตร์ม่บทบาทสำาคญัในการช่วย
วเิคราะห์ ป้ระมวลและจำดัระบบความรู ้ไป้พร้อมกับการป้ระสานคุณค่าและค่านยิมของผูม้ส่่วนได้ส่วน
เส่ยในองค์กรหรือสังคมโดยรวม    

กระบวนการวางแผนและพัฒนาใด ๆ ย่อมจำำาเป้็นต้องม่ความรู้เฉพาะทางของผู้เช่�ยวชาญมา
ช่วยให้คำาตอบในแต่ละเรื�อง ในขณะเด่ยวกัน การป้ระสานและบูรณาการความรู้เฉพาะทางเหล่า
น้่ม่ความสำาคัญอย่างมากในการออกแบบนโยบายการพัฒนาสำาหรับอนาคต เนื�องจำากการดำาเนิน
โครงการในโลกแห่งความเป้็นจำริงม่ความซับซ้อนและแตกต่างอย่างมากจำากโครงการวิจัำยท่�ผู้ศึึกษา
สามารถลดทอน ย่อส่วนและต้ังข้อสมมติตามท่�ต้องการ นอกจำากความรู้เชิงวิทยาศึาสตร์แล้ว ความ
เข้าใจำในกระบวนการทางสงัคม วัฒนธรรมและการเมอืง ถือเป็้นความรู้อ่กชุดหนึ�งท่�สำาคัญในการดำาเนนิ
โครงการเพื�อการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสังคม  ด้วยเหตุน้่ จึำงจำำาเป็้นต้องม่ผู้ป้ระสานความรู้และคุณค่าท่�
หลากหลายเข้าด้วยกันในการแป้ลงวิสัยทัศึน์หรือเป้้าหมายในอนาคตออกเป็้นกิจำกรรมท่�ดำาเนินการได้
ในปั้จำจุำบัน เพื�อผลิตผลลัพธ์ท่�ม่ป้ระสิทธิภาพและพึงป้ระสงค์ นักอนาคตศึาสตร์สามารถเลือกใช้เครื�อง
มือต่าง ๆ ในการดำาเนินโครงการให้เป็้นไป้ได้อย่างราบรื�น 

สื่งเสืริมูการมูีสื่วนุร่วมูแบบประชาธิิปไตยในุการออกแบบอนุาคุต

ในยุคเริ�มต้นของอนาคตศึึกษาช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่�สอง กระบวนทัศึน์หลักของศึาสตร์คือ
การวเิคราะห์ทางเลอืกอนาคตด้วยวธิก่ารเชิงระบบโดยผู้เช่�ยวชาญ โดยมว่ตัถปุ้ระสงค์หลกัคอืการสร้าง
ยทุธศึาสตร์ด้านการทหาร แต่ช่วงหลงัมาน้่วตัถปุ้ระสงค์สำาคัญของศึาสตร์คือการส่งเสรมิการม่ส่วนร่วม
แบบป้ระชาธปิ้ไตยในกระบวนการสร้างและออกแบบอนาคตของคนทกุระดบัในสงัคม นกัอนาคตศึกึษา
จำำานวนหนึ�งท่�มอ่าช่พให้คำาป้รกึษากบัองค์กรหรอืรฐับาลในการวเิคราะห์อนาคตเพื�อวางแผนยทุธศึาสตร์ 
อาจำไม่ให้ความสำาคญักบักระบวนการมส่่วนร่วมของป้ระชาชนทั�วไป้เท่าใดนกั เพราะหวัข้อและป้ระเดน็
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ป้ัญหาท่�เป้็นโจำทย์ของการศึึกษาจำำากัดอยู่ภายในกรอบความสนใจำขององค์กรท่�ว่าจำ้าง แต่สำาหรับนัก
อนาคตศึาสตร์ทั�วไป้ โดยเฉพาะสมาชิกในสมาพันธ์อนาคตศึึกษาโลก (World Futures Studies 
Federation) วัตถุป้ระสงค์สำาคัญของศึาสตร์คือการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการม่ส่วนร่วมแบบ
ป้ระชาธิป้ไตยมากขึ้นในงานศึึกษาและดำาเนินการวางแผนเพื�ออนาคต

วตัถปุ้ระสงค์ข้อน่ป้้รากฏชดัเจำนในวธิก่ารศึกึษาและสร้างภาพอนาคตหลายวธิด้่วยกนั เช่น ในการ
ป้ระชมุป้ฏบิตักิารเพื�ออนาคต (futures workshops) นกัอนาคตศึาสตร์จำะให้ความสำาคญัอย่างมากกบั
การเลือกผูเ้ข้าป้ระชมุ โดยเน้นการเปิ้ดโอกาสให้ม่ตวัแทนจำากกลุ่มคนท่�หลากหลาย อ่กทัง้ยงัจัำดเตรย่มวธิ่
การและขัน้ตอนในการป้ระชมุท่�เปิ้ดโอกาสให้คนกลุม่ต่าง ๆ  สามารถแสดงความคดิเหน็และแลกเป้ล่�ยน
ความรูแ้ละภาพลกัษณ์อนาคตของตนเองกับผูเ้ข้าร่วมป้ระชมุคนอื�นได้อย่างเสร่  แน่นอนว่า กระบวนการ
พฒันาและสร้างภาพอนาคตท่�สะท้อนหลกัการป้ระชาธปิ้ไตยอาจำต้องใช้เวลานานและทรัพยากรมากกว่า
การวเิคราะห์ ออกแบบและตดัสนิใจำโดยผูเ้ช่�ยวชาญอย่างเด่ยว การถกเถ่ยงและโต้แย้งกันของแต่ละคน
อาจำทำาให้กระบวนการช้าลง และในบางป้ระเดน็อาจำหาวธิแ่ก้ไขปั้ญหาแบบฉันทามตไิม่ได้  กระนัน้กต็าม 
นกัอนาคตศึาสตร์เชื�อว่า กระบวนการพฒันาและเลอืกภาพอนาคตด้วยกนัของคนในสงัคมจำะทำาให้เกดิ
ความเข้าใจำและความเคารพในความคิดท่�แตกต่างมากขึ้น และจำะนำาไป้สู่ผลลัพธ์ท่�ด่กว่าในระยะยาว 

สืื่อสืารและผลักดันุอนุาคุตที่พึงประสืงคุ์

นักอนาคตศึาสตร์บ่อยครั้งอาจำม่บทบาทมากกว่าการเป้็นผู้ป้ระมวลความรู้และคุณค่าของคนอื�น 
และม่บทบาทมากกว่าการกระตุ้นและส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในการสร้างภาพ
อนาคตและกำาหนดทศิึทางของการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสงัคม รวมถงึบทบาทท่�มากกว่าการเป็้นผูป้้ระสาน
กระบวนการสร้างภาพอนาคตและวิสัยทัศึน์สำาหรับองค์กรหรือสังคม  นักอนาคตศึาสตร์สามารถแสดง
บทบาทเชิงรุกมากกว่านั้น ทั้งในการป้ระเมินว่า ภาพอนาคตใดเป้็นภาพท่�พึงป้ระสงค์สำาหรับองค์กร
หรือสังคม รวมถึงการสื�อสารและเผยแพร่ภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ให้กลุ่มคนอื�น ๆ หรือสาธารณชน
ได้รับรู้ และการรณรงค์เร่ยกร้องและผลักดันให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงนโยบายหรือสถาบัน เพื�อให้ภาพ
อนาคตท่�ต้องการเกิดขึ้นจำริง

การม่ส่วนร่วมโดยตรงในการผลักดันนโยบายถือว่าเป้็นบทบาททางการเมือง ดังนั้น อาจำกล่าวได้
ว่า วัตถุป้ระสงค์ของอนาคตศึึกษาอาจำไม่จำำากัดอยู่เพ่ยงแค่การศึึกษาและวิเคราะห์อนาคตเพื�อเตร่ยม
พร้อมสำาหรบัการวางแผนเท่านัน้ แต่รวมไป้ถงึการมส่่วนร่วมทางการเมอืงโดยตรง ในกรณน่่ ้นกัอนาคต
ศึาสตร์จำงึไม่ใช่เป็้นเพย่งนกัวเิคราะห์ท่�อยูบ่นหอคอยงาช้าง แต่เป็้นนกัป้ฏิบตัคินหนึ�งท่�ช่วยสร้าง เผยแพร่ 
และใช้ป้ระโยชน์จำากความรู้เก่�ยวกับอนาคตเพื�อการตัดสินใจำในป้ัจำจำุบัน  การนำาเสนอความคิดเพื�อการ
ป้ฏิบัติจำริงจำึงถือเป้็นวัตถุป้ระสงค์สำาคัญของอนาคตศึึกษาในป้ัจำจำุบัน
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ข้อสมมติใน
การศึกษาอนาคต

วิธ่การค้นหาความรู้ไม่ว่าในศึาสตร์ใดก็ตามย่อมตั้งอยู่บนข้อสมมติและเงื�อนไขทางป้รัชญา ทฤษฎ่และ
แนวคดิบางป้ระการ ซึ�งมผ่ลต่อการนำาความรูท่้�ค้นพบไป้ใช้ป้ระโยชน์ต่อ  อนาคตศึาสตร์กม่็ข้อสมมตแิละ
เงื�อนไขอยูห่ลายป้ระการเช่นกัน  นกัอนาคตศึาสตร์และนกัคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ต้องทำาความเข้าใจำ
ในข้อสมมติและเงื�อนไขเหล่าน่้ เพื�อวิเคราะห์และแป้ลผลจำากข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำามากขึ้น 
ข้อสมมติสำาคัญของอนาคตศึึกษาม่ดังต่อไป้น่้22 

เวลากับอนุาคุต
ข้อสมมติเก่�ยวกับเวลาเป้็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นท่�สุดของการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับอนาคต การรับรู้และ
ความเข้าใจำของมนุษย์เก่�ยวกับเวลาม่ผลอย่างยิ�งต่อการรับรู้เก่�ยวกับเหตุการณ์ และป้รากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่�เกิดข้ึนในธรรมชาติ การดำาเนินช่วิตของมนุษย์และสิ�งม่ช่วิตอื�น ๆ รวมไป้ถึงการพัฒนา
ความรู้ด้านต่าง ๆ นักวิจัำยท้ังในสาขาวิทยาศึาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิิสิกส์ และสาขาสังคมศึาสตร์และ
มนุษยศึาสตร์ต่างม่คำาอธิบายและข้อสมมติหลายป้ระการเก่�ยวกับสิ�งท่�เร่ยกว่าเวลา ในอนาคตศึึกษา
เช่นกัน ข้อสมมติเก่�ยวกับเวลาเป้็นพ้ืนฐานของข้อสมมติอื�น ๆ เก่�ยวกับอนาคต รวมถึงแนวคิดทฤษฎ่
ท่�นักอนาคตศึาสตร์ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ป้รากฏการณ์ในอนาคต  

ข้อสมมติหลักเก่�ยวกับเวลาท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึึกษากระแสหลักในป้ัจำจุำบันเป้็นไป้ตาม
แนวคิดฟิิสิกส์แบบนิวตัน กล่าวคือ เวลาผ่านไป้อย่างต่อเนื�อง เป้็นเส้นตรงไป้ทางเด่ยว และย้อนกลับ
ไม่ได้ ด้วยข้อสมมติดังกล่าว จำึงเกิดข้อสมมติสืบเนื�องว่า เหตุการณ์หนึ�งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์
อื�น และความต่อเนื�องของเวลาเป็้นสิ�งกำาหนดอด่ต ปั้จำจุำบนั และอนาคต  เวนเดล เบล (Wendell Bell) 
อธิบายป้ระเด็นสำาคัญของข้อสมมติน่้ไว้โดยสรุป้ดังน่้

เหตุการณ์และกระบวนุการ 
การรับรู้เก่�ยวกับเวลาเป้็นส่วนหนึ�งของการดำารงช่วิตของมนุษย์ ซึ�งสามารถแยกแยะเหตุการณ์ท่�เกิด
ข้ึนในป้ัจำจุำบันจำากสิ�งท่�เกิดข้ึนในอด่ตและอนาคต เวลาท่�ว่าน้่ม่ท้ังเวลาในเชิงกายภาพ (physical time) 
เวลาในเชิงช่วภาพ (biological time) เวลาในเชิงจิำตวิทยา (psychological time) และเวลาเชิงสังคม (social 
time) 23 นักคิดและนักเข่ยนในอด่ตหลายคน เช่น เอมิล ดูร์ไกม์ (Emile Durkheim) เสนอว่า เวลาเป้็นเพ่ยง
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สิ�งท่�มนุษย์คิดข้ึน ในขณะท่�พิทิริม โซโรคิน (Pitirim Sorokin) และรอเบร์ิตเมอร์ตัน (Robert Merton) เสนอ
ว่า เวลาในเชิงดาราศึาสตร์ (astronomical time) เป้น็เพ่ยงหนึ�งในหลายความคดิเก่�ยวกับเวลาท่�มนุษย์
คิดข้ึน และเวลาเป็้นเครื�องมือหนึ�งของระบบการสร้างการร่วมมือทางสังคม (social collaboration) 24 

อย่างไรกต็าม เวนเดล เบล ให้ความเหน็แตกต่างออกไป้ว่า แนวคดิว่าด้วยเวลาเหล่าน้่ไม่ได้แยกสิ�ง
ท่�เร่ยกว่าเวลา (time) ออกจำากการรับรู้เก่�ยวกับเวลาของมนุษย์ (human perception of time) ใน
การศึกึษาอนาคต ซึ�งเก่�ยวข้องโดยตรงกบัเวลา นกัอนาคตศึาสตร์ต้องแยกแยะให้ชัดเจำนระหว่างเวลาใน
เชิงวัตถุวิสัย คือเวลาท่�ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ กับเวลาในเชิงอัตวิสัย คือเวลาท่�รับรู้โดยมนุษย์ 
ทั้งน่้ การทำาความเข้าใจำกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ป้รากฏการณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ในอนาคต
ศึึกษา ต้องคำานึงถึงมิติของเวลาใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ลำาดับเวลา (เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง) 
ช่วงเวลา (เกิดขึน้นานเท่าไหร่) ตำาแหน่งของเวลา (เกดิข้ึนเมื�อไหร่ตามป้ฏิทนิ) และอัตราเกดิซำา้ (ความถ่�
ของการเกดิเหตุการณ์เดย่วกนั)25 การวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตต้องเข้าใจำในความแตกต่างระหว่าง
มิติของเวลาทั้ง 4 ด้านน่้

เวลาผ่านุไปอย่างต่อเนุื่อง ไปในุทิศทางเดียว และย้อนุกลับไมู่ได้
ข้อถกเถ่ยงว่าเวลาผ่านไป้อย่างต่อเนื�อง (continuous) หรือไม่ต่อเนื�อง (discrete) เป็้นคำาถามนักคิดนัก
วิจัำยพยายามพิสูจำน์มาเป็้นเวลานาน นักฟิิสิกส์บางกลุ่มเสนอว่า เวลาม่คุณลักษณะดังเช่นแสง ซึ�งป้ระกอบ
ด้วยองค์ป้ระกอบย่อยท่�แบ่งออกได้ท่�เร่ยกว่า ควอนต้า (quanta) คุณลักษณะดังกล่าวแสดงว่าเวลาไม่
ได้ผ่านไป้อย่างต่อเนื�อง  แต่แนวคิดดังกล่าวยังอยูใ่นข้ันของการพิสูจำน์เชิงวิทยาศึาสตร์ และเกินขอบเขต
ของการวิเคราะห์ของอนาคตศึึกษาในปั้จำจุำบัน  ข้อสมมติหลักของการศึึกษาอนาคตในปั้จำจุำบันจึำงเชื�อว่า 
เวลาเป็้นดังเช่นพ้ืนท่� (space) ท่�ม่ความต่อเนื�องและเชื�อมต่อกันอย่างไม่ส้ินสุด

ข้อสมมติเก่�ยวกับทิศึทางของเวลาม่นัยสำาคัญสำาหรับการศึึกษาอนาคตเช่นกัน ข้อถกเถ่ยงในท่�น้่คอื
 เวลาเคลื�อนไหวผ่านไป้ในทิศึทางเด่ยว เคลื�อนไหวเป็้นวงกลม (circular) ท่�ย้อนกลับมาจุำดต้ังต้นหรือ
เคลื�อนไหวเป็้นวงจำร (cyclical) ท่�ม่ข้ึนม่ลง นักป้ระวัติศึาสตร์และสังคมศึาสตร์บางกลุ่มเสนอว่าชุมชน
เกษตรกรรมในยุคโบราณเชื�อว่า เวลาผ่านไป้เป็้นวงจำรตามฤดูกาลของแต่ละปี้ และหมุนเว่ยนไป้เรื�อย ๆ 
ดังน้ัน แนวคิดของวัน สัป้ดาห์และปี้จำงึสะท้อนความเชื�อในการย้อนกลับของเวลาเป็้นวงจำรต่อมาความเชื�อ
ในทิศึทางของเวลาท่�เป็้นวงจำรถูกแทนท่�ด้วยแนวคิดท่�ว่า เวลาผ่านไป้ในทิศึทางเด่ยว (unidirectional) โดย
เฉพาะเมื�ออารยธรรมและสังคมมนุษย์เริ�มขยายใหญ่ข้ึนและม่ความซับซ้อนมากข้ึน จึำงต้องม่การวางแผน
เพื�อก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานในเมือง เพื�อทำาสงคราม เพื�อพาณิชยกรรมและการค้าระหว่าง
เมืองและระหว่างทว่ป้ การวางแผนนัยหนึ�งคือการควบคุมและบริหารจัำดการกับเวลาและทรัพยากรต่าง 
ๆ ในอนาคต แม้ว่าความเชื�อในวงจำรเวลายังคงม่อยูเ่รื�อยมา แต่ความเชื�อในเวลาท่�เคลื�อนผ่านไป้ในทิศึทาง
เด่ยวและไป้ข้างหน้าได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากข้ึน แนวคิดน้่เป็้นไป้ตามพัฒนาการและการแพร่
ขยายของกลุ่มศึาสนาจูำเดโอ-คริสเต่ยน ซึ�งเชื�อว่าเวลาม่จุำดเริ�มต้น  และป้ระวัติศึาสตร์เคลื�อนไป้ข้างหน้า26 

กลุ่มนักอนาคตศึาสตรส์มัยใหม่ก็ยดึข้อสมมติเก่�ยวกับรูป้แบบและทศิึทางการเคลื�อนไหวของเวลา
ในทำานองเด่ยวกัน ตามความคิดของเวนเดล เบล แม้วา่เหตุการณ์และป้รากฏการณ์ในธรรมชาติและการ
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ดำาเนินกิจำกรรมในสังคมมนุษย์อาจำดูเหมือนว่าเกิดข้ึนเป็้นวงจำร เช่น ฤดูกาล การทำางาน และการพกัผ่อน
แต่นั�นไม่ได้หมายความว่า เวลาผ่านไป้แล้วย้อนกลับมาเป็้นวงจำร  ข้อสมมติหลักของอนาคตศึาสตร์ใน
ปั้จำจุำบันคือ เวลาเคลื�อนผ่านไป้ข้างหน้าและไม่ย้อนกลับมา (irreversible)

 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึ้นุในุอนุาคุตอาจไมู่เคุยเกิดมูาก่อนุ
ข้อสมมติท่�สองของอนาคตศึึกษาคือ สิ�งท่�เกิดข้ึนในอนาคตอาจำไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในอด่ต สิ�งท่�ว่าน้่
อาจำเป็้นสิ�งของท่�จัำบต้องได้ท้ังในเชิงกายภาพและช่วภาพ หรือเป็้นเหตุการณ์และป้รากฏการณ์ทาง
สังคม ด้วยข้อสมมติน้่ ความรู้และป้ระสบการณ์จำากอด่ตอาจำไม่สามารถใช้เป็้นพ้ืนฐานหรือหลักอ้างอิง
ให้กับการตัดสินใจำและการดำาเนินการในอนาคตเสมอไป้  ท้ังน้่ นักอนาคตศึาสตร์เชื�อว่า ความเร็วของ
การเป้ล่�ยนแป้ลงม่ผลต่อการรับรู้และทำาความเข้าใจำของมนุษย์ เมื�อการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเศึรษฐกิจำ สิ�ง
แวดล้อม สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลย่เป็้นไป้อยา่งช้า ๆ  ความรู้ความเข้าใจำเก่�ยวกับอด่ตและปั้จำจุำบัน
สามารถใช้เป็้นกรอบแนวคิดและแนวทางของการตัดสินใจำและการดำาเนินการเพื�ออนาคตได้ เนื�องจำาก
อนาคตอาจำไม่แตกต่างมากจำากปั้จำจุำบันและอด่ต  แต่เมื�อการเป้ล่�ยนแป้ลงเป็้นไป้อย่างรวดเร็ว ความรู้
และป้ระสบการณ์จำากอด่ตอาจำไม่เป็้นป้ระโยชน์ในการเตร่ยมพร้อมสำาหรับอนาคต จึำงจำำาเป็้นต้องสร้าง
กระบวนการรับรู้ข้อมูลและเร่ยนรู้องค์ความรู้ชุดใหม่สำาหรับอนาคต

ไมู่มูีข้้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนุาคุต 
เงื�อนไขสำาคัญอ่กป้ระการหนึ�งในอนาคตศึึกษาคือ อนาคตไม่ม่หลักฐานท่�สามารถสังเกตและพิสูจำน์ได้ใน
เชิงป้ระจัำกษ์ จึำงไม่ม่ข้อเท็จำจำริงเก่�ยวกับอนาคต (future facts)  แต่ถ้าเราไม่ม่ข้อเท็จำจำริงเก่�ยวกับอนาคตแล้ว 
เราจำะสามารถรบัรู้เก่�ยวกับอนาคตได้อย่างไร ป้ระเดน็น้่ถือเป็้นป้ฏิทรรศึน์หรือพาราดอ็กซ์ (paradox) ของ
อนาคตศึึกษา กล่าวคือ เราพยายามสรา้งความรู้เก่�ยวกับอนาคตโดยท่�ไม่ม่ข้อเท็จำจำรงิเก่�ยวกับอนาคตดว้ย
การค้นหาและพิสูจำน์ข้อเท็จำจำริงเก่�ยวกับอด่ต สร้างทางเลือกในปั้จำจุำบัน และจิำนตนาการความเป็้นไป้ได้
ในอนาคต เงื�อนไขหรือข้อสมมติท่�ว่า ไม่ม่ความเป็้นไป้ได้ในอด่ตและข้อเท็จำจำริงเก่�ยวกับอนาคต  ถือเป็้น
ป้ระเด็นหนึ�งท่�นักอนาคตศึาสตร์เกือบท้ังหมดเห็นพ้องต้องกัน27 

ด้วยเหตุน่้ อนาคตจำึงเป้็นพื้นท่�ของความไม่แน่นอน (uncertainty) นักอนาคตศึาสตร์ต้องป้ระสบ
กบัความท้าทายในการสร้างองค์ความรูเ้ก่�ยวกบัอนาคตท่�แม่นยำาท่�สดุเท่าท่�จำะทำาได้ เพื�อสร้างทางเลอืก
ในการดำาเนินการและตัดสินใจำอย่างถูกต้องท่�สุด ในขณะเด่ยวกัน นักอนาคตศึาสตร์ตระหนักด่ว่า การ
คาดการณ์เก่�ยวกับอนาคตไม่ถือว่าเป้็นความรู้ท่�แท้จำริง เนื�องจำากไม่ได้ม่ข้อเท็จำจำริงท่�สามารถพิสูจำน์ได้ 
แต่อย่างน้อยก็สามารถสร้างทางเลือกของภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ 

การคิุดเก่ียวกับอนุาคุตเป็นุพ้ืนุฐานุข้องมูนุุษย์
อ่กข้อสมมติหนึ�งท่�สำาคัญของอนาคตศึึกษาคือ การคิดเชิงอนาคต (futures thinking) เป็้นพ้ืนฐานของ
การกระทำาของมนุษย์ ดังท่�กล่าวมาในบทนำา การคิดคำานึงเก่�ยวกับอนาคตเป็้นพ้ืนฐานของการดำารง
ช่วิตของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไร นักอนาคตศึาสตรจึ์ำงยึดข้อสมมติน้่เป็้นหลักการในการวเิคราะห์และการ
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คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม นักอนาคตศึาสตร์ตระหนักด่ถึงข้อจำำากัดท่�ว่า ผู้คนทั�วไป้ไม่ได้คำานึงถึงอนาคต
ได้ด่และได้ไกลเท่าท่�ควร โดยมากมักม่ข้อจำำากัดในการเร่ยนรู้เพื�อพิจำารณาและคำานึงถึงอนาคต เพราะ
ม่ข้อมูลท่�จำำากัดหรือไม่ม่วิธ่การท่�เหมาะสม นอกจำากน้่ ผู้คนทั�วไป้มักไม่มองภาพระยะยาว และมุ่งเน้น
แต่เหตุการณ์ท่�เกิดข้ึนตรงข้างหน้าหรืออนาคตระยะส้ัน ข้อจำำากัดเหล่าน้่ไม่ได้เกิดเฉพาะกับการตัดสิน
ใจำระดับปั้จำเจำกบุคคลเท่าน้ัน  แต่รวมไป้ถึงการตัดสินใจำร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยรวม28

คุวามูรู้เกี่ยวกับอนุาคุตเป็นุคุวามูรู้ที่มูีประโยชนุ์ที่สืุด
ข้อสมมติสำาคัญอ่กป้ระการหนึ�งคือ ความรู้เก่�ยวกับอนาคตท้ังในแง่ของปั้จำเจำกบุคคลและในแง่ของสังคม
ส่วนรวมถือเป้็นความรู้ท่�ม่ป้ระโยชน์ท่�สุดสำาหรับการดำาเนินกิจำกรรมเพื�อดำารงช่วิต การตัดสินใจำท่�ม่
เป้้าหมายชัดเจำนจำะเกิดป้ระโยชน์หรือไม่และเท่าใดน้ันข้ึนอยู่กับความรู้เก่�ยวกับอนาคตท่�แต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่มคนม่อยูกั่บตัว รวมถึงความสามารถในการใช้ข้อมูลความรู้น้ันในกระบวนการตัดสินใจำเพื�อให้
ได้ผลลัพธ์ท่�ด่ท่�สุดตามเป้้าหมายท่�ต้ังไว้  ความรู้ดังกล่าวม่ต้ังแต่ความรู้ท่�ได้จำากการคาดการณ์ระยะส้ัน 
เช่น การตัดสินใจำเมื�อขับรถและต้องเล่�ยงอุบัตเิหตุ เส้นทางท่�ขบัแล้วจำะไป้ถึงจุำดหมายได้เร็วและป้ลอดภัย
ท่�สุด ไป้จำนถึงความรู้สำาหรับการตัดสินใจำท่�ม่เป้้าหมายระยะยาว เช่น การเลือกคณะหรือสาขาเร่ยนใน
มหาวิทยาลัย การเลือกงาน การเลือกท่�อยูอ่าศัึย หรือแม้แต่การเลือกคู่ครอง ทางเลือกเหล่าน้่ล้วนต้อง
ม่ข้อมูลและความรู้เก่�ยวกับอนาคตในด้านต่าง ๆ เพื�อป้ระกอบการตัดสินใจำ

นกัอนาคตศึาสตร์เชื�อว่า ความรูเ้ก่�ยวกบัอด่ตสามารถช่วยให้เราสามารถทำาความเข้าใจำในปั้จำจุำบนั
ได้ดย่ิ�งขึน้ อก่ทัง้ยงัช่วยสร้างแนวทางท่�ช่น้ำาการตดัสนิใจำท่�มผ่ลต่ออนาคต อย่างไรกต็าม ความเข้าใจำใน
อด่ตอย่างเด่ยวไม่สามารถสร้างข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และมากเพ่ยงพอท่�จำะทำาให้เราสามารถเตร่ยม
พร้อมและจำดัการกับสถานการณ์ในอนาคตได้ทัง้หมด  การศึกึษาอนาคตจำงึจำำาเป็้นต้องป้รบัเป้ล่�ยนข้อมลู
เก่�ยวกับอด่ตให้เป้็นความรู้เก่�ยวกับอนาคตท่�สมเหตุสมผลและม่ความเป้็นไป้ได้ 

ขั้นตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือ การพิสูจำน์ว่าความรู้เก่�ยวกับอด่ตท่�ม่อยู่นั้นถูกต้องหรือ
ไม่ ด้วยการตรวจำสอบแหล่งข้อมลูและป้ระเมนิการต่ความท่�เคยม่มาเก่�ยวกบัข้อมลูนัน้ ขัน้ตอนต่อมาคอื
การป้ระเมนิว่า ความรู้เก่�ยวกับอด่ตสามารถป้ระยุกต์ใช้ในการตัดสินใจำภายใต้สถานการณ์ป้ัจำจุำบัน
ได้หรือไม่ แล้วจำึงวิเคราะห์ต่อว่า ผลลัพธ์ของการกระทำาในป้ัจำจำุบันจำะเป้็นอย่างไรบ้างในอนาคต 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการสืบหาหลักฐาน ท้ังในเชิงตรรกะ เชิงทฤษฎ่ และเชิงป้ระจัำกษ์ เพื�อโต้แย้งและ
หักล้างสมมติฐานเก่�ยวกับภาพอนาคตท่�สร้างขึ้นมาจำากข้อมูลในอด่ต ขั้นตอนเหล่าน่้จำะช่วยตัดสินได้
ว่า ข้อมูลความรู้จำากอด่ตสามารถใช้กับสถานการณ์ในอนาคตได้หรือไม่

อด่ตม่ความสำาคัญในฐานะเป็้นพ้ืนฐานสำาหรับการมองอนาคต ท้ังในกรณ่ท่�เราต้องการภาพอนาคต
ท่�คล้ายกับภาพอด่ตท่�ด่ และในกรณ่ท่�เราไม่ต้องการให้อนาคตเหมือนกับอด่ตท่�เป้็นความผิดพลาด 
ความรู้เก่�ยวกับอด่ตเป้น็พ้ืนฐานสำาหรบัการสรา้งและทดสอบความเชื�อเก่�ยวกับอนาคต  แตภ่าพอนาคต
ก็ข้ึนอยู่กับการจิำนตนาการด้วยความคิดเชิงตรรกะ ซึ�งช่วยเป้ล่�ยนความรู้เก่�ยวกับอด่ตเป็้นความรู้เก่�ยว
กับอนาคต แต่ในบางกรณ่ ความรู้เก่�ยวกับอด่ตกลายเป็้นอุป้สรรคมากกว่าเป็้นโอกาส และทำาให้ภาพ
อนาคตแคบลงมากกว่าช่วยขยายภาพให้กว้างข้ึน ในกรณ่ดังกล่าว แต่ละคนแต่ละสังคมจึำงจำำาเป้็น
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ต้องสร้างทางเลอืกของภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงคข้ึ์นมาใหม ่นักอนาคตศึาสตรเ์ชื�อว่า ไม่ว่าจำะเป้น็ในกรณ่
ไหนก็ตาม ความรู้เก่�ยวกับอนาคตม่ป้ระโยชน์สำาหรับการตัดสินใจำในปั้จำจุำบัน

อนุาคุตที่เปิดกว้าง
อก่ข้อสมมตหินึ�งในอนาคตศึาสตร์คอื อนาคตไม่ได้ถกูกำาหนดไว้แล้ว และไม่ใช่ว่ามนษุย์เราจำะไม่สามารถ
เป้ล่�ยนอนาคตได้  นักอนาคตศึาสตร์โดยทั�วไป้เชื�อว่า อนาคตเต็มไป้ด้วยโอกาสและม่ความเป้็นไป้ได้
เสมอ อนาคตจำึงไม่ได้ม่เพื�อให้ค้นพบ แต่เพื�อเป้ิดกว้าง ด้วยข้อสมมติน่้ อนาคตจำึงเก่�ยวข้องโดยตรงกับ
เสร่ภาพ เนื�องจำากอนาคตจำะเป็้นอย่างไรนัน้ ส่วนหนึ�งขึน้อยูกั่บสิ�งท่�เราเลือกท่�จำะทำาในปั้จำจุำบนั แต่ไม่ใช่
ว่าอนาคตจำะเป้ิดกว้างไป้ทั้งหมด ขอบเขตของอนาคตอาจำจำำากัดด้วยบริบทและเงื�อนไขต่าง ๆ ทั้งด้าน
ช่วภาพ กายภาพ เศึรษฐกิจำ สังคม การเมือง และจำิตวิทยา  จำากมุมมองน่้ อนาคตจำึงเต็มไป้ด้วยความ
เป้็นไป้ได้ เงื�อนไข ความแน่นอนและความไม่แน่นอน รวมถึงโอกาสและข้อจำำากัดไป้พร้อมกัน

ผลลัพธิ์ในุอนุาคุตเกิดจากการกระท�าข้องปัจเจกบุคุคุลและกลุ่มูบุคุคุล
พร้อมกันน่้ นกัอนาคตศึาสตร์เชื�อว่า ป้จัำเจำกบุคคล กลุ่มคนและองคก์รทางสังคมม่อำานาจำควบคุมปั้จำจำัย
ท่�กำาหนดการกระทำาในป้ัจำจำุบันและโอกาสท่�เกิดขึ้นในอนาคต กระนั้นก็ตาม คนคนหนึ�งอาจำควบคุม
อนาคตของตนเองได้บางส่วน แต่กม็บ่างอย่างท่�ควบคุมโดยบคุคลอื�นหรอืกลุม่คนอื�นในสังคม ข้อสมมติ
น่้ถือเป้็นพื้นฐานสำาคัญของอนาคตศึึกษา เพราะสื�อความหมายว่า เราต้องการศึึกษาอนาคตไม่ใช่เพ่ยง
เพื�อรู้เท่านั้น แต่เพื�อควบคุมและจำัดการกับอนาคตด้วยการตัดสินใจำและการกระทำาในป้ัจำจำุบัน  

ข้อสมมติน่้ป้ระกอบกับข้อสมมติว่าด้วยอนาคตท่�เป้ิดกว้าง ถือเป้็นความท้าทายหลักของอนาคต
ศึาสตร์ ความท้าทายในป้ระเดน็น่คื้อ อนาคตท่�ว่าเปิ้ดกว้างนัน้ เปิ้ดกว้างจำรงิเท่าใด ภายใต้ข้อจำำากัดและ
เงื�อนไขใด ในขณะเด่ยวกัน อนาคตท่�ว่าขึ้นอยู่กับเงื�อนไขต่าง ๆ  นั้น สามารถกำาหนดและควบคุมได้โดย
ความตั้งใจำและความสมัครใจำของมนุษย์เองมากน้อยเท่าใด อะไรบ้างท่�สามารถเป้ล่�ยนแป้ลงได้ ด้วย
ความเป้็นไป้ได้มากน้อยเท่าใด และด้วยความพยายามของเราเองเท่าใด ในขณะเด่ยวกัน อนาคตอะไร
บ้างท่�ไม่สามารถเป้ล่�ยนแป้ลงได้ภายใต้เงื�อนไขและข้อจำำากดัท่�มอ่ยู ่บทบาทสำาคญัของนกัอนาคตศึาสตร์
คือการทำาให้เราเห็นถึงทุกสิ�งท่�สามารถเป้ล่�ยนแป้ลงได้  และทุกสิ�งท่�ขึ้นอยู่กับความตั้งใจำของเราเอง

สาระหลักของข้อสมมติน้่เป็้นเรื�องความเป็้นองค์รวมและการพึ�งพากันของระบบต่าง ๆ  ในโลก และ
ไม่ม่ระบบหรือหน่วยใดในโลกท่�แยกขาดออกจำากกันได้ ดังน้ัน การทำาความเข้าใจำในความสัมพันธ์เชิง
พลวัตของโลกจึำงต้องเริ�มจำากการยอมรับว่า หน่วยวิเคราะห์หนึ�งใดย่อมม่ผลกระทบสืบเนื�องต่อหน่วยอื�น
อยู ่เสมอ ไม่มากก็น้อย ข้อสมมติว่าด้วยความสัมพันธ์แบบพึ�งพากัน (interdependence) ของ
สิ�งต่าง ๆ ในโลกทำาให้การมองอนาคตต้องม่มุมมองแบบองค์รวมและแบบข้ามศึาสตร์ (trans-
disciplinary) แนวคิดหนึ�งเป้็นท่�ยอมรับในป้ัจำจุำบันท้ังในวงการวิทยาศึาสตร์ สังคมศึาสตร์ และ
ศึาสตร์อื�น ๆ โดยเฉพาะในดา้นนิเวศึวิทยาและการพัฒนาท่�ยั�งยืน คือแนวคิดท่�ว่าระบบเศึรษฐกิจำ สังคม
 และระบบอื�นในระดับโลกล้วนพึ�งพาทรัพยากรของท้ังโลก อ่กท้ังยังเก่�ยวข้องและพึ�งพาซึ�งกันและกัน
 การศึึกษาและการวางแผนเพื�อความยั�งยืนจึำงต้องใช้ความรู้และความเช่�ยวชาญด้านเทคนิคและด้าน
องค์กรของทุกภาคส่วนท้ังโลก จึำงจำะป้ระสบความสำาเร็จำได้ 
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ความเก่�ยวเนื�องและพึ�งพาซึ�งกนัและกนัระหว่างสิ�งต่าง ๆ  ในโลกน้่ทำาให้การตดัสนิใจำและการดำาเนนิ
การด้านนโยบายจำำาเป้็นต้องม่มุมมองเชิงบูรณาการ นักอนาคตศึาสตร์ในช่วงหลังจึำงขยายมุมมองการ
วเิคราะห์ให้ครอบคลมุผลกระทบและผลลพัธ์ท่�ไม่ได้ตัง้ใจำไว้ก่อน (unintended consequences) โดยไม่
จำำากดัเฉพาะผลกระทบข้ันแรกของสาเหตหุรอืหน่วยวเิคราะห์ท่�ตัง้ใจำไว้แต่ต้น ยกตวัอย่างเช่น การพฒันา
เทคโนโลย่ด้านพลังงานในเครื�องใช้ไฟิฟิ้าช่วยลดการป้ระหยัดใช้พลังงานต่อหน่วย แต่ทำาให้ผู้บริโภคใช้
พลงังานโดยรวมมากขึน้ เพราะคดิว่าได้ป้ระหยดัพลงังานต่อหน่วยไป้แล้ว หรอืท่�เร่ยกว่าผลสะท้อนกลับ 
(rebound effect)  อ่กกรณ่หนึ�งคือ การใช้มาตรการเพิ�มความป้ลอดภัยในการเดินทาง เช่น การใช้
หมวกกันน็อคและเข็มขัดนิรภัย ทำาให้คนขับข่�รถจัำกรยานยนต์หรือคนขับรถยนต์รู้สึกป้ลอดภัยมากขึ้น 
จำงึขบัรถเส่�ยงมากขึน้ และอาจำทำาให้อบุตัเิหตโุดยรวมไม่ลดลงหรอืกลับเพิ�มขึน้มากกว่าเดมิ ป้รากฏการณ์
น่้เร่ยกว่าการชดเชยความเส่�ยง (risk compensation) หรือผลกระทบเพลซ์มัน (Peltzman effect)

อ่กนัยหนึ�งของความเก่�ยวเนื�องและการพึ�งพาซึ�งกันและกันของสิ�งต่าง ๆ ในโลกคือ การตัดสินใจำ
และการดำาเนินการใด ๆ ย่อมจำำาเป้็นต้องใช้ความรู้และความเช่�ยวชาญข้ามศึาสตร์และสาขา ด้วยเหตุน่้ 
อนาคตศึาสตร์จึำงพยายามก้าวพ้นความเช่�ยวชาญเฉพาะสาขาและการแบ่งแยกวชิาการและวชิาช่พออก
เป็้นสาขาและกลุม่ย่อย ด้วยความตระหนกัว่า ไม่ม่ศึาสตร์หรอืสาขาหนึ�งเด่ยวท่�สามารถตอบคำาถามหนึ�งได้
ครบถ้วนทกุด้านทกุมมุมอง ดังนั้น หัวข้อด้านอนาคตศึาสตร์จึำงมักเน้นป้ระเด็นท่�วิเคราะห์และดำาเนิน
การได้จำากมุมมองของศึาสตร์และสาขาท่�หลากหลาย คณะผู้วิจัำยงานด้านอนาคตศึึกษาจำึงมักมาจำาก
หลากหลายสาขาท่�ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เก่�ยวกับป้ระเด็นป้ัญหาเด่ยวกัน 

อนุาคุตบางภาพดีกว่าภาพอื่นุ
อ่กข้อสมมติหนึ�งท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึาสตร์คือความเชื�อท่�ว่า อนาคตบางภาพด่กว่าอนาคตภาพ
อื�น ดงันัน้เมื�อนกัอนาคตศึาสตร์วเิคราะห์และสร้างชุดทางเลอืกของอนาคตได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไป้คอืการ
ป้ระเมนิว่า ทางเลอืกอนาคตไหนท่�พงึป้ระสงค์มากกว่ากนั นกัอนาคตศึาสตร์อาจำช่วยผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย
ในการป้ระเมินทางเลือกอนาคตให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา ด้วยการแสดงผลลัพธ์ท่�อาจำเกิดขึ้นใน
อนาคตแต่ละภาพ หรือด้วยการวิเคราะห์คุณค่า (value) ท่�ใช้ในการป้ระเมินทางเลือกของอนาคตท่�พึง
ป้ระสงค์ รวมทัง้การวเิคราะห์และแสดงข้อสมมตทิ่�เป็้นพืน้ฐานของคุณค่าในการป้ระเมนิให้กระจ่ำางแจ้ำง  
คณุค่าท่�ว่าน้่อาจำเป็้นค่านยิมและธรรมเน่ยมป้ฏบิตัท่ิ�เป็้นสากล ซึ�งไม่ขึน้อยูก่บัพืน้ท่�หรอืสังคมวฒันธรรม
ใด หรืออาจำเป้็นคุณค่าเฉพาะพื้นท่�หรือสังคมวัฒนธรรมก็ได้
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อนาคตศึกษากับทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง

การศึึกษาอนาคตโดยพื้นฐานคือการวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นในอด่ตและป้ัจำจำุบันเพื�อ
สร้างความรู้เก่�ยวกับอนาคต หากไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลง ก็ย่อมไม่ม่อด่ต ไม่ม่ป้ัจำจำุบัน และไม่ม่อนาคต  
อนาคตศึึกษาจำึงเป้็นศึาสตร์ท่�มุ่งทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงในมิติต่าง ๆ แล้วนำาความ
เข้าใจำนั้นมาคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้นในอนาคต ความเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลง
จำึงเป้็นพื้นฐานสำาคัญของอนาคตศึึกษา จำุดเริ�มต้นของอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์
คือการพรรณนาและอธิบายการเป้ล่�ยนแป้ลง นับตั้งแต่รูป้แบบ ขอบเขต ระดับและความเร็วของการ
เป้ล่�ยนแป้ลง ไป้จำนถึงสาเหตแุละผลลพัธ์ของการเป้ล่�ยนแป้ลงนัน้ งานด้านอนาคตศึาสตร์จำงึอาจำเหมือน
งานป้ระวตัศิึาสตร์ตรงท่�เป็้นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ป้รากฏการณ์ท่�เกดิขึน้ในอดต่อย่างเป็้นระบบ 
ส่วนท่�เพิ�มขึ้นมาคือการนำาความรู้นั้นมาคาดการณ์ต่อว่า การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เคยเกิดขึ้นในอด่ตจำะแป้ร
เป้ล่�ยนไป้อย่างไรในอนาคต

ประเภทข้องการเปลี่ยนุแปลง
การเป้ล่�ยนแป้ลงเป้็นพ้ืนฐานของการคงอยู่ของสรรพสิ�งในโลก และเป้็นองค์ป้ระกอบท่�พบเห็นอยู่
ทั�วไป้ หนึ�งในไตรลักษณ์ตามหลักสัจำธรรมทางพุทธศึาสนาท่�ระบุถึงป้กติวิสัยหรือสภาพท่�เป้็นไป้ตาม
ธรรมชาติ คือ อนิจำจำัง ซึ�งหมายถึงความไม่เท่�ยงหรือความไม่ถาวรคงท่�แน่นอนและอยู่สภาพเดิมตลอด
ไป้ ตามแนวคิดดังกล่าว สรรพสิ�งในโลกน่้ย่อมเป้ล่�ยนแป้ลงอยู่เสมอ ไม่ม่สิ�งใดหยุดนิ�งอยู่ท่�เดิมและคง
สภาพอย่างเดิมได้ตลอดไป้ เพ่ยงแต่บางสิ�งอาจำเป้ล่�ยนแป้ลงช้า จำนดูเหมือนไม่เป้ล่�ยนแป้ลง บางอย่าง
อาจำเป้ล่�ยนแป้ลงเร็ว จำนสังเกตไม่ทัน

การเป้ล่�ยนแป้ลงมผ่ลอย่างยิ�งต่อการดำารงชพ่และวถิช่ว่ติของมนษุย์ โดยเป็้นบ่อเกดิของทัง้โอกาส 
ความคาดหมาย และความหวัง รวมถึงความไม่แน่นอน ความกังวล หรือแม้แต่ความกลัว การใช้ช่วิต
ท่ามกลางการเป้ล่�ยนแป้ลงอาจำเป้็นความสนุกสนาน ตื�นเต้นและท้าทายสำาหรับบางคน แต่สำาหรับคน
อื�น อาจำทำาให้เกิดความสับสนและเหน็ดเหนื�อย ความรู้สึกได้ถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงเป้็นส่วนหนึ�งของสติ
ของมนุษย์ และความเชื�อท่�ว่า มนุษย์เราสามารถทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงได้ในระดับป้ัจำเจำกหรือใน
ระดับสังคม ถือเป้็นองค์ป้ระกอบสำาคัญของการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับตนเองของมนุษย์

นักป้รัชญาได้เสนอและถกเถ่ยงเก่�ยวกับความหมายของคำาว ่าการเป้ล่�ยนแป้ลงมาเป้็น
เวลานาน และม่ป้ระเด็นป้ล่กย่อยท่�จำะสนใจำแต่เกินขอบเขตเน้ือหาของหนังสือเล่มน้่ อย่างไรก็ตาม 
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ในบทน่้ ขอกำาหนดนิยามพื้นฐานของการเป้ล่�ยนแป้ลงเพื�อเป้็นพื้นฐานสำาหรับการทำาความเข้าใจำเก่�ยว
กับอนาคตไว้ว่า การเป้ล่�ยนแป้ลงคือความแตกต่าง (difference) หรือความผิดกัน (non identity) ใน
คณุลกัษณะของสิ�ง (things)29 ตวัอย่างหนึ�งของการเป้ล่�ยนแป้ลง (change) เกิดขึน้เมื�ออณุหภมูริะหว่าง
ตำาแหน่งหนึ�งกับอก่ตำาแหน่งหนึ�งบนผนืโลกแตกต่างกนั หรือเมื�อความกดดนัอากาศึท่�วดัได้ในพืน้ท่�หนึ�ง
แตกต่างจำากอก่พ้ืนท่�หนึ�ง อย่างไรกต็าม ในบริบททั�วไป้และในการศึึกษาอนาคต คำาว่าการเป้ล่�ยนแป้ลง
สื�อถึงความแตกต่างในคุณลักษณะของสิ�งท่�เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ�ง กล่าวคือ เป้็นการเป้ล่�ยนแป้ลงใน
มิติของเวลา (temporal change)  

แนวคิดการเป้ล่�ยนแป้ลงม่ความเก่�ยวพันกับแนวคิดว่าด้วยสาเหตุ (cause) แม้ว่ายังม่ข้อถกเถ่ยง
ในเชิงป้รัชญา แต่ก็เป้็นท่�ยอมรับอย่างน้อยในวงการป้รัชญาตะวันตกว่า การเป้ล่�ยนแป้ลงสามารถ
แยกออกจำากสาเหตุได้ กล่าวคือ การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ไม่ม่สาเหตุ (uncaused change) สามารถเกิด
ขึ้นได้ทั้งในเชิงแนวคิด (conceptually) และในสภาพจำริง ดังในกรณ่ของการสลายกัมมันตรังส่ 
(radioactive decay) ในทางกลับกัน สาเหตุป้ระการหนึ�งอาจำทำาให้สิ�งหนึ�งไม่เป้ล่�ยนแป้ลงก็เป้็นได้  
ด้วยเหตุน่้ สาเหตุจำึงไม่ได้เป้็นทั้งเงื�อนไขจำำาเป้็น (necessary condition) และเงื�อนไขเพ่ยงพอ (suffi-
cient condition) ของการเป้ล่�ยนแป้ลงในสิ�งหนึ�งสิ�งใด30

ระดับการเปลี่ยนุแปลง
ความสนใจำในอนาคตศึกึษาเพิ�มมากขึน้ในช่วงน่ ้ส่วนหนึ�งน่าจำะมาจำากความตระหนกัถงึการเป้ล่�ยนแป้ลง
อย่างรวดเร็วและในวงกว้างในด้านต่าง ๆ ของโลกป้ัจำจำุบัน นับตั้งแต่พัฒนาการด้านเทคโนโลย่รอบตัว 
อาทิ เทคโนโลย่สารสนเทศึ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอุป้กรณ์สื�อสารอื�น ๆ ท่�ใช้กันอยู่ในช่วิตป้ระจำำา
วนั มนษุย์ในโลกปั้จำจำบุนัใช้โทรศึพัท์มอืถอือยูต่ลอดเวลา จำนเหมอืนกบัเป็้นส่วนหนึ�งของร่างกายมนษุย์ 
และดูเหมือนเป้็นเรื�องธรรมดาแล้ว แต่ไม่นานมาน่้ คนจำำานวนมากยังไม่ม่แม้แต่โทรศึัพท์ตั้งโต๊ะท่�บ้าน 
เศึรษฐกจิำโลกท่�เชื�อมโยงกนัอย่างแยกไม่ออกกดู็เหมอืนจำะเป้ล่�ยนแป้ลงตลอดเวลา ถงึกบัต้องมช่่องข่าว
เศึรษฐกิจำของสถาน่โทรทัศึน์ท่�เสนอข่าวอยู่ตลอดเวลา และม่ข้อมูลราคาการซื้อขายหุ้นวิ�งตรงข้างล่าง
จำอโทรทศัึน์อยูต่ลอดเวลา ในด้านการเมอืงกด็เูหมอืนจำะมก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงอยูเ่สมอ ทกุ ๆ  วันดเูหมอืน
จำะม่การป้ระชุมผู้นำาป้ระเทศึ ม่การชุมนุมป้ระท้วงไม่ว่าเรื�องใดก็เรื�องหนึ�ง ม่การต่อสู้และทำาสงคราม
ในพื้นท่�ใดท่�หนึ�งในโลก การเป้ล่�ยนแป้ลงของสภาพภูมิอากาศึในระดับโลกมาพร้อมกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่�เกิดขึ้นตลอดเวลาและพยากรณ์ไม่ได้ว่าจำะเกิดขึ้นเมื�อไหร่อย่างไร

การเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลย่ เศึรษฐกิจำ สังคมและการเมืองเหล่าน่้ เกิดขึ้นไป้
พร้อมกับการรับรู้ข้อมูลในป้ริมาณและความรวดเร็วท่�ไม่เคยม่มาก่อนในอด่ต  ช่วิตคนเราในป้ัจำจำุบันก็
เต็มไป้ด้วยข้อมูลข่าวสารท่�เข้ามาในหลายรูป้แบบ ทั้งบนสื�อโซเช่ยล ทั้งทางเฟิซบุ๊ก ไลน์และทวิตเตอร์ 
เว็บไซต์สำานักข่าว และรายการข่าวทางโทรทัศึน์  ข้อมูลและข่าวเหล่าน่้ล้วนแล้วแต่นำาเสนอภาพของ
การเป้ล่�ยนแป้ลงในเรื�องราว รูป้แบบและระดับความเร็วต่าง ๆ  รายงานข่าวท่�เป้ล่�ยนทุกชั�วโมง และ
ข่าวด่วนท่�เป้ล่�ยนทุก ๆ  นาท่ จำะเห็นได้ว่า สังคมเราให้ความสนใจำและความสำาคัญกับการเป้ล่�ยนแป้ลง
มากกว่าสิ�งท่�ไม่เป้ล่�ยนแป้ลงและคงท่�  ความสนใจำดังกล่าวสะท้อนสัญชาตญาณและป้ระสาทสัมผัส
ของมนุษย์ท่�รับรู้และตอบสนองกับการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดข้ึนรอบตัวเรา แทนท่�จำะเส่ยเวลาไป้กับสิ�งท่�
ไม่เป้ล่�ยนแป้ลงและคงท่�อยู่เช่นเดิม
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ในช่วงหลัง เราอาจำได้ยินคนพูดหรืออ่านเจำอหัวข้อบทความในนิตยสารท่�ว่า อินเทอร์เน็ตหรือ
เทคโนโลย่บางอย่างทำาให้ทกุสิ�งทกุอย่างเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ ป้ระโยคดงักล่าวคงเป็้นเพ่ยงแค่การสร้างความ
ตื�นเต้นและน่าสนใจำให้กบัผูฟั้ิงและผูอ่้าน เพราะในความเป็้นจำรงิ อนิเทอร์เนต็ไม่ได้ทำาให้ทกุสิ�งทกุอย่าง
เป้ล่�ยนไป้ แน่นอนว่า การพฒันาด้านเทคโนโลย่สารสนเทศึได้ทำาให้ชว่ติคนเราและสงัคมมนษุย์เป้ล่�ยน
ไป้มาก เช่นเด่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลย่ด้านอื�น ๆ ทั้งการแพทย์ การเกษตร การเดินทาง ฯลฯ และ
การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านการเมอืงในอด่ต ทัง้ระบอบการป้กครอง รฐับาล ผูน้ำาป้ระเทศึ รวมไป้ถงึสงคราม
ระหว่างป้ระเทศึ และการเป้ล่�ยนแป้ลงของสภาพภูมิอากาศึโลกท่�เป้็นป้ระเด็นสำาคัญอยู่ในป้ัจำจำุบัน  
เหตุการณ์และสาเหตุเหล่าน่้ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงครั้งใหญ่และชัดเจำน โดยส่งผลกระทบต่อช่วิต
คน สังคมและสิ�งแวดล้อมในวงกว้าง  

ท่ามกลางการเป้ล่�ยนแป้ลงครัง้ใหญ่ท่�เกิดข้ึนน้่ หลายสิ�งหลายอย่างกอ็าจำไม่ได้เป้ล่�ยนแป้ลงไป้มาก
นัก จำากมุมมองดังกล่าว ก็อาจำม่คนโต้แย้งได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลย่สารสนเทศึท่�ผ่านมาไม่ได้ทำาให้
ความโหยหาป้ฏิสัมพันธ์กับผู้คนของมนุษย์ลดน้อยลงไป้ มนุษย์ก็ยังเป้็นสัตว์สังคมอยู่เช่นเดิม เพ่ยงแต่
รูป้แบบป้ฏิสัมพันธ์อาจำเป้ล่�ยนไป้เท่านั้น ส่วนในด้านการเมือง ก็อาจำม่ข้อโต้แย้งว่า การเป้ล่�ยนแป้ลง
รัฐบาลหรือผูน้ำาป้ระเทศึกอ็าจำไม่ได้ทำาให้เกดิการเป้ล่�ยนแป้ลงเชงิโครงสร้างการเมอืงเท่าใด เพราะกลุ่ม
ทนุกย็งัคงกมุอำานาจำอยูเ่หมอืนเดมิ  สังคมโลกสงัคมไทยก็ยงัป้ระสบปั้ญหาความเหลื�อมลำา้ ความยากจำน 
และความเสื�อมโทรมของสิ�งแวดล้อมอยูเ่ช่นเดมิ ตามความคดิน้่ คำาอ้างว่ามก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงเกดิขึน้อยู่
มากนั้น ละเลยป้ระเด็นป้ัญหาหลายอย่างในเชิงโครงสร้างท่�ไม่ได้เป้ล่�ยนแป้ลงไป้เลย 

ข้อถกเถ่ยงเก่�ยวกับความเป้ล่�ยนแป้ลงและความคงท่�เป้็นพื้นฐานของหลักการสำาคัญในการ
ศึึกษาการเป้ล่�ยนแป้ลงเพื�อคาดการณ์อนาคต กล่าวคือ การศึึกษาอนาคตต้องระบุได้ว่า อะไรบ้างได้
เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ และในรูป้แบบและระดับเท่าใด พร้อมกันน่้ ก็ต้องระบุถึงและเข้าใจำด้วยว่า อะไรบ้าง
ท่�ยังคงเหมือนเดิม และไม่เป้ล่�ยนแป้ลงไป้จำากเดิม

อนุาคุตทางเลือก
อ่กแนวคิดหนึ�งท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึึกษาคืออนาคตทางเลือก ซึ�งหมายถึงการทำาความเข้าใจำ
ว่า การเป้ล่�ยนแป้ลงจำะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างในอนาคตตามระดับความเป้็นไป้ได้ท่�หลากหลาย ทั้งน่้ 
สังเกตได้จำากคำาว่า futures ท่�เติม s เพื�อสื�อถึงความเป้็นพหูพจำน์ของอนาคต แนวคิดอนาคตทาง
เลือกน้่สื�อให้เห็นว่า การศึึกษาอนาคตไม่ได้มุ่งไป้ท่�การทำานาย (predict) ว่าอนาคตจำะเกิดอะไรข้่น 
แต่เป้็นการวิเคราะห์หาภาพอนาคตท่�สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับความเป้็นไป้ได้ต่าง ๆ เพื�อวางแผน
และเตร่ยมพร้อมรับมือกับภาพอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้ แนวคิดอนาคตทางเลือกเก่�ยวโยงกับแนวคิด
ความไม่แน่นอนและความแน่นอน รวมถึงข้อสมมติ (assumptions) ของภาพอนาคตท่�คาดการณ์ไว้  
การพยากรณ์ (forecast) หรือการคาดการณ์จำะแม่นยำาหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อสมมติท่�ตั้งไว้เก่�ยว
กับสาเหตุของการเป้ล่�ยนแป้ลง

เข้้าใจการเปลี่ยนุแปลงข้้างนุอก เพื่อสืร้างการเปลี่ยนุแปลงข้้างในุ
การศึึกษาอนาคตโดยเฉพาะในการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์มุ่งไป้ท่�การเป้ล่�ยนแป้ลงสองส่วน ส่วน
แรกคือการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร ระบบ 
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หรือพื้นท่�ท่�สนใจำ เพื�อค้นหาและสร้างภาพอนาคตทางเลือก ส่วนท่�สองเป้็นการกำาหนดและดำาเนิน
การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�มุ่งไป้สู่อนาคตท่�พึงป้ระสงค์ ด้วยการวางแผนและการดำาเนินการ รูป้แบบการ
เป้ล่�ยนแป้ลงทั้งสองสัมพันธ์ซึ�งกันและกัน  ความรู้ความเข้าใจำเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นใน
โลกภายนอกและภายในองค์กรเป้็นพื้นฐานของความเข้าใจำในเหตุการณ์ท่�อาจำเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
และเป้็นพื้นฐานของทางเลือกว่าจำะทำาอะไรได้บ้างเพื�อให้อนาคตเป้็นไป้ตามท่�ต้องการ เมื�อได้เลือก
เส้นทางท่�ต้องการดำาเนินการแล้ว จำึงเป้็นการวางแผนและการดำาเนินการตามแผนต่อไป้ 

ดังน้ัน การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นในโลกภายนอกไม่ได้กำาหนดภาพอนาคตของป้ัจำเจำกบุคคล 
องค์กร หรือสังคมท่�ตายตัวเสมอไป้ แต่ละคนแต่ละองค์กรม่ทางเลือกท่�สามารถดำาเนินการได้ เพื�อให้
ภาพอนาคตเป้็นไป้ตามท่�ตนเองต้องการ ในขณะเด่ยวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนแต่ละองค์กร
สามารถสร้างอนาคตได้ตามท่�ตนเองต้องการได้ทัง้หมดและเสมอไป้ ข้อจำำากดัและเงื�อนไขภายนอกกม็่
ผลต่อทางเลือกและภาพอนาคตท่�แต่ละคนสามารถสร้างได้เช่นกัน

มูิติข้องการเปลี่ยนุแปลง
ในการวเิคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงเพื�อเป็้นฐานสำาหรบัการศึึกษาอนาคต นกัอนาคตศึาสตร์มักวเิคราะห์
การเป้ล่�ยนแป้ลงใน 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ (1) ท่�มาของการเป้ล่�ยนแป้ลง (2) ช่วงเวลาการเป้ล่�ยนแป้ลง 
(3) อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลง และ (4) รูป้แบบการเป้ล่�ยนแป้ลง31

ที่มูาข้องการเปลี่ยนุแปลง
การเป้ล่�ยนแป้ลงเกิดขึ้นจำากสองแหล่งด้วยกัน คือ จำากโลกภายนอกและจำากภายในตัวเอง การ
เป้ล่�ยนแป้ลงจำากภายนอกม่ผลต่อป้ัจำเจำกบุคคลและองค์กร ในขณะท่�การเป้ล่�ยนแป้ลงจำากภายใน
มุ่งหวังให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงในสิ�งแวดล้อมภายนอก ภาพอนาคตเกิดจำากป้ฏิสัมพันธ์ของการ
เป้ล่�ยนแป้ลงของทัง้สองแหล่งน้่ แนวคดิเก่�ยวกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงน้่เป็้นพืน้ฐานของกระบวนการศึึกษา
อนาคตและการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ท่�ใช้อยูทั่�วไป้ การกวาดสญัญาณเป็้นขัน้ตอนและวธ่ิการหนึ�ง
ในการทำาความเข้าใจำกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกดิขึน้ภายนอกและอาจำม่ผลต่อปั้จำเจำกและองค์กร ในขณะ
ท่�การกำาหนดภาพอนาคตท่�พงึป้ระสงค์ การสร้างวิสยัทศัึน์ และการพยากรณ์ย้อนกลบั (backcasting) 
นำาไป้สู่การวางแผนและการดำาเนินการท่�ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงขึ้นจำริง

การวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลกท่�กว้างกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเป้็นองค์ป้ระกอบ
สำาคัญของการศึึกษาอนาคต  นักอนาคตศึาสตร์ให้ความสำาคัญกับการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลก ไม่ใช่
เพราะเหตกุารณ์และป้รากฏการณ์ในระดบัโลกสำาคญักว่าในระดบัท้องถิ�นหรอืในระดบัปั้จำเจำก แต่เป็้น
เพราะการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลกมักมองไม่เห็นหรือมองเห็นไม่ชัดเจำนจำากมุมมองในระดับท่�เล็ก
ลงมา เนื�องจำากคนทั�วไป้โดยมากให้ความสนใจำและความสำาคญักบัปั้จำจัำยและสภาพแวดล้อมท่�เกดิรอบ
ข้างตนเอง ความเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดบัโลกทำาให้ปั้จำเจำกและองค์กรสามารถวเิคราะห์ได้ว่า 
การเป้ล่�ยนแป้ลงในระดบัโลกจำะมผ่ลกระทบต่ออนาคตของตนเองหรอืไม่ และต้องวางแผนเพื�อเตรย่ม
พร้อมและรบัมอืได้อย่างไร  ในขณะเดย่วกัน ความเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงระดบัโลกกท็ำาให้สามารถ
ตดัสนิใจำได้ว่า แต่ละคนแต่ละองค์กรเหน็ทางเลอืกและตดัสนิใจำมส่่วนร่วมในการสร้างการเป้ล่�ยนแป้ลง
ท่�ทำาให้ภาพอนาคตด่กว่าท่�เป้็นอยู่ในป้ัจำจำุบันได้อย่างไรบ้าง  
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ในการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ท่�มุง่ศึึกษาอนาคตเพื�อการวางแผนในระดับองค์กร การวเิคราะห์
การเป้ล่�ยนแป้ลงมุ่งไป้ท่�หน่วยวิเคราะห์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในองค์กร ระดับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรหรือพื้นท่� และระดับโลก การเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับสภาพแวดล้อมขององค์กรอาจำสังเกตได้
ง่าย เนื�องจำากม่ป้ฏิสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กรและเกิดอยู่เป้็นป้ระจำำา คล้ายกับคลื�นเหนือนำ้าทะเลใน
มหาสมุทรท่�ป้รับระดับสูงตำ�าตามความรุนแรงของลมท่�พัดอยู่เหนือนำ้า แต่การเป้ล่�ยนแป้ลงระดับโลก
อาจำขึ้นอย่างช้า ๆ ในระดับท่�ลึกกว่า แต่ม่ผลกระทบในวงกว้างกว่าและหล่กเล่�ยงได้ยากกว่า ดังเช่น
คลื�นใต้นำ้าในมหาสมุทร  

อย่างไรก็ตาม การแบ่งระหว่างการเป้ล่�ยนแป้ลงระดับสภาพแวดล้อมกับระดับโลกม่นัยท่�ขึ้นอยู่
กับบริบทของป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะห์  หนึ�งในตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างการเป้ล่�ยนแป้ลง
ระดบัสภาพแวดล้อมกบัระดบัโลกคอืเหตกุารณ์นำา้ท่วม สถานการณ์นำา้ท่วมในลุม่นำา้เจ้ำาพระยาอาจำถอื
เป้็นการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดข้ึนป้ระจำำาในระดับสภาพแวดล้อมของพื้นท่�น้่ แต่หากช่วงเวลาและความถ่�
ของนำ้าท่วมเป้ล่�ยนแป้ลงจำากแนวโน้มเดิม และหากสาเหตุของนำ้าท่วมส่วนหนึ�งเกิดจำากระดับนำ้าทะเล
ท่�สูงมากขึ้น การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�สังเกตเห็นเป้็นสถานการณ์นำ้าท่วมนั้น อาจำสื�อถึงสภาพภูมิอากาศึท่�
เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ในระดับโลก เหตุการณ์นำ้าท่วมอาจำถือเป้็นการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลกด้วยเช่นกัน   

อ่กตัวอย่างหนึ�งคือการท่�พนักงานจำำานวนหนึ�งต้องออกจำากงานถือเป้็นการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับ
องค์กรหรือระดับท้องถิ�น แต่อาจำเกิดจำากสาเหตุท่�บริษัทผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
เนื�องจำากป้ระเทศึอื�นม่ต้นทนุแรงงานท่�ถกูกว่า หรอืเกดิจำากนโยบายกด่กนัการค้าของป้ระเทศึผู้ซ้ือสินค้า
ในทว่ป้อเมริกาเหนือหรือยุโรป้ ซึ�งเป้็นป้ัจำจำัยในระดับโลก เป้็นต้น

ในกระบวนการวิเคราะห์เพื�อศึึกษาอนาคต ป้ระเด็นการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลกมักแบ่งออก
เป้็นกลุ่มตามสาขาหรือหัวข้อท่�ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายข้ึน กรอบแนวคิดหนึ�งท่� นิยมใช้ใน
กลุ ่มนักอนาคตศึึกษาและคาดการณ์คือ STEEP (social, technological, economic, 
environmental, and political) หรือป้ระเด็นป้ัจำจัำยด้านสังคม เทคโนโลย่ เศึรษฐกิจำ สิ�งแวดล้อม 
และการเมือง ในบางกรณ่ อาจำเพิ�มป้ระเด็นด้านคุณค่า (value) เข้าไป้ด้วย  นอกจำาก STEEP แล้ว
ยังม่กรอบแนวคิดท่�คล้ายกัน อาทิ PESTEL หรือ PESTLE ซึ�งเพิ�มป้ัจำจัำยด้านกฎหมาย (legal) 
เข้าไป้ในการวิเคราะห์ STEEPLE และ STEEPLED ซึ�งเพิ�มป้ระเด็นด้านจำริยธรรม (ethics) 
และด้านป้ระชากร (demographic) และ PMESII-PT (political, military, economic, social, 
information, infrastructure, physical environment, and time)  ไม่ว่าจำะใช้กรอบแนวคิดใด
ก็ตาม ความเข้าใจำพ้ืนฐานเก่�ยวกับกรอบแนวคิดเหล่าน้่คือ ป้ัจำจัำยท่�แยกออกมาเป้็นกลุ่มเหล่าน้่ ม่ผลก
ระทบซึ�งกันและกัน แม้ว่าเราไม่อาจำสามารถระบุและทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงในทุก
ด้านได้ แต่การระบุและเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงสำาคัญในระดับโลก ม่ความสำาคัญอย่างยิ�งต่อการ
คาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�อาจำเกิดข้ึนในอนาคตระยะยาว

ช่วงเวลาการเปลี่ยนุแปลง
วัตถุป้ระสงค์หลักของการกวาดสัญญาณการเป้ล่�ยนแป้ลงคือการมองให้เห็นภาพชัดท่�สุดภายในระยะ
ห่างจำากจุำดมองของแต่ละคน โดยอาจำเป้็นการมองระดับภายในองค์กรไป้จำนถึงระยะห่างออกไป้ใน
ระดับป้ระเทศึและระดับโลก  วัตถุป้ระสงค์ของการกวาดสัญญาณท่�มุ่งไป้ท่�ภาพท่�ไกลท่�สุดน้ัน สะท้อน
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อยู่ในคำาศัึพท์ภาษาอังกฤษ คำาว่า horizon scanning ท่�ใช้สื�อถึงการกวาดสัญญาณ นอกเหนือจำากคำา
ว่า environmental scanning ท่�ใช้อยู่ทั�วไป้ คำาว่า horizon หรือเส้นขอบฟ้ิาสื�อถึงจุำดไกลสุดบนโลก
น้่ท่�มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป้ล่า 

อย่างไรกต็าม การกวาดสญัญาณการเป้ล่�ยนแป้ลงไม่ได้ม่กรอบเพ่ยงในด้านพ้ืนท่� (space) เท่านัน้ 
แต่มก่รอบด้านเวลา (time) ด้วยเช่นกนั โดยอาจำแบ่งเป็้นกรอบเวลาระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  
ในโครงการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์เพื�อการวางแผนมักม่การกำาหนดป้ีเป้้าหมาย เช่น พ.ศึ.2575, 
พ.ศึ.2580, ค.ศึ.2030, ค.ศึ.2040 หรืออาจำกำาหนดเป้็นกรอบระยะเวลาไว้ เช่น ระยะเวลา 5 ป้ี 10 ป้ี 
หรือ 20 ป้ี ตัวเลขเหล่าน่้เป้็นเพ่ยงกรอบกว้าง ๆ  ของการกำาหนดช่วงเวลาของการเป้ล่�ยนแป้ลง ตัวเลข
ท่�ใช้จำึงมักเป้็นตัวเลขกลม ๆ ท่�ไม่ได้สื�อถึงความเฉพาะเจำาะจำงของป้ีใดเป้็นพิเศึษ

ช่วงระยะเวลาท่�วิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงยังแป้รผันไป้ตามป้ระเด็นและหัวข้อท่�สนใจำ บางเรื�อง
ม่ความหมายและนัยของการเป้ล่�ยนแป้ลงในระยะยาว เช่น การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึ ใน
ขณะท่�การเป้ล่�ยนทางการเมืองมักเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาส้ัน นักอนาคตศึาสตร์มักให้ความสนใจำ
กับการเป้ล่�ยนแป้ลงในระยะยาว โดยเฉพาะการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลก ซึ�งมักใช้เวลานานกว่าการ
เป้ล่�ยนแป้ลงของสภาพแวดล้อมในระดับองค์กรหรือระดับท้องถิ�น ด้วยเหตุน่้ งานคาดการณ์ระดับโลก
จำำานวนมากจำึงตั้งช่วงระยะเวลาการวิเคราะห์ไว้ท่� 20 หรือ 30 ป้ีจำากเวลาป้ัจำจำุบัน

ข้อโต้แย้งหนึ�งเก่�ยวกับระยะเวลาการคาดการณ์คือช่วงเวลา 20 ป้ียาวเกินไป้ ป้ัจำจำัยหลายอย่าง
เป้ล่�ยนแป้ลงอย่างรวดเร็ว และเพ่ยงไม่ก่�ป้ีก็เป้ล่�ยนจำากหน้ามือเป้็นหลังมือ ท่�ผ่านมางานวางแผนเชิง
ยุทธศึาสตร์ขององค์กรหรือป้ระเทศึโดยมากจำึงมุ่งไป้ท่�ระยะเวลา 3-5 ป้ีเป้็นอย่างมาก ดังนั้น การ
มองภาพระยะยาวเกินไป้ อาจำเป้็นการเส่ยเวลาและทรัพยากรในการคาดการณ์และวางแผนโดยใช่
เหตุ  อย่างไรก็ตาม การมองภาพระยะยาวเป้็นเรื�องสำาคัญ ทั้งในด้านระยะเวลาของผลกระทบท่�เกิด
จำากการตัดสินใจำในป้ัจำจำุบัน และในด้านระยะเวลากว่าท่�องค์กรหรือป้ัจำเจำกสามารถผลักดันให้เกิดการ
เป้ล่�ยนแป้ลงในเชิงโครงสร้างได้จำริง  

การตัดสินใจำหลายอย่างในป้ัจำจำุบันม่ผลสืบเนื�องเป้็นเวลานาน นับตั้งแต่การตัดสินใจำส่วนบุคคล 
เช่น การตดัสนิใจำซือ้หรอืผ่อนบ้าน การเลอืกคูค่รอง ไป้จำนถงึการตดัสนิใจำระดบัป้ระเทศึ เช่น การตัดสิน
ใจำลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเมือง การลงทุนในระบบการศึึกษาและการ
วิจัำยพื้นฐาน เป้็นต้น การตัดสินใจำบางอย่างอยู่ติดกับป้ระเทศึ พื้นท่�และสังคมนั้นเป้็นเวลานานมาก 
เช่น การเลือกมาตรฐานเทคโนโลย่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเลือกแรงดันไฟิฟิ้า 220 โวลต์ 
การเลือกมาตรฐานขับรถบนช่องเลนซ้ายของถนน การเลือกขนาดกว้างของรางรถไฟิแบบสแตนดาร์ด
เกจำ เป้็นต้น  เนื�องจำากการตัดสินใจำในป้ัจำจำุบันม่ผลระยะยาวไป้อ่กเป้็นเวลานาน การคาดการณ์ระยะ
ยาวจำึงม่ความสำาคัญอย่างยิ�งในการตัดสินใจำและวางแผนดำาเนินการในป้ัจำจำุบัน

ในขณะเด่ยวกัน การเป้ล่�ยนแป้ลงเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศึรษฐกิจำ สังคม การเมือง หรือแม้แต่
เทคโนโลย่ มักไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันโดยไม่ม่สาเหตุใด ๆ มาก่อนหน้านั้น การเป้ล่�ยนแป้ลง
แบบพลกิผนัหรือดสิรัป้ชนั (disruption) มกัเกดิมาจำากการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดบัเลก็ย่อย แต่สะสมการ
เป้ล่�ยนแป้ลงเรื�อยมาจำนผ่านจุำดผลิกผัน (tipping point) ท่�สร้างพลังการเป้ล่�ยนแป้ลงครั้งใหญ่ ตาม
แนวคิดน่้ การผลักดันให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงในหลายกรณ่ต้องใช้เวลานานหลายป้ีหรือหลายทศึวรรษ
กว่าจำะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจำน  การมองภาพอนาคตทางเลือกในระยะยาวจำึงเป้็นสิ�งจำำาเป้็น
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อัตราการเปล่ียนุแปลง
ความเข้าใจำว่าการเป้ล่�ยนแป้ลงเกิดข้ึนในระดับเร็วช้าขนาดไหนและในรูป้แบบใด ถือเป้็นพื้นฐานของ
การคาดการณ์อนาคต การเป้ล่�ยนแป้ลงม่ทั้งท่�เป้็นไป้อย่างต่อเนื�องอย่างช้า ๆ ไป้เรื�อย ๆ ในระยะยาว 
ไป้จำนถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างพลิกผันอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาส้ัน และไม่ต่อเนื�องจำากแนวโน้ม
เดิม การคาดการณ์เหตุการณ์หรือป้ัจำจัำยท่�เป้ล่�ยนแป้ลงอย่างต่อเนื�องเป้็นไป้ง่ายกว่าการเป้ล่�ยนแป้ลง
แบบไม่ต่อเนื�อง เนื�องจำากมนุษย์ม่เวลาในการทำาความเข้าใจำและป้รับตัวกับสิ�งท่�ค่อย ๆ เป้ล่�ยนแป้ลง 
และม่ป้ระสบการณ์ในการรับรู้และคาดเดาการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตตามแนวโน้มเดิมได้  การคาด
การณ์แนวน้่คอืการต่อแนวโน้ม (trend extrapolation) ซึ�งถอืเป็้นวธ่ิการพืน้ฐานในการคาดการณ์ภาพ
อนาคต นักอนาคตศึาสตร์บางคนเร่ยกวิธ่การน่้ว่าเป้็นการสร้างภาพอนาคตฐาน (baseline future)32 

ในทางกลับกัน การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดข้ึนจำำานวนมากไม่ได้เป็้นไป้ตามแนวโน้มเดิม อย่างน้อย
จำากมุมมองของคนหรือองค์กรท่�ไม่ได้กวาดสัญญาณการเป้ล่�ยนแป้ลงไป้นอกขอบเขตองค์กรหรือพ้ืนท่�
แวดล้อมรอบตัว เหตุการณ์ทำานองน้่ม่อยู่จำำานวนมากในป้ระวัติศึาสตร์ เช่น วิกฤตินำ้ามันใน พ.ศึ.2516  
วิกฤตการณ์การเงินในเอเช่ย พ.ศึ.2540 หรือท่�เร่ยกว่าวิกฤติต้มยำากุ้ง  วิกฤติสินเชื�อซับไพรม์หรือวิกฤต
แฮั่มเบอร์เกอร์ใน พ.ศึ.2550 เหตุการณ์ก่อการร้าย 9-11 รวมไป้ถึงการเกิดโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ไป้
ทั�วโลก การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดอย่างรวดเร็วและผลิกผันไป้จำากแนวโน้มเดิม มักทำาให้ผู้คนไม่สามารถ
รับมือได้ เพราะไม่ม่ป้ระสบการณ์มาก่อนหรือม่อยู่น้อยมาก และไม่ได้วางแผนเตร่ยมพร้อมไว้ 

การเป้ล่�ยนแป้ลงแบบผลกิผนั ไม่ต่อเนื�องและเหนอืความคาดหมายน่เ้ป็้นอก่สาเหตสุำาคญัท่�ทำาให้
ต้องม่การศึึกษาอนาคตอย่างเป้็นระบบ เนื�องจำากไม่สามารถทำานายได้หรือทำานายได้ยากว่า เหตุการณ์
ท่�ไม่ต่อเนื�องจำะเกิดขึ้นเมื�อใดและในรูป้แบบใด เนื�องจำากเหตุการณท์่�ไม่ต่อเนื�องน่้อาจำมผ่ลกระทบในวง
กว้าง นักอนาคตศึาสตร์จึำงให้ความสนใจำและความสำาคญัเป็้นพเิศึษกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงรปู้แบบดงักล่าว 
โดยเฉพาะเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยท่�ม่นัยสำาคัญในระดับโลกและในระยะยาว

รูปแบบการเปลี่ยนุแปลง
การเป้ล่�ยนแป้ลงม่อยู่หลายรูป้แบบ ซึ�งสามารถแสดงได้ด้วยเส้นกราฟิลักษณะต่างกัน ในภาพรวม
สามารถแบ่งรูป้แบบการเป้ล่�ยนแป้ลงได้ 4 แบบด้วยกนั33แบบแรกการเป้ล่�ยนแป้ลงเป็้นเส้นตรง (linear) 
สื�อถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงคงท่�ในทุกช่วงเวลา แม้ว่ารูป้แบบการเป้ล่�ยนแป้ลงน้่
สามารถเข้าใจำได้ง่าย และม่การป้ระยุกต์ใช้แนวคิดน่้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลง
ด้านต่าง ๆ ก็ตาม การเป้ล่�ยนแป้ลงในโลกแห่งความเป้็นจำริงแทบไม่ม่รูป้แบบท่�เป้็นเส้นตรง

แบบท่�สองการเป้ล่�ยนแป้ลงแบบเลขช่้กำาลังหรือเอกซ์โพเนนเช่ยล (exponential) หมายถึงการ
เป้ล่�ยนแป้ลงท่�อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงในแต่ละช่วงเวลาเพิ�มขึ้นตามขนาดหรือจำำานวนรวมของป้ัจำจัำย
ท่�วิเคราะห์  ตัวอย่างการเป้ล่�ยนแป้ลงในรูป้แบบน้่ม่อยู่มาก อาทิ การขยายตัวของไวรัสและเชื้อโรค 
การเพิ�มขึ้นของป้ระชากรโลก ป้ฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคล่ยร์ การคำานวณดอกเบ่้ยแบบทบต้น รวมไป้ถึงกฎ
ของมัวร์ (Moore's law) ซึ�งอธิบายป้ริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจำรรวมท่�คาดว่าจำะเพิ�มเป้็นเท่าตัว
ป้ระมาณทุกสองป้ี และต่อมาใช้ในการทำานายการพัฒนาความเร็วของไมโครโป้รเซสเซอร์ นัยสำาคัญ
ของการเป้ล่�ยนแป้ลงลักษณะน้่คือ อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เพิ�มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น 
อาจำทำาให้การเตร่ยมพร้อมรับมือเป้็นไป้ได้ยากมากขึ้น 
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รูป้แบบท่�สามของการเป้ล่�ยนแป้ลงคือการเป้ล่�ยนแป้ลงเชิงเส้นกำากับ (asymptotic) หรือเชิง
ลอการิทึม (logarithm) เมื�อการเพิ�มข้ึนหรือลดลงเข้าสู่ข่ดจำำากัด โดยท่�อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงลดลง
ตามช่วงเวลาท่�ผ่านไป้  ในด้านเศึรษฐศึาสตร์ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง (Law of diminishing 
returns) เป็้นรูป้แบบหนึ�งของการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�มุ่งเข้าสู่ข่ดจำำากัด ตัวอย่างของการเป้ล่�ยนแป้ลงในรูป้
แบบน้่ ได้แก่ กรณ่ท่�การเพิ�มจำำานวนคนงานในการก่อสร้างอาคารอาจำทำาให้สามารถทำางานได้เร็วมาก
ข้ึน แต่เมื�อเพิ�มจำำานวนคนงานไป้เรื�อย ๆ  ก็ไม่ได้เพิ�มความเร็วในการสร้างอาคารเท่าใดนัก  นักเร่ยนอ่าน
หนังสือเตร่ยมสอบเป็้นระยะเวลาหลายชั�วโมง มักเริ�มรู้สึกล้าและเหนื�อยมากข้ึนในชั�วโมงหลัง ๆ และ
เริ�มจำำาอะไรไม่ค่อยได้  เกษตรกรเติมปุ้�ยเคม่ในการป้ลูกพืชไร่ แต่เติมไป้มาก ๆ ก็ไม่ได้ทำาให้ผลผลิตเพิ�ม
มากข้ึนเท่าใดนัก  ผลตอบแทนหรืออัตรากำาไร (profit margin) จำากนวัตกรรมท่�ตอนแรกอยูใ่นระดับ
สูงมาก เมื�อวันเวลาผ่านไป้ ม่สินค้าคู่แข่งหรือทดแทน และผู้บริโภคต้องการสินค้าใหม่ ก็อาจำทำาให้อัตรา
กำาไรลดลงไป้เรื�อย ๆ ได้  

การป้ระเมนิป้รากฏการณ์ท่�มก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงในรูป้แบบลอการทิมึน่จ้ำะขึน้อยูก่บัมมุมองของแต่ละ
คน บางคนอาจำมองว่าการเพิ�มข้ึนแบบลอการทิมึยงัคงแสดงถงึการเพิ�มขึน้ของปั้จำจำยัน้ัน แต่บางคนอาจำ
มุ่งเน้นไป้ท่�อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ลดลงมากกว่า  ความเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงในรูป้แบบน่้จำะช่วย
ให้สามารถคาดการณ์ไดว่้า สิ�งท่�กำาลงัเกิดขึน้นัน้อยู่ในช่วงการเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างรวดเรว็ หรอือยูใ่นช่วง
ท่�อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงเริ�มลดลงและเข้าสู่ข่ดจำำากัดช่วงสุดท้ายแล้ว

รูป้แบบสุดท้ายคือการเป้ล่�ยนแป้ลงแบบวงจำร (cyclic) ซึ�งเป้็นการเป้ล่�ยนแป้ลงกลับไป้กลับ
มาระหว่างค่าสูงสุด (maximum) กับค่าตำ�าสุด (minimum)  การเป้ล่�ยนแป้ลงทางธรรมชาติหลาย
 ๆ อย่างเป็้นไป้ในรูป้แบบลูกตุ้มท่�ย้อนกลับไป้กลับมา หรือแบบหยินหยาง เช่น การเพิ�มข้ึนลดลงของ
อุณหภูมิตามฤดูกาล การข้ึนลงของระดับนำ้าทะเล รวมไป้ถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับเศึรษฐกิจำ เช่น 
วงจำรหรือวัฏจัำกรทางเศึรษฐกิจำท่�ม่เติบโตและม่การถดถอยลดลง และการเป้ล่�ยนแป้ลงทางการเมือง เช่น
 ชัยชนะในการเลือกต้ังท่�ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะระหว่างข้ัวการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมกับแนวก้าวหน้า 
เป็้นต้น ความเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงรูป้แบบน้่ ทำาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า น่าจำะม่การย้อนกลับ
ของกระแสได้เมื�อถึงเวลาหนึ�งท่�เหมาะสม

รูป้แบบการเป้ล่�ยนแป้ลงข้างต้นถือเป้็นลักษณะแบบต่อเนื�อง ส่วนการเป้ล่�ยนแป้ลงแบบไม่ต่อ
เนื�องสามารถแสดงได้ด้วยกราฟิตวัเอส หรอืท่�เรย่กว่า เอสเคร์ิฟิ (S-curve) โดยแบ่งช่วงการเป้ล่�ยนแป้ลง
ออกเป้็น 3 ยุค ได้แก่ (1) ยุคเก่า คือ ช่วงเวลาการเป้ล่�ยนแป้ลงน้อยและเป้็นไป้ตามแนวโน้มเดิม 
(2) ยุคเป้ล่�ยนผ่าน คือ ช่วงเวลาท่�สภาพแวดล้อมหรือป้ัจำจำัยเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ โดยเริ�มจำากเหตุการณ์ใหม่
ท่�แตกต่างจำากเดมิและไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน  และ (3) ยคุใหม่ คือ ช่วงเวลาท่�ปั้จำจำยัและคุณลักษณะของ
ระบบนัน้แตกต่างจำากเดมิไป้มาก แต่เริ�มลงตวัแล้ว  แนวคดิเอสเคร์ิฟิน่น้ยิมใช้อธบิายการแพร่ขยายด้าน
เทคโนโลย่และนวัตกรรม ข้อแตกต่างระหว่างการเป้ล่�ยนแป้ลงแบบเอสเคิร์ฟิกับแบบเอกซ์โพเนนเช่ย
ลอยู่ตรงท่�ความตระหนักว่า การเตบิโตใด ๆ ย่อมมข้่อจำำากัด จำงึไม่มก่ารเตบิโตแบบเอกซ์โพเนนเช่ยลไป้ได้
เรื�อย ๆ และตลอดไป้ ในขณะเด่ยวกัน อัตราการเติบโตท่�ลดลงอาจำแสดงถึงข่ดจำำากัดท่�ม่อยู่ของระบบ
ในป้ัจำจำุบัน และเป้็นจำุดเริ�มต้นของเอสเคิร์ฟิใหม่ก็เป้็นได้ 
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

เน้ือหาข้างต้นอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลง แต่การวิเคราะห์ภาพอนาคตและ
การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ จำำาเป็้นต้องพึ�งทฤษฎ่บางป้ระการท่�อธิบายการเป้ล่�ยนแป้ลงในด้านต่าง ๆ  
ท่�เกิดข้ึนมาก่อนในอด่ต แล้วนำาทฤษฎ่น้ันมาเป็้นกรอบในการคาดการณ์ภาพอนาคต นักอนาคตศึาสตร์
ท่�ผ่านมาป้ระยุกต์ใช้ทฤษฎ่การเป้ล่�ยนแป้ลงจำากหลายศึาสตร์ นับต้ังแต่วิทยาศึาสตร์ธรรมชาติ เช่น
ฟิิสิกส์ เคม่ และช่ววิทยา ไป้จำนถึงทฤษฎ่ด้านสังคมศึาสตร์และจิำตวิทยา ทฤษฎ่การเป้ล่�ยนแป้ลงแนว
วิทยาศึาสตร์มักใช้กับการพยากรณ์อนาคตของเทคโนโลยแ่ละระบบต่าง ๆ โดยเน้นความเป็้นวัตถุวิสัย
(objectivity) ของการวิเคราะห์  ส่วนทฤษฎ่ด้านสังคมศึาสตร์และจิำตวิทยามักใช้เป็้นกรอบวิเคราะห์การ
เป้ล่�ยนแป้ลงท่�มาจำากความเป็้นอัตวิสัยของคนในสังคม เช่น คุณค่าและความเชื�อ ทฤษฎ่การเป้ล่�ยนแป้ลงม่ผล
ต่อวิธ่การท่�ใช้ในการวเิคราะห์ภาพอนาคต ซึ�งสามารถป้ระยกุต์ใช้ได้ตามสถานการณ์และเงื�อนไขท่�เหมาะสมได้ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนุแปลงในุวิทยาศาสืตร์
กลุ่มทฤษฎ่สำาคัญท่�เป็้นพ้ืนฐานการวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ใช้คาดการณ์อนาคตคือทฤษฎ่จำาก
วิทยาศึาสตร์กายภาพหรือวิทยาศึาสตร์ธรรมชาติ (physical/natural sciences) โดยเฉพาะทฤษฎ่
ฟิิสิกส์ ทฤษฎ่กลุ่มน้่เน้นสภาพวตัถุวิสัยของป้รากฏการณแ์ละสิ�งต่าง ๆ  ท่�สามารถพสูิจำน์ได้ด้วยข้อมูลเชิง
ป้ระจัำกษ์ เริ�มต้ังแต่การวิเคราะห์แบบฟิิสิกส์ของไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ซึ�งเน้นแสดงภาพแบบ
ย่อส่วน (reductionism) และกลไก (mechanics) ของสาเหตุและผลลัพธ์ โดยมักใช้ในการวิเคราะห์
การเป้ล่�ยนแป้ลงของระบบท่�ม่ความซบัซ้อน กรอบแนวคดิแบบนวิตันกลายเป้น็พ้ืนฐานของการวเิคราะห์
ทางวิทยาศึาสตร์มาเป็้นเวลานาน และม่อิทธิพลต่อสังคมศึาสตร์หลายสาขา โดยเฉพาะเศึรษฐศึาสตร์
ทฤษฎ่การเป้ล่�ยนแป้ลงแบบนิวตันได้รับการป้ระยกุต์ใช้ในการคาดการณ์อนาคต โดยยดึหลักการพ้ืนฐาน
ท่�ว่า นักวิเคราะห์สามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�จำะเกิดข้ึนในอนาคต ถ้าสามารถ
ทราบถึงกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล หรือสาเหตุกับผลลัพธ์ได้ ภายใต้ข้อสมมติว่าความ
สัมพันธ์น้ันจำะยังคงม่อยู่ต่อไป้ในลักษณะเดิม การพยากรณ์ตามแนวคิดน้่มุ่งสร้างความแม่นยำาของการ
พยากรณ์ให้ได้มากท่�สุด 

แนวคิดฟิิสิกส์ในยุคต่อมาได้ท้าทายกระบวนทัศึน์แบบนิวตัน หนึ�งในน้ันคือทฤษฎ่สัมพัทธภาพ
 (relativity) ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทฤษฎ่น้่ได้ขยายพรมแดนความรู้เก่�ยวกับความจำริงท่�เก่�ยวโยงกับ
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เวลาและพ้ืนท่� (time and space) โดยล้มล้างความคิดท่�ม่มาแต่เดิมว่า เวลาเป็้นสิ�งท่�ม่อยูอ่ย่างวัตถุวิสัย
และเหมือนกันสำาหรับทุกคน และแยกออกจำากพ้ืนท่�ได้ อ่กแนวคิดหนึ�งท่�ท้าทายการมองความจำริงแบบ
หนึ�งเด่ยวคือแนวคดิฟิิสิกส์ควอนตมั ซึ�งได้ก่อร่างข้ึนมาอยา่งชัดเจำนในชว่งต้นคริสต์ศึตวรรษท่� 20  ทฤษฎ่
ควอนตัมได้ท้าทายข้อสมมติแต่เดิมเก่�ยวกับมุมมองว่าด้วยวัตถุวิสัยของความจำริง งานวิจัำยจำำานวนมาก
ได้พยายามพิสูจำน์และค้นหาหลักฐานท่�สนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎ่ดังกล่าว หนึ�งในน้ันคือ บทความท่�
ต่พิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื�อเดือนกันยายน พ.ศึ.2562  ท่�ผ่านมา34 ซึ�งแสดงให้เห็นว่า
 ในโลกระดับจุำลภาคท่�ป้ระกอบด้วยอะตอมและอนุภาค ซึ�งป้ฏิกิริยาต่าง ๆ กำาหนดโดยกลศึาสตร์ควอน
ตัม (quantum mechanics) คนสองคนสามารถสังเกตป้รากฏการณ์เด่ยวกัน แต่เห็นเป็้นข้อเท็จำจำริง
ท่�แตกต่างกันได้ กล่าวคือ สิ�งท่�เร่ยกว่าข้อเท็จำจำริงน้ัน สามารถม่ความเป็้นอัตวิสัยได้ ท้ังทฤษฎ่สัมพัทธ
ภาพและทฤษฏ่ควอนตัมสอดคล้องกับกระบวนทัศึน์ของอนาคตศึึกษาในยุคทศึวรรษท่� 1970 เป้็นต้น
มาท่�มองอนาคตเป้็นพหูพจำน์ และไม่ได้ม่อยู่หนึ�งเด่ยว อ่กท้ังยังเป้็นอนาคตท่�เป็้นอัตวิสัยและข้ึนอยู่กับ
มุมมองของแต่ละคนหรือกลุ่มคน 

ทฤษฎ่สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์กับทฤษฎ่ควอนตัมอาจำดูเหมือนห่างไกลเกินกว่าท่�จำะนำามาใช้
ในการคาดการณ์อนาคต แต่การมองอนาคตด้วยมิติเวลาท่�แตกต่างจำากเดิม อาจำเป้ิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการคาดการณ์อนาคตสามารถจำินตนาการความเป้็นไป้ได้อื�น ๆ ท่�แตกต่างจำากภาพเดิมได้ 
ตัวอย่างเช่น ในโครงการมองภาพอนาคตของ Army Medical Department ของสหรัฐอเมริกา 
ซึ�งดำาเนนิกระบวนการโดย Institute for Alternative Futures ผูเ้ข้าร่วมป้ระชมุได้ลองใช้แนวคดิเก่�ยว
กับเวลาท่�ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎ่สัมพัทธภาพของไอน์ไตน์ และได้สร้างภาพอนาคตท่�ต้ังอยู่บนข้อสมมติ
ว่า คนรุ่นใหม่ม่ความคิดเก่�ยวกับเวลาและม่ป้ฏิสัมพันธ์กับเวลาในรูป้แบบท่�แตกต่างจำากคนรุ่นก่อน35 
เทคโนโลย่ใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลย่ดิจำิทัล ไม่เพ่ยงแต่เป้ิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้เวลาในรูป้
แบบท่�แตกต่างคนรุ่นก่อนเท่านั้น แต่อาจำทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงในโครงสร้างของสมองและระบบ
ป้ระสาทของคนรุ่นใหม่ด้วยก็เป้็นได้ ตัวอย่างน่้แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎ่พื้นฐานจำากฟิิสิกส์สามารถนำามา
ใช้เป้็นฐานความคิดในการมองอนาคตท่�แตกต่างจำากเดิมได้ 

ความท้าทายหนึ�งของการคาดการณ์อนาคตคือการจิำนตนาการภาพอนาคตท่�หลุดออกจำากกรอบ
ความคิดท่�ม่อยู่แต่เดิม ข้ันตอนสำาคัญในช่วงแรกของกระบวนการคาดการณ์จึำงอยู่ท่�การโน้มน้าวความ
คิดของผู้เข้าร่วมกระบวนการให้ก้าวพ้นกระบวนทัศึน์เดิมท่�ทำาให้ไม่สามารถมองเห็นภาพใหม่ขึ้นได้

ทฤษฎีคุวามูซับซ้อนุ
นับต้ังแต่ทศึวรรษ 1970 เป็้นต้นมา ศึาสตร์ด้านการศึึกษาอนาคตม่วิวัฒนาการไป้ตามกระบวนทัศึน์เก่�ยว
กับอนาคตท่�ป้รับเป้ล่�ยนไป้ จำากท่�แต่เดิมมองว่าอนาคตเป็้นผลลัพธ์สืบเนื�องจำากอด่ต เป็้นอนาคตท่�ม่ทาง
เลือกและเปิ้ดกว้างมากข้ึน ทฤษฎ่วิทยาศึาสตร์สำาคัญท่�พัฒนาเป็้นพ้ืนฐานของการศึึกษาอนาคตในช่วงดัง
กล่าวคือแนวคิดโครงสร้างแบบกระจำาย (dissipative structure) ของอิลยา พริโกก่น (Ilya Prigogine) 
นักวิทยาศึาสตร์ชาวเบลเยย่มท่�ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคม่ใน พ.ศึ. 2520  ทฤษฎ่โครงสร้างแบบกระจำาย
เป็้นพ้ืนฐานของงานวิจัำยเก่�ยวกับระบบจัำดการตนเอง (self-organizing systems) ซึ�งอธิบายป้รากฏการณ์
ต่าง ๆ  ด้วยปั้จำจัำยท่�มากกว่ากลไกแบบสาเหตุและผลลัพธ์ (cause-effect mechanism) ธรรมดา โดยเพิ�ม
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การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดจำากความบงัเอิญ (chance) และความอลวนหรอืเคออส (chaos) ท่�ทำาให้เกิดความ
ซับซ้อน (complexity) ในระบบต่าง ๆ   ทฤษฎ่น้่เสนอว่า ระบบปิ้ด (closed systems) ซึ�งม่คุณลักษณะ
ท่�เป็้นไป้ตามกฎฟิิสิกส์แบบนิวตัน สามารถคงอยูไ่ด้ไป้พร้อมกับระบบเปิ้ด (open systems) ท่�เอนโทรปี้ 
(entropy) นำาไป้สู่สภาวะเคออส และทำาใหเ้กิดระบบท่�ม่ศัึกย์สูงกวา่ (higher order systems) ระบบ ท่�
ม่ความซบัซ้อนสูงน้่อ่อนไหวต่อเงื�อนไขต้ังต้น (initial conditions) มาก กลา่วคือ ค่าต้ังต้นเป้ล่�ยนแป้ลง
เพ่ยงเล็กน้อย ก็อาจำขยายผลทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงขนาดใหญ่ได้ 

แนวคดิเคออสและความซับซ้อนของระบบได้กลายเป็้นทฤษฎส่ำาคญัท่�นกัอนาคตศึาสตร์ใช้อธบิาย
การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านท่�นำาไป้สูภ่าพอนาคตท่�แตกต่างไป้อย่างมากจำากภาพและแนวโน้มในปั้จำจุำบนั งาน
คาดการณ์ภาพอนาคตจำำานวนมากได้ใช้กรอบแนวคดิระบบท่�ซบัซ้อน เปิ้ดกว้างและม่ววิฒันาการอยูเ่สมอ

คุวามูท้าทายข้องการวางแผนุในุยุคุแห่งคุวามูไมู่แนุ่นุอนุ
แนวคิดกระแสหลักในหมู่นักอนาคตศึาสตร์ในป้ัจำจำุบันคือ เราไม่สามารถทำานายอนาคตได้ แต่สามารถ
คาดการณ์ว่าภาพอนาคตทางเลือกใดบ้างท่�น่าจำะเกิดขึ้นได้ แล้วนำาภาพเหล่าน้ันมาวางแผนต่อ แต่
องค์กรจำำานวนมากยังคงใช้แนวคิดและวิธ่การวางแผนแบบเดิมท่�ตั้งอยู่บนข้อสมมติว่า อนาคตจำะเป้็น
ไป้อย่างท่�เคยเป้็นมาในอด่ต และสามารถทำานายได้  ความไม่แน่นอนของอนาคตกับการวางแผนจำึงดู
เหมือนเป้็นสองสิ�งท่�ขัดแย้งกัน

ระบบซับซ้อน (complex systems) เป้็นแนวคิดหนึ�งท่�ใช้ในการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกับความ
ไม่แน่นอน แนวคิดน้่ช่วยให้นักวางแผนสามารถทำาความเข้าใจำได้ว่า ป้รากฏการณ์หรือองค์ป้ระกอบ
ต่าง ๆ ในระบบท่�ซับซ้อนเกิดข้ึนและม่ป้ฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างของระบบซับซ้อนม่เห็นอยู่
ทั�วไป้ นับต้ังแต่รังมด ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ไป้จำนถึงตลาดหุ้นระดับโลก เป้็นต้น ระบบซับซ้อน
เหล่าน้่ม่คุณลักษณะพิเศึษ ได้แก่ 

1. พฤติกรรมกลุ่มท่�ซับซ้อน แม้ว่าแต่ละองค์ป้ระกอบย่อยของระบบจำะม่พฤติกรรมท่�เป้็น
ไป้ตามกฏง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่เมื�อองค์ป้ระกอบเหล่าน่้ทำางานร่วมกันเป้็นระบบใหญ่
แล้ว กลับม่รูป้แบบพฤติกรรมท่�ทำานายได้ยาก

2. การป้ระมวลผลและย้อนกลบั (feedback) ของข้อมลูท่�ใช้ในการตดัสินใจำ ทัง้ข้อมลูจำาก
ภายในและภายนอกระบบ

3. พฤติกรรมการป้รับตัว ระบบซับซ้อนจำะเร่ยนรู้และป้รับพฤติกรรมไป้ตามเงื�อนไขและ
สภาพแวดล้อมท่�เป้ล่�ยนแป้ลงไป้

อนึ�ง ระบบซับซ้อนในความหมายของคำาว่า complex แตกต่างจำากระบบท่�ยุง่ยากซับซ้อนในความ
หมายของคำาว่า complicated ระบบซับซ้อนในแบบหลัง สื�อถึงความซับซ้อนและยากในการทำาความเข้าใจำ
 แต่สามารถแบ่งระบบย่อยลงมาเป็้นองค์ป้ระกอบย่อย ๆ ได้ ในทางกลับกัน ในกรณ่ของระบบซับซ้อนแบบ
 complex น้ัน ไม่สามารถแบ่งองค์ป้ระกอบย่อยลงมาได้ในลักษณะเด่ยวกัน เพราะบางองค์ป้ระกอบอาจำม่
พลวตัและป้รบัเป้ล่�ยนตัวเองไป้แล้วตามสภาพแวดล้อมและเงื�อนไขท่�เป้ล่�ยนไป้  ระบบท่�ม่คุณลักษณะซับซ้อน
และป้รับตัวได้เช่นน้่ทำาให้การทำานายหรือพยากรณ์อนาคตเป็้นไป้ได้ยาก กรอบแนวคิดและเครื�องมือท่�ใช้ในการ
ทำาความเข้าใจำในอนาคตของระบบดังกล่าวจึำงต้องแตกต่างจำากการทำาความเข้าใจำในระบบซับซ้อนแบบสถิต
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การวางแผนยทุธศึาสตร์ในบรบิทเดมิท่�ผ่านมาตัง้อยูบ่นฐานความคิดท่�ว่า อนาคตเป็้นการต่อแนวโน้ม
จำากปั้จำจุำบนั แต่ในบริบทท่�มค่วามซับซ้อนและความไม่แน่นอนสงู ข้อสมมตดิงักล่าวไม่สามารถใช้ได้อ่กต่อไป้
ในโลกของการเป้ล่�ยนแป้ลง การวางแผนในยคุต่อจำากน้่ไป้ต้องจัำดการกบัความซบัซ้อนและความไม่แน่นอน  
เป้้าหมายของการวางแผนและการตดัสนิใจำในเชงินโยบายในโลกท่�ซบัซ้อนและเชื�อมต่อกนัหมดเช่นน้่ คอืการ
ค้นหาทางออกท่�บรรลเุป้้าหมายและได้ป้ระโยชน์อย่างรวดเรว็ในระยะสัน้ พร้อมกับเล่�ยงการกระทำาท่�จำะทำาให้
เกดิผลลพัธ์ท่�ไม่พึงป้ระสงค์ในระยะยาว  ดงันัน้ วตัถปุ้ระสงค์ของการวเิคราะห์เพื�อการวางแผนไม่ได้อยูต่รง
ท่�การหาทางออกท่�ดท่่�สดุ (optimal) แต่อยูท่่�การลดความไม่แน่นอนและความเส่�ยงท่�เกดิจำากการตดัสินใจำ

ตวัอย่างสำาคญัท่�ใช้แนวคดิระบบซบัซ้อนในการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์คอืโครงการวจิำยัระบบโรค
อ้วน (obesity system) โดยแผนงาน Foresight Programme ของสำานักงานวิทยาศึาสตร์แห่งรัฐบาล
สหราชอาณาจัำกร (UK Government Office for Science)36 โครงการดงักล่าวได้ใช้กระบวนการม่ส่วน
ร่วมกบัผูม่้ส่วนได้ส่วนเส่ยจำากภาคส่วนต่าง ๆ  ในการพฒันาผงัระบบความอ้วน (Obesity System Map) 
ท่�เป้็นแบบจำำาลองแนวคิดเชิงคุณภาพ (qualitative, conceptual model) ท่�ม่ตัวแป้ร 108 ป้ัจำจำัย ซึ�ง
แบ่งออกเป้็น 7 กลุ่มตั้งแต่กลุ่มตัวแป้รในด้านการผลิตอาหาร ไป้จำนถึงป้ัจำจำัยด้านสร่รวิทยา การสร้าง
ผงัระบบดงักล่าวเป็้นพืน้ฐานของการวเิคราะห์ภาพอนาคตและนโยบายทางเลอืกในการป้้องกนัและลด
ป้ัญหาโรคอ้วนของรัฐบาลอังกฤษในช่วงต่อมา

ทฤษฎีวิวัฒนุาการ
อ่กทฤษฎ่หนึ�งท่�อธิบายการเป้ล่�ยนแป้ลงในระบบต่าง ๆ คือทฤษฎ่วิวัฒนาการ ซึ�งม่จำุดเริ�มต้นมาจำาก
แนวคิดวิวัฒนาการด้วยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ท่�เสนอโดยชาลส์ ดาร์วิน 
(Charles Darwin) และอัลเฟิรด รัสเซล วอลลัส (Alfred Russel Wallace) ในช่วงกลางศึตวรรษท่� 
19 สาระพื้นฐานของแนวคิดวิวัฒนาการคือการเป้ล่�ยนแป้ลงของคุณลักษณะของสป้ีช่ส์ในช่วงหลาย
ช่วงอายุ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ป้ัจำเจำกท่�สามารถป้รับตัวได้ตามเงื�อนไขและสิ�ง
แวดล้อมท่�ป้รบัเป้ล่�ยนไป้จำะสามารถเอาตวัรอดได้ โดยแพร่ขยายพนัธุแ์ละถ่ายทอดย่นของตนเองให้กบั
ลูกหลานต่อไป้ ในขณะท่�ป้ัจำเจำกท่�ไม่สามารถป้รับตัวได้ ก็ต้องล้มหายตายจำากไป้ และไม่ม่การถ่ายทอด
ย่นส่วนท่�ด้อยกว่าต่อไป้

ทฤษฎ่วิวัฒนาการเองก็ม่วิวัฒนาการเรื�อยมา จำนมาถึงในยุคหลังท่�ม่ข้อเสนอในกลุ่มช่ววิทยา
พฒันาการเชงิวิวฒันาการ (evolutionary developmental biology) หรือท่�เร่ยกโดยย่อว่า evo-devo 
ท่�เนน้วา่ การเป้ล่�ยนแป้ลงระหว่างรุน่ท่�เร่ยกว่าววิัฒนาการ (evolution) นั้น เป็้นผลมาจำากรปู้แบบการ
เป้ล่�ยนแป้ลงภายในสิ�งม่ช่วิตแต่ละป้ระเภทในแต่ละรุ่น หรือท่�เร่ยกว่าพัฒนาการ (development) 

นักอนาคตศึาสตรห์ลายคนไดป้้ระยกุต์ใช้ทฤษฎ่ววัิฒนาการในการมองภาพอนาคต  หนึ�งในน้ันคือ
โยนาส ซอลค์ (Jonas Salk) ซึ�งเสนอว่าแรงผลักดันการเป้ล่�ยนแป้ลงแบบวิวัฒนาการคือการเติมเต็มของ
สิ�งตรงกันข้าม (opposed complementarity)  โดยการเป้ล่�ยนแป้ลงเกิดข้ึนโดยการเคลื�อนท่�ระหว่าง
ข้ัวต่างสองข้ัว37 สำาหรับงานด้านอนาคตศึึกษา วิวัฒนาการเกิดข้ึนจำากป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างข้ัวของความ
จำริงท่�รับรู้อยู่ในปั้จำจุำบัน (perceived reality) กับวิสัยทัศึน์ของอนาคตในอุดมคติ (idealized future) 
กระบวนการสร้างการเป้ล่�ยนแป้ลงภายในองค์กร ในพ้ืนท่�หรือป้ระเทศึ นัยหนึ�งก็คือการจัำดการกับ
แรงดึงดูดและความตึงเคร่ยดระหว่างข้ัวต่าง ๆ 
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แนวคิดและวิธ่การหนึ�งท่�นิยมใช้ในการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์คืออนาคตเชิงป้รารถนา 
(aspirational futures) ซึ�งเสนอโดย Institute for Alternative Futures  แนวคิดน่เ้สนอกระบวนการ
ค้นหาและวเิคราะห์คณุค่าเบือ้งลกึของสงัคมหรอืองค์กร แล้วฉายภาพนัน้ไป้ยงัอนาคต เพื�อให้เกดิความ
ตงึเครย่ด (tension) ระหว่างภาพท่�พงึป้ระสงค์กบัภาพความจำรงิในปั้จำจุำบนั จำากนัน้จึำงสร้างเส้นทางของ
การเป้ล่�ยนแป้ลงเชิงวิวัฒนาการไป้ยังอนาคตต่อไป้ 

วิวัฒนุาการแบบดุลยภาพเป็นุช่วง ๆ 
ในป้รัชญาว่าด้วยธรรมชาติแต่ด้ังเดิม วิวัฒนาการเกิดข้ึนอย่างช้า ๆ ตามสัจำพจำน์ (axiom) “Natura 
non facit saltus”  ในภาษาละติน38 ซึ�งแป้ลว่า ธรรมชาติไม่กระโดด หลักการดังกล่าวถือว่า สิ�งและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ในธรรมชาติเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ท่ละเล็กท่ละน้อย ไม่ทันท่ทันใด  นัยทางคณิตศึาสตร์
คือวิวัฒนาการเป็้นการเป้ล่�ยนแป้ลงแบบต่อเนื�อง (continuous) ไม่ได้เป็้นแบบไม่ต่อเนื�อง (discrete) 
หลักการน้่เป็้นพ้ืนฐานทฤษฎ่วิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน ซึ�งเชื�อว่า ทุกสปี้ช่ส์ม่วิวัฒนาการมาจำาก
สปี้ช่ส์ก่อนหน้าน้ันอย่างค่อยเป็้นค่อยไป้ ท่ละเล็กท่ละน้อย ไม่ได้เป็้นสปี้ช่ส์ท่�เกิดข้ึนใหม่อย่างฉับพลัน
  อย่างไรก็ตาม ตามกระบวนทัศึน์ในสาขาช่ววิทยาวิวัฒนาการในปั้จำจุำบันยอมรับว่า การเป้ล่�ยนแป้ลง
ด้านช่ววิทยาม่ท้ังการเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างต่อเนื�อง เช่น การแป้รผันทางพันธุกรรม (genetic drift) และ
การพลิกผันอย่างฉับพลัน เช่น การผ่าเหล่าหรือมิวเทชัน (mutation)  เนื�องจำากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
พันธุกรรมในด่เอ็นเอม่ลักษณะแบบไม่ต่อเนื�อง การเป้ล่�ยนแป้ลงของธรรมชาติจึำงเป็้นแบบก้าวกระโดด
ในระดับช่ววิทยา (biological level) แม้ว่าในป้ริมาณท่�เล็กมากก็ตาม 

แนวคิดวิวัฒนาการแบบค่อยเป็้นค่อยไป้ (phyletic gradualism) ซึ�งเป็้นพ้ืนฐานทฤษฎ่วิวัฒนาการ
ของดาร์วินจึำงถูกแทนท่�ในช่วงหลังโดยทฤษฎ่วิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป้็นช่วง ๆ (punctuated 
equilibrium) ซึ�งเสนอว่า วิวัฒนาการป้ระกอบด้วยช่วงเวลาระยะยาวท่�ไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงหรือ
เป้ล่�ยนแป้ลงเพ่ยงเล็กน้อย ตามด้วยช่วงการเป้ล่�ยนแป้ลงอยา่งก้าวกระโดดในระยะเวลาส้ัน ๆ  นักบรรพ
ช่วินวิทยาชาวอเมริกันชื�อไนลส์ เอลเดร็จำ (Niles Eldredge) และสต่เฟิน เจำ กูล (Stephen J Gould) 
ได้ต่พิมพ์บทความท่�เสนอแนวคิดน้่ใน พ.ศึ.2515 โดยเสนอว่า การเป้ล่�ยนแป้ลงแบบค่อยเป็้นค่อยไป้ 
(gradualism) ท่�เป็้นพ้ืนฐานของทฤษฎ่วิวัฒนาการของดาร์วินไม่พบในหลักฐานทางฟิอสซิล

แม้ว่านกัวทิยาศึาสตร์ยงัคงวจัิำยและถกเถ่ยงกนัอยูจ่ำนถงึปั้จำจุำบนัว่า รปู้แบบววิฒันาการของสปี้ช่ส์
ต่าง ๆ แท้จำริงแล้วแตกต่างกันอย่างไร  แต่ทฤษฎ่หลักก็ยังคงเป้็นวิวัฒนาการแบบค่อยเป้็นค่อยไป้และ
แบบแบบดุลยภาพเป้็นช่วง ๆ  ทั้งน่้ ข้อเสนอหลักป้ระการหนึ�งคือ รูป้แบบวิวัฒนาการของสป้ีช่ส์หนึ�ง
อาจำเป้็นแบบใดแบบหนึ�งหรืออาจำม่ทั้งสองแบบ โดยวิวัฒนาการในระยะยาวมักเป้็นแบบค่อยเป้็นค่อย
ไป้ และวิวัฒนาการในระยะสั้นมักเป้็นแบบดุลยภาพเป้็นช่วง ๆ39 

ในววัิฒนาการแบบคอ่ยเป้น็ค่อยไป้ การคดัเลือกและการแป้รผนั (variation) เกดิข้ึนท่ละเล็กท่ละ
น้อย จึำงไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในระยะเวลาส้ัน ๆ   องค์ป้ระกอบของสิ�งม่ช่วิตจำะผันแป้รเพ่ยงเล็กน้อยไป้
ตามสิ�งแวดล้อมรอบข้าง คนหรือสิ�งม่ช่วิตตัวไหนท่�ม่คุณลักษณะท่�เป็้นป้ระโยชน์ก็จำะอยูร่อด ในขณะท่�คน
อื�นหรือตัวอื�นท่�ไม่ม่คุณลักษณะน้ันหรือม่อยูน้่อยก็จำะล้มหายตายจำากไป้  ท่ละเล็กท่ละน้อยในระยะยาว 
ป้ระชากรของสปี้ช่ส์น้ันก็จำะเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ การเป้ล่�ยนแป้ลงมักเกิดข้่นอย่างช้า ๆ คงท่� และสมำ�าเสมอ
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สำาหรบัววัิฒนาการแบบดลุยภาพเป็้นช่วง ๆ  นัน้  ในช่วงเวลาระยะหนึ�งท่�เป็้นสภาพเสถ่ยร (stasis) 
แทบไม่เกดิการเป้ล่�ยนแป้ลงของสณัฐาน (morphology) ของสิ�งมช่ว่ตินัน้ ต่อมาในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ  
กลบัม่การเป้ล่�ยนแป้ลงครัง้ใหญ่ป้ะทขุึน้ ซึ�งทำาให้เกดิการผ่าเหล่าของยน่ของคนบางคนหรอืสตัว์บางตวั
ท่�ไม่ได้เป้็นการสืบทอดทางด่เอ็นเอมาจำากยุคก่อนหน้าน้ัน ผลลัพธ์ของการผ่าเหล่าน้่จำะสืบทอด
ต่อไป้ยังรุ ่นหลังต่อมาจำนนำาไป้สู ่วิวัฒนาการแบบแยกสาย (cladogenesis) (แผนภาพท่� 4)

แม้ว่าคุณลักษณะใหม่จำากการผ่าเหล่าบางอย่างอาจำไม่เป้็นผลด่ต่อคนคนนั้นหรือสัตว์ตัวนั้น แต่
บางอย่างอาจำเป้็นผลด่ท่�ทำาให้สามารถป้รับตัวเข้ากับสิ�งแวดล้อมได้  เนื�องจำากคุณลักษณะใหม่น้่มักม่
ผลกระทบอย่างมากต่อการอยู่รอดของคนหรือสัตว์ในสป้ีช่ส์น้ัน การเป้ล่�ยนแป้ลงครั้งใหญ่แต่ละครั้ง
จำะทำาให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในสัดส่วนของกลุ่มคนหรือสัตว์ท่�ม่คุณลักษณะดังกล่าวกับกลุ่มท่�
ไม่ม่ และเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นภายในช่วงเวลาเพ่ยงไม่ก่�ชั�วอายุ หลังจำากนั้น ก็จำะเข้าสู่ช่วงดุลยภาพ
ท่�ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงน้อย วิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป้็นช่วง ๆ น่้อาจำเกิดจำากการผ่าเหล่าของย่น หรือ
อาจำเกิดจำากป้ัจำจำัยอื�น เช่นการเป้ล่�ยนแป้ลงครั้งใหญ่และอย่างรวดเร็วของสิ�งแวดล้อมท่�ทำาให้เกิดการ
เป้ล่�ยนแป้ลงอย่างมากทั้งในระดับพฤติกรรมและองค์ป้ระกอบร่างกายของสิ�งม่ช่วิตนั้น  

แผนุภาพที่ 4
รูปแบบวิวัฒนุาการ
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นักสังคมศึาสตร์ในช่วงต่อมาได้นำาทฤษฎ่วิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป้็นช่วง ๆ มาป้ระยุกต์ใช้
อธิบายกระบวนการเป้ล่�ยนแป้ลงของระบบสังคมท่�ซับซ้อน โดยเสนอว่า ระบบสังคมโดยมากมักอยู่
ในสภาพหยุดนิ�ง (stasis) ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง แล้วจำึงเกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงพลิกผันอย่างรวดเร็วใน
ช่วงระยะเวลาสั้น  งานวิจำัยด้านสังคมศึาสตร์ท่�ใช้กรอบแนวคิดน่้ม่ทั้งงานศึึกษาการเป้ล่�ยนแป้ลงด้าน
นโยบาย40 และวิวัฒนาการของความขัดแย้ง41

นักอนาคตศึาสตร์ได้นำาแนวคิดน่้มาป้ระยุกต์ใช้ในการคาดการณ์อนาคตเช่นกัน  ป้ีเตอร์ บิชอบ 
(Peter Bishop) และแอนด่้ ไฮั่นส์ (Andy Hines) เร่ยกช่วงเวลาท่�ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงน้อยหรือช่วง
ดุลยภาพว่าเป้็น “ยุคสมัย” (era) ตามท่�นักป้ระวัติศึาสตร์มักใช้กันอยู่ทั�วไป้ เช่น ยุคสงครามเย็น ยุค
เศึรษฐกจิำตกตำ�าครัง้ใหญ่ (Great Depression) และยคุการฟ้ืินฟูิศิึลป้วิทยา (Renaissance)42 ช่วงเวลา
ในยคุเหล่าน่ม้คุ่ณลกัษณะเฉพาะตวัท่�แตกต่างจำากยคุก่อนหน้านัน้ และมกัมเ่หตกุารณ์ท่�เป็้นหมดุหมาย
ของการเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างฉับพลันทั้งก่อนหน้าและภายหลังยุคนั้น  ช่วงเวลาระหว่างยุคสมัยเร่ยกว่า
ช่วงเป้ล่�ยนผ่าน (transitions) ซึ�งม่การเป้ล่�ยนแป้ลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและพลิกผัน โดยอาจำเกิด
จำากการค้นพบทางวิทยาศึาสตร์ การพัฒนาและแพร่ขยายของเทคโนโลย่และนวัตกรรม การเติบโต 
ตกตำ�าหรือผันผวนทางเศึรษฐกิจำ ความขัดแย้งทางการเมืองและการเป้ล่�ยนแป้ลงระบอบการป้กครอง 
ไป้จำนถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ�งแวดล้อม ภัยพิบัติและโรคระบาดครั้งใหญ่ การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นใน
ช่วงเป้ล่�ยนผ่านท้ายท่�สุดจำะนำาไป้สู่สภาวะใหม่ท่�แตกต่างจำากเดิม และเป้็นจำุดเริ�มต้นของยุคสมัยใหม่ 

โจำทย์และความท้าทายของการคาดการณ์จำึงอยู่ท่�การวิเคราะห์ว่า สภาพท่�เกิดขึ้นในป้ัจำจำุบันนั้น
อยู่ในช่วงดุลยภาพของยุคสมัยหนึ�ง หรือแท้จำริงแล้วกำาลังอยู่ในช่วงเป้ล่�ยนผ่าน และช่วงเวลาดังกล่าว
จำะคงอยู่นานเท่าไหร่  เนื�องจำากตามนิยามแล้ว ช่วงเป้ล่�ยนผ่านม่การเป้ล่�ยนแป้ลงมาก จำึงม่ความไม่
แน่นอนสูงและยากต่อการคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำา อ่กทั้งยังยากท่�จำะดำาเนินการตามแผนได้อย่าง
ท่�ต้องการ แต่นั�นก็คือวัตถุป้ระสงค์และป้ระโยชน์หลักของการคาดการณ์ กล่าวคือ ในช่วงท่�ไม่ม่การ
เป้ล่�ยนแป้ลงมาก วตัถปุ้ระสงค์ของการคาดการณ์คอืเพื�อวเิคราะห์ให้เหน็ภาพอนาคตของสัญญาณหรอื
ปั้จำจำยัท่�อาจำสร้างความเป้ล่�ยนแป้ลงพลกิผนัในช่วงเป้ล่�ยนผ่านเมื�อภาวะดลุยภาพเริ�มจำบลง แต่ถ้าหาก
อยูใ่นช่วงเป้ล่�ยนผ่าน วตัถปุ้ระสงค์ของการคาดการณ์คอืเพื�อวเิคราะห์ภาพอนาคตทางเลอืกของยคุสมยั
ใหม่ท่�น่าจำะเกิดขึ้นได้หลังจำากผ่านช่วงเป้ล่�ยนผ่านไป้แล้ว ไม่ว่าจำะเป้็นช่วงใดก็ตาม วัตถุป้ระสงค์หลัก
ของการคาดการณ์คือเพื�อเตร่ยมพร้อมรับมือกับการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�จำะเกิดขึ้นในอนาคต  

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนุาการ
อก่กลุม่หนึ�งของทฤษฎ่การเป้ล่�ยนแป้ลงท่�มผ่ลต่อกรอบแนวคิดและวธิก่ารด้านอนาคตศึกึษาคือทฤษฎ่
จำติวทิยาพฒันาการ (development psychology) ทฤษฎก่ลุม่น่ม้กัใช้เป็้นพืน้ฐานของการทำานายว่า 
สงัคมมนษุย์จำะมว่วิฒันาการไป้ตามพลวตัท่�เกดิขึน้จำากป้ฏสิมัพนัธ์ระหว่างศึกัยภาพของระบบป้ระสาท
มนุษย์ท่�ม่มาแต่กำาเนิดกับป้ัญหาท่�ต้องป้ระสบและแก้ไขในช่วงช่วิตของแต่ละคน  

ทฤษฎ่หลักในกลุ่มแนวคิดน้่คือทฤษฎ่เกล่ยวพลวัต (Spiral Dynamics theory) ซึ�งพัฒนามา
จำากทฤษฎ่ Emergent Cyclical Levels of Existence Theory ท่�เสนอโดยนักจำิตวิทยาชาวอเมริกัน
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ชื�อแคลร์ เกรฟิส์ (Clare Graves) ในช่วงทศึวรรษ 1950-60  สาระหลักของทฤษฎ่น่้คือมนุษย์ไม่ได้ม่
ววิฒันาการมาเฉพาะในด้านกายภาพ แต่รวมไป้ถงึด้านสงัคมและด้านจิำตวทิยา ทัง้น้่ จำติวทิยาของมนษุย์
ม่วิวัฒนาการผ่านกระบวนการท่�ทั้งแบบค่อย ๆ คล่�คลายออกมา (unfolding) แบบป้รากฏตัวขึ้นมา
อยากป้ัจำจำุบันทันด่วน (emergent) แบบเหว่�ยงกลับไป้กลับมา (oscillating)  และแบบเคลื�อนท่�เป้็น
เกลย่ว (spiraling) พร้อมกันน่ ้กม็ก่ารทดแทนระบบพฤติกรรมเดิมในระดบัศึกัย์ตำ�ากว่า (lower order) 
ด้วยระบบพฤติกรรมใหม่ท่�ม่ลำาดับศึักย์สูงกว่า (higher order) เมื�อป้ัญหาการคงอยู่ของมนุษยชาติได้
เป้ล่�ยนไป้43 ข้อสังเกตหนึ�งของทฤษฎ่น้่คือ เมื�อป้ัญหาหรือป้รากฏการณ์ในโลกม่ความซับซ้อนมากขึ้น
ไป้จำนถึงขั้นหนึ�ง ความสามารถของสมองมนุษย์ในการรับรู้จำะเริ�มป้ระสบข่ดจำำากัด  ดังนั้น สมองมนุษย์
จำึงต้องพัฒนาแบบจำำาลองท่�ม่ความซับซ้อนมากยิ�งขึ้น เพื�อทำาความเข้าใจำกับป้ัญหาใหม่ ๆ ท่�เกิดขึ้น44 

ตามแนวคดิ “เกล่ยวสองช้ัน” (Double Helix) ของเกรฟิส ์วิวัฒนาการเกดิจำากป้ฏสัิมพันธ์ระหว่าง
โลกภายนอกกับการตอบสนองของมนุษย ์ซึ�งเกิดข้ึนได้ท้ังในระดับปั้จำเจำกบุคคล ระดับสังคม และระดับ
มนุษยชาติ เกล่ยวช้ันแรกอธิบายเงื�อนไขของช่วิตหรือสิ�งท่�เกิดข้ึนจำริงในโลกภายนอก ท้ังสภาพกายภาพ
การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านสิ�งแวดล้อม ระบบเศึรษฐกิจำ สังคม เทคโนโลย่และการเมือง ส่วนเกล่ยวท่�สอง
อธิบายสมรรถภาพของจิำตใจำและระบบป้ระสาทและการรับรู้ของแต่ละคนหรือกลุ่มคน ในการตอบรับ
และตอบสนองกับสิ�งต่าง ๆ ท่�เกิดข้ึนในโลกภายนอก  มนุษย์จำะป้รับตัวเข้ากับโลกท่�ม่ความซับซ้อน
มากยิ�งข้ึน ด้วยการป้รับกระบวนทัศึน์และคุณค่าของแต่ละคนตามสภาพแวดล้อมท่�เป้ล่�ยนแป้ลงไป้

อก่ทฤษฎห่นึ�งในด้านจำติวทิยาท่�นกัอนาคตศึกึษาได้ป้ระยกุต์ใช้ในการคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลง
ทางสังคมคือแนวคิดจำิตสำานึก 5 ขั้นของรอเบิร์ต ค่กัน (Robert Kegan) ซึ�งป้ระกอบด้วย 

1. Impulsive mind เป้็นจิำตสำานึกตามสัญชาตญาณและการรับรู้ท่�ยังไม่ได้แบ่งแยก
ระหว่างความจำริงกับจำินตนาการ  การรับรู้รอบตัวเป้็นไป้ตามแรงกระตุ้นหรือสิ�งดลใจำ
รอบตัว 

2. Imperial mind เป้็นจิำตสำานึกท่�เน้นความต้องการ ความสนใจำและป้ระโยชน์ของ
ตนเอง  ม่การแบ่งแยกสิ�งต่าง ๆ รอบตัวออกเป้็นกลุ่มก้อนและเป้็นป้ระเภทต่าง ๆ ท่�
แตกต่างกันอย่างชัดเจำนได้มากขึ้น

3. Socialized mind เป้็นจำิตสำานึกท่�เริ�มเห็นความสัมพันธ์ซึ�งกันและกัน (mutuality) 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonalism) ม่ความคิดเห็นเป้็นของตนเอง
และความสำานึกรู้ตนเอง (self consciousness) ป้ัจำจำัยสำาคัญท่�สุดสำาหรับจำิตสำานึกใน
ระดับน่้คือแนวคิด ความเชื�อ และธรรมเน่ยมป้ฏิบัติเก่�ยวกับผู้คนและระบบรอบตัวเรา 
เช่น ครอบครัว สังคม อุดมคติ และวัฒนธรรม 

4. Self-Authoring mind เป้็นจำิตสำานึกท่�เข้าใจำตนเอง และตระหนักว่าความคิด ความ
รู้สึกและความเชื�อของตนเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานหรือความคาดหวังของคนอื�น
หรือกลุ่มคนอื�นในสังคม อ่กทั้งยังสามารถแยกความคิดของตนเองออกจำากของผู้อื�นได้ 
โดยพฒันาความตระหนกัเก่�ยวกบัตวัเอง ทัง้ในเชงิความคดิและวถิข่องการกระทำา รวม
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ถึงการพัฒนาข่ดความสามารถในการตัดสินใจำและดำาเนินการด้วยตนเอง จำิตสำานึกใน
ระดับน่้สามารถกำาหนดข่ดจำำากัดและขอบเขตของป้ฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก รวมถึง
การร่วมมือกับผู้อื�น 

5. Self-Transforming mind เป้็นระดับจำิตสำานึกท่�การรับรู้เก่�ยวกับตนเองไม่ได้ผูกติด
กบับทบาทหรอือตัลกัษณ์หนึ�งใด แต่สร้างสรรค์และเป้ล่�ยนไป้เรื�อยด้วยการสำารวจำและ
ไตร่ตรองตนเองอยู่เสมอ และป้รับบทบาทและความเป้็นตัวของตัวเองตามป้ฏิสัมพันธ์
ท่�ม่กับผู้อื�น 

คก่นัเชื�อว่า มนษุย์ได้พฒันาจำติสำานกึระดบัสงูข้ึนมาในช่วงต้นครสิต์ศึตวรรษท่� 20 ซึ�งถอืว่าเป็้นอด่ต
ท่�ไม่นานมาน่ใ้นป้ระวตัศิึาสตร์ของมนษุยชาต ิเนื�องจำากมนษุย์มอ่ายยุนืมากข้ึนและมเ่วลาในการพฒันา
ระบบป้ระสาทและความคดิมากขึน้101 พร้อมกนัน่ ้ค่กนัยงัเสนอว่า พฒันาการของจำติสำานกึเป็้นการสลบั
ไป้สลบัมาระหว่างความคดิว่าด้วยตวัเอง หรอืฉนั (me) กับความคิดเก่�ยวกับตวัเองกบัผู้อื�น หรอืเรา (we)
และหลักการของการก้าวข้าม (transcend) กับรวมเข้า (include) จำึงเกิดขึ้นในจำิตสำานึกขั้นสูงขึ้นไป้

นอกจำากแนวคิดเกล่ยวพลวัตของเกรฟิส์และค่กันแล้ว ยังม่ทฤษฎ่ด้านจิำตวิทยาอ่กหลายสำานัก
ท่�นักอนาคตศึาสตร์สามารถนำามาใช้เป้็นกรอบในการวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงในระบบต่าง ๆ เพื�อ
คาดการณ์ภาพอนาคต เป้็นท่�ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักจิำตวิทยาพัฒนาการว่า จิำตสำานึก 
(conciousness) ท่�ซับซ้อนและสามารถจัำดการกับปั้ญหาในโลกท่�ซับซ้อนมากยิ�งข้ึน  มักเกิดข้ึนในคน
หรือกลุ่มคนท่�อยูใ่นสิ�งแวดล้อมท่�สนับสนุนและท้าทายให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงอยูเ่สมอ45 หากทฤษฎ่ดัง
กล่าวเป็้นจำริงตามท่�นักจิำตวิทยากลุ่มน้่เสนอมา ข้อเสนอน้่ม่นัยสำาคัญมากสำาหรับการคงอยู่ของโลกใบน้่ 
เนื�องจำากหนึ�งในแนวโนม้สำาคัญของโลกคอื กระบวนการเป้น็เมืองท่�ป้ระชากรโลกจำำานวนกวา่ครึ�งใช้ช่วิต
อยู่ในพ้ืนท่�เมือง ซึ�งม่ความซับซ้อนกว่าพ้ืนท่�ชนบทท้ังในด้านระบบเศึรษฐกิจำสังคมและการป้ฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน และในด้านปั้ญหาระบบนิเวศึและสิ�งแวดล้อม

นกัอนาคตศึาสตร์ได้ป้ระยกุต์ใช้แนวคดิวิฒนาการเชงิจิำตวทิยาในกระบวนการคาดการณ์และสร้าง
ภาพอนาคตกับผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในองค์กร โดยเฉพาะในการคาดการณ์ท่�มุ่งสู่การแก้ไขป้ัญหาท่�ซับ
ซ้อนมากกว่าเดิม  ข้อตกลงเบ้ืองต้นของแนวคิดน่้คือการยอมรับว่า ในการแก้ไขป้ัญหาท่�ซับซ้อนมาก
ขึ้น ป้ัจำเจำกหรือองค์กรท่�เก่�ยวข้องต้องก้าวพ้นความจำำาเป้็นและความต้องการเฉพาะของตนเอง แล้ว
เป้ิดกว้างให้ผู้อื�นและองค์กรอื�นเข้ามาม่ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขและดำาเนินการเพื�อจำัดการกับ
ป้ัญหาท่�ซับซ้อนขึ้นนั้น  

ตัวอย่างหนึ�งคือในการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ของบริษัทการตลาดแห่งหนึ�ง นักวิเคราะห์ได้ใช้
กรอบแนวคิดระดับจำิตสำานึกในการป้ระเมินป้ัจำจำัยต่าง ๆ และพบว่า บริษัทในยุโรป้ท่�ให้ความสำาคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility) สามารถเสนอคุณค่า (value 
propositions) ท่�สูงกว่าบริษัทอเมริกันท่�เน้นการแข่งขันเป้็นหลัก และนำาคุณค่าทางสังคมนั้นมาสร้าง
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ให้กับลูกค้า อ่กตัวอย่างหนึ�งท่�ใช้แนวคิดวิวัฒนาการด้านจำิตวิทยาในการ
คาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ คอื โครงการคาดการณ์อนาคตของหลกัสตูรด้านเภสชัศึาสตร์ของมหาวิทยาลยั
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แห่งหนึ�งในสหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์ท่�ได้คือยุทธศึาสตร์ในการสอนจำริยธรรม การเพิ�มข่ดความสามารถ
ด้านวัฒนธรรมและภาษา การทำางานเป้็นท่มภายในและระหว่างกลุ่มวิชาช่พ และการรับใช้สังคม โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส46

ทฤษฎีบูรณาการ 
นักวิชาการด้านอนาคตศึาสตร์ในยุคหลังเริ�มให้ความสนใจำกับทฤษฎ่บูรณาการท่�พยายามผสมผสาน
องค์ความรู้เก่�ยวกับการพัฒนาทางด้านจิำตวิญญาณ (spiritual development) กับองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาปั้ญญาและการพัฒนาด้านจิำตวิทยา หนึ�งในทฤษฎ่ในกลุ่มน้่คือทฤษฎ่ บูรณาการของเคน
วิลเบอร์ (Ken Wilber) ซึ�งเสนอว่า ความรู้และป้ระสบการณ์ของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็้น 4 เส้่ยว
หรือจำตุภาค (quadrant) ท่�แบ่งด้วยแกน 2 แกนคือ แกนข้างใน-ข้างนอก (internal-external) และ
แกนปั้จำเจำก-กลุ่ม (individual-collective) 47

นอกจำากแนวคิดจำตุภาคของความรู้และป้ระสบการณ์แล้ว ตามแนวคิด AQAL (All Quadrant, 
All Level) วิลเบอร์เสนอองค์ป้ระกอบเพิ�มเติมของการบูรณาการ ได้แก่ 

1. Levels คือระดับการพัฒนาของจำิตสำานึกตั้งแต่ระดับ pre-personal, personal และ 
transpersonal  

2. Lines คือเส้นทางของการพัฒนาตามขอบเขต (domain) ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
โดยในแต่ละเส้นทางก็จำะม่ระดับการพัฒนาหลายขั้นตอนท่�อาจำไม่เท่าและเสมอกัน 
ตวัอย่าง ได้แก่ ด้านการรบัรู ้(cognitive) ด้านจำรยิธรรม (ethical) ด้านความสนุทร่ยภาพ 
(aesthetic) ด้านพื้นท่� (spatial) ด้านตรรกะและคณิตศึาสตร์ (logical-mathematic) 
เป้็นต้น 

ท่�มา: Wilber (2000)

ตารางที่ 2
การแบ่งกลุ่มูคุวามูรู้และประสืบการณ์ตามูทฤษฎีบูรณาการข้องเคุนุ วิลเบอร์ 
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3. States คือสภาวะของจำิตสำานึกระดับต่างๆ เช่น การเดิน การหลับ การฝัน การกระ
ตุ้นป้ระสาท ฯลฯ

4. Types คือสภาพอื�นๆ ท่�อธิบายป้รากฏการณ์ท่�ไม่สามารถแบ่งเข้ากลุ่มอื�น ๆ ได้ เช่น 
ความเป้็นผู้ชาย/ผู้หญิง บุคลิกลักษณะ ฯลฯ

ตามแนวคดิของวลิเบอร์ ความรูท้่�บรูณาการอย่างแท้จำรงิคอืความรูแ้ละป้ระสบการณ์ท่�เป็้นไป้ตาม
เกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน คือ quadrants, lines, levels, states และ types

นกัอนาคตศึาสตร์เริ�มพยายามทดลองใช้กรอบแนวคดิแบบบรูณการน้่ในการมองภาพอนาคต โดย
เฉพาะในงานท่�พยายามบูรณาการมิติการพัฒนาของมนุษย์ท่�ไม่แยกออกจำากธรรมชาติ กล่าวคือ การ
มองโลกแบบองค์รวม (holon) ขององค์ป้ระกอบทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน  แนวคิดชั้นขององค์รวม หรือ 
holarchy มค่วามคล้ายกบัตุก๊ตาแม่ลกูดก (Matryoshka) ของรสัเซ่ย ซึ�งมค่วามเป็้นองค์รวมอยูซ้่อนกนั 
นยัหนึ�งคอื ความเป็้นองค์รวมสามารถเกิดขึน้ได้ในสภาพแวดล้อมท่�มค่วามซบัซ้อน  

แนวคดิชัน้ขององค์รวมได้รบัการป้ระยกุต์ใช้เป็้นกรอบแนวคดิในโครงการคาดการณ์อนาคตหลาย
งานของ Institute for Alternative Futures ตัวอย่างเช่น ในงานคาดการณ์ข่ดความสามารถของการ
วิจำัยด้านช่วการแพทย์ในการยกระดับสุขภาพของมนุษย์ในหลายทศึวรรษต่อมา48 ผลจำากกระบวนการ
คาดการณ์อย่างม่ส่วนร่วมกับนกัวทิยาศึาสตร์ แสดงภาพอนาคตท่�ความสามารถเพิ�มขึน้จำากการพฒันา
ด้านความรู้และเทคโนโลย่ ระบบการป้้องกันความเส่�ยงเฉพาะบุคคล และความเข้าใจำใหม่เก่�ยวกับโรค
ภัยไข้เจำ็บท่�ผสมผสานความรู้วิทยาศึาสตร์แบบตะวันตกกับโลกทัศึน์ของตะวันออก แต่ป้ระเด็นท้าทาย
ท่�สดุในงานคาดการณ์ดงักล่าว คอืการวิเคราะห์ภาพอนาคตของระดบัการพฒันาด้านจำรยิธรรมในโลกท่�
เป็้นกรอบช้่นำาการพฒันาด้านวิทยาศึาสตร์ในยคุต่อ ๆ  มา  ในการน้่ นกัอนาคตศึาสตร์ชื�อโจำนาธาน เพก็ 
(Jonathan Peck) ได้ป้ระยกุต์ใช้ทฤษฎ่บรูณาการของเคน วลิเบอร์ โดยขยายความของแนวคดิชัน้องค์
รวม (holarchy) ท่�ครอบคลมุธรรมชาตขิองมนษุย์เป็้นส่วนหนึ�งของธรรมชาตโิดยรวม และระบบการวจัิำย
และพฒันาด้านชว่การแพทย์อยูภ่ายในระบบสขุภาพ ซึ�งอยูภ่ายใต้ระบบเศึรษฐกจิำการเมอืงท่�อยูภ่ายใน
ระบบจำริยธรรมอ่กขั้นหนึ�ง ในภาพอนาคตของการพัฒนาด้านช่วการแพทย์ใน ค.ศึ. 2029 ป้ัจำจำัยด้าน
จำริยธรรมด้านช่วการแพทย์ จำึงกลายเป้็นเงื�อนไขสำาคัญท่�จำะทำาให้การพัฒนาทางวิทยาศึาสตร์สามารถ
สร้างป้ระโยชน์สูงสุดให้กับมนุษยชาติได้ 
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ประเภทของงาน
อนาคตศึกษา

งานด้านอนาคตศึึกษาม่อยู่หลากหลาย และแบ่งออกได้หลายรูป้แบบตามเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยคร่าวดังน่้

การคุาดการณ์เชิงปฏิฐานุและเชิงปทัสืถานุ
งานอนาคตศึึกษาสามารถแบ่งออกเป้็นสองกลุ่ม คือ การคาดการณ์เชิงป้ฏิฐาน (positive forecast/
foresight) และการคาดการณ์เชงิป้ทสัถาน (normative forescast/foresight)  สำาหรบัการคาดการณ์
เชิงสำารวจำ (exploratory forecasting) ท่�ตั้งคำาถามว่า อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นม่อะไรบ้าง เป้็นคำาถาม
แนวป้ฏฐิาน การศึึกษาในแนวทางน้่เริ�มจำากการวเิคราะห์ภาพอด่ตและปั้จำจุำบนั แล้วจึำงวางโครงร่างและ
เนื้อหาเก่�ยวกับภาพอนาคต ส่วนการคาดการณ์เชิงป้ทัสถานหรือบรรทัดฐานจำะตั้งคำาถามว่า อนาคต
ท่�ป้รารถนาเป้็นอย่างไร การวิเคราะห์ในแนวทางน่้เริ�มจำากการวาดภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ แล้วจำึง
ย้อนกลับมาเตร่ยมแนวทางและกิจำกรรมในป้ัจำจำุบันท่�คาดว่าจำะนำาไป้สู่อนาคตท่�ต้องการ ดังน้ัน การ
คาดการณ์เชิงสำารวจำมักมุ่งไป้ท่�อนาคตท่�ดูเหมือนน่าจำะเกิดขึ้นและอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้จำริง ส่วน
การคาดการณ์เชิงป้ทัสถานจำะเน้นอนาคตพึงป้ระสงค์49

อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มแบบน่้อาจำใช้ไม่ได้กับการแบ่งกลุ่มวิธ่การวิเคราะห์ด้านอนาคตศึึกษา
เสมอไป้ วิธ่การวิเคราะห์บางอย่างสามารถใช้ได้กับการคาดการณ์ท้ังสองแบบ และบางวิธ่การผสม
ผสานทั้งแนวทางแบบป้ฏิฐานและป้ทัสถานเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์เชิงศึึกษาสำานึก
หรือฮั่ิวริสติก (heuristic forecasting) เน้นการคาดคะเนว่า แนวทางไหนหรือทางเลือกไหนน่าจำะด่
ท่�สุดและม่ป้ระสิทธิภาพท่�สุด แล้วดำาเนินการไป้แบบลองผิดลองถูก แต่อยู่ภายใต้กรอบท่�ควบคุมได้
ระดับหนึ�ง แนวทางแบบฮั่ิวริสติกคำานึงถึงทั้งป้ัจำจำัยหรือตัวแป้รหลักในระบบท่�วิเคราะห์ และความรู้สึก
และป้ฏสิมัพนัธ์ของผูค้นในระบบนัน้   วธิก่ารด้านอนาคตศึกึษาหลายวธิใ่นปั้จำจำบุนัมค่วามยดืหยุน่มาก
พอท่�สามารถป้ระยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ เงื�อนไขและวตัถปุ้ระสงค์ต่าง ๆ  ได้ และตอบโจำทย์ได้ทัง้ในเชงิ
ป้ฏิฐานและป้ทัสถาน

แนวทางการศึึกษาอนาคตยงัสามารถแบ่งตามการม่ส่วนร่วมของกลุม่เป้้าหมาย แนวทางหนึ�งเน้น
การศึึกษาโดยนักอนาคตศึาสตร์ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยไม่ต้องร่วมทำางานกับกลุ่มเป้้าหมายหรือผู้
ว่าจำ้าง ในกรณ่น่้ ผู้ศึึกษาดำาเนินการตามวัตถุป้ระสงค์และเป้้าหมายท่�กำาหนดโดยกลุ่มเป้้าหมาย แล้ว
ส่งผลการศึึกษาเมื�อแล้วเสร็จำ ในทางกลับกัน วิธ่การศึึกษาอนาคตบางวิธ่เน้นการทำางานร่วมกับกลุ่ม
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เป้้าหมาย ซึ�งอาจำเป้็นบริษัท องค์กร ชุมชน รัฐบาล หรือผู้ว่าจำ้าง การศึึกษาอนาคตแบบน่้เชื�อว่า การม่
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้้าหมายเป้็นหัวใจำหลักของการทำาความเข้าใจำในผลลัพธ์ของการศึึกษา และการนำา
ผลลัพธ์นั้นไป้ดำาเนินการต่อ

การท�านุาย การพยากรณ์ และการคุาดการณ์
งานศึึกษาอนาคตอาจำแบ่งออกเป้็นการทำานาย (prediction) การพยากรณ์ (forecast) และการคาด
การณ์ (foresight)  กิจำกรรมทั้งสามแบบอาจำฟิังดูไม่แตกต่างกัน และดูเหมือนการแบ่งแยกป้ระเภทดัง
กล่าวเป็้นเพ่ยงการเล่นคำาของนกัวชิาการ หรอืเป็้นเพ่ยงป้ระเดน็ในเชงิอรรถศึาสตร์ (semantic) ท่�ไม่ได้
ม่นัยสำาคัญในการดำาเนินงานจำริง ทั้งน่้ คำาศึัพท์หลายคำาม่ความหมายคล้ายคลึงกันมาก จำนคนทั�วไป้ไม่
จำำาเป้็นต้องใช้แยกแยะกันในภาษาพูดและการใช้งาน  อย่างไรก็ตาม สำาหรับนักทฤษฎ่และนักวิชาการ 
คำาศึพัท์แต่ละคำาสื�อถงึความหมายท่�แตกต่างกนั ในศึาสตร์ด้านอนาคตศึกึษา มค่ำาศัึพท์เชงิเทคนคิหลาย
คำาท่�แสดงถงึแนวคดิหรอืสงักปั้ (concept) ท่�แตกต่างกนัอย่างชัดเจำน โดยเฉพาะในภาษาองักฤษท่�เป็้น
ภาษาหลักของวงการวิชาการด้านอนาคตศึึกษา 

ในอนาคตศึึกษา การทำานายสื�อถึงความเชื�อของผู้ทำานายว่าสิ�งท่�ทำานายไว้จำะเกิดข้ึนจำริงในอนาคต 
เช่น รายงานของบริษัท Ericsson ทำานายว่า ภายใน ค.ศึ.2020  จำะม่คนใช้โทรศัึพท์มือถือมากกว่าคนใช้
โทรศัึพท์บ้าน50 หรือใน ค.ศึ.2020  ราคาไฟิฟ้ิาจำากพลังงานแสงอาทิตย์จำะถูกกว่าจำากไฟิฟ้ิาจำากแหล่ง
อื�นอย่างน้อยในพ้ืนท่�ครึ�งหนึ�งของป้ระเทศึสหรัฐอเมริกา51 ในทางกลับกัน การพยากรณ์สื�อถึงความ
เป็้นไป้ได้ของการเกิดเหตุการณ์หนึ�ง แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้พยากรณ์เชื�อว่าจำะเกิดข้ึนเช่นน้ัน เช่น ในการ
พยากรณ์อากาศึ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า โอกาสฝนตกอยู่ท่�ร้อยละ 70 ภายในช่วงเวลา 24 ชั�วโมง 
เป้็นต้น  ส่วนคำาว่า การคาดการณ์น้ัน ขยายความของการทำานายและการพยากรณ์ให้กว้างข้ึน โดยใน
ช่วงหลัง เริ�มเน้นกระบวนการศึึกษาอนาคตท่�เปิ้ดกว้างมากข้ึน ท้ังในด้านอนาคตทางเลือก และในด้าน
กระบวนการ ม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในการวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคต

ตามท่�กล่าวมาก่อนหน้าน้่ การศึึกษาอนาคตเพื�อช่วยในการตัดสินใจำจำะเป้็นป้ระโยชน์หรือไม่นั้น 
ขึน้อยูก่บัว่า กระบวนการและผลลพัธ์จำากการวเิคราะห์สามารถช่วยผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจำและสร้าง
นโยบายได้หรือไม่ มากกว่าความแม่นยำาของผลลัพธ์จำากการคาดการณ์น้ัน ตัวอย่างท่�เห็นได้ชัดคือ 
การคาดการณ์และพยากรณ์หลายป้ระเดน็ในรายงาน Limits to Growth ไม่แม่นยำาและไม่ถูกต้อง แต่
งานศึึกษาดังกล่าวทำาให้เกิดการถกเถ่ยงและกระตุ้นให้เกิดการศึึกษาวิจำัยต่อ จำนนำาไป้สู่ความตระหนัก
และนโยบายการวางแผนด้านสิ�งแวดล้อมท่�ด่มากขึ้นกว่าเดิม

นุักวางแผนุกับนุักอนุาคุตศาสืตร์
การวางแผนเป็้นการเตรย่มพร้อมสำาหรบัอนาคต การมองไป้ยงัอนาคตจำงึเป็้นองค์ป้ระกอบและกจิำกรรม
สำาคัญท่�นักวางแผนดำาเนินการอยู่เป้็นป้ระจำำา อย่างไรก็ตาม นักวางแผนม่บทบาทท่�แตกต่างจำากนัก
อนาคตศึาสตร์ในหลายด้าน อาทิ นักวางแผนโดยทั�วไป้มุ่งเน้นพิจำารณาป้รากฏการณ์เฉพาะเรื�อง 
หรือป้ระเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ�ง สาขาใดสาขาหนึ�ง เช่น การวางแผนพัฒนาเมือง การวางแผนด้าน
สาธารณสขุ การวางแผนด้านการศึกึษา ฯลฯ ในขณะท่�นกัอนาคตศึาสตร์มุง่วเิคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลง
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ในหลายด้านด้วยกรอบความคิดจำากหลายสาขาไป้พร้อมกัน  นอกจำากน่้ นักอนาคตศึึกษามักมองภาพ
ระยะยาวตั้งแต่ 20 ป้ีขึ้นไป้ ในขณะท่�นักวางแผนมักตั้งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ไว้ท่�ป้ระมาณ 3-5 ป้ี  
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างน่้อาจำม่น้อยลงในป้ัจำจำุบัน เมื�อนักวางแผนให้ความสำาคัญกับการมองภาพ
อนาคตระยะยาวมากขึ้น และใช้กระบวนการและวิธ่การด้านอนาคตศึาสตร์มากขึ้นในกระบวนการ
วิเคราะห์และการวางแผนเชิงยุทธศึาสตร์ขององค์กรหรือการวางแผนนโยบายสาธารณะ

ผลการศึึกษาวิเคราะห์ภาพระยะยาวโดยนักอนาคตศึาสตร์สามารถนำามาใช้เป้็นกรอบคิดของนัก
วางแผนได้ โดยเฉพาะการวางแผนเพื�อหล่กเล่�ยงผลกระทบท่�อาจำเกิดขึ้นในระยะยาวและโอกาสการ
พัฒนาในระยะยาว นักอนาคตศึาสตร์สามารถช่วยสร้างทางเลือกของอนาคต เพื�อให้ผู้บริหารหรือ
ผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำสามารถเลือกทิศึทางในการพัฒนา ในขณะท่�นักวางแผนสามารถนำาทางเลือกน้ัน
มาสร้างเป็้นแผนการพัฒนาในการบรรลเุป้้าหมายในอนาคต  แน่นอนว่าในสถานการณ์จำรงิ กจิำกรรมและ
บทบาทของนักอนาคตศึึกษากับนักวางแผน รวมถึงผู้ม่อำานาจำในการตัดสินใจำอาจำไม่ได้แยกกันชัดเจำน 
และม่การทำางานร่วมกนัระหว่างคนกลุม่ต่าง ๆ  เหล่าน่ต้ลอดกระบวนการศึกึษาและวางแผนเพื�ออนาคต

อนุาคุตศึกษา อนุาคุตศาสืตร์ หรืออนุาคุตวิทยา
ป้ระเดน็หนึ�งท่�ยงัไม่มข้่อตกลงอย่างลงตัว อย่างน้อยในวงการศึกึษาและคาดการณ์อนาคตในป้ระเทศึไทย 
คือ คำาเร่ยกของสาขาวิชาหรือศึาสตร์ของการศึึกษาอนาคตว่าเป้็น “อนาคตศึึกษา” หรือ “อนาคต
ศึาสตร์” ซึ�งแป้ลโดยตรงจำากคำาว่า futures studies หรือคำาว่า “อนาคตวิทยา” ซึ�งแป้ลมาจำากคำาว่า 
futurology รวมไป้จำนถงึ ศึาสตร์การคาดการณ์ ซึ�งแป้ลจำากคำาว่า anticipation science/studies คำา
เรย่กชื�อศึาสตร์หรอืสาขาท่�ยงัไม่ลงตวัเมื�อเป้รย่บเทย่บกบัศึาสตร์พืน้ฐานอื�น นยัหนึ�งกส็ะท้อนพลวตัใน
ป้ัจำจำุบันของสาขาวิชาการน่้

ศึาสตร์พืน้ฐานท่�เรารูจ้ำกักนัอยูท่ั�วไป้มกัมว่วิฒันาการจำนเป็้นองค์ความรูท้่�อาจำแยกกนัอย่างชดัเจำน
จำนม่ชื�อเร่ยกเฉพาะท่�ชัดเจำน ดังในกรณ่ของศึาสตร์ท่�ลงท้ายด้วย –ics เช่น คณิตศึาสตร์ (Mathemat-
ics) เศึรษฐศึาสตร์ (Economics) และสถิติศึาสตร์ (Statistics) รากศึัพท์ของคำาเสริมท้าย (suffix) 
น่้สามารถย้อนกลับไป้ถึงคำาในภาษากร่กโบราณคือ φύσις (phúsis) ซึ�งแป้ลว่า ธรรมชาติ ดังน้ัน 
ศึาสตร์ท่�ลงท้ายด้วย “-ics” จำึงมักหมายถึงองค์ความรู้ท่�เก่�ยวกับธรรมชาติ ส่วนคำาว่า “-logy” นั้นมา
จำากคำาในภาษากร่กโบราณ λογία (logía) ซึ�งแป้ลว่า แขนงของการศึึกษา (branch of study) ส่วน
คำาว่า studies ในสาขาหรือแขนงสาขาวิชาใหม่ เช่น นครศึึกษา (urban studies) วัฒนธรรมศึึกษา 
(cultural studies) สตรศ่ึกึษา (women’s studies) ภูมิภาคศึึกษา (reginal studies) สื�อถึงการศึึกษา
ท่�ข้ามศึาสตร์และสาขาท่�มม่าแต่เดมิ และม่ความเป็้นพหศุึาสตร์ สหศึาสตร์ หรอืข้ามศึาสตร์ หากเป็้นไป้
ตามนัน้ การศึึกษาอนาคตในปั้จำจุำบนัอาจำยงัคงเร่ยกว่าอนาคตศึึกษา มากกว่าอนาคตศึาสตร์หรอือนาคต
วทิยา แต่ทัง้น่ท้ัง้นัน้ขึน้อยูกั่บว่า ผูเ้ช่�ยวชาญและผูเ้ก่�ยวข้องในวงการวชิาการด้านน่จ้ำะตกลงกันอย่างไร 
จำึงเป้็นป้ระเด็นท่�ยังคงต้องอภิป้รายกันต่อไป้
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ข้อจำากัดเชิงทฤษฎีของ
อนาคตศึกษา

สาขาวชิาการหนึ�งใดย่อมต้องม่ทฤษฎร่องรบั หรอือย่างน้อยกต้็องม่การถกเถ่ยงกนัในเชิงทฤษฎ่ระหว่าง
นักวิชาการในวงการนั้น  ทฤษฎ่ในท่�น่้หมายถึง โครงสร้างความคิดอย่างเป้็นระบบท่�มนุษย์จำินตนาการ
ขึ้นมา โดยครอบคลุมขอบเขตท่�กว้างและม่กฎเชิงป้ระจำักษ์หรือป้ระสบการณ์ท่�ม่ความสมำ�าเสมอของ
คุณลักษณะในวัตถุหรือเหตุการณ์ ท้ังท่�สังเกตได้และท่�สมมติขึ้นได้ สำาหรับสาขาวิชาและศึาสตร์ท่�ม่
วิวัฒนาการมาจำากการผสมผสานความรู้จำากหลายศึาสตร์เข้าด้วยกัน ดังในกรณ่ของอนาคตศึึกษา ข้อ
จำำากัดส่วนหนึ�งคือรากฐานทางทฤษฎ่ของการค้นหาความรู้ในศึาสตร์นั้น

หนึ�งในข้อวพิากษ์ท่�นกัวชิาการหลายคนม่เก่�ยวกบัอนาคตศึึกษาในฐานะสาขาวิชาหนึ�งคอื อนาคต
ศึกึษาไม่มร่ากฐานทางทฤษฎท่่�แข็งแกร่งและเชื�อมโยงสอดคล้องซึ�งกันและกัน โดยเฉพาะในส่วนของการ
คาดการณ์ (foresight)52 นกัอนาคตศึึกษาบางกลุม่เสนอให้ใช้ทฤษฎน่วตักรรรม (innovation theories) 
และทฤษฎ่ระบบ (systems theory) เป้็นพื้นฐานทางทฤษฎ่ของการคาดการณ์53 อ่กกลุ่มหนึ�งเสนอให้
ใช้ทฤษฎ่ระบบความคิด (system of thought) ซึ�งนิยมใช้ในงานศึึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ (critical 
futures studies) เป็้นพืน้ฐานทางทฤษฎ่ทัง้สำาหรบังานวชิาการด้านอนาคตศึึกษาและงานคาดการณ์54 
ความท้าทายในการพฒันาทฤษฎพ่ืน้ฐานสำาหรบัการคาดการณ์และการศึกึษาอนาคต ส่วนหนึ�งเกดิจำาก
การขาดความเข้าใจำและข้อตกลงกนัในขอบเขตทางทฤษฎ่ของสาขาวชิาน้่ รวมถงึความหมายของทฤษฎ่
เก่�ยวกับและในการคาดการณ์ (theory about and in foresight) 

ข้อเสนอหนึ�งในการพัฒนาทฤษฎ่ของการคาดการณ์และอนาคตศึึกษาคือ การกำาหนดกรอบเบื้อง
ต้นในการนำาเสนอทฤษฎเ่ก่�ยวกบัการคาดการณ์ โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็้นสามระดบั ทฤษฎร่ะดบั
แรกมองการคาดการณ์เป้็นกิจำกรรมในการสร้างความรู้ ทฤษฎ่ในส่วนน้่จำึงเป้็นทฤษฎ่ระดับอภิมาน 
(meta-theory) ท่�ป้ระมวลทฤษฎ่ต่าง ๆ เก่�ยวกับการคาดการณ์เข้าด้วยกัน ทฤษฎ่ส่วนน่้จำึงไม่ใช่การ
คาดการณ์ในตัวเอง แต่เป้็นพื้นฐานทางป้รัชญาของกิจำกรรมการคาดการณ์ ทฤษฎ่ระดับท่�สองมองการ
คาดการณ์เป้็นกระบวนการท่�ม่การแทรกแซงหรือดำาเนินการบางอย่างในด้านองค์กรหรือสังคม ทฤษฎ่
ระดบัน่ใ้ห้ความสำาคญักบัผลลพัธ์เชงิป้ฏบิตัขิองกระบวนการคาดการณ์ ส่วนทฤษฎร่ะดบัท่�สามมองการ
คาดการณ์เป้็นการสร้างทฤษฎ่เก่�ยวกับอนาคตของระบบสังคมเทคโนโลย่ ทั้งน่้ ทฤษฎ่สองกลุ่มหลังม่
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ผลอย่างมากต่อวงการอนาคตศึกึษา โดยเฉพาะในด้านการคาดการณ์ เนื�องจำากเป็้นกลุ่มทฤษฎท่่�กำาหนด
เงื�อนไขและบรบิทเก่�ยวกบัวธ่ิการคาดการณ์ วธ่ิการวดัผลลพัธ์และป้ระสทิธผิล และวธ่ิการเชื�อมโยงกบั
ทฤษฎ่เก่�ยวกับอนาคตท่�ขึ้นอยู่กับบริบทท่�เฉพาะเจำาะจำง55

ข้อจำำากัดทางทฤษฎ่ของอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์นัยหนึ�งถือเป้็นโอกาสและความท้าทาย
ในเชิงวิชาการท่�จำะเสนอแนวคิดและทฤษฎ่ใหม่ ๆ ท่�ทำาให้วงการวิชาการและองการวิชาช่พในเรื�องน่้
พัฒนาได้ต่อไป้
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สรุป

นักวิชาการด้านอนาคตศึึกษาได้พัฒนาชุดแนวคิด ทฤษฎ่และหลักการสำาหรับการศึึกษาและ
สร้างภาพอนาคตเรื�อยมา จำนในป้ัจำจำุบันเป้็นท่�ยอมรับทั�วไป้ในฐานะศึาสตร์ทางวิชาการและ
สาขาวิชาช่พหนึ�ง เนื้อหาในบทน้่ได้ป้ระมวลหลักการและวัตถุป้ระสงค์ของการศึึกษาอนาคต 
รวมถงึข้อสมมตแิละทฤษฎก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงท่�นกัอนาคตศึาสตร์ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเก่�ยวกบั
อด่ตและป้ัจำจำุบัน เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจำเก่�ยวกับความเป้็นไป้ได้ของอนาคตในระดับต่าง ๆ  
โดยเฉพาะข้อสมมติและทฤษฎ่เก่�ยวกับเวลาและการเป้ล่�ยนแป้ลงของสิ�งท่�ต้องการศึึกษา

ในภาพรวมจำะเห็นได้ว่า แนวคิดและทฤษฎ่ท่�ใช้ในอนาคตศึึกษามาจำากการผสมผสาน
ความรู้จำากศึาสตร์และสาขาท่�หลากหลาย ไม่จำำากัดอยู่เพ่ยงเฉพาะวิทยาศึาสตร์ธรรมชาติ 
แต่รวมไป้ถึงมนุษยศึาสตร์ สังคมศึาสตร์และศิึลป้ศึาสตร์ แม้ว่ากระบวนทัศึน์พื้นฐานของ
อนาคตศึึกษาในป้ัจำจำุบันให้ความสำาคัญกับแนวคิดเชิงระบบ ซึ�งได้รับอิทธิพลหลักจำากแนวคิด
ป้ฏิฐานนิยมและป้ระจำักษ์นิยมท่�มุ่งไป้สู่ความจำริงเชิงภววิสัย แต่นักอนาคตศึาสตร์และนักคาด
การณ์เชิงยุทธศึาสตร์ในป้ัจำจำุบันก็ตระหนักถึงความสำาคัญของแนวคิดเชิงป้ทัสถาน ซึ�งเน้นความ
คิดเชิงอัตวิสัยของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการสร้างภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ท่�
ใช้เป้็นกรอบของการตัดสินใจำในการวางแผนดำาเนินการ แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยพหุอนาคตจึำง
สัมพันธ์กับความเป้็นพหุศึาสตร์และสหศึาสตร์ของงานด้านอนาคตศึึกษาในยุคป้ัจำจำุบัน อ่กทั้งยัง
สะท้อนออกมาในความหลากหลายของวิธ่การศึึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ 
ซึ�งจำะนำาเสนอในบทต่อไป้ 
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วิธีการศึกษา
อนาคต
By three methods we may learn wisdom: 

First, by reflection, which is noblest; 
Second, by imitation, which is easiest; 

and third by experience, which is the bitterest. 

Confucius

3
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ประเภท
วิธีการศึกษาอนาคต

ความสามารถในการทำาความเข้าใจำและคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ป้ระยุกต์ใช้ทฤษฎ่และวิธ่การคาดการณ์ตามสถานการณ์และเงื�อนไขท่�แตกต่างกันออกไป้ นักอนาคต
ศึาสตร์ท่�ด่ต้องม่ความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎ่ และตระหนักอยู่เสมอว่า ทฤษฎ่และวิธ่การท่�เลือกใช้ศึึกษา
อนาคตม่ผลต่อกระบวนทัศึน์และมุมมองท่�ม่ต่อเงื�อนไขและบริบทของการศึึกษา ซึ�งย่อมม่ผลสืบเนื�อง
ต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการคาดการณ์

วิธ่การและเครื�องมือการศึึกษาอนาคตม่อยู่หลากหลาย แต่ละวิธ่ม่ป้รัชญาพ้ืนฐาน ข้อสมมติ 
เงื�อนไข ป้ระโยชน์และข้อจำำากัดท่�แตกต่างกันออกไป้ พัฒนาการและความนิยมของวิธ่การศึึกษาของ
ศึาสตร์ใดศึาสตร์หนึ�งย่อมสะท้อนวิวัฒนาการของศึาสตร์นั้น อนาคตศึาสตร์ก็เช่นกัน จำากท่�แต่เดิม วิธ่
การท่�นยิมใช้เป็้นแนวทางวเิคราะห์เชงิระบบด้วยผูเ้ช่�ยวชาญเฉพาะทาง เพื�อตอบโจำทย์ด้านยทุธศึาสตร์
ทางการทหาร จำนต่อมา วงการอนาคตศึาสตร์เริ�มยอมรบัวิธก่ารอื�นท่�เปิ้ดกว้างให้ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยเข้า
มาม่ส่วนร่วมและม่บทบาทในกระบวนการศึึกษาและสร้างภาพอนาคตร่วมกัน เพื�อตอบโจำทย์ท่�กว้าง
และม่ความหลากหลายมากขึ้น

เช่นเด่ยวกับการวิจัำยด้านสังคมศึาสตร์ในป้ัจำจุำบัน การศึึกษาอนาคตในช่วงหลังไม่ได้พึ�งวิธ่การ
วเิคราะห์เพย่งวธ่ิเดย่ว แต่ให้ความสำาคญักบัการผสมผสานของวธ่ิการท่�หลากหลาย ทัง้วธิก่ารวเิคราะห์
เชิงป้ริมาณกับวิธ่การเชิงคุณภาพ และวิธ่การท่�ดำาเนินการเฉพาะโดยผู้เช่�ยวชาญกับวิธ่การท่�เน้นการ
ม่ส่วนร่วม ข่ดความสามารถในการคำานวณท่�เพิ�มมากขึ้นจำากการพัฒนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย่
สารสนเทศึ ทำาให้การวิเคราะห์แบบจำำาลองคณิตศึาสตร์ท่�ซับซ้อนเป้็นไป้ได้ง่ายมากขึ้น ขณะเด่ยวกัน 
ความตระหนกัในสทิธทิางการเมอืงและป้ระชาธปิ้ไตยทำาให้การม่ส่วนร่วมของผูม่้ส่วนได้ส่วนเส่ยกลาย
เป้็นส่วนหนึ�งของกระบวนการศึึกษาอนาคตท่�ต้องดำาเนินการและผลักดันให้เกิดขึ้นจำริง 

โครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ (The Millennium Project) แบ่งกลุ่มวิธ่การศึึกษาอนาคตไว้
อย่างครอบคลุม ดังน่้1
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ตารางที่ 3
วิธิีการสื�าคุัญในุศึกษาอนุาคุต
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วิธ่การศึึกษาอนาคตอาจำแบ่งตามข้ันตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ ริชาร์ด สลอเทอร์ 
(Richard Slaughter) เสนอกรอบแนวทางการศึึกษาอนาคตแบบ 4 ขั้นตอนเพื�อใช้ในการคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์ (strategic foresight) ซึ�งโจำเซฟิ โวรอส (Joseph Voros) นำาไป้พัฒนาเพิ�มเติมจำน
กลายเป้็นแนวทางการคาดการณ์พื้นฐานท่�ใช้ในการสอนด้านอนาคตศึึกษาท่�มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่
สวินเบิร์น (Swinburne University of Technology) ในป้ระเทศึออสเตรเล่ย แต่ละขั้นตอนม่วิธ่การ
เฉพาะท่�สามารถเลือกและป้ระยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และพื้นท่�2  โดยแบ่ง
เป้็น 4 กลุ่มดังน่้

1. กลุ่มูวิธิีการนุ�าเข้้า (input methods) วัตถุป้ระสงค์หลักของวิธ่การในกลุ่มน่้คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลท่�สามารถนำามาใช้วิเคราะห์ต่อไป้ ตัวอย่างวิธ่การท่�เป้็นท่�
นิยมใช้ ได้แก่ วิธ่การเดลฟิาย (Dephi) วิธ่การกวาดสัญญาณ วิธ่การ futurescan 
รวมไป้ถึงวิธ่การสำารวจำและวิธ่การป้ระเมินเทคโนโลย่ (technology assessment)  

2. กลุมู่วธีิิการวเิคุราะห์ (analytic methods) วตัถปุ้ระสงค์หลักของวธิก่ารในกลุ่มน้่คือ
เพื�อสร้างความหมายจำากข้อมลูท่�เกบ็รวบรวมมาในการเข้าใจำถงึอนาคต เพื�อให้เกดิมมุ
มองและกรอบแนวคิดใหม่ท่�อาจำแตกต่างจำากมุมมองท่�ม่อยู่ในป้ัจำจำุบัน ตัวอย่างวิธ่การ
ในกลุ่มน่้ป้ระกอบด้วยการวิเคราะห์ป้ระเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues analysis) 
การวิเคราะห์แนวโน้มและการป้ระมาณค่านอกช่วง (trend analysis and extrapo-
lation) การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) การวิเคราะห์รูป้แบบ 
(pattern recognition) การวิเคราะห์วาทกรรมและข้อความ (discourse and text 
analysis) และการสนทนา (dialogue) 

3. วธิิกีารตคีุวามู/วธิิกีารเชงิลกึ (interpretive/paradigmatic/in-depth methods) 
กลุ่มวิธ่การน่้มุ่งสร้างความเข้าใจำเชิงลึกจำากข้อมูลท่�เก็บรวบรวมและวิเคราะห์มา โดย
เฉพาะอย่างยิ�งป้ัจำจัำยเชิงลึกท่�ม่ผลต่อป้รากฏการณ์ท่�ต้องการศึึกษา ตัวอย่างของวิธ่
การต่ความและวิเคราะห์เชิงลึกท่�เกิดขึ้นมาจำากงานด้านอนาคตศึึกษา ได้แก่ วิธ่การ
วเิคราะห์ป้ระวตัศิึาสตร์มหภาค (macrohistory) ของโยฮั่าน กลัทงุ (Johan Galtung) 

ท่�มา: Gordon and Glenn (2009)
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การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ (Causal Layered Analysis) ของโซเฮั่ล อินายาตอลลา 
(Sohail Inayatullah)  นอกจำากน่้ ยังม่วิธ่การอื�นท่�พัฒนามาก่อนหน้าน่้ เช่น อรรถ
ป้รวิรรตศึาสตร ์(Hermaneutics) ซึ�งเป้น็วิธ่การต่ความและทำาความเข้าใจำตวับทผ่าน
ทางกระบวนการเชิงป้ระจำักษ์  วิธ่การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis/thinking) 
รวมไป้ถงึวธิก่ารผสมผสานสิ�งต่าง ๆ  เข้ามาใช้ในงาน (bricolage)  นอกจำากน่ ้แนวทาง
เชิงบูรณาการ (integral metholology) ของเคน วิลเบอร์ (Ken Wilbur) ในกระแส
แนวคิดอนาคตเชิงบูรณาการ (integral futures) 

4. วธิิกีารสื�ารวจ ท�าซ�า้และคุาดหวงั (iterative, exploratory, prospective methods) 
วิธ่การในกลุ่มน่้มุ่งเน้นการสร้างภาพอนาคตด้วยการจำินตนาการและการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ อาท ิการสร้างวสิยัทศัึน์ (visioning) การวางแผนฉากทศัึน์ (scenario plan-
ning) และการพยากรณ์ย้อนกลบั (backcasting) ซึ�งเป็้นต้ังวสิยัทศัึน์ในอนาคตไว้แล้ว
ย้อนกลบัมาวางแผนเพื�อให้บรรลวุสิยัทัศึน์น้ัน องค์ป้ระกอบหนึ�งของวธ่ิการศึึกษาและ
สร้างภาพอนาคตกลุม่น่ค้อืการเคลื�อนไหวผลักดนัทางสงัคม (activism) ทัง้การวจัิำยเชิง
ป้ฏิบัติการ (action research) การเร่ยนรู้เชิงป้ฏิบัติการ (action learning) และการ
จำัดป้ระชุมป้ฏิบัติการเพื�อสร้างภาพอนาคตแบบม่ส่วนร่วม3 

การแบ่งกลุ่มวิธ่การตามขั้นตอนการคาดการณ์ข้างต้นสามารถแบ่งให้ละเอ่ยดเพิ�มลงไป้อ่กตาม
ป้ระเภทกจิำกรรมในแต่ละขัน้ตอน ดงัท่�เสนอไว้โดยเอสจำาน ซารทิาส (Ozcan Saritas) 6 ขัน้ตอน ดงัน่้  

1. กลุ่มวิธ่การสำารวจำเพื�อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (intelligence) และกำาหนดขอบเขตของ
การศึึกษา 

2. กลุ่มวิธ่การจำินตนาการ (imagination) เพื�อค้นหาความเป้็นไป้ได้และทางเลือกท่�อาจำ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3. กลุ่มวิธ่การบูรณาการ (integration) เพื�อจำัดระเบ่ยบข้อมูล ความรู้และเหตุการณ์
เก่�ยวกับอนาคต 

4. กลุ่มวิธ่การต่ความ (interpretation) เพื�อแป้ลผลและกำาหนดกรอบยุทธศึาสตร์
5. กลุ่มวิธ่การดำาเนินการ (intervention) เพื�อกำาหนดนโยบาย แผนและโครงการ 

6. กลุ่มวิธ่การป้ระเมินผลกระทบ (impact) เพื�อทบทวนผลดำาเนินการ และเพื�อแก้ไข 
ป้รับป้รุงแนวทางหรือดำาเนินกิจำกรรมใหม่

นอกจำากวิธ่การทั้ง 6 กลุ่มแล้ว ยังม่กลุ่มท่� 7 คือวิธ่การสร้างป้ฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง
ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในตลอดกระบวนการคาดการณ์ทั้ง 6 ขั้นตอน ตามท่�แสดงไว้ในตารางท่� 4
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ดัดแป้ลงจำาก: Saritas (2013)

ตารางที่ 4
ประเภทวิธิีการศึกษาอนุาคุตแบ่งตามูข้ั้นุตอนุการคุาดการณ์
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“
”คำาอธิบายข้างบนแสดงให้เห็นว่า วิธ่การศึึกษาอนาคตม่อยู่หลากหลาย การเลือกใช้จำึงขึ้นอยู่กับ

วัตถุป้ระสงค์ สถานการณ์และบริบท โดยไม่ม่วิธ่การหนึ�งเด่ยวท่�เหมาะสมสำาหรับทุกวัตถุป้ระสงค์และ
ทุกสถานการณ์ ความเข้าใจำในจุำดแข็งและข้อจำำากัดของแต่ละวิธ่การช่วยให้เราสามารถเลือกวิธ่การท่�
เหมาะสมกับคำาถาม สถานการณ์และเงื�อนไขของการวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง   

เนื้อหาส่วนท่�เหลือในบทน้่นำาเสนอสาระสำาคัญโดยย่อของวิธ่การและเครื�องมือศึึกษาอนาคต
ท่�เป้็นท่�ยอมรับในวงการอนาคตศึาสตร์และการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์  เนื้อหาส่วนใหญ่สรุป้มา
จำากหนังสือชื�อ Futures Research Methodology - V3.0 ซึ�งเจำโรม เกลน (Jerome Glenn) 
และเธโอดอร์ กอร์ดอน (Theodore Gordon) เป้็นบรรณาธิการ โดยม่นกัอนาคตศึาสตร์ชื�อดงัระดบั
โลกเป็้นผูเ้ขย่นในแต่ละบท หนงัสอืเล่มดงักล่าวอธบิายวธิว่ทิยาด้านอนาคตศึกึษาไว้อย่างครอบคลมุ จำงึ
เป็้นหนงัสอือ้างองิท่�เหมาะสำาหรับผูอ่้านท่�ต้องการทราบรายละเอย่ดเพิ�มเติมจำากเนือ้หาท่�สรปุ้ไว้ในบทน่้

วิธ่การศึึกษาอนาคตท่�ม่อยู่จำำานวนมากน่้อาจำทำาให้เกิดข้อสงสัยว่า แต่ละแนวทางและวิธ่การม่
ความแตกต่างกันอย่างไร สำานักงานวิทยาศึาสตร์และนวัตกรรมของอังกฤษ (Office of Science and 
Innovation) อธิบายความแตกต่างของวิธ่การหลักในการคาดการณ์ไว้อย่างกระชับและชัดเจำน ดังน่้4

สมมติิว่่าคุุณกำำาลัังยืืนอย่่ืบนหอบังคัุบกำารบนเรือ เมื�อกำว่าดสายืติาออกำไป จะ
เห็นเส้นขอบฟ้้า (กำารกำว่าดสัญญาณ - horizon scanning) แลัะมองเห็นยือดของ
ภู่เขานำ�าแข็งแลัะเรือบรรทุุกำเสบียืง คุุณคุาดประมาณคุว่ามเร็ว่แลัะทิุศทุางของยือด
ภู่เขานำ�าแข็งแลัะเรือบรรทุุกำเสบียืงนั�น (กำารวิ่เคุราะห์แนว่โน้ม - trend analysis) 
แล้ัว่นำาเอาข้อม่ลัมาว่ิเคุราะห์ด้ว่ยืคุอมพิิว่เติอร์ (กำารสร้างแบบจำาลัอง – mode-
ling) จากำนั�นจึงกำำาหนดเส้นทุางเดินเรือ (กำารทุำาแผนทีุ�นำาทุาง – roadmapping) 
เพืิ�อเข้าไปหาเรือบรรทุุกำเสบียืงแต่ิเลีั�ยืงไม่ให้ชนภู่เขานำ�าแข็ง  ในขณะทีุ�คุุณกำำาลัังล่ัอง
เรือไป คุุณคิุดถึึงช็อกำโกำแลัติอร่อยืทีุ�คุุณหวั่งว่่าจะอยื่่บนเรือบรรทุุกำเสบียืงนั�น (กำาร
สร้างวิ่สัยืทัุศน์ - visioning) คุุณติระหนกัำดีว่่า คุว่ามเร็ว่แลัะทุศิทุางของภูเ่ขานำ�าแข็ง
แลัะเรือบรรทุุกำเสบยีืงอาจเปลีั�ยืนแปลังไดเ้สมอ จึงคุำานว่ณทุางเลัอืกำเส้นทุางทีุ�ทุำาให้
มีโอกำาสส่งทีุ�สุดในกำารเข้าไปถึึงเรือบรรทุุกำเสบียืง (กำารสร้างฉากำทัุศน์ – scenarios) 
กำระนั�นก็ำติาม คุุณร้่ดีว่่า ถึึงแม้จะพิยืายืามว่างแผนไว้่อยื่างไรก็ำติาม ก็ำยืังมีโอกำาสทีุ�
เหตุิไม่คุาดฝัันอาจเกิำดขึ�น แลัะทุำาให้เรือชนกัำบภู่เขานำ�าแข็งได้ คุุณจึงสั�งให้ล่ักำเรือ
ฝึักำซ้้อมกำารหนีภัูยืฉุกำเฉิน (กำารใช้เกำมจำาลัองสถึานกำารณ์ - gaming) พิร้อมกัำนนี�
 คุุณก็ำจินตินากำารติำาแหน่งของเรือบรรทุุกำเสบียืงทีุ�คุาดว่่าน่าจะเป็นไปได้มากำทีุ�สุด 
แล้ัว่วิ่เคุราะห์แลัะว่างขั�นติอนกำารเดินเรือเข้าไปถึึงติำาแหน่งนั�น (กำารพิยืากำรณ์ยื้อน
กำลัับ - backcasting) 
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การกวาดสญัญาณ

การวางแผนท่�ดต้่องใช้ข้อมลูความรูจ้ำากการคาดการณ์ แต่การคาดการณ์ไม่ว่าด้วยวิธ่การใดกต็าม ย่อม
ตั้งอยู่บนข้อสมมติเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงต่าง ๆ รวมถึงสมมติฐานเก่�ยวกับสาเหตุท่�ทำาให้เกิดการ
เป้ล่�ยนแป้ลงนั้น ในโลกป้ัจำจุำบัน การเป้ล่�ยนแป้ลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง การค้นหาและ
ตรวจำจำับสัญญาณการเป้ล่�ยนแป้ลงและการป้ระเมินผลกระทบย่อมม่ความสำาคัญมากขึ้น หน่วยงาน
และองค์กรท่�ต้องการวางแผนยุทธศึาสตร์ในบริบทของการแข่งขันและการเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างรวดเร็ว 
ยิ�งจำำาเป้็นต้องม่ข่ดความสามารถท่�ด่ในการกวาดสัญญาณ

การกวาดสัญญาณเป้็นวิธ่การพื้นฐานท่�นักอนาคตศึาสตร์ใช้ในการค้นหา เก็บรวมรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื�อให้แยกแยะว่าป้ัจำจำัยหรือเหตุการณ์ใดเป้็นป้ัจำจำัยคงท่� (constant) ป้ัจำจำัยใดท่�
เป้ล่�ยนแป้ลง (change) และป้ัจำจำัยใดท่�เป้ล่�ยนแป้ลงอย่างคงท่� (constant change) รวมถึงสัญญาณ
อ่อน (weak signals) ท่�บ่งช่ถ้งึการเป้ล่�ยนแป้ลงสำาคญัท่�อาจำเกดิขึน้ในอนาคต รวมไป้ถงึสาเหตทุ่�ทำาให้
เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงหรือไม่เป้ล่�ยนแป้ลงนั้น ผลลัพธ์จำากการกวาดสัญญาณทำาให้นักอนาคตศึาสตร์
สามารถตัดสินได้ว่า ข้อสมมติพื้นฐานของการคาดการณ์ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ควรต้องป้รับเป้ล่�ยนข้อ
สมมติและเงื�อนไขใดบ้างเก่�ยวกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต เพื�อป้รับเป้ล่�ยนแผนและการเต
ร่ยมการให้ด่ยิ�งขึ้น

คำาว่า environment ในคำาว่า environmental scanning เป็้นศัึพท์ท่�นกัอนาคตศึาสตร์ใช้อย่าง
แพร่หลายในช่วงทศึวรรษท่� 1960-1970  แต่เมื�อแนวคิดและการรณรงค์ด้านสิ�งแวดล้อมแพร่ขยายใน
วงกว้างมากขึน้ จำงึเกดิข้อสงัเกตว่า คำาศึพัท์ดงักล่าวสื�อถงึการจำบัสญัญาณท่�เน้นเฉพาะการเป้ล่�ยนแป้ลง
ในสิ�งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment)  ท่�เกิดจำากการกระทำาของมนุษย์เท่าน้ัน ดังนั้น 
เพื�อหล่กเล่�ยงความสับสนดังกล่าว นักอนาคตศึาสตร์จำึงเริ�มใช้คำาศัึพท์อื�น เช่น ระบบกวาดสัญญาณ
อนาคต ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) และระบบป้ัญญาสำาหรับอนาคต (futures 
intelligence system)  อ่กคำาศึัพท์หนึ�งท่�ใช้คือ horizon scanning system 

วัตถุป้ระสงค์หลักของระบบการกวาดสัญญาณคือการค้นพบสิ�งบ่งช่้การเป้ล่�ยนแป้ลงหรือ
การพัฒนาสำาคัญท่�อาจำเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้ามากท่�สุดเท่าท่�จำะทำาได้ การกวาดสัญญาณเป้็น
มากกว่าการติดตามข่าวตามสื�อต่าง ๆ โดยเป้็นกระบวนการท่�ออกแบบไว้อย่างเป้็นระบบเพื�อค้นหา 
วิเคราะห์และป้ระเมินความสำาคัญของแนวโน้ม พัฒนาการ และป้ระเด็นอุบัติใหม่ท่�อาจำยังไม่ชัดเจำน
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ว่าจำะเป้ล่�ยนแป้ลงไป้อย่างไรในอนาคต แต่อาจำม่นัยสำาคัญในเชิงนโยบายและเชิงการป้ฏิบัติด้วยเช่น
กัน  กระบวนการกวาดสัญญาณจำึงไม่จำบอยู่ในตัวเอง แต่ต้องสร้างคำาถามท่�นำาไป้สู่การสนทนาและถก
เถ่ยงกันต่อไป้เก่�ยวกับทิศึทางและภาพอนาคตขององค์กรหรือพื้นท่�เป้้าหมายของการคาดการณ์และ
การวางแผนนั้น  ด้วยเหตุน่้ กิจำกรรมในการกวาดสัญญาณจำึงควรเป้็นกิจำกรรมพื้นฐานในกระบวนการ
เร่ยนรู้และการตัดสินใจำขององค์กร 

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
กระบวนการกวาดสญัญาณในภาพรวมแบ่งออกเป็้น 6 ขัน้ตอนหลัก เริ�มจำาก (1) การระบคุวามต้องการ
ในการกวาดสัญญาณ (2) การคัดเลือกและเชิญผู้เข้าร่วมกระบวนการกวาดสัญญาณ (3) การเกบ็ข้อมลู
ท่�เก่�ยวข้อง (4) การวเิคราะห์ข้อมูล (5) การเผยแพร่ผลการกวาดสญัญาณและ (6) การใช้ผลการวเิคราะห์
ในการวางแผนเพื�อตดัสนิใจำ  ในบางองค์กร อาจำมก่ารสร้างระบบการกวาดสญัญาณเพื�อให้กระบวนการ
ดังกล่าวให้เป้็นกิจำกรรมสำาคัญส่วนหนึ�งขององค์กร แผนภาพข้างล่างแสดงตัวอย่างโครงสร้างระบบ
การกวาดสัญญาณท่�โครงการมิลเลเน่ยมโป้รเจำกต์พัฒนาให้กับบริษัทคูเวตออยล์

ตามตัวอย่างดังกล่าว องค์ป้ระกอบสำาคัญของระบบกวาดสัญญาณอนาคตป้ระกอบด้วย ระบบ
กวาดสัญญาณ ระบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบสร้างป้ัญญาร่วม (collective intelligence 
system) และระบบบรหิารจำดัการ ซึ�งมบ่ทบาทสำาคญัในการทำาความเข้าใจำและเรย่นรูเ้ก่�ยวกบัอนาคต
และการตัดสินใจำด้านนโยบาย องค์ป้ระกอบสำาคัญอ่กส่วนหนึ�งคือระบบป้้อนกลับและระบุความ
ต้องการใหม่ (feedback and new requirements) ซึ�งป้้อนข้อมูลทั้งความเห็นและคำาแนะนำาจำาก

ดัดแป้ลงจำาก: Gordon and Glenn (2009)

แผนุภาพที่ 5
ตัวอย่างระบบการกวาดสืัญญาณในุการคุาดการณ์



113 | อนาคตศึกษา

ฝ่ายผู้บริหารและผู้ตัดสินใจำไป้ยังกลุ่มนักวิเคราะห์ท่�กวาดและวิเคราะห์สัญญาณ เพื�อป้รับป้รุงวิธ่การ
และข้อมูลท่�ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลรายละเอ่ยดของข้อมูลจำากการกวาดสัญญาณสามารถบันทึกตามหัวข้อหรือคำาสำาคัญ เพื�อ
นำาไป้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น

1. กลุ่มหัวข้อของเหตุการณ์/ป้ัจำจำัย เช่น STEEP – สังคม (social) เทคโนโลย่ (technology) 
เศึรษฐกิจำ (economic) สิ�งแวดล้อม (environmental) และการเมือง (politics) รวมถึง
ข้อสมมติ และความเส่�ยง (risks)

2. สิ�งบ่งช้่หลกั (leading indicator) คอืเหตกุารณ์หรอืปั้จำจัำยท่�สื�อถงึการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกดิขึน้
3. ท่�มาข้อมูล
4. วิธ่การเข้าถึงข้อมูล
5. นัยและความสำาคัญของเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัย ซึ�งเป้็นผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นและการ

วิเคราะห์รูป้แบบ (pattern analysis) 
6. ผลลัพธ์และผลกระทบท่�คาดว่าจำะเกิดข้ึนจำากเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยขับเคลื�อน แม้ว่าเราไม่

อาจำทราบถึงอนาคต แต่พอคาดเดาอย่างม่หลักการได้ถึงขอบเขตของผลกระทบท่�ม่โอกาส
เกดิขึน้ในอนาคต นกัวเิคราะห์อาจำใช้วธิก่ารวงล้ออนาคต ในการคาดการณ์ผลกระทบท่�อาจำ
เกิดขึ้นได้ในป้ัจำจำุบันและอนาคต โดยแสดงเป้็นตัวเลขหรือการพรรณนาสถานการณ์ท่�เป้็น
อยู่ในป้ัจำจำุบัน และเหตุการณ์ท่�ม่แผนการหรือคาดว่าจำะเกิดขึ้นในอนาคต

7. ผู้เก่�ยวข้องม่ใครบ้างท่�ม่ผลต่อเหตุการณ์หรือตัวบ่งช่้ท่�สนใจำ ทั้งป้ัจำเจำกบุคคลและองค์กร

8. วันเวลาท่�บันทึกและผู้บันทึก

การกวาดสัญญาณเป้็นกิจำกรรมสำาคัญของการนำาเข้าข้อมูล (input) เพื�อการศึึกษาอนาคตทั้งใน
ด้านวิชาการและด้านการวางแผนยุทธศึาสตร์  การกวาดสัญญาณสามารถใช้วิธ่การและเครื�องมือท่�
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น

• คุณะผู้เช่ียวชาญ (expert panels) ในระบบกวาดสัญญาณ อาจำม่การจำัดต้ังคณะผู้
เช่�ยวชาญท่�คอยสังเกตการณ์และเฝ้ามองหาการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ทั้งวิธ่การเดลฟิาย การพัฒนาและใช้ซอฟิต์แวร์ในการจำับสัญญาณบนพื้นท่�ดิจำิทัลและสื�อ
โซเช่ยล และการจำัดการป้ระชุมกลุ่มย่อยและการสนทนาเพื�อระดมสมองในรูป้แบบต่าง ๆ 
เช่น แบบ world café  รวมถึงวิธ่การท่�ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตลาดการพยากรณ์ (predic-
tion market) 

• การทบทวนุวรรณกรรมู (literature review) ในฐานข้อมูลท่�เก็บรวมรวมข้อมูลใน
หัวข้อและป้ระเด็นท่�สนใจำ ทั้งบทความในวารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานของรัฐบาล
และองค์กร ข่าวและสิ�งต่พิมพ์อื�น ๆ ทั้งในรูป้แบบกระดาษและแบบดิจำิทัลท่�สามารถเข้า
ถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต

• การสืบืคุ้นุบนุเวบ็ไซต์ โดย web crawlers ท่�สามารถสบืค้นบนเวบ็เพื�อหาข้อมลูใหม่ และ
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การใช้ Google Alerts (http://www.googlealert.com) ในการค้นหาสัญญาณด้วยคำา
สำาคัญท่�กำาหนดขึ้น และแจำ้งการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นตามระยะเวลาท่�ตั้งไว้

• การรวบรวมูประกาศและสืื่อประชาสืัมูพันุธิ์ (press release) ขององค์กรหรือบริษัทท่�
แสดงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มด้านต่าง ๆ   

• การติดตามูบุคุคุลสื�าคุัญ ทั้งผู้เช่�ยวชาญเฉพาะทางท่�ม่ชื�อเส่ยงและได้รับการยอมรับ รวม
ถึงหัวข้อและเนื้อหาการบรรยายในการป้ระชุมชั้นนำาในวงการวิชาการและวงการธุรกิจำ

ความถ่�ของการกวาดสัญญาณขึ้นอยู่กับวัตถุป้ระสงค์และความสำาคัญท่�องค์กรให้กับการคาด
การณ์เชิงยุทธศึาสตร์ องค์กรบางแห่งอาจำม่หน่วยย่อยหรือเจำ้าหน้าท่�ท่�ทำาหน้าท่�กวาดสัญญาณอยู่
อย่างต่อเนื�องและเป้็นป้ระจำำา เช่น ศึูนย์อนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ (Centre  for Strategic Futures) 
ของรัฐบาลสิงคโป้ร์ บางแห่งม่โครงการกวาดสัญญาณตามคำาขอหรือคำาสั�งจำากหน่วยงานอื�น บางแห่ง
กวาดสัญญาณเมื�อม่ความสนใจำในสถานการณ์ท่�ดูเหมือนม่การเป้ล่�ยนแป้ลงเกิดขึ้น

ขอบเขตของการกวาดสัญญาณมักขึ้นอยู่กับพันธกิจำและวัตถุป้ระสงค์ขององค์กร คุณลักษณะ
สำาคัญของการกวาดสัญญาณในการคาดการณ์ท่�แตกต่างจำากการการสำารวจำแนวโน้มและเงื�อนไข
สำาหรับการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตท่�ทำาอยู่ทั�วไป้ คือ การให้ความสำาคัญกับสัญญาณอ่อน (weak 
signals) ท่�บ่งช่้ถึงโอกาสในการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต เหตุไม่คาดฝันท่�ม่โอกาสเกิดขึ้นตำ�าแต่ผลกระ
ทบสูง  หรือไวล์คาร์ด รวมถึงความครอบคลุมในการกวาดสัญญาณในสาขาและภาคส่วนต่าง ๆ ให้
มากท่�สุด โดยเฉพาะการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดขึ้นภายนอกองค์กร  ทั้งน้่ทั้งน้ัน ขอบเขตของการกวาด
สัญญาณขึ้นอยู่กับทรัพยากรทั้งด้านงบป้ระมาณและด้านบุคลากรขององค์กรด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างหนึ�งของระบบกวาดสัญญาณระดับโลกท่�พัฒนาระบบป้ัญญาร่วม (collective 
intelligence system) คือระบบข้อมูลและเครือข่ายพลังงานระดับโลก (Global Energy Network 
and Information System – GENIS) ซึ�งพัฒนาโดยโครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ (The 
Millennium Project) ระบบ GENIS ม่สององค์ป้ระกอบหลัก ได้แก่ (1) เครือข่ายพลังงานระดับโลก 
(Global Energy Network) ซึ�งส่งเสริมการสื�อสารและการทำางานร่วมกันระหว่างผู้เช่�ยวชาญ นักวิจำัย 
นักนโยบาย และผู้ทำางานด้านพลังงาน  และ (2) ระบบข้อมูลพลังงานระดับโลก (Global Energy 
Information System) ซึ�งเป้็นฐานความรู้และชุดเครื�องมือท่�ส่งเสริมการรวบรวมและพัฒนาความรู้
เก่�ยวกับระบบพลังงานระดับโลก5 รัฐบาลหลายป้ระเทศึให้ความสำาคัญกับระบบการคาดการณ์ระดับ
ชาติ จำึงม่หน่วยงานหรือคณะทำางานท่�ทำาหน้าท่�กวาดสัญญาณในด้านต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลฟิินแลนด์ 
(ทั้งในรัฐบาลและในสภาผู้แทนราษฎร) สิงคโป้ร์ (ใน Centre for Stratetic Futures) อังกฤษ 
(ใน Government Office of Science) และแคนาดา (ใน Policy Horizons Canada)

เนื�องจำากกรอบการทำางาน แนวทางและวิธ่การกวาดสัญญาณของแต่ละองค์กรและแต่ละ
โครงการมักแตกต่างกัน ผลลัพธ์ท่�ได้จำึงมักแตกต่างกันด้วย ตารางท่� 5 แสดงตัวอย่างหนึ�งของ
ผลลัพธ์การกวาดสัญญาณ  โดยเป้็นสารบัญของรายงานของการกวาดสัญญาณด้านความมั�นคงทาง
สิ�งแวดล้อมของสถาบันนโยบายสิ�งแวดล้อมของกองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม พ.ศึ. 25526
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ท่�มา: Gordon and Glenn (2009)

ตารางท่� 5 ตัวอย่างป้ระเด็นการกวาดสัญญาณด้านความมั�นคงทางสิ�งแวดล้อม

ตารางที่ 5
ตัวอย่างประเด็นุการกวาดสืัญญาณด้านุคุวามูมูั่นุคุงทางสืิ่งแวดล้อมู
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อ่กตัวอย่างหนึ�งในตารางท่� 6 แสดงผลการกวาดสัญญาณป้ัจำจำัยขับเคลื�อนท่�น่าจำะม่ผลต่ออนาคต
ของเมือง โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ STEEP ในโครงการ “คนเมือง 4.0” ซึ�งดำาเนินการโดยคณะวิจำัย
จำากจำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7

ตารางที่ 6
ตัวอย่างปัจจัยข้ับเคุลื่อนุที่นุ่าจะมูีผลต่ออนุาคุตข้องเมูือง
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ท่�มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ (2563)
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การทำาเหมืองข้อมูล
และข้อความ 

ความสนใจำเก่�ยวกับข้อมูลมหาศึาลหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) ป้ระกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลย่
คอมพวิเตอร์ ทำาให้วธิก่ารทำาเหมอืงข้อมลูและเหมอืงข้อความเป็้นท่�นยิมมากขึน้ในงานด้านอนาคตศึกึษา 
และเป้็นช่องทางใหม่ท่�ได้รับความสำาคัญมากขึ้นในวงการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ในป้ัจำจำุบัน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยจำำานวนข้อมูลได้เพิ�มขึ้นมากและอย่างรวดเร็ว อ่กทั้งแหล่งข้อมูลยังม่ความหลากหลายมาก
ยิ�งขึน้ จำงึทำาให้การทำาเหมอืงข้อมลูต้องก้าวข้ามขอบเขตของศึาสตร์และสาขาวชิาการและวงการวชิาช่พ 
และครอบคลมุสิ�งตพ่มิพ์และฐานข้อมลูจำำานวนมากและหลากหลายมากขึน้ ด้วยเหตนุ้่ นักอนาคตศึึกษา
จำงึต้องพฒันาเทคนคิวธิใ่นการระบ ุค้นหา และป้ระมวลข้อมลูท่�สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็้น
ความรู้ท่�ใช้ป้ระโยชน์ได้ในการคาดการณ์และตัดสินใจำเชิงยุทธศึาสตร์ 

วิธ่การหนึ�งในการได้มาซึ�งข่าวกรองหรือข้อมูลเชิงลึกท่�ใช้ในการวางแผนและการบริหารจัำดการคือ
การทำาเหมืองข้อมูล (data mning) และการทำาเหมืองข้อความ (text mining) วิธ่การทำาเหมืองข้อมูล
และข้อความเป็้นหนึ�งในวิธ่การสำาคัญของการวิเคราะห์เทคโนโลย่สำาหรับอนาคตท่�ป้ระกอบด้วยการ
ป้ระเมิน การพยากรณ์ การคาดการณ์และการสร้างแผนท่�นำาทางด้านเทคโนโลย ่(technology assessment, 
forecasting, foresight, and roadmapping) หลักการพ้ืนฐานของวิธ่การทำาเหมืองข้อความคือการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำากแหล่งต่าง ๆ คล้ายกับวิธ่การพ้ืนฐานของการทบทวนวรรณกรรมแบบ
ด้ังเดิม แล้วจัำดระบบและย่อยข้อมูลดิบเพื�อวิเคราะห์หารูป้แบบและเหตุการณ์สำาคัญ แนวคิดพ้ืนฐาน
ของการทำาเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความคล้ายคลึงกับวิธ่การกวาดสัญญาณ 

ทั้งการทำาเหมืองข้อมูลและการทำาเหมืองข้อความเก่�ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล การทำาเหมือง
ข้อมลูหมายถงึกระบวนการวเิคราะห์ข้อมลูจำำานวนมากเพื�อค้นหารปู้แบบท่�มค่วามหมาย ในขณะท่�การ
ทำาเหมืองข้อความมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข้อความท่�อยู่ในรูป้แบบโครงสร้างไม่ชัดเจำน (unstructured) 
ให้อยู่ในรูป้แบบท่�ม่โครงสร้างเพื�อหาข้อค้นพบเชิงลึก การทำาเหมืองข้อมูลโดยทั�วไป้มุ่งใช้เครื�องมือทาง
สถิติท่�วิเคราะห์ตัวเลข ในขณะท่�การทำาเหมืองข้อความเน้นการวิเคราะห์ทางภาษาศึาสตร์ โดยเฉพาะ
วากยสัมพันธ์ (syntax) และการวิเคราะห์ศึัพท์ (lexicon) 

การก้าวหน้าของเทคโนโลยส่ารสนเทศึโดยเฉพาะขด่ความสามารถในการคำานวณโดยคอมพวิเตอร์
ทำาให้การวเิคราะห์และป้ระมวลผลข้อมลูจำากฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์เป็้นไป้ได้ง่ายและม่ป้ระสทิธภิาพ
มากขึ้น ตัวอย่างหนึ�งคือวิธ่การบรรณมิติหรือบรรณมาตร (bibliometrics) ซึ�งป้ระยุกต์ใช้แนวคิดและ
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วิธ่การทางคณิตศึาสตร์และสถิติศึาสตร์ในการวัดและป้ระเมินสิ�งต่พิมพ์ เช่น การวัดจำำานวนผลงานวิจำัย
และจำำานวนการอ้างอิงผลงานวิจำัยในสาขาหรือหัวข้อท่�สนใจำ  วิธ่การทำาเหมืองข้อความส่วนหนึ�งคล้าย
กับการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ�งเป้็นวิธ่การวิจำัยท่�วิเคราะห์รูป้แบบของการใช้คำาศึัพท์
หรอืป้ระโยค แต่ข่ดความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ทำาให้การวเิคราะห์เนือ้หาด้วยการทำาเหมอืงข้อความ
ครอบคลุมป้ริมาณข้อมูลมากขึ้น เร็วขึ้นและม่ป้ระสิทธิภาพมากขึ้น 

การทำาเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ทั้งข้อมูลท่�เป้็นตัวเลขและม่โครงสร้าง (structured data) หรือ
ข้อมูลท่�ได้แบ่งเป้็นเขตข้อมูลหรือฟิิลด์ (field) ไว้แล้ว เช่น ผู้เข่ยน ป้ีเผยแพร่ คำาสำาคัญ แต่รวมไป้ถึง
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบโครงสร้างไม่ชัดเจำน (unstructured qualitative data) เช่น ข้อความการ
สนทนาและแลกเป้ล่�ยนบนกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด (webboard) เป้็นต้น สาขาความเช่�ยวชาญ
ในการทำาเหมืองข้อมูลได้พัฒนามากขึ้น เช่น ภาษาศึาสตร์คอมพิวเตอร์ (computational linguistics) 
การป้ระมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP) และ การค้นหาความรู้ในฐาน
ข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases)  อนึ�ง การทำาเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความถือ
เป้็นกระบวนการวิเคราะห์ท่�เสริมป้ระกอบซึ�งกันและกัน และมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจำำานวนมากเพื�อ
แก้ป้ัญหาหรือความท้าทายทางวิชาการหรือธุรกิจำเช่นเด่ยวกัน แต่วิธ่การทั้งสองเน้นวิเคราะห์ข้อมูลท่�
แตกต่างกัน 

โดยทั�วไป้ การทำาเหมอืงข้อมลูเน้นวเิคราะห์ข้อมลูแบบมโ่ครงสร้าง ในขณะท่�การทำาเหมอืงข้อความ
เน้นข้อมูลท่�โครงสร้างไม่ชัดเจำน ทั้งสองแนวทางพึ�งการวิเคราะห์ด้วยเครื�องมือทางสถิติศึาสตร์ ป้ัญญา
ป้ระดิษฐ์ และการเร่ยนรู้ของเครื�อง (Machine Learning) แต่ในกรณ่ของการทำาเหมืองข้อความ ต้อง
ใช้เครื�องมือด้านการป้ระมวลภาษาธรรมชาติเพิ�มเติม เพื�อแป้ลงข้อมูลดูเหมือนไม่ม่โครงสร้างหรือม่
โครงสร้างไม่ชัดเจำนให้ม่โครงสร้างท่�ชัดเจำนมากขึ้นก่อนนำาไป้วิเคราะห์ด้วยเครื�องมืออื�น ๆ

วิธ่การทำาเหมืองข้อมูลเพื�อวิเคราะห์และคาดการณ์ด้านเทคโนโลย่ (tech mining) สามารถใช้ได้
ในการวางแผนการพฒันาเทคโนโลย่และการสร้างดชันก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เก่�ยวข้อง เช่น ดชัน่นวตักรรม 
(innovation indicators)  ป้ระเภทข้อมูลท่�เลือกใช้ในการทำาเหมืองข้อมูลขึ้นอยู่กับป้ระเด็นหัวข้อ
และวัตถุป้ระสงค์การวิเคราะห์  ป้ระเภทข้อมูลสำาหรับการทำาเหมืองข้อมูลในบริบทด้านวิทยาศึาสตร์
เทคโนโลย่และและนวตักรรมแบ่งไดต้ามป้ระเภทเนื้อหา (เทคโนโลย่/บริบทของเทคโนโลย่) และแหลง่
ข้อมูล (ฐานข้อมูล/อินเทอร์เน็ต/คน) ได้ 6 ป้ระเภท ได้แก่8

ท่�มา: Porter (2009)

ตารางที่ 7
ประเภทข้้อมููลด้านุเทคุโนุโลยี
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ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
การทำาเหมืองข้อมูลด้านเทคโนโลย่ใช้ป้ระโยชน์จำากแหล่งข้อมูลและช่องทางทั้งหมดท่�แสดงในตาราง
ท่� 7 ทัง้น้่ กระบวนการทำาเหมอืงข้อมลูเพื�อใช้ในการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์แบ่งออกเป็้น 4 ขัน้ตอน
หลักคือ (1) การเลือกแหล่งข้อความ (2) การเตร่ยมพร้อมข้อความ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
(4) การแป้ลผล

การเลือกแหล่งข้้อคุวามู
การเลือกแหล่งข้อความท่�ใช้ในการวิเคราะห์เพื�อศึึกษาอนาคตขึ้นอยู่กับกรอบคำาถามวิจัำยหรือ

หวัข้อท่�กำาหนดไว้ในตอนต้น เมื�อกำาหนดคำาถามวจิำยัได้ชดัเจำนแล้ว จำงึตดัสนิใจำว่าจำะตอบคำาถามนัน้ด้วย
วธ่ิการใด และการวเิคราะห์ด้วยแหล่งข้อความจำะใช้ป้ระโยชน์ได้อย่างไร แหล่งข้อความท่�ใช้ได้ม่อยูม่าก 
นบัตัง้แต่บทความทั�วไป้ สิ�งตพ่มิพ์ท่�ระบมุาตรฐานเทคโนโลยแ่ละวทิยาศึาสตร์ ไป้จำนถงึข้อความบนโลก
โซเช่ยลม่เด่ยต่าง ๆ แนวทางการค้นหาข้อความท่�ใช้ในการวิเคราะห์เพื�อการคาดการณ์จำะขึ้นอยู่
กับหัวข้อและป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะห์ ข้อความบางป้ระเภทสามารถเขย่นโป้รแกรมและอลักอรทิมึ
เพื�อช่วยในการค้นหาได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เช่น ข้อความท่�อยู่ในฐานข้อมูล เช่น สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ และมาตรฐานเทคโนโลย่  และข้อความตามโซเช่ยลม่เด่ย  การพัฒนาอัลกอริทึมท่�ทำาให้ระบบ
คอมพวิเตอร์สามารถเร่ยนรู้ได้ด้วยตนเอง หรอื machine learning ได้ทำาให้การทำาเหมอืงข้อมลูเป็้นไป้
ได้ง่ายยิ�งขึน้  อย่างไรกต็าม ในกรณท่่�ต้องวิเคราะห์ข้อความในแหล่งข้อมลูแบบดัง้เดมิท่�ยงัอยูใ่นรปู้แบบ
กระดาษ เช่น รายงานของภาครฐัยคุก่อนดจิำทิลั นกัวเิคราะห์ยงัคงจำำาเป็้นต้องใช้วธิเ่กบ็ข้อมลูด้วยตนเอง

การเตรียมูพร้อมูข้้อคุวามู 
ก่อนท่�จำะวิเคราะห์ข้อความได้ จำำาเป้็นต้องม่การคัดกรอง (clean) และป้รับเป้ล่�ยนข้อความให้อยู่

ในรูป้แบบข้อมลูท่�มโ่ครงสร้างท่�สามารถวเิคราะห์ได้ โดยเริ�มจำากการแยกข้อความออกเป็้นองค์ป้ระกอบ
ย่อย ๆ เช่น คำาศึพัท์ ขัน้ตอนน้่เรย่กว่า tokenization  จำากนัน้จำงึนำาองค์ป้ระกอบย่อยมาแสดงเป็้นเวก
เตอร์ (vector) จำากนัน้ จำงึเป็้นการตดัคำาด้วย stop words  ซึ�งเป็้นการลบคำาท่�ไม่สำาคญัท้ิงไป้จำากข้อมลู 
หรอืใช้เทคนคิอื�น ๆ  เช่น stemming ซึ�งเป็้นการตดัคำาให้อยูใ่นรปู้แบบพืน้ฐาน หรอื lemmatization ซึ�ง
เป้็นการลดความซับซ้อนของคำาจำนอยู่ในรูป้แบบฐาน (root form) ในพจำนานุกรม จำากนั้น จำึงเป้็นการ
นับและเก็บความถ่�ของแต่ละคำาเพื�อวิเคราะห์ต่อไป้9

การวิเคุราะห์ข้้อมููล 
ขัน้ตอนท่�สามของการทำาเหมอืงข้อความคอืการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธิก่ารทางสถติ ิเช่น การจำำาแนก

ป้ระเภท (classification) และการวิเคราะห์กลุ่ม (clustering) ด้วยซอฟิแวร์ต่าง ๆ เช่น R, SPSS, 
RapidMiner, Leximancer, VantagePoint เป้็นต้น 

การแปลผล 

ข้อมูลท่�ได้จำากการวิเคราะห์จำะม่ป้ระโยชน์เมื�อม่การแป้ลผล แต่การแป้ลผลจำากข้อมูลจำำาเป้็น
ต้องมก่รอบแนวคดิท่�มาจำากความรู้เชงิสาระเก่�ยวกบัหวัข้อนัน้ และเก่�ยวกบัวธ่ิการท่�ใช้ในการวเิคราะห์ 
นอกจำากน่ ้ข้อมลูท่�ได้จำากการวเิคราะห์ต้องแป้ลผลตามบรบิทและขอบเขตของกระบวนการคาดการณ์
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ท่�ดำาเนนิการอยู ่การทำาเหมอืงข้อความเป็้นกระบวนการทำาซำา้ ซึ�งผลลัพธ์การวเิคราะห์จำำาเป็้นต้องมก่าร
ค้นหาข้อมูลเพิ�มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การป้ระชุมกลุ่มย่อย เพื�อตรวจำสอบความถูกต้อง ในองค์กรท่�
ดำาเนนิกระบวนการคาดการณ์เป็้นส่วนหนึ�งของการวางแผนยทุธศึาสตร์ การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเหมอืง
ข้อความสามารถทำาให้เป้็นมาตรฐาน เพื�อทำาซำ้าได้อย่างอัตโนมัติ

ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลย่สารสนเทศึและการบรรจำบกันของเทคโนโลย่ท่�เป้็นพื้นฐานของ
อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง (IoT) ป้ริมาณข้อมูลจำะเกิดขึ้นในโลก
มนุษย์อ่กมากมายมหาศึาล วิธ่การทำาเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความจำะยิ�งได้รับความนิยมมากขึ้น
ในวงการอนาคตศึึกษาและคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ เนื�องจำากเป้็นวิธ่การท่�ขยายขอบเขตความรู้ของ
มนุษย์ออกไป้อ่ก โดยเฉพาะขอบเขตอนาคตท่�เป้็นไป้ได้
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เดลฟาย 

เดลฟิายเป็้นวธ่ิการบกุเบกิท่�ทำาให้อนาคตศึึกษาได้พฒันาเป็้นศึาสตร์และสาขาวชิาท่�มร่ะบบและระเบ่ยบ
วจัิำยท่�ชดัเจำน  นกัวจัิำยในแรนด์คอร์ป้อเรชนั (RAND Corporation) ได้พฒันาวธ่ิเดลฟิายในช่วงทศึวรรษ
ท่� 1960 เพื�อวิเคราะห์ศึักยภาพของเทคโนโลย่ทางทหาร รวมถึงป้ระเด็นด้านการเมืองและแนวทาง
จำัดการกับสถานการณ์ด้านการทหารและความมั�นคง  ก่อนหน้านั้น วิธ่การวิเคราะห์ทางเลือกใน
อนาคตม่อยู่จำำากัด เช่น วิธ่การใช้เกมและสถานการณ์จำำาลอง (simulation and games) โดยให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการสวมบทบาทเป้็นตัวแทนป้ระเทศึหรือกลุ่มการเมือง อ่กวิธ่หนึ�งคือวิธ่การคาดการณ์
แบบอัจำฉริยะ (genius forecasting) ซึ�งให้ผู้เช่�ยวชาญรายบุคคลหรือรายกลุ่มแสดงความเห็นเก่�ยวกับ
ป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะห์  ในวงการวางแผนยุคนั้น การวิเคราะห์เชิงป้ริมาณยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเท่าใด
นัก และคอมพิวเตอร์ยังม่ข่ดความสามารถจำำากัด นักวิจัำยท่�แรนด์เชื�อว่า ความคิดเห็นของผู้เช่�ยวชาญ
ท่�สอดคล้องกันน่าจำะม่โอกาสถูกต้องและแม่นยำามากกว่าความเห็นของคนทั�วไป้ท่�อยู่นอกวงการของ
ศึาสตร์หรือวิชาช่พนั้น 

แต่อุป้สรรคสำาคัญป้ระการหนึ�งในการรวบรวมความเห็นของคนท่�หลากหลายคือ เมื�อผู้เช่�ยวชาญ
มาร่วมป้ระชุมในห้องเด่ยวกัน การถกเถ่ยงและอภิป้รายกันซึ�ง ๆ หน้าอาจำทำาให้ผู้เช่�ยวชาญบางคนไม่
แสดงความเห็นท่�แท้จำริงของตนเอง คณะนักวิจำัยของแรนด์ ซึ�งนำาโดยโอลาฟิ เฮั่ลเมอร์ (Olaf Helmer) 
จำงึพัฒนาวธ่ิการรวบรวมและป้ระมวลความเหน็ของผูเ้ช่�ยวชาญโดยไม่ต้องให้มาร่วมป้ระชมุในท่�เด่ยวกนั

นักวิจัำยของแรนด์ต่พิมพ์เผยแพร่ผลงานการคาดการณ์จำากการใช้วิธ่การเดลฟิายคร้ังแรกในรายงาน
การพยากรณ์ระยะยาว (Report on a Long-Range Forecast) ใน พ.ศึ. 2507 โดยนำาเสนอผลการ
คาดการณ์ระยะยาวเก่�ยวกับการค้นพบทางวิทยาศึาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่คร้ังใหญ่ใน
ช่วงหลัง พ.ศึ. 2543  คณะผู้เช่�ยวชาญท่�เข้าร่วมในกระบวนการเดลฟิายในคร้ังน้ันม่ท้ังหมด 82 คน โดย
ม่ต้ังแต่นักวิทยาศึาสตร์และนักสังคมศึาสตร์ท่�ม่ชื�อเส่ยงไป้จำนถึงนักเข่ยนนวนิยายวิทยาศึาสตร์ชื�อดัง เช่น
 ไอแซค อสิมอฟิ (Isaac Asimov) และอาร์เธอร์ คลาก (Arthur Clarke) และนักอนาคตศึาสตร์ เช่น
 แบร์ทร็อง เดอ จูำว่เนล (Bertrand de Jouvenel) 10  แม้ว่าเหตุการณ์และเทคโนโลย่ท่�คาดการณ์ไว้ใน
รายงานดังกล่าวม่ท้ังท่�เกิดข้ึนจำริงและท่�ไม่เกิดข้ึนเลยก็ตาม แต่โครงการศึึกษาดังกล่าวได้ทำาให้เดลฟิาย
กลายเป็้นวิธ่การท่�ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในฐานะท่�ทำาให้การคาดการณ์อนาคตม่
กระบวนการท่�เป็้นระบบและเป็้นวิทยาศึาสตร์มากข้ึน ต่อจำากน้ันมา วิธ่การเดลฟิายได้รบัความนิยมและ
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ใช้งานอย่างแพร่หลายไป้ทั�วโลกจำนถึงปั้จำจุำบัน จำากการสำารวจำฐานข้อมูล Scopus ใน พ.ศึ. 2551 พบว่า
งานวิจัำยท่�ม่ผลงานต่พิมพ์ 105 ฉบับใช้วิธ่การเดลฟิายเป็้นส่วนหนึ�งของการศึึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในงานวิจัำยด้านการแพทย์11

จำุดมุ่งหมายหลักของวิธ่การเดลฟิายคือการกระตุ้นให้เกิดการถกเถ่ยงและอภิป้รายกันอย่าง
แท้จำริง โดยไม่สนใจำว่าผู้เข้าร่วมเป้็นใครก็ตาม หลักการสำาคัญของวิธ่การน้่จำึงอยู่ท่�ความเป้็นนิรนาม 
(anonymity) หรือการป้ิดบังชื�อหรือตัวตนของผู้เข้าร่วมกระบวนการ ความเห็นต่าง ๆ จำะป้ระมวล
และป้้อนกลับ (feedback) ไป้ยังกลุ่มผู้เช่�ยวชาญ เพื�อให้คณะผู้เช่�ยวชาญทั้งหมดร่วมกันวิเคราะห์และ
ป้ระเมินอ่กรอบหนึ�ง  

วิธ่การเดลฟิายเหมาะสำาหรับการคาดการณ์และป้ระเมินภาพอนาคตระยะยาวป้ระมาณ 
20-30 ป้ี ของป้ระเด็นท่�เพิ�งเกิดใหม่และยังไม่ม่หลักฐานเชิงป้ระจำักษ์ในป้ัจำจำุบันเท่าใดนัก  วิธ่การน่้ยัง
เหมาะสมสำาหรับป้ระเด็นท่�ป้ัจำจำัยภายนอก อาจำทำาให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อทิศึทางและระดับการ
เป้ล่�ยนแป้ลงของป้ระเดน็นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณท่่�ปั้จำจำยัในด้านความคดิเหน็ของสังคมมอ่ทิธพิล
มากกว่าองค์ป้ระกอบด้านเทคนิคหรือด้านเศึรษฐกิจำ

ระบบการคาดการณ์ระดับชาติในหลายป้ระเทศึม่การสำารวจำเดลฟิายอยูเ่ป็้นระยะ ๆ  หนึ�งในน้ันคือ
ป้ระเทศึญ่�ปุ่้น ซึ�งได้ใช้เทคนิคเดลฟิายมานานกว่า 40 ปี้ต้ังแต่ ค.ศึ. 1970  สถาบันนโยบายวิทยาศึาสตร์
และเทคโนโลย่แห่งชาติ (National Institute of Science and Technology Policy – NISTEP) เป็้น
องค์กรหลักท่�รับผิดชอบการคาดการณ์ระดับชาติ โดยดำาเนินโครงการคาดการณ์ขนาดใหญ่ทุก ๆ  5 ปี้ และ
ใช้เทคนคิเดลฟิายเป้น็วิธ่การหลกั ในโครงการคาดการณค์ร้ังล่าสุดใน พ.ศึ.2562 ม่ผู้เข้าร่วมกระบวนการ
มากกว่า 6,697 คนท่�เป็้นผู้เช่�ยวชาญจำากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาช่พ และครอบคลุมป้ระเด็น
มากกว่า 700  เรื�อง12

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
กระบวนการเดลฟิายเริ�มต้นจำากการกำาหนดป้ระเดน็ท่�ต้องการศึึกษาหรอืคาดการณ์ให้ชดัเจำนท่�สดุ เพื�อ
ระบทุัง้ขอบเขตศึาสตร์และสาขาท่�ต้องการวเิคราะห์ รวมถึงรายชื�อผูเ้ช่�ยวชาญท่�ต้องการเชิญให้เข้าร่วม
กระบวนการ สิ�งสำาคญัท่�ต้องแจ้ำงผูเ้ช่�ยวชาญคอืการป้กปิ้ดชื�อและตวัตนของผูร่้วมเข้ากระบวนการ เพื�อ
ให้ผู้เช่�ยวชาญสามารถตอบคำาถามได้อย่างอิสระ เมื�อกำาหนดขอบเขตและรายชื�อผู้เช่�ยวชาญแล้ว คณะ
ทำางานจำึงร่างคำาถามสำาหรับแบบสอบถามท่�จำัดส่งไป้ให้ผู้เช่�ยวชาญตอบเป้็นชุด ๆ ต่อเนื�องกัน 

ชุดคำาถามท่�ส่งไป้ให้ผู้เช่�ยวชาญถือเป้็นหัวใจำของกระบวนการเดลฟิาย สมมติว่าคำาถามหลักท่�นัก
วิจำัยต้องการทราบคือป้ีท่�ป้ระเทศึไทยจำะก้าวพ้นกักดับรายได้ป้านกลางและเป้็นป้ระเทศึท่�พัฒนาแล้ว 
หรือป้ีท่�บริการแท็กซ่�ในกรุงเทพฯ จำะใช้รถยนต์ไร้คนขับเป้็นส่วนใหญ่ คำาถามดังกล่าวจำะป้รากฏ
อยู ่ในแบบสอบถามชุดแรก คำาตอบของผู ้เช่�ยวชาญจำะระบุป้ีท่�คาดว่าเหตุการณ์นั้นจำะเกิดขึ้น 
จำากนั้นนักวิจำัยจำะรวบรวมและป้ระมวลคำาตอบเหล่าน่้ แล้วแสดงออกมาเป้็นพิสัย (range) หรือช่วงป้ี
ท่�ผู้เช่�ยวชาญตอบมา แบบสอบถามชุดท่�สองท่�ส่งไป้ให้ผู้เช่�ยวชาญกลุ่มเดิม จำะแสดงช่วงป้ีท่�ป้ระมวลมา 
ขั้นตอนน้่จำะเน้นถามผู้เช่�ยวชาญท่�ให้คำาตอบท่�สูงท่�สุดและตำ�าท่�สุด หรือคนท่�ให้คำาตอบท่�ม่ค่าห่างจำาก
ค่าเฉล่�ยมากให้ทบทวนคำาตอบของตัวเอง เมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกับคำาตอบของกลุ่มผู้เช่�ยวชาญทั้งหมดแล้ว 
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ผู้เช่�ยวชาญกลุ่มน่้อาจำป้รับคำาตอบของตนเอง หรือให้คำาอธิบายเพิ�มเติมว่า ทำาไมคำาตอบของตนเองจำึง
แตกต่างจำากกลุ่มคณะผู้เช่�ยวชาญอื�นมาก  

จำากนั้น คณะผู้วิจำัยจำะสังเคราะห์เหตุผลเหล่าน่้ เพื�อนำาไป้สร้างชุดคำาถามรอบท่�สาม ซึ�งนำาเสนอ
ทั้งช่วงป้ีท่�ได้ป้ระมวลมาจำากรอบท่�สอง และคำาอธิบายของคำาตอบท่�แตกต่างมากจำากคนอื�น ชุดคำาถาม
รอบท่�สามอาจำเป้ิดโอกาสให้คนอื�นโต้แย้งคำาตอบและคำาอธิบายท่�นำาเสนอไป้ โดยใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จำ
จำริงท่�ม่อยู่ ข้อโต้แย้งเหล่าน่้จำะนำาเสนอต่อไป้ในชุดคำาถามรอบท่�ส่�และห้า รวมทั้งป้ระเด็นท่�ทั้งกลุ่มเห็น
พ้องกันเป้็นฉันทามติ

วธ่ิการคาดการณ์แบบเดลฟิายนยัหนึ�งเป็้นการเปิ้ดให้มก่ารโต้แย้งกนัภายใต้สถานการณ์ท่�นกัวจิำยั
สามารถควบคมุได้ แนวทางน้่ทำาให้เกดิการแลกเป้ล่�ยนและป้้อนข้อมลูกลับไป้กลับมาเก่�ยวกบัความเหน็
ท่�สุดขั้วหรือแตกต่างมากจำากความเห็นของคนอื�น ๆ จำนกระทั�งสามารถสร้างฉันทามติได้ระดับหนึ�ง
ภายในกลุ่มผู้เช่�ยวชาญนั้น แม้ว่าในบางกรณ่ ฉันทามติอาจำไม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่วิธ่การเดลฟิายทำาให้นัก
วิจำัยและผู้เข้าร่วมกระบวนการเห็นถึงเหตุผลและข้อสมมติอย่างชัดเจำนมากขึ้น ข้อค้นพบในส่วนน่้ม่
ป้ระโยชน์อย่างมากในการนำาเอาผลลัพธ์จำากการคาดการณ์ด้วยวิธ่การเดลฟิายไป้ใช้ต่อในการวางแผน
ยุทธศึาสตร์และนโยบาย

เมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกับวิธ่การป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการและการป้ระชุมกลุ่มย่อย วิธ่การเดลฟิายเป้ิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการม่เวลาตรึกตรองและเก็บข้อมูลเพิ�มขึ้นในช่วงระหว่างการสำารวจำเดล
ฟิายแต่ละรอบ จำงึเป็้นวธ่ิการท่�มป่้ระสทิธภิาพในการวเิคราะห์เชิงลึก และการจัำดลำาดบัความสำาคัญด้วย
ฉันทามติจำากความเห็นของผู้เช่�ยวชาญท่�เข้าร่วมในกระบวนการ

วิธ่การเดลฟิายให้ความสำาคัญกับเกณฑ์ในการเลือกผู้เช่�ยวชาญท่�เข้าร่วมในกระบวนการสำารวจำ 
และการออกแบบกระบวนการให้มั�นใจำได้ว่าผูเ้ข้าร่วมเข้าใจำวตัถปุ้ระสงค์ของกระบวนการเดลฟิาย และ
ยินด่เข้าร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

เนื�องจำากวธ่ิการเดลฟิายมุง่เน้นท่�ความเหน็ของผูเ้ช่�ยวชาญ แนวคดิพืน้ฐานจึำงแตกต่างอย่างชดัเจำน
จำากวธ่ิการศึึกษาอนาคตท่�เน้นเครื�องมอืทางสถติ ิจำำานวนผู้เข้าร่วมกระบวนการเดลฟิายมักม่น้อย ผลลัพธ์
จำากการทำาเดลฟิายจึำงไม่สามารถนำาไป้ทำานายว่า ในกลุ่มป้ระชากรท่�ใหญ่กว่าน้ัน ผลลัพธ์จำะเป้็น
อย่างไร แม้แต่ในกรณ่ท่�เป้ล่�ยนกลุ่มผู้เช่�ยวชาญเป้็นกลุ่มอื�น ผลลัพธ์ของกระบวนการเดลฟิายอาจำ
แตกต่างกัน ข้อค้นพบจำากกระบวนการเดลฟิายจำึงเป้็นเพ่ยงผลการป้ระมวลความเห็นของคนกลุ่ม
หนึ�งเท่านั้น แต่นั�นไม่ได้หมายความว่า กระบวนการเดลฟิายไม่ม่ป้ระโยชน์และไม่น่าเชื�อถือ เพราะจำุด
มุง่หมายสำาคญัของวธ่ิการน้่คอืการค้นหาแนวคดิเก่�ยวกับอนาคต ทัง้ท่�ได้รบัฉนัทามตจิำากคนในกลุม่หรอื
ท่�แตกต่างอย่างมากจำากความเห็นอื�น ๆ 

คำาถามพืน้ฐานของวิธก่ารเดลฟิายเพื�อการคาดการณ์และวางแผนอนาคตแบ่งออกเป็้นสามป้ระเภท 
ได้แก่ 

1. การคาดการณ์เหตุการณ์ท่�น่าจำะเกิดข้ึนในอนาคต คำาถามหลักคือเหตุการณ์หรือป้ัจำจัำยนั้น
จำะเกิดข้ึนเมื�อใด รวมถึงคุณลักษณะ รูป้แบบ และระดับของเหตุการณ์หรือป้ัจำจัำยนั้นจำะ
เป้็นอย่างไร 



125 | อนาคตศึกษา

2. ความพึงป้ระสงค์ของสถานการณ์ในอนาคต คำาถามหลกัคอืเหตกุารณ์หรอืปั้จำจัำยหนึ�งสมควร
ท่�จำะเกิดขึ้นหรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร 

3. วิธ่การบรรลุหรือหล่กเล่�ยงสถานการณ์ในอนาคต คำาถามหลักคือถ้าเหตุการณ์หนึ�งสมควร
เกดิขึน้ จำะต้องดำาเนนินโยบายหรอืกจิำกรรมอะไรบ้างเพื�อทำาให้สิ�งนัน้เกดิขึน้จำริง และบรรลุ
เป้้าหมายท่�ตั้งไว้ ในทางกลับกัน ถ้าหากไม่ควรเกิดขึ้น ควรต้องทำาอะไรบ้างเพื�อหล่กเล่�ยง
หรอืป้้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ คำาถามในส่วนน่อ้าจำครอบคลุมถึงระดบัความเป็้นไป้
ได้ท่�นโยบายจำะทำาให้สามารถบรรลุเป้้าหมายได้

คำาถามทั้งสามกลุ่มอาจำต้องใช้กลุ่มผู้เช่�ยวชาญคนละกลุ่ม เนื�องจำากแต่ละเรื�องต้องการคำาตอบท่�
แตกต่างกัน บางคำาถามอาจำต้องการผู้เช่�ยวชาญในเชิงวิชาการท่�มองเห็นภาพกว้างไกลและข้ามสาขา
วชิา บางคำาถามอาจำต้องการป้ระสบการณ์เชงิป้ฏบิตัแิละความเข้าใจำในปั้จำจำยัท่�มผ่ลต่อการนำานโยบาย
ไป้ดำาเนินการใช้จำริง 

วิธ่การเดลฟิายอาจำป้ระยุกต์ใช้วิธ่การสอบถามและรวบรวมความเห็นของผู้เช่�ยวชาญด้วยวิธ่
การอื�นนอกจำากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่�ยวชาญ โดยเชิญให้เข้าร่วม
กระบวนการโดยไม่เป้ิดเผยชื�อและตัวตน การสัมภาษณ์เชิงลึกอาจำดำาเนินการสองครั้ง ถ้าสามารถจำัด
เวลาได้ แต่โดยมากมักเป้็นการสัมภาษณ์ครั้งเด่ยว โดยใช้วิธ่ถามท่�เร่ยกว่า feed-forward คือการตั้ง
คำาถามและให้ข้อมูลท่�ได้มาจำากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่�ยวชาญคนอื�น มารอบหนึ�งแล้ว และ
เป้็นความเห็นท่�เริ�มสอดคล้องกัน แม้ว่าความเห็นจำากการสัมภาษณ์อาจำแตกต่างกันมาก แต่ไม่ถือว่า
เป้็นป้ัญหา เพราะวัตถุป้ระสงค์ของวิธ่การเดลฟิายคือเพื�อหาแนวคิดท่�สำาคัญสำาหรับการวิเคราะห์ขั้น
ต่อไป้ ไม่ใช่การสร้างข้อมูลจำำานวนมากเพื�อการวิเคราะห์เชิงสถิติ  ข้อด่ของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ 
ผู้วิจำัยสามารถสอบถามเพิ�มเติมได้ โดยเฉพาะในกรณ่ท่�ต้องการทราบถึงเหตุผลของความคิดเห็นของผู้
เช่�ยวชาญ และในกรณ่ท่�ได้คำาตอบท่�ไม่คาดหมายมาก่อน

นอกจำากข้อมูลหลักท่�ได้จำากการสำารวจำความคิดเห็นของผู้เช่�ยวชาญแล้ว กระบวนการเดลฟิาย
จำำาเป้็นต้องม่การวิจำัยเอกสารเบื้องต้น เพื�อป้ระมวลแนวโน้มและป้ัจำจำัยไม่แน่นอนเบื้องต้นท่�จำะใช้ใน
การสำารวจำความเห็น นอกจำากน่ ้การป้ระชุมกลุม่ย่อยเพื�อการทำาเดลฟิายสามารถป้ระยกุต์ใช้เครื�องมอื
สารสนเทศึสมัยใหม่ด้วยซอฟิต์แวร์หรือแอป้พลิเคชันออนไลน์ ท่�เป้ิดให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมม่ป้ฏิสัมพันธ์
กันได้ โดยยังคงหลักการพื้นฐานของการป้้อนกลับข้อมูล ในบางกรณ่ผู้เข้าร่วมสนทนาอาจำเป้ิดเผยตัว
ตน แต่ม่วิธ่การให้แต่ละคนสามารถลงคะแนนเส่ยงอย่างอิสระด้วยช่องทางออนไลน์  แม้กระทั�งการใช้
แบบสอบถามในการสำารวจำความคิดเห็นเริ�มใช้แบบสอบถามออนไลน์มากขึ้น เพื�อลดระยะเวลาในการ
สำารวจำและการวิเคราะห์ข้อมูลจำากผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิธิีเดลฟายแบบเรียลไทมู์
อก่วธิก่ารหนึ�งท่�พัฒนามาจำากวธ่ิเดลฟิายคอืวธิเ่ดลฟิายแบบเรย่ลไทม์หรอืเวลาจำรงิ (real-time Delphi) 
คณะผู้วิจำัยในโครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ (The Millennium Project) ของสมาพันธ์แห่งสมาคม
สหป้ระชาชาติโลก (World Federation of United Nations Associations) ได้พัฒนาวิธ่การน่้ โดย
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ยึดหลักการพื้นฐานเหมือนกับวิธ่การเดลฟิายทั�วไป้ คือ การใช้แบบสอบถามท่�ส่งไป้ยังผู้เช่�ยวชาญท่�ไม่
เป้ิดเผยตัวตนและม่การป้้อนกลับข้อมูล13 ข้อแตกต่างจำากแบบดั้งเดิมคือผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคน
สามารถเข้าถึงแบบสอบถามบนเว็บไซต์ เมื�อกรอกคำาตอบบนเว็บไซต์แล้ว ระบบเดลฟิายจำะส่งข้อมูล
ไป้ยังฐานข้อมูลบนเซิร์ฟิเวอร์ (server) ท่�ป้ระมวลผลทันท่ แล้วจำึงส่งผลการคำานวณกลับไป้ยังผู้เข้า
ร่วมกระบวนการทุกคน พร้อมกันน้่ทุกคนจำะเห็นค่าเฉล่�ยหรือพิสัยของคำาตอบ รวมท้ังเหตุผลทั้งหมด
ท่�แต่ละคนได้ให้ไว้ 

วิธ่เดลฟิายแบบเร่ยลไทม์ไม่ได้ม่การสำารวจำเป้็นรอบ เหมือนวิธ่การเดลฟิายแบบดั้งเดิม แต่ผู้เข้า
ร่วมสามารถเป้ล่�ยนคำาตอบและเหตุผลของตนเองได้ เมื�อได้เห็นผลลัพธ์ท่�เป้็นค่าเฉล่�ยหรือพิสัยของคำา
ตอบของคนอื�นในกลุม่ แต่ละคนอาจำเป้ล่�ยนคำาตอบของตนเองได้เสมอ หลกัการพ้ืนฐานของวิธ่การเดล
ฟิายยงัคงมอ่ยูใ่นวธิก่ารแบบเรย่ลไทม์ ทัง้ความเป็้นนรินาม การป้้อนกลบัข้อมลูและผลลพัธ์ และการนำา
เสนอผลลพัธ์ให้กบัผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ  ข้อด่ของการทำาเดลฟิายแบบเร่ยลไทม์คอืความสะดวกรวดเรว็ 
และสามารถใช้ได้กับผู้เช่�ยวชาญจำำานวนมากท่�อยู่ในหลายพื้นท่�พร้อมกันหรือแม้แต่ทั�วโลก แต่ต้องม่
การเตรย่มพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้เว็บไซต์ ฐานข้อมลูและความสามารถในการป้ระมวลผลทนัท่ 
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วงล้ออนาคตและรูป
อนาคตหลายเหล่ียม

วงล้ออนาคต (Futures Wheel) เป้็นวิธ่การคาดการณ์ท่�ใช้วิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์และผลกระทบ
ของแนวโน้ม เหตุการณ์ และป้ระเด็นอุบัติใหม่ รวมถึงการตัดสินใจำท่�อาจำเกิดขึ้นในอนาคต ผลกระทบ
ดังกล่าวม่ทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมหลายทอด นักอนาคตศึาสตร์ เจำอโรม เกลน (Jerome 
Glenn) พัฒนาวิธ่การน่้ใน พ.ศึ. 2514 ซึ�งต่อมากลายเป้็นวิธ่การหนึ�งท่�นิยมใช้ในการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติ
การท่�ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมวิเคราะห์และพิจำารณาผลกระทบในอนาคต และสร้างข้อมูลท่�
เป้็นป้ระโยชน์สำาหรับกระบวนการวิเคราะห์นโยบายและการคาดการณ์เพื�อกำาหนดนโยบาย  วิธ่การน่้
ต่อมาได้รับการพัฒนาและป้ระยุกต์ใช้ในด้านอนาคตศึึกษาและการวางแผนด้านต่าง ๆ และม่ชื�อเร่ยก
อื�น เช่น วงล้อการดำาเนินการ (Implementation Wheel) วงล้อผลกระทบ (Impact Wheel) แผนท่�
ความคิด (Mind Map) และการโยงใยผลกระทบ (Webbing)  

วธิก่ารวงล้ออนาคตเป็้นวธิก่ารท่�ใช้ได้ง่าย ไม่ซบัซ้อนยุง่ยาก ใช้เพย่งกระดาษเป้ล่าและป้ากกา แต่
เป็้นเครื�องมอืท่�ทรงพลงัและใช้ป้ระโยชน์ได้เป็้นอย่างด ่จำงึได้รบัความนยิมมากในหมูน่กัอนาคตศึาสตร์ทั�ว
โลก ทัง้ในด้านการเรย่นการสอนด้านอนาคตศึาสตร์และการวางแผน รวมถงึการใช้งานจำริงเพื�อวางแผน
นโยบายสาธารณะและการดำาเนนิธรุกจิำของบรษัิทเอกชน ทัง้ในการระบถุงึปั้ญหาและโอกาสในอนาคต 
สินค้าและการบริการใหม่ และช่องทางตลาดใหม่ รวมถึงการป้ระเมินทางเลือกยุทธศึาสตร์และกลยุทธ์
ใหม่ วงล้ออนาคตม่ความคล้ายคลึงกับการวาดแผนท่�ความคิด (mind mapping) ซึ�งแสดงผลกระทบ
สืบเนื�องเป้็นเส้นตรงจำากเหตุการณ์หรือแนวโน้มตั้งต้น ในขณะท่�วงล้ออนาคตแสดงความสัมพันธ์เป้็น
วงกลม แผนท่�ความคิดใช้ได้ด่ในการสำารวจำความคิด แต่ไม่ได้แบ่งแยกผลกระทบเป้็นลำาดับขั้นดังใน
กรณ่ของวิธ่วงล้ออนาคต

วงล้ออนาคตเป็้นวธ่ิการระดมสมองแบบม่โครงสร้าง (structured brainstorming) ท่�ใช้ตัง้คำาถาม
และหาคำาตอบเก่�ยวกับอนาคต ขั้นตอนเริ�มแรกคือการเข่ยนชื�อแนวโน้มหรือเหตุการณ์ในวงกลมตรง
กลางกระดาษ แล้วจึำงลากเส้นออกจำากวงกลมนั้นคล้ายกับซ่�วงล้อ แล้วจึำงเข่ยนผลกระทบโดยตรง
ในขั้นแรกตรงป้ลายซ่�ล้อนั้น ต่อจำากนั้น จำึงลากเส้นต่อไป้อ่กเพื�อแสดงผลกระทบขั้นต่อไป้ ดั�งเป้็นวง
ล้อวงท่�สอง ทำาเช่นน่้ต่อไป้เรื�อย ๆ จำนเห็นภาพท่�ชัดเจำนและครอบคลุมของผลกระทบของเหตุการณ์
หลักท่�เข่ยนไว้ตรงกลางวงล้อนั้น



อนาคตศึกษา | 128

วิธ่การวงล้ออนาคตนอกจำากใช้วิเคราะห์ผลกระทบท่�ม่โอกาสเกิดขึ้นจำากแนวโน้มหรือเหตุการณ์
ในป้ัจำจำุบันหรือท่�อาจำเกิดขึ้นในอนาคตอย่างครอบคลุมแล้ว ยังใช้ในการพยากรณ์และฉายรายละเอ่ยด
ของฉากทัศึน์ในอนาคต โดยสะสางความสัมพันธ์ท่�ซับซ้อนระหว่างองค์ป้ระกอบต่าง ๆ และการพัฒนา
แนวคิดใหม่จำากแนวคิดท่�ม่อยู่แต่เดิม อ่กทั้งยังเป้็นวิธ่การท่�สามารถสร้างการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้
ส่วนเสย่ไป้พร้อมกนั ในการน่ ้คณะทำางานจำะเลอืกฉากทศัึน์ท่�สนใจำและป้ระเด็นในฉากทศัึน์นัน้ท่�ต้องการ
ขยายความ แล้วดำาเนนิกระบวนการระดมสมองเพื�อระบผุลกระทบท่�เกดิขึน้จำากเหตกุารณ์หรือแนวโน้ม
ในฉากทศัึน์นัน้  จำากนัน้ คณะทำางานอาจำวเิคราะห์ป้ระเด็นเดย่วกนัในฉากทศัึน์อื�น เพื�อเป้รย่บเท่ยบราย
ละเอ่ยดของแต่ละฉากทัศึน์สำาหรับการป้ระเมินทางเลือกในเชิงยุทธศึาสตร์ต่อไป้   

ท่�มา: Belfo et al. (2015)

แผนุภาพที่ 6
ตัวอย่างภาพวงล้ออนุาคุต
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ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
การระดมสมองเพื�อจำัดทำาวงล้ออนาคตเริ�มจำากการกำาหนดป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะห์ ซึ�งอาจำเป้็น
ป้ัจำจัำย แนวโน้ม แนวคิด หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างท่�สนใจำ กระบวนการระดมสมองเริ�มจำากการ
เข่ยนป้ระเด็นดังกล่าวตรงกลางกระดาษ ฟิลิป้ชาร์ท กระดาน หรือใช้โป้รเจำกต์เตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ 
จำากนั้น กระบวนกร (facilitator) หรือผู้ดำาเนินการป้ระชุมเป้ิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมนำาเสนอ
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ท่�คาดว่าจำะเกิดข้ึนโดยตรงจำากเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยเริ�มต้นนั้น แล้วจำึงวาดเส้น
ตรงเหมอืนซ่�ล้อจำากวงกลมตรงกลาง จำงึลากเส้นเชื�อมผลกระทบขัน้แรกเข้าด้วยกนัเป็้นวงกลมหรอืวงร่

จำากนั้น กระบวนกรจำะขอให้ผู้เข้าป้ระชุมลืมป้ัจำจัำยตั้งต้นท่�อยู่ตรงกลางวงล้อไป้ก่อน แล้วเสนอ
ผลกระทบขัน้ต่อไป้ท่�คดิว่าจำะเกดิขึน้จำากผลกระทบขัน้แรก  เมื�อได้ผลกระทบข้ันท่�สองแล้ว จำงึลากเส้น
วงกลมอ่กวงหนึ�ง  ผู้จำัดการป้ระชุมสามารถกำาหนดจำำานวนวงรอบของวงล้อได้ตามความเหมาะสมของ
เวลาและทรพัยากรท่�มอ่ยู ่หลกัการพืน้ฐานของการระดมสมองเพื�อสร้างวงล้ออนาคตคือ การเปิ้ดโอกาส
ให้ผูเ้ข้ารว่มป้ระชุมสามารถเสนอความคดิเห็นได้อย่างอสิระในช่วงแรก โดยไม่ป้ระเมนิว่าป้ระเดน็ท่�นำา
เสนอมาถูกต้องหรือไม่ หรือม่ความเป้็นไป้ได้มากน้อยขนาดไหน จำากนั้น จำึงใช้วิธ่การใดวิธ่การหนึ�งใน
การอภิป้รายระหว่างผู้เข้าร่วมป้ระชุม เพื�อป้ระเมินและตัดสินใจำร่วมกันว่า ป้ระเด็นไหนม่ความเป้็นไป้
ได้มากกว่ากัน คล้ายกับขั้นตอนการสร้างความชัดเจำนในกระบวนการระดมสมองทั�วไป้  

ท่�มา: Belfo et al. (2015)

แผนุภาพที่ 7
ตัวอย่างวงล้ออนุาคุตข้องนุวัตกรรมูด้านุเทคุโนุโลยีสืารสืนุเทศ
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วงล้ออนาคตเป็้นวธิก่ารท่�ดำาเนนิการได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื�องมอือะไรเป็้นพเิศึษ และไม่ต้องมก่าร
ฝึกอบรมอะไรเป็้นพเิศึษ ในขณะท่�ผูเ้ข้าร่วมป้ระชมุสามารถเข้าใจำวธ่ิการและกระบวนการได้ง่าย  วธ่ิการ
น่ส้ามารถใช้ได้ในแทบทกุขัน้ตอนท่�ต้องการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงของเหตกุารณ์และ
แนวโน้มในกระบวนการคาดการณ์ จำึงเป้็นเครื�องมือท่�ม่ความยืดหยุ่นและใช้ได้ด่ในหลายสถานการณ์ 

วงล้ออนาคตสามารถใช้ได้ในการสร้างวงจำรสะท้อนกลับ (feedbook loop) ทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ซึ�งแสดงผลกระทบข้ันต่อ ๆ  ไป้ท่�ย้อนกลับมาท่�จำุดเริ�มต้น การวิเคราะห์ความเชื�อมโยงเชิงเหตุ
และผลด้วยวิธ่การวงล้ออนาคตสามารถพัฒนาต่อเป้็นผังพลวัตระบบ (system dynamics) สำาหรับ

อก่วธ่ิการหนึ�งคอื ก่อนท่�จำะเขย่นผลกระทบใดลงไป้ในกระดาษ กระบวนกรอาจำเปิ้ดโอกาสให้ผูเ้ข้า
ร่วมป้ระชมุอภปิ้รายกนั เพื�อเลอืกผลกระทบท่�คดิว่าน่าจำะม่โอกาสเกดิขึน้จำรงิ ถ้าทกุคนในกลุม่เห็นด้วย
ว่า ป้ัจำจัำยใดป้ัจำจำัยหนึ�งน่าจำะเกิดข้ึนจำริง จำึงระบุและบันทึกลงไป้ในวงล้ออนาคต ท่�ป้ระชุมอาจำใช้หลัก
เกณฑ์ฉันทามติในการเลือกป้ระเด็นท่�จำะเข่ยนลงไป้ในวงล้ออนาคต และเพื�อตัดป้ระเด็นท่�ไม่น่าจำะเกิด
ขึ้นออกไป้ เพื�อให้กระบวนการกระชับและม่ป้ระสิทธิภาพมากขึ้น

การแสดงลำาดับขั้นของผลกระทบเป้็นข้ันท่�หนึ�ง สองและสาม อาจำใช้วิธ่การอื�นแทนการสร้าง
วงกลมเป้็นรอบ ๆ ได้ เช่น การใช้ลูกศึรสองเส้นระหว่างผลกระทบขั้นท่�หนึ�งกับขั้นท่�สอง และลูกศึร
สามเส้นระหว่างผลกระทบข้ันท่�สองกับขั้นท่�สาม ข้อด่ของวิธ่การน้่คือสามารถแสดงผลกระทบไขว้ 
(cross impact) ได้

ท่�มา: David Snyder U.S. National Security Agency อ้างใน Glenn (2009a)

แผนุภาพที่ 8
ตัวอย่างวิธิีการแสืดงวงล้ออนุาคุตที่ใช้จ�านุวนุลูกศรแทนุล�าดับข้ั้นุข้องผลกระทบ
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การวิเคราะห์เชิงป้ริมาณต่อไป้ได้ วิธ่การวงล้ออนาคตเป้ิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถคิด
วิเคราะห์ป้ัจำจัำยต่าง ๆ ได้ด้วยกรอบแนวคิดเชิงระบบโครงข่ายท่�ม่ความสัมพันธ์และป้ฏิสัมพันธ์ท่�ซับ
ซ้อนและยืดหยุ่น แทนท่�จำะเป้็นระบบแบบง่ายท่�ความสัมพันธ์ระหว่างป้ัจำจัำยเป้็นแบบเส้นตรงและม่
ลำาดับศึักย์ นอกจำากน่้ รูป้แบบความสัมพันธ์ท่�ป้รากฏออกมาในวงล้ออนาคตอาจำขัดแย้งซึ�งกันและกัน 
ซึ�งอาจำใช้เป้็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศึาสตร์  วิธ่การวงล้ออนาคตจำึงสะท้อนพื้นฐาน
ด้านทฤษฎ่เชิงระบบแบบซับซ้อนและม่พลวัต อ่กท้ังยังเป้็นวิธ่การท่�แสดงภาพความสัมพันธ์ท่�เข้าใจำได้
ง่ายและสื�อสารได้อย่างชัดเจำน

อย่างไรกต็าม ในกระบวนการเชื�อมต่อปั้จำจัำยต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัเป็้นวงล้ออนาคต ความซบัซ้อนท่�เกดิ
ขึ้นอาจำทำาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการหรือกระบวนกรไม่สามารถสร้างรูป้แบบของภาพอนาคตท่�เข้าใจำได้ 
แม้ว่าจำดุแขง็ของวธิก่ารน่อ้ยูท่่�การค้นพบรปู้แบบความสมัพนัธ์ท่�ชดัเจำนของปั้จำจำยัต่าง ๆ  ในภาพอนาคต 
แต่กระบวนการระดมสมองอาจำทำาให้ป้ระเด็นท่�ป้รากฏม่ความซับซ้อนเกินไป้จำนไม่สามารถสร้างภาพ
ความสมัพันธ์ท่�ชดัเจำนขึน้ได้ การใช้วธิก่ารวงล้ออนาคตจำงึต้องระวงัไม่ให้ป้ระเดน็ต่าง ๆ  ซบัซ้อนจำนเกนิไป้

ข้อจำำากัดอ่กป้ระการหนึ�งของวิธ่การวงล้ออนาคตคือ ผลลัพธ์จำากการระดมสมองขึ้นอยู่กับความรู้
และความสามารถของคนท่�เข้าร่วมกระบวนการ ไม่เฉพาะในการระบุป้ัจำจำัยหรือผลกระทบท่�สำาคัญ แต่
รวมไป้ถึงการเข้าใจำผิดว่า ป้ัจำจำัยต่าง ๆ ม่ความสัมพันธ์เป้็นแบบเหตุและผล (causation) แต่ในความ
เป้็นจำริงแล้วเป้็นแบบสหสัมพันธ์ (correlation) นอกจำากน้่ ผลกระทบท่�แสดงในวงล้ออนาคตอาจำไม่
แสดงถึงจำงัหวะเวลาและความเป็้นไป้ได้ของการเกดิผลกระทบ โดยเฉพาะเมื�อเป้รย่บเทย่บกบัผลกระทบอื�น 
ข้อจำำากัดน่้ทำาให้นักอนาคตศึาสตร์ได้พัฒนาวิธ่การรูป้อนาคตหลายเหล่�ยมขึ้นมา เพื�อแก้ไขข้อจำำากัด
เก่�ยวกับช่วงเวลาและระดับความเป้็นไป้ได้ของผลกระทบต่าง ๆ

รูปอนุาคุตหลายเหลี่ยมู 
วธิก่ารศึึกษาอนาคตแบบรปู้อนาคตหลายเหล่�ยม (Futures Polygon) พฒันามาจำากวธ่ิการวงล้ออนาคต 
โดยนักอนาคตศึาสตร์ชื�ออันโทน่โอ ป้าชิเนลล่ (Antonio Pacinelli)  ป้าชิเนลล่วิพากษ์ว่า แนวคิดวง
ล้ออนาคตแบบเดิมม่ข้อจำำากัดในการป้ระเมินความเป้็นไป้ได้ของผลกระทบท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้น แต่การ
ป้ระเมินดังกล่าวเป้็นองค์ป้ระกอบท่�จำำาเป้็นในการคาดการณ์และการกำาหนดแนวทางการนำาผลลัพธ์
จำากการคาดการณ์ไป้ดำาเนินการต่อ14 เกณฑ์หนึ�งท่�วิธ่การวงล้ออนาคตใช้ในการป้ระเมินความเป้็นไป้
ได้คือฉันทามติของผู้เข้าร่วมกระบวนการ กล่าวคือ ถ้าผู้ร่วมสร้างวงล้ออนาคตเห็นด้วยกันทั้งหมดว่า 
เหตกุารณ์หรอืผลกระทบหนึ�งมโ่อกาสเกดิข้ึนจำรงิ น่าจำะเป็้นหลักป้ระกนัได้ว่า เหตุการณ์หรอืผลกระทบ
นั้นเชื�อว่าเกิดขึ้นจำริงในอนาคต (plausible) แนวคิดน่้เชื�อว่า การตัดสินใจำดังกล่าวควรเกิดขึ้นก่อนการ
คาดการณ์หรอืการสร้างฉากทศัึน์ แต่เกณฑ์ดงักล่าวไม่ระบรุะดบัความเป็้นไป้ได้ของเหตกุารณ์หรอืผลก
ระทบหนึ�งภายในระยะเวลาท่�สนใจำ นอกจำากน่้ วิธ่การวงล้ออนาคตยังม่ข้อจำำากัดอื�นเก่�ยวกับผลกระทบ
ท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้น เช่น เมื�อใดท่�ผลกระทบจำะป้รากฏให้เห็นและเมื�อใดท่�จำะแสดงผลกระทบมากท่�สุด 
และผลกระทบนั้นจำะเกิดขึ้นยาวนานเท่าใด 
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วิธ่การรูป้อนาคตหลายเหล่�ยมมุ่งแก้ไขข้อจำำากัดดังกล่าว โดยเพิ�มขั้นตอนการป้ระเมินระดับความ
เป้็นไป้ได้ของผลกระทบท่�คาดการณ์ได้จำากวิธ่วงล้ออนาคต พร้อมกับป้ระเมินตำาแหน่งและช่วงเวลาท่�
ผลกระทบดังกล่าวจำะเกิดขึ้น วิธ่การน่้เหมาะสำาหรับขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างฉากทัศึน์ ซึ�งเน้นการ
ป้ระเมินความเป้็นไป้ได้ของฉากทัศึน์มากกว่าการป้ระเมินความเป้็นไป้ได้ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ�ง คุณลักษณะและวัตถุป้ระสงค์หลักของวิธ่วงล้ออนาคตและรูป้อนาคตหลายเหล่�ยมอยู่ตรงท่�การ
สร้างฉากทัศึน์ท่�เกิดจำากหลายเหตุการณ์ ซึ�งม่ผลกระทบต่อเนื�องกันเป้็นเรื�องราว เมื�อเหตุการณ์หนึ�ง
เกิดขึ้นมา ก็จำะทำาให้ความเป้็นไป้ได้ท่�อ่กเหตุการณ์หนึ�งจำะเกิดขึ้นเพิ�มตามมาได้ 

วิธ่การรูป้อนาคตหลายเหล่�ยมม่กระบวนการวิเคราะห์โดยคร่าวดังน่้
• ขั้นตอนแรกดำาเนินการเหมือนกับวิธ่การวงล้ออนาคตทั�วไป้ โดยใช้เกณฑ์การลงมติแบบ

เอกฉันท์ในการตัดผลกระทบและป้ระเด็นท่�ไม่น่าจำะเกิดขึ้นจำริงออกก่อน เพื�อเน้นเหตุการณ์
ท่�ผู้เช่�ยวชาญเห็นว่าน่าจำะเกิดขึ้นจำริงเท่านั้น

• จำากนั้น ผู้เข้าร่วมกระบวนการจำะระบุค่าความเป้็นไป้ได้ท่�เหตุการณ์หรือผลกระทบหนึ�ง จำะ
เกดิขึน้โดยอาจำป้ระชมุและอภปิ้รายกัน แล้วตกลงร่วมกันว่าความเป็้นไป้ได้อยูท่่�ระดบัใด  อก่
ช่องทางหนึ�งคอืการผ่านกระบวนการสื�อสารอื�น เช่น การตอบคำาถามผ่านทางกระบวนการเดล
ฟิาย ตวัอย่างคำาถามท่�ใช้คอื ความเป็้นไป้ได้ท่�จำะเกดิเหตกุารณ์หรือผลกระทบจำากกระบวนการ
วงล้ออนาคต ภายในช่วงเวลา 1 ปี้ 5 ปี้ 10 ปี้ 20 ปี้ อยู่ท่�ระดับใด

• เมื�อได้คำาตอบทั้งหมดแล้ว จำึงแสดงตัวเลขความเป้็นไป้ได้ออกมาในแผนภาพ  โดยเริ�มจำาก
การกำาหนดจุำดศึูนย์กลางของวงกลม แล้วแบ่งวงกลมออกเป้็นเส้่ยว ตามจำำานวนผลกระทบ
ท่�ต้องการป้ระเมินความเป้็นไป้ได้ จำากนั้นจำึงลากเส้นตรงท่�แสดงระดับความเป้็นไป้ได้หรือ
ความแน่นอนของแต่ละผลกระทบ ผลกระทบหนึ�งม่โอกาสเกิดขึ้นใกล้ ร้อยละ 100 เท่าใด 
เส้นรศัึมจ่ำะยาวใกล้จำรดกบัขอบเส้นวงกลมเท่านัน้ เมื�อลากเส้นรศัึมไ่ด้ครบทกุเหตกุารณ์แล้ว 
จำึงลากเส้นเชื�อมจำุดป้ลายเส้นรัศึม่ทั้งหมด เพื�อวาดเป้็นรูป้หลายเหล่�ยมต่อไป้ วิธ่การน่้ช่วย
ป้ระเมินความเป้็นไป้ได้ของผลกระทบท่�ได้คาดการณ์จำากวิธ่การวงล้ออนาคต แผนภาพข้าง
ล่างแสดงตัวอย่างของรูป้หลายเหล่�ยมแสดงความเป้็นไป้ได้ของเหตุการณ์ท่�คาดการณ์จำาก
กระบวนการสร้างวงล้ออนาคต

ท่�มา: Pacinelli (2006)

แผนุภาพที่ 9
รูปอนุาคุตหลายเหลี่ยมูแสืดงคุวามูเป็นุไปได้ข้องเหตุการณ์ในุอนุาคุต
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วธิก่ารรูป้อนาคตหลายเหล่�ยมสามารถใช้ร่วมกบัวธิก่ารคาดการณ์แบบอื�น ตวัอย่างเช่น ในโครงการ
วิเคราะห์โอกาสในการทำางานของคนจำนในพื้นท่� Chieti-Ortona ในอิตาล่ นักวิจำัยได้ผสมผสานวิธ่การ
ป้ระชุมกลุ่มย่อย การทำาเดลฟิายเก่�ยวกับนโยบาย วงล้ออนาคต และรูป้อนาคตหลายเหล่�ยม โดยใช้
แต่ละวิธ่การในแต่ละขั้นตอนของการคาดการณ์ ดังตัวอย่างหน้าถัดไป้

ท่�มา: Pacinelli (2006)

แผนุภาพที่ 10
การผสืมูผสืานุวิธิีการรูปอนุาคุตหลายเหลี่ยมูกับวิธิีการคุาดการณ์อื่นุ ๆ
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การวิเคราะห์ผลกระทบ 

การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ของเหตุการณ์หรือป้รากฏการณ์เป้็นกลุ่มวิธ่การศึึกษา
อนาคต ท่�แบ่งผลกระทบออกเป้็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ผลกระทบของเหตุการณ์ (event impact) ซึ�ง
เกดิขึน้เมื�อเหตกุารณ์หนึ�งท่�เกดิขึน้ในระบบหนึ�ง  ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact) ซึ�งเป็้นผลกระทบของ
เหตุการณ์หนึ�งต่อแนวโน้ม และผลกระทบไขว้ (cross-impact) ซึ�งเป้็นผลกระทบระหว่างเหตุการณ์
ต่าง ๆ

การวิเคราะห์ผลกระทบเหตุการณ์ (Event Impact Analysis) เน้นผลกระทบท่�เกิดข้ึนจำาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�ง ท้ังท่�คาดการณ์ได้หรือไม่สามารถเล่�ยงได้ ทั้งป้รากฏการณ์ธรรมชาติ
และเหตุการณ์ท่�เกิดจำากการกระทำาของมนุษย์ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบ
เหตุการณ์อาจำใช้ร่วมกับการศึึกษาอนาคตวิธ่การอื�น เช่น วิธ่วงล้ออนาคตและวิธ่รูป้อนาคตหลาย
เหล่�ยม ทัง้สองวิธ่การน้่สามารถใช้ร่วมกบัวธ่ิการเดลฟิายเพื�อป้ระเมนิความเป็้นไป้ได้ของผลกระทบและ
เหตกุารณ์อนาคตในแต่ละฉากทศัึน์ท่�พฒันามา แล้วจำงึพฒันาเป็้นรปู้อนาคตหลายเหล่�ยม เพื�อแสดงค่า
ความเป้็นไป้ได้ของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต

อก่วิธก่ารหนึ�งเป็้นการศึกึษาผลกระทบของเหตกุารณ์ท่�มโ่อกาสเกดิขึน้ในอนาคตต่อแนวโน้มของ
ป้รากฏการณ์ท่�สนใจำ15 วิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม (Trend Impact Analysis) เป้็นการ
ป้ระมาณค่านอกช่วง (extrapolate) ของแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงของป้ัจำจำัยหรือป้รากฏการณ์ท่�
แสดงด้วยตัวแป้รเชิงป้ริมาณหรือเชิงคุณภาพ แล้วใช้วิจำารณญาณของผู้เช่�ยวชาญในการป้รับแนวโน้ม
ของป้รากฏการณ์ดังกล่าวตามผลกระทบท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้น วิธ่การน้่สามารถใช้ร่วมกับวิธ่การแบบ
จำำาลองอื�นได้

อ่กวิธ่การหนึ�งคือการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) ซึ�งพิจำารณาผลกระทบ
ท่�แต่ละเหตกุารณ์มต่่อกัน วธ่ิการพ้ืนฐานของการวเิคราะห์คือการสร้างตารางไขว้ (matrix) โดยท่�แต่ละ
ช่องตารางแสดงป้ฏิสัมพันธ์ของแต่ละชุดเหตุการณ์ วิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้สามารถใช้สำาหรับ
วัตถุป้ระสงค์ของการศึึกษาอนาคตท่�หลากหลาย เช่น การป้รับค่าความเป้็นไป้ได้จำากวิธ่การเดลฟิาย16 
การคาดคะเนแนวโน้มในอนาคต17 และการสร้างฉากทัศึน์18 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้แบ่ง
ออกเป้็น 3 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ แบบจำำาลองสถานการณ์ (simulative approach) แบบฮั่ิวริสติก 
(heuristic approach) และแบบการหาค่าท่�เหมาะสมท่�สุด (optimization approach)
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การวิเคุราะห์ผลกระทบต่อแนุวโนุ้มู 
วิธ่คาดการณ์ผลกระทบเชิงป้ริมาณใช้ข้อมูลจำากอด่ตโดยทั�วไป้ โดยป้ระมาณค่านอกช่วงตามแนวโน้ม
ท่�ม่อยู่เดิมไป้ยังอนาคต วิธ่การน่้ใช้อย่างแพร่หลายมาเป้็นเวลานานในงานวิจำัยในหลายศึาสตร์และ
สาขาท่�ใช้วิธ่การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา (time-series) อาทิ วิธ่เศึรษฐมิติในเศึรษฐศึาสตร์ อย่างไร
ก็ตาม วิธ่การวิเคราะห์แนวน้่ไม่คำานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่�ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในองค์กร หรือใน
พื้นท่�หรือบริบทท่�ศึึกษา ข้อสมมติของวิธ่การน่้จำึงอยู่ท่�ว่า ป้ัจำจำัยขับเคลื�อนหรือตัวแป้รต้นท่�เป้็นสาเหตุ
ของการเป้ล่�ยนแป้ลงในอด่ต จำะยงัคงสร้างผลกระทบหรอืผลลพัธ์แบบเดมิต่อไป้ วธ่ิการน้่ยงัไม่คำานงึว่า 
เหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยบางอย่างในอนาคตอาจำทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป้รท่�เคยม่มาแต่อด่ตต้อง
เป้ล่�ยนไป้ จำนทำาให้แนวโน้มท่�ผ่านมาไม่เป็้นไป้ตามทศิึทางหรอืระดบัเดมิ วธิก่ารคาดการณ์แบบน่ ้ทำาให้
ผลลัพธ์ท่�วิเคราะห์ได้ไม่เป้ิดช่องให้กับเหตุการณ์ท่�คาดไม่ถึง จำึงทำาให้การวางแผนไม่ได้เตร่ยมพร้อม
สำาหรับเหตุการณ์ในลักษณะนั้น

ด้วยข้อจำำากัดดังกล่าว จำึงม่การพัฒนาวิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มขึ้นในช่วงป้ลาย
ทศึวรรษท่� 1970 เพื�อป้รับป้รุงการคาดการณ์ตามแนวโน้มแบบเดิม โดยป้รับการวิเคราะห์แบบอนุกรม
เวลาให้คำานงึถงึเหตกุารณ์ท่�อาจำเป้ล่�ยนแป้ลงแนวโน้มท่�เป็้นมาจำากอด่ต วธ่ิการน้่เริ�มจำากการจิำนตนาการ
และระบเุหตกุารณ์หรอืปั้จำจัำยท่�อาจำเป้ล่�ยนทศิึทางหรอืระดบัการเป้ล่�ยนแป้ลงของแนวโน้มท่�สนใจำ โดย
วิเคราะห์ทั้งชุดป้ัจำจำัยและเหตุการณ์สำาคัญ ความเป้็นไป้ได้ท่�จำะเกิดขึ้น และผลกระทบท่�อาจำเกิดขึ้น

ตัวอย่างของการใช้วิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม ได้แก่ งานศึึกษาของบริษัท Health 
Care Futures ซึ�งใช้วธ่ิการน้่ในการคาดการณ์อนาคตของตลาดยา และโครงการมลิเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ 
(Millennium Project) ใช้วธิก่ารน่ใ้นการสร้างดชันส่ถานการณ์อนาคต (State of the Future Index) 

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มม่สองข้ันตอนหลัก ในขั้นแรก นักวิเคราะห์จำะลาก
เส้นตรงหรือเส้นโค้งตามแนวโน้มตามข้อมูลในอด่ต เพื�อป้ระมาณค่านอกช่วงแล้วลากเส้นไป้ยังอนาคต
ในกรณ่ท่�ไม่เกิดเหตุไม่คาดคิด เส้นแนวโน้มน้่เร่ยกว่าเส้นฐาน (baseline) ท่�แสดงถึงสถานการณ์ฐาน 
(baseline scenario) ในกรณ่ท่�ไม่ม่ป้ัจำจำัยหรือเหตุการณ์แทรกซ้อนใด ๆ นักวิเคราะห์สามารถเลือก
เส้นท่�สะท้อนแนวโน้มตามข้อมูลจำริงมากท่�สุด โดยใช้ขั้นตอนวิธ่หรืออัลกอริทึม (algorithm) ท่�
เหมาะสม การเลือกเส้นฐานม่ความสำาคัญมาก เพราะจำะกำาหนดสถานการณ์พื้นฐานท่�วิเคราะห์เป้ร่ยบ
เท่ยบการเป้ล่�ยนแป้ลง

ขั้นตอนต่อมาเป้็นการสำารวจำ รวบรวมและป้ระมวลความเห็นและการตัดสินใจำของผู้เช่�ยวชาญใน
การค้นหาและระบุเหตุการณ์อนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นและทำาให้แนวโน้มจำากอด่ตเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ โดยระบุ
ทัง้เหตกุารณ์ท่�คาดว่าจำะเกดิ ระดบัความเป็้นไป้ได้ ภายในช่วงเวลาท่�กำาหนดไว้ และผลกระทบท่�คาดว่า
จำะเกิดขึ้นกับแนวโน้มในอนาคต นักวิเคราะห์อาจำเพิ�มขั้นตอนท่�สาม คือ การสร้างสถานการณ์หรือฉาก
ทศัึน์อนาคตท่�คำานงึถงึเหตุการณ์และปั้จำจำยัท่�คาดว่าจำะเกดิขึน้ แผนภาพท่� 11 แสดงแนวคิดพืน้ฐานของ
วิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มเหมาะสำาหรับการป้ระเมินนโยบาย โดยผู้ป้ระเมินสามารถ
เป้รย่บเทย่บค่าของปั้จำจำยัหรอืตวัแป้รท่�สนใจำในสถานการณ์ท่�ไม่ทำาอะไร (do-nothing) กับสถานการณ์
ท่�ดำาเนินนโยบาย โดยคาดป้ระมาณระดับความเป้็นไป้ได้และระดับผลกระทบท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้นจำาก
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นโยบายนั้น อ่กแนวทางหนึ�งคืออาจำใช้วิธ่การน่้ในการจำัดลำาดับของชุดทางเลือกนโยบายว่า นโยบาย
ไหนจำะทำาให้เกดิผลกระทบมากท่�สดุในช่วงเวลาท่�สนใจำ นโยบายหรอืมาตรการบางป้ระการอาจำสร้าง
ผลกระทบได้เรว็ แต่ม่ผลจำำากดัในช่วงเวลาสัน้ ในขณะท่�บางมาตรการอาจำสร้างผลลพัธ์ช้าแต่ยั�งยนืกว่า 
การเป้ร่ยบเท่ยบผลการวิเคราะห์จำะทำาให้สามารถตัดสินใจำได้อย่างม่ป้ระสิทธิภาพมากขึ้น

ในการวิเคราะห์ขั้นแรกท่�ลากเส้นแนวโน้มจำากป้ัจำจำุบันไป้ยังอนาคต ผู้วิเคราะห์ต้องกำาหนดเส้น
แนวโน้มจำากอด่ตมาจำนถึงป้ัจำจำุบันด้วยข้อมูลท่�ม่อยู่ โดยเลือกป้ระเภทแนวโน้มท่�น่าจำะแสดงรูป้แบบ
การเป้ล่�ยนแป้ลงได้ด่ท่�สุด  ป้ระเภทแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงม่อยู่หลายแบบ นับตั้งแต่แนวโน้มแบบ
เส้นตรง (linear) ท่�ใช้อยู่ทั�วไป้ในการพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน แนวโน้มแบบเลขยกกำาลัง (power)  
แบบฟิังก์ชันเลขช่้กำาลัง หรือเอกซ์โพเนนเช่ยล (exponential) ไป้จำนถึงแนวโน้มแบบลอการิทึม 
(logarithm) และแบบพหุนามหรือโพลิโนเม่ยล (polynomial) ตามตัวอย่างในแผนภาพข้างล่างน่้  

ดัดแป้ลงจำาก: Glenn (2009c)

ดัดแป้ลงจำาก: Glenn (2009c)

แผนุภาพที่ 11
แนุวคุิดการวิเคุราะห์ผลกระทบต่อแนุวโนุ้มูในุอนุาคุต

แผนุภาพที่ 12
ประเภทแนุวโนุ้มู
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การเลือกป้ระเภทแนวโน้มม่ความสำาคัญมากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มในอนาคต 
เนื�องจำากจำะกำาหนดสตูรคำานวณท่�ใช้ในการคาดการณ์ไป้ยงัอนาคต  เมื�อเลือกป้ระเภทแนวโน้มและสูตร
ท่�ใช้ในการลากเส้นแนวโน้มได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไป้คอืการพยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ยงัอนาคตในกรณ่
ท่�ไม่ม่เหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยขับเคลื�อนอะไรเป้ล่�ยนแป้ลงไป้จำากเดิม

การวิเคุราะห์ผลกระทบไข้ว้
อ่กวิธ่การหนึ�งในชุดเครื�องมือการวิเคราะห์ผลกระทบคือการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ซึ�งพัฒนาโดยเธ
โอดอร์ กอร์ดอน (Theodore Gordon) และโอลาฟิ เฮั่ลเมอร์ (Olaf Helmer) ใน พ.ศึ. 2509 วิธ่การ
น่้มุ่งวิเคราะห์ผลลัพธ์ของป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยต่าง ๆ ต่อความเป้็นไป้ได้ในอนาคต 
วิธ่การน้่มุ่งแก้ไขป้ัญหาท่�เกิดขึ้นจำากข้อสมมติในการคาดการณ์ด้วยวิธ่เดลฟิาย กล่าวคือ ในกรณ่เดล
ฟิาย ผู้เช่�ยวชาญต้องระบุค่าความเป้็นไป้ได้ของการเกิดเหตุการณ์หนึ�ง โดยไม่ได้คำานึงถึงกรณ่ท่�อ่ก
เหตุการณ์หนึ�งม่ผลกระทบท่�ทำาให้ค่าความเป้็นไป้ได้น้ันเป้ล่�ยนไป้ แต่ในความเป้็นจำริงป้ัจำจัำยหลาย
อย่างอาจำม่ป้ฏิสัมพันธ์กันและทำาให้ค่าความเป้็นไป้ได้ของผลกระทบเป้ล่�ยนไป้ วิธ่การวิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ได้รบัการพฒันาต่อมา จำนกลายเป็้นวธ่ิการคาดการณ์สำาคัญท่�ใช้ร่วมกบัวธ่ิการอื�น ๆ  นอก
เหนือจำากวิธ่การเดลฟิาย

การวเิคราะห์ผลกระทบไขว้สามารถใช้เป็้นส่วนหนึ�งของกระบวนการกวาดสญัญาณสำาหรบัอนาคต
ท่�อาจำเกิดขึ้นได้ และเพื�อลดความไม่แน่นอนในการวางแผน ชุดวิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ม่อยู่
หลายวิธ่การย่อย หนึ�งในนั้นคือวิธ่การระบบและตารางผลกระทบไขว้ (Cross Impact Systems 
and Matrices – SMIC)19 ในป้ัจำจำุบัน ม่โป้รแกรมซอฟิแวร์สำาเร็จำรูป้ท่�ใช้วิเคราะห์ผลกระทบไขว้อยู่
หลายโป้รแกรม

ดัดแป้ลงจำาก Bigdatalens.com

แผนุภาพที่ 13
ตัวอย่างการวิเคุราะห์ผลกระทบต่อแนุวโนุ้มู
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ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้  นักวิเคราะห์จำะคำานวณความเป้็นไป้ได้ของเหตุการณ์ท่�เกิด
ขึ้น แล้วป้รับระดับความเป้็นไป้ได้ตามระดับป้ฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื�น ๆ  ท่�วิเคราะห์ไป้พร้อมกัน 
ข้อสมมติพืน้ฐานของแนวทางน่ค้อื เหตกุารณ์และปั้จำจำยัต่าง ๆ  มค่วามสมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนั เหตกุารณ์
ท่�เราสังเกตเห็นไม่ได้เกิดจำากสาเหตุเด่ยว แต่เกิดจำากหลายป้ัจำจำัย โดยป้ัจำจำัยเหล่าน่้ม่ป้ฏิสัมพันธ์ซึ�งกัน
และกันจำนทำาให้เกิดผลกระทบไขว้

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ 
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื�อการคาดการณ์ม่ขั้นตอนหลักดังน่้ 

ก�าหนุดจ�านุวนุและประเภทข้องปัจจัย
ขัน้ตอนแรกของการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้คอืการกำาหนดชุดเหตกุารณ์หรอืปั้จำจัำยหลักท่�ต้องการ

วเิคราะห์ การเลอืกชดุเหตกุารณ์หรอืปั้จำจำยัน้่สำาคญัมาก เพราะถ้าน้อยเกินไป้ การวเิคราะห์จำะไม่สามารถ
ระบุถึงป้ัจำจัำยสำาคัญและผลกระทบสำาคัญได้ แต่ถ้ามากเกินไป้ จำะทำาให้การวิเคราะห์ม่ความซับซ้อน
เกินกว่าความจำำาเป้็น และอาจำทำาให้ไม่สามารถเห็นภาพท่�ชัดเจำน  ถ้าจำำานวนป้ัจำจำัยท่�ต้องการวิเคราะห์
ม่ทั้งหมด n ป้ระการ จำำานวนป้ฏิสัมพันธ์ทั้งหมดท่�ต้องวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จำะเท่ากับ n2 – n แสดง
ว่า ยิ�งจำำานวนปั้จำจัำยมากขึน้เท่าไหร่ การวเิคราะห์จำะม่ความซบัซ้อนเพิ�มขึน้อย่างทว่คณูเท่านัน้ การศึึกษา
ผลกระทบไขว้โดยมากจำะม่จำำานวนป้ัจำจำัยอยู่ท่�ป้ระมาณ 10-40 ป้ัจำจำัย20

การระบุป้ัจำจัำยชุดแรกสามารถทำาได้โดยการทบทวนสิ�งต่พิมพ์ต่าง ๆ พร้อมกับการสัมภาษณ์ 
ผู้เช่�ยวชาญในสาขาเก่�ยวข้อง ต่อจำากนั้น จำึงตัดบางป้ัจำจำัยท่�ซำ้าซ้อนกันออก หรือรวมบางป้ัจำจำัยท่�ความ
หมายคล้ายกนัเข้าด้วยกนั โดยอาจำป้รบัเป้ล่�ยนชื�อเร่ยกปั้จำจัำยใหม่ให้เหมาะสม การวเิคราะห์ผลกระทบ
ไขว้จำะทำาได้ง่าย ถ้าป้ัจำจำัยต่าง ๆ เป้็นอิสระซึ�งกันและกันอย่างมากท่�สุด  

ประมูาณคุ่าคุวามูเป็นุไปได้ในุการเกิดเหตุการณ์เดี่ยว
เมื�อระบุรายการป้ัจำจำัยท่�ต้องการวิเคราะห์ท้ังหมดแล้ว จำึงป้ระมาณค่าความเป้็นไป้ได้ท่�แต่ละ

เหตุการณ์จำะเกิดข้ึนภายในช่วงเวลาในอนาคตท่�ได้กำาหนดไว้ โดยในขั้นแรกสมมติก่อนว่า แต่ละ
เหตกุารณ์เกดิขึน้โดยไม่มเ่หตกุารณ์อื�นเกดิข้ึนพร้อมกนั ค่าความเป็้นไป้ได้น่จ้ำะได้มาจำากกลุม่ผูเ้ช่�ยวชาญ
ในสาขาท่�เก่�ยวข้องกับหัวข้อท่�ได้กำาหนดไว้ โดยอาจำมาจำากการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือ
การป้ระชมุกลุ่มย่อย เมื�อได้ค่าความเป็้นไป้ได้ชดุแรกแล้ว ขัน้ต่อไป้จำะเป็้นการป้ระมาณค่าความเป็้นไป้
ได้ท่�ป้รับตามผลกระทบท่�เกิดจำากการป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างป้ัจำจำัยต่าง ๆ  

เนื�องจำากการคาดป้ระมาณค่าความเป็้นไป้ได้ดังกล่าวใช้วิธ่การสอบถามความคิดเห็นของผู้
เช่�ยวชาญ จึำงม่ข้อวิพากษ์ว่า การคาดป้ระมาณค่าความเป็้นไป้ได้ของการเกิดเหตุการณ์ในชุดแรกน้ัน
ผู้เช่�ยวชาญได้คำานึงถึงการเกิดข้ึนของปั้จำจัำยอื�น ๆ ไป้พร้อมกันแล้ว ค่าความเป็้นไป้ได้ของปั้จำจัำยหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ จึำงได้รวมผลกระทบไขว้ไว้แล้วในความคิดของผู้เช่�ยวชาญ ในกรณ่น้่ การวิเคราะห์
ผลกระทบไขว้จึำงม่ไว้เพื�อตรวจำสอบว่า ค่าความเป้็นไป้ได้จำากการสำารวจำรอบแรกแบบไม่ม่
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ป้ฏิสัมพันธ์กับรอบท่�สอง หรือป้ฏิสัมพันธ์ม่ความสอดคล้องกันหรือไม่และอย่างไร เมื�อผู้ศึึกษาได้สร้าง
ตารางค่าความเป็้นไป้ได้ท่�สมบูรณ์แล้ว จำะสามารถวิเคราะห์ต่อไป้ได้ว่า เมื�อม่นโยบาย มาตรการ หรือ
ปั้จำจัำยใหม่ใดเกิดข้ึนแล้ว ค่าความเป็้นไป้ได้ของแต่ละปั้จำจัำยจำะเป้ล่�ยนไป้อย่างไรบ้าง 

ประมูาณคุ่าคุวามูเป็นุไปได้เชิงเงื่อนุไข้
ขั้นตอนต่อมาคือการป้ระมาณค่าความเป้็นไป้ได้เชิงเงื�อนไข (conditional probabilities) ซึ�ง

เป้น็การคาดป้ระมาณผลกระทบท่�คาดว่าจำะเกดิขึน้ เมื�อมเ่หตกุารณ์หรอืป้ัจำจำยัหนึ�งเกดิขึน้ก่อนหนา้นัน้ 
ตัวอย่างกรณ่สมมติเช่น ระดับความเป้็นไป้ได้ท่�ป้ระเทศึไทยจำะม่บริการแท็กซ่�ไร้คนขับในอ่ก 10 ป้ีข้าง
หน้าอาจำป้ระมาณค่าได้ท่� 0.50 แต่ถ้ารฐับาลเป้ล่�ยนกฎหมายด้านขนส่งสาธารณะอาจำทำาให้ค่าความเป็้น
ไป้ได้เพิ�มขึ้นเป้็น 0.75 ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ผู้วิจำัยจำะถามผู้เช่�ยวชาญเก่�ยวกับความเป้็นไป้ได้
ของคู่เหตุการณ์ทั้งหมดท่�ต้องการวิเคราะห์

ตรวจสือบคุวามูถูกต้อง
จำากนัน้ นกัวเิคราะห์จำะตรวจำสอบความถูกต้องของความเป็้นไป้ได้เชงิเงื�อนไขท่�ได้มาในการคำานวณ

ครั้งแรก เพื�อให้แน่ใจำว่าไม่ม่ความผิดพลาดในการคำานวณเชิงคณิตศึาสตร์ ขั้นตอนน่้อาจำทำาโดยการ
สร้างและวิเคราะห์แบบจำำาลองสถานการณ์ในคอมพวิเตอร์หลายรอบ เพื�อให้ผลการวเิคราะห์ท่�มั�นใจำได้

วิเคุราะห์ฉากทัศนุ์
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้คือการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศึน์สำาหรับ

อนาคต หรือการวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยหนึ�งม่ผลกระทบต่ออ่กเหตุการณ์หนึ�งอย่างไรบ้าง 
เพื�อสร้างทางเลือกและรายละเอ่ยดในการตัดสินใจำต่อไป้

ดัดแป้ลงจำาก: Glenn (2009c)
หมายเหตุ: + ผลกระทบเชิงบวก, - ผลกระทบเชิงลบ, ขนาดสัญลักษณ์สื�อถึงระดับผลกระทบ

ตารางที่ 8
ตัวอย่างตารางวิเคุราะห์ผลกระทบไข้ว้
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ในตารางท่� 8 แสดงวิธ่การพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ จำะเห็นได้ว่า ช่องตารางในแนว
ตั้งและแนวนอนแสดงป้ัจำจำัยเด่ยวกัน แล้วจำึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างป้ัจำจำัยแต่ละคู่  คำาถามหลัก
ในการวเิคราะห์ส่วนน่ค้อื การเป้ล่�ยนแป้ลงในปั้จำจำยัหนึ�งจำะมผ่ลต่ออก่ปั้จำจำยัหนึ�งมากเท่าใด โดยระบคุ่า
ความเป้็นไป้ได้นั้นลงไป้ในแต่ละช่องเป้็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ง่าย ๆ เป้็น + หรือ – ดังตัวอย่างตาราง
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ข้างบน

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ได้รับการพัฒนาเรื�อยมา โดยมักใช้ผสมผสานกับวิธ่การอื�น เช่น การ
ใช้เกมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการจำำาลองสถานการณ์ตามแนวคิดมอนติคาร์โล ข้อจำำากัดหนึ�งของวิธ่
การน้่คือการใช้ผู้เช่�ยวชาญในการกำาหนดความเป้็นไป้ได้ในการเกิดเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์เด่�ยวและ
เหตุการณ์คู่ อ่กป้ระเด็นหนึ�งคือ ในโลกแห่งความเป้็นจำริง ป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยต่าง 
ๆ อาจำไม่ได้เกิดเป้็นคู่ แต่อาจำเกิดขึ้นระหว่างสามป้ัจำจำัยหรือมากกว่านั้น  ซึ�งจำะทำาให้ป้ฏิสัมพันธ์ม่ความ
ซับซ้อนมากขึ้น และทำาให้การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เป้็นไป้ได้ยากขึ้น 

นักอนาคตศึาสตร์ทดลองใช้วิธ่การต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมความเห็นของผู ้เช่�ยวชาญ
เก่�ยวกับค่าความเป้็นไป้ได้ วิธ่การระบบและตารางผลกระทบไขว้ (Cross Impact Systems and 
Matrices – SMIC) พัฒนาขึ้นเป้็นครั้งแรกในฝรั�งเศึส เมื�อ พ.ศึ. 2517 ซึ�งเน้นการใช้แบบสอบถาม ต่อ
มาได้ม่การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท่�สามารถคำานวณค่าความเป้็นไป้ได้เชิงเงื�อนไขจำากคำาตอบจำาก
แบบสอบถาม นอกจำากน่้ การใช้วิธ่การเดลฟิายแบบเร่ยลไทม์สามารถเก็บข้อมูลจำากผู้เช่�ยวชาญได้เร็ว 
และม่ป้ระสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้มักใช้ในการคาดการณ์ด้านเทคโนโลย่ 
(technological forecasting) และการวิเคราะห์อนาคตของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจำเฉพาะทาง



141 | อนาคตศึกษา

การวิเคราะห์โครงสร้าง

จำากท่�อธิบายไป้ก่อนหน้าน้่ เครื�องมือหนึ�งท่�ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอนาคตศึาสตร์คือตาราง
ผลกระทบ (impact matrix) ซึ�งมุ่งวิเคราะห์พลวัตของระบบของป้ระเด็นป้ัญหาท่�ต้องการศึึกษา องค์
ป้ระกอบสำาคญัของการวเิคราะห์ผลกระทบคอืการวเิคราะห์โครงสร้าง (structural analysis) ของระบบ
ท่�ต้องการศึึกษา รวมถึงยุทธศึาสตร์ของผู้กระทำา (actors’ strategies) และความเป้็นไป้ได้ของผลกระ
ทบไขว้ (cross-impact probabilities) 

การวิเคราะห์โครงสร้างมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของระบบโดยรวมต่อป้ระเด็นป้ัญหาท่�ต้องการ
ศึกึษาและคาดการณ์ โดยอาจำใช้ร่วมกบัการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้ ซึ�งมุง่ความสนใจำไป้ท่�ความสัมพนัธ์
เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแป้รต่าง ๆ  ในระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างมักใช้เป้็นส่วนหนึ�งกระบวนการ
สร้างฉากทศัึน์ โดยเฉพาะในข้ันตอนการทำาความเข้าใจำกบัระบบในภาพรวมและในการระบถุงึปั้จำจำยัขบั
เคลื�อนท่�ทำาให้ระบบโดยรวมต้องเป้ล่�ยนไป้ การวเิคราะห์โครงสร้างใช้ได้ในการสร้างสมมตฐิานท่�เป็้นพืน้
ฐานในการสร้างฉากทัศึน์ 

วธิก่ารวิเคราะห์โครงสร้างเน้นวเิคราะห์ปั้จำจัำยท่�ทำาให้เกดิผลกระทบระหว่างปั้จำจัำยกับระบบโดยรวม 
ตวัอย่างวธิก่ารในกลุม่น่ไ้ด้แก่ วธิก่าร Kane’s Simulation หรอื KSIM21 และวธิก่าร MICMAC (Impact 
Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification) สำาหรับการวิเคราะห์
ยุทธศึาสตร์ของผู้กระทำาจำะเน้นการวิเคราะห์วัตถุป้ระสงค์และพฤติกรรมของผู้เก่�ยวข้องในระบบ 
อาทิ วิธ่การวาดแผนภาพอำานาจำ (Chart of Powers) ท่�เสนอโดยเทแนร์ บูโช (Ténière-Buchot) 
และวิธ่การ MACTOR ท่�แสดงพันธมิตรและคู่ขัดแย้ง  ส่วนการวิเคราะห์ความเป้็นไป้ได้ของผลกระทบ
ไขว้จำะเน้นการวเิคราะห์เหตกุารณ์และสมมตฐิานเก่�ยวกบัความเป็้นไป้ได้ท่�เกดิจำากผลกระทบไขว้ของคู่
เหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยทั้งหมดในระบบท่�ต้องการศึึกษา

การวิเคราะห์โครงสร้างเหมาะสำาหรับป้ัญหาท่�ม่ความซับซ้อนมากและม่หลายป้ัจำจัำยสัมพันธ์กัน 
จำึงต้องสร้างวิธ่การและกระบวนการวิเคราะห์ท่�ไม่มองข้ามป้ัจำจำัยสำาคัญ ไม่ว่าจำะเป้็นป้ัจำจำัยภายในหรือ
ภายนอกระบบ และผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสำาคัญท่�อยู่ในระบบนั้น การระบุป้ัจำจำัยท่�เป้็นสาเหตุหลักของ
ป้ัญหาท่�กำาลังวิเคราะห์อยู่เป้็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ฉากทัศึน์ในขั้นตอนถัดไป้ได้ การวิเคราะห์
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โครงสร้างยังเหมาะสำาหรับการคาดการณ์ท่�ต้องการความต่อเนื�องระยะยาว แต่ละป้ัจำจำัยท่�นำามา
วิเคราะห์โครงสร้างจำะป้ระกอบไป้ด้วยดัชน่สองป้ระการ ได้แก่ ดชันอ่ทิธพิล (influence index) ซึ�งวดั 
ระดับผลกระทบท่�ตวัแป้รนัน้มต่่อระบบโดยรวม และดชันก่ารพึ�งพา (dependency index) ซึ�งวดัระดบั
ผลกระทบท่�ระบบโดยรวมม่ผลต่อตัวแป้รนั้น ๆ

การวิเคราะห์โครงสร้างสามารถช่วยสร้างฉันทามติระหว่างสมาชิกในคณะทำางานการคาดการณ์ 
การวิเคราะห์โครงสร้างนับเป้็นเครื�องมือท่�ใช้ในการระดมความคิดไป้พร้อมกับการลดความคิดเห็นท่�ม่
ความเอนเอ่ยง เพื�อสร้างความคิดหรือข้อเสนอในภาพรวมท่�ทุกคนสามารถยอมรับได้

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
การวิเคราะห์โครงสร้างเริ�มต้นจำากการจำัดตั้งคณะทำางานท่�ป้ระกอบด้วยผู้เช่�ยวชาญและนักป้ฏิบัติใน
สาขาวิชาการและวิชาช่พท่�เก่�ยวข้อง ข้ันตอนแรกของการวิเคราะห์คือการระบุและกำาหนดป้ัจำจัำยท่�น่า
จำะมผ่ลกระทบต่อป้ระเดน็ปั้ญหาท่�ต้องการศึึกษา แล้วจึำงกำาหนดนยิามของปั้จำจัำยทัง้หมดให้ชดัเจำน โดย
ให้สอดคล้องกนัในระดบัความละเอย่ดและความเฉพาะเจำาะจำง กล่าวคอื ไม่ให้นยิามมค่วามหมายกว้าง
หรือเฉพาะเจำาะจำงมากจำนเกินไป้ จำากนั้นจำึงแบ่งกลุ่มป้ัจำจำัยเป้็นป้ัจำจำัยภายในระบบและป้ัจำจำัยภายนอก
ระบบ และแบ่งตามหัวข้อท่�ต้องการศึึกษา งานศึึกษาวิเคราะห์โครงสร้างโดยทั�วไป้ใช้ตัวแป้รไม่เกิน 
70-80 ตัวแป้ร22 

ขัน้ตอนต่อไป้เป็้นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปั้จำจัำย โดยใช้ตารางแสดงปั้จำจัำยทัง้หมดทัง้ใน
แนวตั้งและแนวนอน ดังในกรณ่ของการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ คำาถามหลักในการวิเคราะห์ส่วนน่้คือ 
ปั้จำจำยัแต่ละคูม่่ความสมัพนัธ์กนัหรอืไม่ ถ้าไม่ม่ กจ็ำะกรอกเลข 0 แต่ถ้าม่ผลกระทบโดยตรงในระดบัตำ�า ก็
จำะกรอกเลข 1  ผลกระทบโดยตรงระดับป้านกลาง กรอกเลข 2  ผลกระทบโดยตรงระดับสูง กรอกเลข 
3 และอาจำเติมเลข 4 ถ้าคิดว่าม่โอกาสท่�จำะม่ผลโดยตรง  ผู้เช่�ยวชาญท่�เข้าร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
จำะทำาหน้าท่�ป้ระเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป้รต่าง ๆ 

เมื�อกรอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป้รท้ังหมดแล้ว จำึงป้ระเมินดัชน่อิทธิพลและดัชน่การพึ�งพา 
เพื�อลงจำุดในกราฟิอิทธิพล-การพึ�งพา (Influence-depedency graph)  กราฟิดังกล่าวแสดงว่า ป้ัจำจำัย
ไหนม่ความสำาคัญ และม่ความสำาคัญมากน้อยต่างกันอย่างไร และระบุว่า ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยกลุ่มไหน
ม่ผลต่อพัฒนาการหรือพลวัตของระบบท่�ศึึกษา ผลลัพธ์จำากการวิเคราะห์โครงสร้างสามารถใช้ได้ใน
การสร้างฉากทัศึน์เพื�อสร้างความชัดเจำนและเฉพาะเจำาะจำงมากพอท่�จำะใช้ในการกำาหนดนโยบายและ
มาตรการดำาเนินการ
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หน่วยวิจำัย LIPSOR (Laboratory for Investigation in Prospective Strategy and Organization) 
ในฝรั�งเศึสพัฒนาโป้รแกรมสำาเรจ็ำรปู้ MICMAC และ MACTOR ท่�ใช้ได้ในการวิเคราะห์ดชันอ่ทิธพิลและ
ดชันก่ารพึ�งพา และในการวาดกราฟิแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปั้จำจัำย โป้รแกรมดงักล่าวดาวน์โหลดได้
จำากเว็บไซต์ www.cnam.fr/lipsor/ แม้ว่าการสร้างตารางแสดงค่าป้ัจำจำัยเหล่าน่้อาจำไม่ยาก แต่การ
อภิป้รายและต่ความจำากผลการวิเคราะห์ท่�เป้็นตัวเลขอาจำยาก เนื�องจำากม่ผลการคำานวณจำำานวนมาก
และจำำาเป้็นต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายผลการคำานวณนั้น

ท่�มา: Coyle (2009)

แผนุภาพที่ 14
ตัวอย่างกราฟแสืดงคุวามูสืัมูพันุธิ์ระหว่างอิทธิิพลกับการพึ่งพาข้องตัวแปร
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เหตุไม่คาดฝัน

วงการอนาคตศึาสตร์ในปั้จำจุำบันยอมรับว่า แม้ว่าวิธ่การคาดการณ์ได้พัฒนามาอย่างเป็้นระบบ และใน
ปั้จำจุำบันม่ข้อมูลมากมายมหาศึาลในการวเิคราะห์มากข้ึนก็ตาม ภาพอนาคตมักเต็มไป้ด้วยเหตุไม่คาดคิด
คาดฝัน หรือไวลด์คาร์ด (wild cards) ซึ�งทำาให้สิ�งท่�พยากรณ์หรือคาดการณ์ไว้ไม่สามารถใช้ได้ ตัวอยา่ง
เหตุการณ์ป้ระเภทน้่ม่อยูม่าก ไม่ว่าจำะเป็้นภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิ เหตุการณ์
วิกฤติเศึรษฐกจิำหลายคร้ัง เช่น วิกฤติต้มยำากุ้งในชว่งป้ลายทศึวรรษท่� 1990 ท่�เริ�มจำากป้ระเทศึไทย วิกฤติ
การเงินท่�เกิดจำากตลาดสินเชื�อซับไพร์มในสหรัฐอเมริกาใน พ.ศึ. 2551 และเหตุการณ์ก่อการร้าย ท้ัง
เหตุการณ์ 9/11 ท่�นครนิวยอร์กใน พ.ศึ. 2544 และล่าสุดคือสถานการณ์โรคระบาดจำากไวรัสโควิด-19 
ใน พ.ศึ. 2562-2563 

ทัง้น่ ้โลกาภวิตัน์ด้านการค้า การลงทุนและการผลิตทำาให้ระบบเศึรษฐกจิำของโลกเชื�อมโยงกนัอย่าง
ขาดไม่ได้ ในขณะเดย่วกนักท็ำาให้ระบบเศึรษฐกจิำของโลกยิ�งอ่อนไหวเป้ราะบางมากขึน้  ความเชื�อมโยง
เหล่าน่้ทำาให้เหตุไม่คาดฝันท่�เกิดขึ้นในพื้นท่�หนึ�งสร้างผลกระทบทว่คูณมากขึ้นกว่าเดิม ความท้าทาย
ของนักอนาคตศึาสตร์จำึงอยู่ท่�ว่า เราจำะพัฒนาวิธ่การคาดการณ์อนาคตอย่างไรท่�สามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจำเก่�ยวกับเหตุการณ์ท่�อาจำเกิดโดยไม่คาดคิดมาก่อน และเตร่ยมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
เหล่านั้นได้ด่ยิ�งขึ้น

ตามท่�กล่าวมาก่อนหน้าน่้ วิธ่การอนาคตศึาสตร์โดยทั�วไป้พัฒนามาเพื�อวิเคราะห์แนวโน้มของ
เหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยท่�สนใจำ โดยมุ่งเน้นไป้ท่�ป้ัจำจำัยขับเคลื�อนท่�เป้็นพื้นฐานของการเป้ล่�ยนแป้ลง รวม
ถึงผลกระทบไขว้ของป้ัจำจำัยเหล่านั้น วิธ่การแนวน่้ได้พัฒนาอย่างเป้็นระบบมาระยะหนึ�งแล้ว แต่วิธ่การ
คาดการณ์อนาคตเพื�อรูถ้งึและรบัมอืกบัเหตุไม่คาดฝันได้รบัการพฒันาอย่างเป็้นระบบมาไม่นานเท่าใด
นัก  จำุดเริ�มต้นของแนวคิดไวลด์คาร์ดสามารถย้อนกลับไป้ท่�การวางแผนแบบฉากทัศึน์ ซึ�งบริษัทเชลล์ 
(Shell) ใช้ในการวางแผนองค์กรในช่วงป้ลายทศึวรรษท่� 1960 เพื�อวเิคราะห์ตลาดนำา้มนัในอนาคต และ
เตรย่มพร้อมรบัมอืกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�คาดว่าจำะเกดิข้ึน องค์ป้ระกอบหนึ�งของการวเิคราะห์แบบฉาก
ทศัึน์คอืไวลด์คาร์ด ซึ�งหมายถงึเหตกุารณ์ท่�มโ่อกาสเกดิขึน้ได้น้อย แต่เมื�อเกดิขึน้แล้วจำะมผ่ลกระทบสงู 
ในบางครั้งม่การใช้คำาว่า disruption หรือ ruptures เพื�อสื�อถึงเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว  อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงนั้นยังไม่ม่การพัฒนาวิธ่การท่�วิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันอย่างเป้็นระบบโดยเฉพาะ

ต่อมาใน พ.ศึ. 2535 นักอนาคตศึาสตร์จำากสถาบันอนาคตศึึกษาโคเป้นเฮั่เกน (Copenhagen Institute 
for Futures Studies) สถาบัน BIPE Conseil และสถาบันเพื�ออนาคต (Institute for the Future) ได้ให้
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นิยามคำาว่าไวลด์คาร์ดว่าเป็้นเหตุการณ์ในอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้น้อย แต่ม่ความเป็้นได้สูงท่�จำะม่ผลกระ
ทบสูงต่อการดำาเนินธุรกิจำ และได้ระบุเหตุการณ์ไวล์คาร์ดและผลกระทบต่อธุรกิจำท่�อาจำเกิดข้ึนได้  รวม
ถึงแนวทางท่�บริษัทสามารถเตร่ยมพร้อมรับมือกับไวลด์คาร์ดน้ัน23 อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวไม่ได้
อธิบายวิธ่การท่�ได้มาซึ�งปั้จำจัำยไวลด์คาร์ดเหล่าน้ัน 

แม้ว่างานอนาคตศึาสตร์ท่�เสนอทางเลือกของภาพอนาคตอาจำกล่าวถึงเหตุไม่คาดคิดแบบไวลด์
คาร์ดมาบ้าง แต่ไม่ได้ม่การพัฒนาวิธ่การอย่างชัดเจำน จำนกระทั�งใน พ.ศึ. 2538 เมื�อนักอนาคตศึาสตร์
ชื�อจำอห์น ป้ีเตอร์สัน (John Petersen) ต่พิมพ์หนังสือชื�อ Out of the Blue: How to Anticipate 
Big Future Surprises หนังสือเล่มดังกล่าวนำาเสนอวิธ่การวิเคราะห์เหตุไม่คาดคิดอย่างเป้็นระบบ24 
หลงัจำากนัน้ นกัอนาคตศึาสตร์หลายคนนำาเสนอวธ่ิการวเิคราะห์ไวล์คาร์ดท่�ละเอ่ยดซบัซ้อนมากขึน้ โดย
แบ่งแยกชดัเจำนระหว่างเหตไุม่คาดฝันกับสญัญาณอ่อน25 รวมถึงความแตกต่างระหว่างการเป้ล่�ยนแป้ลง
แบบค่อยเป้็นค่อยไป้ แต่เห็นได้ถึงการป้รับเป้ล่�ยนครั้งใหญ่ กับการเป้ล่�ยนแป้ลงพลิกผันท่�อยู่ด่ ๆ เกิด
ขึน้โดยไม่คาดฝนัมากอ่น26 ความตระหนกัเก่�ยวกับความเส่�ยงท่�ม่ผลต่อธุรกิจำ เศึรษฐกิจำและสังคมทำาให้
นักวิเคราะห์ให้ความสนใจำในเหตุไม่คาดฝันมากขึ้น อาทิ ธุรกิจำป้ระกัน27 และธุรกิจำผลิตเครื�องบินและ
รถยนต์28 ในด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะ ก็ม่การวิเคราะห์ไวลด์คาร์ดท่�ม่ผลต่อเศึรษฐกิจำสังคม
ในระดับป้ระเทศึ ดังในกรณ่ของรัฐบาลสิงคโป้ร์29 องค์ความรู้ในศึาสตร์ด้านการวิเคราะห์และป้ระเมิน
ความเส่�ยงกลายเป้็นพื้นฐานสำาคัญของการวิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันในงานอนาคตศึาสตร์

เหตุไม่คาดฝันแต่ละอย่างยงัมร่ปู้แบบท่�แตกต่างกนัทัง้ในเชงิสาเหตแุละเชงิผลกระทบ โรคระบาด
โควิด 19 ย่อมม่สาเหตุและผลกระทบแตกต่างจำากภัยพิบัตินิวเคล่ยร์ฟิุกุชิมะไดอิชิท่�ญ่�ปุ้่น หรือวิกฤต
แฮั่มเบอร์เกอร์หรือวิกฤตซับไฟิร์มป้ี 2008 ก็ม่สาเหตุท่�แตกต่างจำากวิกฤตการเงินต้มยำากุ้งป้ี 1997 
ดังนั้น การแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันจำึงม่หลายวิธ่การ เหตุไม่คาดคิดคาดฝันอาจำเกิดจำากแหล่งต้นตอท่�
หลากหลาย ทัง้ท่�เป็้นผลลพัธ์ท่�ไม่ได้ตัง้ใจำจำากการกระทำาของมนษุย์ เช่น การค้นพบทางวทิยาศึาสตร์และ
การพัฒนาเทคโนโลย่ รวมถึงกระบวนการทางธรรมชาติท่�ไม่รู้มาก่อนว่าจำะเกิดขึ้น เช่น จำุดพลิกผันของ
ระบบนเิวศึ  แหล่งต้นตอของเหตไุม่คาดฝันอาจำแบ่งตามรายสาขาในแนวคดิ STEEP คอื สังคม เทคโนโลย่ 
เศึรษฐกิจำ สิ�งแวดล้อมและการเมือง (society, technology, economy, environment, politics) 

อ่กเกณฑ์หนึ�งในการแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันคือผลกระทบของเหตุการณ์ โดยอาจำแบ่งตามสาขาใน
 STEEP ท่�ได้รับผลกระทบและขอบเขตของผลกระทบว่าครอบคลุมวิถ่ช่วิต ธุรกิจำ และพ้ืนท่�กว้างใหญ่
ขนาดไหน ตัวอย่างเช่น ในกรณ่ของการระบาดของซาร์ส (SARS-CoV) ใน พ.ศึ. 2546 เมอร์ส (MERS-CoV) 
ใน พ.ศึ. 2555 แม้ม่ผลกระทบอยู่มาก แต่ก็จำำากัดอยูใ่นวงแคบกว่าในกรณ่ของโควิด 19 ท้ังกับช่วิตคน
ทั�วไป้ ธุรกิจำท่�ได้รับผลกระทบ และขอบเขตพ้ืนท่�ท่�ได้รับผลกระทบ 

ตามนิยามพื้นฐาน เหตุไม่คาดฝันหมายถึงเหตุการณ์ท่�ม่ความเป้็นไป้ได้ตำ�ามาก แต่เหตุไม่คาดฝัน
แต่ละเหตุการณ์ก็ม่ระดับความเป้็นไป้ได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับการรู้หรือไม่รู้ของมนุษย์เก่�ยวกับ
เหตุการณ์นั้น โดยแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. เหตกุารณ์ทีรู่ว่้ามูเีกิดข้ึนุ้ และค่อนข้างแน่ใจำว่าจำะเกดิขึน้อก่ แต่ไม่รูว่้าจำะเกดิขึน้เมื�อไหร่ เช่น 
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ นำ้าท่วมใหญ่
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2. เหตุการณ์ท่ีคุนุท่ัวไปไมู่รู ้ แต่เป้็นท่�รู ้กันในกลุ่มผู้เช่�ยวชาญ เช่น ผลกระทบของการ
เป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึ

3. เหตกุารณ์ทีโ่ดยพืนุ้ฐานุแล้วไมู่สืามูารถรูไ้ด้ล่วงหนุ้า แม้แต่ผู้เช่�ยวชาญไม่มแ่นวคิดหรอืเครื�อง
มอืในการรูถึ้งเหตกุารณ์นัน้ คอื สิ�งท่�เราไม่รูว่้าเราไม่รู ้หรอื unknown unknowns

ความรู้หรือไม่รู้ดังกล่าวม่นัยเชิงจำิตวิทยา บางเหตุการณ์เป้็นสิ�งท่�มนุษย์รับรู้อยู่แล้วและม่ความ
คิดและโลกทัศึน์เก่�ยวกับเหตุการณ์นั้นอยู่แล้ว เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ แต่เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจำ
ดูเหมือนขัดกับสามัญสำานึกหรือแม้แต่สัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ไม่ได้เป้็นสิ�งท่�เป้็นไป้ไม่ได้ ในกรณ่น่้ 
เส้นแบ่งระหว่างความเป้็นไป้ได้กับความเป้็นไป้ไม่ได้จำึงอยู่ท่�ว่า ณ เวลานั้น มนุษย์หรือสังคมนั้นม่ความ
รู้เก่�ยวกับสิ�งนั้นหรือไม่ และม่ความคิดหรือโลกทัศึน์อย่างไรกับสิ�งนั้น 

เหตุไม่คาดฝันยังสามารถแบ่งได้ตามระดับความสามารถในการตัดสินใจำของมนุษย์ ได้แก ่
(1) เหตไุม่คาดฝันท่�เกดิจำากธรรมชาตท่ิ�อยูน่อกเหนอืความสามารถและการตดัสนิใจำของมนษุย์ (2) เหตุ
ไม่คาดฝันท่�เกิดจำากมนุษย์โดยไม่ได้ต้ังใจำ และ (3) เหตุท่�เกิดจำากมนุษย์โดยตั้งใจำ เหตุไม่คาดฝันไม่
จำำากัดอยู่เพ่ยงเหตุการณ์ท่�ม่ผลลัพธ์ในเชิงลบ บางเหตุการณ์อาจำม่ผลในเชิงบวกได้ เช่น การค้นพบทาง
วิทยาศึาสตร์โดยบังเอิญ เช่น ยาเพนนิซิลิน วัตถุระเบิดไดนาไมต์ สารออกฤทธิต่์อจำติป้ระสาทแอลเอสด่ 
(LSD) เป้็นต้น ป้ระเภทของเหตุไม่คาดฝัน ม่ผลต่อภาพอนาคตหรือฉากทศัึน์ท่�อาจำเกิดขึ้นได้ รวมถึง
แนวทางการจำินตนาการและวิธ่การวิเคราะห์ภาพอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นตามสถานการณ์และสัญญาณท่�
อาจำสามารถกวาดหาได้ก่อนหน้าท่�จำะเกิดเหตุไม่คาดฝัน (ตารางท่� 9)

ดัดแป้ลงจำาก iknowfutures.eu

ตารางที่ 9
ประเภทข้องเหตุไมู่คุาดฝันุ
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นอกจำากน่้ เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจำขึ้นอย่างฉับพลันและม่ผลกระทบท่�เห็นชัดเจำนทันท่ดังใน
กรณ่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติและท่�มนุษย์ก่อขึ้น แต่เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจำใช้เวลาในการก่อตัว
ขึ้นมาจำนถึงจำุดพลิกผัน (tipping point) แล้วม่ผลกระทบในระยะกลางถึงระยะยาว ตัวอย่างในกรณ่
หลังได้แก่การค้นพบทางวิทยาศึาสตร์ การเป้ล่�ยนแป้ลงระบอบการป้กครอง เป้็นต้น

ทฤษฎีเคุออสืกับทฤษฎีระบบซับซ้อนุ
แนวคิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคตศึาสตร์มักอ้างอิงถึงทฤษฎ่อลวนหรือเคออสและทฤษฎ่ระบบซับซ้อน 
(complex systems theory) ทั้งสองทฤษฎ่ม่ผลอย่างมากต่อวงการศึึกษาอนาคตทั้งในด้านกระบวน
ทัศึน์ ทฤษฎ่พื้นฐาน และวิธ่การ 

ความตื�นตวัในการพฒันาทฤษฎ่เคออสเกดิขึน้ในช่วงกลางของศึตวรรษท่� 20 เมื�อนกัวทิยาศึาสตร์
หลายสาขาเริ�มยอมรับว่า ทฤษฎ่ท่�เป้็นไป้ตามระบบเชิงเส้น (linear system) ไม่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมจำำานวนมากในระบบธรรมชาติและระบบสังคม  ป้ระโยคหนึ�งท่�ได้ยินอยู่ทั�วไป้และสื�อถึง
ป้รากฏการณ์ตามทฤษฎ่เคออส คือป้รากฏการณ์ "ผ่เสื้อขยับป้ีกทำาให้เกิดพายุ" หรือ butterfly effect  
ป้รากฏการณ์น่้หมายถึงการเป้ล่�ยนแป้ลงเพ่ยงเล็กน้อยในพ้ืนท่�หนึ�งและเวลาหนึ�ง อาจำทำาให้เกิดการ
เป้ล่�ยนแป้ลงอย่างมากในอ่กพื้นท่�หนึ�งและอ่กเวลาหนึ�งได้  ในเชิงคณิตศึาสตร์ ทฤษฎ่เคออสใช้อธิบาย
ลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัตแบบไม่เชิงเส้น (non-linear) ท่�เป้ล่�ยนแป้ลงตามเวลาและสถานท่� 

แม้ว่ารปู้แบบและลกัษณะการเป้ล่�ยนแป้ลงในระบบตามทฤษฎ่เคออสอาจำดป่ัู้นป่้วนและเป็้นแบบ
สุม่หรอืไร้ระเบ่ยบ (random/stochastic) แต่ตามนยิามแล้ว ระบบเคออสเป็้นแบบไม่สุ่มหรอืระบบท่�ม่
ระเบ่ยบ (deterministic) และม่ความไว (sensitive) ต่อสภาวะเริ�มต้น กล่าวคอื ระบบ 2 ระบบท่�มค่ณุ
ลกัษณะแบบเคออสอาจำเริ�มต้นจำากสภาวะท่�แตกต่างกนัเพ่ยงเลก็น้อย แต่เมื�อเวลาผ่านไป้และระบบได้
เป้ล่�ยนไป้สกัระยะหนึ�ง สภาวะของระบบทัง้สองจำะแตกต่างกนัอย่างชดัเจำน เนื�องจำากการเป้ล่�ยนแป้ลง
นั้นสามารถสืบกลับไป้ท่�สาเหตุต้นตอหนึ�งใดได้ จำึงไม่ใช่ระบบแบบสุ่ม (random) แต่เป้็นระบบท่�ม่
ระเบ่ยบและกำาหนดได้ (deterministic) 

ทฤษฎ่ระบบซับซ้อนเป้็นอ่กแนวคิดหนึ�งท่�ม่อิทธิพลอย่างมากต่อวงการพยากรณ์และคาดการณ์ 
ระบบซับซ้อนหมายถึงระบบท่�องค์ป้ระกอบจำำานวนมาก และองค์ป้ระกอบเหล่าน่้ม่ป้ฏิสัมพันธ์ซึ�งกัน
และกนั รปู้แบบหนึ�งของระบบซบัซ้อนคอืโครงข่ายท่�มจ่ำดุต่อ (node) เป็้นองค์ป้ระกอบของระบบ โดยท่�
เส้นเชื�อมต่อระหว่างจำุดต่าง ๆ  แสดงถึงป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละจำุดต่อ ตัวอย่างระบบซับซ้อนได้แก่ภูมิ
อากาศึของโลก ระบบนิเวศึ สมองมนุษย์ โครงสร้างทางเศึรษฐกิจำและสังคมของเมือง เป้็นต้น การคาด
การณ์และพยากรณ์พฤติกรรมของระบบซับซ้อนทำาได้ยาก เนื�องจำากความสัมพันธ์และป้ฏิสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างองค์ป้ระกอบภายในระบบ และระหว่างระบบกับสิ�งแวดล้อมภายนอก คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบซับซ้อน ได้แก่ ความไม่เป้็นเส้นตรง (nonlinearity) ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ป้ระกอบ
และพฤติกรรมของระบบ การป้รับตัว (adaptation) และระบบการป้้อนกลับ (feedback loops) 
คุณลักษณะเฉพาะเหล่าน่้เป้็นพื้นฐานหลักของการคาดการณ์ระบบซับซ้อน
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ทั้งทฤษฎ่เคออสและทฤษฎ่ระบบซับซ้อนม่อิทธิพลต่ออนาคตศึึกษา วิธ่การศึึกษาอนาคตหลาย
วิธ่ตั้งอยู่บนกระบวนทัศึน์ดังกล่าว  ตัวอย่างหนึ�งคือแนวคิดเหตุไม่คาดฝันหรือไวลด์คาร์ดและแนวคิด
หงส์ดำา (black swans)  ทัง้สองคำาน่ส้ื�อถงึเหตกุารณ์ท่�มค่วามเป็้นไป้ได้ตำ�าท่�จำะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว
จำะมผ่ลกระทบสงู แนวคดิน่ม้กัป้ระยกุต์ใช้ในการคาดการณ์ในการวางแผนยทุธศึาสตร์ขององค์กร เพื�อ
สามารถรบัมอืกบัเหตไุม่คาดฝันได้ ไวลด์คาร์ดอาจำสามารถคาดการณ์ได้จำากการวเิคราะห์สัญญาณอ่อน
ท่�เป้็นข้อมูลท่�ไม่สมบูรณ์และแยกส่วน และสร้างฉากทัศึน์เพื�อเตร่ยมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันให้ด่
ยิ�งขึ้น 

แนวคิดไวลด์คาร์ดในอนาคตศึึกษาได้รับการแพร่หลายจำากหนังสือของจำอห์น ป้ีเตอร์ซัน (John 
Petersen) ตามท่�กล่าวถึงไป้ข้างต้น ต่อมา ใน พ.ศึ. 2549 นักอนาคตศึึกษาชาวออสเตรเล่ยชื�อ มาร์คัส 
บาร์เบอร์ (Marcus Barber) ได้นำาเสนอแนวคดิตารางผลกระทบเชิงอ้างองิ (Reference Impact Grid) 
ซึ�งพัฒนาแนวคดิของปี้เตอร์ซนัให้ครอบคลมุมากขึน้ โดยระบถุงึความอ่อนไหวเป้ราะบางของระบบ และ
ป้ัจำจำัยท่�อาจำทำาให้ระบบโดยรวมไม่ม่เสถ่ยรภาพ  ตามแนวคิดของป้ีเตอร์ซัน ไวลด์คาร์ดเป้็นเหตุไม่คาด
คิดท่�เกิดขึ้นครั้งเด่ยว ส่วนตามแนวคิดของบาร์เบอร์ ไวล์คาร์ดไม่จำำาเป้็นต้องเป้็นเหตุการณ์เด่ยวเสมอ
ไป้ แต่อาจำเป้็นชุดเหตุการณ์ท่�เก่�ยวข้องกันท่�ทำาให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์แบบเด่ยวกัน  บาร์เบอร์
เร่ยกชดุป้รากฏการณ์น่ว่้า ชดุความไม่ต่อเนื�องแบบลดระดบั (cascading discontinuity set) ซึ�งหมาย
ถึงเหตุการณ์เล็ก ๆ จำำานวนหนึ�งท่�ไม่ได้วางแผนหรือคาดคิดมาก่อน แต่ส่งผลให้ระบบม่ความไม่เสถ่ยร 
จำนท้ายท่�สุด ทำาให้เกิดผลกระทบท่�ไม่แตกต่างจำากเหตุการณ์ใหญ่ท่�ไม่คาดฝันเหตุการณ์หนึ�งได้30 

แนวคิด “หงส์ดำา” (Black Swan) ม่ความคล้ายกับไวล์คาร์ด นาสซิม นิโคลัส ทาเลบ (Nassim 
Nicholas Taleb) ใช้คำาว่าหงส์ดำาในหนังสือชื�อ The Black Swan เพื�อสื�อถึงเหตุการณ์ท่�คาดไม่ถึง
และทำาให้เกิดผลกระทบกับองค์กรหรือป้ระเทศึ แนวคิดน่้ม่ข้อแตกต่างจำากแนวคิดไวล์คาร์ดตรงท่� 
ป้รากฏการณ์หงส์ดำาถกูกำาหนดไว้แล้ว แม้ยงัไม่เกดิขึน้ในปั้จำจุำบนั แต่จำะเกดิขึน้แน่นอนในอนาคต แนวคดิ
หงส์ดำาอธิบายเหตุการณ์ท่�ม่ผลกระทบสูง แต่เกิดขึ้นน้อยครั้งมาก และยากท่�จำะคาดการณ์ด้วยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎ่ท่�ม่อยู่เดิม เหตุการณ์หงส์ดำายากท่�จำะคำานวณความเป้็นไป้ได้ออกมาเป้็นตัวเลขด้วย
เครื�องมือเชิงวิทยาศึาสตร์ เนื�องจำากม่โอกาสเกิดตำ�ามาก นอกจำากน้่ในเชิงจิำตวิทยา คนทั�วไป้มักไม่ให้
ความสนใจำเท่าท่�ควรกับเหตุการณ์ท่�ไม่แน่นอนและเกิดขึน้ได้น้อยคร้ัง อย่างไรกต็าม ข้อเสนอของทาเลบ
ไม่ได้มุง่ไป้ท่�ความพยายามท่�จำะคาดการณ์เหตกุารณ์ท่�คาดการณ์ได้ยากมากหรอืแทบไม่ได้เลย แต่เสนอ
ให้มุ่งความพยายามไป้ท่�การสร้างข่ดความสามารถท่�จำะจัำดการกับผลกระทบเชิงลบเมื�อเกิดเหตุการณ์
นั้นขึ้น ไป้พร้อมกับการเพิ�มโอกาสท่�จำะสร้างผลลัพธ์ท่�พึงป้ระสงค์จำากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากท่�สุด

นัยและความสำาคัญของเหตุไม่คาดฝันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจำของแต่ละคนและแต่ละองค์กรใน
การเตร่ยมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นั้น พร้อมกันน่้ การตัดสินใจำดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความเชื�อว่า
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นจำะเกิดขึ้นจำริงหรือไม่ และม่ผลกระทบมากจำริงหรือไม่  จำากข้อสังเกตดังกล่าว 
อ่กเกณฑ์หนึ�งท่�สามารถใช้ในการแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันคือความน่าเชื�อถือ (credibility) ของแหล่ง
ท่�มาและข้อความเก่�ยวกับเหตุไม่คาดฝันนั้น โดยเฉพาะจำากมุมมองของผู้ม่อำานาจำในการตัดสินใจำ ดัง
นั้น ความน่าเชื�อถือจำึงย่อมขึ้นอยู่กับบริบทและเงื�อนไขเฉพาะของแต่ละเรื�อง เหตุไม่คาดฝันท่�มาจำาก
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การวิเคราะห์ของผู้เช่�ยวชาญคนหนึ�งหรือกลุ่มหนึ�งในสาขาหรือพื้นท่�หนึ�ง อาจำไม่ได้รับความเชื�อถือเท่า
กันในอ่กสาขาหรือพื้นท่�หนึ�ง หรือไม่ได้รับความเชื�อถือจำากกลุ่มผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำ 

 ด้วยเกณฑ์ดังกล่าว เหตุไม่คาดฝันสามารถแบ่งออกเป้็น 4 กลุ่ม ได้แก่31 
1. ไวล์คาร์ดแบบ 1: ความเป้็นไป้ได้ตำ�า ผลกระทบสูง ความน่าเชื�อถือสูง 
2. ไวล์คาร์ดแบบ 2: ความเป้็นไป้ได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื�อถือตำ�า 
3. ไวล์คาร์ดแบบ 3: ความเป้็นไป้ได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื�อถือเป้็นท่�ถกเถ่ยงกัน 
4. ไวล์คาร์ดแบบ 4: ความเป้็นไป้ได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื�อถือสูง

เหตุไม่คาดฝันโดยทั�วไป้คือแบบท่� 1 คือเป็้นเหตุการณ์ท่�ยอมรับกันท้ังในกลุ่มผู้เช่�ยวชาญและผู้ม่ส่วน
ได้ส่วนเส่ยหลักว่าเป็้นเหตุการณ์ท่�ม่ผลกระทบสูง แต่ความเป็้นไป้ได้ตำ�า ส่วนเหตุไม่คาดฝันแบบท่� 2 ถึง 4 
น้ัน เป็้นเหตุการณ์ท่�ม่ความเป้น็ไป้ได้สูง ผลกระทบสงู แต่ม่ระดับความเชื�อถือท่�แตกต่างกันออกไป้ แบบ
ท่� 2 คือเหตุการณ์ท่�ผู้เช่�ยวชาญวเิคราะหแ์ล้วว่าม่โอกาสเกดิข้ึนไดสู้ง แต่คนท่�ไม่ใช่ผู้เช่�ยวชาญไมเ่ชื�อว่าจำะ
เกิดข้ึนไดจ้ำริง  ส่วนแบบท่� 3 คือเหตกุารณท่์�ป้ระชาชนทั�วไป้เริ�มตระหนกัถึงเหตกุารณดั์งกล่าวมากพอท่�
ทำาให้เกิดการอภปิ้รายกันในวงกวา้ง แมว่้ายงัไม่ม่ข้อสรุป้เก่�ยวกับความนา่เชื�อถือเก่�ยวกับการเกดิข้ึนของ
เหตุการณ์น้ัน  สำาหรับแบบท่� 4 น้ัน คือเหตุการณ์ท่�เชื�อกันทั�วไป้แล้วว่าม่ความเป็้นไป้ได้สูงท่�จำะเกิดข้ึน

การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเป็้นไป้ตามแนวคดิเส้นการอบัุติใหม่ของป้ระเดน็  (Issue Emergence) และ
วิวัฒนาการของความชอบธรรมเชิงนโยบาย (policy legitimization) ซึ�งเสนอโดย แกรม มอลิเตอร์
 (Graham Molitor) ใน พ.ศึ.  252032 ตามแนวคิดน้่ ป้ระเด็นท่�เกิดข้ึนใหม่และกลายเป็้นเรื�องสำาคัญ
ในเชิงนโยบายมักผ่านข้ันตอนของการตระหนักรู้และความเห็นของกลุ่มคนต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางสื�อ
ท่�แตกต่างกันออกไป้ ตามท่�แสดงอยูใ่นแผนภาพข้างล่าง จุำดเริ�มต้นคือแนวคิดท่�อภิป้รายกันในกลุ่มนัก
วิจัำยและผู้เช่�ยวชาญ จำากน้ันเริ�มแพร่หลายและขยายขอบเขตไป้ยังกลุ่มผู้นำาทางความคิด ตามด้วยการ
ถกเถ่ยงกันในกลุ่มป้ระชาชนทั�วไป้ในช่วงต่อมา จำากน้ันจึำงกลายเป็้นป้ระเด็นเชิงนโยบายท่�รัฐบาลให้
ความสนใจำและเกิดการถกเถ่ยงกันจำนกลายเป็้นนโยบายและกฎหมายใหม่ข้ึนมา

ดัดแป้ลงจำาก iknowfutures.eu

แผนุภาพที่ 15
แนุวคุิดเสื้นุการอุบัติใหมู่ข้องประเด็นุ
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ตามแนวคดิน้่ เหตไุม่คาดฝันกม่็ววิฒันาการคล้ายกนั กล่าวคอื ในช่วงแรกเป็้นเหตกุารณ์ท่�ในกลุม่ผู้
เช่�ยวชาญเชื�อว่ามค่วามเป็้นไป้ได้สงูท่�จำะเกดิข้ึน แต่ไม่ได้รับความเชื�อถอืในกลุม่ผูม้อ่ำานาจำตดัสนิใจำ จำาก
นัน้จำงึเริ�มมก่ารถกเถย่งกนัในวงกว้างมากขึน้จำนกลายเป็้นป้ระเด็นเชิงนโยบายต่อไป้ในท่�สุด ตวัอย่างของ
ววิฒันาการของแนวคดิในลกัษณะน้่คอืแนวคดิการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมอิากาศึ ซึ�งในช่วงแรกเป็้นเพ่ยง
ข้อเสนอเชิงวิชาการ แต่ต่อมาม่การถกเถ่ยงกัน จำนในป้ัจำจำุบันใน พ.ศึ. 2563 รัฐบาลหลายป้ระเทศึเริ�ม
ดำาเนินนโยบายและออกกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึ 

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
การแบ่งกลุ่มข้างต้นสะท้อนถึงความจำำาเป้็นในการสร้างกระบวนการวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์
ท่�อาจำกลายเป้็นเหตุไม่คาดฝันท่�ม่ผลกระทบสูง  การวิเคราะห์เพื�อระบุถึงเหตุไม่คาดฝันแบ่งออกเป้็น 
4 ขั้นตอนหลักตามคำาถามสำาคัญ 4 ข้อ ได้แก่33  

1. การระบุเหตุการณ์ (identification) เหตุไม่คาดฝันอะไรบ้างสามารถเกิดขึ้นได้
2. การป้ระเมินและกลั�นกรอง (assessment/filtering) เหตุไม่คาดฝันอะไรสำาคัญท่�สุด
3. การติดตาม (monitoring) เราสามารถคาดหมายและติดตามเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่
4. ทางเลือกในการดำาเนินการ (options for action) เราเตร่ยมพร้อมรับมือได้อย่างไรบ้าง

กระบวนการวิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันม่ขั้นตอนโดยสังเขป้ ดังน่้

การระบุเหตุการณ์
ความท้าทายหลักของขั้นตอนแรกคือการค้นหาและระบุเหตุการณ์ท่�ไม่ได้เป้็นภัยพิบัติหรือ

เหตุการณ์อันตรายเดิม ๆ ท่�รู้กันอยู่แล้ว นักอนาคตศึาสตร์หลายคนได้วิเคราะห์และสร้างรายการของ
เหตุการณ์แบบไวลด์คาร์ดไว้บ้างแล้ว เช่น จำอห์น ป้ีเตอร์สัน (John Petersen) นำาเสนอเหตุการณ์ไวล์
คาร์ดใน พ.ศึ. 2540 ไว้ 78 เหตุการณ์34 หลังจำากนั้นใน พ.ศึ. 2546 อันเจำลา สไตน์มูลเลอร์ (Angela 
Steinmüller) และคาร์ลไฮั่นส์ สไตน์มูลเลอร์ (Karlheinz Steinmüller) วิเคราะห์เหตุการณ์ไวลด์
คาร์ดใหม่และระบุไว้ 55 รายการ35 ทั้งน่้ทั้งนั้น จำำานวนและรายละเอ่ยดของเหตุการณ์แบบน่้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เงื�อนไขและบริบทของแต่ละพื้นท่�และแต่ละช่วงเวลา 

วธ่ิการท่�ใช้ในการค้นหาและระบถุงึเหตไุม่คาดฝันมห่ลากหลาย นับตัง้แต่การจำดัป้ระชมุระดมสมอง 
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่�ยวชาญ และการสำารวจำพืน้ท่� ไป้จำนถึงการวเิคราะห์เหตกุารณ์ในป้ระวติัศึาสตร์เพื�อหา
บทเรย่นจำากสิ�งท่�เคยเกดิข้ึนมาก่อนแล้วเป้รย่บเทย่บกบัสภาพการณ์ในปั้จำจำบุนั เนื�องจำากการค้นหาเหตุ
ไม่คาดฝันจำำาเป้็นต้องใช้จำินตนาการสูง  นิยายวิทยาศึาสตร์ หรือนิยายอื�น ๆ ท่�ม่ป้ระเด็นและเนื้อหาท่�
ก้าวพ้นไป้จำากกรอบแนวคิดดั้งเดิมทั�วไป้ อาจำช่วยในการวิเคราะห์หาเหตุไม่คาดฝันได้

การประเมูินุและกลั่นุกรอง
เมื�อระบุเหตุการณ์ท่�ไม่คาดฝันได้มาจำำานวนหนึ�งแล้ว ขั้นตอนต่อไป้คือการป้ระเมินและกลั�นกรอง

ว่า เหตุการณ์ไหนท่�น่าจำะม่ผลกระทบสูงต่อพื้นท่�หรือกลุ่มเป้้าหมายและควรเตร่ยมพร้อมต่อไป้ วิธ่การ
หนึ�งคือการคาดป้ระมาณระดับผลกระทบออกมาเป้็นข้อมูลเชิงป้ริมาณหรือตัวเลขท่�วัดค่าได้ แล้วจำัด
ลำาดับความสำาคัญของเหตุการณ์ทั้งหมด  กรอบแนวคิดหนึ�งท่�ป้ระยุกต์ใช้ได้ในการป้ระเมินผลกระทบ
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จำากเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือลำาดับความสำาคัญของผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ�งม่อยู่ 4 ระดับ ดังน่้36 

1. ตัวตน (being) ป้ระกอบด้วยการรับรู้ คุณค่าและค่านิยม สุขภาพและสุขภาวะ และสภาพ
แวดล้อมรอบตัว

2. การดำารงช่วิต (sustenance) ป้ระกอบด้วยตำาแหน่งท่�ตั้งของท่�อยู่อาศัึย ป้ริมาณและ
คุณภาพของอาหารและนำ้า พลังงาน และการขนส่งเดินทาง

3. การกระทำา (actions) ป้ระกอบด้วยความสัมพันธ์กับผู้อื�น การเป้็นส่วนหนึ�งของกลุ่มคน
หรือองค์กร และการใช้เวลาในการทำางานและสันทนาการ

4. เครื�องมือ (tools) คือสิ�งท่�มนุษย์ใช้เพื�อทำาให้ช่วิตม่ความสะดวกสบายและม่ความหมาย
มากขึ้น เช่น เครื�องมือและเทคโนโลย่ในการสื�อสาร เร่ยนรู้ ผลิตและกระจำายสิ�งของ สินค้า
และการบริการ

เหตุการณ์หรือป้ัจำจัำยท่�ไม่คาดฝันอาจำม่ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดและรวดเร็วในระดับเครื�องมือ
และการกระทำาของมนษุย์ แต่ผลกระทบนัน้อาจำไม่ลกึหรอืกว้างในระดบัผลกระทบต่อการดำารงช่วติและ
ความเป้็นตัวตนของมนุษย์ การวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุไม่คาดฝันจำึงต้องคำานึงถึงระดับของผลกระ
ทบดังกล่าวให้ชัดเจำน ในการวเิคราะห์ค่าผลกระทบ เหตกุารณ์ใดม่ผลต่อความเป็้นตวัตนมากเท่าไหร่จำะ
ยิ�งม่ค่าผลกระทบสูงมากข้ึนเท่าน้ัน สูตรหนึ�งท่�นักอนาคตศึาสตร์เสนอให้ใช้ในการป้ระเมินผลกระทบ
ของเหตุไม่คาดฝันคือ ระดับผลกระทบอาร์ลิงตัน (Arlington Impact Index)37 ซึ�งแบ่งผลกระทบออก
เป้็น 3 องค์ป้ระกอบคือ ระบบมนุษย์ นัยของผลกระทบ และอัตราการเป้ล่�ยนแป้ลงโดยม่สมการดังน่้

ระบบมูนุุษย์ (human systems)
คุว่ามเปราะบาง (Vulnerability) คำาถามหลกัในการวเิคราะห์ส่วนน่ค้อื กลุม่หรอืระบบเป้้าหมาย

ของการวเิคราะห์มค่วามเป้ราะบางต่อเหตกุารณ์นัน้มากน้อยขนาดไหน และมค่วามสามารถในการฟ้ืิน
ตัวกลับได้ด่ขนาดไหน

จังหว่ะเว่ลัา (Timing) จัำงหวะเวลาท่�เหตุการณ์น้ันเกิดข้ึนม่ผลต่อระดับผลกระทบ มนุษย์อาจำ
เร่ยนรู้และสร้างเครื�องมือในการรับมือกับเหตุการณ์หนึ�งได้ แต่ต้องใช้เวลา ดังน้ันถ้าเหตุการณ์น้ันเกิด
ข้ึนก่อนท่�มนุษย์จำะพร้อมรับมือ อาจำทำาให้ผลกระทบรุนแรงกว่าถ้าเกิดข้ึนในภายหลัง  ในทางกลับกัน
 ในบางกรณ่ ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนก่อนอาจำม่ผลกระทบน้อย เนื�องจำากมนุษย์ยังไม่ต้องพึ�งพิงสิ�งน้ันมาก
 แต่ถ้าป้ล่อยเวลาให้ยาวนานไป้ อาจำทำาให้ผลกระทบสูง เพราะทุกคนต้องพึ�งพาสิ�งน้ัน ตัวอย่างหนึ�งคือ
การล่มของระบบอินเทอร์เน็ตท่�เกิดข้ึนเมื�อ 20 ปี้ก่อนกับปั้จำจุำบัน ย่อมม่ผลกระทบท่�แตกต่างกันมาก

I
AI
 = V+ T+ Op + P + O+ ΔC+ R  

ระดับผลกระทบ = ความเป้ราะบาง + จำังหวะเวลา + การต่อต้าน
+ อิทธิพล + ผลผลิต + อัตราการเป้ล่�ยนแป้ลง + ขอบเขต
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กำารต่ิอต้ิาน (Opposition) เหตุการณ์น้ันจำะถูกต่อต้านหรือขัดขืนจำากคนหรือกลุ่มคนมากน้อย
เท่าใด ระดับการต่อต้านจำะม่ผลต่อระดับผลกระทบท่�เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้้าหมาย

อิทุธิพิลั (Power) เหตุการณ์น้ันม่อิทธิพลต่อความเป้็นตัวตน การดำารงช่วิต การกระทำาและ
เครื�องมือของมนุษย์เท่าใด ยิ�งม่อิทธิพลต่อความเป้็นตัวตนมากเท่าใด ยิ�งม่ผลกระทบสูงเท่านั้น

นุัยข้องผลกระทบ (implications)
ขอบเขติ (reach) ผลกระทบม่ขอบเขตกว้างเท่าใด อยูใ่นระดับไหน ระดับรายบุคคล ครอบครัว

 ชุมชน ท้องถิ�น ป้ระเทศึ หรือโลก

ผลัลััพิธ์ (Outcome) เราสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าได้เท่าใด ความสามารถในการรับมือ
และจำัดการกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้ึนอยู่กับการรับรู้ของกลุ่มเป้้าหมายเก่�ยวกับผลลัพธ์ท่�จำะเกิดขึ้น 
ยิ�งผลลัพธ์ไม่แน่นอนเท่าใด ยิ�งเกิดป้ฏิกิริยาตอบรับท่�ไม่ม่ป้ระสิทธิภาพและวุ่นวายเท่านั้น

อัตราการเปลี่ยนุแปลง
อัติรากำารเปลัี�ยืนแปลัง (Rate of change) เหตุไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าท่�ระบบ

ท่�ม่อยู่แต่เดิมสามารถป้รับตัวและรับมือได้ การระดมทรัพยากรเพื�อรับมือกับเหตุการณ์ท่�ไม่คาดคิดมา
ก่อนจำะทำาได้ยากถ้าหากไม่เตร่ยมตัวไว้ เนื�องจำากการป้รับตัวและป้รับเป้ล่�ยนองค์ป้ระกอบในระบบมัก
ป้ระสบกับอุป้สรรคและความเฉื�อยท่�ม่อยู่แต่เดิมในระบบนั้น

การติดตามู
วัตถุป้ระสงค์หลักของการสร้างระบบการติดตาม (monitoring) คือการลดระดับความไม่คาดฝัน

ของเหตกุารณ์หนึ�งลงให้ได้มากท่�สดุ สำาหรบัเหตไุม่คาดฝันท่�เคยเกดิขึน้แล้ว วธิก่ารหลกัของการตดิตาม
คือการสังเกตและวิเคราะห์จำากเงื�อนไขและบริบทท่�ม่อยู่ของการเกิดเหตุการณ์ แต่ในกรณ่ของสิ�งท่�เรา
ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ (unknown unknowns) เราย่อมไม่สามารถติดตามเหตุการณ์นั้นได้ จำนกระทั�งสามารถ
สังเกตเห็นเป้็นสัญญาณอ่อนท่�แสดงให้เห็นว่า โอกาสในการเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้นม่ความเป้็นไป้ได้มาก
ขึ้น ดังนั้น การติดตามในกรณ่น่้จำึงหมายถึงการค้นหาและระบุถึงสัญญาณอ่อน และคอยสังเกตและ
จำับตามองการเป้ล่�ยนแป้ลงของเหตุการณ์เหล่านั้น  แม้ว่าการสร้างระบบติดตามเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
และสัญญาณอ่อนเป้็นสิ�งท่�ยาก แต่นักอนาคตศึาสตร์จำำานวนหนึ�งเชื�อว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลย่
สารสนเทศึ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตและการป้ระมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว 
ได้เพิ�มข่ดความสามารถในการระบุถึงสัญญาณอ่อนให้ด่ยิ�งขึ้น   

ทางเลือกในุการด�าเนุินุการ
การเตร่ยมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันจำำาเป้็นต้องใช้แนวคิดและแนวทางท่�หลากหลายและ

หลุดออกจำากกรอบ (out-of-the-box) ทั้งความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจำินตนาการ 
วัตถุป้ระสงค์หลักของการดำาเนินการคือเพื�อหล่กเล่�ยงเหตุไม่คาดฝันก่อนท่�จำะเกิดขึ้น ถ้าเป้็นเหตุการณ์
ท่�ไม่พึงป้ระสงค์ แต่ถ้าเป้็นเหตุการณ์ท่�พึงป้ระสงค์ วัตถุป้ระสงค์คือเพื�อหาช่องทางกระตุ้นให้เหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นจำริง อ่กวัตถุป้ระสงค์หนึ�งคือเพื�อบรรเทาผลกระทบจำากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ถ้าหล่กเล่�ยง
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เหตุการณ์นั้นไม่ได้ และเพื�อป้รับเป้ล่�ยนระบบเพื�อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว แนวคิดน่้คล้ายคลึงกับ
กรอบแนวคิดท่�ม่อยู่ในการเตร่ยมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ คือ การป้้องกัน (prevention) การบรรเทา
ผลกระทบ (mitigation) และการป้รับตัว (adaptation) 

ในป้ัจำจำุบัน ระบบการวิเคราะห์และติดตามเหตุไม่คาดฝันได้รับการพัฒนาให้ท่�ม่ป้ระสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งการสร้างฐานข้อมูลเหตุไม่คาดฝัน (Wild Card databases) ระบบอินเทอร์เน็ตท่�รวบรวม
และป้ระเมินเหตุไม่คาดฝัน  และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าท่�ติดตามสัญญาณอ่อนท่�อาจำกลายเป้็น
เหตุไม่คาดฝันต่อไป้ได้ ตัวอย่างของระบบท่�ม่องค์ป้ระกอบครบทั้งสามส่วนน่้คือ โครงการ iKnow ของ
ป้ระชาคมยุโรป้ (http://wiwe.iknowfutures.eu/) ซึ�งป้ระกอบด้วย iBank หรือ WI-WE Bank ซึ�ง
รวบรวมสัญญาณอ่อนและเหตุไม่คาดฝัน จำากการสืบค้นเมื�อวันท่� 2 เมษายน พ.ศึ. 2563 ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวระบุเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ทั้งหมด 29,613 รายการ และสัญญาณอ่อน 38,363 
รายการ รายการเหล่าน่ว้เิคราะห์และป้ระเมนิโดยสมาชกิในเครอืข่าย ซึ�งมม่ากถงึ 18,679 คน38 ในการ
สร้าง WI-WE Bank โครงการ iKNOW ใช้วธ่ิการท่�หลากหลายในการกวาดสญัญาณหาเหตไุม่คาดฝันและ
สญัญาณอ่อน นบัตัง้แต่การกวาดสญัญาณอย่างเป็้นระบบจำากผลลพัธ์ของโครงการวจัิำยและคาดการณ์ทัง้
ในยุโรป้และทั�วโลก การสัมภาษณ์ผู้เช่�ยวชาญด้านการคาดการณ์ วิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ และการวิจำัย
ในหวัข้อท่�เก่�ยวข้อง การป้ระชมุวชิาการและการป้ฏิบตักิาร รวมถงึการสำารวจำทัง้ออฟิไลน์และออนไลน์ 

ตัวอย่างของเหตุไม่คาดฝันในฐานขอ้มูล WI-WE Bank ได้แก่ การระบาดของไวรัส ภเูขาไฟิระเบดิ
ครั้งใหญ่ การค้นพบอารยธรรมต่างดาว การพัฒนาเม็ดเลือดแดงเท่ยมท่�ม่คุณลักษณะเหมือนของจำริง 
การควำ�าบาตรของสหป้ระชาชาตต่ิอสหรฐัอเมริกา การล่มของอนิเทอร์เนต็และไม่สามารถกูฟ้ื้ินคืนกลบั
มาได้  สงครามระหว่างชนเผ่าใหม่ในเมือง เทคโนโลย่การแพทย์รักษาโรคสำาคัญเกือบทั้งหมดในยุโรป้ 
การสิ้นสุดของโลกาภิวัตน์ เป้็นต้น
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แบบจำาลองการตัดสินใจ

วัตถุป้ระสงค์หลักของการศึึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์คือเพื�อเตร่ยมพื้นฐาน
สำาหรับการตัดสินใจำ วิธ่การแบบจำำาลองการตัดสินใจำมุ่งจำำาลองพฤติกรรมการตัดสินใจำท่�เกิดขึ้นจำริง
ตามเกณฑ์ท่�ตั้งขึ้นมา แล้วป้ระเมินว่า ทางเลือกยุทธศึาสตร์ไหนด่ท่�สุดตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่ละ
เกณฑ์อาจำม่นำ้าหนักไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสำาคัญท่�ผู้เข้าร่วมกระบวนการให้กับแต่ละเกณฑ์ รวม
ถึงความเป้็นไป้ได้และป้ัจำจำัยความไม่แน่นอนในอนาคต แบบจำำาลองการตัดสินใจำใช้อย่างแพร่หลาย
ในงานคาดการณ์ โดยม่ความหลากหลายของวิธ่การ หัวข้อ เกณฑ์ท่�ใช้ในการป้ระเมิน และวิธ่การวัด

โดยพื้นฐาน แบบจำำาลองการตัดสินใจำเป้็นไป้ตามกรอบทฤษฎ่อรรถป้ระโยชน์ (utility theory) 
ท่�เสนอว่า คนท่�ตัดสินใจำด้วยหลักเหตุผล (rationality) จำะเลือกสินค้า นโยบาย หรือกิจำกรรมท่�ตรง
ตามเกณฑ์ท่�ตั้งไว้มากท่�สุด  แบบจำำาลองการตัดสินใจำใช้ทั�วไป้ในการวิเคราะห์ระบบ ทั้งน่้ พฤติกรรม
ของระบบโดยมากกำาหนดโดยการตัดสินใจำของป้ัจำเจำกบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรท่�อยู่ในระบบนั้น 
เช่น พฤติกรรมในตลาดหุ้นเกิดจำากการตัดสินใจำของผู้ซื้อผู้ขายหุ้น การตัดสินใจำในการป้ระกอบธุรกิจำ
ของบรษิทัในตลาดหุ้น รวมไป้ถงึการตดัสนิใจำทางนโยบายของรฐับาล  ส่วนพลวตัระบบป้ระชากรของ
ป้ระเทศึขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจำในการแต่งงานและการม่ลูกของคนแต่ละวยั รวมถงึการย้ายเข้าย้ายออก 
และนโยบายคนต่างด้าวของรฐับาลในแต่ละป้ระเทศึ  สำาหรับในระบบการขนส่งในเมอืง พฤตกิรรมการ
เดินทางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจำของคนเมืองในการเลือกท่�อยู่อาศึัย การเลือกแหล่งงาน รวมถึงพาหนะ
ท่�เลอืกใช้ในการเดนิทาง จำากตวัอย่างเหล่าน่ ้เหน็ได้ว่า การทำาความเข้าใจำในพฤตกิรรมของระบบหนึ�ง
จำำาเป้็นต้องเข้าใจำในธรรมชาติของการตัดสินใจำขององค์ป้ระกอบอื�นในระบบนั้น

แบบจำำาลองการตดัสนิใจำมกัเริ�มจำากการตัง้เกณฑ์การตดัสนิใจำ แล้วป้ระเมนิทางเลอืกในการตดัสนิ
ใจำ หรอืในทางกลบักัน อาจำวเิคราะห์ผลการตดัสนิใจำ แล้วจึำงย้อนกลบัไป้หาเกณฑ์ท่�แต่ละคนได้ต้ังไว้ ใน
กรณ่น่ ้แบบจำำาลองจำะแสดงกระบวนการตดัสนิใจำของผูต้ดัสินใจำท่�มผ่ลต่อพฤตกิรรมของระบบโดยรวม 
ผูต้ดัสนิใจำม่ตัง้แต่ผูบ้รโิภค ผูน้ำาองค์กร ไป้จำนถึงนกัการเมือง ฯลฯ  ข้อสมมตหิลักของแนวทางวเิคราะห์
แบบน่้คือ ผู้ตัดสินใจำคำานึงถึงป้ัจำจำัยต่าง ๆ ในการป้ระเมินทางเลือกท่�ม่อยู่ และทางเลือกท่�ได้ตัดสินใจำ
เลอืกนัน้โดยรวมสร้างอรรถป้ระโยชน์มากกว่าทางเลือกอื�น  ถงึแม้ว่าผูต้ดัสนิใจำอาจำไม่ได้แจำกแจำงเกณฑ์
หรือป้ัจำจำัยท่�ใช้ในการตัดสินใจำออกมาทั้งหมด แล้วชั�งนำ้าหนักและป้ระเมินทางเลือกก็ตาม แต่ถือว่าได้
คิดคำานึงถึงคุณค่าหรืออรรถป้ระโยชน์ท่�ให้กับแต่ละป้ัจำจำัยไป้แล้ว
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ในการตัดสินใจำแต่ละครั้ง การกำาหนดว่าทางเลือกไหนด่ท่�สุดนั้นจำะขึ้นอยู่กับการเป้ร่ยบเท่ยบ
คุณค่าท่�ให้กับแต่ละเกณฑ์ด้วย เช่น ทางเลือกบางอย่างอาจำต้นทุนตำ�า แต่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าบาง
ทางเลอืกท่�ต้นทนุสงู แต่ให้ป้ระโยชน์สงู กระบวนการตัดสนิใจำในแนวทางน่ต้้องเลอืกให้นำา้หนกัระหว่าง
เกณฑ์แตกต่างกัน ซึ�งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคุณค่าของผู้ตัดสินใจำ  

นักวิเคราะห์ในหลายศึาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคท่�หลากหลายในการสร้างแบบจำำาลองการตัดสินใจำ 
ตัวอย่างหนึ�งในด้านการตัดสินใจำของผู้บริโภคคือวิธ่การวัดร่วม (conjoint measurement) ซึ�งให้ผู้
ตอบแสดงความเห็นในการตัดสินใจำเก่�ยวกับความต้องการหรือความพึงพอใจำของตนเองเก่�ยวกับองค์
ป้ระกอบหรอืคณุลกัษณะท่�ผสมรวมกนัของสนิค้าท่�ต้องการวเิคราะห์  วตัถปุ้ระสงค์คือเพื�อวเิคราะห์ว่า 
องค์ป้ระกอบหรอืคณุลกัษณะสนิค้าใดท่�ผูบ้รโิภคพงึพอใจำมากท่�สดุ แนวคดิท่�เป้น็พืน้ฐานของวิธก่ารวดั
ร่วมคอื ถ้าเป็้นคำาถามตรง ๆ  ว่าชอบคณุลกัษณะหรอืองค์ป้ระกอบไหนอย่างไร ผูบ้รโิภคอาจำไม่สามารถ
อธิบายว่า ตนเองได้รวบรวมและป้ระมวลคุณลักษณะของสินค้ามาอย่างไร ก่อนท่�จำะตัดสินใจำเก่�ยวกับ
สินค้านั้น การใช้วิธ่การวัดร่วมสามารถอนุมานพฤติกรรมของแต่ละคนได้จำากสิ�งท่�แต่ละคนได้เลือกไป้ 
แทนท่�จำะให้แต่ละคนระบุถึงความสำาคัญของแต่ละองค์ป้ระกอบหรือคุณลักษณะแต่ละด้าน

แบบจำำาลองการตัดสินใจำใช้อย่างแพร่หลายในการวางแผนเชิงยุทธศึาสตร์ เทคนิคหนึ�งท่�ใช้กัน
ทั�วไป้คือตารางวิเคราะห์ยุทธศึาสตร์ (Strategy Analysis Grid) ซึ�งพัฒนาโดยเจำอโรม เกลน (Jerome 
Glenn)39 ในการวิเคราะห์และป้ระเมินทางเลือกเชิงยุทธศึาสตร์ทั�วไป้ ยุทธศึาสตร์ท่�จำัดอยู่ในช่องด้าน
บนซ้ายสุดสามารถดำาเนินการได้ง่าย แต่อาจำไม่ม่ป้ระสิทธิผลเท่ากับยุทธศึาสตร์ในช่องด้านล่างขวา ซึ�ง
ยากกว่าในการดำาเนินการ

ยกตวัอย่างเช่น ถ้าเป้้าหมายของนโยบายอยูท่่�การลดการส่งเส่ยงดงัภายในห้องสมดุ ช่องท่� 1 หมาย
ถึงยุทธศึาสตร์ในให้ข้อมูลกับนักศึึกษาและบุคลากร เช่น การติดโป้สเตอร์หรือสติกเกอร์รณรงค์การลด
การใช้เส่ยง ตวัอย่างยทุธศึาสตร์ในช่องท่� 2 คอืการขอให้คนท่�ส่งเส่ยงดงัออกจำากห้องสมดุ ส่วนช่องท่� 3 
เป็้นการสร้างระบบใหม่ขึน้มาแทนท่�ระบบเดมิ เช่น สร้างระบบออนไลน์ท่�ทำาให้ไม่มค่วามจำำาเป็้นต้องมา
ใช้ห้องสมดุโดยตรง หรอืป้รบัเป้ล่�ยนสิ�งแวดล้อมในระบบ เช่น เพิ�มวสัดปุ้้องกนัเสย่งบนผนงัห้อง เป็้นต้น40 
ป้ระโยชน์หนึ�งของตารางรปู้แบบดงักล่าวคอืสามารถเป้รย่บเทย่บทางเลอืกต่าง ๆ  ตามป้ระสทิธผิลและ
ความยากง่ายของการดำาเนินงาน

ท่�มา: The Futures Group International (2009a)

ตารางที่ 10
ตัวอย่างตารางการวิเคุราะห์ยุทธิศาสืตร์
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อก่เทคนคิหนึ�งท่�ใช้ตารางในการวิเคราะห์ทางเลอืกนโยบายคอืการป้ระยกุต์ใช้กรอบทฤษฎ่ลำาดบั
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs) โดยป้ระเมินว่า แต่ละนโยบายหรือ
ยุทธศึาสตร์ทำาให้เกิดผลลัพธ์ในด้านความต้องการของผู้คนท่�เป้็นกลุ่มเป้้าหมายอย่างไรบ้าง ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ ดังท่�แสดงไว้ในตารางท่� 11

นอกจำากน่้ เทคนิคการสร้างแบบจำำาลองแบบ MULTIPOL ของมิเชล โกเดท์ (Michel Godet) 
เสนอให้ใช้ข้อสมมตท่ิ�ว่า บรบิทในอนาคตม่มากกว่าหนึ�งทางเลอืก แทนท่�จำะเป็้นอนาคตเด่ยวและม่การ
ให้คณุค่าหนึ�งเดย่ว การวิเคราะห์การตดัสนิใจำตามเทคนคิน่จ้ำะป้รบัค่านำา้หนกัของแต่ละการตดัสินใจำตาม
บริบทในอนาคตท่�คาดการณ์ไว้ ตัวอย่างเช่น ในการตัดสินใจำว่าจำะซื้อรถยนต์ เกณฑ์ด้านป้ระสิทธิภาพ
ของการใช้เชื้อเพลิงจำะได้รับนำ้าหนักในการป้ระเมินมากกว่าในกรณ่ท่�เป้็นฉากทัศึน์อนาคตท่�เน้นการ
ป้ระหยัดพลังงานมากกว่าฉากทัศึน์ท่�ใช้พลังงานมาก เทคนิคการป้ระเมินน่้ทำาให้ม่ความยืดหยุ่นในการ
วิเคราะห์เป้ร่ยบเท่ยบผลลัพธ์ของนโยบายได้ตามสถานการณ์ในอนาคตท่�หลากหลาย

ในปั้จำจำบุนัมโ่ป้รแกรมคอมพวิเตอร์ท่�ช่วยในการตดัสนิใจำอยูพ่อสมควร ซึ�งโดยมากเป็้นไป้ตามหลกั
การเป้รย่บเทย่บอรรถป้ระโยชน์ของแต่ละทางเลอืกของนโยบายตามเกณฑ์ท่�มก่ารถ่วงนำา้หนกัท่�ต่างกนั 
หรืออาจำใช้การวิเคราะห์ร่วม (conjoint analysis) เพื�อระบุระดับความพึงพอใจำและแจำกแจำงเกณฑ์
และนำ้าหนักท่�ให้กับแต่ละเกณฑ์ บางระบบม่ฟิังก์ชั�นการป้ระเมินความเส่�ยงและป้ระมาณระดับความ
เส่�ยงด้วยการจำำาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลในรูป้แบบคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
แนวโน้ม (Trend Impact Analysis)  ตัวอย่างของโป้รแกรมซอฟิต์แวร์แบบจำำาลองการตัดสินใจำม่ดังน่้

• LOGICAL DECISIONS (http://www.logicaldecisions.com/)
• DECISIONTOOLS® (http://www.palisade.com/decisiontools_suite/)
• EXPERT CHOICE (http://www.expertchoice.com/)
• Vanguard Software Corporation, (http://www.vanguardsw.com/solutions/appli-

cation/decision-support/)
• Question Pro (http://www.questionpro.com/info/contactUs.html)
• Sawtooth Software (http://www.sawtoothsoftware.com/education/techpap.

shtml) 

ท่�มา: The Futures Group International (2009a)

ตารางที่ 11
ตัวอย่างตารางวิเคุราะห์คุวามูต้องการข้องมูนุุษย์และทางเลือกนุโยบาย
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แบบจำาลองทางสถิติ 

แบบจำำาลองทางสถิติ (statistical modeling) เป้็นหนึ�งในวิธ่การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตท่�ได้
ความนยิมและแพร่หลายมากท่�สดุในแทบทกุศึาสตร์และสาขา ไม่ว่าจำะในสาขาวทิยาศึาสตร์กายภาพ 
วทิยาศึาสตร์สขุภาพ และสงัคมศึาสตร์  แบบจำำาลองทางสถติสิำาหรบัการศึึกษาอนาคตครอบคลมุทกุวธ่ิ
การท่�อยูบ่นพืน้ฐานของตวัเลขและคณติศึาสตร์ โดยม่ทัง้ท่�เป็้นแบบจำำาลองอนกุรมเวลา (time series) 
และแบบจำำาลองสถานการณ์ (simulation modeling) แบบจำำาลองอนกุรมเวลาใช้สมการคณติศึาสตร์
ท่�อธิบายชุดข้อมูลในอด่ตเก่�ยวกับป้ัจำจำัยหนึ�งได้อย่างเหมาะสมท่�สุด วิธ่การท่�ง่ายท่�สุดคือสมการอย่าง
ง่ายท่�ลากเส้นตรงหรอืเส้นโค้งท่�ลดความคลาดเคลื�อน (error) ระหว่างชุดข้อมูลกบัเส้นท่�ลากได้ให้เหลือ
น้อยท่�สุด ส่วนแบบจำำาลองท่�ซับซ้อนกว่านั้นจำะมุ่งใช้สมการคณิตศึาสตร์ท่�ลดความคลาดเคลื�อนสะสม 
(cumulative error) ระหว่างข้อมูลท่�ม่อยู่กับข้อมูลท่�สร้างขึ้นมา (reconstructed data) ข้อมูลท่�
ใช้อาจำเป้็นค่าเฉล่�ยเชิงสถิตย์ (static average) หรือป้รับข้อมูลให้เร่ยบ (smooth) มากขึ้นโดยการ
ใช้วิธ่แบบค่าเฉล่�ยเคลื�อนท่� (moving average) หรือใช้ค่าเฉล่�ยเคลื�อนท่�แบบถ่วงนำ้าหนักซับซ้อน 
(Exponential Moving Average) ท่�ให้ค่านำ้าหนักมากกว่ากับข้อมูลท่�ใหม่กว่า เมื�อสมการท่�สร้างขึ้น
สอดคล้องอย่างด่กับข้อมูลจำริง (good fit) จำะสามารถใช้แบบจำำาลองนั้นในการพยากรณ์อนาคตต่อไป้

ส่วนการสร้างแบบจำำาลองสถานการณ์ครอบคลุมเทคนิควิธ่การหลายแนวทางด้วยกัน อาทิ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regession) แบบจำำาลองสถานการณ์ (simulation modeling) 
และแบบจำำาลองพลวัตระบบ (system dynamics modeling)  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณมุ่งศึึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป้รต้นหรือตัวแป้รอิสระ ซึ�งอธิบายรูป้แบบหรือคุณลักษณะของตัวแป้รตาม
 สมการถดถอยอาจำเป็้นแบบเส้นตรง (linear) หรือเป็้นแบบไม่เป็้นเส้นตรง (nonlinear) และพหุนาม 
(polynomial)  สมการถดถอยอาจำเป็้นแบบตัดขวาง (cross-sectional) ท่�แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแป้ร ณ จุำดเวลาหนึ�ง หรือเป็้นแบบอนุกรมเวลาท่�แสดงความสัมพันธ์ท่�เป้ล่�ยนไป้ตามช่วงเวลาด้วย
  การพยากรณ์หรือคาดการณ์ไป้ยังอนาคตย่อมเป้็นการวิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลาโดยอัตโนมัติ ใน
หลายกรณ่ ตัวแป้รตามของสมการหนึ�งเป้็นตัวแป้รต้นของอ่กสมการหนึ�ง จึำงต้องสร้างสมการเก่�ยว
เนื�อง (simultaneous equations) เพื�อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแป้รต่าง ๆ ในระบบท่�ซับซ้อน
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ดังในกรณ่ของระบบเศึรษฐกิจำของป้ระเทศึ วิธ่การเหล่าน้่สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์แนวโน้มจำาก
อด่ตและพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต

คณุลกัษณะสำาคญัป้ระการหนึ�งของการวเิคราะห์ทางสถติแิบบอนกุรมเวลาคือ สมการจำะกำาหนด
โดยความสัมพันธ์เชิงสถิติท่�เป้็นมาแต่อด่ต ค่าสัมป้ระสิทธิ์ของแบบจำำาลองจำึงไม่ม่ความหมายหรือม่ค่า
ทางกายภาพ ในขณะท่�ในแบบจำำาลองพลวัตระบบนั้น สมการสร้างขึ้นมาเพื�อให้ลอกเล่ยนแบบการ
ทำางานของระบบจำริงท่�ต้องการศึึกษา โดยแบ่งเป้็นตัวแป้รสองป้ระเภทคือตัวแป้รสต็อก (stock) กับ
ตัวแป้รกระแสหรือโฟิลว์ (flow) ซึ�งสามารถใช้ได้ด่ในการพยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต 
ค่าสัมป้ระสิทธิ์ของแบบจำำาลองจำึงม่ความหมายในเชิงกายภาพจำริงของระบบนั้น 

เครื�องมอืทางสถติใินการศึกึษาและคาดการณ์อนาคตใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงการวชิาการและ
วางแผนนโยบาย และเป้็นป้ระโยชน์อย่างยิ�งในการวิจำัยอนาคต เนื�องจำากช่วยเพิ�มความเข้าใจำเก่�ยวกับ
ป้ัจำจำัยท่�ม่ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงในอด่ต อ่กท้ังยังสามารถช่วยให้เห็นภาพของการพยากรณ์ในกรณ่ท่�
ไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงของโครงสร้างระบบและป้ัจำจำัยขับเคลื�อนสำาคัญ หรือท่�เร่ยกว่าสถานการณ์หรือ
ฉากทัศึน์ฐาน (baseline situation/scenario) 

แต่วธิก่ารทางสถติเิหล่าน่ม้ข้่อจำำากดัสำาคญัหลายป้ระการ ผู้ศึกึษาอนาคตจำงึต้องพงึระวงัและเข้าใจำ
ในข้อจำำากัดเหล่าน่้  ชุดข้อสมมติท่�สำาคัญของเครื�องมือทางสถิติคือ (1) ข้อมูลทั้งหมดท่�จำำาเป้็นในการ
คาดการณ์สามารถหาได้ในข้อมลูจำากอดต่ (2) แบบจำำาลองท่�สร้างขึน้ด้วยข้อมูลจำากอดต่สามารถแสดง
โครงสร้างท่�แท้จำรงิของระบบท่�ต้องการวเิคราะห์ และ (3) โครงสร้างระบบท่�สมมตไิว้ในแบบจำำาลองด้วย
ข้อมลูจำากอด่ตจำะไม่เป้ล่�ยนแป้ลงไป้ในอนาคต  ข้อสมมตเิหล่าน้่มกัไม่ระบไุว้อย่างชดัเจำนในแบบจำำาลอง
ท่�เหน็อยูทั่�วไป้ นกัวเิคราะห์โดยทั�วไป้จึำงอาจำมองข้ามข้อสมมตสิำาคญัเหล่าน้่  แต่เนื�องจำากเป็้นข้อสมมตท่ิ�
ผลอย่างมากต่อการคาดการณ์และการตค่วามจำากผลการคาดการณ์ จำงึต้องให้ความสนใจำในเรื�องน่ม้าก
ขึ้น ข้อสมมติดังกล่าวม่ผลอย่างยิ�งต่อความน่าเชื�อถือของการใช้สมการสถิติเชิงเด่�ยวในการพยากรณ์

ในป้ัจำจุำบัน ม่การพัฒนาวิธ่คาดการณ์ท่�ตระหนักถึงข้อสมมติน้่และพยายามลดข้อจำำากัดท่�เกิด
ขึ้น หลักการพื้นฐานของการสร้างแบบจำำาลองท่�แก้ไขป้ัญหาข้างต้น โดยเฉพาะในการศึึกษาอนาคต 
คือ การจำำาลองสถานการณ์ต้องใกล้กับความเป้็นจำริงมากท่�สุด โดยเป้ร่ยบเท่ยบโครงสร้าง องค์
ป้ระกอบและเงื�อนไขของแบบจำำาลองกับสภาพความเป้็นจำริงอยู่เสมอ โดยม่วัตถุป้ระสงค์ไม่ใช่เพื�อแค่
ให้เข้าใจำว่าป้รากฏการณ์น้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เพื�อพยากรณ์หรือคาดการณ์ด้วยว่า ป้รากฏการณ์
นั้นจำะเป้ล่�ยนแป้ลงไป้อย่างไรในอนาคตภายในระดับความเชื�อมั�น (confidence level) ท่�รับได้ ตาม
แนวทางน้่ นักวิเคราะห์ต้องตรวจำสอบข้อสมมติอยู่เสมอ และป้รับเป้ล่�ยนข้อสมมติและแบบจำำาลอง
ตามท่�เหมาะสม และอาจำต้องเก็บข้อมูลเพิ�มเติม และวิเคราะห์ซำ้าไป้ซำ้ามาจำนกระทั�งแบบจำำาลองนั้น
สะท้อนป้รากฏการณ์หรือพฤติกรรมจำริง สำาหรับในงานศึึกษาอนาคต แบบจำำาลองจำะต้องม่ “เวลา” 
เป้็นตัวแป้รอิสระหนึ�งท่�สำาคัญ ดังน้ัน เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติใดท่�เพ่ยงแค่ศึึกษาความสัมพันธ์เชิง
สถิติระหว่างตัวแป้รต้นกับตัวแป้รตาม โดยไม่ม่กรอบแนวคิดท่�ม่ “เวลา” เป้็นตัวแป้รอิสระหนึ�ง จำะไม่
สามารถใช้ในการคาดการณ์ได้
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ในป้ัจำจำุบัน แบบจำำาลองทางสถิติท่�ใช้ศึึกษาอนาคตมักคำานึงถึงป้ัจำจัำยท่�ไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งใน
การกำาหนดโครงสร้างและองค์ป้ระกอบของแบบจำำาลอง และการต่ความและใช้ป้ระโยชน์จำากผลการ
วิเคราะห์  ทั้งน่้ ผลการคาดการณ์ควรระบุระดับความเชื�อมั�นอยู่เสมอ สำาหรับวิธ่การวิเคราะห์เชิง
สถิติท่�จำำาลองสถานการณ์ ในการคาดการณ์ ผลการวิเคราะห์ต้องอธิบายทิศึทางแนวโน้ม (trajecto-
ries) ตามเงื�อนไขเริ�มต้น (initial conditions) ป้ัจำจำัยแทรกซ้อนจำากภายนอก และการเป้ล่�ยนแป้ลง
ของป้ัจำจัำยภายในระบบ ไม่เช่นน้ัน กรอบความคิดทางสถิติท่� ใช ้จำะเป้ ็นแบบด่เทอร ์มินิสติค 
(deterministic) ซึ�งม่ระเบ่ยบและกำาหนดได้ตายตัว จำึงไม่เป้ิดกว้างสำาหรับความไม่แน่นอนท่�อาจำ
เกิดข้ึนในอนาคต นอกจำากน้่ การใช้เครื�องมือทางสถิติในการคาดการณ์ป้รากฏการณ์ในอนาคตท่�ม่
ความไม่แน่นอน ยังต้องพิจำารณาถึงการกระจำายตัวของความเป้็นไป้ได้ (probability distributions) 
การคาดป้ระมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter estimation) และการพิสูจำน์สมมติฐาน 
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การวิเคราะห์สัณฐานและ
ต้นไม้ความเก่ียวข้อง

การวางแผนยทุธศึาสตร์ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบันโยบายการพฒันาของป้ระเทศึมกัป้ระสบปั้ญหา
และความท้าทายในโลกแห่งความเป้็นจำริงท่�ม่ความซับซ้อน ซึ�งไม่สามารถหรือยากท่�จำะแสดงออกมา
ในเชงิป้ริมาณเป็้นตวัเลขท่�นำามาวเิคราะห์เป็้นแบบจำำาลองคณติศึาสตร์ได้ ทัง้แบบตดัขวางและอนกุรม
เวลา วิธ่การท่�ใช้กันอยู่ทั�วไป้มักเป้็นตามแนวคิดแบบลดทอนและย่อส่วนระบบลงเป้็นองค์ป้ระกอบ
ย่อย โดยแยกส่วนสำาคญัออกจำากส่วนท่�ไม่สำาคญั และวเิคราะห์ผลกระทบของปั้จำจัำยสำาคญัต่อผลลพัธ์
ท่�เกิดขึ้น แล้วจำึงเสนอวิธ่แก้ไขป้ัญหาตามแบบจำำาลองท่�สร้างขึ้น ข้อด้อยของแนวคิดและแนวทางน้่
คือ สถานการณ์จำริงมักไม่เกิดข้ึนอย่างม่เหตุผล แบบจำำาลองจำึงมักไม่สามารถอธิบายระบบท่�ซับซ้อน
ได้ โดยเฉพาะในกรณ่ท่�ปั้จำจัำยท่�อาจำดูไม่สำาคญักลายเป็้นปั้จำจัำยสำาคญัขึน้มา นอกจำากน้่ พฤตกิรรมของ
องค์ป้ระกอบต่าง ๆ มักไม่ได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วน แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับองค์ป้ระกอบอื�น ใน
ระบบ จำึงอาจำถูกละเลยในการวิเคราะห์แบบทั�วไป้

การวิเคราะห์สัณฐาน (Morphological Analysis) เป้็นทางเลือกหนึ�งในการวิเคราะห์ระบบ
และป้ัญหาในรูป้แบบดังกล่าว โดยวิเคราะห์หาโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ป้ระกอบ
ของระบบสังคมและเทคโนโลย่ท่�ม่ความซับซ้อน และม่องค์ป้ระกอบหลายมิติท่�ไม่สามารถแป้ล
ออกมาเป้็นเชิงป้ริมาณได้ ข้อจำำากัดน้่พบมากในการใช้แบบจำำาลองแบบวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์ 
(causal modeling) และการจำำาลองสถานการณ์41 วิธ่การวิเคราะห์สัณฐานพัฒนาโดยนักฟิิสิกส์
ชื�อฟิริทส์ สวิกก่ (Fritz Zwicky) ในช่วงป้ลายทศึวรรษท่� 1960 เพื�อวิเคราะห์วิธ่แก้ไขป้ัญหาท่�เป้็นไป้
ได้ทั้งหมดของป้ัญหาซับซ้อนหลายมิติท่�ไม่สามารถแป้ลงออกมาเป้็นตัวเลข  วิธ่การวิเคราะห์สัณฐาน
ป้ระยุกต์ใช้กับการวิจำัยและพัฒนาเทคโนโลย่ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบขับเคลื�อนจำรวดและ
เครื�องยนไอพ่น การออกแบบทางวิศึวกรรม การคาดการณ์เทคโนโลย่ การพัฒนาองค์กร และการ
วิเคราะห์นโยบาย42 

การวิเคราะห์สัณฐานไม่ละท้ิงป้ัจำจำัยหรือองค์ป้ระกอบใด ๆ จำากระบบท่�ต้องการวิเคราะห์ แต่
ทิศึทางการวิเคราะห์เริ�มจำากผลลัพธ์กลับไป้หาความสัมพันธ์ซึ�งกันและกันระหว่างองค์ป้ระกอบใน
ระบบ ป้ฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์จำึงเป้็นเป้้าหมายของการวิเคราะห์แนวน่้ ขั้นตอนหลักคือการ
สร้างพื้นท่�พารามิเตอร์ (parameter space) ของป้ัญหาซับซ้อนท่�ต้องการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
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หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป้ร โดยเน้นความสอดคล้องภายในของระบบ (internal consistency) 
พื้นท่�ของการเชื�อมกันและสอดคล้องกันน่้เร่ยกว่าเขตสัณฐาน (morphological field)  การวิเคราะห์
สณัฐานด้วยคอมพวิเตอร์สามารถสร้างเขตสณัฐานท่�ใช้เป็้นแบบจำำาลองเชงิอนมุาน (inference model) 
ท่�สร้างข้อสรปุ้จำากหลกัฐานท่�มอ่ยูห่รอืข้อสรปุ้ท่�มม่าก่อนหน้า วธ่ิการวเิคราะห์สณัฐานใช้เทคนคิท่�เรย่ก
ว่า การป้ระเมนิความสอดคล้องไขว้ (cross-consistency assessment) ท่�ทำาให้สามารถย่อส่วนความ
ซบัซ้อนท่�ดเูหมอืนจำะลดไม่ได้ให้ลดลงได้ โดยการค้นหาวิธแ่ก้ไขปั้ญหาท่�เป็้นไป้ได้และมอ่ยูจ่ำรงิ ไป้พร้อม
กับการตัดเอาวิธ่แก้ไขป้ัญหาท่�วิเคราะห์แล้วว่าเป้็นไป้ไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลออกไป้ โดยไม่ต้องลด
จำำานวนตัวแป้รในการวิเคราะห์ให้น้อยลง 

การวิเคราะห์สัณฐานใช้ป้ระโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ในการพัฒนาฉากทัศึน์และการสร้างแบบ
จำำาลองฉากทัศึน์ การพัฒนาทางเลือกยุทธศึาสตร์ การวิเคราะห์ความเส่�ยง การเชื�อมโยงวิธ่การกับ
ผลลัพธ์ในชุดนโยบายท่�ซับซ้อน การพัฒนาแบบจำำาลองเพื�อการวิเคราะห์ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยและ
จุำดยืน การป้ระเมินโครงสร้างองค์กร รวมถึงการนำาเสนอความสัมพันธ์ท่�ซับซ้อนออกมาเป็้นแผนภาพ
ท่�ครอบคลุมและเข้าใจำได้ง่าย  

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
กระบวนการวิเคราะห์สัณฐานจำะใช้การป้ระชุมกลุ่มย่อยของผู้เช่�ยวชาญป้ระมาณ 6-8 คน โดยม่
กระบวนกรท่�มเ่ข้าใจำหลกัฐานและทฤษฎเ่ก่�ยวกบัการวเิคราะห์สัณฐานและม่ป้ระสบการณ์ในการดำาเนนิ
กระบวนการ43 กระบวนการวิเคราะห์แบ่งเป้็น 3 ขั้นตอน ดังน่้

การสืร้างเข้ตสืัณฐานุ (morphological field) 
ข้ันตอนน้่เริ�มจำากการระบุและกำาหนดพารามิเตอร์หรือมิติของป้ัญหาท่�ต้องการวิเคราะห์ แล้ว

จึำงป้ระเมินค่าหรือสถานะ (states) ของแต่ละพารามิเตอร์ เขตสัณฐานคือค่าความสัมพันธ์ซึ�งกันและ
กันของพารามิเตอร์แต่ละตัว รูป้แบบ (configuration) แบบหนึ�งจำะม่ค่าจำากพารามิเตอร์หนึ�งตัว ซึ�ง
คือสภาวะ (state) หรือวิธ่แก้ไขป้ัญหาหนึ�งของป้ัญหาท่�ซับซ้อนน้ัน ๆ ตารางท่� 12 แสดงเขตสัณฐาน
ของพารามิเตอร์ 5 ตัว แต่ละพารามิเตอร์ (A, B, C, D, E) ม่ค่าหรือสถานะเฉพาะของแต่ละตัว (4, 3, 5, 2, 5) 

ท่�มา: Ritchey (2009)

ตารางที่ 12
ตัวอย่างเข้ตสืัณฐานุที่มูีพารามูิเตอร์ 5 ตัว
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เมื�อรวมกันแล้ว จึำงได้รูป้แบบท่�เป็้นไป้ได้ถึง 600 รูป้แบบ (4x3x5x2x5)  ช่องท่�ระบายส่อยู่ในตารางท่� 
12 แสดงเพ่ยงรูป้แบบเด่ยวจำากท้ังหมด 600 รูป้แบบท่�เป็้นไป้ได้

หากเขตสณัฐานหรอืเขตความเป็้นไป้ได้ของรูป้แบบม่อยูไ่ม่มาก ผู้วเิคราะห์สามารถวิเคราะห์หาว่า
รูป้แบบไหนม่ความสอดคล้องกัน ม่ความเป้็นไป้ได้ สามารถดำาเนินการได้ หรือน่าสนใจำ  และรูป้แบบ
ไหนบ้างท่�ไม่เป็้นเช่นนัน้  ขัน้ตอนน้่เร่ยกว่าการสร้างพืน้ท่�วธ่ิแก้ไขปั้ญหา (solution space) ท่�ป้ระกอบ
ด้วยวิธ่การท่�เป้็นไป้ตามเกณฑ์ท่�ตั้งไว้ โดยเฉพาะความสอดคล้องซึ�งกันและกันภายในระบบ (internal 
consistency) แต่เมื�อเขตสัณฐานม่พารามิเตอร์อยู่มาก เช่น 7-8 พารามิเตอร์ จำะทำาให้ความเป้็นไป้
ได้ของรูป้แบบเพิ�มสูงขึ้นถึงป้ระมาณ 50,000 ถึง 500,000 รูป้แบบ ซึ�งเกินกว่าความสามารถของนัก
วิเคราะห์ในการตรวจำสอบ ดังนั้น ขั้นตอนสำาคัญต่อไป้การพิจำารณาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ 
เพื�อลดจำำานวนรูป้แบบท่�เป้็นไป้ได้ลง โดยตัดเอารูป้แบบท่�ไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันเองออก  
กระบวนการดังกล่าวเร่ยกว่าการป้ระเมินความสอดคล้องไขว้ (cross-consistency assessment) 
ซึ�งเป้ร่ยบเท่ยบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดแบบเชิงคู่ (pairwise) ในลักษณะคล้ายกับตารางผลกระทบไขว้ 
(cross-impact matrix) เพื�อตรวจำสอบว่า แต่ละคูม่่ความสมัพนัธ์ท่�สอดคล้องกนัหรอืไม่ ความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างพารามิเตอร์แบ่งออกเป้็น 2 รูป้แบบคือ ความขัดแย้งเชิงตรรกะ (logical contradictions) 
ของป้ระเด็นหรือแนวคิดท่�วิเคราะห์ และข้อจำำากัดเชิงป้ระจัำกษ์ (empirical constraints) คือ 
ความสัมพันธ์ท่�ไม่น่าจำะเป้็นไป้ได้ด้วยเหตุผลด้านหลักฐานเชิงป้ระจำักษ์

เมื�อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพารามเิตอร์ทัง้หมดแล้ว สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็้นพืน้ท่�วธิ่
แก้ไขป้ัญหา (solution space) และผลลัพธ์ท่�เป้็นเขตสัณฐาน (morphological field) ซึ�งสามารถใช้
เป็้นแบบจำำาลองเชิงอนมุานต่อไป้ได้  เมื�อใช้คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ จำะสามารถป้รบัค่าพารามเิตอร์
หนึ�งให้เป้็นข้อมูลเข้า (inputs) พร้อมกับตั้งเงื�อนไขและค่าเริ�มต้น (initial conditions) เพื�อวิเคราะห์
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่�เป้็นทางออกหรือวิธ่การแก้ไขป้ัญหา (solutions) ต่อไป้ได้

ประเมูินุคุวามูสือดคุล้องระหว่างยุทธิศาสืตร์กับฉากทัศนุ์

วิธ่การวิเคราะห์สัณฐานเหมาะสำาหรับการป้ระเมินยุทธศึาสตร์กับฉากทัศึน์หรือสถานการณ์ โดย
เริ�มจำากการสร้างเขตสัณฐาน (morphological field) ขึ้นมาสองชุด ชุดแรกสำาหรับฉากทัศึน์ท่�เกิด
จำากป้ัจำจำัยท่�ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเร่ยกว่าเขตโลกภายนอก (external world field) และอ่กชุด
หนึ�งสำาหรับการสร้างแบบจำำาลองสำาหรับยุทธศึาสตร์หรือป้ัจำจำัยเชิงระบบท่�สามารถควบคุมหรือป้รับ
เป้ล่�ยนได้ หรือท่�เร่ยกว่าเขตภายใน (internal world field) จำากนั้นจึำงป้ระเมินความสอดคล้องไขว้
ระหว่างเขตสัณฐานท้ังสอง เพื�อค้นหาว่ายุทธศึาสตร์ไหนจำะม่ป้ระสิทธิผลมากท่�สุดและยืดหยุ่นท่�สุด
สำาหรับฉากทัศึน์ต่าง ๆ 

ตัวอย่างหนึ�งของการป้ระเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศึาสตร์กับฉากทัศึน์คืองานศึึกษาการ
พฒันาระบบการขยายความรบัผดิชอบของผู้ผลติ (Extended Producer Responsibility - EPR) ของ
กระทรวงสิ�งแวดล้อมสวเ่ดน44 ตารางข้างล่างแสดงเขตฉากทศัึน์ (scenario field) ของพารามิเตอร์ 8 ตวั 
ซึ�งแสดงป้ัจำจำัยภายนอกท่�ม่ผลต่อระบบ EPR ของสว่เดน จำำานวนพารามิเตอร์ดังกล่าวทำาให้เกิดรูป้แบบ
ฉากทัศึน์จำำานวน 20,736 รูป้แบบ เมื�อได้ป้ระเมินความสอดคล้องไขว้แล้ว ทำาให้สามารถลดฉากทัศึน์
เหลอืป้ระมาณ 2,000 ฉาก ท้ายสดุทางคณะผูศึ้ึกษาจึำงเลอืก 8 ฉากทศัึน์ท่�ครอบคลมุพารามิเตอร์ทัง้หมด 
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ท่�มา: Ritchey (2009)

ตารางที่ 13
ตัวอย่างเข้ตฉากทัศนุ์ที่เป็นุไปตามูเกณฑ์พารามูิเตอร์ทั้งหมูดและที่สือดคุล้องกันุ

ฉากทัศน์ุ พฤติกรรมูผู้
ซ้ือ

รูปแบบการ
บริโภคุ

การบริโภคุ
ส่ืวนุบุคุคุล

ผู้บริโภคุท่ี
จ�าแนุกโดย
พฤติกรรมู
(แนุวโนุ้มู)

นุโยบายด้านุ
ส่ิืงแวดล้อมู
แห่งชาติ

การเปรียบ
เทียบราคุา
ระหว่าง

วัตถุดิบใหมู่
และวัตถุดิบท่ี

ปรับปรุง

เทคุโนุโลยี
การผลิต: 

ปริมูาณข้อง
วัสืดุ

การพัฒนุา
เทคุโนุโลยี: 
เทคุโนุโลยี

การปรับปรุง

นุโยบาย
สืหภาพยุโรป
ในุการนุ�าเข้้า
และส่ืงออก

ข้องเสีืย

วิกฤติโลก 
(ท่ีส่ืงผลให้
กระบวนุการ
ผลิตออกนุอก
ลู่นุอกทาง)

เต็มใจำท่�จำะซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ส่
เข่ยว

ท้ังหมดเพิ�ม
ข้ึน
การนำาเข้า: 
เพิ�มข้ึน

ความสมัครใจำ 
(ขับเคลื�อนด้วย
อุดมการณ์)

นโยบายระดับ
แนวหน้า: 
แนวคิดแบบ
องค์รวม 
(กฎหมายและ
เศึรษฐกิจำ)

ใหม่: สูง
ป้รับป้รุง: สูง

น้อยกว่า
ปั้จำจุำบันอย่าง
มาก

เพิ�มข้ึนอย่าง
รวดเร็วมาก

การจำำากัดท่�
น้อยกว่าใน
ปั้จำจุำบัน

การพร่อง
ข้องวัตถุดิบ

เต็มใจำท่�จำะซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ส่
เข่ยว แต่ไม่
ยินด่จ่ำายเพิ�ม

ท้ังหมดตาม
สถานการณ์
ปั้จำจุำบัน

การบริโภค: 
เพิ�มข้ึน

การจำำาแนกจัำด
เร่ยงสำาหรับ
การชดเชย
หรือรางวัล

นโยบายระดับ
แนวหน้าแต่
ไม่ใช่แนวคิด
แบบองค์รวม 
(กฎหมาย)

ใหม่: สูง
ป้รับป้รุง: ตำ�า

ค่อนข้างน้อย
กว่าปั้จำจุำบัน

เพิ�มข้ึนอย่าง
มาก

เหนือนกับ
ปั้จำจุำบัน

นุโยบาย
ปัจจุบันุ
(แนุวโนุ้มูในุ
ทางลบ)

ไม่ม่ความ
สนใจำในการ
ซ้ือผลิตภำณฑ์
ส่เข่ยว

ท้ังหมด: เพิ�ม
ข้ึน

การบริโภค: 
มากเกินไป้

การจำำาแนกจัำด
เร่ยงท่�เผชิญ
กับการควำ�า
บาตร

อุดมการณ์บน
พ้ืนฐานของ
การยอมรับ
โดยสมัครใจำ

ใหม่: ตำ�า
ป้รับป้รุง: สูง

เหมือนกับ
ปั้จำจุำบัน

เพิ�มข้ึนเพ่ยง
เล็กน้อย

การจำำากัดท่�มา
กกว่าปั้จำจุำบัน

นุโยบาย
ปัจจุบันุ
(แนุวโนุ้มูในุ
ทางบวก)

ท้ังหมด: มาก
เกินไป้

การบริโภค: 
มากเกินไป้

การจำำาแนกจัำด
เร่ยงท่�น้อย
ท่�สุด

การป้รับตัวท่�
เป็้นไป้ได้น้อย
ท่�สุด

ใหม่: ตำ�า
ป้รับป้รุง: ตำ�า

ปรากฏการณ์
เรือนุกระจก

Batman: วิธีิ
ท่ีใช้
เทคุโนุโลยีข้ั้นุ
สูืง

การลดการใช้
ทรัพยากร
การผลิต
(วัสืดุใหมู่)

ตลาดสีืเขี้ยว 
(สืวรรค์ุแห่ง
อุดมูการณ์)
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จำากนั้นจำึงเป้็นการสร้างเขตยุทธศึาสตร์ (strategy field) ท่�ม่จำำานวน 8 พารามิเตอร์เช่นกัน ซึ�ง
แสดงถึงป้ัจำจำัยภายในท่�ม่ผลต่อระบบ EPR ของสว่เดนในอนาคต ทำาให้ม่รูป้แบบยุทธศึาสตร์จำำานวน 
34,560 รูป้แบบ เมื�อวิเคราะห์ความสอดคล้องไขว้แล้วจำะเหลือป้ระมาณ 500 ยุทธศึาสตร์ ตารางท่� 14 
แสดงตัวอย่างของยุทธศึาสตร์ท่�เป้็นไป้ตามเงื�อนไขพารามิเตอร์ทั้ง 8 ตัว

ขัน้ตอนต่อไป้เป็้นการป้ระกอบทัง้สองตารางเข้าด้วยกนั เพื�อทดสอบยทุธศึาสตร์กบัฉากทศัึน์ต่าง ๆ 
ด้วยการป้ระเมินความสอดคล้องไขว้ระหว่างยุทธศึาสตร์และฉากทัศึน์ท่�เหลือจำากการวิเคราะห์ก่อน
หน้าน่้ โดยอาจำป้ระเมินตามแนวทางแบบรวบรัด (quick method) ซึ�งป้ระเมินความสอดคล้อง
ระหว่างภาพรวมของแต่ละยุทธศึาสตร์กับภาพรวมของแต่ละฉากทัศึน์ หรือแนวทางแบบถ่�ถ้วน 
(throrough method) ท่�ป้ระเมินความสัมพันธ์ภายในระหว่างแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละยุทธศึาสตร์
กับแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละฉากทัศึน์ ซึ�งทำาให้ต้องใช้เวลามากขึ้น แต่จำะทำาให้การป้ระเมินและการ
เลือกยุทธศึาสตร์เป้็นไป้อย่างละเอ่ยด

ตารางที่ 14
ตัวอย่างเข้ตฉากทัศนุ์ที่เป็นุไปตามูเกณฑ์พารามูิเตอร์ทั้งหมูดและที่สือดคุล้องกันุ

ท่�มา: Ritchey (2009)

ข้้อตกลงและ
กฎหมูายในุ
การวงแผนุ

ทรัพยากรทาง
ธุิรกิจข้อง
องค์ุกร

การปรับตัวโดย
อาศัยระบบส่ิืง
แวดล้อมูข้อง
ผลิตภัณฑ์

ช่วงข้้อมููลท่ี
ต้องการเก่ียว
กับผลิตภัณฑ์

ระบบคัุดแยก
ข้ยะ

ระบบการเก็บ
รวบรวมู

ระบบรีไซเคิุล ตลาด EPR ท่ี
คุรอบง�า

สื�าหรับข้องเสีืย 
ข้ยะ

เคุร่ืองมืูอ
สื�าหรับการ

สืะสืมูและการ
เผาไหมู้

สืมัูคุรใจ การ
คุวบคุุมูสืาข้า

เน้นวัสดุ
สะอาด

พลังงานจำาก
เคม่ภัณฑ์

กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์ 
มากกว่า 15 
กลุ่ม

ใกล้สถานท่�
มาก

การร่ไซเคิลโดย
อาศัึย
เครื�องจัำกร
นานาชาติ

นานาชาติ ร่ไซเคิล: เพิ�ม
พลังงาน: ลด

กฎหมูายท่ัวไป
ต่อบุคุคุล ไมู่มีู
การผูกข้าด

การผสมท่�
เหมือนปั้จำจุำบัน

เคม่ภัณฑ์ กลุ่มวัสดุ
มากกว่า 15 
กลุ่ม

กลุ่มวัสดุ
มากกว่า 15 
กลุ่ม

การร่ไซเคิลโย
อาศัึยความ
ร้อน

ระดับชาติและ 
นานาชาติ
ละแวกใกล้

การร่ไซเคิลโดย
อาศัึยความ
ร้อน

กฎหมูาบท่ัวไป
เก่ียวกับการ
ผูกข้าดบาง
ส่ืวนุ

เน้นการลดการ
ใช้ทรัพยากร
การผลิต

พลังงานเคม่ เหมือนปั้จำจุำบัน ระบบ bring ท่�
ม่ความหนา
แน่นตำ�า

การร่ไซเคิลทาง
เคม่

ท้องถิ�นและ
ภูมิภาค

ร่ไซเคิล: ลด
พลังงาน: เพิ�ม

รายละเอียด
ข้องกฎหมูาย (
ใคุร อย่างไร 
อะไร)

สารเคม่เท่าน้ัน กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์ น้อย
กว่า 5 กลุ่ม

การร่ไซเคิลโดย
อาศัึยระบบ
นิเวศึ

การสะสม: เพิ�ม
ข้ึน

กลุ่มวัสดุน้อย
กว่า 5 กลุ่ม
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การสืร้างแบบจ�าลองเชิงอนุุมูานุ
ข้ันตอนต่อไป้คือการสร้างสถานการณ์จำำาลองเพื�อวิเคราะห์ว่า ถ้าป้รับเป้ล่�ยนพารามิเตอร์หรือปั้จำจัำย

หนึ�งใดแล้ว จำะทำาให้เกิดผลลัพธ์อยา่งไรบ้าง นักวิเคราะห์สามารถป้รับเป้ล่�ยนเงื�อนไขและค่าพารามิเตอร์
เพื�ออนุมานต่อได้ว่า ถ้าป้รับเป้ล่�ยนยุทธศึาสตร์แล้ว จำะเกิดอะไรข้ึนบ้าง ในสถานการณ์ไหนบ้าง
แบบจำำาลองในสว่นน้่จำะเป้น็ป้ระโยชนใ์นการสรา้งทางเลอืกเชิงนโยบาย แลว้วิเคราะหว่์าจำะเกดิอะไรข้ึน
ในแต่ละทางเลือกนโยบายท่�ได้กำาหนดมา

การวิเคุราะห์ต้นุไมู้คุวามูเกี่ยวข้้อง (Relevance Trees)
การพัฒนาเทคโนโลย่ใหม่มักม่ความซับซ้อนมากและข้ึนอยู่กับปั้จำจัำยมากมาย โดยเฉพาะการป้รับป้รุง

ท่�มา: Ritchey (2009)

ตารางที่ 15
คุวามูสือดคุล้องระหว่างยุทธิศาสืตร์กับฉากทัศนุ์

ฉากทัศน์ุ ข้้อตกลงและ
กฎหมูาย 

EPR ในุการ
วางแผนุ
ทรัพยากร
ธุิรกิจข้อง
องค์ุกร

การปรับตัว
โดยอาศัย
ระบบส่ิืง

แวดล้อมูข้อง
ผลิตภัณฑ์

ช่วงข้้อมููลท่ี
ต้องการเก่ียว

กับ
ผลิตภัณฑ์

ระบบคัุดแยก
ข้ยะ

ระบบการเก็บ
รวบรวมู

ระบบ
รีไซเคิุล

ตลาด EPR ท่ี
คุรอบง�า

สื�าหรับข้อง
เสีืย ข้ยะ

เคุร่ืองมืูอ
สื�าหรับการ
สืะสืมูและ
การเผา

วิกฤตโลก สมัครใจำ การ
ควบคุมสาขา

เน้นวัสดุ
สะอาด

พลังงานจำาก
เคม่ภัณฑ์

กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์ 
มากกว่า 15 
กลุ่ม

ใกล้สถานท่�
มาก

การร่ไซเคิล
โดยอาศัึย
เครื�องจัำกร
นานาชาติ

นานาชาติ ร่ไซเคิล: เพิ�ม
พลังงาน: ลด

การพร่องข้อง
วัตถุดิบ

กฎหมาย
ทั�วไป้ต่อ
บุคคล ไม่ม่
การผูกขาด

การผสมท่�
เหมือน
ปั้จำจุำบัน

เคม่ภัณฑ์ กลุ่มวัสดุ
มากกว่า 15 
กลุ่ม

กลุ่มวัสดุ
มากกว่า 15 
กลุ่ม

การร่ไซเคิลโย
อาศัึยความ
ร้อน

ระดับชาติและ 
นานาชาติ
ละแวกใกล้

การร่ไซเคิล
โดยอาศัึย
ความร้อน

นุโยบาย
ปัจจุบันุ (
แนุวโนุ้มู
กระทบทาง
ลบ)

กฎหมาบทั�ว
ไป้เก่�ยวกับ
การผูกขาด
บางส่วน

เน้นการลด
การใช้
ทรัพยากรการ
ผลิต

พลังงานเคม่ เหมือน
ปั้จำจุำบัน

ระบบ bring 
ท่�ม่ความหนา
แน่นตำ�า

การร่ไซเคิล
ทางเคม่

ท้องถิ�นและ
ภูมิภาค

ร่ไซเคิล: ลด
พลังงาน: 
เพิ�ม

ปรากฏการณ์
เรือนุกระจก
(หยุดการ
ปล่อย)

รายละเอ่ยด
ของกฎหมาย 
(ใคร อย่างไร 
อะไร)

สารเคม่
เท่าน้ัน

กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์ 
น้อยกว่า 5 
กลุ่ม

การร่ไซเคิล
โดยอาศัึย
ระบบนิเวศึ

การสะสม: 
เพิ�มข้ึน

Batman: วิธีิ
ท่ีใช้
เทคุโนุโลยีข้ั้นุ
สูืง

กลุ่มวัสดุน้อย
กว่า 5 กลุ่ม

การลดการใช้
ทรัพยากร
การผลิต
(วัสืดุใหมู่)

ตลาดสีืเขี้ยว 
(สืวรรค์ุแห่ง
อุดมูการณ์)
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ป้รับเป้ล่�ยนเทคโนโลย่ท่�ม่อยู่ในปั้จำจุำบัน แต่การพัฒนาเทคโนโลย่มักไม่ได้รับการป้ระสานกันอย่างเป็้น
ระบบ นักวางแผนนโยบายหรือยุทธศึาสตร์การพัฒนาเทคโนโลย่จึำงต้องหาวิธ่การคาดการณ์การพัฒนา
ของเทคโนโลย่ต่าง ๆ ไป้พร้อมกัน เพื�อจัำดเตร่ยมทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ต้นไม้ความ
เก่�ยวข้องหรือผังต้นไม้ (relevance trees) เป็้นเทคนิคหนึ�งท่�ใช้ในการ แสดงโครงสร้างป้ระเด็นปั้ญหา
 โดยแบ่งหัวข้อหรือเป้้าหมายกว้าง ๆ ออกเป็้นหัวข้อและป้ระเด็นย่อยให้ละเอ่ยดท่�สุด แล้วแสดงออก
มาเป็้นแผนภาพท่�แสดงโครงสร้างลำาดับศัึกย์และทุกเส้นทางท่�เป็้นไป้ได้ในการบรรลุเป้้าหมายน้ัน แล้ว
จึำงแสดงผลการคาดการณ์มิติต่าง ๆ ของแต่ละเส้นทาง เช่น ต้นทุน ระยะเวลาและความเป็้นไป้ได้ของ
การบรรลุผลลัพธ์ท่�ต้องการ 

เทคนิคน่้ม่พื้นฐานคล้ายกับการวิเคราะห์สัณฐาน ซึ�งเป้็นการวิเคราะห์และแสดงภาพทางเลือก 
เพื�อให้ภาพรวมของวิธ่แก้ไขป้ัญหาท่�เป้็นไป้ได้ทั้งหมด การวิเคราะห์ต้นไม้ความเก่�ยวข้องและการ
วิเคราะห์สัณฐานท่�อธิบายไป้ก่อนหน้าน่้ถือเป้็นวิธ่การคาดการณ์เชิงป้ทัสถาน (normative) ท่�ม่จำุดเริ�ม
ต้นการวิเคราะห์ท่�ความต้องการหรอืวตัถปุ้ระสงค์ในอนาคต แล้วจึำงย้อนกลับมาหาสถานการณ์ กจิำกรรม 
เทคโนโลย่และมาตรการท่�ต้องดำาเนินการเพื�อให้บรรลุวัตถุป้ระสงค์ในอนาคตนั้น 

การวเิคราะห์ลำาดบัศึกัย์ความเก่�ยวข้องในการระบถุงึปั้ญหาและวธิก่ารแก้ไข การกำาหนดความเป็้น
ไป้ได้ของการแก้ไข การเลือกวิธ่การแก้ไขท่�ด่ท่�สุด และการคาดป้ระมาณความต้องการเชิงสมรรถนะ 
(performance requirements) ของเทคโนโลย่หรอืนโยบาย รวมไป้ถงึการกำาหนดแผนงานลงทนุด้าน
วิจำัยและพัฒนา ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ลำาดับศึักย์จำะเป้็นแผนภูมิท่�คล้ายกับผังโครงสร้างองค์กรท่�นำา
เสนอข้อมูลเป้็นลำาดับขั้น โดยขั้นท่�สูงสุดแสดงแนวคิดเชิงนามธรรมท่�สุด แล้วลงรายละเอ่ยดไป้เรื�อย ๆ 
จำนถงึขัน้ท่�ละเอย่ดท่�สดุ โดยท่�ปั้จำจำยัหรอืองค์ป้ระกอบในขัน้หรอืชัน้เดย่วกนัจำะป้ระเมนิจำากมมุมองหรอื
เกณฑ์เด่ยวกัน การสร้างลำาดับศัึกย์ความเก่�ยวข้องจำะทำาให้สามารถเห็นภาพรวมของป้ระเด็นป้ัญหาท่�
ต้องการวิเคราะห์ได้เป้็นอย่างด่

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
กระบวนการวิเคราะห์ลำาดับศึักย์แบ่งออกเป้็น 5 ขั้นตอนหลัก45 ได้แก่

1. กำาหนดและระบุขอบเขตของป้ัญหา
2. ระบแุละวเิคราะห์คณุลกัษณะของปั้จำจัำยหรอืพารามเิตอร์ทัง้หมดสำาหรบัการพฒันาแนวทาง

แก้ไขป้ัญหา
3. สร้างตารางหลายมติ ิ(multidimensional matrix)  หรอืแผนภูมลิำาดบัศัึกย์ความเก่�ยวข้อง

ท่�แสดงรูป้แบบส่วนผสมของความสัมพันธ์ระหว่างป้ัจำจำัยทั้งหมดท่�เป้็นไป้ได้
4. ป้ระเมินผลลัพธ์ของส่วนผสมท้ังหมดด้วยเกณฑ์ท่�ต้ังไว้ เช่น ความเป้็นไป้ได้และโอกาสใน

การบรรลุเป้้าหมาย
5. การวิเคราะห์เชิงลึกว่าทางเลือกไหนด่ท่�สุดเมื�อคำานึงถึงทรัพยากรท่�ม่อยู่
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ท่�มา: Sharpe and Howard (1996)

แผนุภาพที่ 16
ตัวอย่างต้นุไมู้คุวามูเกี่ยวข้้อง

แผนภาพท่� 16 แสดงตวัอยา่งของการป้ระยกุต์ใช้วิธ่การสรา้งต้นไม้ความเก่�ยวข้องในการคาดการณ์
อุป้สงค์ในการเดินทาง โดยม่ปั้จำจัำยหลักสองป้ระการท่�ม่ผลต่อความต้องการในการเดินทาง ได้แก่ ความ
สามารถในการจ่ำายเพื�อการเดินทางและความจำำาเป็้นในการเดินทาง การวิเคราะห์ต้นไม้ความเก่�ยวข้อง
แสดงให้เห็นว่าม่ปั้จำจัำยหลายกลุ่มท่�ม่ผลต่ออุป้สงค์ในการเดินทาง แต่หัวข้อย่อยเก่�ยวกับการเดินทางไป้
ทำางานท่�แยกออกจำากกลุ่มความต้องการในการเดินทาง อาจำเป็้นหัวข้อสำาหรับการวิจัำยหรือคาดการณ์ท่�
เหมาะสมท่�สุด  นักวิเคราะห์อาจำระบุข้อมูลและรายละเอ่ยดอื�น ๆ ของแต่ละหัวข้อ เพื�อวิเคราะห์ต่อว่า 
แต่ละหัวข้อม่เน้ือหากว้างหรือแคบเกินไป้



อนาคตศึกษา | 168

ฉากทัศน์

การสร้างฉากทศัึน์ (scenarios) เป็้นวธิก่ารหนึ�งท่�นกัอนาคตศึาสตร์ในปั้จำจำบุนันยิมใช้ในการคาดการณ์
และกระตุ้นความตระหนักเก่�ยวกับความเป้็นไป้ได้และทางเลือกท่�คาดว่าจำะเกิดขึ้นในอนาคต คำาว่า 
“ฉาก” หรอื scene ในภาษาองักฤษมาจำากคำาท่�ใช้ในศึลิป้ะการละครท่�สื�อถงึตอนหรอืช่วงของละครท่�
มก่ารดำาเนนิเรื�องราวเป็้นข้ันเป็้นตอนตามเค้าโครง (plot) ท่�กำาหนดไว้ ซึ�งมร่ากศึพัท์มาจำากภาษาละตนิ
และภาษาอติาเลย่น (scena) สำาหรบัในภาษาไทย ได้มก่ารแป้ลคำาว่า scenario เป็้นคำาว่า สถานการณ์
หรอืเหตกุารณ์ ดงัท่�ป้รากฏในคำาว่า “การวางแผนด้วยสถานการณ์” (scenario planning)  ในหนงัสือ
เล่มน้่ ผูเ้ข่ยนเสนอให้ใช้คำาว่า ฉากทศัึน์ เพื�อสื�อถงึการม่ทางเลอืกของอนาคตและการสาธยายเรื�องราว
ท่�ม่เค้าโครงเรื�องชัดเจำนในการศึึกษาอนาคต 

แนวคดิการสรา้งฉากทศัึน์เพื�อการศึึกษาและวเิคราะหอ์นาคตเริ�มป้รากฏเป้น็คร้ังแรกเมื�อเฮั่อรมั์น
คาน (Herman Kahn) ได้เสนอให้ใช้คำาว่า scenario ในโครงการวิเคราะห์และวางแผนนโยบายด้าน
ยุทธศึาสตร์และด้านการทหารของแรนด์คอร์ป้อเรชันในช่วงทศึวรรษท่� 1950 และเผยแพร่แนวคิดดัง
กล่าวในวงการอนาคตศึึกษาและการวางแผนยุทธศึาสตร์ทั�วโลก คานได้วิเคราะห์ฉากทัศึน์ของการ
เกิดสงครามนิวเคล่ยร์ในหนังสือชื�อ On Escalation: Metaphors and Scenarios ซึ�งเผยแพร่ใน 
พ.ศึ. 2508 และการจำัดระเบ่ยบอำานาจำในโลกและความท้าทายด้านความมั�นคงของสหรัฐอเมริกา
ในหนังสือชื�อ The Year 2000 ซึ�งเผยแพร่ใน พ.ศึ. 2510  

กรอบแนวคิดพื้นฐานของการสร้างฉากทัศึน์ของคานคือการแบ่งทางเลือกออกอนาคตออกเป้็น 
3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ ฉากสถานการณ์ตามแนวโน้มจำากอด่ต (business as usual)  ฉากสถานการณ์
เลวร้ายท่�สุดท่�เกิดจำากจำัดการท่�ผิดพลาดหรือดวงไม่ด่ (worst case scenario) และฉากสถานการณ์ด่
ท่�สดุท่�เกดิจำากการจำดัการท่�ด ่(best case scenario)  แนวคิดดงักล่าวได้รบัการวพิากษ์วจิำารณ์จำากนกั
อนาคตศึาสตร์ในยคุต่อมาว่า ผูม่้ส่วนได้ส่วนเส่ยอาจำมองว่าฉากสถานการณ์ตามแนวโน้มคอืการทำานาย 
(prediction) และมักตัดสินใจำทำาตามนั้น เหตุการณ์ท่�เกิดขึ้นในอนาคตจำึงเกิดขึ้นจำริงตามท่�คาดการณ์
ไว้ ฉากทัศึน์ตามแนวโน้มจำึงไม่ได้เป้็นทางเลือกของอนาคตอย่างแท้จำริง นักอนาคตศึาสตร์รุ ่นต่อมา
จำึงเสนอให้สร้างฉากทัศึน์ท่�ไม่ได้เป้็นไป้ตามแนวโน้มเดิม โดยอาจำม่จำำานวนฉากทัศึน์มากกว่า 
3 ฉาก เพื�อสร้างความยืดหยุ ่นในการศึึกษาทางเลือกอนาคต และในการสร้างยุทธศึาสตร์ใน
การเตร่ยมพร้อมรับมือกับอนาคต
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ตัวอย่างหนึ�งท่�ป้ระสบความสำาเร็จำในการใช้แนวคิดฉากทัศึน์เพื�อการวางแผนยุทธศึาสตร์ในการ
รับมือกับอนาคตท่�ผันผวนคือบริษัทเชลล์ (Royal Dutch/Shell) ท่�ใช้วิธ่การฉากทัศึน์ในการศึึกษา
อนาคตของตลาดนำ้ามันในช่วงก่อนวิกฤตินำ้ามันใน พ.ศึ. 2516 ผลลัพธ์หนึ�งของการศึึกษาดังกล่าวคือ
การคาดการณ์ว่าราคานำา้มนัจำะเพิ�มสงูขึน้ แต่จำะตกตำ�าลงอย่างรวดเรว็ บรษิทัเชลล์จึำงวางแผนยทุธศึาสตร์
เพื�อเตร่ยมพร้อมสำาหรับสถานการณ์ดงักล่าวไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมื�อเกดิเหตุการณ์นัน้จำรงิตามท่�คาดการณ์
และเตร่ยมการไว้ บริษัทจำงึได้รบัผลกระทบน้อยกว่าบรษิทัคูแ่ข่ง  หลงัจำากนัน้ในทศึวรรษท่� 1980 บรษิทั
เชลล์ยังใช้วิธ่การฉากทัศึน์ในการวิเคราะห์อนาคตของสหภาพโซเว่ยต ซึ�งถือเป้็นคู่แข่งสำาคัญกับบริษัท
เชลล์ในตลาดพลงังานในยโุรป้ เนื�องจำากเป็้นป้ระเทศึผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตท่ิ�สำาคญัรายหนึ�งของโลก หน่วย
งานการวิเคราะห์อนาคตของบริษัทเชลล์ได้รับความสำาคัญภายในองค์กรเรื�อยมาจำนถึงป้ัจำจุำบัน และม่
งานวิเคราะห์และเผยแพร่ฉากทัศึน์ด้านพลังงานในอนาคตของโลกในหลายแง่มุมเรื�อยมา 

นอกจำากบริษัทเชลล์แล้ว ยังม่หน่วยงานอื�นท่�ป้ระยุกต์ใช้แนวคิดและวิธ่การศึึกษาอนาคตแบบ
ฉากทศัึน์ในการคาดการณ์อนาคตด้านพลงังานในสหรฐัอเมรกิา หลงัจำากท่�เกดิวกิฤตพิลงังานในช่วงต้น
ทศึวรรษท่� 1970  อาทิ โครงการ Project Independence ใน พ.ศึ. 2517 ของสำานักงานพลังงานแห่ง
รัฐบาลสหรัฐฯ (Federal Energy Administration) และโครงการนโยบายพลังงาน (Energy Policy 
Project) ในป้ีเด่ยวกันของมูลนิธิฟิอร์ด (Ford Foundation) โครงการเหล่าน่้สร้างความตระหนักด้าน
วิกฤติพลังงานทั้งในกลุ่มวงการวางแผนนโยบายและสาธารณชนทั�วไป้ 

วธิก่ารศึึกษาอนาคตแบบฉากทศัึน์ได้รบัความนยิมและแพร่หลายเรื�อยมา องค์กรทัง้ในภาครฐัและ
เอกชน ในระดับท้องถิ�น ระดับป้ระเทศึ และระดับโลก ได้ป้ระยุกต์ใช้วิธ่การน่้ในกระบวนการวางแผน
ยุทธศึาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะในการเตร่ยมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนด้านภัยธรรมชาติ 
เศึรษฐกิจำ สังคม กฎหมายและการเมือง  โดยอาจำใช้ร่วมกับวิธ่การคาดการณ์อนาคตรูป้แบบอื�น ๆ  เช่น 
โครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ (The Millennium Project) ได้พัฒนาฉากทัศึน์ของอนาคตโลกด้วย
ข้อมลูท่�เกบ็รวบรวมจำากความเหน็ของผูเ้ช่�ยวชาญทั�วโลกด้วยวธ่ิการเดลฟิาย โครงการดงักล่าวได้พฒันา
แหล่งข้อมูลสำาคัญท่�รวบรวมบรรณานุกรมเก่�ยวกับโครงการวิจำัยและคาดการณ์อนาคตด้วยวิธ่การฉาก
ทัศึน์กว่า 700 ชุดในกลุ่มหัวข้อท่�หลากหลาย อาทิ ป้ระชากรและทรัพยากรมนุษย์ การเป้ล่�ยนแป้ลง
ด้านสิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทางช่วภาพ ข่ดความสามารถด้านเทคโนโลย่ การอภิบาลและ
ความขัดแย้ง เศึรษฐกิจำระหว่างป้ระเทศึและความมั�งคั�ง และบูรณาการของอนาคต46 

ฉากทศัึน์เป็้นเรื�องราวท่�แสดงความเชื�อมโยงระหว่างปั้จำจำยัท่�เป็้นสาเหตใุนปั้จำจำบุนักบัผลลพัธ์ท่�น่า
จำะเกดิขึน้ได้ในอนาคต (plausible) พร้อมกับระบแุละอธบิายถงึปั้จำจัำยสำาคญัท่�เชื�อมสาเหตแุละผลลพัธ์
เข้าด้วยกนั ทัง้การตดัสนิใจำ เหตกุารณ์และผลกระทบ โดยมุง่ความสนใจำไป้ท่�กระบวนการเชิงเหตแุละผล 
และการตัดสินใจำ47 ฉากทัศึน์แตกต่างจำากการพยากรณ์ (forecast) และการคาดคะเน (projections) 
ตามแนวโน้มท่�เกิดขึ้น แม้ว่าฉากทัศึน์ท่�ด่จำะม่องค์ป้ระกอบท่�มาจำากการคาดคะเนและการคาดการณ์ 
โดยแสดงถึงความเชื�อมโยงเชิงเหตุและผลของเรื�องราวต่าง ๆ ฉากทัศึน์จำึงแตกต่างจำากผลการคำานวณ
แนวโน้มในอนาคตด้วยแบบจำำาลองคอมพวิเตอร์ท่�แสดงผลการคาดการณ์ท่�แตกต่างกนัไป้ตามข้อสมมติ
และเงื�อนไขของแบบจำำาลองคณติศึาสตร์ท่�ผูวิ้เคราะห์ได้กำาหนดไว้48 การท่�ผลลัพธ์เป้ล่�ยนไป้ตามค่านำาเข้า 
(input) ไม่ได้สื�อถึงฉากทัศึน์ท่�แตกต่างกัน แต่สื�อถึงผลการพยากรณ์ท่�แตกต่างกัน
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ฉากทัศึน์มักม่กำาหนดเวลาท่�ชัดเจำน เช่น Global Transport Scenarios 205049 ฉากทัศึน์ช่วิต
คนไทย พ.ศึ. 257650 แต่ฉากทัศึน์ไม่ใช่เป้็นการพยากรณ์ภาพอนาคตหนึ�งเด่ยว แต่เป้็นการป้ระมวล
ภาพอนาคตหลายภาพเข้าด้วยกันอย่างเป้็นระบบ ซึ�งครอบคลุมทั้งป้ัญหา ความท้าทาย โอกาสและวิธ่
แก้ไขป้ัญหา โดยแสดงถึงพัฒนาการท่�น่าจำะเกิดขึ้นจำากป้ัจำจำัยต่าง ๆ ในป้ัจำจำุบัน เนื�องจำากวัตถุป้ระสงค์
ของการสร้างฉากทศัึน์ไม่เหมอืนกบัการพยากรณ์ กล่าวคอื ไม่ได้มุง่ไป้ท่�ความแม่นยำาของการคาดการณ์ 
แต่อยู่ท่�ป้ระโยชน์ท่�ช่วยให้ผู้ม่อำานาจำสามารถตัดสินใจำดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งได้อย่างทันท่ ไม่
รอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจำะเป้็นไป้ตามท่�ระบุไว้ในเรื�องราวของฉากทัศึน์นั้นหรือไม่ก็ตาม 

เกณฑ์หลักในการป้ระเมินฉากทัศึน์ท่�ด่ม่ 3 ป้ระการ ได้แก่ (1) ม่รายละเอ่ยดของเหตุการณ์ท่�น่า
จำะเกดิขึน้ได้จำรงิ โดยแสดงความเชื�อมโยงเป็้นกระบวนการท่�ชดัเจำนระหว่างปั้จำจัำยหรอืเหตกุารณ์ท่�เป็้น
สาเหตกุบัเหตกุารณ์ท่�เป็้นผลลพัธ์ และการตดัสนิใจำท่�เกิดขึน้ในกระบวนการนัน้ (2) มค่วามสมเหตสุมผล
ของเรื�องราวในแต่ละฉากทัศึน์ และแต่ละฉากทัศึน์ม่เนื้อหาในป้ระเด็นหัวข้อคล้ายกัน เพื�อให้สามารถ
เป้รย่บเทย่บกนัได้และ (3) มเ่นือ้หาท่�น่าสนใจำและตื�นเต้นพอท่�จำะทำาให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการพยายาม
คิดหาวิธ่แก้ไขป้ัญหาเชิงยุทธศึาสตร์

ในวงการวางแผนนโยบายและอนาคตศึึกษาในป้ัจำจำุบัน เป้็นท่�ยอมรับกันอย่างทั�วไป้แล้วว่า 
การวางแผนเพื�อป้รบัเป้ล่�ยนสภาพสงัคม เศึรษฐกจิำ กายภาพและสิ�งแวดล้อมเพื�อเข้าสู่ภาพอนาคตหนึ�ง
เดย่วนัน้ ไม่เหมาะสมอก่ต่อไป้ เพราะอนาคตมค่วามไม่แน่นอนและไม่สามารถหยั�งรูไ้ด้ล่วงหน้า แนวคดิ
ฉากทัศึน์จำึงเป้็นทางเลือกในการวางแผนท่�สร้างชุดภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ แล้วจำึงพัฒนาแผนท่�
เตร่ยมพร้อมรับมือหรือป้รับเป้ล่�ยนผลลัพธ์ในแต่ละฉากทัศึน์ โดยวิเคราะห์หาป้ัจำจำัยและองค์ป้ระกอบ
ของแผนท่�สามารถรับมือได้อย่างเต็มท่�กับสถานการณ์ท่�อาจำเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศึน์

การสร้างฉากทศัึน์มุง่สร้างความเข้าใจำเก่�ยวกบัทางเลือกของอนาคตท่�เชื�อว่าเกดิขึน้ได้ เพื�อพฒันา
นโยบาย ยุทธศึาสตร์และแผนในระยะยาวท่�สะท้อนคุณค่าหรือความต้องการขององค์กรหรือสังคม  
ดังนั้น ฉากทัศึน์จึำงเสมือนเป้็นเครื�องมือท่�ช่วยลดช่องว่างระหว่างสถานการณ์ในอนาคตท่�เชื�อว่าเกิด
ขึ้นได้กับอนาคตท่�คาดหวังให้เกิดขึ้น นอกจำากน้่แล้ว กระบวนการสร้างฉากทัศึน์ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กระบวนการสามารถเพิ�มความรูแ้ละความเข้าใจำเก่�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ  ท่�อาจำมผ่ลต่ออนาคต โดยการนำาเอา
ข้อสมมติและเงื�อนไขท่�ม่อยู่มาเป้ิดเผยและทำาให้กระจำ่างมากขึ้น เนื�องจำากกระบวนการสร้างฉากทัศึน์
มกัจำดัการป้ระชุมระดมสมองและอภปิ้รายกนัอย่างเปิ้ดเผย จำงึสร้างโอกาสให้แต่ละกลุ่มคนแลกเป้ล่�ยน
และอภิป้รายเก่�ยวกับข้อสมมติและเงื�อนไขของแต่ละคนได้ วิธ่การฉากทัศึน์ยังใช้ได้ในการค้นหาและ
พัฒนานวัตกรรมท่�ตอบโจำทย์ความต้องการของผู้คนและสังคมในอนาคต ซึ�งนำามาใช้เป้็นโจำทย์ในการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ได้

ฉากทัศึน์ท่�สร้างข้ึนมาอาจำเป้็นเชิงสำารวจำ (exploratory) ซึ�งบรรยายเหตุการณ์และแนวโน้มท่�
พัฒนาไป้ตามข้อสมมติและเงื�อนไขต่าง ๆ และผลลัพธ์ท่�เกิดขึ้นจำากป้ัจำจำัยและเหตุการณ์เหล่าน่้ ส่วน
ฉากทศัึน์เชงิป้ทสัถานหรอืบรรทดัฐานจำะบรรยายภาพอนาคตท่�พงึป้ระสงค์ท่�น่าจำะเกดิขึน้จำากปั้จำจัำย ใน
ป้ัจำจำุบัน  เนื้อหาในฉากทัศึน์อาจำแสดงเรื�องราวในเชิงลบ เพื�อให้ผู้อ่านและผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำพยายาม
ค้นหายุทธศึาสตร์หรือวิธ่แก้ไขป้ัญหาท่�ทำาให้เหตุการณ์ในฉากทัศึน์น้ันไม่เกิดข้ึน ในทางกลับกัน ฉาก
ทัศึน์อาจำแสดงภาพเชิงบวกท่�พึงป้ระสงค์พร้อมกับตัวอย่างนโยบายและแนวทางท่�ทำาให้เกิดภาพพึง
ป้ระสงค์นั้น 
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ในกรณ่ท่�ต้องการใช้ฉากทัศึน์เป้็นส่วนหนึ�งของการวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย เนื้อหาในฉาก
ทัศึน์อาจำบรรยายถึงพัฒนาการและเส้นทางการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�เกิดจำากนโยบายและแผน ดังตัวอย่าง
ฉากทัศึน์อนาคตความเป้็นอยู่ของมนุษย์ในระดับโลกในค.ศึ. 2050 ท่�พัฒนาโดยโครงการมิลเลนเนย่ม
โป้รเจำกต์ (The Millennium Project) ซึ�งเน้นตัวอย่างนโยบาย เทคโนโลย่ การป้รับเป้ล่�ยนพฤติกรรม
มนุษย์ท่�นำาไป้สู่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวก  ส่วนในตัวอย่างของการใช้ฉากทัศึน์ในการวิเคราะห์นโยบาย
การพฒันาเมอืง อาจำพัฒนาฉากทัศึน์ท่�มช่ดุข้อสมมตแิละเงื�อนไขท่�เหมอืนหรอืคล้ายกนั แต่ม่ระดบัค่าท่�
แตกต่างกันออกไป้ อาทิ โครงสร้างป้ระชากร อัตราการเกิดและย้ายถิ�น การป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลย่ 
และรูป้แบบการจำ้างงานและระบบเศึรษฐกิจำ  เมื�อม่ค่าของพารามิเตอร์ท่�แตกต่างกัน จำะม่เส้นทางของ
วิวัฒนาการและการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�แตกต่างกันออกไป้

ดังนั้น ในกระบวนการคาดการณ์เพื�อวางแผนยุทธศึาสตร์ หน่วยงานหรือองค์กรสามารถพัฒนา
ฉากทัศึน์ขึ้นมาเพื�อป้ระมวลข้อมูลความรู้ท่�จำำาเป้็นต้องรู้ไว้ก่อนการตัดสินใจำ และเพื�อเข้าใจำถึงความ
สำาคัญของความไม่แน่นอนท่�ม่ผลต่อเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต นอกจำากน้่ การสร้างฉากทัศึน์
ยังเป้ิดโอกาสให้ผู้นำาองค์กรต้องคิดและตัดสินใจำดำาเนินการอะไรบางอย่าง เพื�อรับมือหรือดำาเนินการ
กับอนาคตทางเลือกท่�อาจำเกิดขึ้น 

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
นักอนาคตศึาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดและแนวทางหลายรปู้แบบในการสร้างฉากทัศึน์ ทั้งแบบท่�เน้นเชิง
คุณภาพหรือเชิงป้ริมาณ และแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจำะเป้็นแนวทางรูป้แบบ
ไหนก็ตาม ทุกแนวทางล้วนแล้วแต่ให้ความสำาคัญกับการทำาความเข้าใจำในระบบโดยรวมของป้ระเด็น
ท่�ต้องการคาดการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาป้ระเด็น แนวโน้ม ป้ัจำจำัยขับเคลื�อน และเหตุการณ์ท่�อาจำ
เกดิขึน้ท่�ทำาให้ระบบเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ได้  กระบวนการสร้างฉากทศัึน์ในภาพรวมป้ระกอบด้วย 5 ขัน้ตอน
หลัก ได้แก่ (1) การระบุขอบเขตของป้ระเด็นท่�ต้องการสร้างฉากทัศึน์ (2) การระบุป้ัจำจัำยขับเคลื�อน
สำาคัญท่�ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลง (3) การวิเคราะห์ป้ัจำจัำยขับเคลื�อน (4) การสร้างฉากทัศึน์ และ 
(5) การแป้ลงฉากทัศึน์เป้็นยุทธศึาสตร์สำาหรับป้ัจำจำุบัน 

ดัดแป้ลงจำาก: IZT (2007)

แผนุภาพที่ 17
ภาพรวมูกระบวนุการคุาดการณ์ด้วยฉากทัศนุ์
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กระบวนการสร้างฉากทัศึน์เริ�มต้นจำากขั้นตอนการกำาหนดขอบเขตของป้ระเด็นท่�ต้องการคาด
การณ์ โดยคณะทำางานจำะวเิคราะห์และกำาหนดขอบเขตของระบบท่�เก่�ยวข้องตามกรอบหวัข้อและความ
เหน็ของผูน้ำาองค์กรและผูเ้ช่�ยวชาญ  ขัน้ตอนต่อมา เป็้นการระบหุาปั้จำจำยัขบัเคลื�อนท่�คาดว่าจำะมผ่ลต่อ

อนาคตของระบบนัน้ โดยเกบ็รวบรวมและป้ระมวลข้อมลูจำากแหล่งท่�หลากหลาย แล้วจำงึคดักรองปั้จำจำยั
ท่�สำาคญัให้เหลอืป้ระมาณ 6-20 ปั้จำจำยั  จำากนัน้จึำงเป็้นการวเิคราะห์ระดบัผลกระทบและความไม่แน่นอน
ของแต่ละปั้จำจำยัท่�เป็้นพืน้ฐานของภาพอนาคตทางเลอืก โดยอาจำใช้กระบวนการมส่่วนร่วมของผูม้ส่่วน
ได้ส่วนเส่ยและผู้เช่�ยวชาญ เช่น การป้ระชุมกลุ่มย่อย การป้ระชุมป้ฏิบัติการ และการสำารวจำเดลฟิาย  
ผลลัพธ์ท่�ได้คือป้ัจำจำัยสำาคัญท่�จำะใช้เป้็นแกนหลักของเนื้อหาท่�จำะพัฒนาต่อในแต่ละฉากทัศึน์

ในขัน้ตอนต่อมา คณะทำางานจำะพฒันาเรื�องราวในแต่ละฉากทศัึน์ ซึ�งมแ่นวทางการสร้างโครงเรื�อง
อยู่หลายป้ระการด้วยกัน อาทิ ฉากทัศึน์ฐาน (baseline scenario) คือเรื�องราวในอนาคตท่�เกิดขึ้นใน
กรณ่ท่�ป้ัจำจำัยและแนวโน้มในป้ัจำจุำบันยังคงดำาเนินต่อไป้โดยไม่ม่การเป้ล่�ยนแป้ลงใด ๆ หรือในกรณ่ท่�ม่
การดำาเนินนโยบายหรือมาตรการท่�น้อยมากจำนไม่เกิดผลกระทบท่�ทำาให้แนวโน้มเป้ล่�ยนแป้ลงไป้จำาก
เดมิ พร้อมกนัน่ ้ คณะทำางานอาจำสร้างภาพฉากทัศึน์ในมมุกลบัท่�แสดงเรื�องราวของการดำาเนนิการใหม่ 
ๆ ซึ�งนำาไป้สู่การเป้ล่�ยนแป้ลงอย่างมากจำากแนวโน้มเดิม    

อ่กแนวทางหนึ�งคือการเข่ยนฉากทัศึน์ด้วยเรื�องราวในเชิงลบและเชิงบวก ฉากทัศึน์เชิงลบแสดง
ภาพการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ปั้จำจัำยภายนอกทำาให้เกดิผลลพัธ์ท่�ไม่พงึป้ระสงค์ต่อระบบหรอืกลุ่มเป้้าหมาย ใน
ทางกลับกัน ฉากทัศึน์เชิงบวกอาจำเกิดจำากป้ัจำจำัยภายนอก เช่น การค้นพบทางวิทยาศึาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลย่และนวัตกรรมท่�สำาคัญ และการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านนโยบายหรือกฎหมาย  อ่กวิธ่การหนึ�งของ
การเข่ยนเรื�องราวในฉากทัศึน์คือการบรรยายเหตุการณ์สำาคัญในอนาคต เช่น สภาพเศึรษฐกิจำเฟิื่องฟิู 
วกิฤตเิศึรษฐกจิำตกตำ�า และสงคราม โดยผสมผสานเนือ้หาทัง้ท่�เป็้นภาพเชงิบวกและเชงิลบเข้าด้วยกนั51 
ในโครงการคาดการณ์โดยทั�วไป้ จำำานวนฉากทัศึน์ม่ป้ระมาณ 2-6 ฉาก  

เมื�อคณะทำางานร่างเรื�องราวในฉากทัศึน์แล้ว ขั้นตอนต่อไป้เป้็นการวิเคราะห์และป้ระเมินความ
เป็้นไป้ได้ของแต่ละเหตกุารณ์ในแต่ละฉากทัศึน์ ทัง้ในเชงิคุณภาพและในเชิงป้รมิาณ การป้ระเมนิความ
เป็้นไป้ได้ดงักล่าวอาจำใช้วธ่ิการเดลฟิาย โดยให้ผูเ้ช่�ยวชาญหรอืผูม่้อำานาจำในการตดัสนิใจำเป็้นผูป้้ระเมนิ  
จำากนั้น คณะทำางานจึำงทบทวนเนื้อหาเพื�อป้ระกันความถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องของแต่ละ
ป้ระเด็นในแต่ละฉากทัศึน์

อ่กแนวทางหนึ�งในการพัฒนาฉากทัศึน์ระดับองค์กรเริ�มจำากการท่�ผู้บริหารองค์กรกำาหนดก่อนว่า 
ต้องการรู้ข้อมูลหรือป้ระเด็นอะไรบ้างเพื�อตัดสินใจำในการวางแผนยุทธศึาสตร์ จำากนั้นคณะทำางานจำะ
วเิคราะห์และคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลอืก โดยระบแุละบรรยายเหตกุารณ์ แนวโน้มและปั้จำจำยัความ
ไม่แน่นอนท่�มผ่ลต่อกระบวนการตดัสนิใจำ รวมทัง้ปั้จำจัำยท่�คาดว่าจำะม่ผลต่อธรุกจิำหรอืนโยบายนัน้  วธ่ิการ
เฉพาะของแนวทางน่คื้อการสร้างทฤษฎห่รอืตรรกะของฉากทศัึน์ (scenario logics) ซึ�งหมายถงึมมุมอง
ท่�ทำาให้เห็นภาพอนาคตท่�แตกต่างและหลากหลาย และแบ่งออกเป้็นฉากทัศึน์ต่าง ๆ ได้  ตรรกะฉาก
ทัศึน์มักสร้างขึ้นจำากป้ัจำจำัยขับเคลื�อนสำาคัญและป้ัจำจำัยไม่แน่นอนท่�แบ่งฉากทัศึน์ออกแบบภาพ ๆ และ
ใช้ปั้จำจำยัเหล่าน่เ้ป็้นแกนในการบรรยายเรื�องราวและพฒันาการในแต่ละฉากนัน้อย่างละเอย่ด เพื�อแสดง
ผลลัพธ์ท่�เกดิจำากการตดัสนิใจำในแต่ละป้ระเดน็ พร้อมไป้กบัทางเลอืกเชงิยทุธศึาสตร์ในแต่ละฉากทศัึน์52
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อ่กแนวทางหนึ�งในการสร้างฉากทัศึน์เริ�มจำากการสร้างภาพป้ัจำจุำบันของระบบท่�ต้องการศึึกษา 
โดยระบุและแบ่งกลุ่มตัวแป้รทั้งหมดท่�ควรคำานึงถึง พร้อมคำาอธิบายเก่�ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ป้ัจำจำัยเหล่านั้นกับการเป้ล่�ยนแป้ลงของระบบโดยรวม53 จำากนั้นจำึงวิเคราะห์ค้นหาป้ัจำจำัยสำาคัญและค่า
พารามิเตอร์ของแต่ละป้ัจำจำัย รวมถึงกลไกและบุคคลหรือองค์กรท่�ม่อิทธิพลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงของ
ระบบนั้น วิธ่การวิเคราะห์ท่�ใช้ในขั้นตอนน่้คือการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) จำากนั้น
จำึงเป้็นการสร้างยุทธศึาสตร์เพื�อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในฉากทัศึน์ท่�พัฒนาขึ้นมา 

อก่วธ่ิการหนึ�งท่�นกัอนาคตศึาสตร์ใช้ในการสร้างฉากทศัึน์คอืการวเิคราะห์สณัฐาน (Morphological 
Analysis) ซึ�งมุ่งค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างป้ัจำจำัยด้านสังคมและเทคโนโลย่
ในระบบท่�ไม่สามารถวัดได้ในเชิงป้ริมาณ ทั้งน่้ ม่ซอฟิต์แวร์เพื�อการวิเคราะห์แนวน่้โดยเฉพาะ เช่น 
Parmenides EIDOS และ The Tool Suite ท่�ป้ระกอบด้วยเครื�องมือในการวิเคราะห์ป้ัจำจัำยขับ
เคลื�อนและการสร้างฉากทัศึน์อย่างเป้็นระบบ 

นักอนาคตศึาสตร์กลุ่มหนึ�งเชื�อว่า กระบวนการสร้างฉากทัศึน์ควรเน้นการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วน
ได้ส่วนเส่ย นอกจำากเพื�อรวบรวมข้อมลูสำาคญัท่�เก่�ยวข้องแล้ว ยงัเป็้นการสร้างความเป็้นเจ้ำาของท่�ทำาให้
การดำาเนินการตามยุทธศึาสตร์ท่�สร้างขึ้นเป้็นไป้ได้ง่ายและม่ป้ระสิทธิผลมากขึ้น บางโครงการม่ผู้เข้า
ร่วมเป้็นคนเฉพาะในองค์กร บางโครงการเป้ิดกว้างให้กับคนภายนอกเข้าร่วมในป้ระบวนการ จำำานวน
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการสร้างฉากทัศึน์จำึงม่ตั้งแต่ระดับหลายสิบคนถึงหลายพันคน  ตัวอย่างเช่น ใน
โครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ม่ผู้เช่�ยวชาญและนักวางแผนนโยบายหลายพันคนทั�วโลกเข้ามาม่ส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างฉากทัศึน์ของการเป้ล่�ยนแป้ลงในระดับโลก  

ฉากทัศึน์ท่�ด่และเป้็นป้ระโยชน์ควรม่เนื้อหาตรงกับป้ระเด็นสำาคัญท่�ม่ผลกระทบต่อองค์กรหรือ
พื้นท่�ศึึกษา เนื�องจำากป้ระเด็นและป้ัจำจัำยท่�เก่�ยวข้องม่อยู่มาก และสามารถสร้างฉากทัศึน์ได้จำำานวน
มาก ดังนั้น การสร้างเรื�องราวท่�ตรงป้ระเด็น ไม่เยิ�นเย้อ และไม่ยาวเกินไป้จึำงสำาคัญมาก ในระหว่าง
การเข่ยนเรื�องราวในฉากทัศึน์ รายละเอ่ยดและทิศึทางของเน้ือหาอาจำป้รับเป้ล่�ยนไป้จำากเป้้าหมายท่�
ม่อยู่แต่เดิม  ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์อาจำทำาให้เกิดเรื�องราวท่�ไม่ได้ตั้งใจำไว้ก่อนหน้านั้น 
ตราบใดท่�เรื�องราวดังกล่าวยังม่ความสอดคล้องและสมเหตุสมผล ซึ�งเป้็นเรื�องป้กติและยอมรับได้ใน
การเข่ยนฉากทัศึน์ เนื�องจำากสื�อถึงจำินตนาการเก่�ยวกับเหตุการณ์ท่�อาจำท่�เกิดขึ้นได้จำริง ทั้งน่้ การเข่ยน
ฉากทัศึน์ควรให้ความสำาคัญกับผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพก่อน แล้วจำึงใช้ผลจำากการวิเคราะห์เชิง
ป้ริมาณ ทั้งจำากแบบจำำาลองและข้อมูลสถิติมาป้ระกอบเป้็นหลักฐานในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
เมื�อต้องการใช้แบบจำำาลองเชิงคณิตศึาสตร์ในการย่อส่วนระบบและลดทอนความซับซ้อนของป้ระเด็น
ป้ัญหาลง เพื�อให้ผลการวิเคราะห์สามารถเข้าใจำได้ง่ายขึ้น

นักอนาคตศึาสตร์โดยมากไม่เสนอให้พัฒนาฉากทัศึน์ท่�น่าจำะเกิดขึ้นมากท่�สุด (most likely) 
เนื�องจำากจำะกลายเป้็นการทำานายมากกว่าการสร้างฉากทัศึน์ และจำะทำาให้กรอบการคิดของผู้เข้าร่วม
กระบวนการไม่หลุดจำากการพยากรณ์หรือการคาดคะเนทั�วไป้ ฉากทัศึน์ท่�ด่ควรสะท้อนป้ัจำจำัยและ
เหตกุารณ์ท่�น่าจำะเกดิขึน้หลายชดุ เมื�อพลวตัท่�เกดิจำากปั้จำจำยัและเหตกุารณ์มค่วามหลากหลาย จำงึเป็้น
ไป้ไม่ได้ท่�ฉากใดฉากหนึ�งจำะกลายเป้็นอนาคตได้จำริงทั้งหมด  กระบวนการพัฒนาฉากทัศึน์จำึงไม่เน้นท่�
การหาหรอืพยากรณ์ภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนมากท่�สดุ แต่เน้นท่�ผลลพัธ์ท่�เกดิขึน้ได้อย่างหลากหลาย
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การสืร้างฉากทัศนุ์เชิงปฏิสืัมูพันุธิ์ 
ฉากทัศึน์ท่�สร้างขึ้นมาโดยนักวิเคราะห์กลุ ่มหนึ�งอาจำนำาไป้ป้ระยุกต์ใช้โดยคนอ่กกลุ่มหนึ�งท่�ไม่
ได้ม่ส่วนร่วมในการสร้างฉากทัศึน์นั้นมาต้ังแต่ต้น ผู้ใช้ฉากทัศึน์อาจำต้องการป้รับเป้ล่�ยนเนื้อหา
และรายละเอ่ยดในฉากทัศึน์ แต่ทำาได้ยาก เนื�องจำากโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
ผลลัพธ์ในฉากทัศึน์มักร้อยเร่ยงและสอดคล้องกันมาอยู่แล้ว ด้วยเหตุน้่ กลุ่มนักวิจำัยในโครงการมิล
เลนเน่ยมโป้รเจำกต์จึำงพัฒนาวิธ่การท่�เป้ิดโอกาสให้คนท่�ไม่ได้พัฒนาฉากทัศึน์หนึ�งสามารถป้รับเป้ล่�ยน
ฉากทศัึน์ท่�มอ่ยูแ่ต่เดมิได้ วธ่ิการท่�ใช้เพื�อวตัถปุ้ระสงค์น้่คอืการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact 
analysis) ซึ�งวิเคราะห์ป้ฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือป้ัจำจำัยในอนาคต รูป้แบบพื้นฐานของวิธ่การน่้คือ
ตารางส่�เหล่�ยมท่�แสดงป้ัจำจัำยในอนาคตท่�ต้องการวิเคราะห์ในแนวตั้งและแนวนอน พร้อมระดับความ
เป้็นไป้ได้ท่�แต่ละเหตุการณ์จำะเกิดขึ้นได้อย่างอิสระและความเป้็นไป้ได้ตามเงื�อนไขของการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์อื�น ๆ54 

การวิเคราะห์ค่าความเป้็นไป้ได้จำะดำาเนินการตามหลักการมอนติคาร์โล (Monte Carlo) กล่าว
คือ นักวิเคราะห์จำะสุ่มเลือกเหตุการณ์หนึ�งขึ้นมา แล้ววิเคราะห์ต่อว่า ถ้าเหตุการณ์น่้เกิดขึ้น ความเป้็น
ไป้ได้ของเหตุการณ์อื�นท่�เหลือจำะแทนค่าโดยความเป้็นไป้ได้เชิงเงื�อนไข (conditional probabilities) 
ท่�เกดิจำากเหตกุารณ์แรก จำากนัน้จำงึสุม่เลอืกเหตกุารณ์ท่�สองและสามต่อไป้ จำนทกุเหตกุารณ์หรอืปั้จำจัำย
ได้รับเลือก ผลลัพธ์ของการคำานวณน่้คือฉากทัศึน์ฉากหนึ�ง เมื�อกระบวนการน้่ทำาซำ้าจำำานวนหลายครั้ง 
จำะทำาให้ได้ผลลพัธ์ท่�เป็้นค่าความเป็้นไป้ได้ของแต่ละเหตกุารณ์  ฉากทศัึน์ท่�ได้จำงึถอืว่าเป็้นฉากทศัึน์เชงิ
ป้ฏิสัมพันธ์ (interactive scenarios) เนื�องจำากเกิดจำากการคำานวณการป้ฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือ
ป้ัจำจำัย เนื�องจำากการคำานวณม่ความซับซ้อน จำึงต้องม่การใช้ซอฟิต์แวร์พิเศึษท่�เป้ิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์
สามารถเป้ล่�ยนแป้ลงความสัมพันธ์หรือป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างป้ัจำจัำยได้ ป้ฏิสัมพันธ์รูป้แบบใหม่น้่เป้็นพ้ืน
ฐานของฉากทัศึน์ใหม่ท่�สามารถนำาไป้ใช้ในการวางแผนนโยบายหรือการตัดสินใจำเชิงยุทธศึาสตร์ต่อ
ไป้ ทั้งน่้ โครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์ได้พัฒนาซอฟิต์แวร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ และต่พิมพ์
ผลลพัธ์ของตวัอย่างการสร้างฉากทศัึน์เชิงป้ฏสิมัพนัธ์ไว้ในรายงาน State of the Future ใน พ.ศึ. 2552

วิธ่การข้ันสูงวิธ่การหนึ�งท่�ใช้ในการสร้างฉากทัศึน์คือเทคนิคท่�เร่ยกว่าการสร้างฉากทัศึน์จำาก
ป้ฏิสัมพันธ์เชิงระบบ (Field Anomaly Relaxation - FAR) ซึ�งมุ่งสร้างแผนท่�ของป้ฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปั้จำจัำยขบัเคลื�อนในระดบัระบบ (systematic scale) โดยแบ่งปั้จำจัำยขบัเคลื�อนเหล่าน้่ออกเป็้นกลุม่สาขา 
(sectors) และกลุ่มป้ัจำจำัย (factors)  การวิเคราะห์ป้ฏิสัมพันธ์ท่�ซับซ้อนระหว่างสาขาและป้ัจำจำัยต่าง ๆ  
ทำาให้สามารถสร้างฉากทศัึน์ท่�มค่วามหลากหลายและสมัพนัธ์กนัได้มากขึน้55 วธ่ิการ FAR นยิมใช้ในการ
คาดการณ์สถานการณ์ระดบัมหภาคในระดบัโลก โดยเฉพาะในด้านการทหาร เช่น การวางแผนยทุธศึาสตร์
สำาหรับกองกำาลงัพเิศึษ56 โครงการวเิคราะห์ฉากทศัึน์ด้านภมูศิึาสตร์การเมอืงในทะเลจำน่ใต้57 แต่กม็ง่าน
ท่�ป้ระยกุต์ใช้กบัป้ระเดน็อื�น เช่น การบรหิารจำดัการทรพัยากร58 วธิก่าร FAR เน้นการป้ระชมุระดมสมอง
ของผู้เช่�ยวชาญและผูม้อ่ำานาจำในการตดัสนิใจำ องค์กร ADFA ด้านความมั�นคงของออสเตรเลย่ได้พฒันา
ซอฟิต์แวร์ชื�อ Groupstorm เพื�อใช้ในการนำาเข้าและป้ระมวลผลข้อมลูท่�ได้จำากกระบวนการระดมสมอง
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ระบบการตัดสินใจท่ีใช้ได้
กับหลายสถานการณ์

อุป้สรรคสำาคัญป้ระการหนึ�งในการศึึกษาและคาดการณ์อนาคตคือ ภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ 
(plausible futures) ในระยะยาวม่อยู่จำำานวนมากและอาจำทับซ้อนซึ�งกันและกัน (multiplicity) วิธ่
การและเครื�องมอืศึกึษาอนาคตท่�ใช้กันอยูท่ั�วไป้มกัป้ระสบกบัปั้ญหาน่ ้ไม่ว่าจำะเป็้นการเขย่นเรื�องราวเชงิ
วรรณกรรมท่�สร้างจำนิตนาการให้กบัคนอ่าน การป้ระมวลความรูแ้ละปั้ญญาของกลุ่มผู้เช่�ยวชาญดงัเช่น
วธิก่ารเดลฟิาย หรือแม้แต่การใช้แบบจำำาลองเชงิสถิตแิละคอมพวิเตอร์ในการจำำาลองสถานการณ์ รวมไป้
ถงึการวางแผนเชงิฉากทศัึน์ท่�มุง่เตร่ยมพร้อมเพื�อรบัมือกบัความไม่แน่นอนในอนาคต  ภาพอนาคตท่�เชื�อ
ว่าเกิดขึ้นได้ม่อยู่จำำานวนมากทำาให้การคาดการณ์อนาคตเป้็นภาพเด่ยวมักไม่ถูกต้อง ในขณะท่�นโยบาย
หรือมาตรการท่�จำะเตร่ยมพร้อมรับมือกับความเส่�ยงต่าง ๆ ไว้แล้ว อาจำเจำอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จำึงไม่
ป้ระสบผลสำาเรจ็ำในการรบัมอื แม้กระทั�งการวางแผนแบบฉากทศัึน์ท่�พฒันาขึน้อย่างละเอย่ดและคำานงึ
ถงึความไม่แน่นอนต่าง ๆ  อาจำไม่ครอบคลมุความเป็้นไป้ได้ท่�หลากหลายมากในอนาคต และไม่มว่ธิก่าร
ท่�เป้็นระบบในการวิเคราะห์และพิจำารณาผลกระทบท่�เกิดขึ้นจำากฉากทัศึน์ได้

ด้วยเหตดุงักล่าว นกัวจิำยักลุม่หนึ�งท่�แรนด์คอร์ป้อเรชนัได้พฒันากรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ่การตดัสนิ
ใจำท่�เร่ยกว่า ระบบการตัดสินใจำท่�ใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (Robust Decision Making - RDM) ขึ้น 
เพื�อใช้การคาดการณ์อนาคตท่�ไม่สมบรูณ์ท่�มอ่ยูจ่ำำานวนมากได้อย่างเป็้นระบบ59 วธิก่ารน่ย้อมรบัว่าภาพ
อนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้และทับซ้อนกัน ถือเป้็นตัวแทนของฉากทัศึน์ท่�ด่ท่�สุดเท่าท่�จำะม่ข้อมูลอยู่
ของทางเลือกในอนาคตท่�ไม่สามารถหยั�งรู้ก่อนได้ วิธ่การน้่เหมาะสมกว่าวิธ่การพยากรณ์ด้วยการ
เชื�อมโยงจำุดแสดงแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลง (point forecasts) หรือการทำานายด้วยความเป้็นไป้ได้ 
(probabilistic predictions) 

นอกจำากน่้ วิธ่การ RDM จำะช่วยให้นักวิเคราะห์และผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำสามารถกำาหนดแนวทาง
ดำาเนินการหรือกิจำกรรมท่�ทำาได้ในระยะสั้น และใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (robust) ซึ�งม่ความไม่
แน่นอนในอนาคต  การดำาเนนิการดงักล่าวสามารถทำาให้บรรลเุป้้าหมายของผูน้ำาได้ เมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกบั
ทางเลือกอื�น ๆ ไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจำะเป้็นอย่างไรก็ตาม วิธ่การ RDM นับเป้็นการป้รับเป้ล่�ยน
จำากการตั้งคำาถามดั้งเดิมว่า อนาคตจำะเป้็นอย่างไร เป้็นคำาถามว่า เราสามารถทำาอะไรในป้ัจำจำุบันท่�จำะ
ทำาให้อนาคตเป้็นไป้อย่างท่�เราต้องการได้ 
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แนวคิด RDM สะท้อนแนวคิดท่�เป้ล่�ยนแป้ลงในวงการวางแผนยุทธศึาสตร์ในช่วงป้ระมาณ 2-3 
สามทศึวรรษท่�ผ่านมา  นกัคาดการณ์และวางแผนเชงิยทุธศึาสตร์ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบัป้ระเทศึและ
ระดับโลก เริ�มให้ความสำาคัญกับคำาว่า robust ซึ�งหมายถึงความทนทานหรือใช้ได้กับทุกสถานการณ์ 
แทนคำาว่า optimum ซึ�งหมายถึงด่ท่�สุด เนื�องจำากเริ�มตระหนักกันว่า ป้ัจำจำัยจำำานวนมากท่�เกิดข้ึนใน
โลกป้ัจำจุำบันม่ความไม่แน่นอนสูงและม่ความผันผวนสูง การทำานายและคาดการณ์ว่าอะไรจำะเกิดขึ้น
ในอนาคตจำึงเป้็นเรื�องยาก และมักม่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ  นอกจำากน่้ ความก้าวหน้า
ของความรู้ด้านจิำตวิทยาของการตัดสินใจำแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคิดแบบเดิมท่�เน้นอรรถป้ระโยชน์
ท่�คาดหวัง (expected utility) ไม่ได้เป้็นแนวทางท่�ผู้ม่ป้ระสบการณ์และเช่�ยวชาญในการตัดสินใจำใช้
จำริงในสถานการณ์ท่�ไม่แน่นอน อ่กทั้งข่ดความสามารถในการเก็บรวบรวมและป้ระมวลผลข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ได้เพิ�มขึ้นอย่างทว่คูณ จำึงทำาให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดสำาหรับการวิเคราะห์การตัดสิน
ใจำในเชิงป้ริมาณได้ด่ยิ�งขึ้น

จำุดเริ�มต้นของแนวคิด RDM เกิดขึ้นเมื�อต้นทศึวรรษท่� 1990 เมื�อนักวิเคราะห์ของแรนด์ป้ระสบ
กบัความท้าทายในการวเิคราะห์งานด้านนโยบายท่�มค่วามไม่แน่นอนสงูและมพ่ลวตัของระบบท่�ไม่มจ่ำดุ
ดลุยภาพ (non-equilibrium dynamics) ดงัเช่นในกรณก่ารเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภมูอิากาศึของโลกและ
การเป้ล่�ยนแป้ลงระบบเศึรษฐกิจำของป้ระเทศึยุโรป้ตะวันออก60 เครื�องมือเชิงป้ริมาณท่�ใช้ในการตัดสิน
ใจำเชิงนโยบายท่�ม่อยู่แต่ดั้งเดิมมักไม่เหมาะสมสำาหรับสถานการณ์เหล่าน่้  ในขณะเด่ยวกัน นักวิจำัยของ
แรนด์เห็นว่า แบบจำำาลองท่�ไม่สามารถพยากรณ์ได้ด่ ยังคงม่ข้อมูลท่�เป้็นป้ระโยชน์ได้ ถ้าหากสามารถ
วิเคราะห์ซำ้าแล้วซำ้าเล่าหลายแสนหลายล้านครั้งอย่างเป้็นระบบ เพื�อแสดงให้เห็นถึงข้อสมมติของแบบ
จำำาลองเก่�ยวกับอนาคตเหล่านั้น 

ด้วยแนวคดิดงักล่าว นกัวจิำยักลุม่น่จ้ำงึนำาเสนอกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ่ของระบบการตดัสนิใจำแบบ
ทนทานหรือแบบรับกับหลายสถานการณ์ได้ (RDM) ขึ้นใน พ.ศึ. 2539 โดยนำาไป้ใช้ในการป้ระเมิน
ยุทธศึาสตร์การป้รับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการลดการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจำกท่�ทำาให้เกิดการ
เป้ล่�ยนแป้ลงของสภาพภมูอิากาศึ61 ในปั้จำจำบัุน วธ่ิการ RDM ได้รบัการป้ระยกุต์ใช้วเิคราะห์และกำาหนด
นโยบายในหลายด้าน ทัง้ด้านกลาโหมและความมั�นคง การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึ ด้านการศึึกษา
ข้ันสูง การป้ระกันภัย การวางแผนด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เอกชน รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายระยะยาว เพื�อกำาหนดการดำาเนินการในระยะส้ันท่�มุ่งผลลัพธ์ไป้
ท่�เหตุการณ์และป้รากฏการณ์ในช่วงเวลาหลายทศึวรรษในอนาคต62 ระบบการตัดสินใจำ RDM เป้็น
วิธ่การเชิงป้ริมาณและคำานวณซำ้า (interative) เพื�อพัฒนายุทธศึาสตร์ท่�มุ่งสร้างผลลัพธ์ท่�ไม่ผันแป้ร
ไป้ตามป้ัจำจำัยไม่แน่นอนในอนาคต และเพื�อระบุความอ่อนไหวและเป้ราะบาง (vulnerabilities) ของ
ยุทธศึาสตร์ดงักล่าว ความไม่แน่นอนท่�ว่าน้่เกดิขึน้เมื�อองค์กรหรอืผูน้ำาไม่รูห้รอืไม่สามารถตกลงกนัได้ว่า
จำะต้องดำาเนนิการอย่างไรเพื�อให้เกิดผลลพัธ์ท่�ต้องการ และไม่ทราบถงึค่าความเป็้นไป้ได้ของปั้จำจัำยนำาเข้า
ในแบบจำำาลองระบบท่�ใช้ในการคาดการณ์ รวมถงึเกณฑ์และวธ่ิการท่�ใช้ในการจัำดลำาดบัความสำาคญัของ
ทางเลือกผลลัพธ์ท่�จำะเกิดขึ้น วิธ่การ RDM ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการคำานวณซำ้ากันหลายครั้ง เพื�อ
ตรวจำสอบว่า ผลลพัธ์จำากยทุธศึาสตร์ท่�นกัวเิคราะห์ได้คิดขึน้มานัน้ ยงัคงสามารถบรรลไุด้ตามสถานการณ์
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อนาคตท่�หลากหลายหรอืไม่และได้ด่เท่าใด  แบบจำำาลองสถานการณ์ด้วยคอมพวิเตอร์สามารถทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (stress test) ของยุทธศึาสตร์เหล่าน่้ และสามารถคาดการณ์ตามแนวโน้มจำากข้อมูลท่�ม่
อยูว่่า ยทุธศึาสตร์ไหนจำะสร้างผลลพัธ์ได้ด่หรอืไม่อย่างไร กระบวนการวเิคราะห์น้่จำะใช้กบัทกุทางเลือก
ยุทธศึาสตร์ท่�ม่อยู่ทั้งหมด  

วิธ่การ RDM ไม่ได้มุ ่งท่�การทำานายหรือพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตแล้วดำาเนินการ
(predict-then-act) แต่เน้นการสร้างความเข้าใจำอย่างเป็้นระบบเก่�ยวกับทางเลือกในระยะส้ันท่�จำะ
กำาหนดอนาคตระยะยาว โดยพิจำารณาถึงภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้ท่�ม่อยู่จำำานวนมาก รวมถึงทาง
เลือกของเส้นทางท่�จำะเข้าถึงเป้้าหมายระยะยาว และกิจำกรรมท่�ต้องดำาเนินการในระยะส้ันท่�รับมือได้
กับทุกสถานการณ์ในอนาคต วิธ่การน้่ใช้ป้ระโยชน์จำากความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจำ ป้ระกอบกับข่ดความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และป้ระมวลผลจำากข้อมูล
เชิงป้ริมาณจำำานวนมาก 

วิธ่การตัดสินใจำแบบ RDM แตกต่างจำากวิธ่การคาดการณ์แนวทางอื�น ท้ังแบบทำานายแล้วดำาเนิน
การ (predict-then-act) และแบบการวางแผนฉากทัศึน์ โดยเฉพาะเมื�อคำาถึงถึงระดับความซับซ้อน
 ระดับความไม่แน่นอน และระดับของโอกาสในการป้้องกันความเส่�ยง (แผนภาพท่� 18)  วิธ่การ RDM 
อาจำใช้ป้ระโยชน์ได้ด่ท่�สุดในการแสดงคุณลักษณะของความไม่แน่นอนและจัำดการกับความไม่แน่นอน
น้ัน โดยเฉพาะในระบบท่�ม่ความซับซ้อนเกินกว่าท่�แม้แต่นักวิเคราะห์และผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำท่�ม่
ป้ระสบการณ์ยังไม่สามารถทราบถึงผลกระทบของนโยบายท่�อาจำเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ท่�มา: Lempert et al. (2009)

แผนุภาพที่ 18
มูิติข้องการตัดสืินุใจที่ใช้ได้กับหลายสืถานุการณ์



อนาคตศึกษา | 178

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
วิธ่การ RDM ม่องค์ป้ระกอบพื้นฐาน 4 ส่วนท่�ใช้ในการออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ ดังต่อไป้น้่

ในขั้นตอนแรก คณะทำางานจำะรวบรวมฉากทัศึน์หรือสถานการณ์ท่�น่าจำะเกิดขึ้นให้ได้จำำานวนมาก
และหลากหลายท่�สุด เพื�อใช้เป้็นเกณฑ์การทดสอบทางเลือกนโยบายในระยะสั้น  ข้อมูลและเรื�องราว
ในฉากทัศึน์อาจำมาจำากหลายแหล่ง ท้ังจำากเอกสารหรือจำากกระบวนการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วน
เส่ยท่�ม่ความหลากหลายทางความคิด คุณค่าและความคาดหวังเก่�ยวกับอนาคต

ขั้นตอนท่� 2 เป้็นการพัฒนายุทธศึาสตร์ ซึ�งไม่ใช่ยุทธศึาสตร์ท่�ด่ท่�สุด แต่ด่พอท่�จำะตอบรับกับทุก
สถานการณ์ในอนาคตท่�เชื�อว่าเกดิขึน้ได้ จำากนัน้ จำงึเป็้นการพฒันาวธ่ิการจัำดลำาดบัความสำาคญัของทาง
เลือกฉากทัศึน์ท่�พึงป้ระสงค์

ขั้นตอนท่� 3 เป้็นการเลือกยุทธศึาสตร์ท่�ป้รับเป้ล่�ยนได้ (adaptive) เพื�อให้ตอบรับกับสถานการณ์
และความไม่แน่นอน โดยป้รับเป้ล่�ยนตามข้อมูลและความรู ้ใหม่ท่�เกิดขึ้นเมื�อเวลาผ่านไป้ ทั้งน้่ 
ยุทธศึาสตร์แบบป้รับเป้ล่�ยนได้ในระยะสั้นจำะมุ่งไป้ท่�ผลลัพธ์ในระยะยาว โดยการสร้างกรอบทางเลือก
สำาหรับการตัดสินใจำในอนาคต การออกแบบยุทธศึาสตร์ในระยะสั้นจำึงเน้นเพื�อสามารถตรวจำสอบและ
ป้รับเป้ล่�ยนได้ในอนาคต

ขั้นตอนสุดท้ายเป้็นการป้ระยุกต์ใช้เครื�องมือคอมพิวเตอร์ท่�พัฒนาเพื�อการวิเคราะห์ภาพอนาคต
จำำานวนมากได้ซำ้ากันหลายครั้ง ซึ�งทำาให้สามารถทดสอบและค้นพบสมมติฐานท่�พิสูจำน์ได้ว่าใช้ได้กับ
สถานการณ์ท่�หลากหลาย การใช้คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ทางเลือกฉากทศัึน์และการตดัสนิใจำทำาให้
มนุษย์สามารถค้นพบยุทธศึาสตร์ระยะสั้นท่�สามารถป้รับเป้ล่�ยนและตอบรับกับสถานการณ์อนาคตท่�
หลากหลายได้

ในกระบวนการวเิคราะห์จำรงิ ระบบคอมพวิเตอร์จำะช่วยสร้างฉากทศัึน์ท่�น่าจำะเกดิขึน้ได้เป็้นจำำานวน
มาก โดยแต่ละฉากจำะม่รายละเอ่ยดเก่�ยวกับสภาพอนาคตและยุทธศึาสตร์ท่�นำาไป้สู่ผลลัพธ์ในอนาคต  
ระบบการตัดสินใจำแบบ RDM วิเคราะห์ป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างชุดภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดขึ้นได้ แล้วสร้าง
ออกมาเป้็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิิก หรือท่�เร่ยกว่า visualization ท่�ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถสร้าง
สมมติฐานและยุทธศึาสตร์ท่�เหมาะสม และทดสอบสมมติฐานและยุทธศึาสตร์เหล่าน่้ต่อไป้
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การคาดการณ์
อย่างมีส่วนร่วม

แนวคิดสำาคัญท่�ม่อิทธิพลต่อวงการอนาคตศึาสตร์คือการให้ความสำาคัญกับการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วน
ได้ส่วนเส่ยในกระบวนการคาดการณ์ โดยเฉพาะในการสำารวจำและพัฒนาภาพอนาคตท่�เป้็นไป้ได้และ
พงึป้ระสงค์ การมส่่วนร่วมท่�ว่าน่้ หมายถงึกิจำกรรมท่�มท่ัง้แบบท่�ผูเ้ข้าร่วมมาพบหารอืกนัตวัตอ่ตวั แบบ
เป้็นกลุ่มในสถานท่�ใดสถานท่�หนึ�ง หรือแบบการป้ระชุมผ่านทางเครื�องมือโทรคมนาคม โดยอาจำเป้็นก
ลุ่มคนในองค์กรเด่ยวกัน ในพื้นท่� ป้ระเทศึหรือภูมิภาคเด่ยวกัน หรือแม้แต่ในระดับโลก โดยแต่ละคน
เข้ามาม่ส่วนร่วมเพื�อศึึกษาความเป็้นไป้ได้ของอนาคต และพัฒนาภาพอนาคตร่วมกนั ผลลพัธ์ท่�เกดิจำาก
กระบวนการศึึกษาและพฒันาภาพอนาคตอย่างม่ส่วนร่วมน่ ้มกัเป็้นภาพอนาคตเชงิป้ทสัถาน คือกล่าว
ถงึภาพอนาคตท่�ควรจำะเป็้นมากกว่าภาพอนาคตเชงิวเิคราะห์ท่�มุง่แสดงให้เหน็ว่า อนาคตจำะเป็้นเช่นไร
ตามเงื�อนไขและบริบทในอด่ตและป้ัจำจำุบัน

กระบวนการคาดการณ์อย่างม่ส่วนร่วมสามารถระบุถึงความป้รารถนาของผู ้คนท่�เข้าร่วม
กระบวนการ รวมถึงยุทธศึาสตร์โดยทั�วไป้ในการบรรลุความป้รารถนาเหล่าน้ัน แต่อาจำไม่เหมาะสม
สำาหรับการพัฒนาแผนท่�ม่รายละเอ่ยดเฉพาะเจำาะจำง ซึ�งควรใช้วิธ่การวิเคราะห์และคาดการณ์อื�น
ป้ระกอบกันไป้ด้วย ภาพอนาคตท่�เกิดจำากการวิเคราะห์อย่างเป้็นระบบจำะช่วยให้รายละเอ่ยดท่�พัฒนา
จำากกระบวนการม่ส่วนร่วมไม่ห่างจำากความเป้็นจำริงมากจำนเกินไป้ และยุทธศึาสตร์ท่�พัฒนาขึ้นมา
สามารถดำาเนินการได้อย่างม่ป้ระสิทธิผลมากขึ้น

แนวคดิหนึ�งในวงการวางแผนและอนาคตศึกึษาเชื�อว่า ระดบัการยอมรบัของผูม่้ส่วนได้ส่วนเสย่ใน
นโยบาย ยุทธศึาสตร์หรือการตัดสินใจำจำะขึ้นอยู่กับระดับการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยนั้น เช่น
เด่ยวกันระดับความยากง่ายของการดำาเนินการตามนโยบายหรือแผน ก็มักแป้รผันไป้ตามระดับการม่
ส่วนร่วมของผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำในกระบวนการคาดการณ์และวางแผนเช่นกัน กระบวนการวางแผน
ท่�พิจำารณาและคำานึงถึงภาพอนาคตจำำานวนมากและหลากหลายเท่าใด ก็จำะเพิ�มโอกาสให้ผลผลิตท่�
เป้็นนโยบายหรือยุทธศึาสตร์สามารถสร้างผลลัพธ์ท่�ด่และยั�งยืนมากเท่านั้น ด้วยเหตุน่้ วัตถุป้ระสงค์
หลักของกระบวนการม่ส่วนร่วม ทั้งในการคาดการณ์อนาคตและการวางแผนยุทธศึาสตร์ คือ เพื�อยก
ระดับคุณภาพของการตัดสินใจำ อ่กทั้งยังเป้็นการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
กระบวนการอ่กด้วย
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เป้็นเรื�องธรรมดาท่�กระบวนการม่ส่วนร่วมจำะเต็มไป้ด้วยความเห็นท่�แตกต่างและม่การโต้แย้งกัน
ระหว่างผูม้ส่่วนได้ส่วนเสย่ ยิ�งถ้าเป็้นป้ระเดน็สำาคญัและท้าทายเท่าไหร่ กจ็ำะยิ�งม่ความเหน็ท่�แตกต่างกนั
มากเท่านัน้ จำงึคงเป็้นเรื�องแป้ลกและไม่ธรรมดา ถ้ากระบวนการม่ส่วนร่วมม่แต่ความคิดเหน็เด่ยวกนัหรอื
เห็นพ้องกนัทัง้หมด  วตัถปุ้ระสงค์หลกัป้ระการสำาคญัของกระบวนการคาดการณ์ในอนาคตศึึกษาคอื เพื�อ
กระตุน้ให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการใช้จิำนตนาการของตนเองได้มากท่�สดุ ความหลากหลายของจิำนตนาการ
และความคิดเห็นจำึงเป้็นผลลัพธ์ท่�ต้องการให้เกิดขึ้นในกระบวนการคาดการณ์

อย่างไรกต็าม หากกระบวนการม่ส่วนร่วมของผูม่้ส่วนได้ส่วนเส่ยเป็้นไป้อย่างอสิระ และความเหน็
แตกต่างกนัมากเกนิไป้ จำะไม่นำาไป้สูผ่ลผลติและผลลพัธ์ท่�ชดัเจำน และไม่นำาไป้สูก่ารตดัสนิใจำและดำาเนนิ
การต่อไป้ได้ กระบวนการท่�ดจ่ำงึต้องช้่นำาให้ผูเ้ข้าร่วมม่จำดุมุง่หมายและขอบเขตท่�ชดัเจำน และรูส้กึถงึการ
ม่ส่วนรับผิดชอบและความร่วมมือร่วมกัน การวางแผนกระบวนการและการใช้กระบวนกรท่�ด่จึำงเป้็น
ป้ัจำจำัยสำาคัญของกระบวนการม่ส่วนร่วม ไม่ว่าจำะม่จำุดมุ่งหมายเพื�อการคาดการณ์อนาคต การวางแผน
ยุทธศึาสตร์ หรือการป้รึกษาหารือในรายละเอ่ยดโครงการ

การพฒันาด้านเทคโนโลยแ่ละต้นทนุท่�ลดตำ�าลงทำาให้เทคโนโลยส่ารสนเทศึโดยเฉพาะอนิเทอร์เนต็
ได้แพร่หลายไป้ทั�วโลก และเป้ิดโอกาสให้คนทั�วไป้สามารถเข้ามาม่ส่วนร่วมในกระบวนการคาดการณ์
อนาคตและการตัดสินใจำในหลายรูป้แบบมากขึ้น วิธ่การและกระบวนการม่ส่วนร่วมม่อยู่มากมายและ
หลากหลาย เนื�องจำากม่หนังสือ ตำาราและคู่มือจำำานวนมากท่�นำาเสนอรายละเอ่ยดในเรื�องน่้อยู่แล้ว63 จำึง
ไม่จำำาเป้็นต้องอธิบายโดยละเอ่ยดในท่�น้่ ป้ระเด็นสำาคัญท่�ต้องตระหนักอยู่เสมอในการใช้กระบวนการม่
ส่วนร่วมในการคาดการณ์อนาคตคือ แต่ละวิธ่การม่ข้อด่ข้อเส่ย จำุดแข็งจำุดอ่อนของแต่ละวิธ่อยู่ จำึงต้อง
เข้าใจำวิธ่การเหล่าน่้อย่างถ่องแท้ และเลือกใช้วิธ่การท่�เหมาะสมกับวัตถุป้ระสงค์และเงื�อนไขในแต่ละ
เรื�องและแต่ละพื้นท่� 

ตวัอย่างเช่น การจำดัป้ระชาพจิำารณ์อาจำเป็้นท่�นยิมใช้ทั�วไป้ แต่มข้่อจำำากดัสำาคญัคอืเป็้นการให้ความ
เหน็ทล่ะคน ทำาให้จำำานวนและสดัส่วนของผูท่้�สามารถแสดงความเหน็ได้จำรงิม่อยูน้่อย ความท้าทายคอืจำะ
ทำาอย่างไรให้ความเห็นท่�ได้รบันัน้เป็้นเสย่งจำากตวัแทนจำรงิ และเป็้นความเหน็เชิงลกึท่�เป็้นป้ระโยชน์ต่อ
การคาดการณ์และการวางแผนจำริง แนวทางหนึ�งในการแก้ไขคือการผสมผสานระหว่างการจำัดป้ระชา
พิจำารณ์กลุ่มใหญ่กับการป้ระชุมกลุ่มย่อย แม้ว่าผลลัพธ์จำากการป้ระชุมกลุ่มย่อยอาจำไม่ถือเป้็นตัวแทน
ของกลุ่มใหญ่ทั้งหมด แต่สามารถให้ข้อมูลและความคิดเห็นท่�สำาคัญต่อการคาดการณ์และการวางแผน
ยุทธศึาสตร์ต่อไป้ได้ เป้็นต้น

วิธ่การคาดการณ์แบบม่ส่วนร่วมสามารถจำำาแนกเป้็นกลุ่มตามขนาดของกลุ่มตามจำำานวนคนและ
ตามจำำานวนสถานท่�ป้ระชุม ดังน่้ 
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ซินุคุอนุ
วธ่ิการคาดการณ์แบบมส่่วนร่วมท่�เน้นการมองอนาคตมากท่�สดุและเป็้นองค์รวมมากท่�สุดคือวธ่ิการซินคอน 
(Syncon)64 วธ่ิการน่พั้ฒนาข้ึนในสหรัฐอเมรกิาในช่วงทศึวรรษท่� 1970 โดยกลุม่ The Committee for 
the Future65 เพื�อตอบคำาถามว่า ภาพอนาคตอะไรท่�ทุกคนสามารถมุ่งทำาร่วมกันเพื�อให้บรรลุภาพนั้น
ได้ และความไม่เข้าใจำกัน (misunderstandings) อะไรท่�ต้องแก้ไขก่อนท่�จำะทำาให้เกิดความร่วมมือนั้น  
ซินคอนเป้็นวิธ่การป้ระชุมแบบหนึ�งท่�ออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมค่อย ๆ ก่อร่างและสร้างความคิด
ท่�ท้ายสุดสอดคล้องและเป้็นหนึ�งเด่ยวกันได้ ตามชื�อเต็มคือ synergistic convergence - Syncon

วิธ่การน่้เชื�อว่า ถ้าผู้คนท่�หลากหลายสามารถมาเจำอกัน ร่วมกันสร้างฝัน และหาจำุดยืนร่วมกัน ก็
จำะสามารถสร้างความตระหนักท่�ทำาให้เกิดความก้าวหน้ากับทุกคนได้ จำากตัวอย่างภาพวงล้อซินคอน
ข้างล่างน่้ จำะเห็นได้ว่า แต่ละส่วนเส่้ยวของวงด้านในของวงล้อแสดงถึงองค์ป้ระกอบและทิศึทางท่�แตก
ต่างกันของสังคม อาทิ ความต้องการทางสังคม เทคโนโลย่ สิ�งแวดล้อม รัฐบาล การผลิต และภูมิภาค
อื�น ๆ ส่วนวงด้านนอกของวงล้อแสดงศึักยภาพท่�เพิ�มข้ึนของอารยธรรมโลก เช่น การพัฒนาด้าน
เทคโนโลย่ช่วภาพ ข้อมูล ช่วิตนอกโลก ธรรมชาติของมนุษย์ ศึิลป้ะ และป้รากฏการณ์อื�นท่�ไม่สามารถ
อธิบายได้  ในกระบวนการคาดการณ์อย่างม่ส่วนร่วมแนวน่้ ผู้เข้าร่วมป้ระชุมแต่ละกลุ่มจำะอภิป้รายถึง
อนาคตของป้ระเด็นต่าง ๆ  ตามส่วนเส่้ยวของวงล้อ จำากนั้นจำึงรวมกลุ่มกับกลุ่มอื�นเพื�อสร้างอนาคตร่วม
กนัท่�ผสมผสานเอาองค์ป้ระกอบและทศิึทางท่�แตกต่างกนัเข้าด้วยกนั จำนท้ายสุดเป็้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดย่ว 
กระบวนการคาดการณ์แบบซนิคอนน่ ้ใช้เวลาป้ระมาณ 3-4 วนั โดยใช้เทคโนโลยส่ารสนเทศึในการเชื�อม
ผู้เข้าร่วมจำากสถานท่�ต่าง ๆ ท่�ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมเองได้

ท่�มา: Glenn (2009b)

ตารางที่ 16
ประเภทข้องวิธิีการคุาดการณ์แบบมูีสื่วนุร่วมู
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ในแต่ละกลุม่ท่�เรย่กว่าซนิคอน ผูเ้ข้าร่วมป้ระชมุท่�เป็้นผูเ้ช่�ยวชาญจำากสาขาต่าง ๆ   จำะระดมสมอง
กันโดยม่กระบวนกรเป้็นผู้ดำาเนินกระบวนการตามแนวทางท่�กำาหนดไว้ตามเป้้าหมายท่�ตั้งไว้   แต่ละ
กลุ่มจำะม่เครื�องมือการสื�อสารท่�เชื�อมต่อการป้ระชุมกลุ่มย่อยหรือซินคอนอื�นเข้าด้วยกัน และอาจำม่การ
เผยแพร่ในเวลาเด่ยวกนั เพื�อให้คนทั�วไป้สามารถเข้ามาม่ส่วนร่วมได้  การถ่ายทอดสดทางโทรทศัึน์หรอื
วิธ่การอื�นเช่นทางอินเทอร์เน็ต สามารถเพิ�มจำำานวนผู้เข้าร่วมกระบวนการคาดการณ์แบบซินคอนจำาก 
50-500 คนท่�เข้าร่วมการป้ระชุมกลุ่มซินคอนโดยตรงเป้็นหลายพันคน และสามารถถามคำาถามหรือ
ให้ความเห็นระหว่างกระบวนการได้  

ท่�มา: Glenn (2009b)

ท่�มา: Glenn (2009b)

แผนุภาพที่ 19
วงล้อซินุคุอนุที่แสืดงประเด็นุย่อย

แผนุภาพที่ 20
วงล้อซินุคุอนุที่แสืดงประเด็นุย่อย
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กรุ๊ปแวร์
ป้ระเภทซอฟิต์แวร์ท่�ช่วยเชื�อมต่อและทำาให้การสื�อสารและการป้ระชุมออนไลน์เป้็นไป้ได้ง่ายคือ
ซอฟิต์แวร์ท่�เร่ยกว่า “กรุป๊้แวร์” (Groupware) ส่วนกรุป๊้แวร์ท่�ใช้ในระบบการตดัสนิใจำอย่างม่ส่วนร่วม
เร่ยกโดยทั�วไป้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจำกลุ่ม (Group Decision Support System) ซอฟิต์แวร์
เหล่าน่้สามารถช่วยทำาหน้าท่�ได้หลายด้าน เช่น

• การเกบ็และนำาเสนอคำาตอบและความเห็นของผูเ้ข้าร่วมกระบวนการได้อย่างทนัท ่จำงึทำาให้
สามารถต่อยอดข้อมูล ความรู้และความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว  

• การจำดัการระดมสมองผ่านทางสื�ออเิลก็ทรอนกิส์ ซึ�งสามารถจำดักลุ่มป้ระเด็นและข้อมลูเพื�อ
การวิเคราะห์ในอนาคตได้ง่ายมากขึ้น 

• การแสดงภาพหรือกราฟิแสดงความเชื�อมโยงของกลุ่มป้ระเด็นและข้อมูล ทำาให้ผู้เข้าร่วม
สามารถเข้าใจำได้ง่ายข้ึน และสามารถเสรมิ คัดค้านหรอืแสดงความเหน็เพิ�มเตมิได้ง่ายยิ�งขึน้ 

• การป้ระเมนิทางเลอืก และการจัำดอนัดบัตามเกณฑ์ท่�ตัง้ขึน้มาโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
• การสร้างชดุคำาสำาคญั คำาอธบิายหรอืพจำนานกุรมในป้ระเดน็ท่�เหน็พ้องกนั เพื�อป้้องกันความ

เข้าใจำผิดในการสื�อสารและการดำาเนินงานต่อไป้
• การสร้างลิงก์ท่�เชื�อมไป้ยังข้อมูล เอกสารหรือเนื้อหาเพิ�มเติม เพื�อสามารถอ้างอิงและใช้

ป้ระโยชน์ต่อไป้ได้ในอนาคต 
• การร่วมผลิตผลงาน ทั้งการเข่ยน การแก้ไข การตรวจำคำาและการจัำดการรูป้แบบในเวลา

เด่ยวกัน 

ในป้ัจำจำุบัน ม่กรุ๊ป้แวร์จำำานวนมากท่�ใช้ในกระบวนการคาดการณ์และวางแผนอย่างม่ส่วนร่วม ทั้ง
ท่�เป้็นซอฟิต์แวร์ท่�ต้องซื้อและท่�เป้็นแบบเป้ิด (open source) 

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
เช่นเด่ยวกับกระบวนการม่ส่วนร่วมทั�วไป้ กระบวนการม่ส่วนร่วมในการคาดการณ์จำำาเป้็นต้องคำานึงถึง
ป้ระเด็นดังต่อไป้น่้ 

• การก�าหนุดคุวามูสื�าเรจ็ทีช่ดัเจนุในุการด�าเนุินุกระบวนุการ เช่น ได้ผลลพัธ์เป้น็เป้า้หมาย
เด่ยวกัน ได้ฉันทามติในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง หรือแม้แต่การยอมรับว่า ภาพอนาคตม่อยู่หลาก
หลาย ม่หลายฉากทัศึน์ท่�เกิดขึ้นได้

• การมุู่งเนุ้นุไปที่อนุาคุต ความท้าทายหนึ�งของกระบวนการคาดการณ์อย่างม่ส่วนร่วมคือ 
จำะทำาอย่างไรให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้ยึดติดกับป้ัญหาในอด่ต และการป้ระเมินและตัดสินว่า ใคร
ถูกใครผิดในอด่ต แต่มุ่งให้การสนทนาและการอภิป้รายมุ่งไป้หาภาพอนาคต บ่อยครั้งท่�
กระบวนการม่ส่วนร่วมมักหมดเวลาไป้กับการถกเถ่ยงเก่�ยวกับป้ัญหาท่�เกิดขึ้นในอด่ตและ
ป้ัจำจำุบัน และไม่ม่เวลาเหลือสำาหรับการพูดถึงอนาคต ดังนั้น การอภิป้รายเก่�ยวกับป้ัจำจำุบัน
จำงึต้องอยูใ่นบรบิทของการสร้างทางเลอืกสำาหรบัอนาคต อนึ�ง ในกระบวนการมส่่วนร่วมควร
กำาหนดป้ีเป้้าหมายให้ชัดเจำน เพื�อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถมุ่งเป้้าหมายได้ด่ยิ�งขึ้น

• ข้อบเข้ตเน้ืุอหา ควรกำาหนดให้ชัดเจำนว่า เนือ้หาจำะมุง่เฉพาะเจำาะจำงไป้ท่�ป้ระเดน็หรอืหวัข้อ
หนึ�งเด่ยว เช่น อนาคตของการเดินทาง อนาคตของการแพทย์แผนไทย หรือครอบคลุม
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หัวข้อและป้ระเด็นท่�กว้างกว่านั้น เช่น อนาคตช่วิตคนไทย  นอกจำากน่้ ควรกำาหนดแนวทาง
การดำาเนนิกระบวนการไว้ก่อนว่า จำะยดึตามแนวทางท่�ตัง้ไว้หรอืให้มค่วามยดืหยุน่และป้รบั
เป้ล่�ยนได้ อ่กทัง้ยงัควรตัง้เป้้าหมายไว้ก่อนว่า ผลลัพธ์จำากการกระบวนการม่ส่วนร่วมจำะต้อง
เป้็นฉันทามติในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง หรือเป้็นชุดทางเลือกท่�ม่การป้ระเมินผลเป้ร่ยบเท่ยบด้าน
ต้นทุนและผลป้ระโยชน์ 

• ผู้เข้้าร่วมูกระบวนุการ กระบวนการม่ส่วนร่วมต้องม่กรอบคิดและแนวทางในการกำาหนด
จำำานวนผู้เข้าร่วม วิธ่การและระยะเวลาในการเข้าร่วม โดยคำานึงถึงระดับความรู้ความ
เช่�ยวชาญและส่วนได้ส่วนเส่ยท่�เก่�ยวข้องกับป้ระเด็นเน้ือหาของกระบวนการคาดการณ์ ใน
บางโครงการ อาจำเป้ิดให้สาธารณชนเข้าร่วมกระบวนการได้ แต่บางกระบวนการอาจำจำำากัด
เฉพาะระดับผู้บริหาร เป้็นต้น 

• คุวามูซ่ือตรง ของกระบวนการม่ส่วนร่วมเป้็นหลักการสำาคัญ เนื�องจำากม่ผลโดยตรงต่อ
ความน่าเชื�อถือของกระบวนการ หากกระบวนการถูกชักใยและป้รับเป้ล่�ยนได้ตามความ
ต้องการของคนบางกลุ่ม หรือทำาให้เป้็นไป้ตามวาระซ่อนเร้นท่�ได้ตั้งไว้ก่อน จำะทำาให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการรูส้กึว่าถกูหลอกลวงและไม่เชื�อถอืในกระบวนการและผลลพัธ์ท่�ได้ ด้วยเหตุ
น่้ ความซื�อตรงและซื�อสัตย์ของผู้ดำาเนินกระบวนการจำึงม่ความสำาคัญอย่างยิ�ง 

นอกจำากหลักการพื้นฐานดังกล่าว ยังม่หลักการเก่�ยวกับการดำาเนินกระบวนการท่�ผู ้ดำาเนิน
กระบวนการและกระบวนกรควรคำานึงถึง เช่น 

• พยายามกระตุน้หรอืส่งเสรมิให้ผูเ้ข้าร่วมบางคนท่�ไม่กล้าพดูสามารถแสดงความเห็นได้มากขึน้
• เป้ิดโอกาสให้ม่แนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นในกระบวนการ
• สร้างช่องทางในการสื�อสาร ทั้งการรับฟิังอย่างเด่ยว การพูดคุยและการสนทนากลุ่ม
• จำัดเวลาท่�เพ่ยงพอสำาหรับการครุ่นคิดและเป้ล่�ยนความคิดเห็นได้
• แยกกลุ่มผู้เข้าร่วมท่�รู้จำักกันออกจำากกัน
• สร้างบรรยากาศึท่�เอื้อให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้อย่างสบายใจำ
• สร้างความตระหนักของการพึ�งพาซึ�งกันและกัน เป้็นชุมชนเด่ยวกัน และม่จำุดยืนเด่ยวกัน
• เตร่ยมข้อมูลพื้นฐานท่�จำำาเป้็นไว้ให้พร้อม
• กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิดภาพระยะยาว (20 ป้ีขึ้นไป้)
• กระตุ้นให้ผู ้เข้าร่วมคิดถึงผลกระทบต่อเนื�องขั้นท่�สองและสามของป้ัจำจำัยหรือการกระ

ทำาหนึ�ง
• ให้ความสำาคัญกับทุกมุมมองเก่�ยวกับป้ระเด็นใดป้ระเด็นหนึ�ง
• เป้ิดโอกาสให้ผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำม่ป้ฏิสัมพันธ์กับผู้ท่�ได้รับผลกระทบจำากการตัดสินใจำนั้น
• คำานึงถึงการนำานโยบายหรือแผนไป้ป้ฏิบัติ
• หล่กเล่�ยงการทำาให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถูกคุกคาม
• สร้างความชัดเจำนในบทสรุป้เพื�อไม่ให้เกิดการเข้าใจำผิดในภายหลัง
• ในกรณท่่�เป็้นป้ระเดน็สาธารณะ ควรเปิ้ดให้สื�อสารมวลชนสามารถรายงานผลได้อย่างเตม็ท่�
• เป้ิดโอกาสให้ทุกคนท่�เข้าร่วมม่โอกาสในการเสนอความเห็น
• สร้างบรรยากาศึท่�แสดงให้ผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำเห็นว่ากระบวนการม่ส่วนร่วมเป้็นสิ�งท่�ด่
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การจำาลอง
สถานการณ์และเกม

การจำำาลองสถานการณ์และการใช้เกม (simulation and games) ม่ป้ระโยชน์อย่างมากในการคาด
การณ์และวางแผนเตร่ยมพร้อมสำาหรับอนาคต เนื�องจำากนักวิจัำยและนักวางแผนสามารถค้นหาและ
ป้ระเมนิทางเลอืกท่�ดท่่�สุดสำาหรบัการจำดัการกบัปั้ญหาและความท้าทายในอนาคต รวมทัง้เตรย่มพร้อม
ท่�จำะใช้ป้ระโยชน์จำากโอกาสด่ท่�อาจำเกิดขึ้น โดยไม่ม่ความเส่�ยงหรือต้นทุนสูงในกรณ่ท่�อาจำเกิดความ
ผิดพลาด  วิธ่การจำำาลองสถานการณ์และเกมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักอนาคตศึาสตร์ นักวิจำัย นัก
ออกแบบ และนักวางแผนในหลายสาขาวิชาและสาขาวิชาช่พ ทั้งในด้านการศึึกษา ด้านผังเมือง ด้าน
การบรหิารธรุกิจำ และด้านนโยบายสาธารณะ ตวัอย่างเกมจำำาลองสถานการณ์ท่�ทกุคนรูจั้ำกคอืเกมเศึรษฐ่ 
(monopoly game) ท่�เป็้นบอร์ดเกมท่�คนทั�วไป้เล่นได้และยงัสอนหลกัการเศึรษฐศึาสตร์และการลงทนุ
พืน้ฐานอ่กด้วย แนวคดิการใช้เกมวทิยาเพื�อวตัถปุ้ระสงค์ในการวางแผน หรอืเกมชิเิคชัน (gamification) 
ได้แพร่หลายและเป็้นท่�ยอมรบัมากขึน้ทัง้ในวงการวชิาการ การวางแผนนโยบาย และการวางแผนธรุกิจำ  

การจำำาลองสถานการณ์และเกมม่ความหมายแตกต่างจำากคำาว่าแบบจำำาลอง (models) และฉาก
ทัศึน์หรือสถานการณ์ (scenarios) แบบจำำาลองคือการลดทอนหรือย่อส่วนของป้รากฏการณ์ท่�เกิดขึ้น
จำรงิและมค่วามซบัซ้อน โดยแสดงองค์ป้ระกอบสำาคญัของป้รากฏการณ์และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์
ป้ระกอบต่าง ๆ เพื�ออธิบายป้รากฏการณ์หรือนำาผลวิเคราะห์ท่�ได้ไป้ใช้เพื�อบรรลุวัตถุป้ระสงค์ ท่�ตั้งไว้ 
แบบจำำาลองม่อยู่ทั�วไป้รอบตัวเรา ท้ังแบบจำำาลองท่�จำับต้องสัมผัสได้ทางกายภาพ  เช่น โมเดลบ้านท่�
สถาป้นิกหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำาข้ึนเพื�อแสดงให้ลูกค้าดูก่อนตัดสินใจำ ไป้จำนถึงแบบจำำาลองทาง
คณิตศึาสตร์ เช่น แบบจำำาลองเศึรษฐกิจำมหภาคของป้ระเทศึ และแบบจำำาลองภูมิอากาศึโลกท่�แสดง
องค์ป้ระกอบระบบด้านกายภาพ เทคโนโลย่ เศึรษฐกิจำ สังคม และการเมืองท่�ม่ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลง
ภูมิอากาศึระดับโลก ส่วนสถานการณ์หรือฉากทัศึน์เป้็นการพรรณนาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกิจำกรรม 
โครงการหรือสถานการณ์ในช่วงเวลาหนึ�ง โดยอาจำเกิดขึ้นในอด่ต ป้ัจำจุำบันหรืออนาคต ทั้งท่�เกิดขึ้น
จำริงและท่�จำินตนาการได้ ในแต่ละสถานการณ์อาจำสามารถแจำงแยกย่อยออกเป้็นสถานการณ์หรือฉาก
ทัศึน์ย่อยได้อ่ก 

การจำำาลองสถานการณ์และเกมก็ม่ความหมายแตกต่างกัน การจำำาลองสถานการณ์เป้็นการ
สร้างสถานการณ์ในสถานท่�หรือเวลาท่�แตกต่างออกไป้จำากสถานการณ์จำริง โดยมักเป้็นการสมมติ
สถานการณ์ท่�ม่โอกาสเกิดข้ึนหรือน่าจำะเกิดขึ้น การจำำาลองสถานการณ์ไม่ได้เป้็นเกมเสมอไป้ และมัก
ตัง้อยูบ่นสถานการณ์หรือฉากทศัึน์ท่�สร้างขึน้ในรปู้แบบของแบบจำำาลอง ดงันัน้ สถานการณ์สมมตท่ิ�เริ�ม
ต้นจำากการตั้งเงื�อนไขของการสมมติ (เช่น สมมติว่า ...) ถือว่าเป้็นการจำำาลองสถานการณ์อย่างง่ายแล้ว   
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ยกตัวอย่างเช่น ในการฝึกซ้อมการหน่ภัย สภาพแวดล้อมและเส้นทางหน่ภัยถือเป้็นส่วนหนึ�งของแบบ
จำำาลอง ในขณะท่�การซ้อมหน่ภัยถือเป้็นสถานการณ์จำำาลอง ในการป้ระเมินผลกระทบจำากการดำาเนิน
มาตรการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการค้าเสร่ จำะใช้แบบจำำาลองเศึรษฐศึาสตร์มหภาคมาคำานวณและ
ป้ระมาณผลกระทบท่�อาจำเกดิขึน้ภายใต้เงื�อนไขสมมตต่ิาง ๆ   สถานการณ์จำำาลองจำงึเป็้นการสร้างพลวตั
ให้กับแบบจำำาลองพื้นฐานด้วยค่าพารามิเตอร์ท่�สมมติขึ้น

ส่วนเกมเป้็นกิจำกรรมท่�ม่วัตถุป้ระสงค์เฉพาะเจำาะจำงให้ผู้เล่นแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อสู้หรือแข่งขัน
ซึ�งกันและกัน หรือแข่งกับมาตรฐานหรือเป้้าหมายท่�กำาหนดไว้ในแต่ละเกม  เกมจำึงม่คุณลักษณะคล้าย
กับการจำำาลองสถานการณ์อยู่ในหลายด้าน และการจำำาลองสถานการณ์มักใช้เป้็นพื้นฐานของการสร้าง
เกม  ป้ระเภทของเกมม่ทั้งแบบท่�ทุกคนในเกมชนะได้ (win-win game) แบบท่�บางคนหรือไม่ก่�คน
ชนะ (win-lose game) หรือแบบท่�จำำานวนหรือป้ริมาณท่�คนหรือกลุ่มคนหนึ�งชนะเท่ากับจำำานวนหรือ
ป้ริมาณท่�อ่กคนหรืออ่กกลุ่มหนึ�งท่�แพ้ (zero-sum game) หรือแบบท่�ระดับการชนะและแพ้ไม่เท่ากัน 
(non-zero-sum game) แต่ละเกมจำะม่กฎกติกาท่�กำาหนดเงื�อนไขและข้อจำำากัดเพิ�มเติมจำากเงื�อนไข
ท่�มาพร้อมกับการจำำาลองสถานการณ์ท่�เป้็นพื้นฐานของเกมนั้นอยู่แล้ว  เช่น เกมท่�ตั้งอยู่บนการจำำาลอง
สถานการณ์หนึ�งอาจำมเ่งื�อนไขเพิ�มข้ึนในด้านเวลาท่�ใช้ในการเล่นเกม หรอืจำำานวนผูเ้ล่นในแต่ละบทบาท

 ในด้านอนาคตศึาสตร์ เกมท่�สร้างข้ึนพยายามเล่ยนแบบสถานการณ์การวางแผนจำริง หรือเพื�อใช้
ฝึกสอนทักษะเฉพาะ เกมจำำานวนมากเป็้นสถานการณ์ท่�เก่�ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนและองคก์ร  การใช้เกมมกัใช้กระบวนกรท่�มองเหน็ภาพรวมและสามารถชว่ยช้่นำาและแนะนำาผู้เล่นใน
เกมได ้โดยผู้เล่นอาจำเลน่บทบาทสมมต ิ(role play) ก็ได้ เกมจำงึเป็้นวิธ่การหนึ�งท่�ช่วยใหเ้ราสามารถเข้าใจำ
ถึงกระบวนการใดกระบวนหนึ�งได้อยา่งด่ข้ึน โดยเฉพาะจำากมุมมองของผู้อื�น การป้ฏิสัมพันธ์ท่�เกิดข้ึนใน
เกมยังทำาให้เกิดความสนุกสนาน และช่วยสร้างความร่วมมือและการทำางานร่วมกันของสมาชิกในท่มหรือ
คนท่�ม่พ้ืนฐานหรือความคิดเห็นท่�แตกต่างกัน เกมจึำงเป็้นวิธ่การท่�ใช้ได้ด่ในข้ันตอนแรก ๆ  ของการวางแผน
ในระดับองค์กรหรือในระดับชุมชน และในการสร้างความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

อย่างไรกต็าม เกมแตกต่างจำากการจำำาลองสถานการณ์ในหลายด้าน การจำำาลองสถานการณ์สามารถ
สร้างผลลัพธ์ท่�เป้็นแนวคิดและกิจำกรรมท่�หลากหลายมากและอาจำไม่ได้เป้็นผลลัพธ์ท่�คาดคิดไว้ก่อน  
แต่สำาหรับเกม แม้ว่าอาจำสร้างทางเลือกของผลลัพธ์ได้มาก แต่การแข่งขันในเกมมักจำำากัดจำำานวนหรือ
ขอบเขตของผลลัพธ์ ด้วยเงื�อนไขด้านเวลาหรือตามกติกาของเกมท่�ตั้งไว้แต่ต้น นอกจำากน่้ การจำำาลอง
สถานการณ์ม่ความเหมาะสมมากกว่าเกมในการสร้างฉากทัศึน์เพื�อการคาดการณ์อนาคต เนื�องจำาก
การต่อสู้แข่งขันกันระหว่างผู้เล่นในแต่ละเกมอาจำม่ผลต่อการพัฒนาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ 
ในแต่ละฉากทัศึน์ได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เกมอาจำทำาให้เห็นข้อจำำากัดของแบบจำำาลองท่�พัฒนาขึ้นมา และสามารถสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้เล่นได้เก่�ยวกับข้อจำำากัดและทางเลือกท่�ม่สำาหรับอนาคต ซึ�งช่วยให้การตัดสินใจำ
ในป้ัจำจำุบันเป้็นไป้ได้ด่มากขึ้น เกมจำึงม่ป้ระโยชน์มากเมื�อใช้ร่วมกับวิธ่การอื�นในการคาดการณ์และการ
วางแผน ทัง้วธ่ิการวเิคราะห์ระบบ วธ่ิการเดลฟิายและวธ่ิการใช้แบบจำำาลองการตดัสนิใจำ เมื�อเป้รย่บเท่ยบ
กบัการจำำาลองสถานการณ์เพื�อแสดงผลลพัธ์ท่�นำาไป้ตดัสินใจำต่อแล้ว การใช้เกมอาจำใช้ได้ด่กว่า เนื�องจำาก
สามารถสร้างการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย และสร้างกระบวนการสื�อสารท่�ม่ป้ระสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการสื�อสารเก่�ยวกับเหตุการณ์หรือปั้จำจัำยท่�อาจำเกิดข้ึนในอนาคต  นอกจำากน้่ เกมท่�เตร่ยมการ
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วิเคราะห์ไว้ก่อน สามารถใช้ในการเก็บ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเก่�ยวกับพฤติกรรมหรือการตอบ
รับของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยต่อเงื�อนไขในสถานการณ์หรือฉากทัศึน์ต่าง ๆ ได้ ข้อมูลและผลการวิเคราะห์
สามารถนำาไป้พฒันาแบบจำำาลองและการจำำาลองสถานการณท่์�ด่มากข้ึน รวมถึงแนวคิดสำาหรับการพัฒนา
แนวทางแก้ไขหรือนโยบายท่�เหมาะสมต่อไป้ได้

ผู้เล่มเกมยงัรูส้กึถงึความท้าทายในการแข่งขนักนัในเกมมากกว่าการวเิคราะห์ตวัแป้รและตวัเลขใน
การวิเคราะห์ด้วยการจำำาลองสถานการณ์  เกมจำึงสามารถดึงเอาความรู้สึกของผู้เล่นออกมาได้มากกว่า
แบบจำำาลองแห้ง ๆ  ท่�เป้็นสมการหรือตารางวิเคราะห์บนสเป้รดช่ท (spreadsheet)  ดังนั้น ในกิจำกรรม
หรือโครงการท่�เก่�ยวกับการวางแผนเพื�ออนาคต การใช้เกมจึำงสามารถสร้างความหลากหลายและมิติ
ของความไม่แน่นอนเก่�ยวกับอนาคตได้มากกว่าการใช้แบบจำำาลองธรรมดา 

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างเกมกับการจำำาลองสถานการณ์เริ�มลดน้อยลงในโลกเสมือน 
เช่น โลกเสมือนออนไลน์ (online virtual world) ชื�อ เซเกินไลฟิ์ (Second Life) ซึ�งพัฒนาโดยลิน
ดันแลป้ (Linden Lab) มาตั้งแต่ พ.ศึ. 2546 โดยในป้ัจำจำุบันม่ผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านคน แม้ว่าเซเกิน
ไลฟิ์ม่คุณลักษณะหลายอย่างคล้ายกับเกมออนไลน์ท่�ผู้เล่นจำำานวนมากสวมบทบาทท่�หลากหลาย แต่ผู้
พัฒนายืนยันว่า เซเกินไลฟิ์ไม่ใช่เกม เนื�องจำากไม่ได้ม่การสร้างความขัดแย้งหรือต่อสู้แข่งขันขึ้นมาไว้
ก่อน และไม่ม่เป้้าหมายท่�กำาหนดไว้ก่อนเช่นกัน66 ผลลัพธ์ของป้ฏิสัมพันธ์ท่�เกิดขึ้นจำึงไม่ได้กำาหนดไว้
ก่อนเหมือนเกมทั�วไป้

การจำำาลองสถานการณ์และเกมสามารถใช้ได้ในการคาดการณ์และศึกึษาอนาคต การวางแผนและ
ออกแบบ การเรย่นการสอนและฝึกอบรม และการบนัเทิง  ในการคาดการณ์ นกัอนาคตศึาสตร์สามารถ
ใช้การจำำาลองสถานการณ์ของภาพอนาคตท่�เป็้นไป้ได้และน่าจำะเกดิขึน้ได้ เพื�อช่วยในการตดัสินใจำ ไม่ว่า
จำะเป้็นหน่วยงานรัฐบาลท่�ต้องกำาหนดนโยบายสาธารณะ บริษัทเอกชนท่�ต้องการตัดสินใจำยุทธศึาสตร์
ในการลงทุน และองค์กรเอกชนท่�ไม่แสวงหากำาไรท่�ต้องการกำาหนดทิศึทางการทำางานในอนาคต 
การจำำาลองสถานการณ์ในหวัข้อหรอืป้ระเดน็ท่�สนใจำ สามารถใช้ร่วมกบัวธิก่ารคาดการณ์และวธิว่จิำยัอื�น
เพื�อบรรลุวัตถุป้ระสงค์เหล่าน่้ 

วงการอนาคตศึาสตร์ช่วงหลังได้พัฒนาวิธ่การจำำาลองสถานการณ์และเกมตามหลักการท่�เร่ยกว่า 
“ป้ัญญารวมหมู่” (wisdom of crowds) หรือป้ัญญาร่วม (collective wisdom) ตัวอย่างเช่นวิธ่การ
ตลาดการพยากรณ์อนาคต (futures prediction market) ซึ�งรวบรวมและวิเคราะห์การคาดการณ์
อนาคตโดยการร่วมคดิหรอืคราวด์ซอสซิง (crowdsourcing)  การใช้เกมในการคาดการณ์สามารถช่วย
สร้างความรู้เชิงลึกเพื�อกำาหนดนโยบายและยุทธศึาสตร์ในการดำาเนินงานขององค์กรหรือรัฐบาล ทั้งใน
ด้านการสร้างและป้ระมวลความคิดขึ้นใหม่ การสื�อสารความคิด และการตระหนัก รับรู้และเข้าใจำโดย
ผ่านป้ระสบการณ์ในการคาดการณ์67

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
การออกแบบเกมและการจำำาลองสถานการณ์ต้องใช้ความเช่�ยวชาญและความรู้ในหลายด้านด้วย
กัน แต่ละเกมและการจำำาลองสถานการณ์ม่วิธ่การออกแบบรายละเอ่ยดท่�แตกต่างกันออกไป้ตาม
วัตถุป้ระสงคแ์ละเงื�อนไขท่�กำาหนดไว้  กระบวนการออกแบบและพฒันาเกมและการจำำาลองสถานการณ์
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เพื�อการคาดการณ์อนาคต แบ่งได้เป็้นข้ันตอนดังน้่

• กำาหนดวตัถุป้ระสงค์ เป้้าหมาย ขอบเขตของงาน ความต้องการของลกูค้าหรือกลุม่เป้้าหมาย 
และทรัพยากรท่�ใช้ในการออกแบบและพัฒนา

• กำาหนดองค์ป้ระกอบและรูป้แบบของเกมและแบบจำำาลองท่�สามารถแสดงและสื�อถึงตัวแป้ร
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป้ร และเงื�อนไขและข้อสมมติต่าง ๆ 

• ออกแบบองค์ป้ระกอบและเงื�อนไขเหล่าน้่ตามคุณลักษณะและความต้องการของผู้เข้าร่วม 
ทัง้ผูเ้ล่นเกมหรอืผูม่้ส่วนได้ส่วนเส่ย รวมทัง้ผูป้้ระสานงานและกระบวนกร ในกรณ่ท่�เป็้นการ
ป้ระชุมป้ฏิบัติการท่�จำำาลองสถานการณ์

• คัดเลือกระบบและวิธ่การสื�อสาร เพื�อช่้แจำงแนวทาง วิธ่การและกติกาในการเข้าร่วม
กระบวนการ และเพื�อรองรับการป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมหรือผู้เข้าร่วมการจำำาลอง
สถานการณ์และกับผู้ป้ระสานงานและกระบวนกร 

• สร้างช่องทางให้ผู้ออกแบบระบบสามารถตอบคำาถามจำากผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ระหว่าง
กิจำกรรม โดยเฉพาะเก่�ยวกับป้ระเด็นท่�ไม่ชัดเจำนหรือไม่ครอบคลุมอยู ่ในคู ่มืออธิบาย
กระบวนการ

• เลือกสถานท่� อุป้กรณ์และเครื�องมือท่�ใช้ในแสดงแบบจำำาลองในเกมหรือการจำำาลอง
สถานการณ์

เมื�อออกแบบองค์ป้ระกอบแล้ว จำึงพัฒนาและสร้างแบบจำำาลองและเกม ทบทวนและทดลองใช้
เกมหรือการจำำาลองสถานการณ์ เพื�อป้รับป้รุงแก้ไขต่อไป้ จำากนั้นจำึงเป้็นการใช้จำริงกับลูกค้าหรือกลุ่ม
เป้้าหมายจำริง

การใช้เกมและการจำำาลองสถานการณ์ได้รับความนิยมมากขึ้นและใช้อย่างแพร่หลายในวงการ
วิชาการแทบทุกศึาสตร์และสาขา ในวงการธุรกิจำ และในวงการนโยบายสาธารณะในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดบัท้องถิ�น ป้ระเทศึ และระหว่างป้ระเทศึ  ปั้จำจัำยหลายป้ระการจำะยิ�งทำาให้การใช้เกมและการจำำาลอง
สถานการณ์ม่ความสำาคัญและม่การเป้ล่�ยนแป้ลงมากขึ้น ป้ระการแรกคือป้รากฏการณ์บิ๊กดาต้า (big 
data) ซึ�งหมายความถึงจำำานวนข้อมลูท่�มม่ากมายมหาศึาลจำากแหล่งข้อมลูท่�หลากหลาย การพฒันาด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศึ ยิ�งทำาให้ขด่ความสามารถในการเกบ็และป้ระมวลผลจำากข้อมลูเพิ�มขึน้แบบ
ทวค่ณู  รวมถงึการเข้าถงึข้อมลูและผลการวเิคราะห์ข้อมลูม่ช่องทางท่�มากขึน้และได้ทกุเวลา การพฒันา
เทคโนโลย่ท่�เก่�ยวข้องเช่น semantic web และ grid computing ไป้จำนถึงคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม 
(quantum computer) จำะทำาให้ข่ดความสามารถในการผลิต เผยแพร่ เข้าถึงและป้ระมวลผลข้อมูล
ยิ�งเพิ�มขึ้น พัฒนาการเหล่าน่้ม่ผลโดยตรงต่อการสร้างและใช้ป้ระโยชน์จำากสถานการณ์จำำาลองและเกม 

นอกจำากน้่แล้ว ความสามารถในการสร้างแบบจำำาลองและการป้ระมวลผลข้อมูลได้ครอบคลุมไป้
ถึงการวิเคราะห์รูป้ภาพและวิด่โอ การวิเคราะห์ภาพและเส่ยงโดยใช้ป้ัญญาป้ระดิษฐ์ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลย่เก่�ยวกับสัมผัส (haptic technology) จำะเป้็นป้ระโยชน์อย่างมากในการพัฒนาแบบจำำาลอง
และเกมในการพัฒนาเทคโนโลย่ด้านต่าง ๆ รวมไป้ถึงการคาดการณ์และศึึกษาอนาคต
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ตลาดการพยากรณ์ 

วิธ่การศึึกษาและคาดการณ์อนาคตท่�ถือว่าใหม่สำาหรับวงการอนาคตศึาสตร์คือตลาดการพยากรณ์ 
(prediction markets) ซึ�งม่ชื�อเร่ยกอื�นอ่ก เช่น ตลาดข้อมูล (information markets) และตลาด
สัญญาซื้อขายเหตุการณ์ล่วงหน้า (event futures) 

แนวคิดเบื้องต้นของวิธ่การน่้คือคนทั�วไป้จำะคาดเดาเก่�ยวกับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต
ท่�ไม่แน่นอน แล้วทำาสัญญาท่�จำ่ายผลตอบแทนตามการเกิดหรือไม่เกิดของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์
ท่�คาดเดาไว้ อัตราผลตอบแทน (yield) ของสัญญาจำึงสะท้อนผลการพยากรณ์โดยรวมของตลาด 
(market aggregated forecasts) ของการเกิดเหตุการณ์ขึ้นจำริงในอนาคต ตลาดการพยากรณ์จำึงเป้็น
เหมอืนตลาดอนพุนัธ์ของเหตกุารณ์ (event derivatives) ซึ�งการทำาสญัญาซือ้ขายเก่�ยวกบัเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึ�งจำะช่วยคาดการณ์โอกาสการเกดิเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถงึการรบัรู้ของตลาดเก่�ยวกบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์และผลลพัธ์ต่าง ๆ   เนื�องจำากตลาดการพยากรณ์เป็้นการรวบรวมความ
คดิและความเหน็ของผูค้นท่�หลากหลาย จำงึเชื�อกันว่าเป็้นเครื�องมอืท่�แสดงแนวโน้มการเกดิเหตกุารณ์ท่�
มป่้ระสทิธภิาพ  ผลลพัธ์จำากตลาดการพยากรณ์สามารถนำาไป้ป้ระกอบการตดัสนิใจำเชงินโยบายในภาพ
รวม รวมถึงการป้ระกันความเส่�ยงของเหตุการณ์ท่�ไม่พึงป้ระสงค์ได้   

เนื�องจำากตลาดการพยากรณ์เปิ้ดกว้างให้คนทั�วไป้สามารถเข้าลงทนุได้ บางคนอาจำมข้่อมลูเฉพาะ
ท่�ไม่เป้็นท่�รู้กันโดยทั�วไป้ ซึ�งอาจำม่ผลต่อการเกิดเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต และอาจำลงทุนใน
เหตุการณ์นั้นโดยไม่เป้ิดเผยเน้ือหาและแหล่งท่�มาของข้อมูล ตลาดการพยากรณ์จึำงเป้็นวิธ่การหนึ�งใน
การรวบรวมข้อมูลท่�ป้กติไม่เป้ิดเผยต่อสาธารณะ ซึ�งทำาให้การพยากรณ์ม่ความแม่นยำามากขึ้น

ในบางกรณ ่ตลาดการพยากรณ์อาจำช่วยเร่งกระบวนการตดัสนิใจำในองค์กรและด้านการเมือง เมื�อ
แต่ละคนม่แรงจูำงใจำด้านการเงินในการคาดการณ์ผลลัพธ์ท่�น่าจำะเกิดข้ึนจำริงจำากฉันทามติของผู้ม่ส่วน
ได้ส่วนเส่ยทั้งหมด  เนื�องจำากการต่อสู้แย่งชิงผลป้ระโยชน์ส่วนตัวในกระบวนการตัดสินใจำ จำะถูกป้รับ
สมดุลโดยความต้องการส่วนตัวในการคาดการณ์ถึงทางออกท่�ท้ายสุดจำะได้รับฉันทามติ กล่าวคือ แรง
จำงูใจำทางการเงนิจำากการลงทนุในตลาดคาดการณ์จำะโน้มน้าวให้แต่ละฝ่ายค้นหาและเลอืกทางออกทาง
สายกลางท่�ยอมรับได้ แทนท่�จำะต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำำานวนมากในการเจำรจำาต่อรอง

เหตุการณ์ท่�ซื้อขายในตลาดการพยากรณ์ม่ตั้งแต่ผลการเลือกตั้ง การซ้ือขายบริษัท ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดก็ได้ท่�สามารถตรวจำสอบผลลัพธ์ได้ด้วยข้อมูลเชิงป้ระจำักษ์เมื�อเวลาผ่านไป้ 
ตวัอย่างหนึ�งของตลาดการพยากรณ์คอืตลาดอเิล็กทรอนกิส์ในมลรฐัไอโอวา (Iowa Electronic Market) 
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เทรดเดอร์ซื้อขายสัญญาท่�จำะจำ่าย 1 เหร่ยญถ้าผู้สมัครคนหนึ�งชนะการเลือกต้ัง ดังนั้น ถ้าตลาดการ
พยากรณ์ม่ป้ระสิทธิภาพจำริง ราคาของสัญญาดังกล่าวจำะสะท้อนผลรวมของความเป้็นไป้ได้ท่�ผู้สมัคร
แต่ละคนจำะได้รับเลือก68 ตลาดการพยากรณ์ท่�เป้็นท่�รู้จำักมากท่�สุดคือตลาดการพยากรณ์เลือกตั้งท่�
ดำาเนนิการโดยมหาวิทยาลยัไอโอวา69 แต่ม่การป้ระยกุต์ใช้แนวคดิน้่ในการคาดการณ์ในการดำาเนนิธรุกจิำ
ภาคเอกชน เช่น รายได้จำากภาพยนตร์ ยอดขายของบรษิทั การเสรจ็ำสิน้โครงการ ดชันเ่ศึรษฐกจิำ ผลลพัธ์
การวจิำยัและพฒันา ความสำาเรจ็ำของสนิค้าใหม่ ผลกระทบของกฎหมาย ฯลฯ นกัวจิำยัยงัเสนอใช้วธ่ิการ
ป้ระยกุต์ในตลาดการพยากรณ์ด้านสาธารณสขุ เช่น การคาดการณ์โอกาสในการระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่70 วิธ่การและกลไกของตลาดท่�ใช้ในการคาดการณ์ม่หลากหลาย เช่นการป้ระมูลแบบผู้ซื้อและผู้
ขายเสนอราคาพร้อมกนัและต่อเนื�อง (continuous double auctions) การพนนัทายผลการแข่งขนั 
(pari-mutuel pools) ตลาดพนันท่�ม่คนรับแทง (bookmaker-mediated betting markets) ฯลฯ 

ส่วนในภาครฐั  สำานกัโครงการวจิำยัขัน้สงูด้านกลาโหม (Defense Advanced Research Projects 
Agency - DARPA) พยายามใช้ตลาดการพยากรณ์ในการป้ระเมินความเส่�ยงด้านภูมิศึาสตร์การเมือง 
โครงการตลาดวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis Market) ครอบคลุมป้ระเด็นท่�หลากหลาย อาทิ 
สภาวะเศึรษฐกิจำ เสถ่ยรภาพทางพลเรือน การวางกำาลังทางทหาร ดัชน่ความขัดแย้ง ฯลฯ ตัวอย่าง
คำาถามได้แก่ กองทัพทหารสหรัฐฯ จำะถอนกำาลังออกจำากป้ระเทศึ ก ภายในสองป้ีหรือน้อยกว่าน้ัน 
อย่างไรกต็าม71 โครงการน่ไ้ด้รบัการวพิากษ์วจิำารณ์ว่าเป็้นแนวคดิท่�ไม่เหมาะสม เพราะเหมอืนพยายาม
สร้างตลาดฟิิวเจำอร์ของการก่อการร้าย (terrorism futures) โครงการจึำงถกูยกเลกิไป้ในท่�สดุ72 อย่างไร
ก็ตาม ม่เว็บไซต์ตลาดการทำานายและพนันผลการแข่งขันก่ฬา เช่น Tradesports.com ท่�ม่การพนัน
เหตุการณ์อื�น ๆ นอกจำากด้านก่ฬาด้วยเช่นกัน ตลาดป้ระเภทน่้สะท้อนถึงการท่�ผู้เข้าร่วมในตลาดซื้อ
ขายสญัญากนั โดยท่�ผลตอบแทนขึน้อยูก่บัโอกาสการเกดิเหตกุารณ์ในอนาคตท่�ไม่สามารถรูล่้วงหน้าได้

อ่กตัวอย่างหนึ�งของการป้ระยุกต์แนวคิดตลาดการพยากรณ์ในด้านนโยบายสาธารณะและ
การเมืองคือ แบบจำำาลองฟิูตาร์ค่ (Futarchy) ท่�เสนอโดยรอบิน แฮั่นสัน (Robin Hanson) เมื�อ
พ.ศึ.255673 ในแบบจำำาลองน้่ ผูม้อ่ำานาจำในการตดัสินใจำไม่ได้ลงคะแนนเลือกนโยบาย แต่เลอืกผลลพัธ์ท่�
พงึป้ระสงค์แทน จำากนัน้จำงึสร้างตลาดการพยากรณ์เพื�อป้ระเมนิว่านโยบายไหนจำะสร้างผลลพัธ์ท่�มาก
ท่�สุดตามเกณฑ์ท่�ตั้งไว้แต่แรก แล้วจำึงเลือกนโยบายนั้นเพื�อดำาเนินการจำริงต่อไป้

แม้ว่าแนวคดิตลาดการพยากรณ์มม่าหลายทศึวรรษแล้ว แต่เพิ�งได้รบัความสนใจำอย่างแพร่หลาย
มากขึน้ในช่วงหลังเมื�อเกดินวตักรรมหลายอย่างจำากการพฒันาเทคโนโลย่บลอ็กเชน (blockchain) เช่น 
ระบบการกำากับดูแลแบบกระจำายศึูนย์ (decentralized governance) และสัญญาอัจำฉริยะ (smart 
contract)  เทคโนโลยเ่หล่าน่ท้ำาให้เกดิทางเลอืกของตลาดการพยากรณ์มากขึน้ จำากท่�แต่เดมิมเ่ฉพาะ
ตลาดแบบรวมศึูนย์ (centralized markets) ท่�ม่องค์กรหรือบริษัทหนึ�งเป้็นผู้บริหารจำัดการ แต่ตอน
น่้ม่ตลาดแบบกระจำายศูึนย์ท่�ใช้แพลตฟิอร์มท่�ใช้บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิำทัลในการดำาเนินธุรกรรม  
ตวัอย่างตลาดการพยากรณ์แบบกระจำายศึนูย์ท่�เริ�มได้รบัความสนใจำมากขึน้ ได้แก่ แพลตฟิอร์ม Gnosis 
(https://gnosis.pm) และ Augur (http://www.augur.net) แพลตฟิอร์มเหล่าน่ย้งัคงอยูใ่นขัน้ตอน
ของการทดลองและทดสอบ แต่ม่โอกาสท่�จำะกลายเป้็นเครื�องมือสำาคัญในการคาดการณ์อนาคตได้
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วิสัยทัศน์

การสร้างวิสัยทัศึน์  (visions) เป้็นองค์ป้ระกอบสำาคัญของการวางแผนท่�รู้จัำกกันอยู่ทั�วไป้ แทบทุก
องค์กรในป้ัจำจุำบันกำาหนดวิสัยทัศึน์ขึ้นมาเพื�อแสดงถึงภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ท่�สุด โดยใช้คำาศึัพท์ 
วล่ หรือป้ระโยคท่�ชัดเจำน ทรงพลัง และแสดงถึงความมุ่งมั�นขององค์กรนั้น วิสัยทัศึน์จำึงเสมือนเป้็น
ภาพอนาคตท่�องค์กรให้คำามั�นสัญญากับตนเองและผู้อื�นว่าจำะพยายามสร้างขึ้นให้ได้ พร้อมกันน่้ วิสัย
ทัศึน์ยังสื�อถึงคุณค่าท่�องค์กรให้ความสำาคัญและต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  วิสัยทัศึน์ในฐานะเครื�อง
มือด้านอนาคตศึาสตร์จำึงสื�อถึงการสร้างและพัฒนาอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ 

การสร้างวิสัยทัศึน์สำาหรับการวางแผนม่มานานแล้ว แต่แนวคิดท่�ให้ความสำาคัญกับวิสัยทัศึน์ใน
ฐานะพื้นฐานของอนาคตศึาสตร์คือแนวคิดภาพลักษณ์ในอนาคตของเฟิรด โพลัก (Fred Polak) ซึ�ง
เสนอว่า การสร้างวสิยัทศัึน์เป็้นองค์ป้ระกอบหลกัของการคดิเก่�ยวกบัอนาคต เนื�องจำากการตดัสนิใจำทกุ
อย่างเป้็นเรื�องเก่�ยวกับอนาคตทั้งหมด ดังนั้น ภาพอนาคตจำึงเป้็นพื้นฐานของทุกพฤติกรรมท่�เก่�ยวข้อง
กบัการเลอืกและการตดัสนิใจำในการวางแผน ภาพลกัษณ์เก่�ยวกบัความเป็้นไป้ได้ในอนาคตของมนษุย์จึำง
มกัเกดิข้ึนก่อนและพฒันาไป้พร้อมกบัการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสงัคมท่�สำาคัญในป้ระวัติศึาสตร์โลก แนวคดิ
ของโพลักส่งอิทธิพลต่อแนวคิดการศึึกษาอนาคตในยุคต่อมา อาทิ งานของวิลลิส ฮั่าร์มาน (Willis 
Harman) จำากมหาวิทยาลัยสแตนฟิอร์ด และงานศึึกษาของ SRI International และ Institute for 
Alternative Futures74วิสัยทัศึน์เป้็นภาพอนาคตท่�แต่ละคนหรือองค์กรต้องการสร้างขึ้น วิสัยทัศึน์ท่�
ดจ่ำงึต้องสื�อถงึคณุค่าและวตัถุป้ระสงค์ท่�ลุม่ลกึ พลงัของวสิยัทศัึน์สำาหรบัการช้่นำาและพฒันาอนาคตจึำง
อยู่ท่�ความสามารถในการกระตุ้นคนในองค์กรและป้ระสานการทำางานของทุกคนเพื�อบรรลุวิสัยทัศึน์
นั้น พร้อมยกระดับความพยายามของแต่ละคนท่�จำะดำาเนินกิจำกรรมเพื�อบรรลุความป้รารถนาและ
ความทะเยอทะยานของแต่ละคน  วิสัยทัศึน์จำึงเหมือนเป้็นภาพใหญ่ท่�สร้างกรอบและทิศึทางสำาหรับ
กิจำกรรมป้ระจำำาวัน เนื�องจำากวิสัยทัศึน์มุ่งกระตุ้นความรู้สึกของคนในองค์กร จำึงเสมือนเป้็นอนาคต
สำาหรับใจำ (futures for the heart) ในขณะท่�การวิเคราะห์แนวโน้มและฉากทัศึน์เป้็นเหมือนอนาคต
สำาหรับสมอง (futures for the head)75

วิสัยทัศึน์ท่�ทรงพลังจำะต้องม่องค์ป้ระกอบดังต่อไป้น่้

• มูคีุวามูชอบธิรรมู โดยไม่เกดิมาจำากหรอืกำาหนดโดยความคดิของคนคนเด่ยวหรอืคนกลุม่
เดย่ว เนื�องจำากในการผลกัดนัองค์กรให้ไป้พร้อมกนัได้ วสิยัทศัึน์ต้องได้รบัการยอมรบัและ
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ม่ความชอบธรรมจำากสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจำเกิดจำากการม่ส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
วิสัยทัศึน์ หรืออาจำเกิดจำากความเคารพในผู้นำาหรือกลุ่มคนท่�เสนอวิสัยทัศึน์นั้น 

• มูีสื่วนุร่วมูหรือเป็นุหุ้นุสื่วนุ วิสัยทัศึน์จำะเกิดป้ระโยชน์ได้เมื�อสมาชิกในองค์กรมองเห็น
ว่า ตนเองเป้็นส่วนหนึ�งขององค์กร และนำาไป้สู่การยอมรับและความพยายามร่วมกันใน
การผลักดันองค์กรไป้ข้างหน้า

• แสืดงคุุณคุ่าสูืงสืดุสื�าหรบัสัืงคุมู วสิยัทศัึน์ท่�ดค่วรแสดงถงึคณุค่าท่�องค์กรสามารถสร้างให้
กบัสงัคมส่วนรวมได้ ซึ�งกว้างและลุม่ลกึกว่าความมุง่หมายท่�จำะสร้างกำาไรหรอืแข่งขันได้กับ
องค์กรอื�น แม้ว่าการสร้างรายได้และทำากำาไรอาจำเป้็นวัตถุป้ระสงค์สำาคัญของบางองค์กร 
แต่วิสัยทัศึน์ท่�แสดงถึงป้ระโยชน์สำาหรับสังคมจำะทำาให้สมาชิกในองค์กรเห็นคุณค่าของสิ�ง
ท่�ตนเองทำามากเกินกว่าผลลัพธ์ท่�เป้็นตัวเงิน

• ไปไกลกว่าคุวามูเป็นุจรงิในุปัจจบุนัุ วสิยัทศัึน์ท่�ดต้่องสร้างความท้าทายให้กบัคนในองค์กร 
โดยมุ่งไป้ท่�การผลักดันและก้าวข้ามข่ดจำำากัดท่�ม่อยู่ในป้ัจำจำุบัน เป้็นการสร้างความท้าทาย 
ความตื�นเต้น และความรู้สึกว่ากำาลังทำาอะไรท่�สำาคัญอยู่

• สืามูารถบรรลไุด้ภายในุช่วงเวลาหน่ึุง วสิยัทศัึน์ต้องสามารถบรรลไุด้ภายในช่วงเวลาหนึ�ง 
เพื�อให้สมาชิกในองค์กรเห็นว่า สามารถทำาให้บรรลุได้จำริง แม้ว่าจำะต้องป้ระสบกับความ
ยากลำาบากและใช้เวลานานก็ตาม 

 กระบวนการสร้างวิสัยทัศึน์เริ�มตั้งแต่การพินิจำพิเคราะห์ การแก้ไขป้รับป้รุง และการสร้างพันธ
สัญญาในการทำางาน ข้อความท่�แสดงวิสัยทัศึน์แบ่งออกเป้็น 3 ป้ระเภท76 ได้แก่

1. วิสัยทัศึน์ท่�แสดงถึงอัตลักษณ์ (identity) มักเป้็นข้อความท่�แสดงถึงอนาคตท่�ป้รารถนา
และพึงป้ระสงค์ ซึ�งทำาให้เกิดความเป้็นอันหนึ�งอันเด่ยวกัน โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมกัน
ของคนในองค์กร วิสัยทัศึน์ท่�ทรงพลังในแนวน่้มักระบุต้นแบบหรือแม่พิมพ์ท่�เป้็นตัวอย่าง
ของสังคม ตัวอย่างเช่น วิสัยทัศึน์ของ องค์กร Military Health System ของสหรัฐฯ คือ 
“We are healers who walk with warriors in unity.”

2. วสิยัทศัึน์ท่�แสดงถงึคุณค่า (value) แสดงหลักการพืน้ฐานท่�เป็้นแรงบนัดาลใจำในการทำางาน
ขององค์กร เช่น วิสัยทัศึน์ขององค์การอนามัยโลก  (World Health Organization) คือ 
“Health for all, with equity, solidarity, sustainability, and gender sensitivity.”

3. วสิยัทศัึน์ท่�แสดงถงึอนาคตท่�พงึป้ระสงค์  (preferable future) ระบอุย่างละเอ่ยดถงึภาพ
ในอนาคตท่�ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

การสร้างวิสัยทัศึน์เป้็นกระบวนการท่�ต้องม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสำาคัญในองค์กร โดย
ป้รับไป้ตามเงื�อนไขและบริบทของแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม ตามความคิดของป้ีเตอร์ เซงเก้ 
(Peter Senge) บริบทของการกำาหนดวิสัยทัศึน์ในแต่ละองค์กรม่ 5 แบบด้วยกัน ได้แก่77

1. บอก (telling) ผู้นำาองค์กรกำาหนดวิสัยทัศึน์ และทุกคนทำาตาม
2. ขาย (selling) ผู้นำาองค์กรม่วิสัยทัศึน์ แต่ต้องโน้มน้าวคนอื�นในองค์กรให้คล้อยตาม
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3. ทดสอบ (testing) ผูน้ำาองค์กรม่ความคดิบางอย่างท่�จำะเป็้นวสิยัทศัึน์ได้ และต้องการทดสอบ
ป้ฏิกิริยาของคนในองค์กรก่อนดำาเนินการต่อไป้

4. ป้รึกษา (consulting) ผู้นำาองค์กรป้ระกอบร่างวิสัยทัศึน์ขึ้นมา แล้วเป้ิดโอกาสให้คนอื�นใน
องค์กรให้ความเห็นและคำาแนะนำา

5. สร้างร่วมกัน (co-creating) ผู้นำาและคนอื�น ๆ ในองค์กรร่วมกันสร้างวิสัยทัศึน์โดย
กระบวนการม่ส่วนร่วม  ซึ�งตามความคิดของเซงเก้ เป้็นบริบทท่�พึงป้ระสงค์ท่�สุดในการ
สร้างวิสัยทัศึน์ท่�ได้ผล

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
กระบวนการสร้างวิสัยทัศึน์ม่อยู่หลายแนวทาง แต่โดยมากม่ขั้นตอนหลักดังน่้

ขั้นตอนแรกคือการเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ ซึ�งมักเน้นผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสำาคัญท่�ไม่ได้จำำากัด
อยู่เพ่ยงคนในองค์กรเอง แต่อาจำรวมถึงคนอื�นท่�ม่ส่วนร่วมหรือได้รับผลป้ระโยชน์หรือผลกระทบจำาก
การทำางานขององค์กรนัน้  หลกัการสำาคญัของวสิยัทศัึน์คอืต้องได้รบัการยอมรบัจำากคนในองค์กร การ
เลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างวิสัยทัศึน์จำึงต้องคำานึงถึงการเป้็นตัวแทนและความหลากหลายของผู้
เข้าร่วม ซึ�งไม่ควรม่จำำานวนคนมากหรือน้อยเกินไป้

ข้ันตอนต่อไป้คอืการสร้างเวทแ่ละบรรยากาศึท่�ดส่ำาหรบัการแลกเป้ล่�ยนความคิดเหน็และคุณค่า
ของแต่ละคน เพื�อนำาไป้สู่คุณค่าร่วมกัน ทั้งน่้ อาจำจำัดเป้็นการป้ระชุมป้ฏิบัติการนอกสถานท่�เป้็นเวลา 
1-2 วัน โดยดำาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไป้น่้

• ทำาความเข้าใจำกับอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้ โดยคำานึงถึงแนวโน้ม ป้ัญหาและความท้าทาย 
สถานการณ์ ฉากทัศึน์ และการเป้ล่�ยนแป้ลงขององค์กรในช่วงท่�ผ่านมา

• สะท้อนความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มเก่�ยวกับคุณค่าและความสำาเร็จำขององค์กรใน
ช่วงท่�ผ่านมา เพื�อก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของอนาคตท่�คาดหวังให้เกิดขึ้น

• พฒันาวสิยัทศัึน์ร่วมกนั โดยอาจำเริ�มจำากการแลกเป้ล่�ยนวสัิยทศัึน์ของผู้เข้าร่วมป้ระชุมแต่ละ
คน แล้วพัฒนาข้อความท่�สะท้อนถึงคุณค่าและความมุ่งหวังของผู้เข้าร่วมป้ระชุม

• กำาหนดเป้้าหมายท่�ต้องการบรรลุให้ถึงภายในเวลาท่�กำาหนดไว้ เป้้าหมายท่�ต้ังไว้ควรแสดง
ถึงความกล้าท่�จำะบรรลุสิ�งท่�ยิ�งใหญ่ได้ ม่ความชัดเจำน ม่ความท้าทายและตื�นเต้นพอท่�จำะ
กระตุ้นสมาชิกในองค์กร และสามารถวัดได้

• กำาหนดขั้นตอนในการทำางานเพื�อให้บรรลุเป้้าหมายท่�ได้กำาหนดไว้

การสร้างวิสัยทัศึน์สามารถใช้ร่วมกับวิธ่การศึึกษาอนาคตแบบอื�นได้ เช่น ในงานอนาคตศึึกษา
ของ Institute for Alternative Futures ข้ันตอนแรกของการสร้างวิสัยทัศึน์เริ�มจำากการป้ระเมิน
สถานการณ์แวดล้อมและการสร้างฉากทศัึน์ จำากนัน้จึำงสร้างวสิยัทศัึน์ เพื�อระบถุงึความป้รารถนาและ
อัตลักษณ์ขององค์กร แล้วจำึงตามด้วยการวิเคราะห์และวางแผนยุทธศึาสตร์ขององค์กร78
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แผนท่ีนำาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

วธ่ิคาดการณ์ท่�นยิมใช้ในการวางแผนนโยบายและยทุธศึาสตร์ด้านวทิยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ในต่าง
ป้ระเทศึ คอืการจัำดทำาแผนท่�นำาทางด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่ (Science and Technology Road-
mapping) ซึ�งแสดงเส้นทางการพัฒนาวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่จำากจำุดหนึ�งในป้ัจำจำุบันไป้ยังเป้้าหมาย
หนึ�งท่�ต้องการในอนาคต แผนท่�นำาทางเทคโนโลย่แสดงจุำดเชื�อมและจุำดตัดระหว่างข้ันตอนและการ
ค้นพบทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ระหว่างเส้นทางนั้น จำึงเป้็นทั้งเครื�องมือในการคาดการณ์และ
การวางแผนไป้พร้อมกัน

ต้นตอของแนวคดิแผนท่�นำาทางด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่คือการศึกึษาขัน้ตอนในววิฒันาการ
ของเหตุการณ์ด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ท่�นำาไป้สู่การเกิดนวัตกรรมหรือระบบใหม่ งานวิจัำย
สำาคัญในด้านน้่คือโครงการวิจัำยในทศึวรรษท่� 1960 สองโครงการ คือ โครงการ “Traces” ของ
มูลนิธิวิทยาศึาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) ของสหรัฐฯ และโครงการ “Hind-
sight” ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ�งมุ่งวิเคราะห์ป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างการค้นพบด้านวิทยาศึาสตร์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ่งานวิจำยัทัง้สองได้วางพืน้ฐานสำาหรบัการวเิคราะห์ววิฒันาการของ
วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ในยุคต่อมา

อ่กแนวคิดหนึ�งท่�ม่อิทธิพลต่อการพัฒนาแผนท่�นำาทางด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่คือเครื�องมือ
วางแผนท่�เร่ยกว่า เทคนคิการป้ระเมนิผลและทบทวนแผนงาน (Program Evaluation and Review 
Technique - PERT) ซึ�งแสดงขั้นตอนในกระบวนการท่�มุ่งบรรลุเป้้าหมายท่�ตั้งไว้ โดยแสดงทางเลือก
ของเส้นทางในการดำาเนนิการ และวเิคราะห์เส้นทางสำาคญัท่�จำะทำาให้บรรลุเป้้าหมายได้ หรอืท่�เร่ยกว่า
วธ่ิการหาเส้นทางวกิฤต ิ(Critical Path Method) วธิก่ารน่เ้ริ�มใช้อย่างแพร่หลายในทศึวรรษท่� 1950 
ในการวางแผนพัฒนาอาวุธ ต่อมาได้แพร่หลายในการวางแผนโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการ
ผลติและการค้นคดิผลติภณัฑ์ใหม่  แผนภาพแบบ PERT แสดงโครงข่ายของกจิำกรรมท่�ต้องดำาเนนิการ
เพื�อบรรลุเป้้าหมายของโครงการ พร้อมแสดงจำุดเชื�อม (nodes) และขั้นตอนก่อนหลังของกิจำกรรม 
รวมถงึระดบัความเชื�อมโยงและพึ�งพาซึ�งกนัและกนั การวเิคราะห์โครงข่ายน้่จำะช่วยระบเุส้นทางวกิฤติ
ท่�ม่ผลต่อเหตุการณ์ท่�นำาไป้สู่เป้้าหมายสุดท้ายได้  วิธ่การแผนท่�นำาทางด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ได้
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พฒันาเรื�อยมา และม่การพฒันาเทคนคิวธิอื่�นท่�คล้ายกัน เช่น การวเิคราะห์ลำาดบัเทคโนโลย ่(Technol-
ogy Sequence Analysis) ซึ�งเพิ�มวิธ่การวิเคราะห์เชิงสถิติเข้าไป้ในกระบวนการคาดการณ์

นักอนาคตศึาสตร์ใช้เทคนิคแผนท่�นำาทางป้ระกอบในการสร้างฉากทัศึน์ เพื�อแสดงถึงพัฒนาการ
ของระบบท่�มค่วามซบัซ้อนและม่ปั้จำจัำยท่�มผ่ลกระทบซึ�งกนัและกนั แผนท่�นำาทางจึำงทำาหน้าท่�เป็้นโครง
ร่างของฉากทัศึน์ โดยอาจำวิเคราะห์และระบุระดับความเป้็นไป้ได้เป้็นตัวเลข เพื�อคาดการณ์ขั้นตอนท่�
ต้องบรรลแุละเวลาท่�ต้องใช้ตามเส้นทางท่�นำาไป้สูเ่ป้้าหมายท้ายสดุ นอกจำากน่ ้นกัวางแผนยงัสามารถใช้
แผนท่�นำาทางในการระบถุงึยทุธศึาสตร์ท่�ต้องใช้ในการเข้าสูเ่ป้้าหมาย สำาหรบัการตดัสินใจำการลงทนุใน
การวิจำัยและพัฒนา (R&D) แผนท่�นำาทางช่วยในการวิเคราะห์และเลือกเส้นทางในการวิจำัยและพัฒนา
ท่�มป่้ระสทิธภิาพท่�สดุหรอืมต้่นทนุตำ�าสดุ กระบวนการสร้างแผนท่�นำาทางยงัช่วยส่งเสรมิการมส่่วนร่วม 
แลกเป้ล่�ยนสื�อสารและบูรณาการระหว่างผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยท่�สำาคัญ

แผนท่�นำาทางด้านเทคโนโลย่คือแผนท่�มุ่งบรรลุเป้้าหมายในระยะส้ันและระยะยาว โดยใช้วิธ่
การหรือเครื�องมือด้านเทคโนโลย่เฉพาะเจำาะจำง แผนท่�นำาทางเทคโนโลย่สามารถใช้ได้กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือเทคโนโลย่ใหม่ โดยม่วัตถุป้ระสงค์หลัก 3 ป้ระการคือ (1) เพื�อสร้างข้อ
ตกลงหรอืฉนัทามตเิก่�ยวกบัความจำำาเป็้นหรอืความต้องการด้านใดด้านหนึ�ง และเทคโนโลยท่่�จำะมาตอบ

ดัดแป้ลงจำาก:  Ulrich & Eppinger (2003)

แผนุภาพที่ 21
ตัวอย่างแผนุที่นุ�าทางเทคุโนุโลยีระดับพื้นุฐานุ
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สนองความจำำาเป้น็นัน้ (2) เพื�อสร้างกลไกในการพยากรณ์เทคโนโลย่ท่�จำะพัฒนาขึน้ในอนาคต และ (3) 
เพื�อใช้เป้็นกรอบการวางแผนและป้ระสานกิจำกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลย่79 

แผนท่�นำาทางเทคโนโลย่แบ่งออกเป้็น 3 ป้ระเภทด้วยกัน80 ได้แก่ 

1. แผนท่�นำาทางเทคโนโลย่ผลิตภัณฑ์ (product technology roadmap) แสดงขั้นตอนการ
พัฒนาเทคโนโลย่จำากป้ัจำจำุบันไป้จำนถึงขั้นท่�สามารถผลิตภัณฑ์ท่�ต้องการ

2. แผนท่�นำาทางเทคโนโลย่อบุตัใิหม่  (emerging technology roadmap)  แสดงววิฒันาการ
ของเทคโนโลย่หนึ�งท่�เพิ�งพฒันาขึน้มา และทรพัยากรท่�ต้องใช้ในการกระตุน้หรอืป้รบัเป้ล่�ยน
ทิศึทางการพัฒนาเทคโนโลย่ดังกล่าว

3. แผนท่�นำาทางตามป้ระเด็น (issue-oriented roadmap) แสดงถึงเทคโนโลย่ท่�เป้็นองค์
ป้ระกอบหนึ�งของกระบวนการหาวิธ่แก้ไขป้ัญหาหรือวิวัฒนาการของป้ัญหาหรือความ
ท้าทายชุดหนึ�ง

แผนท่�นำาทางเทคโนโลย่ม่ท้ังท่�เป้็นแบบผลัก (push) ซึ�งโดยทั�วไป้มักใช้ในห้องทดลองในการ
ออกแบบแผนงานการวิจำัยและพัฒนา โดยแสดงข้ันตอนท่�เป้็นระบบในการผลักดันเทคโนโลย่จำาก
สภาพป้ัจำจำุบันไป้ข้างหน้า และแบบดึง (pull) ซึ�งนักวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์มักใช้ระบุเส้นทางท่�สั้น
ท่�สุดท่�นำาไป้สู่เป้้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

แผนท่�นำาทางเป็้นแผนภาพท่�แสดงจุำดเชื�อม (nodes) ท่�เชื�อมต่อกนั โดยท่�จำดุเชื�อมแสดงเหตกุารณ์
สำาคญับนเส้นทางเข้าหาเป้้าหมายท่�ตัง้ไว้ โดยอาจำเป็้นองค์ป้ระกอบท่�วดัได้ในเชงิป้รมิาณ เช่น จำำานวน
สิทธิบัตรของแต่ละเทคโนโลย่ หรือในเชิงคุณภาพ เช่น คุณลักษณะของเทคโนโลย่ ส่วนเส้นเชื�อมต่อ
ระหว่างจำุดแสดงถึงความเชื�อมโยงระหว่างเหตุการณ์สำาคัญ ซึ�งอาจำเป้็นข้อมูลเชิงป้ริมาณ เช่น จำำานวน
การอ้างองิระหว่างกลุม่เทคโนโลย่ หรอืข้อมลูเชงิคณุภาพ เช่น รปู้แบบความเชื�อมโยงระหว่างเทคโนโลย่  
แผนภาพดังกล่าวแสดงพัฒนาการของเทคโนโลย่ ซึ�งเทคโนโลย่หนึ�งเป้็นเงื�อนไขการพัฒนาของอ่ก
เทคโนโลย่หนึ�ง เส้นเชื�อมระหว่างแต่ละจำุดในแผนภาพสามารถใช้แสดงระยะเวลาหรือความเป้็นไป้
ได้ท่�เทคโนโลย่หนึ�งจำะนำาไป้สู่อ่กเทคโนโลย่หนึ�ง 

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
ในภาพรวม กระบวนการสร้างแผนท่�นำาทางด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ป้ระกอบด้วยขั้นตอนสำาคัญ
คอื81 (1) ระบจุุำดเชื�อม (nodes) (2) กำาหนดคณุลกัษณะของจุำดเชื�อม (3) เชื�อมจุำดต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั และ 
(4) กำาหนดคณุลักษณะของเส้นเชื�อม กจิำกรรมหลกัส่วนหนึ�งของวธิก่ารน่ค้อืการป้ระชมุเชงิป้ฏบิติัการ 
ซึ�งเชญิผูเ้ช่�ยวชาญมาร่วมกนักำาหนดจุำดเชื�อมและเส้นเชื�อมของระบบวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่ท่�ต้องการ
วิเคราะห์ กลุ่มผู้เช่�ยวชาญดังกล่าวม่ตั้งแต่นักวิจำัยและพัฒนาเทคโนโลย่ นักการตลาด ไป้จำนถึงนัก
ลงทนุ และนักนโยบายสาธารณะ โดยแต่ละคนม่ข้อมลูและความรูท่้�สามารถช่วยสร้างแผนท่�นำาทางได้ 
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ในเชิงกิจำกรรม การสร้างแผนท่�นำาทางเทคโนโลย่สามารถแบ่งออกเป้็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 

การเตรยีมูการ เริ�มจำากการกำาหนดและบรรลเุงื�อนไขเบือ้งต้นของการทำาแผนท่�นำาทาง เช่น การ
ยอมรับว่า องค์กรหรือหน่วยงานม่ปั้ญหาหรือความท้าทายบางอย่างท่�ต้องใช้แผนท่�นำาทางในการจัำดการ
กบัปั้ญหาหรอืความท้าทายนัน้ การจำดัเตรย่มทรัพยากร และการสร้างการมส่่วนร่วมของตวัแทนผู้ม่ส่วน
ได้ส่วนเส่ยและผู้ท่�เก่�ยวข้องในองค์กรท่�ม่ความรู้และป้ระสบการณ์ท่�แตกต่างและหลากหลาย เพื�อให้
นำาผลลัพธ์ไป้ใช้ต่อได้จำริง จำากนั้นจำึงเป้็นการกำาหนดผู้นำาหรือเจำ้าภาพในการดำาเนินกระบวนการ แล้ว
ตามด้วยการกำาหนดขอบเขตของแผนท่�นำาทาง ทั้งขอบเขตในด้านเทคโนโลย่และขอบเขตในด้านการ
ม่ส่วนร่วมของผู้ท่�เก่�ยวข้อง

การพัฒนุาแผนุที่นุ�าทาง ขั้นตอนน่้แบ่งเป้็น 7 ขั้นตอนย่อย82 ได้แก่

1. กำาหนดผลผลิตท่�เป้็นจำุดมุ่งหมายของการทำาแผนท่�นำาทาง  หากไม่สามารถวิเคราะห์
หาความต้องการร่วมกัน (common product needs) ได้ ให้ใช้วิธ่การแบบฉากทัศึน์

2. กำาหนดความต้องการของระบบท่�สำาคัญ (critical system requirements) และ
วัตถุป้ระสงค์และเป้้าหมายท่�แสดงมิติต่าง ๆ ของเทคโนโลย่ท่�ต้องม่ อาทิ ต้นทุนตำ�า ความ
เชื�อถือสูง ความต้องการน่้จำะใช้เป้็นกรอบในการจำัดทำาแผนท่�นำาทาง

3. กำาหนดขอบเขตเทคโนโลย่สำาคัญท่�จำะทำาให้สามารถบรรลุเป้้าหมายตามความต้องการท่�
กำาหนดไว้ก่อนหน้าน่้

4. กำาหนดป้ัจำจำัยท่�ขับเคลื�อนเทคโนโลย่และเป้้าหมาย โดยระบุว่าทางเลือกเทคโนโลย่แต่ละ
ชุดจำะต้องใช้ได้ในระดับใดภายในเวลาเท่าใด

5. วิเคราะห์หาทางเลือกด้านเทคโนโลย่และลำาดับเวลาของพัฒนาการ ตามเป้้าหมายด้าน
คณุลกัษณะหรอืข่ดความสามารถของเทคโนโลย่ภายในช่วงเวลาและลำาดบัเวลาท่�กำาหนดไว้

6. แนะนำาทางเลือกของเทคโนโลย่ท่�ควรดำาเนินการหรือพัฒนาต่อ รวมถึงจำังหวะเวลาท่�ควร
เป้ล่�ยนเป้็นเทคโนโลย่อื�น

7. จำัดทำารายงานแผนท่�นำาทางเทคโนโลย่ ซึ�งป้ระกอบด้วยการระบุและให้รายละเอ่ยดเก่�ยว
กับเทคโนโลย่ ป้ัจำจำัยสำาคัญ ป้ระเด็นท่�ยังไม่ได้วิเคราะห์และจำัดการ ข้อแนะนำาด้านเทคนิค
และในการนำาผลการวิเคราะห์ไป้ใช้ต่อ 

การติดตามูงานุต่อเนุื่อง
เมื�อได้แผนท่�นำาทางแล้ว ต้องเปิ้ดให้ผูท้่�เก่�ยวข้องได้วพิากษ์ ให้คำาแนะนำา และยืนยนัว่า โครงสร้าง

และองค์ป้ระกอบของแผนท่�นำาทางท่�ได้ทำาขึน้มานัน้ ถกูต้องและเป็้นท่�ยอมรบัได้ โดยเฉพาะภายในกลุ่ม
คนท่�จำะนำาแผนท่�นำาทางนั้นไป้ใช้ต่อ เมื�อใช้ไป้ได้ระยะหนึ�งแล้ว ต้องม่การทบทวนและป้รับให้ทันสมัย
เป้็นป้ระจำำา เนื�องจำากความต้องการและเทคโนโลย่มักเป้ล่�ยนไป้ตามกาลเวลา

การวิเคุราะห์ล�าดับเทคุโนุโลยี 
วธิก่ารหนึ�งท่�พัฒนาต่อยอดจำากการจำดัทำาแผนท่�นำาทางวทิยาศึาสตร์เทคโนโลยค่อืวธิก่ารวเิคราะห์ลำาดบั
ทางเทคโนโลย่ (Technology Sequence Analysis - TSA) ซึ�งเริ�มใช้ครั้งแรกในทศึวรรษท่� 1980 
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วัตถุป้ระสงค์หลักของวิธ่การน่้คือ เพื�อคาดการณ์ความเป้็นไป้ได้ท่�ระบบเทคโนโลย่หนึ�งจำะม่ใช้ได้ใน
อนาคต โดยคำานวณค่าความเป็้นไป้ได้ตามระยะเวลาท่�ป้ระมาณว่าจำะต้องใช้ในการพฒันาแต่ละขัน้ตอน
ท่�จำำาเป้็นในการพัฒนาเทคโนโลย่นั้น  แนวคิดพื้นฐานของวิธ่การน่้บางส่วนมาจำากการวิเคราะห์ลำาดับ
ศึักย์หรือต้นไม้ความเก่�ยวข้อง (Relevance Tree analysis) โดยเพิ�มขั้นตอนการป้ระมาณระยะเวลา
ท่�ใช้ในเชิงป้ริมาณ แม้ว่าแนวคิด วิธ่การ และซอฟิต์แวร์ท่�ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงแรกมุ่งใช้เพื�อการคาด
การณ์เทคโนโลย ่แต่กม็ก่ารนำาไป้ป้ระยกุต์ใช้กบัการวางแผนด้านอื�นได้ เช่น การคาดการณ์ผลลพัธ์ทาง
สงัคมของนโยบายโดยคำานวณความเป็้นไป้ได้ของระยะเวลาท่�จำะสามารถบรรลุเป้้าหมายระยะส้ันและ
ระยะกลางท่�จำะนำาไป้สู่เป้้าหมายระยะยาว หรืออาจำป้ระยุกต์ใช้วิธ่การดังกล่าวเพื�อวิเคราะห์นโยบาย
ด้านเทคโนโลย่ โดยเป้ร่ยบเท่ยบชุดเทคโนโลย่ท่�แข่งกันอยู่ และเลือกเทคโนโลย่ท่�เหมาะสมท่�สุด วิธ่
น่้ยังพัฒนาอยู่เรื�อยมา ตัวอย่างเช่น ระบบวิเคราะห์ลำาดับเทคโนโลย่ของกลุ่ม The Futures Group 
ครอบคลุมเครือข่ายท่�ม่ขั้นตอนระยะกลาง (intermediate steps) ของเทคโนโลย่ต่าง ๆ ซึ�งจำำาเป้็น
ต้องใช้ซอฟิต์แวร์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์

ข้อสมมติพื้นฐานของวิธ่การ TSA คือเชื�อว่า อนาคตเป้็นชุดของขั้นตอนหรือการตัดสินใจำท่�เชื�อม
ต่อกันอย่างเป็้นเหตุและผล ซึ�งนำาไป้สู่ผลลัพธ์ท่�เป้็นสถาวะหนึ�งในอนาคต ช่วงระยะเวลาระหว่างจุำด 
(node) หรือขั้นตอน (step) ระหว่างเส้นทางนั้นสามารถแสดงเป้็นค่าความเป้็นไป้ได้ของแต่ละจำุด 
เมื�อรวมกันแล้วจำึงสามารถวิเคราะห์ค่าความเป้็นไป้ได้ของสภาวะอนาคตท่�อาจำเป้็นเทคโนโลย่หรือ
ระบบสงัคมท่�ต้องการพฒันา สำาหรบัในการวเิคราะห์เทคโนโลย ่แต่ละจำดุในเครอืข่ายคอืเทคโนโลยข่ัน้
กลาง (intermediate technologies) การพัฒนาเทคโนโลย่ขั้นสุดท้ายจำึงสามารถคาดการณ์ได้จำาก
การวิเคราะห์องค์ป้ระกอบท้ังหมดของระบบหรือโครงข่ายเทคโนโลย่ทั้งหมด ป้ระกอบกับช่วงเวลา
ท่�ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลย่ ซึ�งสามารถเก็บข้อมูลได้จำากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่�ยวชาญ

ในการวิเคราะห์ TSA ของระบบหรือโครงข่ายเทคโนโลย่ทั�วไป้ป้ระกอบด้วยจำุดเชื�อมตั้งแต่ 600 
ถึง 800 จำุด และม่เส้นทางเลือก (paths) ป้ระมาณ 700 ถึง 1,000 เส้น ดังนั้น การป้ระยุกต์ใช้งานวิธ่
การน้่ในการพฒันาเทคโนโลย่จำรงิ จำงึต้องใช้ซอฟิต์แวร์ท่�พฒันาขึน้มาเฉพาะเพื�อการน้่ และโดยมากใช้
วธ่ิการเชงิสถติแิบบมอนตคิาร์โลในการคำานวณความเป็้นไป้ได้ในแต่ละทางเลือก แม้ว่าวธิก่ารดงักล่าว
จำะม่ความซับซ้อน แต่เหมาะสมสำาหรับการคาดการณ์และพัฒนาระบบอนาคตท่�ขึ้นอยู่กับเทคโนโลย่ 
และสามารถใช้ได้ด่ในการระบุเทคโนโลย่ขั้นกลางท่�ต้องพัฒนาขึ้นเพื�อให้เป้้าหมายสุดท้ายบรรลุได้
ตามวันเวลาท่�กำาหนดไว้ 

นอกจำากน่้ วิธ่การดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ในการป้ระมาณต้นทุนของการพัฒนาเทคโนโลย่ใน
แต่ละเส้นทางเลือก รวมถึงการระบุเทคโนโลย่เฉพาะท่�ต้องกำาหนดไว้ในแผนงานวิจำัยและพัฒนา เพื�อ
ลดความเส่�ยงในการพัฒนาเทคโนโลย่ในภาพรวม ซึ�งทำาให้สามารถลดต้นทุนให้ตำ�าท่�สุดหรือใช้เวลา
น้อยท่�สุด วิธ่การน่้ยังสามารถระบุถึงความไม่แน่นอนของกระบวนการและกำาหนดเวลาของโครงการ
พัฒนา สำาหรับในกรณ่ท่�ใช้วิธ่การน่้ในการวิเคราะห์นโยบาย ผู้วิเคราะห์สามารถคาดป้ระมาณระยะ
เวลาและความเป้็นไป้ได้ท่�ต้องใช้ในการบรรลุเป้้าหมายในระยะสั้นและระยะกลาง
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การวิเคราะห์แบบจำาลอง
ตามพฤติกรรมผู้กระทำา

การสร้างแบบจำำาลองตามพฤติกรรมผู้กระทำา (Agent-Based Modeling – ABM) เป้็นอ่กวิธ่การหนึ�ง
ท่�ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นในวงการวิจำัยท่�ต้องการคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต 
แนวคิดพื้นฐานของ ABM คือการสร้างระบบท่�รวมการตัดสินใจำอย่างอิสระ (autonomous decision 
making) ของผูก้ระทำา (agents) ซึ�งอาจำเป็้นบคุคลหรอืกลุม่บคุคล  ผูก้ระทำาแต่ละคนหรอืแต่ละกลุม่จำะ
ป้ระเมินสถานการณ์ของตนเองและตัดสินใจำภายใต้เงื�อนไขเฉพาะของแต่ละคน เพื�อดำาเนินพฤติกรรม
ท่�เหมาะสมสำาหรับบทบาทในแต่ละระบบย่อยท่�ผู้กระทำาน้ันเป้็นตัวแทนอยู่ ตัวอย่างของระบบย่อย
น่้ ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบการขาย ฯลฯ คุณลักษณะหนึ�งของแบบจำำาลองตาม
พฤติกรรมผู้กระทำาคือการป้ฏิสัมพันธ์ท่�เกิดซำ้ากันเป้็นป้ระจำำาระหว่างผู้กระทำาแต่ละคน83 นักวิเคราะห์
จำะใช้คอมพิวเตอร์ในการคำานวณพลวัตของป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำาท่�ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย
วิธ่การแบบจำำาลองคณิตศึาสตร์ทั�วไป้

องค์ป้ระกอบพื้นฐานของแบบจำำาลองตาม ABM ป้ระกอบด้วยระบบของผู้กระทำา (a system of 
agents) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำา  การวิเคราะห์ด้วยแบบจำำาลองป้ระเภทน่้จำะแสดงรูป้แบบ
พฤติกรรมท่�ซับซ้อน และทำาให้เราสามารถเข้าใจำถึงพลวัตของระบบในโลกความเป้็นจำริงท่�จำำาลองมา
แบบจำำาลองยังสามารถเป้ิดโอกาสให้ผู้กระทำาพัฒนาและป้รับเป้ล่�ยนพฤติกรรมท่�ไม่ได้ทำานายมาก่อน 
แบบจำำาลอง ABM ท่�ซบัซ้อนใช้โครงข่ายป้ระสาทเท่ยม (neural networks) อลักอรทิมึเชงิววิฒันาการ 
(evolutionary algorithms) หรือเทคนิคการเร่ยนรู้อื�น ๆ ท่�สะท้อนวิธ่การเร่ยนรู้และการป้รับตัวท่�
เกิดขึ้นจำริง 

แนวคิดพื้นฐานของแบบจำำาลอง ABM ม่มาตั้งแต่ในทศึวรรษท่� 1940 และพัฒนาเรื�อยมา แต่เริ�ม
ม่การใช้ป้ระยุกต์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างแพร่หลายเมื�อข่ดความสามารถในการคำานวณ
ของคอมพิวเตอร์ได้เพิ�มขึ้นอย่างทว่คูณในช่วง 2-3 ทศึวรรษท่�ผ่านมา บทความวิจำัยในวารสารวิชาการ
ท่�ต่พิมพ์จำำานวนมากใช้วิธ่การแบบจำำาลอง ABM ในแทบทุกสาขาวิชาท่�เก่�ยวข้องกับการตัดสินใจำและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งในด้านลงทุนการเงิน ด้านระบาดวิทยา ด้านนิเวศึวิทยาและวิทยาศึาสตร์สิ�ง
แวดล้อม และด้านการใช้ป้ระโยชน์ท่�ดิน เป้็นต้น

หัวข้อหลักท่�นักวิจำัยได้ป้ระยุกต์ใช้แบบจำำาลอง ABM แบ่งออกเป้็น 4 กลุ่มด้วยกัน84 ได้แก่

1. กระแส (flows) เช่น การหน่ภัย การจำราจำร การจำัดการการไหลเว่ยนของลูกค้า
2. ตลาด (markets) เช่น ตลาดหุ้น ระบบการตอบสนองลูกค้า (shopbots) และการจำำาลอง

สถานการณ์เชิงยุทธศึาสตร์
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3. องค์กร (organizations) เช่น การวเิคราะห์ความเส่�ยงในการดำาเนนิงาน และการออกแบบ
องค์กร

4. การแพร่กระจำาย (diffusion) เช่น การแพร่กระจำายของนวัตกรรม และพลวัตของการ
เป้ิดรับเทคโนโลย่

แบบจำำาลอง ABM ม่เงื�อนไขเบื้องต้น คือ ระบบท่�ม่องค์ป้ระกอบท่�ไม่ซับซ้อนอาจำม่รูป้แบบ
พฤติกรรมท่�ซับซ้อนและไม่สามารถทำานายได้ ระบบไม่เชิงเส้น (non-linear systems) ท่�ม่องค์
ป้ระกอบง่าย ๆ แต่เมื�ออยู่ภายใต้เงื�อนไขบางอย่าง กลับม่รูป้แบบพฤติกรรมท่�ซับซ้อนและกำาหนดได้
หรือด่เทอร์ม่นิสติก (deterministic) แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจำากน่้ ระบบท่�ดูเหมือนว่าไม่ม่
แบบแผน (random) จำริงแล้วอาจำม่แบบแผน (order) อยู่ก็ได้ ในระบบเคออสและระบบท่�จำัดการตัว
เอง (self-organizing systems) อาจำม่แบบแผนบางป้ระการอยู่  อ่กเงื�อนไขท่�สำาคัญของแบบจำำาลอง 
ABM คือ ฐานข้อมูลเก่�ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาและขยายใหญ่ขึ้นมามาก จำน
สามารถวิเคราะห์การระบาดหรือแพร่กระจำายของสิ�งต่าง ๆ ดังท่�เกิดกับการระบาดของโรค ไม่ว่าจำะ
เป้็นความคิด ความเชื�อ ความนิยม หรือรูป้แบบพฤติกรรมบางอย่าง 

การพัฒนาข่ดความสามารถในการคำานวณของคอมพิวเตอร์และแบบจำำาลอง ABM อาจำเป้็น
ทางเลือกในการแสวงหาความรู้และคำาตอบแทนวิธ่การเชิงวิทยาศึาสตร์แบบดั้งเดิมท่�พฤติกรรมของ
ระบบได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้วโดยสมการท่�กำาหนดไว้ก่อนหน้าน่้ แบบจำำาลองคณิตศึาสตร์แบบเดิมท่�
ใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้กระทำาต่าง ๆ อาจำไม่สามารถใช้อธิบายและคาดการณ์พฤติกรรม
ของผู้กระทำาระบบในโลกแห่งความเป้็นจำริงได้ เนื�องจำากรูป้แบบพฤติกรรมอาจำเป้ล่�ยนแป้ลงและม่
ความซับซ้อนมากขึ้น เมื�อเงื�อนไขเป้ล่�ยนไป้เพ่ยงนิดเด่ยว แม้กระทั�งในระบบท่�ดูเหมือนว่าจำะม่องค์
ป้ระกอบง่าย ๆ อยู่ก็ตาม

ข่ดความสามารถในการป้ระมวลผลของคอมพิวเตอร์ท่�เพิ�มขึ้นอย่างทว่คูณ ทำาให้อาจำไม่จำำาเป้็น
ต้องเข่ยนสมการคณติศึาสตร์แบบเดมิท่�พยายามสร้างแบบจำำาลองท่�เป็้นตวัแทนของป้รากฏการณ์จำรงิท่�
ต้องการศึกึษา แต่สามารถใช้คอมพวิเตอร์ในการจำำาลองสถานการณ์ (computer simulations) แทน

ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ
การสร้างแบบจำำาลอง ABM เริ�มจำากการกำาหนดป้ระชากรของป้ัญหาหรือป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะ
การสร้างแบบจำำาลอง ABM เริ�มจำากการกำาหนดป้ระชากรของป้ัญหาหรือป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะห์ 
ซึ�งป้ระกอบด้วยผู้กระทำากลุ่มต่าง ๆ ท่�ม่พฤติกรรมท่�แตกต่างกัน จำากนั้นจำึงกำาหนดกฎหรือกติกาของ
พฤติกรรมของผู้กระทำาแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม รวมถึงกฎกติกาของการเล่น (play) หรือการแลก
เป้ล่�ยนและป้ฏิสัมพันธ์ซึ�งกันและกันระหว่างผู้กระทำาแต่ละคน ในกรณ่ท่�เป้็นการวิเคราะห์ท่�ม่นัยด้าน
พื้นท่� อาจำม่กฎกติกาเก่�ยวกับตำาแหน่งและการใช้พื้นท่�นั้น เช่น ในกรณ่ของการใช้แบบจำำาลอง ABM 
เพื�อคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงการใช้ป้ระโยชน์ท่�ดิน กฎกติกาด้านผังเมืองและการควบคุมการใช้
ป้ระโยชน์ท่�ดินสามารถนำามาเป้็นส่วนหนึ�งของการวิเคราะห์ กฎกติกาท่�กำาหนดขึ้นในแบบจำำาลอง
อาจำแป้รผันและเป้ล่�ยนแป้ลงไป้ตามสถานการณ์ ท้ังเวลา ตำาแหน่งท่�ตั้งของผู้กระทำา ป้ระวัติศึาสตร์
ความเป้็นมา อาช่พ เศึรษฐสถานะ หรือป้ัจำจำัยเงื�อนไขอื�นท่�คิดว่าน่าจำะม่ผลต่อพฤติกรรมของผู้กระทำา 
นอกจำากน่้ ผู้กระทำาแต่ละคนจำะม่กฎกติกาของพฤติกรรมท่�แตกต่างกัน

ขัน้ตอนต่อจำากนัน้เป็้นการวเิคราะห์การเล่นหรอืป้ฏสิมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนัของผูก้ระทำาแต่ละคน 
โดยเป้ิดให้ม่การเล่นซำ้ากันไป้อย่างต่อเนื�องภายในรอบเวลาและระยะเวลาท่�คิดว่าเหมาะสมสำาหรับ  
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การวิเคราะห์นั้น ในระหว่างนั้น จำะม่การวิเคราะห์รูป้แบบและการเป้ล่�ยนแป้ลงของพฤติกรรมของผู้
กระทำา อาท ิตำาแหน่งท่�ต้ังบนพืน้ท่� รปู้แบบการใช้พืน้ท่� ฯลฯ ในช่วงเวลาต่าง ๆ   ผูว้เิคราะห์สามารถป้รบั
เป้ล่�ยนปั้จำจำยัและเงื�อนไขของการเล่น รวมถึงกฎหรือเงื�อนไขท่�กำาหนดพฤตกิรรมของผู้กระทำาได้เช่นกนั  
ความสมัพันธ์ระหว่างผูก้ระทำาสามารถแสดงออกเป็้นสมการในหลายรปู้แบบ ซึ�งสามารถสร้างตวัแป้รได้
ตามท่�ตั้งสมมติฐานไว้ จำำานวนรอบของการวิเคราะห์ในแบบจำำาลองจำะสะท้อนช่วงเวลาและระยะเวลา
ท่�ต้องการวิเคราะห์รูป้แบบพฤติกรรมและผลลัพธ์ท่�เกิดข้ึน การป้รับเป้ล่�ยนกฎกติกาหรือเงื�อนไขของ
ผู้กระทำาและของการเล่นจำะทำาให้เกิดความซับซ้อนของรูป้แบบพฤติกรรมมากขึ้น 

จำดุมุง่หมายสำาคญัของการป้รบัเป้ล่�ยนกฎกตกิาในการเล่นคอืเพื�อสะท้อนป้รากฏการณ์หรอืสภาพ
ท่�เกิดขึ้นให้ได้สมจำริงมากท่�สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการใช้แบบจำำาลอง ABM ในการคาดการณ์การ
เป้ล่�ยนแป้ลงในตลาดท่�ดิน อาจำต้องแบ่งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายให้ชัด เช่น ผู้ป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่อาจำดำาเนนิกลยทุธ์เชงิบกุในช่วงเศึรษฐกิจำตกตำ�าด้วยการกว้านซือ้ท่�ดนิ เนื�องจำากมเ่งนิทนุอยู่
มากหรือสายป้่านยาว ในขณะท่�ผู้ป้ระกอบการรายย่อยจำำาเป้็นต้องป้ล่อยขายท่�ดินท่�อยู่ในสต็อกออก 
เพื�อให้ธรุกิจำสามารถอยูร่อด  พฤตกิรรมท่�แตกต่างกนัน้่ควรสะท้อนอยูใ่นการกำาหนดกลุม่ผูก้ระทำาและ
กฎเงื�อนไขพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม 

หนึ�งในจำดุแขง็ของวธิก่ารแบบจำำาลองตามพฤตกิรรมผูก้ระทำาน่ค้อื ความยดืหยุน่ของวธิก่าร ซึ�งเปิ้ด
โอกาสให้นกัวจิำยัสามารถวเิคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ได้ง่าย อก่ท้ังยงัสามารถแสดง
ผลการจำำาลองสถานการณ์ท่�เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจำน  การเข่ยนโป้รแกรม
เพื�อสร้างแบบจำำาลอง ABM ไม่ต้องการทักษะท่�สูงมากเท่าใดนัก85 ความยืดหยุ่นส่วนหนึ�งของวิธ่การ
น่้คือ นักวิเคราะห์สามารถเพิ�มลดจำำานวนของผู้กระทำาในแบบจำำาลองได้ไม่ยาก และสามารถป้รับองค์
ป้ระกอบของผู้กระทำาให้ซับซ้อนได้ตามเงื�อนไขท่�หลากหลาย ทั้งพฤติกรรมของผู้กระทำา ระดับความ
ม่เหตุผลของแต่ละคน ข่ดความสามารถในการเร่ยนรู้และพัฒนา รวมถึงกฎเงื�อนไขของป้ฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทำา เป้็นต้น  

นอกจำากน่้ นักวิเคราะห์ยังสามารถป้รับระดับของการวิเคราะห์และการรวมหรือแยกกลุ่มของผู้
กระทำาให้ละเอ่ยดหรือหยาบได้ตามป้ระเด็นท่�ต้องการวิเคราะห์และข้อจำำากัดในการวิจำัย  ดังตัวอย่างท่�
เสนอไป้ก่อนหน้าน่้ ผู้ป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจำถือเป้็นกลุ่มผู้กระทำาหนึ�ง แต่ในบางกรณ่ อาจำ
ต้องแบ่งกลุ่มผู้ป้ระกอบการเป้็นกลุ่มย่อย ๆ เพื�อสะท้อนป้ระเด็นวิเคราะห์ ในบางกรณ่ นักวิจำัยอาจำไม่
สามารถกำาหนดความละเอ่ยดของการแบ่งกลุ่มได้ก่อนล่วงหน้า จำึงอาจำสร้างแบบจำำาลอง ABM ด้วย
การแบ่งกลุ่มผู้กระทำาแบบหยาบ ไป้ก่อน แล้วจึำงค่อยป้รับรายละเอ่ยดให้สะท้อนความเป้็นจำริงมาก
ขึ้นได้ในภายหลัง 

ข้อวิพากษ์หนึ�งท่�ม่ต่อแบบจำำาลอง ABM คือ กฎกติกาท่�ผู้วิจัำยได้ตั้งขึ้นมาและคาดว่าเป้็นป้ัจำจัำย
ท่�กำาหนดพฤติกรรมของผู้กระทำานั้น สะท้อนความเป้็นจำริงมากน้อยขนาดไหนและได้ด่กว่าวิธ่การ
วเิคราะห์แบบดัง้เดมิท่�ตัง้สมมตฐิานและสร้างสมการท่�สะท้อนพฤตกิรรมของผู้กระทำาในแต่ละกลุ่มจำรงิ
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แบบจำำาลอง ABM ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ตอบโจำทย์ท่�หลากหลายมากขึ้น 
โดยผสมผสานกบัวธิก่ารวเิคราะห์แบบอื�นเพื�อลดข้อจำำากดัของวธิก่ารน่ ้แบบจำำาลอง ABM จำงึถอืเป็้นวธิ่
การและเครื�องมือสำาคัญในการคาดการณ์ท่�น่าจำะได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นอ่กในอนาคต
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การวิเคราะห์ช้ันสาเหตุ

วิธ่การศึึกษาอนาคตท่�พัฒนาขึ้นในช่วง 3–4 ทศึวรรษท่�ผ่านมาให้ความสำาคัญกับการต่ความเชิง
วิพากษ์มากกว่าวิธ่การคาดการณ์เชิงระบบและการพยากรณ์ภาพอนาคตแบบดั้งเดิม หนึ�งในนั้น
คอืวธิก่ารวเิคราะห์ชัน้สาเหต ุ(Causal Layered Analysis - CLA) ซึ�งพฒันาโดยโซเฮั่ล อนิายาตอลลา  
(Sohail Inayatullah) วิธ่การน่้พยายามบูรณาการวิธ่การเร่ยนรู้ในหลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งในเชิง
ป้ระจัำกษ์ เชิงการต่ความ เชิงวิพากษ์ และเชิงป้ฏิบัติการ  วัตถุป้ระสงค์หลักของวิธ่การวิเคราะห์
ชั้นสาเหตุจึำงไม่ได้อยู่ท่�การพยากรณ์อนาคตเป้็นหลัก แต่อยู่ท่�การสร้างพ้ืนท่�เป้ิดกว้างสำาหรับการ
เป้ล่�ยนแป้ลงและพัฒนาทางเลือกของอนาคต รวมทั้งการพัฒนานโยบายระยะยาวท่�เป้ิดกว้างและ
ครอบคลุมกลุ่มคนท่�หลากหลายมากขึ้น 

การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป้็น 4 ชั้นด้วยกัน คือ ระดับเหตุการณ์ 
(litany) ระดบัสาเหตเุชิงระบบ (symtem causes) ระดบัโลกทัศึน์และวาทกรรม (discourse/world-
view) และระดับตำานานและอุป้ลักษณ์ (myth and metaphor) วัตถุป้ระสงค์หนึ�งของการวิเคราะห์
อนาคตด้วยวิธ่การน่้คือการเชื�อมโยงเหตุการณ์และสาเหตุต่าง ๆ ตามระดับชั้นของสาเหตุทั้ง 4 ระดับ

สาเหตุชั้นท่� 1 คือระดับเหตุการณ์ซำ้าซาก ป้ระกอบด้วยเหตุการณ์ ป้รากฏการณ์ แนวโน้มและ
ป้ัญหาท่�เกิดขึ้นทั�วไป้เป้็นป้ระจำำาซำ้าซาก แต่อาจำดูไม่ต่อเนื�องและเก่�ยวข้องกัน การรับรู้ป้ัญหาซำ้าซาก
เหล่าน่้อาจำทำาให้เกิดท่าท่เก่�ยวกับอนาคตในเชิงลบ เช่น ป้ัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร อาจำทำาให้
เกิดความรู้สึกว่าช่วยอะไรไม่ได้ (helplessness) ความไม่แยแส (apathy) หรือผลักภาระไป้ให้คนอื�น 
(projected action) การศึกึษาอนาคตในระดบัน่มุ้ง่วเิคราะห์ป้ระเดน็ปั้ญหาท่�สามารถมองเหน็ จำบัต้อง
ได้ และไม่ต้องใช้วธิก่ารหรอืทกัษะในการวเิคราะห์เชงิลกึอะไรมาก และไม่ให้ความสนใจำกบัสมมตฐิาน
และเงื�อนไขเชิงลึกของป้รากฏการณ์มากนัก

สาเหตุชั้นท่� 2 เป้็นสาเหตุเชิงระบบ ซึ�งครอบคลุมป้ัจำจำัยขับเคลื�อนท่�ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลง
ของระบบเศึรษฐกิจำ วัฒนธรรม การเมืองและป้ระวัติศึาสตร์  งานส่วนน่้เน้นการวิเคราะห์และต่ความ
ข้อมูลเชิงป้ริมาณด้วยคำาอธิบายในเชิงวิชาการ ตัวอย่างสาเหตุท่�มักวิเคราะห์ในระดับน่้ ได้แก่ พลวัต
ด้านป้ระชากร การเป้ล่�ยนแป้ลงทางเทคโนโลย่ นโยบายทางเศึรษฐกิจำสังคม บทบาทของรัฐและกลุ่ม
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ผลป้ระโยชน์ เป้็นต้น กรอบการวิเคราะห์ STEEP ท่�ใช้ในการกวาดสัญญาณเพื�อการคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์มักเป้็นการวิเคราะห์ในระดับสาเหตุเชิงระบบน่้

สาเหตุขัน้ท่� 3 คือวาทกรรมและโลกทศัึน์ ท่�รองรับ สนบัสนนุและสร้างความชอบธรรมให้กบัปั้จำจำยั
ด้านสงัคมและป้รากฏการณ์ท่�เกดิขึน้ เช่น ถ้าป้รากฏการณ์ท่�นกัอนาคตศึาสตร์สนใจำคอืเรื�องป้ระชากรล้น
โลก (overpopulation) และสาเหตใุนระดบัสงัคมและเศึรษฐกจิำคอืการตัง้ใจำม่ลกูมาก สาเหตใุนระดับ
วาทกรรมและโลกทัศึน์อาจำเก่�ยวข้องกับมุมมองเก่�ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคม ความเชื�อและค่า
นิยมเก่�ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมกำาเนิด รวมไป้ถึงอำานาจำการต่อรองของผู้หญิงในสังคม  
เป้้าหมายสำาคญัของการวเิคราะห์ในส่วนน่ค้อืการค้นหาโครงสร้างเชงิลกึด้านสงัคม วฒันธรรมหรอืแม้แต่
ด้านภาษาท่�กำาหนดกรอบของป้จัำจำัยทางสังคมท่�ต้องการวิเคราะห์ การค้นหาข้อสมมติและเงื�อนไขเชิง
โครงสร้างของปั้ญหาต่าง ๆ  จำะทำาให้สามารถสร้างมมุมองและกรอบแนวคดิใหม่ในการวเิคราะห์ปั้ญหา
เดิม ๆ ซึ�งจำะทำาให้สามารถจำินตนาการและสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ไขป้ัญหาได้

การวิเคราะห์โลกทัศึน์และวาทกรรมในด้านศึาสนา เศึรษฐกิจำ และสังคมวัฒนธรรม จำะแสดง
กรอบความคิดเก่�ยวกับป้ัญหาต่าง ๆ ได้ชัดเจำนข้ึน จำากตัวอย่างข้างต้นเก่�ยวกับการเป้ล่�ยนแป้ลงด้าน
ป้ระชากร ทางเลือกของฉากทัศึน์หนึ�งอาจำเป้็นภาพอนาคตของการเพิ�มจำำานวนป้ระชากรตามโลกทัศึน์
ด้านศึาสนาท่�ส่งเสรมิการเพิ�มป้ระชากรและไม่ยอมรบัการคมุกำาเนดิ หรอืภาพอนาคตตามโลกทศัึน์เชงิ
วัฒนธรรมแนวเสร่นิยม ซึ�งเชื�อในสิทธิสตร่ในการตัดสินใจำเก่�ยวกับร่างกายตนเอง ในด้านการตั้งครรภ์
และการทำาแท้ง รวมถงึการเล้่ยงดบูตุรและบทบาทของผูช้ายในเรื�องน่ ้ การวเิคราะห์โลกทศัึน์และวาท
กรรมจึำงเป็้นการวเิคราะห์เหตกุารณ์และปั้ญหาท่�เกดิขึน้ซำา้ซากด้วยแนวคดิเชงิวพิากษ์ท่�เปิ้ดมมุมองของ
การศึึกษาอนาคตให้กว้างยิ�งขึ้น

สาเหตุชั้นท่� 4 คือตำานาน (myth) และอุป้ลักษณ์ (metaphor) ซึ�ง เป้็นสาเหตุเบื้องลึกท่�สุด โดย
เรื�องเล่าท่�แสดงการรบัรูท่้�อยูใ่นจำติใต้สำานกึและความรูสึ้กร่วมกนัของคนในสงัคมเก่�ยวกบัป้รากฏการณ์
หรือป้ัญหา เช่น การมองป้ระชากรท่�ไม่ใช่จำากมุมมองของสถิติ แต่มองป้ระชากรเป้็นชุมชน เป้็นส่วน
หนึ�งของเพื�อนร่วมโลก ฯลฯ สาเหตุระดับน่้เป้็นพื้นฐานเบ้ืองลึกของโลกทัศึน์ท่�ต้องการวิเคราะห์ คำา
ศึพัท์ท่�ใช้สื�อถงึสาเหตรุะดบัน่ม้กัฟัิงดกูว้าง ๆ  ไม่มก่รอบชดัเจำน และมกัสื�อถงึภาพลกัษณ์อะไรบางอย่าง
ท่�สะท้อนอารมณ์มากกว่าตรรกะ การวเิคราะห์สาเหตใุนระดบัน่ล้งไป้ลกึถงึอตัลกัษณ์และความเป็้นตวั
ตน (identity) ในระดับอารยธรรม และในระดับข้อสมมติเก่�ยวกับมุมมองเก่�ยวกับอนาคตท่�อาจำไม่เป้็น
ไป้ตามหลกัเหตุผล อาท ิข้อสมมตแิละมโนทศัึน์เก่�ยวกบัเวลา เก่�ยวกบัหลักเหตผุล และเก่�ยวกบัการเป็้น
ผูก้ระทำาการ (agency) ของมนุษย์  อาทิ ผู้คนในแต่ละสังคมวัฒนธรรมม่มโนทัศึน์เก่�ยวกับเวลาท่�แตก
ต่างกัน นักวิทยาศึาสตร์อาจำมองอนาคตเป็้นเรื�องของความเป็้นไป้ได้ทางสถติ ิในขณะท่�ความเชื�อในบาง
ศึาสนาท่�อนาคตขึ้นอยู่กับการกำาหนดของพระเจำ้า ในบางสังคม เช่น สังคมอเมริกัน เชื�อว่า อนาคตไม่ม่
ขด่จำำากดัและเตม็ได้ด้วยทางเลอืกและโอกาส แต่ในบางสงัคม เช่น สงัคมจำน่อาจำเชื�อตามหลกัขงจำือ๊ท่�ว่า 
ทางเลอืกและโอกาสไม่ได้เป็้นไป้ตามการตดัสนิใจำของปั้จำเจำกบคุคล แต่ขึน้อยูก่บัเงื�อนไขและบรบิทของ
ครอบครัวและบรรพบุรุษ86 
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ความเข้าใจำในสาเหตุของป้ระเด็นป้ัญหาทำาให้สามารถสร้างฉากทัศึน์ในแต่ละระดับและสามารถ
ระบุนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขได้อย่างชัดเจำนมากขึ้น ฉากทัศึน์ในระดับเหตุการณ์แสดงเนื้อหา
เชิงเครื�องมือ (instrumental) ฉากทัศึน์ในระดับเหตุผลทางสังคมระบุถึงนโยบายท่�มุ่งแก้ไขป้ัจำจัำย
ขบัเคลื�อนในขณะท่�ฉากทศัึน์ในระดับวาทกรรมและโลกทศัึน์พยายามจัำดการกบัความแตกต่างระดบัพืน้
ฐานและเชิงโครงสร้าง ส่วนฉากทัศึน์ในระดับตำานานหรืออุป้ลักษณ์มุ่งใช้เรื�องเล่า กลอน หรือศึิลป้ะใน
การฉายภาพอนาคตท่�สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของคน นักอนาคตศึาสตร์สามารถใช้วิธ่การ CLA 
เป้็นกรอบแนวคิดในการวิจัำยป้ระเด็นท่�ต้องการศึึกษาและคาดการณ์สำาหรับอนาคต ในขณะเด่ยวกัน 
สามารถใช้วิธ่การน้่ในกระบวนการสร้างการม่ส่วนร่วมและการป้ฏิสัมพันธ์ของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย เพื�อ
สร้างภาพอนาคตและการวางแผนท่�เป้ิดกว้างสำาหรับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

วธ่ิการ CLA สามารถใช้ในการตัง้กรอบความคดิในการวเิคราะห์ปั้ญหาและป้ระเดน็สำาหรบัอนาคต
ท่�ให้ความสำาคัญกับบริบทและเงื�อนไข โดยแบ่งบริบทออกเป้็น 4 ระดับดังท่�ได้กล่าวมาข้างต้น ความ
ท้าทายในการวิเคราะห์แนวน่้คือการสร้างความเชื�อมโยงระหว่างสาเหตุในแต่ละระดับ และนัยสำาหรับ
ภาพอนาคตท่�อาจำเกิดขึ้นได้ในแต่ละระดับ ผลลัพธ์จำากการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถช่วยสร้างทางเลือก
และวธ่ิแก้ไขปั้ญหา ทัง้ในเชิงนโยบาย มาตรการหรอืนวตักรรมท่�มผ่ลระยะยาวกว่าวธ่ิแก้ไขปั้ญหาระยะ
สัน้ท่�แก้ไขปั้ญหาเฉพาะหน้าในปั้จำจำบุนั วธิก่ารน่ย้งัเปิ้ดโอกาสให้มก่ารสร้างทางเลือกอนาคตท่�พงึป้ระสงค์
โดยคนกลุม่ต่าง ๆ  ท่�เข้าร่วมกระบวนการแบบมส่่วนร่วม ข้อดแ่ละป้ระโยชน์สำาคญัของวธิก่ารน่จ้ำงึไม่ได้
อยู่เพ่ยงแค่การวิเคราะห์ป้ัจำจำัยสาเหตุเชิงลึก แต่เป้็นวิธ่การท่�ช่วยสร้างทางเลือกสำาหรับอนาคตท่�ลงลึก
และเป้ิดกว้างให้ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยเข้ามาม่ส่วนร่วมได้มากขึ้น

ดัดแป้ลงจำาก: Inayatullah (2009)

แผนุภาพที่ 22
วิธิีการวิเคุราะห์ชั้นุสืาเหตุ
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ข้ั้นุตอนุและวิธิีการ

การวิเคราะห์ช้ันสาเหตุสามารถป้ระยกุต์ใช้ร่วมกับวิธ่การศึึกษาอนาคตและคาดการณ์เชิงยทุธศึาสตร์อื�น 
ๆ ท่�ได้นำาเสนอมาแล้ว ชุดวิธ่การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลท่�นิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุคือวิธ่การท่�ใช้อยู่
ทั�วไป้ในงานวจัิำยเชิงคุณภาพในดา้นสังคมศึาสตร ์ท้ังกลุ่มวิธ่การเชิงโครงสรา้ง (Structured approach) 
เช่น การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และกลุ่มวิธ่การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic anal-
ysis) เช่น วิธ่การทฤษฎ่ฐานราก (Grounded Theory) 

ขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื�อวิเคราะห์ชั้นสาเหตุเริ�มจำากการกำาหนดหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) ท่�เป้็นองค์ป้ระกอบหลักท่�ต้องการศึึกษา สำาหรับงานคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ 
งานในส่วนน่้จำะอยู่ในขั้นตอนการกำาหนดกรอบการคาดการณ์ (scoping) จำากนั้น ผู้ศึึกษาจำะทำาความ
เข้าใจำเบื้องต้นเก่�ยวกับข้อมูลท่�ม่อยู่ แล้วจำึงดำาเนินกระบวนการกำาหนดรหัส (coding) โดยเริ�มจำากการ
กำาหนดรหัสเพื�อจำำาแนกข้อมูลแบบกว้าง (open coding) เพื�อกวาดหาข้อความท่�เก่�ยวข้องกับป้ระเด็น
ท่�สนใจำ จำากนั้น จำึงเป้็นการค้นหาข้อความเฉพาะแล้วกรอกข้อความน้ันลงในตารางบันทึกข้อมูล 
(coding sheet) เพื�อนำาไป้แบ่งกลุ่มและจำำาแนกป้ระเภทต่อไป้ ขั้นตอนท้ายสุดเป้็นการสังเคราะห์หา
นัยและความหมายเชิงนามธรรม (abstracting) ของข้อความท่�ได้วิเคราะห์มาตามกรอบแนวคิดช้ัน
สาเหตุทั้ง 4 ระดับท่�ได้อธิบายมาข้างต้น ทั้งน่้ ความหมายท่�จำำาแนกออกมาเป้็นกลุ่ม (category) ตาม
วิธ่การวิเคราะห์เนื้อหา สามารถนำามาใช้เป้็นพื้นฐานของการสร้างภาพอนาคตทางเลือกหรือฉาก
ทัศึน์ได้ ในทำานองเด่ยวกนั การวเิคราะห์ชัน้สาเหตดุ้วยด้วยวธ่ิการทฤษฎ่ฐานรากจำะมุง่ค้นหากลุม่หวัข้อ
หรือแกนเรื�อง (theme) ท่�มค่วามหมายท่�แตกต่างกนั ทัง้ในระดบัสาเหตเุชงิระบบ โลกทศัึน์และตำานาน 
ซึ�งนำาใช้เป้็นแกนในการสร้างฉากทัศึน์ได้เช่นกัน

การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุยังนิยมใช้ร่วมกับการคาดการณ์แบบม่ส่วนร่วม ซึ�งมักเป้็นการจำัดป้ระชุม
เชิงป้ฏิบัติการกับผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยและผู้เช่�ยวชาญ ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์อนาคตทางเลือกอาจำทำาได้
โดยนักวิเคราะห์หรือผู้เช่�ยวชาญก็ตาม แต่ความหลากหลายทางความคิด มุมมองและค่านิยมของผู้เข้า
ร่วมท่�มาจำากพื้นฐานท่�แตกต่างกัน จำะเพิ�มทางเลือกของอนาคตท่�สามารถวิเคราะห์และจิำนตนาการได้  
ด้วยเหตนุ่ ้การเตรย่มการและดำาเนนิการป้ระชมุโดยนกัอนาคตศึาสตร์และกระบวนกรจึำงม่ความสำาคัญ
อย่างยิ�ง เพราะคำาถามท่�ท้าทายป้ระกอบกบักระบวนการท่�เหมาะสมและบรรยากาศึท่�เอือ้ต่อการสนทนา 
จำะทำาให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมเกิดจำินตนาการและแสดงมุมมองเชิงลึกได้
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สรุป

เนือ้หาในบทน้่สรปุ้องค์ป้ระกอบหลกัของวธ่ิการสำาคญัในการศึึกษาอนาคตท่�ได้รบัการยอมรบั
และใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการด้านอนาคตศึาสตร์และนักวิเคราะห์ด้านการคาด
การณ์เชิงยุทธศึาสตร์ โดยครอบคลุมทั้งวิธ่การ เครื�องมือและกระบวนการวิเคราะห์ในเชิง
ป้ริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังท่�เน้นบทบาทของผู้เช่�ยวชาญและนักคาดการณ์มืออาช่พ และท่�
เน้นส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยและป้ระชาชนทั�วไป้ แต่ละวิธ่ย่อมม่ข้อด่ข้อด้อยแตกต่าง
กนั ในการศึึกษาอนาคตและคาดการณ์เพื�อการวางแผนและดำาเนนิการต่อ นกัวเิคราะห์และนกั
วางแผนต้องเลอืกใช้วธิก่ารและเครื�องมอืท่�เหมาะสม และอาจำผสมผสานวธิก่ารต่าง ๆ  เข้าด้วย
กัน เท่าท่�ทรัพยากรและเวลาจำะเอื้ออำานวย เพื�อให้ผลลัพธ์ท่�ได้จำากการคาดการณ์ครอบคลุม
ความเป้็นไป้ได้ในอนาคตในทุกมิติท่�สำาคัญ
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การคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์

Foreknoweldge enables a wise general 
to achieve things beyond the reach of ordinary men.

Sun Tsu, The Art of War

4
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การคาดการณ์
เพื่อการวางแผน

วัตถุป้ระสงค์สำาคัญป้ระการหนึ�งของการศึึกษาอนาคตคือการสร้างข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ท่�
สามารถใช้ได้ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะและยทุธศึาสตร์การพฒันาท่�ตอบโจำทย์ความต้องการของ
สังคม ทั้งน่้  กิจำกรรมทางวิชาการด้านอนาคตศึาสตร์และการคาดการณ์เพื�อการตัดสินใจำเชิงนโยบาย
จำะม่ป้ระสิทธิภาพและป้ระสิทธิผลได้ จำำาเป้็นอย่างยิ�งท่�ต้องม่โครงสร้างสถาบันท่�เหมาะสม กล่าวคือ 
ป้ระเทศึใดท่�ให้ความสำาคัญกับการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ ก็จำะม่การพัฒนาระบบการคาดการณ์
ระดับชาติ (national foresight system) ท่�ด่  ซึ�งในท่�น่้หมายถึงสถาบัน (institutions) และองค์กร 
(organizations) ท่�เป้็นโครงสร้างของกิจำกรรมเก่�ยวกับการศึึกษาอนาคตและการคาดการณ์เพื�อการ
ตัดสินใจำขององค์กร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคป้ระชาสังคม เพื�อการวางแผนนโยบายและ
การดำาเนินโครงการ คำาว่าสถาบันในท่�น้่ครอบคลุมท้ังกฎหมาย ระเบ่ยบและกระบวนการอย่างเป้็น
ทางการ และธรรมเน่ยมป้ฏิบัติท่�ไม่เป้็นทางการ รวมไป้ถึงการจำัดตั้งองค์กรอย่างเป้็นกิจำจำะลักษณะ
หรือการสร้างเครือข่ายท่�ม่พันธกิจำด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์ 

เนื้อหาในบทน่้อธิบายแนวคิดเบ้ืองต้นเก่�ยวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์และโครงสร้างเชิง
สถาบนัท่�รองรับกจิำกรรมดงักล่าวในระดบัป้ระเทศึ โดยยกตวัอย่างระบบสถาบนัระดบัชาตขิองป้ระเทศึ
ท่�ม่ความก้าวหน้าในกิจำกรรมด้านอนาคตศึึกษา โดยเฉพาะการคาดการณ์เพื�อสร้างนโยบายสาธารณะ
และยุทธศึาสตร์ในการพัฒนา ตัวอย่างท่�เลือกมาคือฟิินแลนด์และสิงคโป้ร์ ทั้งสองป้ระเทศึน่้ได้รับการ
ยอมรบัในวงการอนาคตศึาสตร์ระดบัโลกว่า ได้พฒันาระบบคาดการณ์ระดบัป้ระเทศึท่�ก้าวหน้าไป้มาก 
เนือ้หาส่วนแรกเป็้นการทบทวนแนวคดิและหลกัการพืน้ฐานเก่�ยวกบัการคาดการ์เชงิยทุธศึาสตร์ และ
ส่วนท่�สองและสามเป้็นตัวอย่างจำากฟิินแลนด์และสิงคโป้ร์ตามลำาดับ
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การคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์

แนวคดิหนึ�งท่�เชื�อมการคาดการณเ์ข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศึาสตร ์(strategic planning) คือการคาด
การณ์เชิงยุทธศึาสตร์ (strategic foresight) ซึ�งหมายถึงการสร้างความรู้ล่วงหน้า (foreknowledge) 
และทางเลือกเชิงยุทธศึาสตร์สำาหรับบุคคลหรือองค์กร เพื�อเอาชนะในการแข่งขัน ไม่ว่าจำะเป็้นด้าน
การทหาร ด้านธุรกิจำหรือด้านอื�น ๆ  การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์เป็้นกระบวนการท่�เสริมสร้างความ
สามารถของบุคคลหรือองค์กรในการเข้าใจำมิติท่�หลากหลายของอนาคต ท้ังความเส่�ยงและโอกาสท่�กำาลัง
จำะเกิดข้ึน สถานการณ์บนเส้นทางบังคับ (path dependency) ปั้จำจัำยขับเคลื�อน แรงจูำงใจำ ทรัพยากร 
รวมถึงสาเหตุกับผลลัพธ์ของทางเลอืกอนาคต ท้ังอนาคตท่�เชื�อว่าเกิดข้ึนได้ อนาคตท่�น่าจำะเกิดข้ึน และ
อนาคตท่�คาดหวงัให้เกิดข้ึน  วัตถุป้ระสงคห์ลักของการคาดการณเ์ชิงยทุธศึาสตรจึ์ำงอยูท่่�การช่วยให้บุคคล
หรือองค์กรสามารถตัดสินใจำได้ด่ยิ�งข้ึนในการวางแผนและดำาเนินการเชิงยุทธศึาสตร์1 

ขั้นตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์คล้ายคลึงกับกระบวนการวิเคราะห์เพื�อวางแผนเชิง
ยทุธศึาสตร์ทั�วไป้ นกัอนาคตศึกึษาและนกัคาดการณ์ได้แบ่งขัน้ตอนไว้หลายแบบ ยกตัวอย่างเช่นแอน
ด ่ไฮั่นส์ (Andy Hines) และปี้เตอร์ บชิอบ (Peter Bishop) แบ่งขัน้ตอนการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์
ไว้ 6 ขั้นตอน2 ได้แก่

1. การก�าหนุดกรอบ (framing) คือการกำาหนดแนวทางเก่�ยวกับหลักการเหตุผล 
วัตถุป้ระสงค์ ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย คณะทำางาน และแนวทางการทำางาน

2. การกวาดสัืญญาณ (scanning) คือการกำาหนดขอบเขตของการศึึกษา ระบบและองค์
ป้ระกอบ ป้ระวัติศึาสตร์ รวมถึงบริบทของป้ระเด็นท่�ต้องการศึึกษา 

3. การคุาดการณ์ (forecasting) คอืการใช้ข้อมลูจำากการกวาดสญัญาณในการวเิคราะห์หา
ป้ัจำจำัยขับเคลื�อน ความไม่แน่นอน และทางเลือกอนาคต 

4. การตั้งวิสัืยทัศนุ์ (visioning) คือการวิเคราะห์หานัยของผลจำากการคาดการณ์ และตั้ง
วิสัยทัศึน์เก่�ยวกับผลลัพธ์ท่�ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือกลุ่มเป้้าหมาย

5. การวางแผนุ (planning) คือการพัฒนายุทธศึาสตร์และทางเลือกของกลยุทธ์ในการ
ดำาเนินการตามยุทธศึาสตร์
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6. การด�าเนุนิุการ (acting) คอืการสื�อสารและเผยแพร่ผลการคาดการณ์ไป้สู่ผู้มส่่วนได้ส่วน
เส่ย และสร้างแนวทางการดำาเนินงาน รวมไป้ถึงการพัฒนาระบบการคิดเชิงยุทธศึาสตร์ 
(strategic thinking) และการวิเคราะห์เชิงลึกให้เป้็นสถาบัน (institutionalization) 

กระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างมากจำากข้อเสนอของโจำเซฟิ โวรอส (Joseph Voros)201 ซึ�งระบุ
ขั้นตอนหลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ไว้ดังน่้202

1. การนุ�าเข้้าข้้อมููล (input) กิจำกรรมหลักของขั้นตอนน่้คือการตรวจำจำับว่าเกิดอะไรขึ้นด้วย
วิธ่การต่าง ๆ ทั้งวิธ่การพื้นฐานในการเก็บข้อมูล เช่น การสำารวจำภาคสนาม การสัมภาษณ์ 
การระดมสมอง วิธ่การเดลฟิาย รวมถงึวธ่ิการท่�ซบัซ้อนมากขึน้ เช่น วธ่ิการทำาเหมอืงข้อมลู 
ระบบการเตอืนล่วงหน้า (early warning systems) การกวาดสัญญาณสภาพแวดล้อม การ
ตรวจำจำับป้ระเด็นอุบัติใหม่ 

2. การวิเคุราะห์ (analysis) ขั้นตอนน่้วิเคราะห์ว่าม่อะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยใช้วิธ่การวิเคราะห์
แนวโน้มและผลกระทบไขว้ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (social network analysis) 
กรอบการวิเคราะห์และแป้ลสัญญาณ (Future Signals Sense-Making Framework) 
วิธ่สามเหล่�ยมอนาคต (Futures Triangle) วิธ่วงล้ออนาคต แผนท่�ของการจำัดระเบ่ยบ
ด้วยตนเอง (self-organizing map) การให้เหตุผลแบบจำารนัย (abductive reasoning) 

3. การแปลผล (interpretation) การวเิคราะห์ขัน้ต่อไป้พยายามลงลกึลงไป้อ่ก เพื�อหาสาเหตุ
ท่�แท้จำริงของป้รากฏการณ์ท่�สามารถสังเกตได้ วิ ธ่การคาดการณ์ในส่วนน้่ม่ตั้งแต่การให้
เหตผุลเชงิอปุ้นยั การพสิจูำน์ว่าเป็้นเท็จำ (falsification) และการวเิคราะห์รปู้แบบ (pattern 
analysis)  ไป้จำนถึงวิธ่การเฉพาะในด้านอนาคตศึาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ การ
วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ป้ระวัติศึาสตร์มหภาค (macrohistorical analysis) 

4. การมูองอนุาคุต (prospection) การวิเคราะห์ส่วนน่้มองไป้ในอนาคต แล้วถามว่า อะไร
มโ่อกาสเกดิขึน้ได้บ้าง โดยใช้วธ่ิการหลากหลาย เช่น การสร้างฉากทศัึน์ การสร้างวสิยัทศัึน์ 
ไวลด์คาร์ด วธ่ิการหงส์ดำา การพยากรณ์ย้อนกลบั รวมถงึการคดิเชงิยทุธศึาสตร์ท่�ใช้อยูท่ั�วไป้
ในการวางแผนยุทธศึาสตร์

5. นุ�าเสืนุอผลลพัธ์ิ (outputs) ม่ท้ังส่วนท่�เป็้นผลผลติท่�จำบัต้องได้ เช่น รายงานท่�สื�อสารและ
เผยแพร่ผลลพัธ์การคาดการณ์ท่�ได้มาให้ชัดเจำน และทางเลอืกสำาหรับการตดัสนิใจำ ผลลพัธ์ท่�
จำับต้องไม่ได้ เช่น การป้รับทัศึนคติของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย การรับรู้เก่�ยวกับงานวางแผนเชิง
ยุทธศึาสตร์ และการเป้ล่�ยนแป้ลงกระบวนการในการพัฒนายุทธศึาสตร์

6. วางแผนุยทุธิศาสืตร์ (strategy) ขัน้ตอนท้ายสดุของกระบวนการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์
คือการพัฒนานโยบายและยุทธศึาสตร์ท่�องค์กรจำะดำาเนินการต่อไป้

แผนภาพท่� 23 แสดงให้เหน็ว่า การคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์เป็้นขัน้ตอนพืน้ฐานในการวางแผน
เชิงยุทธศึาสตร์ เริ�มตั้งแต่การทำาความเข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�ผ่านมาโดยวิธ่การกวาดสัญญาณ 
(scanning) เพื�อวิเคราะห์ให้เห็นอนาคตทางเลือกเชิงยุทธศึาสตร์ (strategic thinking) จำากนั้นจำึง
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ตัดสินใจำเลือกเส้นทางยุทธศึาสตร์ไหนท่�จำะนำาไป้สู่อนาคตท่�พึงป้ระสงค์ขององค์กรหรือของนโยบาย
สาธารณะ (strategic decision making) เมื�อกำาหนดเส้นทางยุทธศึาสตร์แล้วจำึงเป้็นการวางแผนราย
ละเอ่ยดของแผนยุทธศึาสตร์ เพื�อดำาเนินการตามแผนให้บรรลุผลลัพธ์ท่�ตั้งไว้ต่อไป้

กระบวนการข้างต้นเป็้นพืน้ฐานของการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ท่�องค์กรและรฐับาลหลายแห่ง
ทั�วโลกได้นำาไป้พฒันาและป้ระยกุต์ใช้ต่อตามเงื�อนไขและบรบิทของแต่ละพืน้ท่�  ส่วนในภาคธรุกจิำ การ
คาดการณ์ธรุกจิำ (corporate foresight) คอืการคาดการณ์เชิงยทุธศึาสตร์ท่�ใช้ในระดบับรษิทัเพื�อสร้าง
ข่ดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจำ ในขณะเด่ยวกัน รัฐบาลหลายป้ระเทศึได้สร้างสถาบันและ
องค์กรขึน้มาโดยเฉพาะเพื�อการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ในการพฒันานโยบายสาธารณะ ตามตวัอย่าง
ท่�นำาเสนอในส่วนต่อไป้

แผนุภาพที่ 23
การคุาดการณ์ในุกระบวนุการวางแผนุยุทธิศาสืตร์
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การคาดการณ์
เพื่อกำาหนด

นโยบายสาธารณะ
รัฐบาลในหลายป้ระเทศึให้ความสำาคัญกับการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ท่�ไม่ได้มุ่งเฉพาะท่�ป้ระเด็นใด
ป้ระเด็นหนึ�ง แต่เปิ้ดโอกาสให้ม่การวิเคราะห์ข้ามขอบเขตของสาขานโยบายและขอบเขตองค์กรท่�ม่
อยู่แต่ด้ังเดิม การใช้วิธ่การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์เพื�อการกำาหนดนโยบายสาธารณะแต่เดิมเน้นไป้
ท่�นโยบายวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่และนวัตกรรมเป็้นหลัก แต่ในระยะหลังได้ขยายขอบเขตเน้ือหาให้
ครอบคลุมป้ระเด็นด้านอื�นมากข้ึน ท้ังด้านเศึรษฐกิจำ สังคม สุขภาพ สิ�งแวดล้อม ความมั�นคง  และความ
สัมพันธ์ระหวา่งป้ระเทศึ3 กระบวนการคาดการณเ์ชิงยทุธศึาสตรช่์วยใหก้ารกำาหนดและวางแผนนโยบาย
สาธารณะเป้็นไป้ได้ด่และม่ป้ระสิทธิภาพมากข้ึน ด้วยการสร้างฐานข้อมูลและความรู้ท่�เป็้นระบบเก่�ยว
กับแนวโนม้การเป้ล่�ยนแป้ลงและการพฒันาท่�ม่ผลกระทบสำาคัญต่อป้ระเทศึ รวมถงึเป็้นพ้ืนฐานของการ
สร้างวิสัยทศัึน์และทางเลือกในเชิงยทุธศึาสตร์ อ่กท้ังยงัเป็้นกระบวนการกระตุ้นการเร่ยนรู้ซึ�งกันและกัน
ระหว่างผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในองค์กรและในสังคมทั�วไป้ 

กลุม่ป้ระเทศึป้ระชาคมยโุรป้ (European Union) ให้ความสำาคัญกบัการคาดการณ์มาได้ระยะหนึ�ง
แล้ว โดยเฉพาะในช่วง 20 ป้ีท่�ผ่านมา รัฐบาลของป้ระเทศึสมาชิกอ่ยูได้ดำาเนินโครงการคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์ในรูป้แบบท่�หลากหลายมากขึ้น พร้อมกันน่้ยังได้สร้างสถาบันและองค์กรท่�ดำาเนินกิจำกรรม
การคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ ทั้งในรัฐบาลของป้ระชาคมยุโรป้เองและในรัฐบาลของแต่ละป้ระเทศึ
สมาชิก  

รูป้แบบสถาบันด้านการคาดการณ์ม่ท้ังท่�เป็้นหน่วยงานชัดเจำน เช่น หน่วยงานคาดการณ์
วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย ่ (Science and Technology Foresight Unit) ภายใต้ EU Dictorate 
General for Research  และรูป้แบบท่�เป็้นเครือข่ายขององค์กรและผู้เช่�ยวชาญด้านอนาคตศึึกษา เช่น 
เครือข่ายติดตามการคาดการณ์แห่งยุโรป้ (European Foresight Monitoring Network) นอกจำากน้่
 ยังม่ระบบวิเคราะห์ยุทธศึาสตร์และนโยบายแห่งยุโรป้ (European Strategy and Policy Analysis 
System) ท่�ต้ังข้ึนเพื�อค้นหาและระบุแนวโน้มระยะยาวระดับโลกในด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ว่าแนว
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โน้มเหล่าน้่จำะม่ผลต่อป้ระชาคมยุโรป้อย่างไรบ้าง ท้ังน้่ สถาบันศึึกษาความมั�นคง (Institute for Security 
Studies) ซึ�งเป็้นองค์กรท่�ป้รึกษาท่�ต้ังอยูใ่นกรุงป้าร่ส ได้รับมอบหมายให้เป็้นศูึนย์ดำาเนินการของระบบ
คาดการณ์ดังกล่าว

กิจำกรรมด้านการคาดการณ์ของป้ระชาคมยุโรป้โดยมากอยู่ในรูป้แบบของแผนงานและโครงการ 
ซึ�งมผ่ลผลติหลกัเป็้นรายงาน บทความและสิ�งตพ่มิพ์ท่�นำาไป้ใช้วเิคราะห์เพื�อวางแผนนโยบายระดบัทวป่้ 
ตวัอย่างสำาคญัของโครงการคาดการณ์ของป้ระชาคมยโุรป้ ได้แก่ โครงการ COST Action 22: Advanc-
ing Foresight Methodologies ในระหว่าง พ.ศึ. 2547-2550 ซึ�งเน้นการพัฒนาวิธ่การคาดการณ์4 
โครงการ ERA-Net ซึ�งส่งเสริมเครือข่ายด้านการคาดการณ์ระหว่างป้ระชาคมยุโรป้กับป้ระเทศึสมาชิก 
โดยการดำาเนินกิจำกรรมร่วมกัน ท้ังการแลกเป้ล่�ยนข้อมูลความรู้ทั้งในด้านวิธ่การ กรอบด้านการเงิน
และกฎหมาย และการวิเคราะห์ป้ระเด็นท่�ข้ามพรมแดนป้ระเทศึ5 นอกจำากน่้ ยังม่โครงการวิจำัย Inter-
connecting Knowledge (iKNOW) ซึ�ง เน้นการคาดการณ์แบบการกวาดสัญญาณ รวมถึงเหตุการณ์
ท่�เป้็นเหตุไม่คาดฝันหรือไวลด์คาร์ดและสัญญาณอ่อน แล้ววิเคราะห์ความเป้็นไป้ได้และผลกระทบของ
เหตุการณ์เหล่าน้่ต่อยุโรป้และทั�วโลก โครงการดังกล่าวยังพัฒนาเครื�องมือวิเคราะห์ Horizon Scan-
ning 2.0 ซึ�งเน้นการใช้เทคโนโลย่ web 2.0 ในการสร้างการม่ส่วนร่วมแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) 
ของผูม้ส่่วนได้ส่วนเสย่6 โครงการคาดการณ์บางโครงการมุง่เน้นป้ระเดน็เนือ้หาหรอืพืน้ท่�เฉพาะเจำาะจำง 
เช่น โครงการอนาคตของการพัฒนาภูมิภาค (Futures for Regional Development) ท่�มุ่งพัฒนาชุด
เครื�องมือคาดการณ์เพื�อการวางแผนภาคในกลุ่มป้ระเทศึป้ระชาคมยุโรป้7 

นอกจำากระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ระดับป้ระชาคมยุโรป้แล้ว ป้ระเทศึสมาชิกแต่ละแห่ง
ยังพัฒนาระบบคาดการณ์ระดับชาติเป้็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น ในฝรั�งเศึส ระบบการคาดการณ์เพื�อ
การวางแผนนโยบายระดบัป้ระเทศึพฒันามาตัง้แต่สมยัทศึวรรษท่� 1960 โดยในปั้จำจำบุนัมอ่งค์ป้ระกอบ
สำาคญัอยู ่3 ส่วน ได้แก่ ศึนูย์วเิคราะห์ยทุธศึาสตร์ (Centre d'analyse stratégique) ซึ�งทำาหน้าท่�เป็้นท่�
ป้รกึษาให้กบัรฐับาลฝรั�งเศึสและข้ึนตรงกบัสำานกันายกรฐัมนตร่ ศึนูย์วเิคราะห์ยทุธศึาสตร์น้่ก่อตัง้ขึน้ใน 
พ.ศึ. 2549 โดยพฒันามาแทนท่� Commissariat Général du Plan ซึ�งเป้น็หน่วยงานด้านการวางแผน
พฒันาหลกัของฝรั�งเศึสท่�มาตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ท่�สอง ศึนูย์ดงักล่าวทำาหน้าท่�วเิคราะห์และให้คำา
ป้รึกษากับรัฐบาลในป้ระเด็นด้านเศึรษฐกิจำ สังคม สิ�งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะยุทธศึาสตร์
ในระยะกลางและระยะยาว 

องค์ป้ระกอบท่�สองของระบบคาดการณ์ระดับชาติของฝรั�งเศึสคือ DATAR (Délégation a 
l’Aménagement du Territorire et a l’Action Régionale) เป้็นหน่วยงานท่�ม่พันธกิจำเพื�อคาด
การณ์และวางนโยบายระดับภูมิภาค ตั้งขึ้นเมื�อ พ.ศึ. 2516 ผลลัพธ์จำากกิจำกรรมขององค์กรน่้จำะใช้ใน
การวางแผนพัฒนาภูมิภาค แต่ม่สำานักงานท่�อยู่นอกป้ระเทศึฝรั�งเศึสด้วย เพื�อเก็บข้อมูลและป้ระสาน
งานกับต่างป้ระเทศึ และส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของฝรั�งเศึส

องค์ป้ระกอบท่�สามคือกลุ่ม Futuribles ซึ�งก่อตั้งโดยแบร์ทร็อง เดอ จำูว่เนล (Bertrand de 
Jouvenel) ใน พ.ศึ. 2503 องค์กรน่้ป้ระกอบไป้ด้วยสำานักพิมพ์ Futuribles Press ท่�ต่พิมพ์วารสาร 
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Futuribles Journal และ Futuribles Newsletter ฝ่ายวจิำยัและให้คำาป้รกึษา Futuribles Research 
and Consulting และฝ่ายวิรัชกิจำ Futuribles International

อ่กป้ระเทศึหนึ�งท่�ม่ระบบคาดการณ์เพื�อการวางแผนนโยบายและยุทธศึาสตร์คือสว่เดน สถาบัน
อนาคตศึึกษา (Institute for Futures Studies) และหน่วยงานด้านการวางแผนท่�อยูภ่ายใต้การกำากบั
ของรฐับาล องค์กรในระดบัเมอืงและระดบัภมูภิาค รวมถงึบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งในสวเ่ดน
ต่างมห่น่วยงานย่อยท่�ทำาหน้าท่�วเิคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มและการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต  ถอืได้
ว่าสว่เดนเป้็นอ่กป้ระเทศึหนึ�งท่�การคาดการณ์เป้็นองค์ป้ระกอบสำาคัญในทุกภาคส่วนของการบริหาร
จำัดการและการธุรกิจำ8 ในการวางแผนนโยบายสาธารณะ ม่การแบ่งงานอย่างชัดเจำนระหว่างงานคาด
การณ์ท่�ระบุและวิเคราะห์ป้ัจำจำัยท่�ม่ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงและความท้าทายในอนาคต ซึ�งโดยมาก
ดำาเนินการโดยหน่วยงานหรือผู้เช่�ยวชาญเฉพาะทาง กับงานด้านการร่างเนื้อหาในแผนการพัฒนา ซึ�ง
ดำาเนินการโดยหน่วยงานวางแผนของรัฐบาล

สถาบันอนาคตศึึกษา (Framtidsstudier) เป้็นหน่วยงานหลักท่�ม่พันธกิจำในการคาดการณ์ระยะ
ยาวเก่�ยวกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต ไป้พร้อมกับการกระตุ้นการอธิป้รายสาธารณะในวง
กว้างในทุกภาคส่วนของสังคม การบริหารจำัดการและการทำางานของสถาบันน่้ยึดหลักการความอิสระ
ทางการเมือง โดยม่สถานะเป้็นมูลนิธิ แต่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจำัยส่วนใหญ่จำากกระทรวงการศึึกษา
และวจัิำย (Ministry of Education and Research) โครงการคาดการณ์ของสถาบันน้่ครอบคลมุตัง้แต่
ป้ระเด็นระยะยาวมาก (50-100 ป้ี) และระยะยาว (10-30 ป้ี) และม่หัวข้อท่�หลากหลาย ตั้งแต่เรื�อง
ป้ระชากรและสังคมสูงวัย ตลาดแรงงานของสว่เดนในบริบทป้ระชาคมยุโรป้ การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพ
ภูมิอากาศึโลก และการผังเมือง9 

การคาดการณ์ถอืเป็้นเครื�องมอืสำาคญัของการวางแผนนโยบายสาธารณะในสว่เดน  ก่อนการออก
นโยบายป้ฏริปู้สงัคมท่�สำาคญั หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องจำะใช้วธิก่ารด้านอนาคตศึึกษาเพื�อสร้างกระบวนการ
ป้รกึษาหารอืกบัผูม้ส่่วนได้ส่วนเสย่ และใช้เครื�องมอืด้านอนาคตศึกึษาในการจำดัลำาดบัความสำาคญัทาง
ยุทธศึาสตร์ ไป้พร้อมกับการป้ระมวลและเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ท่�เป้็นพื้นฐานสำาหรับ
การอภิป้รายสาธารณะไป้พร้อมกับการสร้างความตระหนักของสังคมเก่�ยวกับความท้าทายในอนาคต
ของป้ระเทศึ 

ส่วนในทว่ป้อื�น ได้ม่การพฒันาระบบคาดการณ์ระดบัชาตใินหลายป้ระเทศึด้วยกนั เช่น ในป้ระเทศึ
ญ่�ปุ้่น สถาบันนโยบายวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่แห่งชาติ (National Institute of Science and 
Technology Policy) ได้พัฒนาระบบคาดการณ์วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ นับตั้งแต่ พ.ศึ. 2514 
เป้็นต้นมา สถาบันดังกล่าวดำาเนินโครงการคาดการณ์ระดับป้ระเทศึครั้งใหญ่ทุก ๆ 5 ป้ี เพื�อป้ระมวล
ข้อมูลและความรู้เชิงลึกเก่�ยวกันแนวโน้มในอนาคต องค์ป้ระกอบสำาคัญของการคาดการณ์ระดับชาติ
ของญ่�ปุ้่นคือการสำารวจำเดลฟิายขนาดใหญ่ ซึ�งม่ผู้เช่�ยวชาญจำากหลายสาขาเข้าร่วมถึงกว่า 6,700 คน 
ผลลัพธ์จำากการสำารวจำเดลฟิายและการคาดการณ์ดังกล่าวจำะใช้เป้็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายใน
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน นักวิจำัยและวิชาการ ช่วงเวลาในการคาดการณ์อยู่ท่�
ป้ระมาณ 30 ป้ี
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แม้ว่าโครงการคาดการณ์ระดับชาติของญ่�ปุ้่นมุ่งเน้นการสำารวจำป้ระเด็นด้านวิทยาศึาสตร์และ
เทคโนโลย่เป็้นหลกั แต่วธ่ิการสำารวจำและวเิคราะห์นัน้ ไม่ได้เน้นเฉพาะข้อมลูและมมุมองของผูเ้ช่�ยวชาญ
จำากสาขาด้าน “อุป้ทาน”ของวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ เช่น นักวิทยาศึาสตร์และวิศึวกร ซึ�งเป้็นผู้ผลิต
ความรูด้้านวทิยาศึาสตร์และเทคโนโลย่กบันวตักรรมเท่านัน้ แต่กระบวนการน้่ให้ความสำาคญักบัแนวคดิ
และข้อเสนอของผู้เช่�ยวชาญจำากฝั่ง “อุป้สงค์” คือด้านสังคมศึาสตร์และมนุษยศึาสตร์ด้วยเช่นกัน วิธ่
การท่�ใช้ในการคาดการณ์ม่ทั้งการสำารวจำเดลฟิาย การสร้างฉากทัศึน์ การกำาหนดวิสัยทัศึน์พร้อมด้วย
การระบุวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรมท่�ทำาให้สามารถบรรลุวิสัยทัศึน์นั้น10 

นอกจำากญ่�ปุ้น่แล้ว สงิคโป้ร์นบัเป็้นอก่ป้ระเทศึหนึ�งในเอเชย่ท่�ช่วงหลังให้ความสำาคัญอย่างมากกบั
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ท่�ใช้เป้็นเครื�องมือหนึ�งในการวางแผนนโยบายและยุทธศึาสตร์พัฒนา
ป้ระเทศึ เนือ้หาในส่วนต่อไป้จำะนำาเสนอกรณ่ศึกึษาของฟิินแลนด์และสงิคโป้ร์ ซึ�งต่างได้รบัการยอมรบั
ในวงการอนาคตศึาสตร์ระดับโลกว่า ได้พัฒนาระบบคาดการณ์ท่�ช่วยกำาหนดนโยบายสาธารณะของ
ป้ระเทศึได้อย่างม่ป้ระสิทธิภาพ
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ระบบคาดการณ์
ของฟินแลนด์

ฟิินแลนด์ได้รับการยอมรบัจำากวงการอนาคตศึกึษาว่า เป็้นป้ระเทศึหนึ�งท่�ได้พฒันาระบบคาดการณ์ระดบั
ชาตทิ่�ทำาหน้าท่�สนบัสนนุการกำาหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนยทุธศึาสตร์ระดบัองค์กรได้เป็้น
อย่างด่ จำากการวเิคราะห์ของทโูอโม คโูอซา (Tuomo Kuosa)  ระบบคาดการณ์ระดบัชาตขิองฟิินแลนด์
ไม่เคยมอ่งค์กรใหญ่ของรฐัท่�ถอืบทบาทและทำาหน้าท่�เป็้นองค์กรแม่หรอืเป็้นร่มใหญ่ของหน่วยงานหรอื
เครือข่ายย่อยอื�น ๆ จำึงไม่ม่การบริหารจำัดการแบบบนลงล่าง (top-down) แต่เป้็นระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์แบบเครือข่าย โดยม่ทั้งหน่วยงานและเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคป้ระชาสังคม 
และทั้งหน่วยงานภายในป้ระเทศึและระหว่างป้ระเทศึ รวมไป้ถึงความร่วมมือและพันธมิตรระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่ายเหล่าน่้11

คณุลกัษณะหลกัของระบบคาดการณ์ระดบัชาตขิองฟิินแลนด์คอืความสมัพนัธ์ท่�ซับซ้อน เป็้นพลวตั 
และมก่ารซ้อนทบัและร่วมมอืกนัระหว่างองค์กรและเครอืข่ายท่�ทำางานเก่�ยวข้องกบัการคาดการณ์และ
อนาคตศึึกษา ในทางกลบักัน ระบบคาดการณ์ระดบัชาตขิองสงิคโป้ร์ม่โครงสร้างด้านองค์กรและสถาบนั
ท่�ชัดเจำนมากกว่า แนวทางการดำาเนินงานของฟิินแลนด์จำึงเป้็นแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) มากกว่า
กรณ่ของสิงคโป้ร์ ด้วยลักษณะดังกล่าว กิจำกรรมการคาดการณ์ของฟิินแลนด์จำึงม่ความยืดหยุ่นสูง และ
สามารถขยายกิจำกรรมให้ครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างแพร่หลาย จำำานวนผู้เข้าร่วมกิจำกรรม
การคาดการณ์จำึงมักม่จำำานวนมาก12 

ระบบคาดการณ์ระดับชาติของฟิินแลนด์ม่อยู่ 6 องค์ป้ระกอบหลัก ดังน่้  

รายงานุการคุาดการณ์ข้องรัฐบาลฟินุแลนุด์

ทกุครัง้ท่�รัฐบาลใหม่ในฟิินแลนด์เริ�มป้ฏบิตัหิน้าท่� จำะมก่ารป้ระกาศึแผนงานรฐับาล (Government 
Program) สำาหรับวาระท่�จำะเข้ามาป้ฏบิติังาน ซึ�งโดยมากคอืส่�ปี้ แผนงานรฐับาลน้่ป้ระกอบด้วยวสัิยทศัึน์ 
เป้้าหมาย นโยบาย และแผนป้ฏบิตักิารสำาหรบักระทรวงและหน่วยงานรฐัทกุแห่ง ซึ�งระบุแผนงานย่อย
ของแต่ละหน่วยงานขึ้นมาตามกรอบท่�กำาหนดไว้ในแผนงานรัฐบาลนั้น องค์ป้ระกอบหนึ�งของ
การเตร่ยมแผนงงานดังกล่าวคือเอกสารท่�เร่ยกว่ารายงานการคาดการณ์ของรัฐบาล (Government 
Foresight Report) ซึ�งแสดงแนวโน้มและป้ระเดน็ความท้าทายในการพฒันาของป้ระเทศึในระยะ 20-30 
ป้ีในอนาคต เนื้อหาในรายงานจำะใช้เป้็นกรอบในการกำาหนดวิสัยทัศึน์และแนวทางการดำาเนินนโยบาย
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ของรัฐบาล รายงานดังกล่าวจำัดทำาโดยหน่วยวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis Unit) ภายใต้สำานัก
นายกรัฐมนตร่ โดยม่ผู้เช่�ยวชาญและตัวแทนจำากภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคมเข้ามาม่ส่วนร่วมในการจำัดทำา
รายงาน ในรายงานแต่ละฉบบัจำะมห่วัข้อหลกัท่�เลอืกมาเฉพาะในแต่ละครัง้ โดยท่�หน่วยวเิคราะห์นโยบาย
ของรัฐบาลจำะทำางานร่วมกับสถาบันการศึึกษาและวิจำัย หน่วยงานท่�ป้รึกษา และองค์กรรัฐหน่วยอื�น ๆ 
เพื�อจำัดเตร่ยมและคัดเลือกหัวข้อหลักสำาหรับรายงานครั้งต่อไป้

รายงานการคาดการณ์ของรฐับาลม่บทบาทสำาคญัในกระบวนการทางการเมอืงและการบรหิารรัฐ
กจิำของฟิินแลนด์  นอกจำากเป็้นเอกสารท่�แสดงถึงวสัิยทศัึน์ระยะยาวแล้ว ยังเป็้นเอกสารท่�ส่งมอบต่อให้
รัฐสภาเพื�อขอความเห็นจำากผูแ้ทนราษฎร ข้ันตอนของการจำดัทำารายงานดงักล่าวเริ�มตัง้แต่การรเิริ�มและ
จำดัเตรย่มโครงการโดยเจ้ำาหน้าท่�ของรฐับาล โดยอาจำทำางานร่วมกบัคณะท่�ป้รกึษาภายนอก จำากนัน้จำงึม่
การจำัดตั้งคณะทำางาน ซึ�งทำาหน้าท่�จำัดเก็บ ป้ระมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยอาจำจำัดป้ระชุม
กลุ่มย่อยกับผู้เช่�ยวชาญด้านต่าง ๆ 

เมื�อรายงานแล้วเสร็จำ รัฐบาลจำะส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคต 
(Futures Committee) ภายใต้รัฐสภาฟิินแลนด์ ซึ�งจำะนำาผลจำากรายงานดังกล่าวไป้หารือในการ
ป้ระชุมกับป้ระชาชนในรูป้แบบต่าง ๆ ทั�วป้ระเทศึ เพื�อนำาเสนอผลการวิเคราะห์และรับฟิังความเห็น
จำากป้ระชาชน  คณะกรรมการว่าด้วยอนาคตของรฐัสภาจำะทำาหน้าท่�ป้ระมวลผลจำากกระบวนการม่ส่วน
ร่วมของป้ระชาชน แล้วนำาเสนอรัฐบาลต่อไป้ รายงานการคาดการณ์ของฟิินแลนด์จำึงเป้็นมากกว่าสิ�งต่
พิมพ์ท่�เผยแพร่ทั�วไป้ เนื�องจำากการดำาเนินการตามข้อค้นพบและข้อเสนอของรายงานน่้มักใช้เวลานาน
กว่า 4 ป้ี นั�นหมายความว่า รัฐบาลสมัยต่อไป้ยังต้องดำาเนินการบางส่วนตามรายงานการคาดการณ์นั้น 

นอกเหนือจำากรายงานการคาดการณ์ของรัฐบาลแล้ว ยังม่รายงานอื�นอ่กท่�หน่วยงานในรัฐบาล
ฟิินแลนด์ใช้ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ เครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาล (Government 
Foresight Network) จัำดทำารายงานบริบทการกำาหนดนโยบายของฟิินแลนด์ (Policy-Making 
Environment Report) นอกจำากน้่ ทุกกระทรวงต้องจัำดทำาการป้ระมวลภาพอนาคต (Ministries 
Future Reviews) ซึ�งวิเคราะห์ภาพรวมของป้ระเด็นปั้ญหาท่�กำาลังเกิดข้ึนและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั้ญหาท่�เป็้นไป้ได้ภายใต้บทบาทหน้าท่�ของแต่ละกระทรวง สภาเศึรษฐกิจำ (Economic Council) และ
กระทรวงการคลังของฟิินแลนด์จัำดทำารายงานท่�คาดการณ์อยูเ่ป็้นป้ระจำำาทุกปี้  ในการน้่ สภาเศึรษฐกิจำ
ของฟิินแลนด์ทำางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื�น ๆ สถาบันวิจัำยและองค์กรท่�ป้รึกษา  เพื�อเลือกหัวข้อ
สำาหรับการศึึกษาอนาคตและจัำดทำารายงานท่�ส่งต่อให้รัฐบาลพิจำารณาต่อไป้13 

เคุรือข้่ายการคุาดการณ์ข้องรัฐบาลฟินุแลนุด์

อ่กองค์ป้ระกอบหนึ�งของระบบคาดการณ์ของฟิินแลนด์คือเครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาล 
(Government Foresight Network) ซึ�งม่สำานักนายกรัฐมนตร่ทำาหน้าท่�เป้็นเลขานุการและเป้็นเจำ้า
ภาพในการป้ระสานงานในกระบวนการคาดการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เช่�ยวชาญและเจำ้าหน้าท่�วิเคราะห์
ด้านการคาดการณ์และอนาคตศึึกษาของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด สมาชิกหลักของเครือข่ายท่�เป้็น
ทางการน่้ป้ระกอบด้วยผู้แทน 2 คนจำากแต่ละกระทรวงในรัฐบาลฟิินแลนด์ รวมทั้งหมด 12 กระทรวง
และเจำ้าหน้าท่�เลขานุการอ่ก 4 คน รวมเป้็น 28 คน  
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วัตถุป้ระสงค์หลักของเครือข่ายน่้คือ เพื�อแลกเป้ล่�ยนข้อมูลและความรู้ด้านการคาดการณ์ ทั้งใน
เชงิสาระและในเชงิวธิก่าร โดยมก่จิำกรรมหลกัคือการวเิคราะห์ปั้จำจัำยขบัเคลื�อนท่�ผลต่อแนวโน้มและการ
เป้ล่�ยนแป้ลงท่�สำาคัญในการพัฒนา รวมไป้ถึงสัญญาณอ่อนแล้วระบุถึงป้ระเด็นป้ัญหาและความรับผิด
ชอบท่�ซ้อนทบักันระหว่างหน่วยงาน เป้รย่บเทย่บผลการวเิคราะห์ท่�เหมอืนหรอืแตกต่างกันระหว่างหน่วย
งาน แล้วจึำงผลติและเผยแพร่รายงานการคาดการณ์ เพื�อนำาเสนอต่อรฐับาล รฐัสภาและสาธารณชนต่อไป้

คุณะกรรมูาธิิการสืามูัญว่าด้วยอนุาคุต

รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติในป้ระเทศึต่าง ๆ มักจัำดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื�อ
พิจำารณากฎหมายและติดตามการทำางานของรัฐบาล รัฐสภาของฟิินแลนด์ก็แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญทั้งหมด 17 คณะ หนึ�งในนั้นคือคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคต (Parliament’s Committee 
for the Future) ซึ�งจำัดตั้งครั้งแรกเป้็นคณะกรรมการวิสามัญใน พ.ศึ. 2536 และยกระดับเป้็นคณะ
กรรมการสามัญใน พ.ศึ. 2543  คณะกรรมาธิการน่้ไม่ได้ทำาหน้าท่�ร่างและพิจำารณากฎหมายเหมือน
กับคณะกรรมาธิการชุดอื�น แต่ทำาหน้าท่�ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่�ยวกับรายงานการคาดการณ์
ของรฐับาล รวมถงึป้ระเดน็เก่�ยวกบัเทคโนโลย่และผลกระทบท่�จำะเกิดขึน้กบัสงัคม คณะกรรมาธกิารดงั
กล่าวสามารถเลอืกหวัข้อและป้ระเดน็ในการวเิคราะห์และพจิำารณาได้ตามดลุยพนิจิำของตนเอง ท่�ผ่านมา 
คณะกรรมาธิการชุดน้่ผลิตและเผยแพร่เอกสารท่�แสดงผลการป้ระเมินเทคโนโลย่และป้ระเด็นท่�สำาคัญ 
ซึ�งกลายเป้็นพื้นฐานของการอภิป้รายในรัฐสภาเมื�อต้องพิจำารณาป้ระเด็นท่�เก่�ยวข้อง14 

คุณลักษณะสำาคัญของคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภาฟิินแลนด์ แตกต่างจำากรูป้แบบ
ในป้ระเทศึอื�น เช่น ในรัฐสภาของเยอรมน่ คณะกรรมาธิการรัฐสภาไม่ได้ดำาเนินการศึึกษาและป้ระเมิน
อนาคตเอง แต่ว่าจำ้างท่�ป้รึกษาหรือสถาบันวิจำัยภายนอกให้ทำาหน้าท่�ส่วนนั้นแทน เพื�อให้กระบวนการ
และผลการวิเคราะห์ม่ความเป้็นกลางและไม่ข้ึนกับแนวคิดทางการเมืองของผู้แทนในรัฐสภา  แต่ใน
กรณ่ของฟิินแลนด์ นักการเมืองท่�อยู่ในคณะกรรมาธิการม่ส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการคาดการณ์ 
โดยเริ�มจำากการกำาหนดหัวข้อ ป้ระเด็นและวิธ่การคาดการณ์ ไป้จำนถึงการเข้าร่วมป้ระชุมและเข่ยน
รายงานท่�ให้ความเหน็อย่างเป็้นทางการต่อข้อเสนอท่�ได้รบัจำากผูเ้ช่�ยวชาญ ความตัง้ใจำของแนวทางแบบ
ฟิินแลนด์น่ค้อืเพื�อให้นกัการเมอืงเข้าใจำป้ระเดน็ปั้ญหาและทางเลอืกของวธิก่ารแก้ไขอย่างถ่องแท้ เพื�อ
นำาไป้สู่การตัดสินใจำท่�ด่ขึ้น15 

กลุ่มูคุาดการณ์ด้านุแรงงานุ สืมูรรถนุะ และคุวามูต้องการด้านุการศึกษา
นอกจำากองคก์รและสถาบันระดับรัฐบาลและรัฐสภาแล้ว ยงัม่การจัำดต้ังกลุ่มคาดการณเ์ฉพาะด้าน

ข้ึนระหว่างกระทรวงต่าง ๆ หนึ�งในน้ันคือ การร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการจ้ำางงานและเศึรษฐกิจำ
 (Ministry of Employment and the Economy) กับกระทรวงศึึกษาธิการ (Ministry of Education) 
วัตถุป้ระสงค์หลักของการจัำดต้ังกลุ่มการคาดการณ์ร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเมื�อ พ.ศึ. 2551 คือ
 เพื�อสร้างระบบคาดการณ์สำาหรับการตัดสินใจำเชิงนโยบายท่�เก่�ยวข้องกับการศึึกษาด้านอาช่วะและ
ความต้องการด้านทักษะและสมรรถนะแรงงาน ท้ังน้่ กระทรวงการจำ้างงานและเศึรษฐกิจำได้เน้นการ
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คาดการณ์ระยะส้ันเก่�ยวกับความต้องการแรงงานในภาพรวม และความต้องการด้านสมรรถนะแรงงาน
และการศึึกษา ในขณะท่�กระทรวงศึึกษาธิการจำะเน้นการคาดการณ์ในเรื�องคล้ายกันแต่เน้นภาพระยะ
ยาว หน่วยงานท้ังสองได้แลกเป้ล่�ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกัน แล้วผลิตรายงานท่�รัฐบาลและรัฐสภา
นำาไป้ใช้ในการวางนโยบายต่อไป้

เคุรือข้่ายการคุาดการณ์ข้องกองทุนุนุวัตกรรมูฟินุแลนุด์
กองทุนนวัตกรรมฟิินแลนด์ (SITRA) จำัดตั้งขึ้นในรูป้แบบองค์กรอิสระใน พ.ศึ. 2510 ภายใต้การ

กำากับของรัฐสภาฟิินแลนด์ เพื�อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสวัสดิการของป้ระชาชนชาวฟิินแลนด์ 
โดยเน้นท่�ป้ระเดน็ความท้าทายสำาหรบัอนาคตของฟิินแลนด์ พนัธกจิำหลกัของกองทนุนวัตกรรมฟิินแลนด์
คือการพัฒนาระบบนวัตกรรมและยกระดับข่ดความสามารถในการแข่งขันของป้ระเทศึ กิจำกรรมหนึ�ง
ของกองทนุฯ คอืการคาดการณ์ความท้าทายในอนาคต โดยการสนบัสนนุการทำางานของเครอืข่ายการ
คาดการณ์ระดบัชาต ิ(National Foresight Network) ซึ�งป้ระกอบไป้ด้วยผู้เช่�ยวชาญรายสาขาและนกั
นโยบายท่�ทำางานร่วมกันในการวิเคราะห์แนวโน้มและป้ัจำจำัยขับเคลื�อนต่าง ๆ

สืมูาคุมูและชมูรมูอนุาคุตศึกษาฟินุแลนุด์

นอกเหนอืจำากองค์กรและเครือข่ายแบบเป็้นทางการท่�จำดัตัง้โดยรฐับาลและรฐัสภาแล้ว ฟิินแลนด์
ยงัมก่ลุม่สมาคมและชมรมของนกัอนาคตศึาสตร์และอนาคตศึกึษาอยูห่ลายกลุม่ด้วยกนั  กลุม่ท่�มจ่ำำานวน
สมาชิกมากท่�สุดคือสมาคมอนาคตศึาสตร์แห่งฟิินแลนด์ (Finnish Society for Futures Studies) 
ซึ�งก่อตั้งใน พ.ศึ. 2523 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิจำัยแห่งชาติ (Central Board of Research 
Councils)  สมาชิกในสมาคมอนาคตศึาสตร์แห่งฟิินแลนด์ป้ระกอบด้วยมหาวิทยาลัย 14 แห่ง สถาบัน
การศึึกษาและวิจำัยอื�นอ่ก 14 แห่ง และสมาชิกรายบุคคลมากกว่า 700 คน16

ท่�มา: Kuosa 2010

แผนุภาพที่ 24
ระบบคุาดการณ์ระดับชาติข้องฟินุแลนุด์
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อ่กเครือข่ายหนึ�งท่�ม่กิจำกรรมอนาคตศึึกษาหรือการคาดการณ์คือสถาบันอนาคตแห่งฟิินแลนด์ 
(Finland Futures Academy - FFA) ซึ�งป้ระกอบด้วยมหาวิทยาลัย 9 แห่งท่�ม่การเร่ยนการสอนด้าน
อนาคตศึาสตร์ โดยม่คณะเศึรษฐศึาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทอร์กู (Turku University) และศึูนย์วิจัำย
อนาคตแห่งฟิินแลนด์ (Finland Futures Research Centre – FFRC) ทำาหน้าท่�ป้ระสานงานของ
สถาบันศึูนย์ FFRC เป้ิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึึกษาในด้านอนาคตศึาสตร์ และเป้็นหนึ�งในสถาบันการ
ศึกึษาท่�ใหญ่ท่�สดุแห่งหนึ�งในโลกในด้านน่ ้ โครงการวจิำยัและงานศึกึษาอื�นของ FFRC ได้รบัเงนิสนบัสนนุ
จำากกองทุนพัฒนาระดับชาติของฟิินแลนด์และจำากป้ระชาคมยุโรป้17 ผลงานของ FFRC โดยมากเป้็น
รายงานเชิงวิชาการมากกว่างานคาดการณ์ท่�ตอบโจำทย์ของรัฐบาลในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ 
บทบาทของหน่วยงานน่้จึำงแตกต่างจำากองค์กรด้านอนาคตศึึกษาอื�น ๆ ท่�ม่ความสัมพันธ์โดยตรงกับ
รัฐบาลและรัฐสภา นอกจำากสมาคมทั้งสองแล้ว ฟิินแลนด์ยังม่การรวมกลุ่มอย่างไม่เป้็นทางการของนัก
อนาคตศึาสตร์ นักคาดการณ์ และผู้เช่�ยวชาญท่�ในสาขาต่าง ๆ  แผนภาพ 24 แสดงระบบคาดการณ์
ระดับป้ระเทศึของฟิินแลนด์ องค์ป้ระกอบทัง้ 6 กลุม่และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและสถาบนัเหล่าน่้

กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ของฟิินแลนด์มักดำาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไป้น่้
1. ก�าหนุดกรอบและระเบยีบ แผนพฒันาของรฐับาลกำาหนดหวัข้อและทศิึทางของการศึึกษา

และคาดการณ์ของแต่ละกระทรวง สำานักนายกรัฐมนตร่ทำาหน้าท่�ป้ระสานงานและแต่งตั้ง
คณะทำางานในด้านต่าง ๆ

2. เก็บรวบรวมู ผลิตและประมูวลข้้อมููล หน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจำัยเก็บรวบรวมและ
ป้ระมวลข้อมูลท่�เก่�ยวข้องกับป้ระเด็นเนื้อหาแต่ละหัวข้อและป้ระเด็น 

3. วเิคุราะห์และสัืงเคุราะห์ข้้อมููล หน่วยงานและสถาบนัวิจำยัวเิคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์
การเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต 

4. ตีคุวามู สำานักนายกรัฐมนตร่ผลิตรายงานเก่�ยวกับอนาคต เงื�อนไขและบริบทของการ
ดำาเนินโยบาย และผลการศึึกษาของเครือข่ายอนาคตของรัฐบาล (Government Future 
Network) ส่วนคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภา แสดงความเห็นและเสนอผล
การป้ระเมินเทคโนโลย่ พร้อมด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของป้ระชาชนเก่�ยวกับ
รายงานการคาดการณ์ต่าง ๆ

5. คุาดการณ ์ รายงานอนาคตท่�ผลิตโดยรัฐบาลจำะม่การวิเคราะห์ฉากทัศึน์ และสถานการณ์
สมมติท่�ควรพิจำารณา

6. ผลผลิตและเผยแพร ่การเผยแพร่รายงาน พร้อมกับการจำัดกระบวนการม่ส่วนร่วมและรับ
ฟิังความคิดเห็นจำากทุกภาคส่วน 

7. ก�าหนุดยุทธิศาสืตร ์  แต่ละหน่วยงานนำาเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและยุทธศึาสตร์ เพื�อ
ส่งต่อไป้ยังสภาเศึรษฐกิจำ (Economic Council) และกระทรวงท่�เก่�ยวข้อง เพื�อกำาหนด
แผนการทำางานของรัฐบาล พร้อมกับพรรคการเมืองและคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 



อนาคตศึกษา | 222

ระบบคาดการณ์
ของสิงคโปร์

สงิคโป้ร์เป็้นอก่ป้ระเทศึหนึ�งท่�ให้ความสำาคญักับระบบคาดการณ์ระดบัชาต ิและได้พฒันาระบบสถาบนั
และองค์กรท่�เก่�ยวข้องกับการคาดการณ์เพื�อการวางแผนยุทธศึาสตร์ของรัฐบาล จำุดเริ�มต้นของระบบ
คาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ของสงิคโป้ร์คอืการจำดัตัง้สำานกังานตรวจำจำบัความเส่�ยงและวางแผนฉากทศัึน์ 
(Risk Detection and Scenario Planning Office) ภายใต้กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) 
ใน พ.ศึ. 2534 หลังจำากนั้น รัฐบาลสิงคโป้ร์จำัดตั้งสำานักงานวางแผนฉากทัศึน์ (Scenario Planning 
Office) ภายใต้แผนกบริการสาธารณะ (Public Service Division) ของสำานักนายกรัฐมนตร่ (Prime 
Minister’s Office) ใน พ.ศึ. 2538 หน้าท่�หลักของหน่วยงานน่้คือการพัฒนาฉากทัศึน์จำากมุมมองใน
ภาพรวมของรัฐบาลสิงคโป้ร์18 ต่อมาใน พ.ศึ. 2546 ได้เป้ล่�ยนชื�อเป้็นสำานักงานนโยบายยุทธศึาสตร์ 
(Strategic Policy Office) เพื�อสะท้อนบทบาทท่�เน้นการเชื�อมโยงงานด้านการคาดการณ์กับงาน
วางแผนเชิงยุทธศึาสตร์มากขึ้น  

การพัฒนาคร้ังใหญ่ของระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ของสิงคโป้ร์คือการจัำดต้ังแผน
งานป้ระเมินความเส่�ยงและการกวาดสัญญาณ (Risk Assessment and Horizon Scanning 
Programme) ใน พ.ศึ. 2548 และศูึนย์การกวาดสัญญาณ (Horizon Scanning Centre) 
ใน พ.ศึ. 2551 หลังจำากน้ัน กิจำกรรมดา้นการคาดการณ์และศึึกษาอนาคตได้แพรข่ยายไป้ทุกหนว่ยงาน
ของรัฐบาลสิงคโป้ร์ โดยจัำดต้ังแผนกและกลุ่มงานท่�ทำาหน้าท่�ด้านน้่โดยเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน จึำงม่
ความจำำาเป้น็ท่�ตอ้งจัำดต้ังหนว่ยงานป้ระสานการทำางานของกลุม่ศึึกษาอนาคตเหลา่น้่ รัฐบาลสิงคโป้รจึ์ำง
จัำดต้ังเครือข่ายอนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ (Strategic Futures Network) ข้ึนใน พ.ศึ.  255319 

ในช่วงเวลาใกล้เค่ยงกันน้่ รัฐบาลสิงคโป้ร์ได้จัำดต้ังศูึนย์เพื�ออนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ (Centre for 
Strategic Futures – CSF) ใน พ.ศึ. 2552 ในฐานะหน่วยงานให้คำาป้รึกษาภายในสำานักงานนโยบาย
ยทุธศึาสตร์ (SPO) เพื�อเน้นงานวิเคราะห์เก่�ยวกับป้ระเด็นหัวข้อท่�ยงัม่การศึึกษาอยูน้่อยหรือเป็้นจุำดบอด
 และดำาเนินโครงการวิจัำยอนาคตระยะยาว ไป้พร้อมกับการทดลองใช้วิธ่การคาดการณ์ใหม่ท่�ทันสมัย
มากข้ึน เมื�อไม่นานมาน้่ ใน พ.ศึ. 2558 ศูึนย์ CSF ได้ยกระดับเป็้นกลุ่มยุทธศึาสตร์หนึ�งในสำานักนายก
รัฐมนตร่ โดยม่หน้าท่�สนับสนุนการวางแผนยุทธศึาสตร์และการจัำดลำาดับความสำาคัญของนโยบายรัฐบาล
ท้ังหมด รวมไป้ถงึการป้ระสานการทำางานและการพฒันายทุธศึาสตรร์ะหว่างหน่วยงาน และสง่เสริมการ
พัฒนาข่ดความสามารถด้านต่าง ๆ ในงานบริการสาธารณะของรัฐบาลสิงคโป้ร์
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กิจำกรรมด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ของรัฐบาลสิงคโป้ร์เกือบท้ังหมดอยู่ภายใต้การกำากับ
ของสำานักนายกรัฐมนตร่ ซึ�งสื�อให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโป้ร์ให้ความสำาคัญกับการศึึกษาอนาคตและการคาด
การณ์เป็้นอย่างมาก หน่วยงานย่อย 2 แห่งภายใต้สำานักนายกรัฐมนตร่ม่บทบาทพิเศึษในการคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์ของสิงคโป้ร์ คือ สำานักงานป้ลัดกระทรวง (Permanent Secretary Secretariat) ด้านความ
มั�นคงแห่งชาติและการป้ระสานงานข่าวกรอง (National Security and Intelligence Coordination 
- NSIC) ซึ�งม่ศูึนย์ป้ระสานงานด้านความมั�นคงแห่งชาติ (National Security Coordiation Center) 
ภายใต้องค์กรน้่ งานด้านการคาดการณ์จำะดำาเนินการโดยศูึนย์กวาดสัญญาณ (Horizon Scanning 
Office) อ่กหน่วยงานหนึ�งภายใต้สำานักนายกรัฐมนตร่ท่�ทำางานด้านการคาดการณ์คือสำานักงานนโยบาย
ยุทธศึาสตร์ (SPO) และศูึนย์เพื�ออนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ (CSF) และเครือข่ายอนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ 
(SFN) ท่�ได้กล่าวถึงไป้ตอนต้น  บทบาทสำาคัญของหน่วยงาน SFN คือสร้างความตระหนักในหน่วยงาน
ของรัฐบาลท้ังหมดเก่�ยวกับกิจำกรรมและผลงานของหน่วยคาดการณ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไป้พร้อมกับ
การป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานเหล่าน้่ เพื�อเสริมฤทธ์ิของการทำางานรว่มกันและการขยายขนาดและ
ขอบเขตของงานท่�ทำาร่วมกันได้ นอกจำากท้ังสององค์กรน้่แล้ว ยังม่หน่วยคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์
(Strategic Foresight Unit) ภายใต้กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) ท่�ดำาเนินกิจำกรรม
ด้านการคาดการณ์ โดยเน้นป้ระเด็นท่�ม่ผลสืบเนื�องระยะยาวต่อระบบการเงินและการคลังของสิงคโป้ร์ 

ท่�มา: Kuosa 2010

แผนุภาพที่ 25
ระบบคุาดการณ์ระดับชาติข้องสืิงคุโปร์
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คุณลักษณะสำาคัญของระบบคาดการณ์เชิงยทุธศึาสตร์ของสิงคโป้ร์ท่�เหมือนกับกรณ่ของฟิินแลนด์
คือความตระหนกัและการใหค้วามสำาคัญกับการคาดการณภ์ายในหนว่ยงานรฐับาล ท้ังการจำดัต้ังองคก์ร
เฉพาะทางดา้นอนาคตศึึกษาและการนำาผลผลติและผลลพัธ์จำากกจิำกรรมการคาดการณไ์ป้ใช้ต่อจำริงใน
การวางแผนนโยบายและยุทธศึาสตร์ด้านต่าง ๆ ของป้ระเทศึ  ส่วนท่�แตกต่างกันอย่างชัดเจำนคือกลุ่ม
ชุมชนด้านอนาคตศึึกษาท่�ไมได้อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐบาล ในสิงคโป้ร์ นักคาดการณ์และอนาคต
ศึึกษาท่�ไม่ได้สังกัดรัฐบาลโดยตรงม่อยู่ไม่มาก เมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกับกรณ่ของฟิินแลนด์ แม้ว่าวิทยาลัย
นานาชาติศึึกษา เอส ราชารัตนัม (S. Rajaratnam School of International Studies) ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยห่นานหยาง (Nanyang Technological University)  ม่การเปิ้ดหลักสูตรด้านอนาคตศึึกษา
และม่โครงการวิจัำย และศึึกษาป้ระเด็นท้าทายในอนาคตร่วมกับรัฐบาลสิงคโป้ร์อยูเ่ป็้นป้ระจำำาก็ตาม20 

คุณลักษณะเฉพาะของระบบคาดการณ์ของสิงคโป้ร์คือการรวมศูึนย์ของการบริหารจัำดการระบบ
คาดการณ์ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลท้ังหมด หน่วยงานและกิจำกรรมด้านการคาดการณ์ท้ังหมดของ
รัฐบาลสิงคโป้ร์ ไม่ว่าจำะอยูใ่นกระทรวงหรือสำานักงานใดก็ตามจำะอยูภ่ายใต้การกำากับโดยตรงของผู้ดำารง
ตำาแหน่งหัวหน้าเจ้ำาหน้าท่�ภาครัฐ  (Head of civil service) ซึ�งม่บทบาทคล้ายกับเลขาธิการสำานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนของรฐับาลไทย หัวหน้าเจ้ำาหน้าท่�ภาครฐัโดยตำาแหนง่แล้ว ยงัเป็้นป้ลัด
กระทรวง (permanent secretary) ด้านความมั�นคงแห่งชาติและการป้ระสานข่าวกรอง (National 
Security and Intelligence Coordination) และป้ลัดกระทรวงการคลัง อ่กท้ังยังเป็้นป้ระธานของ
เครือข่ายอนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ (Strategic Futures Network) อ่กด้วย 
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สรุป
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ระดับป้ระเทศึของฟิินแลนด์และสิงคโป้ร์เป้็นสองตัวอย่าง
ท่�ถือว่าเป้็นระบบคาดการณ์ระดับชาติท่�ได้พัฒนาไป้มาก ทั้งในด้านองค์กร สถาบัน และ
บุคลากรท่�เข้ามาม่ส่วนร่วมในการคาดการณ์และการนำาผลจำากการคาดการณ์ไป้ใช้ต่อในการ
วางแผนนโยบายระดับป้ระเทศึ ท้ังสองป้ระเทศึม่รูป้แบบและโครงสร้างของระบบคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์ท่�แตกต่างกัน ซึ�งเป้็นไป้ตามบริบทด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะของ
แต่ละป้ระเทศึ ป้ัจำจำัยสำาคัญป้ระการหนึ�งท่�ทำาให้ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ของทั้งสอง
ป้ระเทศึป้ระสบความสำาเร็จำคือ การเชื�อมระบบคาดการณ์กับองค์ป้ระกอบส่วนอื�น ๆ ของ
ระบบการวางแผนนโยบายและยุทธศึาสตร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ได้แยกส่วนซึ�งกันและกัน จำึง
ทำาให้กระบวนการและผลลพัธ์จำากการคาดการณ์สอดคล้องกันและเป็้นป้ระโยชน์กบัหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรเอกชนอื�น ๆ ท่�สามารถเอาผลการคาดการณ์ไป้วางแผนนโยบายและการ
ทำางานของแต่ละองค์กรได้

เมื�อเป้ร่ยบเท่ยบโครงสร้างและแนวคิดพื้นฐานของระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ของ
ฟิินแลนด์และสิงคโป้ร์แล้ว จำะเห็นได้ว่า ท้ังสองป้ระเทศึต่างให้ความสำาคัญมากกับการคาด
การณ์เชงิยทุธศึาสตร์ โดยท่�รฐับาลของทัง้สองป้ระเทศึต่างตระหนกัและให้ความสำาคญักับการ
คาดการณ์ในหน่วยงานรัฐบาล ทั้งสองป้ระเทศึจำัดตั้งองค์กรเฉพาะทางด้านการคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์และด้านอนาคตศึึกษา อ่กทั้งยังม่การนำาผลผลิตและผลลัพธ์จำากการคาดการณ์ไป้
ใช้ต่อจำริงในการวางแผน

ในขณะเด่ยวกัน ทั้งสองป้ระเทศึม่ความแตกต่างในโครงสร้างและแนวคิดพื้นฐานของ
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ โครงสร้างและระบบด้านการคาดการณ์ของฟิินแลนด์แสดง
ถึงความพยายามในการถ่วงดุลอำานาจำระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ จำึงม่หน่วยงานท่�
รบัผดิชอบด้านการคาดการณ์ท่�อยูภ่ายใต้รฐับาลและท่�อยูภ่ายใต้รฐัสภา และม่กระบวนการใน
การตรวจำสอบเนือ้หาซึ�งกนัและกนั พร้อมกนัน้่ ชมุชนด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์ของ
ฟิินแลนด์ม่อยู่ในหลายองค์กร ทั้งท่�เป้็นสถาบันการศึึกษา สถาบันการวิจำัย บริษัทเอกชน และ
องค์กรภาคป้ระชาชน โครงการคาดการณ์ท่�นำาไป้สูก่ารกำาหนดนโยบายมกัเปิ้ดให้ตวัแทนกลุม่ผู้
มส่่วนได้ส่วนเส่ยหรอืป้ระชาชนทั�วไป้เข้ามาม่ส่วนร่วมด้วย โครงสร้างและระบบคาดการณ์เชงิ
ยุทธศึาสตร์อาจำนับได้ว่าเป้็นแบบกระจำายศึูนย์  

ในทางตรงกันข้าม โครงสร้างและระบบการคาดการณ์ของสิงคโป้ร์ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป้็น
หลัก และม่การรวมศูึนย์อำานาจำในการบริหารจัำดการและตัดสินใจำไว้กับหน่วยงานหลักของ
รัฐบาล แม้ว่าอาจำม่สถาบันการศึึกษาท่�ม่การเร่ยนการสอนและงานวิจำัยในด้านอนาคตศึึกษา
และการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์บ้าง แต่มักเป้็นหน่วยงานรัฐบาลท่�ดำาเนินกระบวนการคาด
การณ์ กระบวนการมส่่วนร่วมของตวัแทนป้ระชาชนหรอืป้ระชาชนทั�วไป้ในการคาดการณ์เชงิ
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ยทุธศึาสตร์จำงึมอ่ยูน้่อย อาจำกล่าวได้ว่า ระบบคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ของแต่ละป้ระเทศึสะท้อน
ป้รัชญาพื้นฐานและแนวทางการบริหารรัฐกิจำโดยรวมของป้ระเทศึนั้น

ทัง้น้่ทัง้นัน้ ระบบคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ของทัง้สงิคโป้ร์และฟิินแลนด์ต่างกเ็ป็้นส่วนหนึ�ง
ของระบบการวางแผนนโยบายสาธารณะของป้ระเทศึท่�ได้รับการยอมรับว่าม่ป้ระสิทธิภาพใน
การบริหารรัฐกิจำ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านข่ดความสามารถในการนำาแผนไป้ป้ฏิบัติใช้จำริง ส่วน
หนึ�งอาจำเนื�องจำากการวางแผนนโยบายสาธารณะในป้ระเทศึเหล่าน่ย้ดึถอืหลักการใช้หลักฐานเชงิ
ป้ระจำักษ์ ผลการคาดการณ์จำึงมักได้รับการยอมรับจำากนักวางแผนและผู้ม่อำานาจำตัดสินใจำ 

ในทางตรงกันข้าม ในป้ระเทศึท่�ม่ข่ดความสามารถในการป้ฏิบัติตำ�ากว่าป้ระเทศึเหล่าน่้ 
กระบวนการวางนโยบายสาธารณะอาจำไม่ให้ความสำาคัญกับหลักฐานเชิงป้ระจำักษ์เท่าใดนัก 
และแผนท่�ได้พัฒนาขึ้นมามักไม่นำาไป้สู่การป้ฏิบัติ ความท้าทายหนึ�งของระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์จึำงคือการสร้างความตระหนักทั้งในวงกว้างและในวงการนักวิชาการและนักนโยบาย
ถึงความสำาคัญและป้ระโยชน์ของการคาดการณ์ การสร้างชุมชนนักป้ฏิบัติ (community of 
practice) ด้านการคาดการณ์จึำงม่ความสำาคัญยิ�ง โดยเป้็นชุมชนฐานกว้างท่�ครอบคลุมไป้ถึงผู้
ป้ฏิบัติในองค์กรไม่แสวงหากำาไร สื�อมวลชน ผู้นำาท้องถิ�น กลุ่มเยาวชน ฯลฯ นอกเหนือไป้จำาก
นักวิชาการ เทคโนแครตในองค์กรภาครัฐ นักการเมือง และผู้เช่�ยวชาญจำากต่างป้ระเทศึ ซึ�งมัก
ม่บทบาทในการกำาหนดนโยบายสาธารณะมาแต่เดิมอยู่แล้ว
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อนาคตศึกษา
ในประเทศไทย

Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. 
We have only today. Let us begin.

Mother Teresa

5
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อนาคตในภาษา

แต่ละวฒันธรรมแต่ละภาษาต่างพฒันาคำาศึพัท์ขึน้มาอธบิายป้รากฏการณ์รอบตัวไม่เหมอืนกนั ตวัอย่าง
เช่น คำาว่า “หิมะ” ในภาษาไทยม่อยู่เพ่ยงคำาเด่ยว เช่นเด่ยวกับคำาว่า “นำ้าแข็ง”  แต่ในภาษาอินนวูท 
(Inuit) ของชาวเอสกโิมมค่ำาท่�ใช้หมายถงึหมิะและสภาพต่าง ๆ  ของหมิะมากกว่า 50  คำา ในภาษาซาม่ 
(Saami) ท่�ใช้แพร่หลายในนอร์เวย์ สว่เดนและฟิินแลนด์ ม่คำาศึัพท์มากกว่า 180 คำาท่�สื�อถึงสภาพต่าง 
ๆ ของหิมะและนำ้าแข็ง1 

เช่นเด่ยวกันน้่ ในภาษาอังกฤษม่คำาท่�ใช้อธิบายความพยายามในการรู้ถึงและเข้าใจำถึงอนาคต
อยู่จำำานวนมาก จำากการสืบค้นคำาเหมือนของคำาว่า forecast ใน thesaurus.com พบว่าม่คำาท่�ม่
ความหมายเหมือนหรือคล้ายกันอยู่จำำานวนมาก อาทิ anticipate, augur, calculate, conclude, 
determine, estimate, foresee, foretell, gauge, portend, adumbrate, conjecture, 
demonstrate, divine, figure, gather, infer, plan, predetermine, presage, prognosticate, 
prophesy, reason, surmise, telegraph, call the turn, dope out, figure out, in the cards, 
see it coming, soothsay  เมื�อค้นหาเพิ�มเติมในพจำนานุกรมออนไลน์ Oxforddictionaries.com 
แล้ว พบคำาเหมือนเพิ�มเติม ได้แก่ predict, forewarn, guess, hazard a guess, conjecture, 
speculate, estimate, reckon, expect, previse, vaticinate, auspicate 

ในทางกลับกัน คำาเหล่าน่้ในภาษาไทยม่อยู่ไม่มาก และดูเหมือนกับว่าเป้็นคำาท่�พยายามแป้ลมา
จำากภาษาอังกฤษหรือภาษาอื�น เช่น พยากรณ์ คาดการณ์ คาดคะเน คาดป้ระมาณ ทำานายทายทัก 
เดา คาดเดา หยั�งรู้ มองไป้ข้างหน้า ฯลฯ หากเราเชื�อในทฤษฎ่ภาษาสัมพัทธ์ (linguistic relativity) 
ซึ�งเสนอว่า ผู้คนท่�ใช้ภาษาต่างกันจำะคิดและมองโลกต่างกันเนื�องจำากใช้คำาศึัพท์และไวยากรณ์ท่�ต่าง
กัน การท่�ศึัพท์ภาษาไทยท่�สื�อถึงความพยายามรู้ถึงอนาคตม่ไม่มากเท่ากับในภาษาอังกฤษหรือภาษา
อื�น อาจำตัง้เป็้นสมมตฐิานได้ว่า ผูค้นในสงัคมไทยอาจำไม่ได้คดิถึงอนาคตเท่ากับผู้คนในสังคมวฒันธรรม
อื�น หรือม่ความคิดเก่�ยวกับอนาคตในรูป้แบบท่�แตกต่างจำากสังคมวัฒนธรรมอื�น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
เป้็นท่�รู้กันด่ในวงการอนาคตศึึกษาว่า ป้ระเทศึไทยยังม่งานวิจำัยเก่�ยวกับอนาคตอยู่ไม่มาก แต่นั�นก็ไม่
ได้หมายความว่า คนไทยไม่คิดถึงอนาคต  คำาถามเก่�ยวกับมุมมองและทัศึนคติของคนไทยเก่�ยวกับ
อนาคตจำึงยังคงต้องม่การศึึกษาเชิงป้ระจำักษ์ต่อไป้ 



อนาคตศึกษา | 230

อย่างไรกต็าม การคำานงึถงึอนาคตเป็้นส่วนหนึ�งของกระบวนการวางแผน ไม่ว่าจำะม่การระบอุย่าง
ชัดเจำนเก่�ยวกับภาพอนาคต และใช้แนวคิดและวิธ่การวิเคราะห์ตามหลักอนาคตศึาสตร์หรือไม่ก็ตาม 
การวิเคราะห์เพื�อการวางแผนนโยบายในป้ระเทศึไทย นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศึรษฐกิจำและสังคมแห่ง
ชาติ ไป้จำนถึงแผนยุทธศึาสตร์ระดับกระทรวงทบวงกรม โดยมากเน้นการพิจำารณาแนวโน้มจำากอด่ต 
สถานการณ์ป้ัจำจุำบัน และความเป้็นไป้ได้ในอนาคต ทั้งการวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านโครงสร้าง
ป้ระชากร ด้านการตั้งถิ�นฐานด้านเศึรษฐกิจำและการลงทุน ด้านการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านเทคโนโลย่ ด้าน
สังคมวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและสถาบัน รวมถึงด้านสิ�งแวดล้อม เช่น การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิ
อากาศึ  ดงันัน้ ทกุศึาสตร์และสาขาวชิาท่�สร้างองค์ความรูแ้ละข้อมลูพืน้ฐานท่�นำาไป้ใช้ในการวางแผน 
ล้วนแล้วแต่ม่การศึึกษาอนาคตด้วยกนัทัง้สิน้  โดยเน้นการคาดการณ์และพยากรณ์ในป้ระเดน็ท่�สนใจำ
ของตนเองด้วยกรอบแนวคิดและเครื�องมือวิเคราะห์ท่�นิยมอยู่ในศึาสตร์นั้น ด้วยเหตุน้่ การศึึกษา
อนาคตไม่ใช่เป้็นเรื�องใหม่สำาหรับวงการวิชาการและวงการวางแผนนโยบายในป้ระเทศึไทย

แม้ว่านักวิชาการในป้ระเทศึไทยได้ศึึกษาการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านต่าง ๆ เพื�อการวางแผนอนาคต
มาอยู่พอสมควร แต่การศึึกษาอนาคตอย่างเป้็นระบบตามแนวคิดท่�พัฒนาเรื�อยมาในวงการอนาคต
ศึาสตร์ระดับโลกดังท่�ทบทวนมาในบทก่อนหน้าน้่ อาจำยังไม่แพร่หลายในวงการวิชาการและวงการ
วางแผนในป้ระเทศึไทยเท่าใดนกั  กรอบแนวคดิและเครื�องมอืท่�ใช้ในงานศึกึษาอนาคตในป้ระเทศึไทย
ท่�ผ่านมาม่จำำากัด ถึงแม้ว่านักวิชาการและนักวางแผนนโยบายอาจำได้รับการอบรมและเร่ยนรู้เก่�ยวกับ
อนาคตศึาสตร์และการคาดการณ์เชิงยทุธศึาสตร์มาบ้าง แต่ยงัไม่มากพอท่�จำะสร้างชมุชนทางวชิาการท่�
มค่วามคกึคกัและเผยแพร่ความรูแ้ละเครื�องมอืด้านการศึกึษาอนาคตไป้ทั�วป้ระเทศึ  อก่ทัง้ป้ระเทศึไทย
ยงัไม่มก่ารเรย่นการสอนด้านอนาคตศึาสตร์อย่างเป็้นกจิำจำะลกัษณะ จำงึนบัเป็้นสาขาวชิาท่�ยงัมช่่องว่าง
และโอกาสท่�จำะพัฒนาต่อไป้ได้อ่กมาก

เนื้อหาในบทน่้ทบทวนงานด้านอนาคตศึาสตร์ของป้ระเทศึไทย ทั้งงานวิชาการท่�วิเคราะห์แนว
โน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงและภาพอนาคตของป้รากฏการณ์ การใช้วิธ่การวิเคราะห์ด้านอนาคตศึาสตร์ 
โดยเฉพาะงานศึึกษาอนาคตของป้ระเทศึไทยท่�ได้รับการอ้างอิงถึงในวงการอนาคตศึาสตร์ รวมถึง
การจัำดตัง้สถาบนัและองค์กรท่�เน้นการศึึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ในป้ระเทศึไทย
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ประสบการณ์ด้านอนาคต
ศึกษาในประเทศไทย

แม้ว่าสถาบันการศึึกษาในป้ระเทศึไทยในป้ัจำจุำบันยังไม่เป้ิดสอนหลักสูตรอนาคตศึาสตร์อย่างเป้็น
ทางการ แต่ท่�ผ่านมาม่การเผยแพร่แนวคิดและวิธ่การวิจำัยอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์
อยูบ้่าง ในบางครัง้เป็้นการฝึกอบรมเฉพาะกจิำสำาหรบัผูบ้รหิาร นกัวางแผนหรอืนกัวจิำยัท่�สนใจำ ในบาง
กรณเ่ป็้นการสอนวธิก่ารศึกึษาอนาคตในรายวชิาด้านระเบย่บวธิวิ่จำยัในหลักสูตรด้านศึกึษาศึาสตร์หรอื
ครศุึาสตร์  วธ่ิการพยากรณ์และคาดการณ์บางป้ระเภทเป็้นส่วนหนึ�งของความรูแ้ละทกัษะในบางสาขา
วชิาอยูแ่ล้ว เช่น การพยากรณ์ด้านเศึรษฐกจิำด้วยเครื�องมอืเศึรษฐมติแิละแบบจำำาลองทางสถติใินสาขา
เศึรษฐศึาสตร์ การวิเคราะห์ระบบในสาขาวศิึวกรรมศึาสตร์ ฯลฯ แต่ความรูแ้ละเครื�องมอืเหล่าน่ไ้ม่ได้
นำาเสนอเป้็นส่วนหนึ�งของวิชาอนาคตศึึกษาโดยตรง

ในการป้ระมวลองค์ความรู้ด้านอนาคตศึึกษาในโครงการวิจัำยท่�เป็้นจุำดเริ�มต้นของหนังสือเล่มน้่ 
ผู้เข่ยนพยายามตอบคำาถามว่า งานวิจัำยและงานวางแผนในป้ระเทศึไทยท่�ผ่านมาได้ใช้กรอบความคิด
และวิธ่การคาดการณ์อย่างใดบ้าง  จุำดเริ�มต้นของการวิเคราะห์ในส่วนน้่คือการเลือกชุดเครื�องมือท่�
วงการอนาคตศึาสตรย์อมรับว่าเป็้นวิธ่การท่�เป็้นระบบและเชื�อถือได้ โดยผู้เข่ยนได้เลือกชุดวิธ่การศึึกษา
อนาคตท่�ป้ระมวลโดยเจำอโรม เกลน (Jerome Glenn) และเธโอดอร์ กอร์ดอน (Theodore Gordon) 
ในหนังสือ Futures Research Methodology Version 3.0 (2009) ตามท่�อธิบายไป้โดยสังเขป้ในบท
ท่�ส่� พร้อมกันน้่ ผู้เข่ยนยังได้สืบหาบทความวิชาการท่�ศึึกษาป้ระเด็นเก่�ยวกับอนาคตของป้ระเทศึไทย
ในด้านต่าง ๆ ท่�ใช้เครื�องมือใดเครื�องมือหนึ�งท่�ระบุไว้ในบทน้ัน การป้ระมวลความรู้ท่�นำาเสนอในบทน้่
จำะเน้นบทความหรือรายงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังท่�ม่การเผยแพร่ต่อสาธารณะและท่�ใช้
เพื�อการวางแผนและดำาเนินการภายในองค์กรเท่าท่�จำะสืบหาและอ้างอิงถึงได้

จำากการป้ระมวลงานวจิำยัและงานวางแผนท่�มก่ารพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตด้านต่าง ๆ  ใน
ป้ระเทศึไทยจำำานวน 140 รายการ พบว่า ในภาพรวม แม้ว่างานวิจำัยและงานวางแผนในป้ระเทศึไทย
โดยมากไม่ได้ระบุอย่างชัดเจำนว่าเป้็นงานด้านอนาคตศึึกษาโดยตรง แต่ม่งานจำำานวนมากท่�วิเคราะห์
แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงและคาดการณ์หรอืพยากรณ์ไป้ข้างหน้า โดยใช้วธิก่ารและเครื�องมอืท่�ได้รับ
การยอมรับในหมู่นักอนาคตศึาสตร์ และโดยมากใช้วิธ่การและเครื�องมือเชิงป้ริมาณเป้็นหลัก โดยม่
ความหลากหลายด้านกรอบความคดิและป้ระเภทของแบบจำำาลอง ทัง้น่ ้กรอบแนวคดิเก่�ยวกบัอนาคต
ในงานเหล่าน่โ้ดยมากเป็้นในลกัษณะของการพยากรณ์ (prediction, forecast) ของอนาคตเชงิเด่�ยว
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มากกว่าการคาดการณ์แบบพหุอนาคต (multiple futures) แต่ก็ม่บางงานท่�วิเคราะห์สถานการณ์
หรือฉากทัศึน์ท่�ผันแป้รไป้ตามเงื�อนไขและค่าพารามิเตอร์ของตัวแป้รท่�แตกต่างกัน 

นอกจำากน้่ งานวจิำยัและงานวางแผนในป้ระเทศึไทยท่�คำานงึถงึอนาคตม่ความหลากหลายมากทัง้
ในด้านป้ระเดน็หวัข้อและเครื�องมอืท่�ใช้วิเคราะห์  หวัข้อท่�พบมต่ัง้แต่ด้านวิทยาศึาสตร์สุขภาพและด้าน
การแพทย์ เช่นเรื�องระบาดวทิยา ด้านวทิยาศึาสตร์กายภาพในหวัข้อเก่�ยวกบัสภาพภมูอิากาศึและสิ�ง
แวดล้อม ไป้จำนถึงด้านสังคมศึาสตร์ ซึ�งม่หัวข้อตั้งแต่เรื�องการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านป้ระชากร ทรัพยากร
บุคคล ด้านเศึรษฐศึาสตร์ม่หัวข้อเก่�ยวกับการเงินการธนาคาร ท่�ดินและอสังหาริมทรัพย์ ท่�อยู่อาศึัย 
ในด้านภูมิศึาสตร์ ม่การวิเคราะห์การใช้ป้ระโยชน์ท่�ดิน การศึึกษา การท่องเท่�ยว รวมถึงงานศึึกษา
ท่�มุ่งเพื�อการวางแผน เช่น การวางแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำ การพัฒนาอุตสาหกรรม การวางแผนด้าน
สาธารณปู้โภคสาธารณปู้การ โครงข่ายและระบบการขนส่ง ฯลฯ อาจำกล่าวได้ว่า แทบทกุศึาสตร์และ
สาขาท่�ม่การวิจำัยเชิงป้ระจำักษ์และม่นัยของการวางแผนนโยบายจำะม่งานศึึกษาเก่�ยวกับแนวโน้มและ
การคาดการณ์ไป้ยงัอนาคต เป็้นท่�น่าสงัเกตว่า ในช่วงป้ระมาณ 10 ปี้ท่�ผ่านมา งานศึกึษาและวจิำยัเก่�ยว
กบัอนาคตม่จำำานวนเพิ�มขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในสาขาวชิาศึึกษาศึาสตร์และครศุึาสตร์ โดยเฉพาะในกลุม่
สาขาวิชาการวิจำัยและระเบ่ยบวิธ่วิจำัย และการบริหารและพัฒนาการศึึกษา อย่างไรก็ตาม งานศึึกษา
เหล่าน่ม้กัเน้นการทดลองใช้เครื�องมอืด้านอนาคตศึกึษาเป็้นหลกั โดยแทบไม่ตัง้กรอบแนวคดิท่�นำามา
ใช้เป้็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎ่และนัยเชิงนโยบายเท่าใดนัก

จำากการป้ระมวลองค์ความรูใ้นงานเข่ยนด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์ในป้ระเทศึไทยตาม
เกณฑ์ด้านวธิก่ารและเครื�องมอืวเิคราะห์พบว่า แม้ว่างานศึกึษาหลายชิน้ใช้วธ่ิวจิำยัและคาดการณ์หลาย
วิธ่ผสมกัน แต่ในภาพรวมการใช้วิธ่การศึึกษาทั้งหมด 13 วิธ่หลัก ซึ�งสรุป้ได้โดยสังเขป้ดังน่้

 
การวิเคุราะห์แบบจ�าลองพฤติกรรมูข้องผู้กระท�า  
แนวคิดและเครื�องมือแบบจำำาลองพฤติกรรมผู้กระทำา (agent-based modeling) เป้็นเครื�อง

มือท่�เริ�มเป้็นท่�ยอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในงานวิจัำยท่�วิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลง
ในป้ระเทศึไทย บางงานป้ระยุกต์ใช้วิธ่การน้่ในการจำำาลองสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น งานศึึกษา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎ่ในการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมการใช้ถนนตามสภาพถนนใน
กรุงเทพมหานคร2 การป้ระยุกต์ใช้การจำำาลองสถานการณ์ด้วยวิธ่การตัวกระทำาสำาหรับแผนกผู้ป้่วย
นอกในโรงพยาบาล3 การจำำาลองสถานการณ์แบบการม่ส่วนร่วมของการป้ลูกข้าวและการย้ายถิ�น4 
และการจำำาลองสถานการณ์การบริหารจำัดการนำ้าในลุ่มนำ้าขนาดเล็ก5 เป้็นต้น 

การวิเคุราะห์ผลกระทบไข้ว้ 
งานศึึกษาอนาคตท่�ใช้วิธ่การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact analysis) ม่อยู่บ้างใน

ป้ระเทศึไทย เช่น การพยากรณ์แบบจำำาลองโอกาสในการผิดนดัชำาระหน้่ กรณ่ศึึกษาหุน้กูภ้าคเอกชนใน
ป้ระเทศึไทย ด้วยการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้ระหว่าง Merton Model, Barrier Option Model และ 
Altman-Z-Score Model6 งานศึกึษาอนาคตภาพของขด่ความสามารถด้านนวตักรรมในการจำดัการ
ธรุกจิำขนาดกลางท่�ส่งออกเครื�องนุง่ห่มในป้ระเทศึไทย ซึ�งใช้วเิคราะห์ผลกระทบไขว้และเทคนคิเดลฟิาย
ไป้พร้อมกัน7 และการศึึกษาอนาคตภาพการอาช่วศึึกษาเอกชนไทยในยุคป้ระชาคมอาเซ่ยน8 เป้็นต้น 
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วิธิีการสื�ารวจแบบเดลฟาย
เทคนคิเดลฟิายเป็้นวธิวิ่จำยัท่�ใช้กนัอย่างแพร่หลายในงานวจิำยัด้านสงัคมศึาสตร์และศึาสตร์อื�นท่�

ให้ความสำาคญักับความคดิเหน็ของผูเ้ช่�ยวชาญ แต่งานส่วนใหญ่ในป้ระเทศึไทยไม่ได้ใช้เทคนคิดงักล่าว
ในการพยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  จำากการป้ระมวลงานวิจำัยท่�ม่การศึึกษาอนาคตใน
ป้ระเทศึไทย พบว่า เทคนคิเดลฟิายได้รบัความนยิมระดบัหนึ�ง โดยม่การใช้เทคนดิน้่ในการคาดการณ์
แนวโน้มในหลายเรื�อง อาทิ การคาดการณ์แนวโน้มความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร9 ไป้จำนถึงการใช้เทคนิคท่�ม่ความซับซ้อนมากขึ้นคือการวิจัำยอนาคตด้วยเดลฟิาย
แบบชาติพนัธุว์รรณนา (Ethonographic Delphi Future Research) ตวัอย่างเช่น การศึกึษากลยทุธ์
การตลาดเพื�อส่งเสริมธุรกิจำท่�ป้รึกษาด้านสุขภาพต่อชาวต่างชาติ10 และหลายโครงการคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์ท่�ดำาเนินการโดยของศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้ค ตามตัวอย่างท่�แสดงในตารางท่� 18

เศรษฐมูิติและแบบจ�าลองทางสืถิติ 
งานศึึกษาด้านการพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตจำำานวนมากใช้

เครื�องมอืเศึรษฐมติแิละแบบจำำาลองทางสถติ ิ(Econometrics and Statistical Modeling) โดยเฉพาะ
ในสาขาเศึรษฐศึาสตร ์ทัง้ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเศึรษฐกิจำมหภาค ไป้จำนถึงงานศึึกษาดา้นการ
คาดการณ์ความต้องการหรอือปุ้สงค์ด้านบรกิารพืน้ฐาน ท้ังด้านการขนส่ง การให้บรกิารสาธารณปู้โภค
สาธารณปู้การ อาจำกล่าวได้ว่า วธิแ่บบจำำาลองทางสถติแิละเศึรษฐมติเิป็้นวธิก่ารท่�ได้รบัความนยิมมาก
ท่�สุดในการศึึกษาอนาคตท่�ม่อยู่ในป้ัจำจำุบัน 

หัวข้อท่�ใช้เครื�องมือน้่ในการพยากรณ์และคาดการณ์ม่ความหลากหลาย อาทิ การพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงิน โดยใช้แบบจำำาลอง 4 แบบ (Logit, Probit, Mutiple Disciminant, และ Artificial 
Neural Network) การคาดการณ์ความต้องการท่�อยู่อาศัึยในเทศึบาลนครขอนแก่นด้วยการใช้แบบ
จำำาลอง Krejcie และแบบจำำาลอง  Morgan11 การวิจัำยเรื�องคาดการณ์การใช้ท่�ดินลุ่มนำ้าลำาตะคอง พ.ศึ
. 2567 ด้วยแบบจำำาลอง CA- MARKOV12 การคาดการณ์อุณหภูมิและป้ริมาณฝนในลุ่มนำ้าปิ้งตอนบน 
ภายใต้สมมติฐานการเป้ล่�ยนแป้ลงภูมิอากาศึโลก ด้วยแบบจำำาลอง Hadley Centre Coupled Model 
Version 3 (HadCM3) และแบบจำำาลอง Statistical Downscaling Model (SDSM) 13 

งานวิ จัำยอ่กจำำานวนมากในสาขาเศึรษฐศึาสตร ์ใช ้แบบจำำาลองคำานวณดุลยภาพทั�วไป้ 
(Computable General Equilibrium Model - CGE) เพื�อป้ระมาณค่า (estimate) และการ
คาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงของเศึรษฐกิจำ ในกรณ่ท่�เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงของป้ัจำจำัยด้านเทคโนโลย่ 
นโยบาย หรอืปั้จำจัำยภายนอกอื�น ๆ   แบบจำำาลอง CGE โดยทั�วไป้เป็้นแบบสถติ (comparative-static) 
ซึ�งวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงของเศึรษฐกิจำ ณ ช่วงเวลาหนึ�งหลังจำากท่�เกิดป้ัจำจำัยกระตุ้น ผลลัพธ์มัก
แสดงเป้็นค่าความแตกต่างระหว่างสภาวะในอนาคตท่�แตกต่างกัน เช่น สภาวะท่�ม่หรือไม่ม่นโยบาย
กระตุ้น  โดยสมมติให้ทรัพยากรอยู่ในระดับคงท่�  

ในทางกลับกัน แบบจำำาลอง CGE แบบพลวัต (dynamic) ให้ความสำาคัญกับการป้รับเป้ล่�ยน
ระดับของทรัพยากรหรือป้ัจำจัำยการผลิตในระบบเศึรษฐกิจำ ซึ�งป้รับเป้ล่�ยนไป้ตามนโยบายหรือป้ัจำจัำย
ภายนอกท่�เป้ล่�ยนไป้ อาทิ การป้รับเป้ล่�ยนอุป้ทานด้านแรงงาน สต็อกทุน หรือแม้แต่ระดับผลิต
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ภาพและโครงสร้างตลาด แบบจำำาลองเชิงพลวัตน้่สะท้อนสภาพการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�แท้จำริงของระบบ
เศึรษฐกิจำมากกว่า แต่การพัฒนาแบบจำำาลองจำะยากกว่าและวิเคราะห์ผลได้ยากกว่าแบบสถิต งาน
วจิำยัท่�ใช้เครื�องมอืแบบจำำาลอง CGE ในป้ระเทศึไทยมอ่ยูพ่อสมควร ตวัอย่างเช่น การศึึกษาสภาวการณ์
หน่ภ้าคครัวเรือนและการป้ระเมินผลกระทบต่อเศึรษฐกิจำมหภาคของป้ระเทศึไทย14 การวิเคราะห์
ตลาดสินค้าส่งออกท่�สำาคัญของไทย15 การวิเคราะห์ด้านผลกระทบของการท่องเท่�ยวต่อคนจำน16 
และผลกระทบของนโยบายยกเลิกโควตาสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม17 

การกวาดสืัญญาณ
การกวาดสญัญาณเป็้นวธ่ิการคาดการณ์พืน้ฐานท่�ใช้ทั�วไป้ในงานศึกึษาเพื�อวางแผนยทุธศึาสตร์

ในด้านต่าง ๆ เช่น งานศึึกษารูป้แบบการวางแผนยุทธศึาสตร์ของสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศึิลป้ากร18 งานศึึกษารูป้แบบการบริหารจัำดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการ
กฬ่าแห่งป้ระเทศึไทย19 อย่างไรกต็าม แม้ว่างานศึึกษาเหล่าน้่มุง่ตอบโจำทย์ในการวางแผนยทุธศึาสตร์ 
แต่เนื้อหางานไม่แสดงถึงภาพอนาคตอย่างชัดเจำนเท่าใดนัก การกวาดสัญญาณในงานเหล่าน่้จำึงเป้็น
เหมือนการหาแนวโน้มและสภาพป้ัญหาในป้ัจำจุำบัน โดยไม่ค้นหาและวิเคราะห์ป้ัจำจัำยขับเคลื�อนท่�ม่
ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงของป้รากฏการณ์ในอนาคตอย่างเป้็นระบบ และม่อยู่น้อยมากท่�คาดการณ์
การเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตเมื�อป้ัจำจำัยขับเคลื�อนเป้ล่�ยนไป้ ดังท่�ควรทำาตามหลักการและแนวทางการ
ใช้วิธ่การกวาดสัญญาณในงานอนาคตศึึกษา

ต้นุไมู้การตัดสืินุใจและต้นุไมู้คุวามูเกี่ยวข้้อง 
อ่กวิธ่การหนึ�งท่�พบในงานวิจำัยเพื�อคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตคือวิธ่การต้นไม้

การตัดสินใจำ (decision trees)  โดยพบมากในงานวิจำัยด้านวิศึวกรรม เช่น การคาดการณ์ช่วงรายได้
ของด่านภายในสายทางพเิศึษศึรร่ชัของการทางพเิศึษแห่งป้ระเทศึไทย โดยเป้รย่บเทย่บด้วยวธิต้่นไม้
ตัดสินใจำและโครงข่ายป้ระสาทเท่ยม20 รวมถึงในงานวิจำัยในศึาสตร์อื�น เช่น การพยากรณ์การจำ่าย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล กรณ่ศึึกษาระบบป้ระกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยวิธ่ต้นไม้ตัดสินใจำ21 อย่างไร
ก็ตาม การป้ระมวลองค์ความรู้ในครั้งน่้ยังไม่พบงานวิจำัยในป้ระเทศึไทยท่�ป้ระยุกต์ใช้วิธ่การต้นไม้
ความเก่�ยวข้อง (Relevance Trees) ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ในด้านใด ๆ 

การจัดท�าแผนุที่นุ�าทางด้านุวิทยาศาสืตร์ เทคุโนุโลยีและการวิเคุราะห์ล�าดับเทคุโนุโลยี 

การคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงของเทคโนโลย่และการวางแผนนโยบายวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลย่
และนวัตกรรมนิยมใช้วิธ่การคาดการณ์ด้วยการจำัดทำาแผนท่�นำาทางด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ 
(Science and Technology Roadmapping) และการวิเคราะห์ลำาดับเทคโนโลย่ (Technological 
Sequence Analysis)  ตวัอย่างงานในกลุม่น่ ้ได้แก่ แผนท่�นำาทางการวจิำยัและพฒันานาโนเทคโนโลย่
ของป้ระเทศึไทย พ.ศึ. 2560-2564 ซึ�งจำัดทำาโดยกระทรวงวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่22 แผนท่�
นำาทางด้านเทคโนโลย่การลดก๊าซเรือนกระจำก ในภาคพลังงาน ภาคของเส่ย และภาคกระบวนการ
อตุสาหกรรมของป้ระเทศึไทย 12 สาขาเทคโนโลย่23  โครงการคาดการณ์เทคโนโลยเ่ชือ้เพลงิอนาคต24 
ดำาเนินการโดยศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คและศึูนย์เทคโนโลย่โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
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ซึ�งป้ระกอบด้วยภาพเหตุการณ์อนาคตและแผนท่�เทคโนโลย่ (technology roadmap) รวมถึง
โครงการ Technology Roadmap (TRM) ในแนวทางการวิจำัยและพัฒนาเทคโนโลย่ ด้านช่ววิทยา
ศึาสตร์ทางการแพทย์สู่การใช้ป้ระโยชน์25 ของกรมวิทยาศึาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

สำาหรับในงานศึึกษาอนาคตท่�ไม่ได้มุ่งเพื�อการวางแผนโดยตรงนั้น ม่ตัวอย่างงานวิจำัยและงาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึึกษาอยู่จำำานวนหนึ�ง เช่น การจำัดทำาแผนท่�นำาทางการพัฒนาเทคโนโลย่
สำาหรับบริษัทซอฟิต์แวร์เกิดใหม่ขนาดเล็ก โดยใช้กรณ่ศึึกษาของบริษัทพัฒนาซอฟิต์แวร์แห่งหนึ�ง 
และเก็บข้อมูลจำากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัท26 

แบบจ�าลองสืถานุการณ์และเกมู 
งานศึึกษาอนาคตท่�ใช้วิธ่การแบบจำำาลองสถานการณ์ม่อยู่ทั�วไป้ ทั้งในงานวิจำัยด้านวิทยาศึาสตร์

และสังคมศึาสตร์ อาทิ แบบจำำาลองสภาพภูมิอากาศึในอนาคต โดยกรมอุตุมนิยมวิทยา การพยากรณ์
อตัราการไหลสูงสดุในช่วงนำา้หลาก โดยใช้วธ่ิดชันน่ำา้ฝนในลุม่นำา้เลย27 แบบจำำาลองสถานการณ์ในการ
ดำาเนินการขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน28 ในช่วงหลังเริ�มม่งานวิจำัยท่�ใช้แบบจำำาลองสถานการณ์และเกม
ในงานคาดการณ์ท่�เป้็นส่วนหนึ�งของกระบวนการวางแผนด้านสิ�งแวดล้อมและด้านการเป้ล่�ยนแป้ลง
สภาพภมูอิากาศึ เช่น การสร้างเกมแบบจำำาลองเพื�อการวางแผนการจัำดการขยะมลูฝอยโดยชมุชน: กรณ่
ศึกึษา โครงการเคหะชมุชนผูม่้รายได้น้อย ชุมชนแฟิลตเคหะคลองจัำ�น เขตบางกะปิ้ กรงุเทพมหานคร29 
แบบจำำาลองสถานการณ์ท่�สามารถใช้คาดการณ์ผลกระทบของการเป้ล่�ยนแป้ลงอุณหภูมิอันเนื�องจำาก
สภาวะอากาศึต่อการระบาดของเพล่้ยกระโดดส่นำ้าตาล30 

แบบจ�าลองระบบ
แนวคดิเชงิระบบม่ใช้อยู่ทั�วไป้ในการศึึกษาวจัิำยด้านวศิึวกรรมและด้านโนบาย โดยม่งานศึึกษาท่�

ใช้แบบจำำาลองระบบหลายรูป้แบบในการคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต อาทิ การคาดการณ์
การเป้ล่�ยนแป้ลงการใช้ป้ระโยชน์ท่�ดิน ในโครงการศึึกษาเพื�อกำาหนดเป้้าหมายและแนวทางการใช้
ท่�ดนิท่�สอดคล้องกับการพฒันาของป้ระเทศึ31 โดยสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม งานศึกึษาการเป้ล่�ยนแป้ลงของระบบนเิวศึและสภาพภมูอิากาศึ รวมถงึงานวจิำยัเก่�ยวกบั
ระบาดวทิยา เช่น การพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศึทางภูมศิึาสตร์ผ่านได
นามิคเว็บเซอร์วิส32 ตัวแบบระบบพลวัตสำาหรับการแพร่กระจำายของโรคเอดส์ในป้ระเทศึไทย33 และ
งานศึึกษาทางเลือกเพื�อลดการป้ล่อยคาร์บอนในการตรวจำท้องท่�ของเจำ้าหน้าท่�ตำารวจำ เพื�อป้้องกัน
อาชญากรรมในเขตนครบาล34 

การท�าเหมูืองข้้อมููลและข้้อคุวามู
การทำาเหมืองข้อมูลเพื�อศึึกษาอนาคตเริ�มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงป้ระมาณ 10 ป้ีท่�ผ่าน

มา  งานวิจำัยท่�ใช้วิธ่การน่้ม่จำำานวนมากขึ้นและม่ความหลากหลายของหัวข้อวิจำัยอยู่ระดับหนึ�ง เช่น 
การคาดการณ์ศัึกย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETo) จำากการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึโลก
โดยการป้ระยุกต์ใช้เทคนิคการทำาเหมืองข้อมูล กรณ่ศึึกษาป้ระเทศึไทย35 การพัฒนาตัวแบบการ
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พยากรณ์ผลผลิตมันสำาป้ะหลังด้วยเทคนิคการทำาเหมืองข้อมูล36 การคาดการณ์ภาษ่มูลค่าเพิ�มด้วย
เทคนิคของเหมืองข้อมูล37 การทำาเหมืองข้อมูลเพื�อการขายต่อเนื�องของบริการบริหารเงินสด กรณ่
ศึึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�ง38 

การวิเคุราะห์ผลกระทบต่อแนุวโนุ้มูและผลกระทบไข้ว้
เครื�องมือท่�ใช้วิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact analysis) ในงานวิจำัยและการคาด

การณ์ในป้ระเทศึไทยเท่าท่�ทบทวนมา โดยมากใช้เครื�องมือทางสถติเิป็้นหลัก กรอบแนวคิดและวธิก่าร
หลักคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ซึ�งป้รับเป้ล่�ยนค่าพารามิเตอร์ของตัวแป้ร
ท่�สนใจำ  นอกจำากน่้ ยังม่การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact analysis) ในงานศึึกษาอนาคต
เพื�อพัฒนาเทคโนโลย่นวัตกรรม เช่น อนาคตภาพของข่ดความสามารถด้านนวัตกรรมในการจำัดการ
ธุรกิจำขนาดกลาง39 งานวิจำัยด้านการศึึกษา เช่น การศึึกษาเพื�อสร้างอนาคตภาพของการจำัดการศึึกษา
ตลอดชว่ติเพื�อพฒันาคณุภาพช่วติของเยาวชนในศึนูย์เยาวชน เขตพฒันาพืน้ท่�พเิศึษเฉพาะกจิำจำงัหวดั
ชายแดนภาคใต้40 ไป้จำนถงึงานศึกึษาอนาคตขององค์กร เช่น งานศึกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัมหา
จำุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศึวรรษหน้า (พ.ศึ. 2557–2566)41 

วิธิีการตัดสืินุใจแบบใช้ได้กับหลายสืถานุการณ์
กรอบแนวคิดและวิธ่การตัดสินใจำแบบใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (Robust Decision Making 

- RDM) เหมาะสำาหรับการระบุและออกแบบทางเลือกด้านนโยบายและการออกแบบท่�ตอบรับกับ
สถานการณ์ไม่แน่นอนในอนาคตได้ด่กว่าแนวทางการวางแผนแบบดั้งเดิมท่�มุ่งเน้นการพยากรณ์ภาพ
อนาคตเด่ยว วิธ่การน้่ยังใช้ป้ระโยชน์ได้ในการตัดสินใจำกลุ่มขององค์กรหรือพื้นท่�หนึ�งเมื�อม่ฉากทัศึน์
ท่�น่าจำะเกดิขึน้ได้อยูห่ลายฉาก และยงัไม่มฉ่นัทามตใินแนวทางการตดัสินใจำท่�นำาไป้สู่ผลลัพธ์ท่�ต้องการ

งานวจิำยัในป้ระเทศึไทยเริ�มเหน็การใช้วธ่ิการคาดการณ์แนวน้่บ้าง งานวจัิำยของ Wongburi and 
Park (2018) ทดลองใช้เครื�องมือตัดสินใจำท่�ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในการวิเคราะห์เลือกเทคโนโลย่
บำาบัดนำ้าเส่ยท่�ยั�งยืนในป้ระเทศึไทย42 เครือข่ายวิจำัยเพื�อลุ่มนำ้าแม่โขงท่�ยั�งยืน (Sustainable Mekong 
Research Network – SMRT) ป้ระยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและเครื�องมือ RDM ในการวิเคราะห์กรณ่
ศึึกษา 5 ป้ระเทศึในลุ่มแม่นำ้าโขง รวมถึงป้ระเทศึไทย เพื�อช่วยในการพัฒนาและนโยบายท่�มุ่งแก้ไข
ป้ัญหาการวางแผนบริหารจำัดการนำ้าภายใต้เงื�อนไขการเป้ล่�ยนแป้ลงของสภาพภูมิอากาศึ คณะผู้วิจำัย
ใช้กระบวนการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในการกำาหนดขอบเขตของป้ัญหาด้านการบริหาร
จำัดการทรัพยากรนำ้า รวมถึงการระบุถึงป้ัจำจำัยไม่แน่นอนและแนวทางการวางแผนรับมือความท้าทาย
ในอนาคต43 

สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจำยั (สกว.) ได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของแนวคิดการคาดการณ์
และวางแผนอนาคตท่�ตั้งอยู่บนฐานของความไม่แน่นอน รวมถึงเครื�องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ ท่�เน้นเรื�อง
ความไม่แน่นอน ชุดโครงการ “การป้รบัตวัต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภมูอิากาศึ” ป้ระจำำาปี้ 2560 ของ 
สกว. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางแผนการป้รับตัวต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพ
ภูมิอากาศึท่�สอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภูมิอากาศึ พ.ศึ. 2558-2593 โดย
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มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการป้ระกอบการวางยุทธศึาสตร์หรือแผนดำาเนินงานท่�อาจำม่ผลสืบเนื�องระยะ
ยาวภายใต้สถานการณท์่�ไม่แน่นอนของอนาคต ชุดโครงการดังกลา่วยังมุ่งสรา้งความเขา้ใจำในแนวคิด
และเครื�องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ ในการวางแผน อาทิ visioning process, robust decision making 
และ adaptive planning44 อย่างไรก็ตาม จำากท่�ได้สอบถามผู้เก่�ยวข้องด้านการให้ทุนวิจำัยของ สกว. 
และผู้เช่�ยวชาญในหัวข้อดังกล่าว พบว่า ณ เดือนมกราคม พ.ศึ. 2562 ยังไม่ม่นักวิจำัยท่�เสนอขอทุน
สนับสนุนงานวิจำัยท่�ใช้แนวคิดและวิธ่การแบบ RDM 

การสืร้างฉากทัศนุ์

โครงการศึึกษาอนาคตในป้ระเทศึไทยในช่วงหลงัเริ�มใช้วธ่ิการสร้างฉากทศัึน์ในการศึึกษาและคาด
การณ์ภาพอนาคตแบบเน้นกระบวนการมส่่วนร่วม  ซึ�งโดยมากเป็้นการจำดัป้ระชมุท่�เชญิผูม้ส่่วนได้ส่วน
เสย่ ทัง้ผูท้รงคณุวฒุแิละตวัแทนจำากกลุม่คนหลายอาชพ่และกลุม่วยั เข้าร่วมวเิคราะห์และระบปัุ้จำจำยั
ขับเคลื�อนอนาคต  แล้วกำาหนดตรรกะฉากทัศึน์ (scenario logic) ท่�นำาไป้สร้างฉากทัศึน์ต่อ ตัวอย่าง
ในแนวน้่ม่อยูห่ลายโครงการ เช่น โครงการจำดัทำาภาพอนาคตป้ระเทศึไทย พ.ศึ. 256245 ซึ�งดำาเนนิการ
โดยสถาบนัคลงัสมองของชาตร่ิวมกับศึนูย์คาดการณ์เทคโนโลยเ่อเป้ค ภายใต้สำานกังานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  วัตถุป้ระสงค์คือเพื�อหาทิศึทางของ
ป้ระเทศึไทยในอนาคตอ่ก 10 ป้ีข้างหน้า (พ.ศึ. 2562) ผลลัพธ์ท่�ได้จำากกระบวนการคาดการณ์แบบ
ม่ส่วนร่วมคือฉากทัศึน์ 3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ (1) ภาพเกาเหลาไม่งอก ซึ�งแสดงถึงความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงของคนภายในป้ระเทศึ (2) ภาพนำ้าพริกป้ลาทู ซึ�งสะท้อนวิถ่ช่วิตแบบไทยท่�แม้ไม่สวยหรู แต่
สุขสงบและม่ความเข้มแข็งของเศึรษฐกิจำภายในป้ระเทศึ และ (3) ภาพต้มยำ้ากุ้งนำ้าโขง ซึ�งสื�อถึงความ
เป้ล่�ยนแป้ลงทางเศึรษฐกจิำสงัคมท่�เกิดจำากการรวมตวักนัของระบบเศึรษฐกจิำและสงัคมในลุม่แม่นำา้โขง 

อ่กตัวอย่างหนึ�งเป้็นโครงการจำัดทำาหนังสือ “ฉากทัศึน์ช่วิตคนไทย พุทธศึักราช 2576” โดยมิ�ง
สรรพ์ ขาวสอาด และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ ใน พ.ศึ. 255746 โครงการดังกล่าวมุ่งป้ระมวลและจำัดการ
ความรู้เพื�ออนาคตป้ระเทศึไทย โดยสรุป้ผลองค์ความรู้จำากผลงานวิจัำยชุดอนาคตไทยของแผนงาน
สร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่�ด่ (นสธ.) หนังสือเล่มดังกล่าวแสดงภาพช่วิตคนไทยในหลายด้าน โดย
สอดแทรกป้ระเด็นนโยบายท่�ล้มเหลวและนโยบายท่�สร้างจุำดเป้ล่�ยนในอนาคต เพื�อนำาไป้สู่ข้อเสนอ
แนะด้านนโยบายสาธารณะท่�ด่ในอนาคต

 ข้อมูลพื้นฐานในการจัำดทำาฉากทัศึน์ในงานดังกล่าวมาจำากการวิเคราะห์ในเชิงป้ริมาณและเชิง
คุณภาพโดยนักวิจำัยในแต่ละสาขา เช่น ป้ระชากร เศึรษฐกิจำ การเกษตร และพลังงาน จำากนั้น จำึงม่
การจำัดป้ระชุมรับฟิังความคิดเห็นเก่�ยวกับภาพอนาคตในด้านต่าง ๆ โดยม่ผู้เช่�ยวชาญแต่ละสาขาเข้า
ร่วมเสนอความคดิเหน็ สดุท้ายจึำงเป็้นการสร้างฉากทศัึน์ของช่วิตคนไทยใน พ.ศึ. 2576 ผลลพัธ์ท่�ได้คอื
ฉากทัศึน์อนาคตของช่วิตคนไทย ซึ�งแบ่งออกเป้็น 2 ฉาก ได้แก่ ฉากซิมโฟิน่ป้ี่พาทย์ ซึ�งเป้ร่ยบเท่ยบ
กับช่วิตในอนาคตของคนไทยท่�ต้องอยู่ในกฏระเบ่ยบชัดเจำน ทุกคนม่หน้าท่�เช่�ยวชาญเฉพาะทาง รู้จำัก
บทบาทของตนเอง ทว่าต้องป้ฏบิตัติามวาทยกรหรอืรฐับาลกลางท่�กมุอำานาจำอย่างเบด็เสรจ็ำ ในขณะท่�
อก่ฉากหนึ�งคอืฉากแจ๊ำสหมอลำา ซึ�งสื�อถงึชว่ติท่�เป็้นอสิระมากขึน้ มค่วามยดืหยุน่ ชว่ติอสิระและเสรภ่าพ
มากขึน้ กฎระเบย่บ สามารถป้รบัเป้ล่�ยนและป้ระยกุต์ให้เท่าทนัสถานการณ์ ท้องถิ�นจำะม่ความสามารถ



อนาคตศึกษา | 238

แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้นำา แต่จำะนำาไป้สู่ความเหลื�อมลำ้าระหว่างท้องถิ�น  ในขณะท่�ม่แรงงานข้าม
ชาติได้การยอมรับให้เป้็นคนไทย แต่ป้ัญหาคนชายขอบกลับยังไม่หมดไป้

นอกจำากน้่ ยงัม่โครงการอื�นท่�ใช้วิธ่การสร้างฉากทัศึน์เพื�อคาดการณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงในป้ระเด็น
รายสาขา เช่น สำานักนโยบายและยทุธศึาสตร ์สำานักงานป้ลดักระทรวงพลงังานมอบหมายใหส้ถาบันวิจัำย
พลังงาน  จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำาเนินโครงการวิเคราะห์ภาพอนาคตพลังงานของป้ระเทศึไทย47

 โดยการวิเคราะห์ภาพจำำาลองสถานการณ์เพื�อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับป้ระเทศึในอ่ก 20 ปี้
ข้างหน้า (พ.ศึ. 2578) เพื�อพัฒนาข้อมูลเชิงวิเคราะห์และฉายภาพอนาคตในด้านการใช้และการจัำดหา
พลังงาน แลว้จึำงนำาภาพอนาคตท่�ได้น้ันไป้พัฒนาเป็้นข้อเสนอแนะนโยบายพลงังาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาในด้านคมนาคมขนส่งของป้ระเทศึ งานศึึกษา
น้่ผสมผสานการวิเคราะห์ด้วยเครื�องมือเชิงป้ริมาณกับการจัำดป้ระชุมผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยเพื�อสร้าง
ภาพอนาคต ผลลัพธ์ท่�ได้คือฉากทัศึน์ 4 ภาพด้วยกัน ได้แก่ ภาพสุขภาพด่ (Healthy) ภาพมะเร็งระยะ
ท่� 1 (Cancer Stage I) ภาพไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ (Great Influenza) และภาพอาการโคม่า (Coma)

อ่กโครงการหนึ�งท่�ใช้วิธ่การแบบฉากทัศึน์ในการฉายภาพอนาคตรายสาขา คือ โครงการจัำดทำา
ภาพอนาคตการเกษตรไทย 256348 โดยสถาบนัคลงัสมองของชาต ิร่วมกบัศูึนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอ
เป้ค และหน่วยงานอื�น ๆ  ในด้านการเกษตรและด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรม โครงการ
ดังกล่าวใช้กระบวนการสร้างฉากทัศึน์แบบม่ส่วนร่วม ซึ�งม่ผู้เช่�ยวชาญและผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยด้าน
การเกษตรเข้าร่วมการป้ระชุม ผลลัพธ์ท่�ได้คือฉากทัศึน์ของอนาคตการเกษตรไทย 3 ฉาก ได้แก่ ฉาก
ไม้ป่้า ซึ�งสะท้อนการเติบโตของการเกษตรไทยท่�เข้มแขง็ ฉากไม้เล้่ยง ซึ�งมก่ารยกระดบัด้วยเทคโนโลย่
และนวัตกรรม และใช้ทุนในการดูแลอย่างเป้็นระบบ และฉากไม้ล้ม ซึ�งสะท้อนภาพอนาคตของความ
ล้มเหลวด้านการเกษตรของป้ระเทศึไทย ทั้งในด้านความรู้ทางเทคโนโลย่นวัตกรรม ด้านสิ�งแวดล้อม 
และด้านสังคม โดยเฉพาะในด้านความเหลื�อมลำ้าอันเนื�องจำากภาคการเกษตร

ในระดบัเมืองและชมุชน โครงการท่�ถือว่าเป็้นคร้ังแรกท่�ทดลองใช้วิธ่การมองอนาคตแบบฉากทศัึน์ใน
การวางนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองในป้ระเทศึไทย คือโครงการภาพอนาคตเมืองลำาพูน พ.ศึ.  257049 
ดำาเนินการโดยศูึนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้ค ร่วมกับสำานักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ (สพน.) 
สำานักนายกรัฐมนตร่ เมื�อ พ.ศึ. 2554 วิธ่การหลักท่�ใช้ในงานดังกล่าวคือการจัำดป้ระชุมกลุ่มย่อย โดย
ให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงจำากอด่ต แล้วนำาผลการวิเคราะห์
มาฉายภาพอนาคตด้วยการเข่ยนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สมมติอ่ก 20 ปี้ข้างหน้า 

นอกจำากน้่ ใน พ.ศึ. 2553 ยังม่โครงการฉายภาพอนาคตเช่ยงคาน 2580 ของเมืองเช่ยงคาน 
จำังหวัดเลย50 ซึ�งเป้็นส่วนหนึ�งของการคาดการณ์สถานการณ์ด้านสิ�งแวดล้อม เศึรษฐกิจำ สังคม และ
วัฒนธรรรมบนพื้นฐานข้อมูลท่�ม่อยู่ในป้ัจำจำุบันล่วงหน้า 30 ป้ี จำัดโดยศึูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจำัย
และฝึกอบรมการเป้ล่�ยนแป้ลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเช่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้ (START) และสถาบันสิ�ง
แวดล้อมสตอ็กโฮั่ล์ม ภาคพืน้เอเชย่ (Stockholm Environment Institute - SEI) วธิก่ารหลกัคอืการ
จำัดป้ระชุมระดมสมองของชาวเช่ยงคานจำากหลากหลายสาขาอาช่พ รวมถึงนักวิชาการและนักข่าวใน
ฐานะคนนอกพื้นท่� มาแลกเป้ล่�ยนข้อมูลเก่�ยวกับอนาคตระยะยาวของเมืองเช่ยงคาน

อ่กโครงการหนึ�งในลักษณะคล้ายกันคือโครงการทางเลือกการพัฒนาเพื�อบรรลุเป้้าหมายสังคม
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อยู่เย็นเป้็นสุข (Strengthening Inclusive Planning and Economic Decision-making for 
Environmentally Sustainable Pro-Poor Development) 51 ซึ�งดำาเนินการโดยศูึนย์ป้ระสานงาน
วิจัำยท้องถิ�นจัำงหวัดสมุทรสงคราม และสำานักงานโครงการพฒันาแห่งสหป้ระชาชาต ิ(United Nations 
Development Programme - UNDP) ป้ระจำำาป้ระเทศึไทยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กิจำกรรม
หนึ�งของโครงการดังกล่าวคือการสร้างภาพอนาคตชุมชนระบบนิเวศึสามนำ้าในจัำงหวัดสมุทรสงคราม 

ในกระบวนการศึึกษาและสร้างภาพอนาคต คณะผู้วิจัำยได้จัำดการป้ระชุมกับผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย
ในพ้ืนท่� โดยเป้ิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมป้ระชุมเสนอและแลกเป้ล่�ยนความคิดเห็นเก่�ยวกับแนวโน้มการ
เป้ล่�ยนแป้ลงด้านสิ�งแวดล้อม และปั้จำจัำยท่�ม่ผลต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงสำาคัญในพ้ืนท่� ข้ันตอนหนึ�งของ
กระบวนการสร้างฉากทัศึน์คือการระบุความไม่แน่นอนหลักของเหตุการณ์ท่�คาดว่าจำะเกิดข้ึนในอนาคต
ในพ้ืนท่�ศึึกษา ปั้จำจัำยไม่แน่นอนในกรณ่น้่คอืการฟ้ืินฟูิหรือล่มสลายของอาช่พการทำานำ้าตาลมะพรา้วและ
อาช่พการเพาะเล้่ยงชายฝ่ัง และการตระหนกัใส่ใจำหรอืการละเลยเพกิเฉยต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อม ปั้จำจัำยเหล่าน้่ใช้เป็้นแกนในการสร้างตรรกะฉากทัศึน์ (scenario logic) ซึ�งเป็้นพ้ืนฐานของ
ฉากทัศึน์ 3 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพหิ�งห้อยหดหู่ ป้ลาทูหน่ตาย สื�อถึงอนาคตของสังคมอุตสาหกรรมตาม
กระแสหลัก และสิ�งแวดล้อมธรรมชาติและอาช่พของเกษตรกรและชาวป้ระมงด้ังเดิมได้รับผลกระทบ 
(2) ภาพหิ�งห้อยยิม้สู้ ป้ลาทูอยูไ่ด้ แสดงภาพอนาคตของสังคมท่องเท่�ยวเชิงนิเวศึม่ระดับ และ (3) ภาพ
หิ�งห้อยน่าดู ป้ลาทูเต็มอ่าว แสดงภาพอนาคตของสังคมเกษตรอินทร่ย์เต็มข้ัน

อก่โครงการหนึ�งท่�ใช้วธ่ิการวางแผนฉากทศัึน์ในการคาดการณ์แบบมส่่วนร่วมของกลุม่เป้้าหมาย
คอืโครงการ Informal City Dialogues ของมลูนธิริอ็กก่เ้ฟิลเลอร์ (The Rockefeller Foudation) 
ใน พ.ศึ. 255552 องค์กรศึกึษาอนาคตชื�อ Forum for the Future ทำาหน้าท่�ป้ระสานกระบวนการคาด
การณ์ ร่วมกบัพนัธมิตรในมหานครหกแห่งทั�วโลกคอื มะนลิา (Manila) ลมิา (Lima) เชนไน (Chennai) 
อะครา (Accra) ไนโรบ่ (Nairobi) และกรุงเทพมหานคร  สำาหรับในกรุงเทพมหานคร คณะท่�ป้รึกษา
จำากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาป้ัตยกรรมศึาสตร์ จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป้็นผู้
ดำาเนินกระบวนการในระดับเมือง53 

วตัถปุ้ระสงค์หลกัของโครงการดงักล่าวคอืเพื�อสร้างกระบวนการสนทนาระหว่างผูม้ส่่วนได้ส่วน
เส่ยสำาคัญในกิจำกรรมนอกระบบทางการ (informal sector) ในมหานครท่�เป้็นกรณ่ศึึกษาทั้ง 6 แห่ง 
โดยใช้แนวทางและวิธ่การจำัดการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการท่�มองอนาคตอย่างม่ส่วนร่วม (participatory 
futures workshops) เป้้าหมายของการป้ระชมุชดุแรกคอืฉากทศัึน์ของกจิำกรรมนอกระบบในอ่ก 20 
ปี้ข้างหน้า เมื�อได้ฉากทศัึน์แล้ว จำงึจำดัการป้ระชมุระดมสมองอ่กชดุหนึ�ง เพื�อคดิค้นนวตักรรมท่�สามารถ
ยกระดบัความเป็้นอยูข่องคนในกจิำกรรมนอกระบบได้ ไม่ว่าอนาคตในเมอืงนัน้จำะเป็้นไป้ในฉากทศัึน์ใด
ก็ตาม จำากนั้น ผู้เข้าร่วมป้ระชุมตกลงเลือกนวัตกรรมหนึ�งเป้็นกิจำกรรมนำาร่องท่�ดำาเนินการได้จำริงด้วย
เงินสนับสนุนจำากมูลนิธิร็อกก่้เฟิลเลอร์

ในกรณ่ของกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยหลักท่�เข้าร่วมกระบวนการเป็้นตัวแทนมา
จำากกลุ่มกิจำกรรมนอกระบบทางการ 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ กลุ่มหาบเร่แผงลอย กลุ่มคนทำางานท่�บ้าน กลุ่ม
แม่บ้าน และกลุ่มคนขับข่�จัำกรยานยนต์รับจ้ำาง ในการจัำดป้ระชุมสร้างฉากทัศึน์ 3 คร้ัง ม่เข้าร่วมป้ระชุม
คร้ังละป้ระมาณ 50 คน ผลลัพธ์ท่�ได้คือฉากทัศึน์ 4 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพสตูผักผสม (Mixed Veggie 
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Stew: An All-Inclusive City) สื�อถึงเมืองท่�คนทุกกลุ่มอยู่ด้วยกันอย่างแยกไม่ออก (2) ภาพข้าวราด
แกงกะหร่� (Curry Rice: A Mafia and Clique City) สื�อถึงเมืองท่�แบ่งแยกกลุ่มชัดเจำน แต่ดำาเนิน
กิจำกรรมร่วมกันเป็้นบางคร้ังตามหน้าท่�และบทบาทของตนเอง (3) ภาพข้าวจำานหลุม (Sectioned 
Plates: A Tug of War City) สื�อถึงเมืองท่�แยกกันอยูแ่ละแก่งแย่งชิงด่ซึ�งกันและกัน แต่ละกลุ่มรวม
ตัวกันเพื�อขับเคลื�อนทางการเมือง และ (4) ภาพบุฟิเฟ่ิต์ฟูิดคอร์ท (Food-Court Buffet: A Free for 
All City) แสดงภาพท่�คนแต่ละกลุ่มแยกกันอยูอ่ย่างชัดเจำน และไม่ม่การรวมตัวกันเพื�อขับเคลื�อนการ
เป้ล่�ยนแป้ลงใด ๆ

เมื�อได้ฉากทศัึน์ทัง้ 4 ภาพแล้ว ข้ันตอนต่อไป้จำงึเป็้นการจำดัป้ระชมุระดมสมอง เพื�อร่วมสร้างแนวคดิ
ท่�เป็้นนวตักรรมสำาหรบัการพฒันาและยกระดบัความเป็้นอยูข่องคนในกจิำกรรมนอกระบบทัง้ 4 กลุม่ ซึ�ง
เป็้นนวตักรรมท่�ตอบรบักบัสถานการณ์ทัง้ 4 ภาพท่�ได้สร้างขึน้มาก่อนหน้าน่ ้แนวคดิท่�ได้รบัเลอืกและ
ยอมรับจำากผูเ้ข้าร่วมป้ระชมุในโครงการคอืโครงการนกักฎหมายชมุชน (community lawyers) ซึ�งต่อ
มาองค์กรโฮั่มเนต (Homenet Thailand) รับเป้็นผู้ดำาเนินโครงการนำาร่องต่อไป้ 

วิธ่การฉากทัศึน์มักใช้ร่วมกับวิธ่การอื�น ๆ ในกระบวนการคาดการณ์ ทั้งวิธ่การเชิงป้ริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตัวอย่างหนึ�งคือโครงการ Low-Carbon Society 2050 and Beyond ซึ�งดำาเนินการ
โดยศึนูย์คาดการเทคโนโลย่เอเป้ค54 กลุม่ผูเ้ช่�ยวชาญด้านการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภมูอิากาศึและอนาคต
ศึาสตร์ในภมูภิาคเอเช่ยแป้ซฟิิิก เป็้นผู้ริเริ�ม ออกแบบและดำาเนินกระบวนการคาดการณ์อนาคตของการ
ป้รับตวัเพื�อรับมอืกับการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพภมูอิากาศึโลก วตัถปุ้ระสงค์ของกระบวนการคาดการณ์คือ 
เพื�อฉายภาพอนาคตของสงัคมคาร์บอนตำ�า และเพื�อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายให้กบัรฐับาลในภูมภิาค
น่้ ขั้นตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือการจำัดป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการเพื�อกำาหนดกรอบการคาด
การณ์และการสร้างฉากทัศึน์อนาคตของสังคมคาร์บอนตำ�า ผลลัพธ์จำากการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการเป้็น
ข้อความเชิงพยากรณ์ (predictive statements) ท่�ต่อมาได้รับการป้ระเมินเพิ�มเติมโดยผู้เช่�ยวชาญ 
จำากนั้น จำึงเป้็นการสำารวจำเดลฟิายแบบเร่ยลไทม์ (Real-time Delphi)  ผลลัพธ์จำากการสำารวจำเดล
ฟิายคือข้อมูลท่�คณะทำางานนำาไป้ใช้ต่อในการพัฒนาฉากทัศึน์ของสังคมคาร์บอนตำ�าในค.ศึ. 2050 แต่
กระบวนการไม่ได้จำบอยู่เพ่ยงแค่น้ัน คณะทำางานได้จำัดการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการเพิ�มเติม เพื�อระดม
สมองและระบนุโยบายและมาตรการท่�รฐับาลและกลุม่ป้ระชาคมในภมูภิาคน้่ควรดำาเนนิการเพื�อบรรลุ
เป้้าหมายตามฉากทัศึน์ท่�ได้สร้างขึ้นมา

อ่กโครงการหนึ�งท่�ผสมผสานเครื�องมือคาดการณ์เชิงป้ริมาณกับวิธ่การสร้างฉากทัศึน์คือ โครงการ
ภาพอนาคตในปี้ 2035 : ท่�ดิน พลังงาน และนำา้ในป้ระเทศึไทย โดยนิพนธ์ พัวพงศึกร  และคณะ55 ผู้วิจัำย
ได้คาดคะเนภาพอุป้สงค์และอุป้ทานของพลังงาน ท่�ดิน และนำ้า ภายใต้ฉากทัศึน์เศึรษฐกิจำไทย 4 ฉาก 
ใน ค.ศึ.2035 แล้วจึำงถอดนัยเชิงนโยบายจำากภาพอนาคตดังกล่าว กระบวนการวิเคราะห์และคาดการณ์
ในงานวิจัำยเริ�มต้นจำากท่�คณะผู้วิจัำยพัฒนาฉากทัศึน์เศึรษฐกิจำไทยจำำานวน 4 ภาพ แล้วนำาข้อมูลของท้ังส่�
ภาพมาคาดคะเนอุป้สงค์และอุป้ทานของนำ้า ท่�ดินในภาคการเกษตร และพลังงาน โดยใช้แบบจำำาลอง
เศึรษฐมิติ ท้ังน้่ คณะผู้วิจัำยได้ใช้วิธ่การท่�แตกต่างกันในการพยากรณ์อุป้สงค์ของการใช้ทรัพยากรท้ัง
สามป้ระเภท เนื�องจำากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและลักษณะของข้อมูลของท้ังสามกลุ่มไม่เหมือน
กัน คณะผู้วิจัำยตระหนักถึงจุำดอ่อนของการใช้เครื�องมือเศึรษฐมิติในการคาดการณ์อนาคต ในป้ระเด็น
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ท่�ว่าปั้จำจัำยไม่แน่นอนบางป้ระการอาจำทำาให้อนาคตไม่เป็้นไป้ตามแนวโน้มท่�เกิดข้ึนในอด่ต คณะผู้วิจัำย
จึำงจัำดกระบวนการคาดการณ์เพิ�มเติม โดยใช้วิธ่การส่งแบบสอบถามเก่�ยวกับภาพอนาคตไป้ยังกลุ่ม
ผู้เช่�ยวชาญ พร้อมกับผลการศึึกษาจำากแบบจำำาลองเศึรษฐมิติ เมื�อได้ผลการสำารวจำแล้ว จึำงจัำดการ
สัมมนาเชิงป้ฏิบัติการกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม อ่กจำำานวน 2 คร้ัง ท้ายท่�สุด จึำงนำาเอาผลลัพธ์ท่�ได้จำากป้ระมวล
และสังเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดถ่ายออกมาเป็้นภาพอนาคตของทรพัยากรท้ังสามป้ระเภท รวมถงึข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายและมาตรการท่�ตอบรับกับฉากทัศึน์ท่�ได้พัฒนาข้ึนมา

แนวทางการกำาหนดฉากทัศึน์ในโครงการวิจัำยดังกล่าวเป้็นไป้ตามแนวคิดด้ังเดิมของการ
สร้างฉากทัศึน์ตามแบบของเฮั่อร์มัน คาน (Herman Kahn) กล่าวคือ ม่ฉากทัศึน์ฐาน (base scenario) 
ท่�แสดงวิวัฒนาการตามแนวโน้มท่�ผ่านมา (business as usual) อ่กฉากหนึ�งเป็้นฉากทัศึน์การพัฒนา
เศึรษฐกจิำตามสาขาหลกัท่�ขับเคลื�อนการเตบิโต คือฉากทศัึน์ท่�เน้นภาคอตุสาหกรรม ฉากทศัึน์ท่�เน้นภาค
การเกษตรและบริการ และท้ายสุดเป็้นฉากทัศึน์ตามแนวคิดยุทธศึาสตร์ชาติ Thailand 4.0  คณะผู้
วิจัำยยงัคำานึงถึงปั้จำจัำยหรือจุำดหักเห (disruptive force) ท่�อาจำทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงขนาดใหญ่ใน
การพฒันาป้ระเทศึและการใช้ทรัพยากรท้ังสาม ป้ระเภทโดยแบง่ปั้จำจัำยดังกล่าวออกเป้น็ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ปั้จำจำยัคกุคามการเตบิโตทางเศึรษฐกจิำท่�ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การเตบิโตของเศึรษฐกจิำ
โลกและป้ัญหาภูมิรัฐศึาสตร์ ทิศึทางการพัฒนาของเศึรษฐกิจำจำ่นในเวท่โลก  

2. ปั้จำจัำยคุกคามท่�สามารถควบคมุได้บางส่วน เช่น ปั้ญหาการเมอืงไทยไม่ม่เสถ่ยรภาพ ปั้ญหา
สังคมสูงวัย ป้ัญหาคอรัป้ชั�นในสังคม ป้ัญหาสภาพอากาศึแป้รป้รวน (climate change) 
การสนับสนุนภาคท่องเท่�ยวให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั�งยืน การดูแล
จำัดการแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบเศึรษฐกิจำ  

3. ปั้จำจำยัท่�สามารถควบคมุได้ ได้แก่ การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน การเชื�อมโยงกบัป้ระเทศึใน
ภูมิภาค ความสามารถในการแข่งขันเพื�อส่งออก การเผยแพร่และป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลย่
สมัยใหม่ การเติบโตแบบกระจุำกตัวเฉพาะกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก การส่งเสริม
วิสาหกิจำขนาดย่อมและขนาดกลางและธุรกิจำสตาร์ทอัพ นโยบายภาครัฐท่�ดูแลจำัดการใน
เรื�องของท่�ดิน และการเพิ�มความเป้็นเมือง 

ในส่วนน่ ้คณะผูว้จิำยัได้วเิคราะห์ฉากทศัึน์ของทรพัยากรแต่ละป้ระเภท โดยคำานงึปั้จำจำยัหกัเหท่�ม่
ผลต่ออุป้สงค์และอุป้ทานในอนาคต  ฉากทัศึน์และป้ัจำจำัยไม่แน่นอนเหล่าน่้เป้็นพื้นฐานของการเสนอ
แนะนโยบายและมาตรการในการจำัดการทรัพยากรทั้งสามป้ระเภท

ล่าสุด ผู้เข่ยนได้ร่วมงานกับคณะผู้วิจำัยจำากจำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำาเนินโครงการ
วิจำัย “คนเมือง 4.0: อนาคตช่วิตเมืองในป้ระเทศึไทย” ซึ�งคาดการณ์ภาพอนาคตของช่วิตคนเมืองใน
ป้ระเทศึไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ การอยูอ่าศึยั การทำางาน การเดนิทาง การซือ้ของ การเกดิ และการตาย56 
โครงการวจัิำยน่ใ้ช้กระบวนการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ นบัตัง้แต่การกำาหนดกรอบเนือ้หา การกวาด
สัญญาณ การสร้างภาพอนาคตฐาน การสร้างภาพอนาคตทางเลือก ภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ การ
วางแผนยุทธศึาสตร์ และการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์  สำาหรับการสร้างภาพอนาคตทาง
เลือกนั้น คณะผู้วิจำัยได้เลือกใช้วิธ่การฉากทัศึน์เป้็นหลัก 
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การศึกษาอนาคตด้วย
วิธีชาติพันธุ์วรรณนา

นอกเหนอืจำากวิธ่การท่�ระบุในรายการท่�จัำดทำาโดยเกลนและกอร์ดอนในโครงการมิลเลนเน่ยมโป้รเจำกต์
แล้ว ยังม่วิธ่การศึึกษาอนาคตแบบอื�นท่�น่าสนใจำและม่การป้ระยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ภาพอนาคต
ของป้ระเด็นท่�สนใจำเก่�ยวกับป้ระเทศึไทย หนึ�งในน้ันคือวิธ่การชาติพันธ์ุวรรณนา (Ethnographic 
Futures Research) ซึ�งต่อมาพัฒนาเป็้นวิธ่การวิจัำยอนาคตด้วยเดลฟิายแบบชาติพันธ์ุวรรณนา  งาน
ศึึกษาและวิจัำยเก่�ยวกับอนาคตในป้ระเทศึไทยท่�ใช้วิธ่การชาติพันธ์ุวรรณนาและวิธ่การเดลฟิายแบบ
ชาติพันธ์ุวรรณนาม่จำำานวนมากพอสมควร อาทิ งานศึึกษาอนาคตภาพการอาช่วศึึกษาไทยในทศึวรรษ
หน้า (พ.ศึ. 2554- 2564) 57 อนาคตภาพการอาช่วศึึกษาเอกชนไทยในยุคป้ระชาคมอาเซ่ยนระหว่าง 
พ.ศึ. 2558– 256758 ภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึึกษาระดับการศึึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศึวรรษหน้า 
(ช่วงระหว่าง พ.ศึ. 2555–2565) 59  อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื�อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเองของป้ระชาชนในทศึวรรษหน้า60 สังเกตได้ว่า งานศึึกษาอนาคตท่�ใช้วิธ่การกลุ่มน้่จำำานวนมาก
อยู่ในสาขาศึึกษาศึาสตร์และครุศึาสตร์ 

จำากการทบทวนวรรณกรรมท่�เก่�ยวข้อง พบว่า ต้นคิดของวิธ่การศึึกษาอนาคตด้วยวิธ่
ชาติพันธ์ุวรรณนามาจำากงานอนาคตวัฒนธรรมของป้ระเทศึไทยของนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันท่�
เลือกป้ระเทศึไทยเป้็นกรณ่ศึึกษาในการป้ระยุกต์และพัฒนาวิธ่การศึึกษาอนาคตแบบดังกล่าว
ดังรายละเอ่ยดโดยสังเขป้ดังน้่

อนุาคุตวัฒนุธิรรมูข้องประเทศไทย
งานศึึกษาอนาคตป้ระเทศึไทยท่�ถือเป้็นงานบุกเบิกสำาคัญของวงการอนาคตศึึกษาในระดับโลก
คืองานศึึกษาอนาคตวัฒนธรรมของป้ระเทศึไทย (Cultural Futures of Thailand) โดยรอเบิร์ต 
เทกส์เตอร์ (Robert Textor) ซึ�งต่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Futures ใน พ.ศึ. 252161 ในงาน
ดังกล่าว เทกส์เตอร์ใช้วิธ่ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) ในการวิเคราะห์อนาคตทางวัฒนธรรม
ของป้ระเทศึไทยในช่วงป้ลายทศึวรรษท่� 1970 โดยการสมัภาษณ์ปั้ญญาชน (intellectuals) คนไทย
จำำานวน 25 คนในมลรัฐแคลิฟิอร์เน่ยในสหรัฐอเมริกา 
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ในงานวิจำัยดังกล่าว เทกส์เตอร์ให้เหตุผลของการเลือกกลุ่มเป้้าหมายน่้ว่า แม้ว่าคนไทยเหล่าน่้
อาศึัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงการสัมภาษณ์ แต่เป้็นกลุ่มท่�ตั้งใจำท่�จำะกลับไป้อยู่ท่�ป้ระเทศึไทย จำึงม่
ความสนใจำอย่างมากกับอนาคตของป้ระเทศึไทย วิธ่การศึึกษาของเทกส์เตอร์ถือว่าเป้็นการบุกเบิก
แนวทางและวิธ่การใหม่ในด้านอนาคตศึาสตร์ เนื�องจำากแตกต่างจำากวิธ่การกระแสหลักท่�เป้็นท่�นิยม
อยู่ในช่วงเวลานั้นในวงการวิชาการและวงการวางแผน คือ การคาดการณ์ด้วยวิธ่การเดลฟิาย แม้ว่า
เทกส์เตอร์ไม่ได้สมัภาษณ์ผูเ้ช่�ยวชาญด้านอนาคตศึกึษา แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ถอืเป็้นกลุ่มคนชนชัน้นำาของ
สังคมไทยท่�ม่โอกาสกลับไป้ม่อิทธิพลต่อการกำาหนดอนาคตของป้ระเทศึไทย 

ในขั้นแรกของกระบวนการวิจำัย เทกส์เตอร์ขอให้ผู ้ให้สัมภาษณ์จิำนตนาการฉากทัศึน์ของ
ป้ระเทศึไทยใน พ.ศึ. 2543 (ค.ศึ. 2000) โดยแบ่งเป้็นฉากทัศึน์เชิงบวกท่�พึงป้ระสงค์ และฉากทัศึน์
เชงิลบท่�ไม่พงึป้ระสงค์ ผูว้จัิำยถามคำาถามกว้าง ๆ  เก่�ยวกบัอนาคตของป้ระเทศึไทย ป้รากฏว่า ป้ระเดน็
หลักท่�ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนกล่าวถึงคือเหตุการณ์และป้ัจำจำัยด้านการเมือง โดยเฉพาะในฉากทัศึน์ด้าน
ลบ  ในทกุฉากมเ่หตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมอืงเกดิขึน้ และเหตกุารณ์ความรนุแรงจำะเกดิขึน้ตัง้แต่
ในช่วงต้นของทศึวรรษท่� 1980 โดยคาดว่าจำะยืดเยื้อเป้็นเวลาหลายป้ี  นอกจำากน่้ ผู้ให้สัมภาษณ์ยัง
เชื�อว่า ป้ัญหาความเหลื�อมลำ้าทางเศึรษฐกิจำจำะเป้็นสาเหตุของความรุนแรงด้านการเมืองท่�เกิดขึ้นตาม
มา  ข้อค้นพบเก่�ยวกับป้ัจำจำัยทางการเมืองน่้แตกต่างอย่างชัดเจำนจำากผลการศึึกษาป้ัจำจำัยท่�ผลักดันให้
เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงในงานอนาคตศึึกษาเก่�ยวกับป้ระเทศึตะวันตก ซึ�งมักเน้นป้ัจำจัำยด้านเทคโนโลย่
และเศึรษฐกิจำเป้็นหลัก 

ฉากทัศึน์หลักท่�ผู้วิจำัยได้จำากการสัมภาษณ์ในช่วงแรกม่อยู่ 2 ภาพด้วยกัน ได้แก่ ฉากทัศึน์ของ
ความต่อเนื�องของการป้กครองด้วยรัฐบาลเผด็จำการทหาร และฉากทัศึน์ของการป้กครองโดยระบอบ
คอมมวินสิต์หรอืสงัคมนยิมท่�ครองอำานาจำหลงัจำากการต่อสูแ้ละความรนุแรงท่�ยดืเยือ้เป็้นเวลานาน ขัน้
ตอนต่อมาของงานวจัิำยคอืการสมัมนาในกลุม่คนไทยท่�ให้สมัภาษณ์ ภายใต้หวัข้อ “Thailand’s future: 
the quest for a third path” กิจำกรรมหนึ�งของการสัมมนาคือการระดมสมองเพื�อแบ่งฉากทัศึน์ทั้ง
สองภาพออกเป้็นอ่กสองฉากย่อยตามท่�แสดงในตารางท่� 17

ผลลัพธ์จำากการระดมสมองคือฉากทัศึน์ท่� 3 ซึ�งแสดงภาพท่�กลุ่มคนสายกลางของฝ่ายซ้ายและ
ฝ่ายขวาเจำรจำาต่อรองกัน หลังจำากผ่านการต่อสู้และความรุนแรงท่�ยืดเยื้อและเส่ยเลือดเนื้อ ฉากทัศึน์

ท่�มา: Textor (1978), 35

ตารางที่ 17
ฉากทัศนุ์อนุาคุตประเทศไทยตามูการแบ่งกลุ่มูคุนุข้องเทกสืเตอร์



อนาคตศึกษา | 244

ท่� 3 เป็้นภาพของการป้กครองแบบสังคมนยิมท่�ได้รบัการสนบัสนนุจำากบางกลุม่ในฝ่ายทหาร  ผลลพัธ์
ท่�น่าสนใจำอ่กส่วนหนึ�งจำากการศึึกษาน่้คือคุณค่า (values) ท่�พึงป้ระสงค์ 12 ด้านสำาหรับอนาคตของ
ป้ระเทศึไทยท่�ผู้ให้สัมภาษณ์ม่ฉันทามติร่วมกัน ได้แก่ (1) การดำารงซึ�งเอกราชของป้ระเทศึ (2) การ
เลือกท่�จำะอนุรักษ์และฟิื้นฟิูวัฒนธรรมไทย (3) การลดความเหลื�อมลำ้าในสังคม (4) รัฐบาลต้องตอบ
สนองความต้องการของป้ระชาชน (5) ต้องลดคอรัป้ชั�นและลดการเอื้อป้ระโยชน์ให้คนบางกลุ่ม (6) 
ต้องเพิ�มเสร่ภาพ (7) ต้องลดความรุนแรงลงให้ได้มากท่�สุด (8) ต้องลดความไม่เป้็นระเบ่ยบให้เหลือ
น้อยท่�สดุ แม้ว่าอาจำไม่มค่วามรนุแรง (9) ต้องจำำากดัจำำานวนป้ระชากร (10) ต้องรกัษาสภาพสิ�งแวดล้อม 
(11) เศึรษฐกิจำต้องเติบโต และ (12) รัฐบาลต้องควบคุมเศึรษฐกิจำอย่างเข้มงวด

เทกส์เตอร์วิเคราะห์คุณค่าเหล่าน้่เพิ�มเติม โดยแบ่งคุณค่าท่�สังคมให้ความสำาคัญเป้็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ระเบ่ยบ (order) การเติบโต (growth) ความเท่าเท่ยมกัน (equity) และเสร่ภาพ (freedom) 
จำากนั้นจำึงวิเคราะห์การแลกกันหรือการได้อย่างเส่ยอย่าง (trade offs) ระหว่างคุณค่าเหล่าน่้ ทั้ง
ระหว่างระเบ่ยบกบัการเตบิโต ระเบ่ยบกบัความเท่าเท่ยมกนั ระเบ่ยบกบัเสร่ภาพ  การเตบิโตกับความ
เท่าเท่ยมกัน การเติบโตกับเสร่ภาพ และความเท่าเท่ยมกันกับเสร่ภาพ 

จำากผลลพัธ์และบทเรย่นจำากงานวจิำยัข้างต้น เทกส์เตอร์ได้ดำาเนนิงานวจิำยัต่อเนื�องเพิ�มเตมิอ่ก ซึ�ง
ต่อมากลายเป้็นพื้นฐานของวิธ่วิจำัยด้านอนาคตศึึกษาท่�เร่ยกว่า การวิจำัยอนาคตด้วยชาติพันธุ์วรรณนา  
วิธ่การน่้เน้นการวิเคราะห์อนาคตจำากมุมมองด้านสังคมวัฒนธรรมเป้็นหลัก โดยเก็บข้อมูลจำากการ
สัมภาษณ์กลุ่มคน เพื�อทราบถึงการรับรู้และความชอบของแต่ละคนเก่�ยวกับทางเลือกในอนาคต  วิธ่
การน้่ป้ระยุกต์แนวคิดและวิธ่ชาติพันธุ์วรรณนาของสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural 
anthropology) ให้เข้ากับกรอบแนวคิด ความต้องการและข้อจำำากัดของงานวิจำัยด้านอนาคตศึึกษา62 

งานวิจัำยท่�เป้็นพื้นฐานแนวคิดของเทกส์เตอร์ท่�เสนอให้ใช้วิธ่ชาติพันธุ์วรรณนาในการศึึกษาภาพ
อนาคตยงัคงเป็้นเรื�องภาพอนาคตของป้ระเทศึไทย  แต่สำาหรบัผลงานครัง้หลงั ซึ�งตพ่มิพ์ใน พ.ศึ. 2538 
เทกส์เตอร์ได้เลือกสัมภาษณ์ สิป้ป้นนท์ เกตุทัต ซึ�งม่ป้ระสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาป้ระเทศึของ
ไทยกว่า 30 ปี้ โดยใช้วธิช่าตพินัธุว์รรณนาเป็้นวธิก่ารวจิำยัหลัก และร่วมเขย่นภาพฉากทัศึน์อนาคตของ
ป้ระเทศึไทยในงานศึึกษาท่�ต่อเนื�องจำากงานดังกล่าว

พืน้ฐานทางภววทิยา (ontology) ของวธิก่ารและเนือ้หาในงานวจิำยัดงักล่าวมค่วามน่าสนใจำและ
สำาคญัตรงท่�ว่า ไม่ม่ข้อเทจ็ำจำรงิเก่�ยวกบัอนาคต (future facts) ม่แต่ข้อเทจ็ำจำรงิเก่�ยวกับปั้จำจุำบนัและอด่ต  
อนาคตเป็้นเพย่งสิ�งท่�สร้างขึน้ (construct) และไม่มก่ารดำารงอยูท่่�เป็้นภววสิยั (objective existence)  
ดงันัน้ เทกส์เตอร์จำงึเน้นว่า งานวจิำยัดงักล่าวไม่ได้ศึกึษาอนาคตในตวัเอง (per se) แต่ศึกึษาภาพลักษณ์
ท่�คนคนหนึ�งม่อยูใ่นปั้จำจุำบนัเก่�ยวกบัป้รากฏการณ์หรอืวฒันธรรมท่�มโ่อกาสเกดิขึน้และน่าจำะเกิดขึน้ใน
อนาคต รวมถึงภาพท่�พึงป้ระสงค์ท่�คนคนนั้นต้องการให้เกิดขึ้น ภาพลักษณ์และความพึงพอใจำเหล่าน่้
อาจำม่อิทธิพลต่อกระบวนการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�กลายเป้็นอนาคตจำริงต่อไป้ ดังนั้น เทกส์เตอร์จำึงคาดหวัง
ว่า การวิจำัยอนาคตด้วยวิธ่ชาติพันธุ์วรรณนาจำะสามารถดึงเอาป้ระเด็นสำาคัญออกมาจำากผู้ให้ข้อมูล 
เพื�อวิเคราะห์ สรุป้ ต่ความและนำาเสนอทางเลือกสำาหรับอนาคตต่อไป้ได้ 
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เทกส์เตอร์เลือกป้ระเทศึไทยเป้็นกรณ่ศึึกษาในการทดลองและป้ระยุกต์ใช้วิธ่การดังกล่าว 
เนื�องจำากในทศึวรรษท่� 1970 ป้ระเทศึไทยม่การเติบโตทางเศึรษฐกิจำอย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตดัง
กล่าวไม่นำาไป้สู่การพัฒนาอย่างแท้จำริง โดยทำาให้เกิดป้ัญหาและผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย 
ทัง้กบัสิ�งแวดล้อมธรรมชาติและสงัคม รวมถงึแรงกดดนัต่อองค์ป้ระกอบด้านจำรยิธรรมท่�มุง่สร้างความ
สมดุลกลมเกล่ยว (harmony) และความพอป้ระมาณตามหลักคิดในพุทธศึาสนา 

ป้รากฏการณ์หลักท่� เป้็นเป้้าหมายของการศึึกษาของเทกส์เตอร์คือแนวคิดเวลานิยม 
(tempocentrism) ซึ�งหมายถึงการท่�มนุษย์เราให้ความสนใจำน้อยเกินไป้หรือให้ความสนใจำผิดไป้ใน
ป้ระเด็นเก่�ยวกับอนาคต แม้ว่ามนุษย์จำะคาดหมายอนาคตในหลายด้านอยูต่ลอดเวลา แต่มักเกิดข้ึนอย่าง
ผิดเวลา คำาว่าเวลานิยมสื�อถึงสภาพวัฒนธรรมความคิด (psychocultural state) ท่�มนุษยใ์ช้กรอบเวลา
ผิดในการวิเคราะห์และคำานึงถึงอนาคต โดยเฉพาะในกรณ่ท่�ต้องวางแผนนโยบายระยะยาว ปั้ญหาน้่
จึำงมักเกิดข้ึนกับสถานการณ์ท่�ต้องจัำดการกับความท้าทายเฉพาะหน้าในระยะส้ัน 

ในกระบวนการสร้างภาพอนาคตของป้ระเทศึไทยในงานวิจัำยดังกล่าว รอเบิร์ต เทกส์เตอร์
ได้สัมภาษณ์สิป้ป้นนท์ เกตุทัต โดยเริ�มจำากคำาถามทั�วไป้เก่�ยวกับอนาคตด้านเศึรษฐกิจำ สังคมและ
วัฒนธรรมของป้ระเทศึไทย จำากนั้น ผู้วิจำัยจำึงป้ระมวลและเร่ยบเร่ยงป้ระเด็นสำาคัญ แล้วส่งกลับไป้ให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นหรือป้รับแก้ตามท่�คิดว่าเหมาะสม ในการสัมภาษณ์ข้ันแรกผู้วิจำัยขอให้ ผู้
ตอบจำินตนาการภาพระบบสังคมวัฒนธรรมของป้ระเทศึไทย 100 ภาพในตำาแหน่งท่�ต่อเนื�องกันจำาก
ภาพท่�แย่ท่�สุดคือตำาแหน่งท่� 1 ไป้ยังภาพท่�ด่ท่�สุดคือตำาแหน่งท่� 100 ภายในเวลาท่�เลือกเอง ในกรณ่น่้ 
ผู้ตอบเลือก พ.ศึ. 2563 เป้็นป้ีเป้้าหมายของฉากทัศึน์ท่�จำินตนาการขึ้นมา ภาพอนาคตทั้ง 100 ภาพ
แสดงอนาคตของระบบสังคมวัฒนธรรมในป้ระเทศึไทยท่�ม่โอกาสเกิดขึ้นได้ ภาพท่�เกินออกจำาก 100 
ถือว่าเป้็นภาพอุดมคติหรือยูโทเป้ีย (utopia) ท่�ไม่ม่โอกาสเกิดขึ้นได้ภายในเวลาท่�กำาหนด ในขณะท่�
ภาพท่�เกินออกจำากศึูนย์ถือว่าเป้็นภาพฝันร้ายหรือดิสโทเป้ีย (dystopia)

ในการสมัภาษณ์รอบต่อมา เทกส์เตอร์ขอให้ผูใ้ห้สมัภาษณ์สร้างภาพอนาคต 3 ภาพ ภาพแรกเป็้น
ภาพอนาคตท่�ป้ระมาณตำาแหน่ง 85 ถึง 90 แม้ว่าอาจำไม่ใช่ภาพอนาคตท่�ด่ท่�สุด แต่ถือเป้็นภาพท่�พึง
ป้ระสงค์และม่โอกาสเกิดขึ้นสูง จำากนั้น จำึงเป้็นการสร้างภาพท่�ไม่พึงป้ระสงค์ตรงท่�ตำาแหน่งป้ระมาณ 
10 ถึง 15  ในการวิจำัยส่วนน่้ เทกส์เตอร์พบว่า ฉากทัศึน์เชิงบวกมักใช้เวลาในการระบุรายละเอ่ยด
นานกว่าฉากทัศึน์เชิงลบ เมื�อผู้ตอบได้เข่ยนภาพอนาคตทั้งสองแล้ว ขั้นตอนต่อไป้เป้็นการระบุภาพ
ท่�ม่โอกาสเกิดขึ้นได้มากท่�สุด (most probable) ซึ�งไม่เก่�ยวกับความพึงป้ระสงค์หรือความกลัวของผู้
ตอบ ในขัน้ตอนน้่ ผูต้อบต้องพจิำารณาถงึช่องว่างระหว่างสิ�งท่�ตนเองคาดหวงักบัสิ�งท่�คิดว่าจำะเกดิขึน้ได้
จำริง วิธ่การน่้ทำาให้ผู้ตอบต้องพิจำารณาอย่างละเอ่ยดถ่�ถ้วน โดยเฉพาะเก่�ยวกับนโยบายและมาตรการ
ท่�คาดว่าจำะลดช่องว่างดังกล่าวได้จำริง

วิธ่การศึึกษาอนาคตท่�ใช้เครื�องมือแบบชาติพันธ์ุวรรณนาต้องใช้คำาถามท่�สร้างความชัดเจำน (clarity) 
ความครอบคลุม (comprenhensiveness) บริบท (contextualization) และความสอดคล้อง (coherence) 
ในขณะเด่ยวกัน วิธ่ศึึกษาดังกล่าวทำาให้เกิดความยืดหยุ่นและการป้ฏิสัมพันธ์อันด่ระหว่างผู้วิจัำยกับ
ผู้ตอบคำาถาม อ่กท้ังการเริ�มต้นกระบวนการจำากการสร้างฉากทัศึน์เชิงบวกตามด้วยฉากทัศึน์เชิงลบ
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ทำาให้สามารถเข้าใจำถึงหลักการและคุณค่าของผู้ตอบในการพิจำารณาเก่�ยวกับอนาคตได้เป็้นอย่างด่ 
กระบวนการดังกล่าวยังเปิ้ดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถพินิจำพิเคราะห์รายละเอ่ยดของคำาตอบของตนเอง
อย่างละเอ่ยดและเป็้นระบบ 

ในกรณ่ของฉากทัศึน์ท่�น่าจำะเกิดขึ้นจำริง เทกส์เตอร์พบว่า ผู้ตอบไม่ค่อยพึงพอใจำกับภาพอนาคต
ท่�พัฒนาขึน้มาตอนแรกเท่าใดนกั เทกส์เตอร์จึำงเพิ�มเนือ้หาอ่กหนึ�งบท ซึ�งม่เนือ้หาเน้นฉากทัศึน์เชงิบวก
ท่�อาจำไม่ใช่ภาพท่�เป็้นไป้ได้มากท่�สดุ แต่เป็้นภาพอนาคตท่�เชื�อว่าเกดิขึน้ได้ได้ ถ้าป้ระเทศึไทยม่ผูน้ำาท่�ด่
และมโ่ชคช่วยในบางเรื�อง ฉากทศัึน์แนวน่เ้รย่กว่า possidictive ซึ�งเชื�อว่า ฉากทศัึน์ท่�สำาคญัไม่ต้องเป็้น
ฉากทศัึน์ท่�มโ่อกาสเกิดสูงท่�สดุ แต่เป็้นฉากทัศึน์ท่�มโ่อกาสเกิดข้ึนสงูพอท่�คุม้กบัความพยายามอย่างเตม็
ท่�เพื�อให้บรรลุผลตามฉากทัศึน์นั้น ส่วนสำาคัญส่วนต่อจำากนั้นจึำงอยู่ท่�การค้นคิดและกำาหนดนโยบาย
สำาคัญท่�ต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื�อให้การพัฒนาป้ระเทศึไทยเป้็นไป้ตามฉากทัศึน์ท่�สร้างขึ้นมา

เทกส์เตอร์กล่าวทิง้ท้ายไว้ในบทความวิจัำยดงักล่าวว่า ผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะตามฉากทศัึน์
ท่�พัฒนาขึ้นมานั้น ต้องใช้เวลาหลายป้ีถึงจำะสามารถป้ระเมินได้ แต่อย่างน้อยหนังสือฉากทัศึน์ท่�เข่ยน
ไว้กไ็ด้รบัความสนใจำอย่างแพร่หลายในกลุม่ผูน้ำา นกันโยบายและนกัวางแผนของป้ระเทศึไทยในยคุนัน้ 
ป้ระกอบกับ ดร.สิป้ป้นนท์เองก็รับตำาแหน่งผู้บริหารป้ระเทศึในระดับรัฐมนตร่และผู้นำาองค์กรสำาคัญ
ในการวางแผนพัฒนาป้ระเทศึ ทั้งสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศึรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ 
(สศึช.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัำย (สกว.) ฉากทัศึน์ท่�พัฒนาขึ้นมาน่าจำะเป้็นป้ระโยชน์
สำาหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในด้านเหล่าน่้

นอกจำากน้่วิธ่การข้างต้นน้่ งานวิจัำยเก่�ยวกับอนาคตจำำานวนหนึ�งในป้ระเทศึไทยได้วิเคราะห์แนว
โน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงจำากอดต่ถงึปั้จำจำบุนั และพยายามคาดการณ์อนาคตโดยใช้วธ่ิสอบถามความคดิเห็น
ของผูเ้ช่�ยวชาญหรอืผูท้่�เก่�ยวข้องกบัป้ระเดน็ท่�ต้องการศึกึษา โดยตัง้คำาถามตรง ๆ  เก่�ยวกบัภาพอนาคต 
เช่น ในงานวจัิำยท่�ศึกึษาสภาพการณ์ของภาพยนตร์ไทยในอนาคต63 คำาถามชดุหนึ�งในแบบสอบถามเป็้น
คำาถามง่าย ๆ เช่น ท่านคิดว่าภาพยนตร์ไทยอนาคตจำะเป้็นอย่างไร บางคำาถามเป้็นป้ระโยคท่�เป้ิดให้ผู้
ตอบเลอืกว่า เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืเฉย ๆ  กบัป้ระโยคนัน้ เช่น ในอนาคตภาพยนต์ไทยจำะได้รบัการ
ยอมรับจำากต่างป้ระเทศึมากขึ้น จำะแข่งขันกับตลาดภาพยนตร์ในต่างป้ระเทศึมากขึ้น ฯลฯ เมื�อได้คำา
ตอบจำากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจำัยจำึงเอาคำาตอบไป้ป้ระมวลและวิเคราะห์ต่อในเชิงสถิติ โดยอาจำเสริม
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึึกษาอนาคตด้วยวิธ่การดังกล่าวสามารถได้ข้อมูลท่�แสดงภาพอนาคต
ของผูท้่�เก่�ยวข้องมาได้ระดบัหนึ�ง แม้ว่าอาจำไม่เป็้นตามหลักการและวธิก่ารแนวอนาคตศึาสตร์ท่�พฒันา
มาอย่างเป้็นระบบดังเช่นวิธ่การเดลฟิายหรือวิธ่ชาติพันธุ์วรรณนาก็ตาม

การศึกษาอนุาคุตด้วยเดลฟายแบบชาติพันุธิุ์วรรณนุา
วิธ่การหนึ�งท่�พัฒนาต่อยอดมาจำากวิธ่ชาติพันธุ์วรรณนาของเทกส์เตอร์คือการผสมผสานวิธ่เดล
ฟิายกับวิธ่ชาติพันธุ์วรรณนา ซึ�งเสนอเป้็นครั้งแรกโดยจำุมพล พูลภัทรช่วิน ในระหว่างการศึึกษาระดับ
ป้ริญญาเอกท่�มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (Minnesota) สหรัฐอเมริกา และพบกับรอเบิร์ต เทกส์เตอร์ 
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วิธ่การศึึกษาอนาคตด้วยเดลฟิายแบบชาติพันธุ์วรรณนามุ่งเสริมจำุดแข็งและลดจำุดอ่อนของวิธ่การท่�ม่
มาแต่เดิมทั้งสองวิธ่ ในการน่้ จำุมพล พูลภัทรช่วินจำึงทดลองวิเคราะห์กรณ่ศึึกษาอนาคตทางเลือกของ
มหาวิทยาลัยไทยโดยใช้วิธก่าร EDFR ท่�พัฒนาขึ้นมา64 และเผยแพร่แนวคิดและวิธ่การดังกล่าวในงาน
เข่ยนและงานวิจำัยในช่วงต่อมาทั้งท่�เป้็นภาษาไทย65 และภาษาอังกฤษ66 

งานวจัิำยในป้ระเทศึไทยท่�ป้ระยกุต์ใช้วธ่ิการ EDFR ในการศึึกษาอนาคตครอบคลุมหวัข้อในหลาย
สาขา ทั้งสาขาการพยาบาล อาทิ เรื�องอนาคตบทบาทการพยาบาลเพื�อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเอง67 และเรื�องรูป้แบบการบริการท่�เป้็นเลิศึของโรงพยาบาลเอกชนในป้ระเทศึไทย68 ไป้จำนถึง
เรื�องแนวโน้มการป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลย่สารสนเทศึเพื�อส่งเสริมการท่องเท่�ยวเชิงวัฒนธรรม69 ทั้งน่้ 
กลุ่มงานวิจำัยท่�ใช้เทคนิค EDFR ท่�พบมากท่�สุดคืองานวิจำัยด้านการศึึกษา อาทิ การศึึกษาอนาคตของ
การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึึกษา70  การพัฒนาแนวทางการจำัดการ
ศึึกษาท่�ม่คุณภาพสำาหรับผู้ม่ความสามารถพิเศึษ71 และอนาคตภาพการอาช่วศึึกษาระบบทวิภาค่72 
รวมถึงงานวิจัำยในระดับวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึึกษาอ่กจำำานวนหนึ�งท่�ป้ระยุกต์ใช้เทคนิคน้่ในการศึึกษา
ภาพอนาคตในป้ระเทศึไทย

ข้อสงัเกตหนึ�งจำากการป้ระมวลงานวจัิำยในป้ระเทศึไทยท่�ใช้เทคนคิการศึึกษาอนาคตแนวน้่คอื โดย
มากเป็้นการศึกึษาแนวโน้ม การเป้ล่�ยนแป้ลงและภาพอนาคตในเชงิป้ฏฐิาน พร้อมกับการเชื�อมโยงต่อ
ไป้ยังป้ระเด็นเชิงป้ทัสถานท่�ค่อนข้างชัดเจำน ผลลัพธ์จำากการวิจัำยจำึงม่นัยเชิงนโยบายชัดเจำนในระดับ
หนึ�ง แต่งานวจัิำยท่�ป้ระมวลมามกัไม่ม่กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎ่และไม่ม่การวเิคราะห์ปั้จำจัำยและบรบิทท่�ม่
ผลต่อป้ระเดน็การวจัิำยนัน้เท่าใดนัก งานวจิำยัจึำงดเูหมอืนเน้นการทดลองใช้เทคนคิวธ่ิการศึกึษาอนาคต
มากกว่าการทดสอบสมมติฐานหรือทฤษฎ่  ด้วยเหตุดังกล่าว ผลการศึึกษาจำากงานเหล่าน่้จำึงไม่นำาไป้
สู่การสร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎ่เท่าท่�ควร อย่างไรก็ตาม ป้ัญหาดังกล่าวอาจำเป้็นข้อจำำากัดไม่ใช่เฉพาะ
ของวิธ่การวิจำัยแนวน่้ แต่เป้็นข้อจำำากัดของอนาคตศึึกษาในภาพรวมก็เป้็นได้
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หนังสือด้านอนาคต
ศาสตร์ภาษาไทย

ท่�ผ่านมานักเข่ยนและนักวิจัำยชาวไทยได้ป้ระมวลความรู้ด้านอนาคตศึาสตร์มาแล้วบ้าง โดยต่พิมพ์
เผยแพร่เป้็นบทความวิชาการ ตำาราและหนังสือออกมาเป้็นภาษาไทย ดังตัวอย่างต่อไป้น้่

ประวัติศาสืตร์อนุาคุต (ชัยวัฒนุ์ คุุประตกุล)
ชัยวัฒน์ คุป้ระตกุล ถือเป้็นนักวิจำัยและนักเข่ยนรุ่นแรกคนหนึ�งของป้ระเทศึไทยท่�เข่ยนบทความเก่�ยว
กับอนาคตศึาสตร์และนำาเสนอความคิดเก่�ยวกับภาพอนาคตในด้านต่าง ๆ ไว้หลายงานด้วยกัน อาทิ 
ในบทความชื�อ รัตนโกสินทร์ 400 ซึ�งต่พิมพ์ใน พ.ศึ. 2525/26 ชัยวัฒน์แนะนำาอนาคตศึาสตร์ โดย
อธบิายความหมาย ความเป็้นมา และหลกัการพืน้ฐานของศึาสตร์ดงักล่าว แล้วนำาเสนอภาพววิฒันาการ
ของป้ระเทศึไทยนับตั้งแต่เริ�มยุครัตนโกสินทร์ ไป้จำึงภาพอนาคตของป้ระเทศึไทยในป้ีท่� 400 ของยุค
รัตนโกสินทร์ คือ พ.ศึ. 272573 ป้ัจำจำัยท่�ดูเหมือนเป้็นแรงขับเคลื�อนสำาคัญของภาพอนาคตตามท่�ผู้เข่ยน
นำาเสนอคือความก้าวหน้าทางวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ อาทิ เทคโนโลย่การสื�อสาร เทคโนโลย่
นิวเคล่ยร์ วิทยาศึาสตร์การแพทย์ ฯลฯ เนื้อหาในบทความไม่ได้นำาเสนอเฉพาะการเป้ล่�ยนแป้ลงในเชิง
บวกเท่านั้น แต่รวมถึงภาพอนาคตในเชิงลบ ทั้งความวุ่นวายสับสนในสังคม ป้ัญหาการผลิตอาหารไม่
พอเพ่ยงต่อป้ระชากรโลกท่�เพิ�มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป้็นต้น เนื้อหาส่วนน่้ดูคล้ายกับการนำาเสนอฉากทัศึน์
ท่�เข่ยนข้ึนมาจำากแนวโน้มท่�ผู้เข่ยนสังเกตมาและจิำนตนาการไป้พร้อมกัน นับว่าเป้็นบทความท่�เป้ิดมุม
มองเก่�ยวกับอนาคตศึาสตร์ให้กว้างมากขึ้นสำาหรับผู้อ่าน แม้ว่าอาจำไม่ได้แสดงวิธ่การศึึกษาตามหลัก
อนาคตศึาสตร์อย่างเป้็นระบบโดยตรงก็ตาม 

ในอ่กบทความหนึ�ง คือ “วิถ่แห่งนักอนาคตศึาสตร์” จำากพรมแดนความรู้ (วาระครบรอบ 100 
ป้ี พระนาอนุมานราชธน) ซึ�งเผยแพร่โดยสถาบันไทยคด่ศึึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์ใน พ.ศึ. 
2532 ชัยวัฒน์เป้ร่ยบเท่ยบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอนาคตศึาสตร์กับโหราศึาสตร์  โดยอธิบาย
ว่า อนาคตศึาสตร์เป้็นวิทยาศึาสตร์ท่�แสดงภาพอนาคตท่�ม่หลายลักษณะและรูป้แบบ และเป้็นอนาคต
ท่�มนุษย์อาจำสามารถสร้างขึ้นเอง ในขณะท่�โหราศึาสตร์มุ่งแสดงภาพอนาคตเด่ยวและเป้็นอนาคตท่�
กำาหนดไว้แล้ว 

บทความดังกล่าวยังบรรยายถึงความเป้็นมาของอนาคตศึาสตร์ในต่างป้ระเทศึจำากอด่ตจำนถึงช่วง 
พ.ศึ. 2532 รวมถงึความพยายามจำดัตัง้สมาคมอนาคตนยิมแห่งป้ระเทศึไทย (Thailand Future Society) 
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ใน พ.ศึ. 2530 และการจำดัตัง้สถาบนัวจัิำยเพื�อการพฒันาป้ระเทศึไทย หรอืท่ดอ่าร์ไอ ท่�ดำาเนนิงานศึกึษา
และวิจำัยเชิงนโยบายเพื�อวางแผนพัฒนาป้ระเทศึไทยในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะงาน
วิเคราะห์แนวโน้มทางเศึรษฐกิจำของป้ระเทศึไทย 

บทความดังกล่าวยังกล่าวถึงนักอนาคตศึาสตร์ท่�สำาคัญของโลก และนำาเสนอแนวคิดและเทคนิค
วิธ่พยากรณ์อนาคตต่าง ๆ โดยนำาเสนอรายละเอ่ยดพอสังเขป้เก่�ยวกับเทคนิควิธ่ท่�ได้รับความนิยม
ท่�สุด 3 วิธ่ คือ วิธ่ต่อแนวโน้ม (trend extrapolation) วิธ่การเดลฟิายและเทคนิคสร้างฉากอนาคต 
(scenario)  ชยัวฒัน์กล่าวไว้ในบทความดงักล่าวว่า ยงัไม่ม่หลกัสตูรและการเร่ยนการสอนด้านอนาคต
ศึาสตร์โดยตรงในป้ระเทศึใน พ.ศึ. 2532 แต่คาดว่าจำะม่การเป้ิดการเร่ยนการสอนด้านอนาคตศึาสตร์
ในอนาคตอันใกล้74 เป้็นท่�น่าสนใจำว่า ณ เวลาน่้ใน พ.ศึ. 2563 ยังไม่ม่การเร่ยนการสอนด้านน่้โดยตรง
ในป้ระเทศึไทย ชยัวฒัน์เข่ยนส่งท้ายในบทความดงักล่าวว่า ทกุคนสามารถเป็้นนกัอนาคตศึาสตร์ได้ ถ้า
เชื�อว่าอนาคตอยู่ในกำามือของตนเอง และเป้็นความรับผิดชอบของตนเองท่�จำะสร้างอนาคตขึ้นมา มิใช่
ตามพรหมลิขิต ดวง หรืออำานาจำธรรมชาติใด ๆ อ่กทั้งอนาคตของป้ระเทศึไทยขึ้นอยู่กับป้ระชาชนคน
ไทยส่วนใหญ่เป้็นสำาคัญ  แนวคิดดังกล่าวสะท้อนแนวคิดหลักของอนาคตศึึกษาในยุคนั้นและในยุคต่อ
มาท่�เชื�อว่า อนาคตสามารถกำาหนดได้ด้วยการตัดสินใจำและการดำาเนินการในป้ัจำจำุบัน

อ่กบทความหนึ�งท่�ชัยวัฒน์ คุป้ระตกุลเข่ยนไว้ในวารสาร มิติท่� 4 ฉบับพิเศึษ 3 ใน พ.ศึ. 2531 
คือเรื�อง “ป้ระวัติศึาสตร์อนาคต” โดยม่เนื้อหาอธิบายแนวคิด หลักการ และตัวอย่างการเข่ยนบันทึก
หรือลำาดับเหตุการณ์ท่�คาดว่าหรือหวังว่าจำะเกิดขึ้นในอนาคต อ่กบทความหนึ�งคือ “อนาคตศึาสตร์กับ
นิยายวิทยาศึาสตร์” ซึ�งต่พิมพ์ในวารสารมิติท่� 4 ม่เนื้อหาเก่�ยวกับป้ระเภทและความสำาคัญของนิยาย
วิทยาศึาสตร์ โดยเฉพาะสำาหรับการสร้างภาพอนาคตท่�ม่จำุดมุ่งหมายคล้ายกับอนาคตศึาสตร์ แต่แตก
ต่างกันในด้านวิธ่การมองอนาคตและขอบเขตความเป้็นไป้ได้ของอนาคต75 

ชัยวัฒน์ยังเข่ยนชุดบทความ “เทคโนโลย่สู่อนาคต” ในนิตยสารพบโลก ใน พ.ศึ. 253476 เนื้อหา
หลักคือการแนะนำาเทคโนโลย่ท่�คาดว่าน่าจำะม่ผลต่ออนาคตของมนุษย์ ทั้งเทคโนโลย่การแพทย์ 
เทคโนโลย่พลังงานแสงอาทิตย์และไฮั่โดรเจำน เทคโนโลย่หุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลย่ รวมถึงอนาคตของ
การเร่ยนรู้และการสำารวจำอวกาศึ  บทความเก่�ยวกับอนาคตศึาสตร์ท่�กล่าวมาทั้งหมดน้่รวบรวมอยู่ใน
หนังสือ “ป้ระวัติศึาสตร์อนาคต” ซึ�งต่พิมพ์โดยสำานักพิมพ์คบไฟิ ใน พ.ศึ. 2540

อนุาคุตศาสืตร์ (นุาตยา ปิลันุธินุานุนุท์)
เท่าท่�สามารถสบืค้นได้ในงานศึึกษาครัง้น้่ หนงัสอื “อนาคตศึาสตร์” ของนาตยา ปิ้ลนัธนานนท์77 ซึ�งเผยแพร่
ใน พ.ศึ. 2526 น่าจำะเป็้นตำาราอนาคตศึาสตร์เล่มแรกท่�เข่ยนเป็้นภาษาไทย และครอบคลมุองค์ป้ระกอบ
ของความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึึกษาในฐานะศึาสตร์แขนงหนึ�ง เนื้อหาในหนังสือเล่มน่้ให้ความสำาคัญ
กับการศึึกษาอนาคตในฐานะวิธ่การและเครื�องมือในด้านการศึึกษาและการเร่ยนรู้ สมมติฐานหลักคือ
มโนทัศึน์เก่�ยวกับอนาคตม่ส่วนในการสร้างแรงจำูงใจำให้กับผู้เร่ยน ความสามารถของผู้เร่ยนในการมอง
อนาคตจำะสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางการเร่ยนและป้ระสบการณ์ของผู้เร่ยน ซึ�งเป้็นพื้นฐานของความ
สามารถในการดำารงช่วิตอยู่และรับมือกับการเป้ล่�ยนแป้ลงในสังคม พื้นฐานความรู้และทักษะในการ
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ศึึกษาท่�มุ่งไป้ยังอนาคตข้างหน้า จำึงเป้็นกุญแจำสำาคัญท่�ทำาให้ผู้เร่ยนสามารถป้รับตัวได้ด่ในสังคมท่�ม่การ
เป้ล่�ยนแป้ลงอยู่เสมอ 

หนงัสอืเล่มน่แ้บ่งออกเป็้น 12 บท สองบทแรกกล่าวถงึการเป้ล่�ยนแป้ลงในป้ระวตัศิึาสตร์โลก และ
แนวโน้มและป้ัญหาท่�น่าจำะเกิดขึ้นในอนาคต เนื้อหาใน 3 บทต่อมาเป้็นแนวคิดพื้นฐานเก่�ยวกับการ
แสวงหาอนาคตและมโนทัศึน์และหลักการท่�เป้็นพื้นฐานของอนาคตศึาสตร์ รวมไป้ถึงเนื้อหาท่�อธิบาย
เก่�ยวกับนักอนาคตศึาสตร์และแนวคิดเรื�องอนาคต เนื้อหาส่วนท่� 3 ตั้งแต่บทท่� 6 ถึง 10 เป้็นเรื�องเก่�ยว
กบัการสอนอนาคตศึาสตร์ ทัง้หลักสตูร วธิส่อน กิจำกรรมการสอน การสร้างจำนิตนาการอนาคตด้วยนยิาย
วิทยาศึาสตร์  การสืบสวนสอบสวนค่านิยมและอนาคตศึาสตร์ และการป้ระเมินผลการศึึกษาอนาคต
ศึาสตร์  บทสุดท้ายเป้็นเรื�องคุณป้ระโยชน์ในภาพรวมของอนาคตศึาสตร์

เนื้อหาในบทท่� 7 ป้ระมวลวิธ่การพยากรณ์ท่�สำาคัญไว้จำำานวนหนึ�ง อาทิ วิธ่การเดลฟิาย วิธ่การ
วิเคราะห์ด้วยตาราง วงล้ออนาคต วิธ่การสร้างอนาคตจำำาลอง การเข่ยนเรื�องราวเก่�ยวกับอนาคต 
(scenario) วิธ่ต้นไม้ความเก่�ยวข้อง การวิจัำยดำาเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและป้ระโยชน์ การ
วิเคราะห์ระบบ การป้ระเมินเทคโนโลย่  การคาดการณ์ด้วยวิธ่วิเคราะห์แบบมอนติคาร์โล (Monte 
Carlo Analysis) การพยากรณ์สัณฐาน (Morphological forecasting)  อนาคตทางเลือก การคาด
การณ์ทฤษฎ่ความน่าจำะเป้็นแบบเบย์ (Bayesian statistical forecasting) การวิเคราะห์แรงผลักดัน 
(Force Analysis) การวิเคราะห์แบบห่วงโซ่มาร์คอฟิ (Markov Chain) การวิเคราะห์ด้วยสัญญาณของ
การเป้ล่�ยนแป้ลง (Precursor Forecasting) ผู้เข่ยนยังยกตัวอย่างกิจำกรรมท่�ใช้ในการสอนแนวคิดและ
วิธ่การศึึกษาอนาคตข้างต้น

นอกจำากการป้ระมวลความรู้พื้นฐานเก่�ยวกับอนาคตศึาสตร์ หนังสือเล่มดังกล่าวยังม่เนื้อหาท่�น่า
สนใจำในบทก่อนสุดท้ายเก่�ยวกับโลกพระศึร่อาริย์ (utopian) ซึ�งถือเป้็นโลกแห่งความฝันท่�เต็มไป้ด้วย
สันติสุข ความมั�นคงและความสุข นับเป้็นแนวคิดเชิงอุดมคติแบบยูโทเป้ียแบบหนึ�ง ข้อเสนอสำาคัญของ
เนื้อหาในบทน่้คือ แม้ว่าสังคมพระศึร่อาริย์อาจำไม่ใช่สังคมท่�สมบูรณ์ท่�สุดในทุกรูป้แบบ และเป้็นไป้ไม่
ได้ท่�จำะอธิบายโลกในอุดมคติให้ทุกคนพอใจำได้ แต่เราสามารถสร้างมโนทัศึน์ของโลกท่�พึงป้ระสงค์ได้ 
แม้ว่าอาจำไม่ใช่โลกท่�สมบูรณ์ท่�สุดก็ตาม

หยั่งรู้อนุาคุต (อนุุช อาภาภิรมู)
หนังสือ “หยั�งรู้อนาคต: หลักการ ทฤษฎ่และเทคนิคอนาคตศึึกษา” โดยอนุช อาภาภิรม เป้็นหนังสือ
เล่มหนึ�งท่�ป้ระมวลความรู้พื้นฐานเก่�ยวกับอนาคตศึึกษาเป้็นภาษาไทยได้อย่างละเอ่ยดและครอบคลุม 
หนังสือเล่มน่้ต่พิมพ์โดยมูลนิธิศึูนย์สื�อเพื�อการพัฒนา เมื�อ พ.ศึ. 2553 จำึงถือว่าไม่เก่ามาก เนื้อหาหลาย
ส่วนอธิบายแนวโน้มสำาคัญในระดับโลกท่�ยังคงม่ผลกระทบต่อการเป้ล่�ยนแป้ลงในป้ัจำจำุบัน

โครงสร้างเนือ้หาของหนงัสอืแบ่งออกเป็้น 4 ส่วน เนือ้หาส่วนแรกมุง่สร้างความเข้าใจำพืน้ฐานและ
หลกัการทั�วไป้เก่�ยวกบัอนาคตศึึกษา โดยเริ�มจำากองค์ป้ระกอบพืน้ฐานของอนาคตศึึกษา คำาอธบิายเก่�ยว
กบัเวลา ซึ�งเป็้นพืน้ฐานของการทำาความเข้าใจำเก่�ยวกบัอนาคต เรื�องหลกัการอนาคตศึกึษา ซึ�งป้ระกอบ
ด้วยความเชื�อทั�วไป้เก่�ยวกับอนาคตศึึกษา โดยเฉพาะความเชื�อท่�ว่า ภาพอนาคตไม่ได้ม่หนึ�งเด่ยวแต่ม่
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หลากหลาย  ตามด้วยเนือ้หาท่�ระบถุงึคำาถามพืน้ฐานของอนาคตศึึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบั
อนาคต เนือ้หาส่วนท่�สองเป็้นส่วนท่�ผูเ้ขย่นให้ความสำาคญัเป็้นพเิศึษ คอื ทฤษฎแ่ละกรอบความคดิสำาคญั
ท่�ใช้ในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ป้รากฏการณ์และเหตกุารณ์ต่าง ๆ  โดยมท่ัง้ทฤษฎท่างสงัคมศึาสตร์
และทฤษฎ่ทางวิทยาศึาสตร์ เนื้อหาส่วนท่�สามอธิบายเครื�องมือและเทคนิคท่�ใช้ในการศึึกษาอนาคต 
เนื้อหาส่วนสุดท้ายนำาเสนอแนวทางการนำาเอาหลักการและเทคนิคอนาคตศึึกษาไป้ป้ฏิบัติต่อ

เนือ้หาในหนงัสอืเล่มดงักล่าวอธบิายทฤษฎ่ด้านสงัคมศึาสตร์อยูบ้่าง แต่เนือ้หาหลกัสื�อถงึความเชื�อ
พืน้ฐานว่า ปั้จำจัำยด้านวทิยาศึาสตร์และเทคโนโลย่เป็้นแรงขบัเคลื�อนสำาคัญท่�ทำาให้เกดิการเป้ล่�ยนแป้ลง
ในอนาคต โดยเฉพาะพื้นฐานด้านหลักเหตุผล เน้ือหาเก่�ยวกับวิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของ
อนาคตศึกึษาท่�ป้ระมวลไว้ในหนงัสอืเล่มน่ข้ยายความไป้บางส่วนแล้วในบทท่� 2 และ 3 ในหนงัสือเล่มน่้

หนังสือเล่มน้่นำาเสนอหัวข้อหนึ�งท่�น่าสนใจำเก่�ยวกับความเชื�อมโยงระหว่างอด่ต ป้ัจำจุำบันและ
อนาคต ผู้เข่ยนเร่ยกความเชื�อมโยงนั้นว่า “เส้นด้ายอนาคต” ซึ�งหมายถึง สิ�งท่�เชื�อมอด่ต ป้ัจำจำุบันและ
อนาคตของสังคมมนุษย์ในทางโลกวิสัยและเป้็นวิทยาศึาสตร์เข้าด้วยกัน องค์ป้ระกอบของ “เส้นด้าย
อนาคต” ม่ 3 ป้ระการ ได้แก่ (1) วทิยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ ซึ�งเป็้นปั้จำจัำยท่�ขบัเคลื�อนการเป้ล่�ยนแป้ลง
ช่วิตมนุษย์และสังคม เป้็นป้ัจำจัำยท่�ช่วยต้านหายนะท่�เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ และเป้็นป้ัจำจัำยท่�แสดงให้
เห็นถึงข้อจำำากัดด้านต่าง ๆ ทั้งข้อจำำากัดของธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม และข้อจำำากัดของระบบท่�มนุษย์
สร้างขึ้น อาทิ ระบบเศึรษฐกิจำ ระบบเมือง และระบบการเมือง  (2) การจำัดระเบ่ยบหรือการควบคุม
ทางสังคม ทั้งการจำัดระดับการควบคุมตามโครงสร้างสังคม เช่น ชนชั้นในสังคม  การควบคุมด้านการ
ป้กครอง การจำัดระเบ่ยบทางเศึรษฐกิจำ ทางวัฒนธรรม รวมถึงการจำัดระเบ่ยบโลกด้วยกฎหมาย ข้อ
ตกลงและมาตรฐานต่าง ๆ และ (3) ตัวมนุษย์เอง ซึ�งเป้็นผู้ลงมือป้ฏิบัติ โดยการรับรู้และเร่ยนรู้จำาก
ป้ระสบการณ์ในอด่ต การคาดหวังกับอนาคต และการรับผลลัพธ์จำากการป้ฏิบัติ78 

ทฤษฎ่ด้านสังคมศึาสตร์ในฐานะพื้นฐานของอนาคตศึึกษาท่�ป้ระมวลไว้ในหนังสือเล่มน่้ม่ต้ังแต่
ทฤษฎ่ความมั�งคั�ง ทฤษฎ่สังคมนิยม วัตถุนิยมป้ระวัติศึาสตร์ ทฤษฎ่ชนชั้นนำา ทฤษฎ่สมคบคิด
ไป้จำนถึงทฤษฎ่อนัตตา ส่วนทฤษฎ่ทางวิทยาศึาสตร์ ผู้เข่ยนป้ระมวลแนวคิดเก่�ยวกับสถิติศึาสตร์ 
ทฤษฎ่ไร้ระเบ่ยบ ทฤษฎ่ฟิิสิกส์ของนิวตัน กฎอุณหพลศึาสตร์ (Thermodynamics) ทฤษฎ่สร้างทรง 
(Constructal Theory) ทฤษฎว่วิฒันาการ จำติวคิราะห์และวทิยาศึาสตร์แห่งการรบัรู ้ปั้ญญาป้ระดษิฐ์ 
ไป้จำนถึงทฤษฎ่สัมพัทธภาพและทฤษฎ่ควอนตัม

หนงัสอืเล่มดงักล่าวยงัอธบิายถึงเทคนคิการทำานายอนาคตแบบเก่า ทัง้แบบท่�มผู่ท้ำานายท่�ชดัเจำน 
เช่น โหร หมอดู คนทรงและนักนั�งทางใน ฯลฯ และแบบการเส่�ยงทาย เช่น การเส่�ยงติ้วเส่�ยงเซ่ยมซ่ 
รวมถึงหลักการและวิธ่การของการทำานายแบบเก่า ซึ�งแตกต่างจำากกรอบแนวคิดและวิธ่การของการ
คาดการณ์อนาคตด้วยหลักทางวิทยาศึาสตร์  เทคนิคอนาคตศึึกษาท่�ผู้เข่ยนป้ระมวลไว้ในหนังสือเล่ม
ดงักล่าว ได้แก่ วธ่ิฉากอนาคต (scenario) เทคนคิเดลฟิาย วธ่ิการไต่ถามผูเ้ช่�ยวชาญกบัการไต่ถามชาว
บ้าน รวมถึงวิธ่เห็นล่วงหน้า (foresight) วิธ่วิเคราะห์แนวโน้ม และการรู้เอง 

บทสุดท้ายของหนังสือเล่มน่้เป้็นเรื�องการนำาหลักการและเทคนิคอนาคตศึึกษาไป้ป้ฏิบัติ โดย
ม่เนื้อหาเก่�ยวกับภาพอนาคตของศึตวรรษท่� 21 อาทิ โลกาภิวัตน์ การจัำดระเบ่ยบโลก สงครามโลก
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ครั้งต่อไป้ การพัฒนาด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ และค่านิยมของคนในโลก ข้อเสนอหนึ�งของผู้เข่ยน
คือ ศึรวรรษท่� 21 จำะเป้็นศึตวรรษแห่งการเป้ล่�ยนผ่านของระบบทุน จำากระบบทุนการเงิน (financial 
capitalism) เป้็นระบบทุนแบบอื�น ตัวเลือกท่�ม่อยู่ได้แก่ ทุนนิยมรากหญ้า ทุนนิยมสร้างสรรค์ (crea-
tive capitalism) และทุนนิยมธรรมชาติ (natural capitalism) นอกจำากน่้ยังม่การนำาเสนอภาพ
อนาคตท่�พึงป้ระสงค์ของศึตวรรษท่� 21

อนุาคุตศึกษา (สืุรชาติ บ�ารงสืุข้)
วงการวิชาการและนโยบายด้านความมั�นคงของป้ระเทศึไทยก็ตระหนักถึงความสำาคัญของอนาคตศึึกษา
เช่นกัน จุำลสารความมั�นคงศึึกษา ฉบับท่� 87 ใน พ.ศึ. 2554 เรื�อง “อนาคตศึึกษา (Futures Studies)” 
โดยม่ สุรชาติ บำารุงสุข  เป็้นบรรณาธิการ79 รวบรวมบทความและบทสรุป้จำากการเสวนาความมั�งคง “
อนาคตศึึกษากับการป้ระเมินภัยคุกคาม” ซึ�งจัำดโดยสถาบันการข่าวกรอง สำานักข่าวกรองแห่งชาติ ร่วม
กับโครงการความมั�นคงศึึกษา เมื�อวันท่� 21 ตุลาคม 2553 จุำลสารฉบับดังกล่าวป้ระกอบด้วยบทความ
โดยอนุช อาภาภริม ซึ�งอธิบายแนวคดิ หลักการและวธ่ิการพ้ืนฐานเก่�ยวกับอนาคตศึึกษา หนว่ยพ้ืนฐาน
ในการศึึกษาอนาคต รวมถึงป้ระเภทภัยคุกคามและการป้ระเมินภัยคุกคาม ผู้เข่ยนยกตัวอย่างของการ
ใช้เทคนิคการตรวจำวิเคราะห์ (monitoring) และการสร้างฉากอนาคต (scenario) ในการศึึกษาอนาคต
  อ่กบทความหนึ�งโดยสุรชาติ บำารุงสุข อธิบายปั้ญหาและภัยคุกคามในอนาคต ซึ�งม่แนวโน้มว่าจำะเพิ�ม
ความรุนแรงข้ึนท้ังหมด 15 ป้ระเด็น ป้ระกอบด้วยปั้ญหาความมั�นคงแบบเดิม 5 ป้ระการ ซึ�งเป็้นความ
มั�นทางทหารเป็้นหลัก ได้แก่ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ ความขัดแย้งเรื�องเส้นเขตแดนและการ
แย่งชิงทรัพยากรตามแนวชายแดน อาวุธทำาลายล้างสูง (weapon of mass destruction) และการ
แทรกแซงด้วยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและป้ฏิบัติการรักษาสันติภาพ  อ่ก 10 ป้ระเด็นท่�เหลือเป็้น
ปั้ญหาความมั�นคงรูป้แบบใหม่ ได้แก่  ความมั�นคงของมนุษย์ ความมั�นคงทางสังคม การอพยพย้ายถิ�น
ของป้ระชากร  ความมั�นคงด้านสิ�งแวดล้อม  ความมั�นคงด้านนำ้า ความมั�นคงด้านพลังงาน ความมั�นคง
ด้านอาหาร ความมั�นคงทางเศึรษฐกิจำ ปั้ญหาอาชญากรรมระหว่างป้ระเทศึ ในบทความดังกล่าว  สุร
ชาติช้่ให้เห็นถึงความท้าทายของ “หลากมิติ หลายปั้ญหา” ซึ�งเป็้นโจำทย์สำาคัญของการศึึกษาป้ระเด็น
ด้านความมั�นคงในอนาคต

บทคุวามูอื่นุ ๆ
นอกจำากหนังสือและตำาราท่�สรุป้ความไป้แล้ว ยังม่บทความอ่กหลายฉบับท่�อธิบายอนาคตศึึกษา/อาทิ 
ในบทความ “กลวธ่ิวจิำยัอนาคต: กระบวนการอนาคตป้รทิศัึน์”80 พรชุล่ อาชวอำารงุ สรปุ้ความรูพ้ืน้ฐาน
เก่�ยวกับอนาคตศึึกษา โดยอธิบายว่านักอนาคต (futurists) คือใคร ต่างจำากนักวางแผนอย่างไร  การ
วิจำัยอนาคตคืออะไร และม่วิธ่การศึึกษาอนาคตอะไรบ้าง บทความยังอธิบายเก่�ยวกับอนาคตป้ริทัศึน์ 
(future scanning) คือ การกวาดสัญญาณหาแนวโน้ม เหตุการณ์ และป้ระเด็นท่�กำาลังป้รากฏ 
(emerging issues) โดยผู้เข่ยนยกตัวอย่างป้ัจำจัำยท่�ม่ผลต่ออนาคตของอุดมศึึกษา และนำาเสนอขั้น
ตอนของการทำาอนาคตป้ริทัศึน์ 
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ในบทความ “การวิจำัยอนาคต: การศึึกษาแนวโน้มบทบาทองค์กร”81 อังศึินันท์ อินทรกำาแหง
ทบทวนแนวคิดเก่�ยวกับอนาคตศึึกษา กระบวนการและตัวอย่างวิธ่การศึึกษาอนาคตในภาพรวม และ
ทบทวนการวิจำัยอนาคตเพื�อศึึกษาแนวโน้มบทบาทขององค์กร โดยเฉพาะวิธ่การวิจำัยอนาคตด้วยเดล
ฟิายแบบชาติพันธุ์วรรณนา (EDFR) บทความดังกล่าวนำาเสนอขั้นตอนการวิจำัยแบบ EDFR อย่าง
ละเอ่ยด และยกตัวอย่างงานวิจำัยอนาคตท่�เป้็นป้ริญญานิพนธ์ท่�ศึึกษาอนาคตด้วยวิธ่การแบบ EDFR 
และวิธ่การอื�น ในลักษณะคล้ายกัน

อนุาคุตวิทยา: ทฤษฎีและเทคุนุิคุการจัดการเรียนุรู้สืังคุมูศึกษา (ชรินุทร์ มูั่งคุั่ง)
หนงัสอืเล่มล่าสดุท่�ป้ระมวลความรูพ้ืน้ฐานเก่�ยวกบัอนาคตศึกึษาคอื “อนาคตวทิยา: ทฤษฎแ่ละเทคนคิ
การจำดัการเรย่นรูส้งัคมศึกึษา” โดยชรนิทร์ มั�งคั�ง ซึ�งตพ่มิพ์เผยแพร่เมื�อ พ.ศึ. 255982 หนงัสอืเล่มน่ม้จ่ำดุ
มุง่หมายหลกัคอื (1) เพื�อให้นกัศึกึษาและบคุลากรด้านการศึกึษาเข้าใจำถงึกระบวนทศัึน์และวธิก่ารด้าน
อนาคตวิทยา (2) เพื�อป้ระยุกต์ใช้ในการเร่ยนการสอนวิชาสังคมศึึกษาในโรงเร่ยน (3) เพื�อส่งเสริมการ
คดิคำาถงึถงึอนาคตและสภาพสงัคมในอนาคต และ (4) เพื�อป้ระยกุต์ใช้แนวคิดด้านอนาคตวทิยาในการ
ดำาเนินช่วิตป้ระจำำาวัน เพื�อท้ายท่�สุดจำะพัฒนาคุณลักษณะท่�พึงป้ระสงค์ของพลโลก (global citizens) 
ต่อไป้ อนึ�ง หนงัสอืเล่มน่ใ้ช้คำาว่าอนาคตวทิยา (futurology) เป็้นหลกั แต่ดเูหมอืนว่าใช้ในความหมาย
เด่ยวกับคำาว่าอนาคตศึาสตร์และอนาคตศึึกษา (futures studies) 

ทัง้หนงัสอืเล่มน่แ้ละหนงัสอืของนาตยา ปิ้ลนัธนานนท์ท่�ทบทวนมาก่อนหน้าน่ ้ให้ความสำาคัญกบั
อนาคตศึาสตร์หรืออนาคตวิทยาในฐานะองค์ความรู้และชุดเครื�องมือท่�ช่วยให้นักศึึกษาและผู้ท่�สนใจำ
สามารถเร่ยนรู้และวางแผนอนาคต และด้านการศึึกษาในวิชาสังคมศึึกษาท่�มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์
ท่�ด่ ม่คุณภาพ และม่คุณลักษณะท่�พึงป้ระสงค์สำาหรับสังคมในอนาคต

เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป้็น 7 บท บทท่� 1 อธิบายสาระสำาคัญและหลักการอนาคตวิทยา
และการเป้ล่�ยนแป้ลงทางสังคมกับอนาคตวิทยา อนาคตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพช่วิต รวมไป้ถึง
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรมไทย และคุณค่าของอนาคตวิทยา  บทท่� 2 อธิบาย
ทฤษฎ่พื้นฐานของอนาคตศึึกษา อาทิ ทฤษฎ่ทางสังคม ทฤษฎ่วิทยาศึาสตร์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
และทฤษฎ่มหากาฬหรือทฤษฎ่สมคบคิด (conspiracy theories) ทฤษฎ่อนัตตา ทฤษฎ่ไร้ระเบ่ยบ 
(chaos theory) ทฤษฎ่สร้างทรง (constructal theory) ทฤษฎ่การเรย่นรูสั้งคม ทฤษฎ่ต้นไม้จำรยิธรรม 
(moral tree theory) และทฤษฎ่พอเพ่ยง รวมไป้ถึงเนื้อหาเก่�ยวกับการเสริมสร้างการคิดเชิงอนาคต
เพื�อพัฒนาความเป้็นพลโลก

 เนื้อหาในบทท่� 3 เน้นเรื�องการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึึกษาท่�ม่องค์ป้ระกอบด้าน
อนาคตศึึกษา บทท่� 4 เป้็นเรื�องเทคนิคพยากรณ์ในการจำัดการเร่ยนรู้ด้านอนาคตศึึกษา ในทั้งสองบท
น่้ ผู้เข่ยนป้ระมวลเทคนิคในการศึึกษาอนาคตหลายแบบด้วยกัน เช่น เทคนิคเดลฟิาย เทคนิคการ
วิจำัยอนาคตด้วยชาติพันธุ์วรรณนาหรือ EDFR เทคนิคการวิจำัยอนาคตด้วยเดลฟิายชาติพันธุ์วรรณนา
หรือ EDFR และวิธ่อนาคตป้ริทัศึน์ เทคนิคต้นไม้ท่�เก่�ยวข้อง (relevance tree) เทคนิควงล้ออนาคต 
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เนื้อหาในบทท่� 5 อธิบายการจำัดกิจำกรรมการเร่ยนรู ้เพื�อพัฒนาการคิดเชิงอนาคตในวิชา
สังคมศึึกษา ส่วนบทท่� 6 เป้็นเรื�องกระบวนทัศึน์คุณภาพการศึึกษาเพื�อพัฒนาจิำตสำานักอนาคตของ
พลโลก ทั้งป้ัจำจำัยท่�ม่อิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึึกษา กระบวนทัศึน์เชิงอนาคตในการพัฒนา
มาตรฐานการศึึกษา และกระบวนทัศึน์ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเร่ยนรู้ ตามด้วยบทท่� 7 ท่�
อธิบายแนวโน้มการศึึกษาทางเลือกเพื�อป้วงชนในสังคมอนาคต ทั้งในด้านนโยบาย รูป้แบบของการ
จำัดการศึึกษาทางเลือกทั้งในป้ระเทศึและต่างป้ระเทศึ จำะเห็นได้ว่า เน้ือหาในหนังสือเล่มน้่คล้ายคลึง
กับเล่มอื�นท่�ทบทวนมาก่อนหน้าน้่ โดยม่เน้ือหาท่�มุ่งเน้นเป้็นพิเศึษท่�แนวคิดและวิธ่การอนาคตศึึกษา
สำาหรับการพัฒนาด้านการเร่ยนรู้ในด้านศึึกษาศึาสตร์

ภาพรวมูข้องเนุื้อหาในุหนุังสืือเกี่ยวกับอนุาคุตศึกษา
จำากการป้ระมวลเนือ้หาในหนงัสอืและตำาราด้านอนาคตศึกึษาภาษาไทยท่�มอ่ยูใ่นปั้จำจำบุนั พบว่า เนือ้หา
โดยทั�วไป้ครอบคลุมหัวข้อ แนวคิดและหลักการพื้นฐานของศึาสตร์น้่ในระดับหนึ�ง เนื้อหาโดยมาก
เป้็นการแป้ลและป้ระมวลความรู้จำากผลงานต่พิมพ์และแหล่งข้อมูลในต่างป้ระเทศึ โดยม่เนื้อหาเพ่ยง
เลก็น้อยท่�เป็้นเรื�องเก่�ยวกบัป้ระเทศึไทยโดยตรง คงด้วยเพราะงานวจิำยัและองค์ความรูเ้ชงิป้ระจำกัษ์ใน
ด้านน่้ม่อยู่น้อยมาก จำึงไม่ม่แหล่งอ้างอิงท่�เป้็นงานวิจำัยเก่�ยวกับป้ระเทศึไทยสำาหรับการเข่ยนหนังสือ
และตำาราเท่าใดนกั หากในอนาคตมง่านวจิำยัและการศึกึษาอนาคตเก่�ยวกบัป้ระเทศึไทยมากขึน้ น่าจำะ
ม่เนื้อหาเชิงป้ระจำักษ์มากขึ้นในหนังสือด้านอนาคตศึาสตร์ท่�เป้็นภาษาไทย

ส่วนเนือ้หาเก่�ยวกบัวธ่ิการและเครื�องมอืการวเิคราะห์และคาดการณ์อนาคตนัน้ ม่อธบิายอยูบ้่าง
ในหนงัสอืและตำาราท่�กล่าวถงึไป้ข้างต้น แต่เนือ้หายงัคงเน้นแนวคดิและวธิก่ารพืน้ฐานท่�ยงัไม่สามารถ
นำาไป้ป้ระยกุต์ใช้ต่อได้จำรงิ สิ�งท่�ขาดหายไป้คอื คูม่อืท่�แสดงตวัอย่างของกระบวนการและขัน้ตอนการนำา
วิธ่การและเครื�องมือคาดการณ์ไป้ใช้จำริง โดยอาจำเป้็นคู่มือท่�พัฒนาและใช้คู่ไป้กับการฝึกอบรมเพิ�มข่ด
ความสามารถ ในรูป้แบบการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติหรือเวิร์กช็อป้83



255 | อนาคตศึกษา

การคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อวาง

นโยบายสาธารณะ
การพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเป็้นส่วนสำาคญัของการวางแผนนโยบายสาธารณะ องค์
ป้ระกอบพืน้ฐานของการวางนโยบายและแผนพฒันาเศึรษฐกจิำและสงัคมแห่งชาตนิบัตัง้แต่สมยัแรก คอื
การเก็บข้อมูลพื้นฐานเก่�ยวกับป้ระชากร เศึรษฐกิจำและสังคม การตั้งถิ�นฐาน ฯลฯ เพื�อนำามาคาดการณ์
และวางแผนพัฒนาป้ระเทศึ ความสำาคัญของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการคาดการณ์เพื�อ
การวางแผน สะท้อนให้เห็นได้ในการยกระดับและขยายงานของสำานักงานสถิติกลางขึ้นเป้็นสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ พร้อมกับการจัำดตั้งสำานักงานสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจำแห่งชาติภายใต้สังกัดสำานักนายก
รัฐมนตร่ใน พ.ศึ. 2502  

ในกระบวนการกำาหนดแผนพฒันาเศึรษฐกจิำและสงัคมแห่งชาตโิดยสำานกังานพฒันาการเศึรษฐกจิำ
และสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่� 1 ใน พ.ศึ. 2504 เป้็นต้นมา หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง
ได้วิเคราะห์ตัวเลขเพื�อคาดการณ์ป้ระชากรและการเป้ล่�ยนแป้ลงเศึรษฐกิจำ แม้ว่าการศึึกษาอนาคต
เพื�อวัตถุป้ระสงค์ดังกล่าวไม่ได้ใช้วิธ่การตามวิธ่วิทยาของอนาคตศึาสตร์โดยตรง แต่ถือว่าได้ศึึกษาการ
เป้ล่�ยนแป้ลงของอนาคตอย่างเป้็นระบบ กล่าวคือ การวิเคราะห์การเป้ล่�ยนแป้ลงด้านป้ระชากรเป้็นไป้
ตามกรอบแนวคดิและวธิว่ทิยาในด้านป้ระชากรศึาสตร์ ส่วนการพยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงทางเศึรษฐกจิำ
ก็เป้็นไป้ตามหลักการ แนวคิดและวิธ่การท่�ได้รับการยอมรับในวงการเศึรษฐศึาสตร์ในสมัยนั้น

ในขณะเดย่วกนั หน่วยงานท่�มุง่พฒันาระบบวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่และนวตักรรมของป้ระเทศึได้
ใช้วธิก่ารด้านอนาคตศึาสตร์เพื�อวางแผนนโยบายมาได้ระยะหนึ�ง โดยป้ระยกุต์ใช้วธ่ิการใหม่ในการคาด
การณ์ เช่น การวเิคราะห์ลำาดบัเทคโนโลย่ การจำดัทำาแผนท่�นำาทางด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่  พร้อมกนั
น่ ้รฐับาลยงัจำดัตัง้หน่วยงาน กลุม่งาน หรอืหน่วยวิจำยัท่�มุง่ศึกึษาและวจิำยัเก่�ยวกบัอนาคตขึน้มาโดยเฉพาะ 
องค์กรเหล่าน้่ม่พื้นฐานแนวคิดในการคาดการณ์อนาคตท่�แตกต่างจำากงานพยากรณ์เพื�อการวางแผน
รายสาขาแบบดั้งเดิม โดยเน้นใช้แนวคิด หลักการและเครื�องมือวิเคราะห์ท่�ได้รับการยอมรับและเป้็น
ท่�นิยมในวงการอนาคตศึึกษามากขึ้น ตัวอย่างท่�สำาคัญของหน่วยงานด้านอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึไทย
คือศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้ค ภายใต้สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ�งในป้ัจำจำุบันคือสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ 
วิจำัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
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ศูนุย์คุาดการณ์เทคุโนุโลยีเอเปคุ
ตามท่�นำาเสนอไป้ก่อนหน้าน้่ จำากการทบทวนองค์ความรูด้้านอนาคตศึาสตร์ในป้ระเทศึไทย พบว่า การ
ศึกึษาอนาคตเป็้นส่วนหนึ�งของงานวจัิำยและการศึึกษาแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงในสาขาวชิาต่าง ๆ  และ
เป้็นส่วนหนึ�งของการวิเคราะห์เพื�อวางแผนนโยบายอยู่แล้ว แม้ว่าจำะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจำนว่าเป้็นงาน
ด้านอนาคตศึาสตร์ อย่างไรกต็าม ป้ระเทศึไทยไม่ได้ม่การวางระบบองค์กรและสถาบนัของการวเิคราะห์
และศึึกษาอนาคตอย่างจำริงจำังและอย่างเป้็นทางการ จำนกระทั�งจำัดตั้งศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้ค 
(APEC Center for Technology Foresight – APEC-CTF) ใน พ.ศึ. 2541

จำุดเริ�มต้นของการจำัดตั้งศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คเกิดจำากการทำางานร่วมกันของกลุ่มป้ระ
เทศึเอเป้ค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ�งเป้็นกลุ่มความร่วมมือทางเศึรษฐกิจำ
ระหว่างเขตเศึรษฐกิจำในภูมิภาคเอเช่ยแป้ซิฟิิก ซึ�งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศึ. 2532 โดยม่วัตถุป้ระสงค์เพื�อส่ง
เสริมให้การเจำรจำาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยให้ป้ระสบผลสำาเร็จำ และเพื�อสร้างความร่วมมือเพื�อ
การเจำรญิเตบิโตและการพฒันาท่�ยั�งยนืของภมูภิาค กจิำกรรมส่วนสำาคญัของกลุม่ป้ระเทศึเอเป้คคอืการ
ป้ระชมุระหว่างรัฐมนตรด้่านเศึรษฐกิจำของป้ระเทศึสมาชกิ หนึ�งในนัน้คือรฐัมนตรด้่านวทิยาศึาสตร์และ
เทคโนโลย่ โดยม่การจัำดตัง้คณะทำางานด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่อตุสาหกรรม (Industrial Science 
and Technology Working Group - ISTWG)

หลงัจำากท่�เอเป้คได้จัำดตัง้คณะทำางานดงักล่าวแล้ว ม่การเสนอแนวคดิจัำดตัง้ศูึนย์ด้านการคาดการณ์
เทคโนโลย่ขึ้น ทางรัฐบาลไทย โดยตัวแทนในขณะนั้นคือ ศึาสตราจำารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศึ์ เสนอให้
ป้ระเทศึไทยเป้็นเจำ้าภาพ โดยม่ป้ระเทศึสมาชิกอื�น ๆ สนับสนุน เช่น แคนาดาและออสเตรเล่ย นำามา
สู่การจำัดตั้งศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คขึ้นในป้ระเทศึไทยเมื�อ พ.ศึ. 2541 โดยเป้็นโครงการหนึ�ง
ของคณะทำางาน ISTWG ท่�ม่สำานักงานพัฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่แห่งชาติ (สวทช.) เป้็นเจำ้า
ภาพ84 ในเดือนม่นาคม พ.ศึ. 2541 คณะรัฐมนตร่ม่มติเห็นชอบในหลักการโครงการจำัดตั้งศึูนย์คาด
การณ์เทคโนโลย่เอเป้ค  ตามท่�กระทรวงวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่และสิ�งแวดล้อมเสนอ โดยได้รับการ
สนบัสนนุจำากกองทนุเอเป้คเป็้นเงนิ 50,000 เหร่ยญสหรฐั ฯ และจำากงบป้ระมาณรายจ่ำายป้ระจำำา พ.ศึ. 
2541 ของกระทรวงวทิยาศึาสตร์  เทคโนโลย่และสิ�งแวดล้อมในส่วนของสำานกังานพฒันาวทิยาศึาสตร์
และเทคโนโลย่แห่งชาติ เป้็นเงิน 5,102,500 บาท85

วัตถุป้ระสงค์หลักของศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คคือการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และวิธ่
การคาดการณ์ และเพื�อสร้างเสริมข่ดความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนพัฒนาเศึรษฐกิจำ
และสังคมของกลุ่มเศึรษฐกิจำในภูมิภาคเอเป้ค โดยดำาเนินโครงการคาดการณ์ทั้งในระดับองค์กร 
ระดับป้ระเทศึ และระดับภูมิภาค พร้อมกับการอบรมความรู้และทักษะด้านการคาดการณ์ ทั้งน่้ ศึูนย์
คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศึาสตร์ 
เทคโนโลย่และนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) เมื�อ พ.ศึ. 2552  จำนกระทั�ง สวทน. ป้รับเป้ล่�ยนพันธกิจำ
และชื�อขององค์กรเป็้นสำานกังานสภานโยบายการอดุมศึึกษา วทิยาศึาสตร์ วจิำยัและนวตักรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) ใน พ.ศึ. 2562 มาจำนถึงป้ัจำจำุบัน
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ศึนูย์คาดการณ์เทคโนโลยเ่อเป้คดำาเนนิโครงการคาดการณ์ท่�ครอบคลมุหวัข้อและป้ระเดน็ท่�หลาก
หลาย และม่ทั้งงานในระดับภูมิภาคเอเป้คและภายในป้ระเทศึไทย และในระดับชาติ ระดับรายสาขา
และระดับองค์กร ตัวอย่างงานคาดการณ์ท่�มุ่งไป้ท่�การจำัดทำาแผนยุทธศึาสตร์ระดับชาติ ซึ�งร่วมดำาเนิน
การโดยศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้ค ได้แก่ โครงการคาดการณ์วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ใน ค.ศึ.
2020 (S&T 2020) โครงการ National Science Technology and Innovation Roadmap for 
Thai Industries  โครงการศึึกษาเทคโนโลย่ยุทธศึาสตร์สำาหรับสนับสนุนกลไกขับเคลื�อนเศึรษฐกิจำเพื�อ
อนาคตป้ระเทศึไทย และโครงการภาพอนาคตป้ระเทศึไทย 2562  

ส่วนตวัอย่างของโครงการคาดการณ์ระดบัรายสาขา ได้แก่ โครงการอนาคตการเกษตรไทย ซึ �งจำดั
ทำาในช่วง พ.ศึ. 2542-2543  โครงการ Healthy Futues of APEC Megacities โครงการ Towards 
Innovative, Prosperous, and Liveable Asian Megacities โครงการศึึกษาความต้องการแพทย์
รังส่วิทยาในอ่ก 10 ป้ี ข้างหน้า โครงการคาดการณ์เพื�อสังคมสูงวัยในอนาคต  โครงการศึึกษาภาพ
อนาคต 10 ป้ีของอนาคตระบบอาช่วศึึกษาป้ระเทศึไทยและแนวทางยุทธศึาสตร์เพื�อการป้รับตัวของ
ระบบอาช่วศึึกษาในอ่ก 10 ป้ีข้างหน้า (2556-2565) โครงการภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563
ซึ�งดำาเนนิร่วมกบัสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ ส่วนตวัอย่างงานคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ในระดบัองค์กร 
ได้แก่ แผนท่�นำาทางของสำานักงานป้รมาณูเพื�อสันติ งานวางแผนยุทธศึาสตร์ขององค์การคลังสินค้า 
งานวางแผนแม่บทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมถึงการวางแผนยุทธศึาสตร์ของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย่ (ไทย-ญ่�ปุ้่น)86 เป้็นต้น 

วิธ่การและกระบวนการท่�ใช้ในโครงการเหล่าน่้ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โครงการเกือบทั้งหมดใช้วิธ่
การจำัดป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการท่�ม่ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยเข้าร่วมมองภาพอนาคต ในขณะท่�หลายโครงการใช้
วิธ่การเดลฟิาย เพื�อรวบรวมและป้ระมวลความคิดเห็นเก่�ยวกับอนาคตจำากผู้เช่�ยวชาญและผู้เก่�ยวข้อง
ในป้ระเด็นท่�สนใจำ และหลายโครงการดำาเนินกระบวนการสร้างฉากทัศึน์เก่�ยวกับอนาคตในแต่ละเรื�อง
ข้อสังเกตป้ระการหนึ�งคือ โครงการเหล่าน่้ไม่ค่อยใช้เครื�องมือคาดการณ์เชิงป้ริมาณเท่าใดนัก แต่เน้น
เครื�องมือเชิงคุณภาพและการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดยเฉพาะผู้เช่�ยวชาญรายสาขา

อาจำกล่าวได้ว่า แนวคิดและวิธ่การคาดการณ์เพื�อวางแผนนโยบายตามแนวคิดของกลุ่มอนาคต
ศึกึษาในกลุม่นโยบายวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวตักรรม ค่อนข้างแตกต่างไป้จำากการพยากรณ์เพื�อ
การวางแผนรายสาขาเพื�อนโยบายการพัฒนาป้ระเทศึแบบด้ังเดิม ทั้งการคาดป้ระมาณป้ระชากรและ
การพยากรณ์เศึรษฐกิจำและธุรกิจำ  จำุดเริ�มต้นของแนวความคิดด้านอนาคตศึึกษาในกลุ่มวิทยาศึาสตร์ 
เทคโนโลย่และนวตักรรม เริ�มจำากข้อตระหนกัท่�ว่า การลงทนุด้านวจัิำยและพฒันาเทคโนโลย่ต้องลงทนุสูง
และใช้เวลานาน อ่กทัง้ยงัม่ความไม่แน่นอนว่า ผลลพัธ์ท้ายสดุจำะเป็้นอย่างไร และจำะบรรลตุามเป้้าหมาย
ท่�คาดหวงัไว้หรอืไม่ ในขณะท่�วธิก่ารวเิคราะห์ความเป็้นไป้ได้แบบรายโครงการ (feasibility studies) ท่�
ใช้กันอยู่ทั�วไป้ในการวิเคราะห์เพื�อวางแผน ก็ไม่ครอบคลุมภาพใหญ่และแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงของ
โลก นอกจำากน่ ้ยงัมปั่้จำจำยัต่าง ๆ  มากมายท่�ป้ฏสิมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนั แนวคิดและวิธก่ารมองอนาคตแบบ
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เดิมไม่สามารถใช้ได้ จำึงเกิดความคิดท่�จำะใช้กรอบทฤษฎ่และวิธ่การด้านอนาคตศึาสตร์ในการวางแผน
นโยบายวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่และนวัตกรรมมากขึ้น87 

ในช่วงเวลาไล่เล่�ยกัน นักวิจัำยท่�สำานักงานพัฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่แห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ทบทวนและเร่ยนรู้ป้ระสบการณ์ในการคาดการณ์เทคโนโลย่จำากป้ระเทศึต่าง ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และญ่�ปุ้่น และสร้างองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์เทคโนโลย่ (technology foresight) โดย
เฉพาะวธิก่ารคาดการณ์หลักท่�ใช้ในองค์กรท่�ดำาเนนินโยบายและขับเคลื�อนด้านวทิยาศึาสตร์ เทคโนโลย่
และนวัตกรรม นั�นคือการทำาแผนท่�นำาทางเทคโนโลย่ 

การคุาดการณ์เทคุโนุโลยีสื�าหรับประเทศไทย
หนึ�งในงานบกุเบกิด้านการคาดการณ์เทคโนโลย่ของป้ระเทศึไทยเกดิขึน้ในช่วงป้ระมาณ พ.ศึ. 2539 เมื�อ
กลุม่นกัวจิำยัด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลยแ่ละสงัคมศึาสตร์หลายสาขา นำาโดยศึาสตราจำารย์ ดร.ถริพฒัน์ 
วิลัยทอง จำากมหาวิทยาลัยเช่ยงใหม่ ได้ศึึกษาแนวโน้มการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่
ของโลก วิธ่การคาดการณ์เทคโนโลย่ในงานดังกล่าวไม่ใช้แนวทางดั้งเดิมท่�ใช้แพร่หลายในป้ระเทศึท่�
พัฒนาด้านเทคโนโลย่แล้ว เช่น ญ่�ปุ้่นและอังกฤษ แต่เริ�มต้นจำากการกำาหนดสมมติฐานแบบ a prioi ว่า 
เทคโนโลยใ่นอนาคตบางแขนงได้เกดิขึน้และพฒันาอยูแ่ล้ว ในขณะท่�เทคโนโลยบ่างแขนงยงัเพิ�งเริ�มต้น 
วัตถุป้ระสงค์ของการคาดการณ์ดังกล่าวคือ เพื�อวิเคราะห์ผลกระทบว่าเทคโนโลย่ใดจำะม่ผลกระทบต่อ
เศึรษฐกิจำสังคมไทยและอย่างไร คำาถามดังกล่าวตั้งอยู่บนความเชื�อท่�ว่า ความเจำริญด้านวิทยาศึาสตร์
และเทคโนโลย่เก่�ยวพันอย่างมากกับภูมิหลังและกระบวนการคิดของผู้คนในป้ระเทศึ

กระบวนการคาดการณ์เทคโนโลย่ในงานดังกล่าวเริ�มจำากการคัดเลือกเทคโนโลย่ท่�ต้องการ
วิเคราะห์จำำานวน 7 กลุ่ม โดยม่เทคโนโลย่ในชุดแรกทั้งหมด 72 รายการ คณะผู้วิจัำยป้ระกอบด้วยผู้
เช่�ยวชาญจำากสาขาท่�เก่�ยวข้องจำำานวน 15 คน ซึ�งทำาหน้าท่�จำัดทำาข้อมูลป้ฐมภูมิสำาหรับการออกแบบ
สอบถามเพื�อการสำารวจำแบบเดลฟิาย โดยคำาถามท่�ใช้เป้็นแบบป้ลายป้ิด คำาถามหลัก ได้แก่ ระดับ
ความสำาคัญของเทคโนโลย่ ห้วงเวลาท่�คาดว่าจำะม่การใช้เทคโนโลย่นั้น อันดับของป้ระเทศึไทยในด้าน
เทคโนโลย่นั้นเมื�อเป้ร่ยบเท่ยบกับป้ระเทศึอื�นในภูมิภาคเอเช่ยแป้ซิฟิิก ระดับการพัฒนาท่�ควรตั้งเป้็น
เป้้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลย่ และอุป้สรรคในการพัฒนาเทคโนโลย่

เมื�อได้รับคำาตอบในรอบแรก คณะผู้วิจำัยจำึงป้ระมวลผลด้วยซอฟิต์แวร์ SPSS เพื�อป้รับคำาถาม 
โดยเพิ�มเทคโนโลย่ท่�เสนอเพิ�มเติมโดยผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจำึงส่งแบบสอบถามกลับไป้อ่กครั้งหนึ�ง 
พร้อมแสดงผลของแบบสอบถามในครั้งแรก แบบสอบถามครั้งท่�สองเป้ิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบ
คำาถามใหม่และอาจำเป้ล่�ยนคำาตอบของตนเอง วิธ่การดังกล่าวเป้็นไป้ตามหลักการของวิธ่การเดลฟิาย 
เพื�อเพิ�มความรอบคอบของผู้ตอบหลังจำากท่�รับทราบความคิดเห็นโดยรวมของผู้เช่�ยวชาญคนอื�นแล้ว 
ขั้นตอนสุดท้ายเป้็นการสร้างภาพอนาคตของเทคโนโลย่ท่�เก่�ยวข้อง โดยคณะทำางานสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งจำากแบบสอบถามและจำากการป้ระมวลของคณะผู้วิจำัยเอง 
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คณะผู้วิจำัยได้ต่พิมพ์เผยแพร่ผลการวิจำัยในหนังสือชื�อ “อนาคตท่�ไล่ล่าป้ระเทศึไทย: แนวโน้มของ
โลก สังคม เศึรษฐกิจำ การเมืองกับอนาคตของวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่”88 โดยนำาเสนอผลการคาด
การณ์เทคโนโลย่สำาหรับป้ระเทศึไทย เน้ือหาในส่วนแรกป้ระมวลแนวโน้มสำาคัญของโลก ทั้งในด้าน
ป้ระชากร สังคม เศึรษฐกิจำ ตามด้วยการป้ระเมินสภาพการพัฒนาด้านวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลย่
ของป้ระเทศึไทย และผลการวิเคราะห์ด้วยวิธ่การเดลฟิาย บทสุดท้ายนำาเสนอภาพอนาคตของแต่ละ
เทคโนโลย ่โดยแบ่งตามห้วงเวลาสามช่วงคอื ค.ศึ. 1996-2000, ค.ศึ. 2001-2005 และ ค.ศึ. 2006-2010 
ตามลำาดับ เทคโนโลย่ 7 กลุ่มท่�คาดการณ์ไว้ในงานดังกล่าว ได้แก่ (1) เทคโนโลย่พื้นฐาน (2) เทคโนโลย่
ช่วภาพ (3) เทคโนโลย่ช่วภาพการแพทย์ (4) เทคโนโลย่โลหะวัสดุ (5), (6) เทคโนโลย่อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพวิเตอร์ สารสนเทศึและดาวเท่ยม (สองกลุม่) และ (7) เทคโนโลยพ่ลงังาน ยานยนต์และสิ�งแวดล้อม 

นอกจำากการนำาเสนอเทคโนโลย่สำาคัญในห้วงเวลาต่าง ๆ แล้ว คณะผู้วิจำัยยังนำาเสนอป้ัจำจำัยท่�เป้็น
อุป้สรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลย่ของป้ระเทศึไทย รวมถึงมาตรการเพื�อจำัดการอุป้สรรคเหล่านั้น ท้าย
ท่�สุด คณะผู้วิจำัยช่้ถึงจำุดแข็งและจำุดอ่อนของการใช้เทคนิคเดลฟิายในการคาดการณ์เทคโนโลย่ หนึ�งใน
นั้นคือป้ัญหาของการตั้งคำาถามในแบบสอบถามท่�ใช้เป้็นคำาถามป้ลายป้ิด ซึ�งอาจำช่้นำาและเหน่�ยวนำาคำา
ตอบของผูต้อบคำาถาม และลดโอกาสท่�จำะได้ข้อมลูเชิงลกึเพิ�มเติมจำากผูเ้ช่�ยวชาญ นอกจำากน้่ ผูเ้ช่�ยวชาญ
ท่�ตอบคำาถามโดยมากมาจำากสาขาวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ ผลการตอบแบบสอบถามจึำงอาจำเน้นมิติดัง
กล่าว และไม่ให้ความสำาคัญกับมิติสังคมวัฒนธรรมเท่าใดนัก 

คณะผู้วิจำัยนำาเสนอบทสรุป้ท่�น่าสนใจำคือ ป้ระโยชน์จำากผลการคาดการณ์แบบเดลฟิายขึ้นอยู่กับ
บริบทและศัึกยภาพของแต่ละสงัคม สงัคมท่�มแ่บบแผนและม่ระเบ่ยบชดัเจำนจำะสามารถสร้างและกำาหนด
อนาคตของตนเอง แม้ว่าจำะเผชิญกับป้ัจำจำัยไม่แน่นอนต่าง ๆ  ก็ตาม ในทางกลับกัน สังคมไทยยังคงไร้ซึ�ง
ระเบย่บ ไร้เสถ่ยรภาพและม่ความอ่อนไหวสงู การเมอืงและอิทธพิลภายนอกทำาให้การพฒันากวดัแกว่ง
ง่าย ผลการคาดการณ์จำึงถูกต้องแม่นยำาได้ยาก อ่กทั้งการพัฒนาของป้ระเทศึไทยท่�ผ่านมาเป้็นไป้อย่าง
ลักลั�นและเหลื�อมลำ้า ทำาให้การกำาหนดยุทธศึาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาม่ความซับซ้อนและยุ่งยาก 
การใช้วธ่ิการเดลฟิายในการคาดการณ์เทคโนโลย่จำงึอาจำไม่ใช่วธ่ิการท่�ดท่่�สดุในการวางแผนเพื�อยกระดับ
คุณภาพช่วิตของผู้คนทั�วไป้

หลงัจำากโครงการคาดการณ์ด้านเทคโนโลย่ดงักล่าว หน่วยงานภาครฐัด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่
หลายแห่งของป้ระเทศึไทยได้เริ�มเหน็ความสำาคญัของการคาดการณ์ภาพอนาคตของการพัฒนาในด้าน
น่ ้จำงึเกดิโครงการคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ด้านวทิยาศึาสตร์และเทคโนโลยห่ลายโครงการ ดงัตวัอย่าง
โครงการคาดการณ์บางส่วนท่�ดำาเนินการโดยศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คท่�แสดงในตารางท่� 18 ใน
หน้าถัดไป้ 
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ตารางที่ 18
ตัวอย่างงานุคุาดการณ์ที่ด�าเนุินุการโดยศูนุย์คุาดการณ์เทคุโนุโลยีเอเปคุ
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องคุ์กรอื่นุที่ท�างานุด้านุอนุาคุตศึกษา
นอกจำากศึูนย์คาดการณ์เทคโนโลย่เอเป้คแล้ว ยังม่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนท่�ไม่แสวงหา
กำาไรอื�น ๆ  ท่�มพ่นัธกจิำและกจิำกรรมท่�มุง่สร้างและแผยแพร่องค์ความรูด้้านอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึไทย 
ตัวอย่างม่ดังต่อไป้น่้

สืถาบันุการมูองอนุาคุตนุวัตกรรมู 

เมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศึ. 2561 ท่�ผ่านมา สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จำัดตั้งสถาบัน
การมอง อนาคคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI) โดยกำาหนดบทบาทให้เป้็น
สถาบนัเฉพาะทางเพื�อช่วยในการคาดการณ์ความเป็้นไป้ได้ของอนาคตท่�อาจำเกดิขึน้ โดยเฉพาะทศิึทาง
นวตักรรมท่�สร้างการเป้ล่�ยนแป้ลงต่อระบบเศึรษฐกจิำ สงัคม สิ�งแวดล้อม และช่วติความเป็้นอยู ่รวมถงึ
บทบาทในการช่วยกำาหนดทศิึทางและการวางแผนระยะยาวท่�สามารถเอือ้ป้ระโยชน์สูงสุดให้กบัระบบ
เศึรษฐกิจำและการดำาเนินกิจำกรรมเพื�อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของป้ระเทศึไทย  

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมน่้ม่ยุทธศึาสตร์การดำาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศึาสตร์การ
พัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศึาสตร์ (Futurist Enablers) ม่เป้้าหมายในการสร้างเครือข่ายกลุ่มนัก
อนาคตศึาสตร์ท่�เช่�ยวชาญและเข้มแขง็ ยทุธศึาสตร์ท่� 2 คอืการศึกึษาภาพและแนวโน้มอนาคต (Trend 
Setter) โดยเฉพาะแนวโน้มท่�สร้างผลกระทบและการเป้ล่�ยนแป้ลงทั้งเชิงเศึรษฐกิจำและสังคม  และ
ยุทธศึาสตร์ท่� 3 คือส่งเสริมการใช้ป้ระโยชน์เพื�อนวัตกรรม (Enterprise Innovation) ผ่านเครื�องมือ
การจำดัการนวัตกรรม เครอืข่ายผู้ป้ระเมนินวตักรรมท่�มป่้ระสทิธภิาพ เพื�อพัฒนาศึกัยภาพทางนวัตกรรม
ให้กับกลุ่มธุรกิจำ

ทั้งน่้ ทางสถาบันฯ เริ�มดำาเนินกิจำกรรมด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ไป้
บ้างแล้ว เช่น การลงทะเบ่ยนเพื�อสร้างเครือข่ายนักวิจำัยและนักวิชาการด้านอนาคตศึาสตร์ การจำัด
สัมมนา Trend Talk และงานป้ระชุมและสัมมนาด้านอนาคตศึึกษากับสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเช่ยงใหม่

สืถาบันุอนุาคุตไทยศึกษา

อ่กองค์กรหนึ�งท่�ม่กิจำกรรมด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์คือสถาบันอนาคตไทยศึึกษา 
(Thailand Future Foundation) ซึ�งจำดัตัง้ขึน้ในสถานะมลูนธิท่ิ�ไม่แสวงหากำาไรโดยกลุ่มนกัธรุกิจำและ
นักวิชาการจำากหลายสาขา เพื�อดำาเนินการศึึกษาและนำาเสนอข้อคิดเห็นเก่�ยวกับนโยบายการพัฒนา
ป้ระเทศึท่�ม่นัยสำาคัญต่อภาคธุรกิจำสังคมโดยรวม เว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.thailandff.org) ระบุ
ถึงวัตถุป้ระสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเป้ล่�ยนความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์จำากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ อันจำะเป้็นป้ระโยชน์
ต่อการกำาหนดยุทธศึาสตร์การพัฒนาป้ระเทศึให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่�เป้ล่�ยนแป้ลง รวมทั้ง
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เก้ือหนนุการเจำรญิเตบิโตของป้ระเทศึท่�มั�นคงและยั�งยนื ตลอดจำนเพื�อสร้างเครอืข่ายนกัคดิทัง้ในระดบั
บุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ�งจำะเป้็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไป้สู่แนวป้ฏิบัติท่�เป้็นรูป้ธรรม  

หัวข้อและพันธกิจำหลักของสถาบันเน้นไป้ท่�เป้้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน (Sustainable Devel-
opment Goals – SDG) การดำาเนินการผ่าน Future Lab ในการจำัดทำาฉากทัศึน์อนาคต การวาง
ยุทธศึาสตร์เชิงอนาคตและนวัตกรรมสังคม จำากข้อมูลท่�สืบค้นมาจำากเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่า สถาบันน่้
ได้ดำาเนนิกจิำกรรมด้านการคาดการณ์และการจำดัทำาฉากทศัึน์ในหลายงานด้วยกนั เช่น การเข้าร่วมการ
ป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการว่าด้วยภาพอนาคต 20 ป้ีของอาเซ่ยน การจำัดทำาภาพอนาคตเชิงยุทธศึาสตร์ใน
มิติด้านความมั�นคงของป้ระเทศึ ทางสถาบันยังออกนิตยสารออนไลน์รายเดือนชื�อ SCENARIO ซึ�งนำา
เสนอป้ระเด็นเก่�ยวกับแนวโน้มและการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตด้านต่าง ๆ 

สืถาบันุอนุาคุตศึกษาเพื่อการพัฒนุา 

อก่องค์กรหนึ�งคอืสถาบนัอนาคตศึกึษาเพื�อการพฒันา  (Institute of Future Studies for Devel-
opment) เป็้นสถาบนัวจิำยัเอกชนในรปู้แบบมลูนธิ ิโดยจำดทะเบย่นเป็้นท่�ป้รึกษากบัศึนูย์ข้อมลูท่�ป้รึกษา
ไทย กระทรวงการคลัง จำากเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.ifd.or.th) พบว่า ทางสถาบันฯ ให้บริการท่�
ป้รกึษาในด้านนโยบายสาธารณะ การบรหิารภาครฐั การบริหารธรุกจิำ เศึรษฐศึาสตร์ สงัคมศึาสตร์ และ
ระเบ่ยบวิธ่วิทยาการวิจำัย  ในเรื�องระเบ่ยบวิธ่วิจำัย การวิเคราะห์และป้ระเมินผลกระทบโครงการและ
นโยบาย การสร้างแบบจำำาลองพฤติกรรม และการคาดการณ์อนาคตทั้งในระดับมหภาคและจำุลภาค 

ตัวอย่างของงานศึึกษาของสถาบันอนาคตศึึกษาเพื�อการพัฒนา ได้แก่ 

• โครงการวิจำัยภาพอนาคตและลักษณะคนไทยท่�พึงป้ระสงค์
• DerivSIM- A Cross-Impact Based Stochastic Simulation Method for Forecasting 

(ป้ีท่�ดำาเนินโครงการ: 2547)
• การคาดการณ์คุณสมบัติของบ้านใน 10 ป้ีข้างหน้า
• โครงการวจิำยัความต้องการในอนาคตและการพัฒนารปู้แบบของระบบบรกิารทางการแพทย์

ระดับตติยภูมิและสูงกว่าใน 15 ป้ีข้างหน้า
• โครงการวิจำัยภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในป้ี 2025
• โครงการวจัิำย ภาพอนาคตของสถานท่�ทำางานในป้ระเทศึไทยในปี้ 2575 (Thailand’s Future 

Workplace in 2032) 

นอกจำากองค์กรทั้งสามน่้ ยังม่หน่วยงานอื�นท่�จำัดตั้งหน่วยงานย่อยภายในองค์กรท่�มุ่งเน้นงาน
ด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์โดยเฉพาะ ท้ังเพื�อตอบรับพันธกิจำและกิจำกรรมด้านการวางแผน
ภายในองค์กรเอง และเพื�อให้บริการกับองค์กรภายนอก  ตัวอย่างเช่น สถาบันเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ
ได้จัำดตัง้ศูึนย์ความเป็้นเลิศึด้านการคาดการณ์ (Center of Excellence for Foresight) ซึ�งมุง่เผยแพร่
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ความรู้และทักษะในการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์โดยเฉพาะในด้านการวางแผนแบบฉากทัศึน์ให้กับ
ผู้ป้ระกอบการไทย โดยให้บริการป้รึกษาแนะนำาและจำัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารองค์กร89 

ส่วนในองค์กรรัฐวิสาหกิจำและบริษัทเอกชนก็ม่หลายแห่งท่�ให้ความสนใจำและจำัดต้ังหน่วยงาน
ภายในท่�ทำาหน้าท่�ในด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ ตัวอย่างเช่น สถาบันนวัตกรรม ป้ตท. ม่พันธกิจำ
หลักคือการดำาเนินงานวิจัำยและพัฒนาเพื�อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ป้ิโตรเล่ยม ป้ิโตรเคม่ และ
พลังงาน กิจำกรรมด้านการคาดการณ์ของหน่วยงานน้่จึำงมุ่งน้่ไป้ท่�การคาดการณ์ด้านวิทยาศึาสตร์ 
เทคโนโลย่และนวัตกรรมเป้็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน พ.ศึ. 2562 สถาบันนวัตกรรม
ป้ตท. ได้ร่วมสนับสนุนการจัำดงาน Bangkok Foresight 2030 ซึ�งเป้็นการป้ระชุมเชิงป้ฏิบัติการ
ท่�มุ่งคาดการณ์และสร้างภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในอ่ก 10 ป้ีข้างหน้า90 แสดงถึงความ
สนใจำและความจำำาเป้็นในการขยายขอบเขตของการคาดการณ์ท่�กว้างไกลกว่าธุรกิจำด้ังเดิมของ
องค์กร ในลักษณะคล้ายกัน บริษัท แมกโนเล่ย ควอลิต้่ ด่เวล็อป้เม้นต์ คอร์ป้อเรชั�น (MQDC) 
ได้จัำดต้ังฟิิวเจำอร์เทลส์แล็บ (FuturesTales Lab) ท่�มุ่งเป็้นศูึนย์วิจัำยด้านการคาดการณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสร้างพ้ืนท่�ของการป้ฏิสัมพันธ์และแลกเป้ล่�ยนความรู้เก่�ยวกับอนาคต91
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สรุป

ในบทน่ ้ผูเ้ขย่นได้พยายามป้ระมวลภาพรวมของป้ระสบการณ์ด้านอนาคตศึกึษาในป้ระเทศึไทย
ในช่วงป้ระมาณ 40 กว่าปี้ท่�ผ่านมา ทัง้ในงานเชงิวจัิำยวชิาการและงานคาดการณ์เชิงยทุธศึาสตร์
ท่�ตอบโจำทย์การวางแผนขององค์กร  สรปุ้เป็้นภาพรวมได้ว่า แม้ว่างานวจิำยัและงานวางแผนใน
ป้ระเทศึไทยได้ศึกึษาการเป้ล่�ยนแป้ลงด้านต่าง ๆ  เพื�อการวางแผนอนาคตมาอยูพ่อสมควร แต่
การคาดการณ์อนาคตอย่างเป็้นระบบตามแนวคดิและวธ่ิการท่�พฒันาในวงการอนาคตศึาสตร์
ระดบัโลก ยงัถอืว่าอยูใ่นวงจำำากดั โดยมากเป็้นงานคาดการณ์ในด้านวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่และ
ด้านศึกึษาศึาสตร์ อ่กทัง้กรอบแนวคดิและเครื�องมอืท่�ใชใ้นงานศึกึษาอนาคตในป้ระเทศึไทยท่�
ผ่านมาจำึงยังม่อยู่เพ่ยงไม่ก่�แบบ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงป้ระมาณ 5 ป้ีท่�ผ่านมา องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใน
ป้ระเทศึไทยต่างเริ�มเห็นความสำาคัญของอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์มาก
ขึน้ และม่การจัำดตัง้องค์กรด้านอนาคตศึึกษาและการให้ทนุสำาหรบัโครงการศึกึษาภาพอนาคต
ในหลายด้าน จำึงนับเป้็นโอกาสด่ท่�จำะพัฒนาองค์ความรู้ด้านน่้ต่อไป้ในป้ระเทศึไทย
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บทส่งท้าย
6

PRESENT, n. That part of eternity dividing the domain of
                        disappointment from the realm of hope.

                          Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
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ช่องว่างความรู้

วัตถุป้ระสงค์ป้ระการหนึ�งของการป้ระมวลความรู้ในหนังสือเล่มน่้คือ เพื�อระบุช่องว่างความรู้ด้าน
อนาคตศึึกษาสำาหรับป้ระเทศึไทย โดยวิเคราะห์เป้ร่ยบเท่ยบงานวิจัำยและงานเข่ยนด้านอนาคต
ศึาสตร์ในต่างป้ระเทศึกับงานท่�ม่อยู่ในป้ระเทศึไทย เสริมด้วยข้อคิดเห็นจำากการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
นักวิชาการ นักวางแผนและผู้บริหารในสาขาท่�เก่�ยวข้อง  

โดยทั�วไป้ เมื�อเราตัง้คำาถามว่าช่องว่างความรูอ้ยูต่รงไหน คำาตอบท่�ต้องการมกัมุง่ไป้ท่�หวัข้อหรอื
ป้ระเดน็ท่�ยงัไม่มค่ำาตอบ โจำทย์หนึ�งท่�ผู้เขย่นได้ตัง้ไว้ในการป้ระมวลความรูใ้นหนงัสือน่คื้อ ป้ระเทศึไทย
ควรมุ่งเน้นงานวิจำยัในหัวข้อหรอืป้ระเดน็ไหนในอนาคตศึกึษา คำาตอบหนึ�งท่�ได้คอื ป้ระเทศึไทยยงัต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนาคตศึึกษาอ่กมากในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจำะเป้็นหัวข้อและป้ระเด็นการวิจัำย 
เครื�องมือการวิจำัย และกระบวนการวิจำัย  ตามท่�กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้าน่้ แม้ว่าป้ระเทศึไทยม่
งานวิจำัยในแต่ละศึาสตร์แต่ละสาขาท่�พยากรณ์การเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตอยู่จำำานวนมากแล้วก็ตาม 
แต่การวิจำัยอนาคตอย่างเป้็นระบบและเป้็นไป้ตามทฤษฎ่ หลักการและวิธ่การท่�ยอมรับในวงการ
อนาคตศึาสตร์ระดับโลกนั้น ยังม่อยู่น้อยมาก ช่องว่างความรู้ในด้านอนาคตศึาสตร์จำึงถือว่าใหญ่มาก
สำาหรับป้ระเทศึไทย  

เนือ้หาส่วนต่อไป้นำาเสนอบางป้ระเดน็ท่�ผูเ้ขย่นเหน็ว่าเป็้นเรื�องท่�ควรให้ความสำาคญัในการพฒันา
องค์ความรู้ด้านอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึไทยต่อไป้

การเผยแพร่คุวามูรู้และทักษะในุการเข้้าใจและใช้อนุาคุต
ความรูใ้นทุกศึาสตร์ตัง้อยูบ่นขอ้สมมติและเงื�อนไขบางป้ระการด้วยกันทั้งสิน้  เช่นเด่ยวกัน ขอ้สมมติ
ท่�นกัวจิำยัในแต่ละศึาสตร์และนกัป้ฏบิตัใินแต่ละสาขาวชิาชพ่ใช้วเิคราะห์และคาดการณ์อนาคตกแ็ตก
ต่างกนั ข้อสมมตบิางป้ระการอาจำยงัคงเป็้นท่�ยอมรบัในบางสาขา แต่หากวิเคราะห์จำากมมุมองอนาคต
ศึึกษา ข้อสมมตินั้นอาจำใช้ไม่ได้แล้วในป้ัจำจำุบัน ข้อสมมติหนึ�งท่�สำาคัญในอนาคตศึึกษาท่�ควรป้ระยุกต์
ใช้ในงานวจิำยัในศึาสตร์อื�นได้ คอื อนาคตไม่ได้ม่อยูห่นึ�งเด่ยว แต่ม่ความเป็้นพห ุและม่อยูห่ลากหลาย
และทางเลือก ด้วยเหตุน่้ กระบวนทัศึน์ของการศึึกษาอนาคตแบบทำานายหรือพยากรณ์อนาคตแบบ
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หนึ�งเด่ยว แล้ววางแผนและดำาเนนิการตามนัน้โดยไม่ได้คำานงึถงึปั้จำจัำยไม่แน่นอนในอนาคต จำงึไม่เหมาะ
สมแล้วในโลกป้ัจำจำุบันท่�ความไม่แน่นอนสูงและสังคมม่ความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม 

ข้อสมมติในการคาดการณ์อนาคต (anticipation assumptions) ของอนาคตศึึกษาท่�แตกต่าง
จำากข้อสมมติในการมองอนาคตของศึาสตร์อื�นน้่เอง อาจำเป้็นสาเหตุสำาคัญท่�ทำาให้ความรู้และเครื�อง
มือท่�พัฒนาโดยนักอนาคตศึาสตร์ยังไม่แพร่หลายไป้ยังศึาสตร์และสาขาอื�น ตัวอย่างเป้ร่ยบเท่ยบท่�
สำาคัญคือสถิติศึาสตร์ ซึ�งถือเป้็นศึาสตร์ในตัวเอง และได้พัฒนาองค์ความรู้และเครื�องมือวิเคราะห์ท่�
ศึาสตร์อื�นสามารถนำาไป้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม อนาคตศึาสตร์ค่อนข้างม่ข้อจำำากัด
อยู่มากทั้งในด้านป้รัชญาและด้านวิธ่การ อ่กทั้งข้อสมมติเก่�ยวกับอนาคตในแต่ละศึาสตร์ยังไม่ได้เป้ิด
กว้าง และท่�ผ่านมาอาจำยงัไม่ได้มค่วามพยายามท่�จำะทำาให้ข้อสมมตเิหล่าน่ก้ระจ่ำางและชดัเจำนมากขึน้ 

ดังนั้น ช่องว่างสำาคัญในการส่งเสริมอนาคตศึึกษาหรืออนาคตศึาสตร์ในวงการวิชาการ ไม่ว่า
จำะในระดับโลกหรือภายในป้ระเทศึไทย คือการสร้างและเผยแพร่ความรู้และทักษะพื้นฐานเก่�ยวกับ
อนาคต (futures literacy) ให้เป้็นเรื�องสำาคัญในทุกศึาสตร์ ไม่จำำากัดเฉพาะในสาขาอนาคตศึาสตร์
เท่านัน้1 ขัน้ตอนแรกท่�ควรดำาเนนิการคอืการเสรมิสร้างฐานความรูแ้ละข่ดความสามารถพืน้ฐานในการ
ตัง้คำาถามใหม่ ๆ  ในการทำาความเข้าใจำกบัป้ระเด็นปั้ญหาท่�มอ่ยูแ่ต่เดมิและท่�จำะเกดิขึน้ในอนาคต จำาก
นัน้จำงึพัฒนาภาพอนาคตและหาทางเลอืกเชิงนโยบายและมาตรการเพื�อเตรย่มพร้อมรบัมอืกบัอนาคต  

การสร้างความรู้และทักษะเก่�ยวกับการเข้าใจำถึงอนาคต ไม่ควรจำำากัดอยู่เพ่ยงในวงการนักวิจำัย 
นกัวชิาการและนกันโยบาย แต่ควรขยายขอบเขตกิจำกรรมไป้ถงึการเรย่นการสอนสำาหรบันสิิตนกัศึกึษา
และบุคคลทั�วไป้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ถ้าเราเชื�อว่า ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจำินตนาการ
เก่�ยวกับอนาคตเป้็นองค์ป้ระกอบพื้นฐานท่�ต้องก่อร่างและสร้างขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก การส่งเสริมกิจำกรรม
ในการเผยแพร่ความรู้และทักษะในการมองอนาคตต้องลงไป้ถึงระดับนักเร่ยนในโรงเร่ยนทุกระดับ

ตัวอย่างหัวข้้อในุการศึกษาอนุาคุต
โดยทั�วไป้ ในการกำาหนดกรอบหวัข้อและทศิึทางการวจัิำยเพื�อส่งเสรมิให้ทนุวจิำยัในการสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ หน่วยงานท่�ให้ทุนสนับสนุนในป้ระเทศึไทยมักดำาเนินกระบวนการคิดและกลั�นกรองของคณะ
กรรมการท่�ป้ระกอบด้วยผูท้รงคุณวฒุ ิผูเ้ช่�ยวชาญและผูบ้รหิารมาหลายขัน้ตอนแล้ว หวัข้อท่�เลอืกมา
ย่อมสะท้อนความสำาคญั ความจำำาเป็้นและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ซึ�งมกัต้องตอบโจำทย์ทัง้ในเชงิ
วชิาการและในเชงิป้ฏบิตั ิ ด้วยเหตดุงักล่าว ในหนงัสือเล่มน้่ ผู้เขย่นจึำงไม่ได้มุง่สร้างรายการของหวัข้อ
ท่�เป้็นช่องว่างความรู้ด้านอนาคตศึาสตร์ท่�ควรส่งเสริมให้ม่การวิจำัยต่อไป้ 

ในขณะเด่ยวกัน หน่วยงานด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะต้องหมั�นติดตามแนวโน้มการ
เป้ล่�ยนแป้ลงของโลกตามพันธกิจำขององค์กรอยู่แล้ว ทั้งหน่วยงานระดับป้ระเทศึ เช่น สำานักงานสภา
พัฒนาการเศึรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ ซึ�งเพิ�งเป้ล่�ยนชื�อจำากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศึรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ เมื�อวันท่� 28 ธันวาคม พ.ศึ. 2561 ท่�ผ่านมา และหน่วยงานรายสาขา 
เช่น หน่วยงานนโยบายด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรม และสำานักนโยบายและแผนของ



269 | อนาคตศึกษา

กระทรวงต่าง ๆ ดังนั้น แต่ละองค์กรจำึงม่หน้าท่�ในการกำาหนดหัวข้อและป้ระเด็นการวางแผนท่�ต้อง
สะท้อนแนวโน้ม ป้ระเด็นป้ัญหาและการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�สำาคัญในทุกระดับ  หัวข้อและป้ระเด็นท่�เป้็น
ช่องว่างความรู้สำาหรับการศึึกษาและวางแผนเพื�ออนาคตจำึงม่อยู่มาก และขึ้นอยู่กับพันธกิจำ บทบาท
หน้าท่� และทรัพยากรท่�แต่ละองค์กรม่อยู่  

นยัสำาคญัของเงื�อนไขเชงิองค์กรดงักล่าวคือ การกำาหนดป้ระเดน็หวัข้อท่�เป็้นช่องว่างความรูค้วร
ใช้กระบวนการเฉพาะกจิำของแต่ละองค์กรในการค้นหาและระบปุ้ระเดน็ท่�ควรสร้างองค์ความรูต่้อไป้ 
ด้วยเหตุน่้ กิจำกรรมการระบุแนวโน้มใหม่ (trend spotting) และการศึึกษาอนาคตเพื�อการวางแผน
นโยบายสาธารณะ จำงึควรดำาเนนิการต่อเนื�องและอย่างสมำ�าเสมอในทกุองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานท่�
ม่พันธกิจำเฉพาะด้านการวางแผน  ด้วยเหตุดังกล่าว หนังสือเล่มน่้จำึงไม่สามารถตอบโจำทย์ท่�ว่า หัวข้อ
และป้ระเด็นไหนท่�ควรส่งเสริมให้ม่การศึึกษาภาพอนาคต เพราะผู้เข่ยนเชื�อว่า แต่ละองค์กรกำาหนด
ป้ระเด็นหัวข้อและเครื�องมือในการศึึกษาท่�เหมาะสมเอง

อยา่งไรก็ตาม ในท่�น้่ ผู้เข่ยนขอยกตัวอยา่งหัวข้อท่�เป็้นช่องว่างเชิงความรู้ในปั้จำจุำบันท่�หน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข้องอาจำสนับสนุนให้วิจัำยเพิ�มเติม หัวข้อเหล่าน้่เป็้นป้ระเด็นการเป้ล่�ยนแป้ลงเชิงโครงสร้าง
และปั้จำจัำยผลักดันท่�น่าจำะม่ผลกระทบสูงและระยะยาว ไม่เฉพาะสำาหรับป้ระชาชนคนไทยและ
ป้ระเทศึไทยเท่าน้ัน แต่รวมไป้ถึงระดับมนุษยชาติและระดับโลก การระบุป้ระเด็นท่�ตอ้งสร้างองค์ความ
รู้เพิ�มสามารถเริ�มจำากการวิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ (megatrends) ระดับโลกในด้านสังคม เทคโนโลย่
 เศึรษฐกิจำ สิ�งแวดล้อม การเมือง และคุณค่า สำาหรับผู้เข่ยน ความท้าทายสำาคัญระดับโลกแบ่ง
ได้ 3 ด้าน ได้แก่

1. คุวามูท้าทายด้านุส่ิืงแวดล้อมูข้องโลก ครอบคลุมความท้าทายด้านการเป้ล่�ยนแป้ลง
สภาพภูมิอากาศึ ด้านระบบนิเวศึ และด้านระบบพลังงาน รวมไป้ถึงด้านสุขภาพและ
ความเป้็นอยู่ของผู้คนในโลกท่�รับกระทบจำากการเป้ล่�ยนแป้ลงของสภาพภูมิอากาศึและ
สิ�งแวดล้อม ป้ระเด็นน่้เก่�ยวข้องโดยตรงกับความท้าทายในการก้าวพ้นจำากสภาพความ
ไม่ยั�งยนืไป้สูส่ภาพความยั�งยนื (sustainability transitions) ท้ังในด้านการผลติและการ
บริโภค และด้านการบริหารจำัดการให้เกิดความยั�งยืน

2. คุวามูท้าทายด้านุสืังคุมูวัฒนุธิรรมู ครอบคลุมป้ระเด็นความท้าทายด้านการเร่ยนรู้และ
การศึึกษา ด้านสงัคม โดยเฉพาะเรื�องความเหลื�อมลำา้และความไม่เป็้นธรรมในสงัคม  รวม
ไป้ถงึความท้าทายด้านความเป็้นผูน้ำาของคนในสงัคม  แนวโน้มและความท้าทายสำาคัญท่�
เก่�ยวเนื�องอย่างชัดเจำน ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านสิ�งแวดล้อมคือกระบวนการเป้็น
เมือง (urbanization) 

3. คุวามูท้าทายด้านุการเมืูอง ทั้งเรื�องความขัดแย้งและการเมืองในระดับท้องถิ�นและ
ระดับป้ระเทศึ ไป้จำนถึงการเมืองระหว่างป้ระเทศึ ป้ระเด็นการป้กครองและการอภิบาล 
(governance)  ป้ระเด็นด้านเศึรษฐกิจำเป้็นป้ัจำจัำยหนึ�งท่�ผูกโยงกับความท้าทายด้าน
การเมืองในระดับต่าง ๆ 
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ทั้งน่้ทั้งนั้น ป้ัจำจำัยขับเคลื�อนท่�สำาคัญคือความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลย่ อาทิ 
เทคโนโลย่ดจิำทิลั เทคโนโลย่ชว่ภาพ และเทคโนโลย่ด้านหุ่นยนต์และปั้ญญาป้ระดิษฐ์ เป็้นต้น เมื�อการ
พฒันาเทคโนโลยท่ำาให้เส้นแบ่งระหว่างโลกกายภาพ โลกชว่ภาพและโลกดจิำทัิลเริ�มเลือนรางลง ความ
เข้าใจำในการเป้ล่�ยนแป้ลงของปั้จำจำยัเหล่าน่จ้ำงึมค่วามสำาคญัยิ�งในการศึกึษาและเข้าใจำอนาคต และเพื�อ
เตร่ยมพร้อมรับมือกับการเป้ล่�ยนแป้ลงท่�อาจำเกิดขึ้น

การศึกษาผลกระทบข้องเทคุโนุโลยีต่อสืังคุมูและคุวามูเป็นุอยู่ข้องมูนุุษย์
ปั้จำจำยัสำาคญัป้ระการหนึ�งท่�ทำาให้เกิดการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคตคือการพฒันาวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่ 
และนวัตกรรม ท่�เป้็นพื้นฐานการผลิตสินค้าและการบริการใหม่ ๆ ซึ�งทำาให้พฤติกรรม ความเป้็นอยู่ 
ตลอดจำนระบบเศึรษฐกจิำและสงัคมของมนษุย์เป้ล่�ยนแป้ลงไป้  แนวทางหนึ�งในการคาดการณ์คอืการ
ทำาความเข้าใจำในแนวโน้มด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่และนวัตกรรม แล้วคาดการณ์ไป้ในอนาคตว่า 
จำะม่อะไรใหม่เกิดขึ้นบ้าง และสิ�งใหม่ ๆ เหล่าน้ันจำะม่ผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้คนและเศึรษฐกิจำ
สงัคมในระดบัต่าง ๆ  เนื�องจำากการพฒันาด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลยม่ห่ลายสาขา อก่ทัง้ยงัมก่ารผสม
ผสาน การป้ระสานและป้ระจำบกนัของเทคโนโลย่  ดงันัน้ การกำาหนดว่านโยบายสาธารณะทัง้ด้านการ
วิจำัยและการดำาเนินงานจำะต้องมุ่งเน้นไป้เรื�องใดนั้น ต้องม่กระบวนการวิเคราะห์ท่�เป้็นระบบ โดยม่ผู้
เช่�ยวชาญและผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยเข้าร่วมกระบวนการกำาหนดป้ระเด็นวิจำัยดังกล่าวด้วย  

การกำาหนดหัวข้อสำาหรับการวิจำัยในอนาคตอยู่นอกขอบเขตของการป้ระมวลความรู้ในหนังสือ
เล่มน่้ ในท่�น่้ ผู้เข่ยนจำึงขอเพ่ยงยกตัวอย่างแนวโน้มด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่บางด้านท่�ได้รับความ
สนใจำจำากวงการอนาคตศึกึษาทั�วโลก ซึ�งอาจำเป็้นช่องว่างความรูส้ำาหรบัการวจิำยัอนาคตและคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์ของป้ระเทศึไทยต่อไป้

ระบบอัตโนุมัูติและหุ่นุยนุต์ คำาถามหลักในหัวข้อน้่ ได้แก่ การพัฒนาระบบอัตโนมัติ (automation) 
และหุ่นยนต์จำะม่ผลอย่างไรต่อการผลิตในป้ระเทศึไทย ซึ�งย่อมม่ผลต่อภาพอนาคตการทำางาน (future 
of work) และแรงงานในป้ระเทศึไทย ยิ�งในป้ัจำจุำบัน เศึรษฐกิจำแบบแพลตฟิอร์ม (platform 
economy) เริ�มม่ผลแล้วต่อแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ หากในอนาคต ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์แพร่ขยายไป้ทุกด้าน ดังท่�นักอนาคตศึาสตรห์ลายคนพยากรณไ์ว้ ความท้าทายในเชิงนโยบาย
จำะเพิ�มมากข้ึน ท้ังในด้านป้ระสิทธิภาพการผลิต ด้านความเหลื�อมลำ้าและความเป็้นธรรมของแรงงาน
และสังคม ด้านนโยบายสวัสดิการของรัฐ  คำาถามในส่วนน้่คือ อนาคตของนโยบายสาธารณะควร
ต้องป้รับไป้อย่างไรเพื�อรับมือกับการแพร่หลายของระบบอัตโนมัติ

ปัญญาประดิษฐ์ แนวโน้มด้านวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่สำาคัญท่�คาดกันว่าจำะม่ผลกระทบอย่าง
มากต่อระบบเศึรษฐกจิำสงัคมในอนาคตคอืปั้ญญาป้ระดิษฐ์ ซึ�งจำะป้ระสานกบัเทคโนโลยร่ะบบอตัโนมตัิ
และหุ่นยนต์ รวมไป้ถึงเทคโนโลย่อื�นท่�จำะทำาให้ความต้องการด้านทักษะของแรงงานมนุษย์ต้องป้รับ
เป้ล่�ยนไป้ในอนาคต  แม้แต่ในด้านการศึึกษาอนาคตเอง กรอบแนวคิดและวิธ่การแบบ Artificial 
Neural Network เริ�มได้รับความสนใจำและแพร่หลายมากขึ้น ทั้งน่้ทั้งนั้น งานวิจำัยด้านวิทยาศึาสตร์
และวิศึวกรรมศึาสตร์ในด้านปั้ญญาป้ระดษิฐ์น่ย้งัต้องมก่ารสนบัสนนุต่อไป้ ในขณะเดย่ว ป้ระเทศึไทย
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ควรมง่านวจิำยัด้านมนษุยศึาสตร์และสงัคมศึาสตร์ท่�วเิคราะห์ผลกระทบและป้รากฏการณ์ท่�สมัพนัธ์กบั
การพัฒนาและป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลย่ป้ัญญาป้ระดิษฐ์ในอนาคต เพื�อเตร่ยมพร้อมรับมือด้วยนโยบาย
และมาตรการท่�เหมาะสมต่อไป้ 

เทคุโนุโลยีบล็อกเชนุ (Blockchain) เป้็นเทคโนโลย่อ่กชุดหนึ�งท่�คาดว่าจำะม่ผลต่อระบบ
เศึรษฐกิจำและการให้บริการสาธารณะในอนาคตอันใกล้ โดยไม่จำำากัดอยู่เพ่ยงแค่การใช้เทคโนโลย่
บล็อกเชนสำาหรับสกุลเงินดิจิำทัล หรือ cryptocurrency ท่�รู้จัำกกันอยู่ทั�วไป้เท่านั้น ตัวอย่างคำาถาม
ในกลุ่มหัวข้อน่้ได้แก่ การซื้อขายท่�ดินด้วยเงินสกุลดิจำิทัลจำะเกิดหรือไม่ เมื�อไหร่ และอย่างไร การ
ใช้เทคโนโลย่บล็อกเชนในด้านการแพทย์จำะเกิดได้เร็วขนาดไหน และต้องม่นโยบายอะไรมารอง
รับและเตร่ยมพร้อมรับมือบ้าง

การแพทย์แมู่นุย�า (precision medicine) โดยเฉพาะการตัดต่อพันธุกรรมและเทคโนโลย่
ช่วภาพ เช่น เทคโนโลย่ CRISPR ในด้านการพัฒนาวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ในกลุ่มน่้ วงการนัก
วิทยาศึาสตร์และองค์กรท่�เก่�ยวข้องในป้ระเทศึไทยได้ให้ความสำาคัญอยู่แล้วในป้ัจำจุำบัน แต่ยังม่งาน
ศึกึษาอนาคตน้อยมากท่�ผกูโยงเรื�องเหล่าน้่กบัป้ระเดน็ด้านสงัคมวฒันธรรมและจำริยธรรม โดยเฉพาะ
เรื�องชว่จำรยิธรรม (bioethics) ป้ระเดน็ข้ามศึาสตร์เหล่าน่จ้ำำาเป็้นต้องพฒันาองค์ความรูต่้อไป้ ตวัอย่าง
คำาถามในด้านน่ ้ได้แก่ เทคโนโลย ่CRISPR และการตดัต่อพันธกุรรมจำะมผ่ลอย่างไรต่อภาคการเกษตร
ไทยและเกษตรกรรายย่อย การกนิเนือ้สตัว์ท่�มาจำากเซลล์ท่�เพาะเล้่ยงในห้องทดลองโดยไม่ม่การเล้่ยง
และฆ่าสัตว์ถือว่าเป้็นการกินเจำหรือไม่ กฎหมายการควบคุมด้านอาหารและสาธารณสุขจำะต้องป้รับ
ตัวอย่างไร  การแพทย์แม่นยำาจำะยิ�งทำาให้ความเหลื�อมลำ้าทางสังคมในไทยแย่ลงหรือไม่ เป้็นต้น

เทคุโนุโลยีดิจิทัล คงยังเป้็นป้ระเด็นสำาคัญท่�ต้องศึึกษาต่อไป้ ตัวอย่างคำาถาม ได้แก่ ช่วิตและ
สงัคมหลงัยคุโซเช่ยลม่เดย่ (social media) จำะเป็้นอย่างไร คนไทยยงัจำะใช้สื�อใหม่เหล่าน้่ต่อไป้หรอืไม่ 
อย่างไร และจำะเป้ล่�ยนไป้อย่างไร คนรุน่ใหม่ท่�เกดิและเตบิโตขึน้มาในยคุเทคโนโลย่ดิจิำทลัและสื�อโซเช่ย
ล โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเจำนวาย เจำนแซท ไป้จำนถึงกลุ่มเจำนอัลฟิาและเบต้าในอนาคต หรือกลุ่มคนท่�
เป็้นชาวดจิิำทลัโดยกำาเนดิ (digital natives) ม่ชว่ติเป็้นอย่างไร และจำะใช้ช่วติอย่างไรในอนาคต คำาถาม
เหล่าน่้จำำาเป้็นต้องใช้นักวิจำัยด้านสังคมศึาสตร์และมนุษยศึาสตร์ท่�เข้าใจำเรื�องวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ 

การศกึษานัุยทางจรยิธิรรมู กฎหมูายและสัืงคุมูข้องเทคุโนุโลย ีจำากการพฒันาของวทิยาศึาสตร์
เทคโนโลย่ท่�เกิดขึ้น อาจำกล่าวได้ว่า ช่องว่างความรู้สำาคัญในด้านอนาคตศึึกษาของวงการวิชาการ
และวงการวางแผนนโยบายสาธารณะของป้ระเทศึไทย อยู่ท่�องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่กับสังคม (science, technology, and society) ซึ�งเป้็นพื้นฐานสำาคัญ
ของการศึึกษาอนาคตในระดับโลก โดยเฉพาะงานศึึกษานัยทางจำริยธรรม กฎหมายและสังคมของ
เทคโนโลย่ (Ethical, Legal and Social Implications - ELSI) เป้็นกลุ่มงานวิจำัยท่�สำาคัญอย่าง
ยิ�งในอนาคต
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ภูมูิรัฐศาสืตร์
อ่กหัวข้อหนึ�งท่�สำาคัญสำาหรับอนาคตป้ระเทศึไทยคือความท้าทายด้านภูมิรัฐศึาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างป้ระเทศึไทยกับป้ระเทศึอื�นในเอเช่ย ท่ามกลางแนวโน้มระดับโลกในป้ัจำจำุบัน
ท่�แสดงให้เห็นว่า ในอนาคตอันใกล้น้่ ทว่ป้เอเช่ยจำะเพิ�มความสำาคัญมากขึ้นในระดับโลก ทั้งในด้าน
เศึรษฐกิจำและการเมอืงระหว่างป้ระเทศึ ตวัอย่างคำาถามในหวัข้อน่ไ้ด้แก่ ถ้าทนุจำน่และคนจ่ำนยงัคงหลั�ง
ไหลเข้ามาในป้ระเทศึไทยต่อไป้ ช่วิตคนไทยและสังคมไทยจำะเป้ล่�ยนไป้อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ป้ระเทศึจ่ำน อนิเด่ย และอาเซ่ยนกับไทยจำะเป้ล่�ยนไป้หรอืไม่และอย่างไร  และเมื�อโครงการ One Belt, 
One Road ของจำ่นเสร็จำสมบูรณ์ เศึรษฐกิจำไทยและอาเซ่ยนจำะเป้ล่�ยนไป้อย่างไรในอ่ก 20 ป้ีข้างหน้า  
สังคมไทยจำะเป้ล่�ยนไป้อย่างไรบ้าง ถ้าม่การเป้ล่�ยนกฎหมายให้คนต่างด้าวอยู่เมืองไทยได้ง่ายขึ้นและ
ตลอดไป้ หรือถ้าเด็กเกิดใหม่ทุกคนจำะได้รับสัญชาติไทยโดยป้ริยาย เป้็นต้น ป้ระเด็นท้าทายเหล่าน่้
จำำาเป้็นต้องศึึกษาภาพอนาคตไว้เพื�อเตร่ยมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงท่

การศึกษาภาพลักษณ์อนุาคุตข้องคุนุไทย
ดงัท่�อธบิายไป้ในบทท่� 2 ข้อสมมตสิำาคญัป้ระการหนึ�งของอนาคตศึาสตร์ คอื มนษุย์เราไม่สามารถศึึกษา
อนาคตได้ เนื�องจำากอนาคตยงัไม่เกดิขึน้ จำงึไม่มข้่อมลูหรอืข้อเทจ็ำจำรงิของอนาคต สิ�งท่�เราสามารถศึกึษา
ได้จำริงคือภาพลักษณ์ของอนาคต (Images of the future) เท่านั้น หัวข้อวิจำัยหนึ�งท่�ยังขาดอยู่และ
ถือเป้็นช่องว่างความรู้ด้านอนาคตศึึกษาของไทยคือ การศึึกษาภาพลักษณ์อนาคตของคนไทย คำาถาม
วิจำัยคือ คนไทยคิดอย่างไรเก่�ยวกับอนาคต ทั้งอนาคตของตนเอง ของญาติพ่�น้องและครอบครัว ของ
สังคมไทย และสังคมโลกโดยรวม  และภาพลักษณ์นั้นม่ผลอย่างไรต่อการตัดสินใจำและพฤติกรรมใน
ป้ัจำจุำบัน งานวิจัำยของนักสังคมศึาสตร์และมนุษยศึาสตร์จำำานวนมากได้ศึึกษามาแล้วว่า โลกทัศึน์ม่ผล
ต่อพฤติกรรม นักเศึรษฐศึาสตร์ โดยเฉพาะเศึรษฐศึาสตร์พฤติกรรม แสดงให้ว่า ระยะเวลาและป้ัจำจำัย 
ท่�มนษุย์คำานงึถงึเก่�ยวกบัอนาคตม่ผลต่อพฤตกิรรมในปั้จำจุำบนั เช่น ความเคยชนิในการบริโภคแบบไม่ม่
การคำานึงถึงอนาคต (myopic habit) ม่ผลโดยตรงต่อการลงทุนและการออม หรือแม้แต่การตัดสินใจำ
เข้าไป้ม่ส่วนร่วมด้านการเมอืง เป็้นต้น งานวจัิำยเก่�ยวกบัภาพลักษณ์อนาคตม่ป้ระโยชน์ทัง้ในเชงิวชิาการ
และในเชิงนโยบาย จำึงควรสนับสนุนให้ม่งานวิจำัยด้านน่้มากยิ�งขึ้น

การศึกษาเหตุไมู่คุาดฝันุ
ปั้จำจำบุนั ม่งานวจัิำยท่�ศึกึษาหวัข้อและป้ระเดน็ตามแนวโน้มสำาคญัของโลกและของป้ระเทศึไทยท่�ทราบ
กันอยู่ทั�วไป้แล้ว เช่น กระบวนการเป้็นเมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การพัฒนาเศึรษฐกิจำยุค 4.0 ฯลฯ  
แต่เนื�องจำากภาพอนาคตม่ความไม่แน่นอนสงูและอาจำไม่เป็้นไป้ตามแนวโน้มท่�ผ่านมา จำงึควรม่งานวจัิำย
ในหวัข้อท่�มค่วามไม่แน่นอนสงูและอาจำมผ่ลกระทบในระดับสงูและป้านกลางด้วย ทัง้แบบเหตไุม่คาด
ฝันและหงส์ดำา (black swans) ดังตัวอย่างต่อไป้น่้

• เมื�อโรคไวรัสติดต่อข้ามชนิดสัตว์ทำาให้คนตายจำำานวนมาก
• เมื�อโครงข่ายไฟิฟิ้าระดับชาติ ถูกแทนท่�โดยระบบพลังงานชุมชนและครัวเรือน
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• เมื�อเทคโนโลย่ป้ัญญาป้ระดิษฐ์สามารถเก็บข้อมูลและความทรงจำำาของคนตาย
• เมื�อเนื้อสัตว์จำากห้องทดลองเริ�มวางขายในซุป้เป้อร์มาร์เก็ต
• ช่วิตคนไทยหลังยุคโซเช่ยลม่เด่ย
• เมื�อแรงงานพม่าย้ายกลับป้ระเทศึเป้็นจำำานวนมาก
• เมื�อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมหานครกรุงเทพ

การเกิดโรคระบาดใหญ่จำากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใน พ.ศึ.2562 เป้็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่�
ม่ผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ เศึรษฐกิจำ สังคมและการเมืองระดับโลก เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้
เหน็ถงึความจำำาเป็้นอย่างยิ�งยวดและเร่งด่วนในการสร้างฐานความรูแ้ละระบบการรบัมอืกบัเหตกุารณ์
ไม่คาดฝันแบบน่้และแบบอื�นท่�ม่โอกาสเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน

ช่องว่างคุวามูรู้เชิงเคุรื่องมูือและวิธิีการ  
แม้ว่าท่�ผ่านมาอาจำม่การศึึกษาอนาคตในป้ระเทศึไทยอยู่บ้าง แต่เมื�อเท่ยบกับองค์ความรู้ในระดับโลก
แล้ว ยังถือว่าห่างไกลพอสมควร  องค์ป้ระกอบของความรู้ท่�สำาคัญส่วนหนึ�งคือองค์ความรู้ด้านเครื�อง
มอืและวธ่ิการ รวมถงึระบบฐานข้อมลูท่�ทนัสมยัและมข้่อมลูมากพอ โดยเฉพาะในโลกปั้จำจำบุนัท่�ข้อมลู
มอ่ยูม่หาศึาล และสามารถนำามาใช้ในการศึึกษาและคาดการณ์อนาคตอย่างท่�ไม่เคยม่มาก่อน ด้วยเหตุ
น่้ จำึงควรส่งเสริมการพัฒนาแบบจำำาลองหรือวิธ่การท่�ทันสมัย ดังเช่นระบบ Risk Assessment and 
Horizon Scanning System (RAHS) ของรัฐบาลสิงคโป้ร์ รวมถึงกระบวนการใหม่ในการสร้างโจำทย์
เพื�ออนาคตท่�สามารถนำาไป้จำัดทำาแผนท่�นำาทางการวิจำัยและการสนับสนุนการวิจำัย

ในด้านกระบวนการศึึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ แนวโน้มหนึ�งท่�เกิดขึ้นใน
วงการอนาคตศึาสตร์ต่างป้ระเทศึคอืการเปิ้ดกว้างของกระบวนการค้นหาความรูใ้นด้านวทิยาศึาสตร์ท่�
เร่ยกกนัว่า วิทยาศึาสตรเ์ปิ้ด (open science) หรือวิทยาศึาสตรพ์ลเมือง (citizen science) แนวโนม้
น่น่้าจำะมผ่ลต่อวงการอนาคตศึกึษา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการศึกึษาและสร้างภาพอนาคต หวัข้อ
เก่�ยวกับวิทยาศึาสตร์เป้ิดจำึงเป้็นป้ระเด็นหนึ�งท่�ควรติดตามหรือสนับสนุนให้ม่การศึึกษาในเบื้องต้นไว้
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ช่องว่างเชิงสถาบัน 

จำากกรณ่ศึกึษาระบบคาดการณ์เชงิยทุธศึาสตร์ของฟิินแลนด์และสิงคโป้ร์ จำะเหน็ได้ว่าระบบคาดการณ์
ระดับชาติแบ่งออกเป้็นสองส่วนสำาคัญ ส่วนแรกเป้็นสถาบันและองค์กรภาครัฐท่�ดำาเนินการวิเคราะห์
และคาดการณ์ป้ระเด็นอนาคตท่�ม่ความหมายเชิงยุทธศึาสตร์ เพื�อสร้างนโยบายและยุทธศึาสตร์ของ
รัฐในการรับมือและเตร่ยมพร้อมสำาหรับการเป้ล่�ยนแป้ลงในอนาคต  อ่กส่วนหนึ�งเป้็นชุมชนด้านการ
วิจำัยและวิชาการด้านอนาคตศึาสตร์ท่�ไม่เก่�ยวข้องกับการวางแผนนโยบายภาครัฐโดยตรง แต่อาจำม่
ส่วนร่วมในการศึึกษาและสร้างองค์ความรู้พื้นฐานท่�ป้ระยุกต์ใช้ในการวางแผนนโยบาย ในกรณ่ของ
ฟิินแลนด์ ชุมชนวิชาการด้านอนาคตศึาสตร์ในป้ระเทศึมักเป้็นนักวิชาการท่�สังกัดมหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวจิำยั ซึ�งมกัได้รบัการสนบัสนนุด้านการเงินจำากกองทนุวจิำยัและนวตักรรมท่�อาจำเป็้นหน่วยงาน
ของรัฐบาลหรืออาจำเป้็นมูลนิธิท่�เป้็นอิสระจำากรัฐบาลก็ได้

ระบบคาดการณ์แห่งชาติของป้ระเทศึไทยท่�ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าใดนัก และถือว่า
ห่างไกลมากจำากระบบคาดการณ์แห่งชาติของป้ระเทศึท่�เป้็นผู้นำาด้านน่้ ไม่ว่าจำะเป้็นฟิินแลนด์หรือ
สิงคโป้ร์  แม้ว่าในอด่ต สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรมแห่ง
ชาต ิ(สวทน.) ภายใต้กระทรวงวทิยาศึาสตร์และเทคโนโลย่ ทำาหน้าท่�เป็้นสำานกังานเลขานกุารของศูึนย์
คาดการณ์เทคโนโลยเ่อเป้ค และดำาเนนิโครงการและกิจำกรรมด้านการคาดการณ์มาพอสมควร แต่ผล
งานเชิงป้ระจำักษ์ไม่ป้รากฏเหน็ในวงกว้างมากเทา่ท่�ควร ทั้งผลงานท่�ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผลงานท่�นำาไป้ใช้ต่อในการวางแผนนโยบายสาธารณะของป้ระเทศึไทย และผลงานท่�เป็้นแหล่งอ้างองิ
ในเชิงวิชาการ จำึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ดำาเนินบทบาทในด้านน่้เพิ�มขึ้นต่อไป้อ่ก

เป้็นท่�น่ายินด่ว่าในป้ัจำจุำบันม่หน่วยงานและองค์กรท่�ม่กิจำกรรมด้านอนาคตศึึกษาและการคาด
การณ์อนาคตมากขึน้ แสดงถงึความตระหนกัในการสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะด้านน่ ้ ดงันัน้ นโยบาย
รฐับาลจำงึควรเสรมิสร้างขด่ความสามารถขององค์กรท่�มอ่ยูแ่ล้วต่อไป้อก่ ทัง้ศึนูย์คาดการณ์เทคโนโลย่
เอเป้ค ภายใต้สำานกังานสภานโยบายการอดุมศึึกษา วทิยาศึาสตร์ วจัิำยและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ภายใต้สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงกลุ่มวิจัำยใน
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจำัย และองค์กรภาคเอกชน
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เนื�องจำากป้ระเทศึไทยในปั้จำจำบุนัยงัมผู่เ้ช่�ยวชาญด้านอนาคตศึกึษาและการคาดการณ์อยูจ่ำำานวน
น้อย โดยเฉพาะท่�ผ่านการอบรมและการเรย่นด้านน่ม้าโดยตรงและทำางานวจิำยัด้านน่โ้ดยเฉพาะ จำงึต้อง
มก่ารเสรมิสร้างข่ดความสามารถด้านบคุลากรต่อไป้ พร้อมกนัน้่ การศึึกษาอนาคตในปั้จำจุำบนัยงัเป็้นไป้
ตามความสนใจำส่วนตวัรายบคุคล ไม่ม่การรวมตวักนัอย่างชดัเจำนดงัในกรณ่ของ National Foresight 
Network ของฟิินแลนด์ จำงึควรเสรมิสร้างเครอืข่ายนกัวชิาการและนกันโยบายท่�สนใจำเรื�องอนาคตใน
ป้ระเทศึไทยและเชื�อมโยงกับป้ระชาคมวิชาการระดับโลกให้มากขึ้นอ่ก  

เมื�อไมน่านมาน่้ในช่วงเดือนพฤศึจำิกายนและธันวาคม พ.ศึ. 2561 ท่�ผ่านมา สำานกังานนวตักรรม
แห่งชาตโิดยสถาบนัการมองอนาคตนวตักรรม ได้จำดักจิำกรรมท่�มุง่สร้างและส่งเสริมเครอืข่ายผูท้่�สนใจำ
เก่�ยวกับการคาดการณ์และอนาคตศึึกษา หนึ�งในนั้นคือการจำัดการนำาเสนอผลการศึึกษาและการฝึก
อบรมเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านเครื�องมือคาดการณ์พื้นฐาน ซึ�งดำาเนินการโดยคณะผู้ศึึกษาจำาก
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศึาสตร์ พร้อมกันน้่ ยังจัำดการป้ระชุมระดมความคิดเห็น
แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักอนาคตศึาสตร์ร่วมกับสำานักงานสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจำ
และสงัคมแห่งชาต ิซึ�งเป็้นส่วนหนึ�งของการจัำดทำาห้องป้ฏบิตักิารนโยบาย (policy lab) ภายในองค์กร  
ส่วนสำานักงานคณะกรรมการวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศึาสตร์ (นิด้า) ได้จำัดงานฝึกอบรมเครื�องมือคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ใน
เดือนม่นาคม พ.ศึ. 2562 นอกจำากน่้ สถาบันเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง
อุตสาหกรรม ก็ได้จำัดงานอบรมเก่�ยวกับการคาดการณ์ขององค์กรธุรกิจำ (corporate foresight) เพื�อ
การวางแผนยุทธศึาสตร์  กิจำกรรมเหล่าน่้นับเป้็นอ่กก้าวหนึ�งของการเสริมสร้างและขยายชุมชนด้าน
อนาคตศึึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ในป้ระเทศึไทย

ระบบข้อมูลพื้นฐานเป้็นองค์ป้ระกอบสำาคัญท่�ต้องพัฒนาขึ้นเพื�อให้ระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์ระดับชาติสามารถดำาเนินการได้อย่างม่ป้ระสิทธิภาพ เนื�องจำากการคาดการณ์เชิง
ยุทธศึาสตร์ต้องม่ข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึกท่�สามารถนำามาวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์การ
เป้ล่�ยนแป้ลง ระบบการป้ระเมนิความเส่�ยงและการกวาดสัญญาณ (Risk Assessment and Horizon 
Scanning - RAHS) ของรัฐบาลสิงคโป้ร์ม่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่�สามารถนำามาใช้ได้ในการคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์  เนื�องจำากข้อมูลท่�ใช้ในกระบวนการคาดการณ์ต้องม่ความกว้างและลึกไป้พร้อมกัน 
เพื�อให้สามารถจัำบสัญญาณอ่อนท่�อาจำกลายเป้็นแนวโน้มสำาคัญในอนาคต ดังนั้น การเชื�อมต่อข้อมูล
ของรัฐบาลและหน่วยงานจำึงเป้็นหัวใจำสำาคัญของการสร้างระบบฐานข้อมูลท่�รองรับระบบคาดการณ์
เชิงยุทธศึาสตร์ของป้ระเทศึ  

นอกจำากน่ ้หน่วยงานด้านการวางแผนยทุธศึาสตร์ควรเพิ�มข่ดความสามารถในการเกบ็ รวบรวมและ
วเิคราะห์ข้อมลูมหาศึาลหรอืบิก๊ดาต้า โดยไม่จำำากัดเฉพาะข้อมลูท่�มโ่ครงสร้างชดัเจำน (structured data) 
แต่ต้องรวมไป้ถงึข้อมลูท่�โครงสร้างไม่ชัดเจำน (unstructured data) เช่น ข้อมลูการสนทนาในสื�อโซเช่ย
ล  อก่ทัง้ยงัควรดำาเนนินโยบายข้อมลูเปิ้ด (open data) ท่�เอือ้ต่อการเข้าถงึและใช้ป้ระโยชน์จำากข้อมลู
ภาครัฐให้ได้มากท่�สุด ตราบใดท่�ข้อมูลนั้นไม่ม่ป้ัญหาด้านความมั�นคงและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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การเป้ิดข้อมูลให้องค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคป้ระชาสังคมสามารถเข้าถึงได้
ง่าย จำะทำาให้การกวาดสญัญาณและการคาดการณ์เพื�อเตรย่มพร้อมสำาหรับอนาคตเป็้นไป้ได้ง่ายมากข้ึน

จำากท่�ทบทวนไว้ก่อนหน้าน้่ วัตถุป้ระสงค์หลักป้ระการหนึ�งของอนาคตศึึกษาคือ เพื�อวางแผน
เตร่ยมพร้อมรับมืออนาคตท่�ไม่แน่นอนและดำาเนินกิจำกรรมท่�มุ่งไป้สู่ภาพอนาคตท่�พึงป้ระสงค์ การ
ศึึกษาอนาคตจำึงเก่�ยวข้องกับการกระทำา (action) อยู่เสมอ งานอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึไทยท่�ผ่าน
มาอาจำเน้นการสร้างความตระหนักในเรื�องอนาคตบ้าง แต่อาจำยังไม่นำาไป้สู่การป้ฏิบัติและการตัดสิน
ใจำเท่าท่�ควรนัก ดังนั้น กิจำกรรมการศึึกษาอนาคตเพื�อการตัดสินใจำเชิงนโยบายและกิจำกรรมการศึึกษา
อนาคตเชงิวชิาการจึำงต้องพฒันาไป้พร้อมกนั สาเหตุหนึ�งท่�การศึึกษาอนาคตยงัไม่พฒันาเป็้นศึาสตร์ใน
ป้ระเทศึไทย อาจำเป็้นเพราะยงัไม่มก่ารเชื�อมอนาคตศึกึษากับการวจิำยัอนาคตเพื�อกำาหนดนโยบายอย่าง
เป็้นรปู้ธรรม ทำาให้กรอบความคดิและแนวทางการมองอนาคตในแต่ละศึาสตร์ยงัมข้่อจำำากดัอยู ่ซึ�งโดย
มากยังเน้นแบบทำานายแล้วดำาเนินการ (predict-then-act) นับเป้็นความท้าทายหลักท่�ต้องพยายาม
จำัดการต่อไป้ ด้วยกิจำกรรมต่าง ๆ ท่�เสนอไป้ข้างต้น
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย

จำากการป้ระมวลความรู้เก่�ยวกับอนาคตศึาสตร์และการศึึกษาอนาคตเพื�อการวางแผนนโยบายและ
ยทุธศึาสตร์ของต่างป้ระเทศึ พบว่า หน่วยงานสนบัสนุนด้านการวจัิำยมบ่ทบาทสำาคญัในการสร้างระบบ
คาดการณ์ระดับชาติ ตัวอย่างท่�ด่คือกองทุนนวัตกรรมของฟิินแลนด์ ในการน่้ หน่วยงานรัฐของไทยท่�
ม่พันธกิจำในการส่งเสริมการวิจำัยและนวัตกรรมสามารถม่บทบาทได้ดังน่้

1. ส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรูภ้ายในวงการอนาคตศึึกษาในป้ระเทศึไทยในส่วนท่�เป็้นความ
รูพ้ื้นฐานและวธิก่ารด้านอนาคตศึกึษาโดยตรง ทัง้ในป้ระเด็นหวัข้อท่�มน่ยัสำาคัญเชิงนโยบาย 
และในด้านเครื�องมือการศึึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ เพื�อทราบถึงจำุด
แข็งจำุดอ่อนของวิธ่การศึึกษาต่าง ๆ

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และเครื�องมือในการศึึกษาและคาดการณ์อนาคตในศึาสตร์
และสาขาวิชาเดิมท่�ม่อยู่ โดยมุ่งการวิจำัยไป้ท่�หัวข้อท่�ข้ามภาคส่วนและข้ามสาขาวิชา 
(cross-sector and cross-discipline) เพื�อให้แต่ละวิชาเร่ยนรู้ป้รับป้รุงตนเอง ทำาให้
ป้ระชาคมวิชาเป้ิดกว้างและสามารถสร้างพลังการเป้ล่�ยนแป้ลงทางนโยบายได้

3. ส่งเสรมิโครงการศึึกษาและวจัิำยในศึาสตร์ท่�มอ่ยูใ่ห้มองภาพอนาคตมากขึน้ โดยอาจำตัง้เป็้น
เงื�อนไขหนึ�งของการให้ทุนวิจำัย

4. สนบัสนนุการศึึกษาเพื�อวางแผนนโยบาย ให้ทดลองใช้กรอบแนวคดิและวธ่ิการด้านอนาคต
ศึึกษามากขึ้น 

5. สร้างชมุชนและเครอืข่ายนกัวชิาการและนกันโยบายท่�สนใจำด้านอนาคตศึกึษา โดยอาจำจำดั
อบรม และเสวนาวชิาการ-นโยบาย (Knowledge-policy interface) ในป้ระเดน็ท่�เน้นภาพ
อนาคต เพื�อสร้างป้ฏิสัมพันธ์ของตัวแทนจำากหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาคนโยบาย 
ภาคป้ระชาสังคม และภาคธุรกิจำ

6. สนบัสนนุการแลกเป้ล่�ยนข้ามสถาบนัและศึนูย์วจิำยั รวมถงึส่วนงานยทุธศึาสตร์ภายใน สกว. 
และหน่วยงานให้ทุนการวิจำัยอื�น ๆ

การให้ทุนวิจำัยในหัวข้อและป้ระเด็นตามแนวโน้มสำาคัญของโลกและของป้ระเทศึไทยย่อมเป้็น
เรื�องท่�ถูกต้องและสมควรดำาเนินต่อไป้ อย่างไรก็ตาม เนื�องจำากอนาคตม่ความไม่แน่นอนสูงและ 
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อาจำไม่เป้็นไป้ตามแนวโน้มท่�ผ่านมา จำึงควรม่งานวิจำัยในหัวข้อหรือป้ระเด็นท่�ม่ความไม่แน่นอนสูงและ
อาจำม่ผลกระทบในระดับสูงและป้านกลาง งานวิจำัยเหล่าน่้ต้องเริ�มจำากจำินตนาการ แล้ววิเคราะห์ด้วย
เครื�องมืออนาคตศึึกษาท่�เป้็นระบบ

ในปั้จำจุำบนั ม่ความจำำาเป็้นเร่งด่วนในการสร้างบคุลากรท่�มค่วามรูค้วามเข้าใจำด้านอนาคตศึึกษาทัง้
ในระดบัพืน้ฐานและในระดบัสงู จำากแนวโน้มท่�หลายองค์กรภาครฐัและเอกชนได้ให้ความสำาคัญกับการ
คาดการณ์เชงิยุทธศึาสตร์เพื�อวางแผนนโยบายสาธารณะและยทุธศึาสตร์ขององค์กร  การสร้างบคุลากร
ท่�ม่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศึาสตร์ไม่น่าจำะเป้็นเรื�องยากมากนัก 
เพราะเนื้อหาตรงไป้ตรงมา ส่วนในด้านวิธ่การวิเคราะห์ก็สามารถใช้ความรู้ต่อยอดจำากศึาสตร์อื�นท่�ม่
อยู่แล้ว ป้ระเด็นสำาคัญจึำงน่าจำะอยู่ท่�การสร้างกรอบความคิดเชิงอนาคตศึึกษามากกว่าการฝึกอบรม
เครื�องมอืเพย่งอย่างเดย่ว นอกเหนอืจำากการส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะการวเิคราะห์ด้านอนาคตศึึกษา
ในหมูน่กัวชิาการและนกันโยบายแล้ว ยงัควรส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรท่�สามารถดำาเนนิกระบวนการ
ศึึกษาอนาคตแบบม่ส่วนร่วม เนื�องจำากกระบวนกรท่�ม่ป้ระสบการณ์ในการดำาเนินการป้ระชุม ถือเป้็น
องค์ป้ระกอบสำาคัญท่�ขาดไม่ได้ และจำำาเป้็นต้องม่ความรู้และทักษะด้านอนาคตศึึกษาท่�ต้องผ่านการ
อบรมและฝึกฝนมาโดยเฉพาะ
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ความเป็นธรรม
ในการรับรู้อนาคต

ป้ระเด็นสุดท้ายท่�ผู ้เข่ยนอยากฝากทิ้งท้ายไว้ในหนังสือเล่มน่้ คือเรื�องความเป้็นธรรมในการรับรู้
อนาคต

องค์ความรูด้้านอนาคตศึึกษาได้พฒันามามากในช่วงป้ระมาณหนึ�งศึตวรรษท่�ผ่านมา ทัง้ในระดบั
ญาณวทิยาและวธ่ิวทิยา รวมถงึผลลพัธ์การคาดการณ์ท่�นำาไป้ใช้ต่อในการวางแผนยทุธศึาสตร์ในระดบั
องค์กรและระดบัป้ระเทศึ  วงการอนาคตศึกึษาได้ขยายกว้างมากขึน้ จำากท่�แต่เดมิมเ่ฉพาะนกัวจิำยัและ
นกัเข่ยนในทว่ป้ยโุรป้และอเมรกิาเหนอื แต่ในปั้จำจุำบนัม่นกัวชิาการจำากเอเช่ย แอฟิรกิา และอเมรกิาใต้
มากขึ้น  ขณะเด่ยวกัน ป้รัชญาและแนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึึกษาได้ขยายขอบเขตออกไป้มาก โดย
ครอบคลมุเนือ้หาและมมุมองท่�กว้างกว่าโลกทศัึน์เชงิวทิยาศึาสตร์แบบนวิตนั และยอมรบัในความหลาก
หลายของความคิดและวิธ่การสร้างความรู้เก่�ยวกับอนาคตมากกว่าเดิม 

กระนัน้กต็าม  วงการอนาคตศึึกษาในระดบัโลกยงัคงยดึครองโดยกลุม่นกัคดินกัเข่ยนในป้ระเทศึ
ในทว่ป้ยโุรป้และอเมรกิาเหนอืเป็้นหลกั  ถึงแม้ว่าในช่วงหลงัได้ม่งานเข่ยนของนกัวชิาการจำากพืน้ท่�อื�น
มากขึน้ และการป้ระยกุต์ใช้วธ่ิการคาดการณ์ในการวางแผนนโยบายวทิยาศึาสตร์เทคโนโลย่ของหลาย
ป้ระเทศึในเอเช่ย เช่น ญ่�ปุ้่น สิงคโป้ร์และเกาหล่ใต้ ได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ในด้านองค์ความรู้เชิง
วิชาการก็ยังคงเป้็นนักวิชาการจำากกลุ่มวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกท่�ม่ผลงานเชิงวิชาการท่�เป้็นฐานความ
รู้ของวงการอนาคตศึึกษา นอกจำากน่้ ถึงแม้ว่ากระบวนการและวิธ่การด้านอนาคตศึึกษาได้เป้ิดกว้าง
มากขึ้นกว่าเดิม แต่ในภาพรวมก็ยังม่มุมมองและแนวคิดจำากป้รัชญาตะวันตกเป้็นหลัก จำึงอาจำกล่าว
ได้ว่า ความเป้็นธรรมในการรับรู้ (cognitive justice) ในศึาสตร์น่้ ยังต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ต่อไป้อ่กมาก 

แนวคิดความเป้็นธรรมในการรับรู้ต้ังอยู่บนความตระหนักและยอมรับในความหลากหลายและ
พหุนิยมของความรู้ และยึดในสิทธิพื้นฐานของความรู้ในรูป้แบบต่าง ๆ ท่�จำะอยู่ร่วมกันได้ แนวคิดน้่
เสนอเป้็นครั้งแรกใน พ.ศึ. 2540 โดยนักคิดชาวอินเด่ยชื�อ ศึิวะ วิศึวะนาธาน (Shiv Visvanathan) 
ในหนังสือชื�อ "A Carnival for Science: Essays on science, technology and development2 
แนวคิดดังกล่าวมุ่งวิพากษ์ผลกระทบท่�เกิดจำากการครอบงำาของแนวคิดแบบวิทยาศึาสตร์ของป้รัชญา
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ตะวันตกต่อป้ระเทศึกำาลังพัฒนาและวัฒนธรรมอื�น ท่�ไม่ใช่วัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดน่้เร่ยกร้องให้
วงการวิชาการของโลกให้การยอมรับและความสำาคัญกับรูป้แบบความรู้ท่�ไม่ใช่แบบตะวันตกมากขึ้น 
เนื�องจำากความรูม้ร่ปู้แบบท่�แตกต่างกนัไป้ได้ตามวถ่ิและแนวทางการดำารงชว่ติท่�แตกต่างกนัออกไป้ใน
แต่ละสังคมวัฒนธรรม  ความรู้ในรูป้แบบต่าง ๆ จำึงควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเท่ยมกัน

แนวคดิความเป้น็ธรรมในการรบัรู้มุ่งวิพากษ์กระบวนทศัึน์ด้านวิทยาศึาสตรก์ระแสหลกัของโลกใน
ปั้จำจุำบัน โดยพยายามส่งเสริมกระบวนทัศึน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางเลือกและในรูป้แบบอื�นแนวทาง
หลักคือการเพิ�มโอกาสในการสนทนาและแลกเป้ล่�ยนกันระหว่างผู้คนท่�ม่องค์ความรู้ท่�แตกต่างกัน และ
ในบางคร้ังอาจำขัดแย้งกัน โดยหวังว่า การสนทนาดังกล่าวจำะทำาให้เกิดองค์ความรู้ในระดับโลกท่�นำาไป้
สู่ความยั�งยืน เป็้นป้ระชาธิป้ไตยและเป็้นธรรมมากยิ�งข้ึน แนวคิดน้่เริ�มแพร่หลายมากข้ึนในวงการ
วิชาการระดับโลกท้ังในด้านการศึึกษาวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และสังคม ด้านช่ววิทยาชาติพันธุ์
(ethnobiology) และด้านเทคโนโลย่สารสนเทศึเพื�อการพัฒนา (information and communication 
technology for development) เป้็นต้น

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า จิำนตนาการสำาคัญกว่าความรู้ เนื�องจำากความรู้ถูกจำำากัดอยู่กับสิ�ง
ท่�เรารู้และเข้าใจำอยู่ในปั้จำจุำบัน ในขณะท่�จิำนตนาการครอบคลุมไป้ทั�วโลกและทุกสิ�งทุกอย่างท่�เราจำะ
รู้และเข้าใจำได้ ข้อความดังกล่าวสามารถขยายความหมายเพิ�มได้ว่า ความรู้เป้็นเพ่ยงภาพป้ัจำจุำบัน
 แต่จิำนตนาการเป็้นภาพอนาคต ดังน้ัน ถ้าหากความสามารถในการรับรู้และจิำนตนาการของคนใน
ปั้จำจุำบันถูกจำำากัดโดยกระบวนทัศึน์และปั้จำจัำยเชิงโครงสร้างบางอย่าง และทำาให้คนบางกลุ่มไม่ได้ม่โอกาส
จิำนตนาการเท่ากับคนกลุ่มอื�น นั�นหมายความว่า ภาพอนาคตท่�เป็้นไป้ได้และท่�พึงป้ระสงค์ของคนกลุ่มน้่
ก็ถูกจำำากัดไป้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้่ ความเป็้นธรรมในการรับรู้และจิำนตนาการเก่�ยวกับอนาคต จึำงเป็้น
เรื�องท่�ต้องให้ความสำาคัญอยา่งยิ�งในงานดา้นอนาคตศึึกษา ไมน้่อยไป้กว่าความแมน่ยำาในการพยากรณ์
และความลำ้ายคุของจิำนตนาการ  นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะในดา้นการศึึกษาและวจัิำยเก่�ยวกับอนาคต
ศึึกษา จึำงควรให้ความสำาคัญกับเรื�องความเป็้นธรรมน้่
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โคุรงการมูิลเลนุเนุียมูโปรเจกต ์105, 114, 125, 135, 

169, 173, 174, 240

ก
กระบวนุการเป็นุเมูือง 94, 269, 272

กระบวนุทัศนุ์เกี่ยวกับอนุาคุต

 อนุาคุตที่มูีคุวามูเป็นุพหุ 34, 36, 37, 39, 232

 อนุาคุตหนุึ่งเดียว 18, 30, 34, 36, 37, 54, 57, 58, 

156, 169, 170, 265

การกวาดสืัญญา 48, 50, 81, 82, 83, 107, 110, 111, 

112, 113, 114, 116, 118, 137, 153, 202, 210, 

211, 214, 222, 234, 241, 252, 275

การคุาดการณ์เชิงยุทธิศาสืตร์ 40, 47, 49, 61, 62, 78, 

80, 81, 83, 86, 89, 90, 94, 105, 110, 114, 118, 

120, 154, 202, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 

221, 223, 225, 230, 231, 233, 241, 255, 259, 

261, 263, 271, 273, 275, 277, 278

การคุาดการณ์แบบมูีสื่วนุร่วมู 96, 179, 180, 181, 183, 

237, 239

การคุิดเชิงอนุาคุต 75, 253, 254

การจ�าลองสืถานุการณ์ 11, 29, 30, 43, 44, 67, 139, 

140, 156, 157, 158, 159, 160, 175, 185, 186, 

187, 188, 199, 200, 201, 232, 235

การท�าเหมูืองข้้อคุวามู 118, 119, 120, 121

การท�าเหมูืองข้้อมููล 118, 119, 120, 121, 211, 235, 

236

การประเมูินุฉากทัศนุ์ 170

การเปลี่ยนุแปลงสืภาพภูมูิอากาศ 29, 33, 65, 83, 146, 

150, 176, 215, 230, 235, 236, 240, 269

การพยากรณ์ย้อนุกลับ 81, 108, 110, 211

การแพทย์แมู่นุย�า ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และสารสนเทศึ

การรับรู้เกี่ยวกับเวลา ดู เวลา

การวางแผนุเชิงยุทธิศาสืตร ์99, 155, 210, 211

การวิเคุราะห์โคุรงสืร้าง 26, 141, 142, 172

การวิเคุราะห์ฉากทัศนุ์ 32, 141, 174, 221, 241

ดรรชนี
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จ
จริยธิรรมู 57, 68, 82, 95, 96, 245, 271

จีนุ ดู ป้ระเทศึ

จุดพลิกผันุ 145, 147

เจมูสื์ เอ เมูา ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ฉ
ฉากทัศนุ์ 16, 39, 44, 49, 65, 108, 128, 132, 134, 135, 

144, 146, 156, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 185

ฉากทัศนุ์ฐานุ 158, 172, 241

ช
ชัยวัฒนุ์ คุุประตกุล ดู นักเข่ยนและนักวิจำัยด้านอนาคต

ศึึกษาชาวไทย

ชาลสื์ ดาร์วินุ ดู นักคิดท่�เสนอแนวคิดท่�เป้็นพื้นฐานในการ

ศึึกษาอนาคต

ซ
ซินุคุอนุ 181, 182

โซเฮล อินุายาตอลลา ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ญ
ญาณวิทยา 12, 67, 68, 279

ญี่ปุ่นุ ดู ป้ระเทศึ

ด
เดลฟาย 29, 30, 48, 67, 107, 113, 119, 123, 124, 

125, 126, 132, 133, 134, 137, 169, 173, 175, 

186, 211, 215, 216, 232, 233, 240, 242, 243, 

246, 249, 251, 253, 257, 258, 259

เดลฟายแบบชาติพันุธิุ์วรรณนุา 233, 242, 246, 247, 

253

เดลฟายแบบเรียลไทมู ์125, 126, 140, 240

แดเนุียล เบล ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ต
ต้นุไมู้คุวามูเกี่ยวข้้อง 160, 165, 166, 167, 198, 234, 

250, 253

ท
ทฤษฎีเคุออสื ดู เหตุไม่คาดฝัน

ทฤษฎีระบบซับซ้อนุ ดู เหตุไม่คาดฝัน

ทิศทางข้องเวลา ดู เวลา

เทคุโนุโลยี นุวัตกรรมู และสืารสืนุเทศ

 การแพทย์แมู่นุย�า 271

 ข้้อมููลมูหาศาลหรือบิ๊กดาต้า 50, 118, 188, 275

 คุลาวด์คุอมูพิวติ้ง 50

 เทคุโนุโลยีดิจิทัล 87, 270, 271

 บล็อกเชนุ 50, 190, 271

 ปัญญาประดิษฐ์ 50, 60, 119, 188, 251, 270, 271, 

272

 ระบบอัตโนุมูัติและหุ่นุยนุต์ 270

 โลกเสืมูือนุ 187

 อินุเทอร์เนุ็ตข้องสืรรพสืิ่ง 121

เทคุโนุโลยีดิจิทัล ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และสารสนเทศึ

โทมูัสื มูอร์ ดู นักคิดท่�เสนอแนวคิดท่�เป้็นพื้นฐานในการ

ศึึกษาอนาคต

ธิ
เธิโอดอร์ กอร์ดอนุ ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

นุ
นุอร์เวย์ ดู ป้ระเทศึ

นุักเข้ียนุและนุักวิจัยด้านุอนุาคุตศึกษาชาวไทย

 ชัยวัฒนุ์ คุุประตกุล 248, 249

 นุาตยา ปิลันุธินุานุนุท์ 249, 253

 สืิปปนุนุท์ เกตุทัต 244, 245

 อนุุช อาภาภิรมู 250, 252

นุักคุิดที่เสืนุอแนุวคุิดที่เป็นุพื้นุฐานุในุการศึกษาอนุาคุต

 คุาร์ล มูากซ์ 15, 21, 22

 ชาลสื์ ดาร์วินุ 89, 90

 โทมูัสื มูอร์ 4, 16
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 เพลโต 14

 เยอร์เกนุ ฮาเบอร์มูาสื 34, 35, 36, 38

 ออกุสื กงต์ 15

นุาตยา ปิลันุธินุานุนุท์ ดู นักเข่ยนและนักวิจำัยด้านอนาคต

ศึึกษาชาวไทย

นุิวตันุ 7, 18, 27, 57, 72, 86, 88, 251, 279

บ
บล็อกเชนุ ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และสารสนเทศึ

บุคุคุลสื�าคุัญด้านุอนุาคุตศึกษา

 เคุนุ วิลเบอร ์36, 45, 95, 96, 108

 เจมูสื์ เอ เมูา 66

 โซเฮล อินุายาตอลลา 39, 107, 202

 แดเนุียล เบล 43

 เธิโอดอร์ กอร์ดอนุ 110, 137, 231, 241

 แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนุล 23, 31, 33, 36, 122, 214

 เฟรด โพลัก 32, 33, 67, 191

 รอเบิร์ต เทกสื์เตอร์ 67, 242, 243, 244, 245, 246

 ริชาร์ด สืลอเทอร์ 36, 45, 62, 68, 105

 โรเบิร์ต ยุงคุ์ 32, 37

 เวนุเดล เบล 42, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 674

 อีเลนุอรา มูาซีนุี 39

 โอลาฟ เฮลเมูอร์ 68, 122, 137

 เฮอร์มูันุ คุานุ 16, 30, 43, 168, 241

แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนุล ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ป
ปฏิฐานุนุิยมู 12, 18, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 42, 54

ประเทศ

 จีนุ 14, 19, 39, 42, 203, 241, 272

 ญี่ปุ่นุ 23, 33, 39, 47, 49, 51, 123, 145, 215, 216, 

257, 258, 279

 นุอร์เวย์ 23, 32, 33, 51, 52, 229

 ฝรั่งเศสื 15, 16, 17, 23, 25, 33, 61, 140, 143, 214

 ฟินุแลนุด์ 47, 51, 114, 209, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 224, 225, 229, 274, 275, 277

 เยอรมูนุี 20, 22, 23, 26, 47, 49, 218

 สืหรัฐอเมูริกา 10, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 

63, 87, 94, 98, 114, 144, 153, 168, 169, 181, 

190, 192, 194, 243, 246, 256, 258

 สืิงคุโปร์ 114, 145, 209, 216, 217, 222, 223, 224, 

225, 22, 273, 274, 275, 279

 อังกฤษ 23, 26, 49, 51, 66, 89, 110, 112, 258

 อินุเดีย 24, 39, 272

ปัจจัยข้ับเคุลื่อนุ 61, 113, 116, 135, 136, 141, 142, 

158, 171, 172, 173, 174, 202, 204, 210, 219, 

220, 234, 237, 250, 269

ปัญญาประดิษฐ์ ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และสารสนเทศึ

ผ
ผลกระทบข้องเหตุการณ์ ดู การวิเคราะห์ผลกระทบ

ผลกระทบไข้ว้ ดู การวิเคราะห์ผลกระทบ

ผลกระทบต่อแนุวโนุ้มู ดู การวิเคราะห์ผลกระทบ

แผนุที่นุ�าทาง 110, 119, 194, 195, 196, 197, 234, 257

ฝ
ฝรั่งเศสื ดู ป้ระเทศึ

พ
พระเจ้า 9, 12, 13, 203

พลวัตระบบ 43, 130, 152, 157, 158

พหุนุิยมู 34, 36, 39, 40, 54, 279

เพลโต ดู นักคิดท่�เสนอแนวคิดท่�เป้็นพื้นฐานในการศึึกษา

อนาคต

ฟ
ฟินุแลนุด์ ดู ป้ระเทศึ

เฟรด โพลัก ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ภ
ภาพลักษณ์ข้องอนุาคุต 66, 67, 272

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าคุรั้งใหญ่ 20
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มู
มูิติข้องเวลา ดู เวลา

มูุมูมูองแบบองคุ์รวมู 29, 76, 96

ย
ยุคุเรืองปัญญา 12, 16, 67

ยูโทเปีย 12, 13, 14, 15, 16, 245, 250

ยูเนุสืโก 39, 51

เยอร์เกนุ ฮาเบอร์มูาสื ดู นักคิดท่�เสนอแนวคิดท่�เป้็นพื้น

ฐานในการศึึกษาอนาคต

เยอรมูนุี ดู ป้ระเทศึ

ร
รอเบิร์ต เทกสื์เตอร์ ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ระบบคุาดการณ์ระดับชาติ 214, 215, 217, 220, 224, 

225, 274, 277

ระบบอัตโนุมูัติและหุ่นุยนุต์ ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และ

สารสนเทศึ

ริชาร์ด สืลอเทอร์ ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

รูปอนุาคุตหลายเหลี่ยมู 127, 131, 132, 133, 134

แรนุด์ คุอร์ปอเรชันุ 29, 30, 32, 42, 123, 168, 175

โรเบิร์ต ยุงคุ์ ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ล
โลกเสืมูือนุ ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และสารสนเทศึ

ว
วงจรสืะท้อนุกลับ 130, 147

วงล้ออนุาคุต 306, 113, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 211, 250, 253

วิทยาศาสืตร์เปิด 48, 273

เวนุเดล เบล ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

เวลา

 การรับรู้เกี่ยวกับเวลา 72, 73

 ข้้อสืมูมูติเกี่ยวกับเวลา 72

 ทิศทางข้องเวลา 73

 มูิติข้องเวลา 73, 79

ศ
ศาสืนุา

 คุริสืต ์9, 12

 พุทธิ 78, 245

 อิสืลามู 12

ศูนุย์คุาดการณ์เทคุโนุโลยีเอเปคุ ดู องค์กรภาครัฐ

สื
สืงคุรามู

 สืงคุรามูเย็นุ 28, 29, 32, 33, 40, 42, 92

 สืงคุรามูโลกคุรั้งที่หนุึ่ง 18, 19, 20

 สืงคุรามูโลกคุรั้งที่สือง 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 

26, 28, 33, 69, 70, 214

สืถาบันุการมูองอนุาคุตนุวัตกรรมู ดู องค์กรภาครัฐ

สืถาบันุคุลังสืมูองข้องชาติ ดู องค์กรภาครัฐ

สืมูอง 9, 10, 11, 87, 93, 147

สืมูาพันุธิ์อนุาคุตศึกษาโลก 33, 37, 38, 39, 51, 52, 71

สืหรัฐอเมูริกา ดู ป้ระเทศึ

สืัญญาณอ่อนุ 111, 114, 145, 148, 152, 153, 214, 

219, 275

สื�านุักงานุคุณะกรรมูการสื่งเสืริมูวิทยาศาสืตร์ วิจัยและ

นุวัตกรรมู (สืกสืว.) หรือสื�านุักงานุกองทุนุสืนุับสืนุุนุ

การวิจัย (สืกว.) ดู องค์กรภาครัฐ

สื�านุักงานุนุวัตกรรมูแห่งชาติ (สืนุช.) ดู องค์กรภาครัฐ

สื�านุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสืตร์และเทคุโนุโลยีแห่งชาติ 

(สืวทช.) ดู องค์กรภาครัฐ

สื�านุักงานุสืภานุโยบายการอุดมูศึกษา วิทยาศาสืตร์ วิจัย

และนุวัตกรรมูแห่งชาติ (สือวช.) ดู องค์กรภาครัฐ

สื�านุักงานุสืภาพัฒนุาการเศรษฐกิจและสืังคุมูแห่งชาติ 

(สืศช.) ดู องค์กรภาครัฐ

สืิงคุโปร์ ดู ป้ระเทศึ

สืิปปนุนุท์ เกตุทัต ดู นักเข่ยนและนักวิจำัยด้านอนาคตศึึกษา

ชาวไทย
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ห
หงสื์ด�า ดู เหตุไม่คาดฝัน

หลักการข้องการศึกษาอนุาคุต

 คุวามูคุล้ายคุลึง 60, 61, 65

 คุวามูต่อเนุื่อง 59, 60, 61, 64, 72, 73

เหตุไมู่คุาดฝันุ 110, 114, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 15, 152, 153, 214, 272

 ทฤษฎีเคุออสื 147

 ทฤษฎีระบบซับซ้อนุ 147

 ระดับผลกระทบอาร์ลิงตันุ 151

 หงสื์ด�า 148, 211, 272

อ
องคุ์กรภาคุรัฐ

 ศูนุย์คุาดการณ์เทคุโนุโลยีเอเปคุ 233, 235, 237, 

238, 240, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 274

 สืถาบันุการมูองอนุาคุตนุวัตกรรมู 261, 272, 274, 

275

 สืถาบันุคุลังสืมูองข้องชาติ 237, 238, 257

 สื�านุักงานุคุณะกรรมูการสื่งเสืริมูวิทยาศาสืตร์ วิจัย

และนุวัตกรรมู (สืกสืว.) หรือสื�านุักงานุกองทุนุ

สืนุับสืนุุนุการวิจัย (สืกว.) 236, 237, 246, 277

 สื�านุักงานุนุวัตกรรมูแห่งชาติ (สืนุช.) 261, 274

 สื�านุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสืตร์และเทคุโนุโลยีแห่งชาติ 

(สืวทช.) 256, 258

 สื�านุักงานุสืภานุโยบายการอุดมูศึกษา วิทยาศาสืตร์ 

วิจัยและนุวัตกรรมูแห่งชาติ (สือวช.) 257, 258, 274

 สื�านุักงานุสืภาพัฒนุาการเศรษฐกิจและสืังคุมูแห่งชาติ 

(สืศช.) 246

อนุาคุต

 อนุาคุตเชิงบูรณาการ 45, 46, 108

 อนุาคุตเชิงปทัสืถานุ 32, 179, 247

 อนุาคุตเชิงปรารถนุา 90, 97, 192

 อนุาคุตทางเลือก 32, 38, 39, 80, 8, 88, 92, 98, 

171, 172, 211, 241, 247, 250

 อนุาคุตที่คุาดหวังให้เกิดข้ึ้นุหรือพึงประสืงคุ์ 15, 21, 

4, 49, 61, 65, 67, 68, 71, 76, 77, 80, 81, 97, 170, 

179, 191, 192, 193, 204, 210, 212, 241, 252, 

276, 278

 อนุาคุตที่เชื่อว่าเกิดข้ึ้นุได้ 16, 64, 65, 66, 68, 74, 

97, 145, 17, 175, 177, 178, 210

 อนุาคุตที่นุ่าจะเกิดข้ึ้นุ 60, 64, 65, 67, 97, 170, 210, 

245

 อนุาคุตที่เป็นุไปได้หรืออาจเกิดข้ึ้นุได้ 16, 36, 61, 63, 

64, 66, 68, 80, 121, 135, 137, 146, 179, 187, 

193, 204, 260, 280

 อนุาคุตที่ไมู่มูีทางเกิดข้ึ้นุ 66

 อนุาคุตในุอุดมูคุติ 13, 89

 อนุาคุตแบบตายตัว 13, 18

 อนุาคุตที่มูีคุวามูเป็นุพหุ. ดู กระบวนทัศึน์เก่�ยวกับ

อนาคต

 อนุาคุตหนุึ่งเดียว ดู กระบวนทัศึน์เก่�ยวกับอนาคต

อนุุช อาภาภิรมู. ดู นักเข่ยนและนักวิจำัยด้านอนาคตศึึกษา

ชาวไทย

ออกุสื กงต์ ดู นักคิดท่�เสนอแนวคิดท่�เป้็นพื้นฐานในการ

ศึึกษาอนาคต

อังกฤษ ดู ป้ระเทศึ

อินุเดีย ดู ป้ระเทศึ

อินุเทอร์เนุ็ตข้องสืรรพสืิ่ง. ดู เทคโนโลย่ นวัตกรรม และ

สารสนเทศึ

อิสืลามู ดู ศึาสนา

อีเลนุอรา มูาซีนุ ีดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

โอลาฟ เฮลเมูอร์ ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา

ฮ
เฮอร์มูันุ คุานุ. ดู บุคคลสำาคัญด้านอนาคตศึึกษา
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อภิวัฒน์ รัตนวราหะ สอนและวิจำัยเรื�องนโยบายสาธารณะท่�เก่�ยวกับเมือง ท่�ดิน การขนส่ง 
และเทคโนโลย่กับสังคมท่�ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาป้ัตยกรรมศึาสตร์ 
จำุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำบการศึกึษาระดบัป้รญิญาตรด้่านวศิึวกรรมเมอืงจำากมหาวทิยาลยัโตเกย่ว 
ป้ริญญาโทด้านเศึรษฐกิจำท่�ดินจำากมหาวิทยาลัยเคมบริดจำ์ ป้ริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างป้ระเทศึ
และการวางแผนภาค และป้ริญญาเอกด้านการพัฒนาเศึรษฐกิจำและนโยบายเทคโนโลย่จำากสถาบัน
เทคโนโลย่แมสซาชูเซตส์ ม่ป้ระสบการณ์สอนเป้็นผู้ช่วยศึาสตราจำารย์อาคันตุกะท่�สถาบันเทคโนโลย่
แมสซาชูเซตส์ และนักวิชาการอาคันตุกะท่�มหาวิทยาลัยฮั่าร์วาร์ด ม่ผลงานต่พิมพ์เป้็นหนังสือเรื�อง 
“ฉากทัศึน์ช่วิตคนไทย พุทธศัึกราช 2576” (ร่วมกับมิ�งสรรพ์ ขาวสอาด) “เศึรษฐกิจำท่�ดินของ
ป้ระเทศึไทย: ป้ริทัศึน์สถานภาพความรู้” และ “แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเท่�ยว
สำาหรับป้ระเทศึไทย 4.0: ทฤษฎ่การออกแบบเมืองท่องเท่�ยว” (ร่วมกับคมกริช ธนะเพทย์)

ประวัติผู้เขียน




