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คำานำา
สกว./สกสว.

“อนาคตศกึษา” เป็นการสร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรมทีก้่าวทนัหรอืก้าวน�าการเปลีย่นแปลงของโลก
และตอบสนองการพัฒนาของประเทศ การศกึษาอนาคตจงึเป็นศาสตร์ทีเ่ป็นพืน้ฐานเพือ่การวางแผนใน
เชิงนโยบาย การสร้างต้นแบบในการพัฒนา และกรอบการท�างานต่อไปในอนาคตอยา่งเปน็ระบบ การ
ท�าความเข้าใจและเรียนรูอ้นาคตจงึเป็นสิง่ส�าคญัและเป็นยทุธศาสตร์ส�าคัญทีส่�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยั (สกว.) หรือ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) ให้การ
สนบัสนนุทนุวจิยั โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้จะน�าไปสูก่ารน�าไปใช้ประโยชน์ และเป็นเครือ่งมอื
ที่ส�าคัญในแง่มุมการส่งเสริมและพัฒนา การเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการมองภาพอนาคตในการท�างาน
อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หนงัสอื “อนาคตศกึษา” นีเ้ป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นผลงานวจิยัให้เกดิการน�าไปใช้ประโยชน์
สู่สาธารณะ โดยน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและประมวลความรู้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นกระ
บวนการและเป็นรูปแบบการจัดการในหลากหลายมุมมอง รวมถึงการก�าหนดทิศทางเพื่อการวางแผน
นโยบายในอนาคต และข้อเสนอส�าหรับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่มีบทบาทส�าคัญในฐานะหน่วยงาน
ที่สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย และเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
แหล่งความรู้และข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต

ในนามส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขอขอบคุณผู้เขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจสามารถต่อยอดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการมองภาพอนาคต
ที่ส�าคัญต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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คำานำา
สกว./สกสว.

สกว. เห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นการพัฒนาความรู ้
ด้าน “อนาคตศึกษา” ซ่ึงเป็นเรื่องประเด็นวิจัยเก่ียวกับอนาคตและเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับ
ประเทศไทย ประกอบกับองค์ความรู้เก่ียวกับการศึกษาอนาคตที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมี
ค่อนข้างจ�ากัด ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นส่วนส�าคัญในการประมวลและจัดการองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษา
อย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะใช้สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการศึกษาการ
จัดการวางแผนอนาคตในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความส�าคัญกับอนาคตศึกษากับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ อันจะน�าไปสู่กระบวนการน�าความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคน การน�าไปสู่
การปฏิบัติและวางแผนนโยบายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปสู่การพัฒนาของประเทศ
อย่างยั่งยืน 

หนงัสือ “อนาคตศกึษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภวิฒัน์ รตันวราหะ เล่มนีเ้ป็นผลงานทีม่กีาร
วเิคราะห์และร้อยเรยีงข้อมลูและองค์ความรูเ้กีย่วกบัอนาคตศกึษาอย่างรอบด้านทัง้ในและต่างประเทศ 
และที่ส�าคัญได้ชี้ให้เห็นความท้าทายและช่องว่างความรู้ประเด็นต่างๆ และโอกาสการพัฒนาด้านน้ี 
หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลือ่นการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ กระตุน้
ความคิดส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับอนาคตศึกษา อันประกอบด้วยความรู้ด้านวิวัฒนาการ
ของอนาคตศึกษา แนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึกษา จนไปสู่วิธีการศึกษาในอนาคต การคาดการณ์เชิง
ยทุธศาสตร์ และได้ต่อยอดองค์ความรูเ้รือ่งอนาคตศกึษาในประเทศไทย ทีจ่ะสามารถน�าไปประยกุต์ใช้
สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะในอนาคตต่อไป 

ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ในความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการ
สร้างสรรค์ผลงานวจิยัและงานเขยีนเล่มนี ้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอื “อนาคตศกึษา” จะเป็นสือ่กลาง
ในการส่งต่อผลการตกผลึกความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะได้ในวงกว้าง เกิดเป็นประโยชน์
ส�าหรับผูท้ีส่นใจ น�าไปสูแ่นวทางทีส่ามารถสร้างการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในการน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิและ
เกิดองค์ความรู้ที่ส�าคัญในอนาคตของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผู้อ�านวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมส�าคัญ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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คำานำา
ผู้เขียน

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันบ่อยครั้งเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่คาดคิดมาก่อนและแพร่กระจายในวง
กว้างอย่างรวดเรว็ บางเหตกุารณ์แม้เริม่ต้นในวงแคบ แต่ภายในเวลาเพยีงชัว่พรบิตา กลบัปะทกุลาย
เป็นวิกฤตการณ์รุนแรงระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและ
ชวีติผูค้นจ�านวนมาก ตวัอย่างทีชั่ดเจนคอืโรคระบาดจากโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ 2019 จากทีค่นจนี
ในเมอืงอูฮ่ั่นเพียงไม่กีค่นเจบ็ป่วยและมอีาการปอดอกัเสบเมือ่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลา
เพียง 6 เดือน โรคติดต่อในระดับท้องถิ่นได้กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ที่กระจายไปทุกทวีปทั่วโลก ไม่
เว้นแม้แต่กลุม่ชนเผ่าในป่าแอมะซอนและหมูเ่กาะฟิจ ิ โดยมผีูป่้วยถงึกว่า 5 ล้านคนและผูเ้สยีชวีติกว่า 
3 แสนคน โรคระบาดนีย้งัท�าให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนท่ัวโลกต้องตกงาน และท�าให้เศรษฐกจิโลกเข้าสู่
ภาวะถดถอยครั้งใหญ่รอบร้อยปี

ความเสีย่งในการติดเช้ือและผลกระทบทีเ่กิดจากโรคระบาดท�าให้ผู้คนจ�านวนมากต้องปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมและวิถีชีวิตอย่างท่ีไม่เคยท�ามาก่อน ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนของวันเวลาที่ผู้คนจะ
สามารถกลบัไปใช้ชวีติได้แบบเดมิท�าให้ระบบเศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดล้อมและการเมอืงทีเ่ปราะบางอยู่
แล้ว ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ผู้คน
ทั่วโลกประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้เกิดจากโรคระบาดใหญ่เพียงอย่างเดียว หลายเหตุการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคตไม่เพียงแค่ท�าให้เกิดความล�าบากในการด�ารงชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่
มีความร้ายแรงที่อาจน�าไปสู่การล่มสลายของมนุษยชาติเลยก็เป็นได้  เหตุการณ์หายนะในอนาคตดัง
กล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดสงครามนิวเคลียร์ หรือแม้แต่ความ
ก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ 

ความไม่แน่นอนของอนาคตจึงกลายเป็นภาพปกติของโลกในปัจจุบัน ด้วยความรวดเร็ว ขนาด
และขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มมากขึ้นน้ี การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจึงยิ่งส�าคัญมากขึ้นกว่าเดิม ความสามารถในการวางแผนเพื่อช้ีน�าและก�าหนดทิศทางของ
อนาคต และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก ทั้งส�าหรับการตัดสิน
ใจของปัจเจกบุคคลและครัวเรือน ไปจนถึงองค์กรและสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น 
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ระดับประเทศหรือระดับโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท้ังในรูปแบบของปรากฏการณ์ พฤติกรรม และสาเหตุและผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ การสร้างองค์ความ
รูแ้ละเครือ่งมือในการท�าความเข้าใจและจดัการกับอนาคต จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นส�าหรบัทกุคน ทกุองค์กร
และทุกสังคมที่ต้องการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

อนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์เป็นสาขาวิชาการหนึ่งที่มุ่งสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการเข้าใจในอนาคต ทั้งอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ และอนาคตที่คาด
หวังให้เกิดขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานด้านปรัชญา ด้านวิธีการวิทยา รวมถึงกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ขอบเขตของอนาคตศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
อิทธิพลของภาพลักษณ์เกี่ยวกับอนาคตของปัจเจกบุคคลและสังคมต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใน
ปัจจบุนั รวมไปถงึการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในการสร้างภาพอนาคตร่วม
กนั และการสือ่สารผลลพัธ์การศกึษาอนาคตสูส่าธารณะเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางนโยบายและ
ทางสงัคม การศกึษาอนาคตจึงเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ เป็นทัง้วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ใช้ทัง้ความ
รู้เชิงตรรกะในการวิเคราะห์และจินตนาการที่ก้าวพ้นออกจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ   อนาคตศึกษายังมี
ความเป็นพหุศาสตร์ สหศาสตร์และข้ามศาสตร์ไปพร้อมกัน  

งานวจิยัและงานเขยีนในวงการอนาคตศกึษาได้พฒันามาระยะหนึง่แล้วในระดบัโลก นอกเหนอื
ไปจากงานศกึษาทีว่เิคราะห์และคาดการณ์อนาคตด้วยแนวคดิและเครือ่งมอืทีน่ยิมใช้ในแต่ละศาสตร์
ที่มีอยู่แล้ว  ส�าหรับในประเทศไทย การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงส�าหรับการ
วางแผนนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจก็มีมาได้ระยะหน่ึงแล้ว  ส่วนหนังสือและต�ารา
เกีย่วกบัอนาคตศกึษาและอนาคตศาสตร์พอมอียูบ้่าง แต่ในภาพรวม การศกึษาอนาคตอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่งยงัมอียูไ่ม่มากนกั หนงัสอืเล่มนีจ้งึพยายามประมวลความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัอนาคตศกึษา 
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาศาสตร์นี้ในประเทศไทยต่อไป 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับนักวิชาการ นักนโยบายการวางแผน นิสิตนักศึกษา และ
ผู้อ่านทั่วไปที่สนใจในการศึกษาอนาคต ทั้งเพื่อเสริมความรู้เชิงวิชาการและเพื่อใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับองค์กรและระดับนโยบายสาธารณะ อนึ่ง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเป็นคู่มือที่อธิบาย
ขัน้ตอนและกระบวนการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ แต่เน้นความรูพ้ืน้ฐานและภาพรวมเกีย่วกบัอนาคต
ศกึษาเป็นหลัก  ส�าหรบัผูอ่้านท่ีสนใจในรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการและวธิกีารคาดการณ์อนาคต 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงที่แนะน�าไว้ในหนังสือเล่มนี้

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคณุส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 
ทีส่นบัสนนุโครงการวจิยั “ปรทิศัน์สถานภาพความรูด้้านอนาคตศกึษา” ในปี 2562 และสนบัสนนุการ
ปรับปรุงเนื้อหาและเผยแพร่ผลลัพธ์จากโครงการวิจัยดังกล่าวจนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ 
ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธปิ ผารโิน ทีท่าบทามให้ผูเ้ขยีนรบัผดิชอบการปริทศัน์ความรู้
ด้านอนาคตศกึษาและให้ความเชือ่มัน่ในการท�างาน ขอขอบคุณ ดร.นเรศ ด�ารงชัย ดร.พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์ 
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อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

คณุโสภิดา ทองโสภติ Tanja Hichert และ Ozcan Saritas ทีใ่ห้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัทิศทางและประเดน็
ในการทบทวน และอนุเคราะห์ให้เอกสารและข้อมูลหลายชุดที่ใช้ในงานเขียนนี้ รวมทั้งศาสตราจารย์ 
ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร 
และผูท้รงคณุวุฒท่ิานอืน่ทีใ่ห้ข้อคดิเห็นและค�าแนะน�าในการปรบัปรงุเนือ้หารายงาน และคณุชนมณ ีทองใบ
คุณอรรถพันธ์ สารวงศ์ คุณวัชรินทร์ ขวัญไฝ และคุณกิตติณัฐ พิมพขันธ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ออกแบบรูปเล่มและช่วยเหลือการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ผู้เขียนหวังว่าเน้ือหาการปริทัศน์ความรู้เบ้ืองต้นในหนังสือนี้จะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้
ด้านอนาคตศกึษา เพือ่จนิตนาการ ค้นหา และสร้างอนาคตทีด่ยีิง่ขึน้ของสงัคมไทยและสงัคมโลกต่อไป
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To expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect.

Oscar Wilde, An Ideal Husband
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บทนำา

หากเปรียบเทียบการด�าเนินชีวิตของมนุษย์เหมือนกับการเดินเท้า ทุกย่างก้าวไปในอนาคตข้างหน้า 
ย่อมมีเท้าหนึ่งที่ยังคงอยู่ในอดีตข้างหลัง ในขณะท่ีร่างกายที่อยู่ตรงกลางพยายามสร้างสมดุลในแต่ละ
ก้าวของการเดิน โดยก�าหนดจังหวะและระยะก้าวท่ีเหมาะสม เพื่อให้การเดินบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ตั้งใจไว้ ฉันใดก็ฉันนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ตัดสินใจท�าในปัจจุบันมีสาเหตุไม่เพียงเฉพาะจากความ
เป็นไปในอดตี แต่ความนกึคดิและความคาดหวงัเกีย่วกบัอนาคตกม็อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคนเราใน
ปัจจุบนัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน จนิตนาการและความปรารถนาเก่ียวกบัอนาคตจงึเป็นองค์ประกอบและ
คณุลกัษณะส�าคญัของการด�าเนนิชวีติ และเป็นพืน้ฐานส�าคญัของระบบสงัคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ขณะเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้เกิดมาแล้วเดินได้เลย เด็กทารกเร่ิมเรียนรู้ตั้งไข่และ
เดินเตาะแตะผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานมามากจนกว่าจะสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว
การเรียนรู้และจินตนาการเก่ียวกับอนาคตก็ต้องมีการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูก
เช่นกัน

ด้วยเวลาเป็นพื้นฐานของอนาคต ตราบใดที่เรายังเชื่อในกฎฟิสิกส์แบบนิวตันที่ว่า เวลามีอยู่จริง
อย่างอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ และเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างสม�่าเสมอไม่มีย้อนกลับ  
อนาคตก็เป็นส่วนหนึ่งของล�าดับเวลาท่ีจะเกิดข้ึนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากเราเชื่อว่าเวลาไม่ได้ไหล
เป็นเส้นตรงไปข้างหน้า ไม่ได้ล่วงเลยผ่านไป แต่หวนกลบัมาเป็นวฏัจกัรและวงจร และขึน้อยูก่บัการรบั
รู้ของมนุษย์เราเอง ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตย่อมต้องแตกต่างออกไป ยิ่งถ้าหากเราเชื่อตามแนวคิด
ปรัชญาว่าด้วยเวลาในแนวปัจจุบันนิยม (presentism) ที่เสนอว่า ทุกอย่างในอดีตและอนาคตไม่มีอยู่
จรงิ สิง่ทีเ่ป็นจรงิมเีพยีงสภาพปัจจบุนั ยิง่ท�าให้มโนทศัน์เกีย่วกบัอนาคตต้องปรับเปลีย่นไป  ทัง้นี ้มนษุย์
พยายามท�าความเข้าใจเก่ียวกบัอนาคตมานาน แนวคดิเกีย่วกับอนาคตจงึมอียูใ่นทกุเส้ียวทกุมมุของการ
ใช้ชีวติและการคงอยูข่องมนษุยชาต ิทกุศาสนาทกุลทัธใินโลกกล่าวถงึอนาคตในบรบิททีแ่ตกต่างกันออก
ไป ทั้งเรื่องกรรม ชีวิตหลังความตาย และเหตุการณ์ที่ท�านายหรือก�าหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นในคัมภีร์หรือ
ค�าสอนของศาสดา ทกุสงัคมวฒันธรรมมแีนวคดิและวิธกีารในการคดิค�านงึและจดัการเกีย่วกบัอนาคต
ในรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน การศึกษาอนาคตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของมนุษยชาติแต่อย่างใด 
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมามีพัฒนาการด้านกรอบความคิด ทฤษฎีและ
วิธีการที่ใช้ศึกษาอนาคตในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ซ่ึงได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น
จนกลายมาเป็นศาสตร์และวิชาชีพหนึ่งในปัจจุบัน  ศาสตร์ดังกล่าวเรียกกันโดยทั่วไปว่า อนาคตศึกษา
หรืออนาคตศาสตร์ (Futures Studies) ซึ่งมุ่งสร้างทฤษฎี กรอบแนวคิด หลักการ และวิธีการในการ
ท�าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยในสาขาที่ถือว่า
ใหม่นี้พยายามคาดการณ์ด้วยการท�าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มและ
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นมาในอดีต ทั้งความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่
มีผลต่ออนาคตระยะยาว อนาคตที่ว่านี้มีทั้งอนาคตที่เป็นไปได้ (plausible futures) ซึ่งครอบคลุมถึง
อนาคตแบบเหตุไม่คาดฝัน (wild cards) อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ (probable futures) และอนาคต
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรืออนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) การส�ารวจภาพอนาคตในระดับ
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ  นี้ท�าให้อนาคตศึกษามีฐานะเป็นสาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาแนว
โน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ท�าอยู่แล้วในศาสตร์และสาขาอื่น

ด้วยจุดก�าเนิดและแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ท่ีมองภาพอนาคตเป็นระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
อนาคตศึกษาจึงเป็นสหสาขาวิชาที่มีความหลากหลายทั้งในหัวข้อและประเด็นวิจัย ทั้งค�าถามพื้นฐาน
ในระดับญาณวิทยาเกี่ยวกับความรู้ว่าด้วยอนาคต เครื่องมือและวิธีการที่ใช้วิเคราะห์ ไปจนถึงประเด็น
การวิเคราะห์ทางเลือกของอนาคตในประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่สนใจ ทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี 
เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและการเมอืง แน่นอนว่า เรือ่งอนาคตเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างองค์ความรูใ้นสาขา
วชิาและวชิาชพีต่าง ๆ อยูแ่ล้ว ดงัในกรณขีองการพยากรณ์อากาศ การคาดประมาณจ�านวนประชากร 
การคาดการณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิ การคาดการณ์การระบาดของโรคตดิต่อ ฯลฯ แต่อนาคตศกึษา
ถอืเป็นศาสตร์ทีพ่ยายามสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัอนาคตไว้อย่างเป็นระบบและให้เห็นภาพที่
เป็นองค์รวม โดยมปีรชัญา ทฤษฎแีละกรอบแนวความคดิทีช่ดัเจนมากขึน้ คณุลักษณะส�าคญัอกีประการ
หนึง่ของงานด้านอนาคตศกึษาคอื การมุง่ท้าทายและรือ้แยกข้อสมมตทิีซ่่อนอยูใ่นมโนทัศน์และความคดิ
เก่ียวกับอนาคตที่เป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบัน การคาดการณ์อนาคตจึงมักเริ่มต้นจากความเชื่อว่า 
ความเข้าใจและความคดิทีเ่รามอียูใ่นปัจจบุนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต มกัก�าหนด
โดยกรอบความคดิและข้อสมมตทิีอ่าจใช้ไม่ได้อกีต่อไป 

งานวจัิยด้านอนาคตศกึษายงัมุง่สร้างองค์ความรู้เกีย่วกับกระบวนการและวธิกีารทีแ่ต่ละบุคคลและ
องค์กรสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ในการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน 
รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ การบริการหรือสถาบันใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองภาพอนาคตที่
เชือ่ว่าเกดิขึน้ได้ หรอือาจเป็นนวัตกรรมทีก่�าหนดอนาคตได้ ความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกับอนาคตศกึษาเริม่
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาและวิชาชีพต่าง ๆ ในวงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
ยทุธศาสตร์ธรุกจิของบรษิทัเอกชนหรอืการวางแผนนโยบายสาธารณะของหน่วยงานภาครฐั  บรษิทัชัน้
น�าของโลกจ�านวนมากให้ความส�าคญัอย่างยิง่กับการรู้ถงึแนวโน้มและปัจจยัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิ
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ขึ้นและมีผลต่อธุรกิจของตนเอง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลในหลายประเทศก็ให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม
ขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐในการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื่อน�าผลการวิเคราะห์นั้นมาวาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของรัฐบาล 

ในประเทศไทยเอง หลายองค์กรได้พยายามใช้ความรู้และเคร่ืองมือด้านอนาคตศึกษาในการ
วิเคราะห์และวางแผนองค์กรและนโยบายสาธารณะมากว่ายี่สิบปีแล้ว หมุดหมายหนึ่งที่ส�าคัญคือการ
จัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight) เพื่อวิเคราะห์
และวางแผนอนาคตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากน้ันก็มีโครงการศึกษาอนาคตด้านต่าง ๆ มาพอ
สมควร ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเริ่มให้ความส�าคัญกับการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ทั้งหน่วยงานการวางแผนพัฒนาภาพรวมระดับประเทศ เช่น ส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานวางแผนพัฒนารายสาขา เช่น ส�านักงาน
สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ (สนช.) บริษัทชั้นน�าหลายแห่งก็ได้เริ่มใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic fore-
sight) ในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

แม้ว่างานวิจัยและงานวางแผนในแต่ละศาสตร์และสาขาต่างมีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
อนาคตอยู่แล้ว แต่พื้นฐานความคิดและวิธีวิทยาแตกต่างพอสมควรจากงานศึกษาอนาคตในกลุ่ม
วิชาการด้านอนาคตศาสตร์  โครงการวิจัยและงานเขียนหลายชิ้นในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดด้านอนาคตศึกษามาแล้วบ้าง แต่ท่ีผ่านมายังไม่มีการประมวลความรู้ในด้านนี้อย่างเป็นระบบ 
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประมวลความรู้ในด้านน้ีอย่างจริงจังเพื่อสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาศาสตร์
นี้ในประเทศไทยต่อไป

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา วัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มน้ีมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ประการ
แรกคือ เพื่อประมวลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษาจากงานเขียนและงานวิจัยส�าคัญระดับโลก 
ประการที่สองคือ เพื่อทบทวนตัวอย่างงานวิจัยและงานวางแผนท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการด้าน
อนาคตศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทย และประการที่สามคือ เพื่อระบุช่องว่างความรู้ด้าน
อนาคตศึกษาที่เป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับงานวิจัยในประเทศไทยที่ควรส่งเสริมในอนาคต

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาจากแหล่งความรู้และข้อมูลสามกลุ่มหลัก ส่วนแรกมาจากการทบทวน
วรรณกรรม  ทั้งที่เป็นบทความวิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ และอาจรวมถึงบทความแสดงความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านอนาคตศึกษาในวารสารและสื่อส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผล
การด�าเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ส่วนที่สองมาจากการสัมภาษณ์ โดยผู้เขียนได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านอนาคตศึกษา เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับช่องว่างความรู้ที่น่า
จะมีการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต และน�ามาประกอบในการเขียนบทสรุปและข้อเสนอแนะจากการ
ประมวลความรูใ้นหนงัสอืเล่มนี ้ส่วนทีส่ามมาจากการประชมุกลุ่มย่อย ซึง่ผู้เขยีนได้จดัขึน้ 2 ครัง้เพือ่น�า
เสนอผลการวจิยัและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูท้รงคณุวฒิุ แล้วน�าผลการประชมุมาปรบัปรงุรายงาน
การวิจัย “ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกษา” จากนั้น จึงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากขึ้นจนเป็นหนังสือเล่มนี้
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เนื้อหาในหนังสือนี้แบ่งออกเป็น 6 บท  บทที่ 1 ต่อจากบทน�านี้เป็นการทบทวนวิวัฒนาการของ
อนาคตศึกษาอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ทั้งงานเขียนและงานวิจัยใน
เชิงวิชาการและผลงานเพื่อการวางแผนนโยบาย บทที่ 2 อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษา  
บทที ่3 อธบิายวธิกีารวเิคราะห์อนาคตทีใ่ช้อย่างแพร่หลายในวงการวชิาการด้านอนาคตศกึษาและการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ บทที่ 4 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งน�าเอาความรู้
ด้านอนาคตศึกษามาประยุกต์ใช้ต่อเพื่อวางแผนนโยบายในองค์กรและนโยบายสาธารณะ บทที่ 5 น�า
เสนอผลการประมวลความรู้ด้านอนาคตศึกษาของประเทศไทย บทที่ 6 บทสุดท้ายระบุช่องว่างความ
รู้และประเด็นการวิจัยที่ควรมีการส่งเสริมต่อไป การน�าเสนอเนื้อหาการปริทัศน์ในบทหลัง ๆ จะเน้นที่
ประเด็นหลักของความรู้เกี่ยวกับอนาคตศึกษา โดยไม่ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นมากนัก แต่สรุป
เนือ้หาจากบทความวชิาการและรายงานวจิยัพร้อมระบุแหล่งอ้างองิไว้อย่างชดัเจน เพือ่ให้ผูอ่้านทีส่นใจ
ในด้านนี้สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองต่อไป 
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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

มนุษย์ต่างจากสัตว์ในหลายด้าน ในด้านศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตหนึ่งมีอยู่ว่า “อาหารนิทฺทา ภยเม
ถุนญจฺ สามาญญเมตปฺปสภิ นราน� ธมฺโม หิ เตส� อธิโก วิเสโส ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา” หมายความ
ว่า การแสวงหาอาหารกิน การแสวงหาความสุขจากการนอน ความรู้จักขี้ขลาด วิ่งหนี อันตราย และ
การประกอบเมถนุธรรม มนษุย์มเีสมอกนักับสตัว์ ธรรมะเท่านัน้ทีจ่ะท�าความผิดแปลกแตกต่างระหว่าง
คนกับสัตว์  เมื่อปราศจากธรรมะแล้ว คนกับสัตว์ก็เหมือนกัน1 ส่วนในคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนา 
มีข้อความระบุถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ไว้อย่างชัดเจนว่า “เนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมด 
เนือ้มนษุย์ก็อย่างหนึง่ เนือ้สตัว์กอ็ย่างหนึง่ เนือ้นกก็อย่างหนึง่ เนือ้ปลาก็อย่างหนึง่” (1 โครนิธ์ 15:39)2  
มนษุย์เท่านัน้ทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละบชูาพระเจ้า ด้วยพระเจ้าได้ “ทรงสร้างมนษุย์ตามแบบ
พระฉายาของพระองค์” (ปฐมกาล 1:27)3 ทั้งในด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ความสามารถในการเลือก 
อารมณ์ ศีลธรรม และความคิดสร้างสรรค์4

ในด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์และสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นตรงที่สมองของมนุษย์มี
พฒันาการทีท่�าให้เราสามารถนกึคดิ จนิตนาการและพจิารณาสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมได้  ดงัทีส่ะท้อนในชือ่
วิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียกสปีชีส์มนุษย์ในปัจจุบัน คือ homo sapiens ซึ่งเป็นภาษาละตินที่แปลว่า “คน
ฉลาด” หรอื "ผูรู้"้  นกัวชิาการในอดตียกตวัอย่างคณุลกัษณะของ “ความฉลาด” ทีท่�าให้มนษุย์แตกต่าง
จากสัตว์ประเภทอื่น เช่น ภาษา เครื่องมือและเทคโนโลยี และการจัดการทางสังคมวัฒนธรรม  แต่งาน
วจิยัจ�านวนมากแสดงหลกัฐานแย้งว่า สตัว์กมี็ภาษา ใช้เครือ่งมอื และร่วมมอืกนัและอยูด้่วยกนัเป็นสังคม 
แม้ว่าอาจไม่มีพัฒนาการให้ซับซ้อนและละเอียดเท่ากับมนุษย์  ดังที่ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) 
เขียนไว้ในหนังสือ “The Descent of Man” ว่า มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันที่ระดับ (degree) ไม่ใช่
ประเภท (kind) ดังนั้น ค�าว่า sapiens ที่สื่อถึงความฉลาดของมนุษย์นั้นจึงอาจมีมากกว่าคุณลักษณะ
เหล่านี้  และความแตกต่างในระดับความคิดของมนุษย์น่ันเองท่ีท�าให้มนุษย์แตกต่างมากจากสัตว์ใน
ด้านอื่น ๆ 

คุณลักษณะหนึ่งของมนุษย์ท่ีแตกต่างหรือท�าได้ดีกว่าสัตว์คือมนุษย์มีความสามารถในการคาด
การณ์อนาคต งานวิจัยด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) จ�านวนหน่ึงค้นพบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนสมมติฐานท่ีว่า ความส�าเร็จพื้นฐานในวิวัฒนาการของมนุษย์คือการ
คาดหมายและประเมนิความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่สร้างกรอบและแนวทาง
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ในการพิจารณาทางเลือกและตัดสินใจด�าเนินกิจกรรมต่อ  ความสามารถในการคาดการณ์นี้เป็นความ
ฉลาดของมนุษย์ที่ท�าให้เกิดเทคโนโลยีและสถาบันทางสังคมวัฒนธรรม และท�าให้อารยธรรมมนุษย์
มีวิวัฒนาการและคงอยู่ต่อไปได้ บทบาทและหน้าท่ีส่วนส�าคัญของสมองมนุษย์จึงอยู่ที่การมองไปยัง
อนาคต ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

แนวคิดนี้ถือว่าใหม่ส�าหรับวงการวิชาการด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ เนื่องจากที่
ผ่านมาข้อสมมติหลักของศาสตร์ดังกล่าวคือมนุษย์ติดกับดักอยู่กับอดีตและปัจจุบัน  งานวิชาการด้าน
จติวทิยามกัเน้นไปทีอ่ดตี คอืความทรงจ�า (memory) และปัจจบุนั คือการรบัรูแ้ละแรงจงูใจ (percep-
tion and motivation) ด้วยข้อค้นพบจากการประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสมองในการมอง
อนาคต นักวิจัยด้านปรัชญาและจิตวิทยากลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจึงเสนอให้ใช้ค�า
ว่า homo prospectus เพื่อสื่อถึงความสามารถของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ ในการมองภาพ
ในอนาคต5 

หากจิตหรือความคิด (mind) ของมนุษย์ไม่ได้สนใจแต่เพียงเรื่องในอดีตและปัจจุบัน แต่มุ่งไปที่
อนาคต  การท�าความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมและการเมอืง จงึต้องส�ารวจลงไปถงึบทบาทและหน้าทีข่องการมองอนาคตของมนษุย์  
ในขณะเดียวกัน การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการเก็บและวิเคราะห์สิ่งที่เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลจากอดีต
เท่านั้น แต่เกิดจากการปรับเปลี่ยนความทรงจ�าไปพร้อมกับการจินตนาการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
อนาคต โลกทัศน์ของมนุษย์เราไมได้เกิดจากการประมวลผลจากทุกเสี้ยวของภาพที่เห็นตรงข้างหน้า
เพียงอย่างเดยีว แต่เกิดจากการมุง่หาสิง่ทีไ่ม่คาดคดิมาก่อนไปพร้อมกนั นอกจากนี ้การคาดการณ์ท�าให้
เราแต่ละคนฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะจากประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น แต่จากการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไปพร้อมกันกับผู้อื่น 

นอกจากนี้ เป็นท่ีรับรู้กันท่ัวไป และมีหลักฐานจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะด้าน
มานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ว่า มนุษย์เรายินดียอมเสียสละอะไรบางอย่างในวันน้ี เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนที่มากกว่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการออมและฝากเงินไว้ในธนาคาร การลงทุนในการศึกษา 
หรือแม้แต่การท�าบุญด้วยความเชื่อว่าจะท�าให้ชาติหน้าเกิดมาสบายขึ้น การที่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม
ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และสร้างสถาบัน (institutions) ที่
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์และระเบียบของสังคมขึ้นมานั้น ส่วนหนึ่งก็เพราะมนุษย์ยอมควบคุม
พฤติกรรมตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในอนาคต ความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์และการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากการมองเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเองและผู้อื่นในอนาคต

การมองไปในอนาคตของมนษุย์มคีวามซบัซ้อนมากกว่าและมรีะยะเวลายาวกว่าสตัว์ กระรอกใน
เมอืงหนาวขดุฝังลกูโอ๊คไว้ใต้ดนิหรอืยดัไว้ในโพรงไม้เพือ่เตรยีมเสบยีงไว้ส�าหรบัช่วงทีห่าอาหารล�าบาก 
กบในเขตร้อนชื้นเตรียมตัวขุดหลุมและหมกตัวอยู่ใต้ดินเพื่อจ�าศีลในช่วงความร้อนสูงและขาดน�้า แต่
พฤติกรรมการเตรียมตัวเหล่านี้เกิดจากสัญชาตญาณ ไม่ได้เกิดจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
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ของฤดูกาล ส่วนมดและผึ้งแบ่งงานกันท�าและร่วมมือกันในการสร้างรังโดยอัตโนมัติตามที่ก�าหนดมา
ในพันธุกรรม โดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันของสมาชิกในรังว่า จะร่วมมือท�าอะไรกัน
บ้างในอนาคต 

อย่างไรกต็าม ในช่วงหลงัเริม่มงีานวจิยัทีแ่สดงหลกัฐานว่า สัตว์กม็คีวามสามารถในการจนิตนาการ
เหตุการณ์ในอนาคตเช่นเดียวกันกับมนุษย์ กลุ่มนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University 
College London) ได้ใช้หน ู(Rattus rattus) ในการทดลองและตดิตามการท�างานของสมองส่วนฮปิโป
แคมปัส (hippocampus) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคัญของสมองของมนุษย์และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม
อื่น ๆ คณะวิจัยนี้ค้นพบว่า ในช่วงเวลาที่หนูหลับหรือพักผ่อนอยู่ สมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะก่อสร้าง
ส่วนประกอบของเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมส�าหรับกิจกรรมที่มีเป้าหมายว่าจะท�าเมื่อ
ตื่นมาแล้ว6 ข้อค้นพบดังกล่าวสนับสนุนข้อเสนอที่ว่า การคาดการณ์ไม่ได้มีเฉพาะในมนุษย์ และสมอง
ส่วนฮิปโปแคมปัสมีบทบาทในการจ�าลองสถานการณ์ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานที่ว่าการ
จ�าลองสถานการณ์อนาคตในสมองเกดิขึน้ได้โดยไม่ต้องมปีระสบการณ์โดยตรงมาก่อน ได้รบัการวิพากษ์
วิจารณ์ว่ายังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง7  

แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังสรุปไม่ได้ว่า การคาดการณ์เป็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์
เท่านัน้หรอืไม่ แต่เป็นทีแ่น่ชดัว่า มนษุย์มคีวามสามารถในการคดิพจิารณาเกีย่วกบัระยะเวลาทีย่าวนาน
กว่าสัตว์ ไม่ว่าจะย้อนกลับไปในอดีต หรือก้าวหน้าไปยังอนาคต แม้แต่ในวิวัฒนาการของมนุษย์เอง 
การมองอนาคตของมนุษย์ในอดีตคงไม่ได้ซับซ้อนและมีระยะเวลายาวไกลดังเช่นในปัจจุบัน ในสมัย
ดึกด�าบรรพ์ที่มนุษย์ยังไล่ล่าหาอาหาร ก่อนยุคที่สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ก่อนบูดเน่า การค�านึง
ถึงอนาคตคงไม่ได้ยาวไกลอะไรมาก ดังเช่นสัตว์ป่าที่ล่าเหยื่อและหาอาหารกินไปเป็นมื้อ ๆ เป็นวัน ๆ 
ไป แต่เมื่อมนุษย์พัฒนามากขึ้นในยุคต่อมา มีการท�าเกษตรกรรม มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนและเมือง 
และมีอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากข้ึน การมองไปยังอนาคตจึงมีระยะเวลาที่ไกล
มากขึ้นกว่าเดิม 

กล่าวได้ว่า มนษุย์ให้ความสนใจเกีย่วกบัเวลามาโดยตลอด และการมองอนาคตกเ็ป็นพืน้ฐานของ
การรบัรู้และการพยายามท�าความเข้าใจเก่ียวกบัตวัเองและสิง่แวดล้อมมาตัง้แต่จดุเร่ิมต้นของความเป็น
มนษุย์ ดงันัน้ การมองอนาคตจงึเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า 
มนษุย์ทกุคนและทกุสงัคมใช้เวลากบัความพยายามในการมองไปยงัอนาคตเท่ากนั บางคนหรอืบางสงัคม
อาจพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดการและเตรียมพร้อมกับอนาคตมากกว่าคนอื่นหรือสังคมอื่น 
บางสังคมอาจพัฒนากระบวนการและเครื่องมือมองอนาคตที่เป็นระบบและครอบคลุม เพื่อการตัดสิน
ใจและด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสังคมอื่นก็ได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัตถุประสงค์ส�าคัญประการหนึ่งของอนาคตศาสตร์คือ เพื่อยกระดับความรู้
และความสามารถในกระบวนการตดัสนิใจและประสทิธภิาพในการด�าเนนิกจิกรรมท้ังของสงัคม การที่
นักวิชาการและนักนโยบายได้คิดค้นและน�าเสนอแนวคิดที่มุ่งไปสู่อนาคตในช่วงเกือบร้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา แสดงถึงความพยายามของมนุษย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ นั่นเอง



อนาคตศึกษา | 12

ญาณวิทยา
ของการรับรู้อนาคต

การท�าความใจเกี่ยวกับศาสตร์ของความรู้ใด ๆ  อย่างถ่องแท้ จ�าเป็นต้องรู้ถึงญาณวิทยาของศาสตร์นั้น 
ญาณวิทยา (epistemology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทั้งบ่อเกิดที่มาของความรู้ ธรรมชาติของ
ความรู ้ขอบเขตของความรู ้รวมถึงความสมเหตสุมผลของความรู้ ส�าหรบัในอนาคตศกึษานัน้ งานเขียน
ทีเ่ป็นพ้ืนฐานองค์ความรูข้องการท�าความเข้าใจในอนาคตสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุม่ด้วยกนั ได้แก่ กลุ่ม
แนวคดิเชงิศาสนา กลุม่แนวคดิเชิงอดุมคต ิกลุม่แนวคดิเชงิประวตัศิาสตร์นยิม กลุม่นยิายวทิยาศาสตร์ 
และกลุ่มความคิดเชิงระบบ

แม้ว่าวทิยาศาสตร์เชงิปฏฐิานนยิม (positivism) และประจกัษ์นยิม (empiricism) กลายเป็นพืน้
ฐานหลกัของการพฒันาความรูด้้านในแทบทกุด้านมาระยะหนึง่แล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจรงิ การรบัรู้
อนาคตของมนษุย์ในหลายสงัคมหลายวฒันธรรมยงัคงรบัอทิธพิลมาจากแนวคิดทีไ่ม่ยดึหลกัปฏฐิานนิยม
และประจกัษ์นยิมอยูม่าก แนวคดิเชงิศาสนามปีระวตัศิาสตร์ยาวนานในการก�าหนดกรอบความคิดของ
มนษุย์ในการรับรูเ้ก่ียวกบัอนาคต ในขณะเดยีวกนั กลุม่แนวคดิเชงิอดุมคตหิรอืยโูทเปียและกลุม่แนวคดิ
เชิงประวัติศาสตร์นิยมในอดีตได้วางพื้นฐานทางความคิดให้กับอนาคตศึกษาในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถานการณ์ที่แต่งขึ้นในนิยายวิทยาศาสตร์อาจดูเหมือนเพ้อฝัน แต่ก็เป็น
สิง่ท่ีช่วยขยายขอบเขตจนิตนาการของมนษุย์ทีอ่าจน�าไปสูก่ารพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมจรงิขึน้ได้ เนือ้หาในส่วนนีน้�าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการรบัรูอ้นาคตในยคุก่อนสงครามโลกครัง้
ที่สอง เมื่อการศึกษาอนาคตเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยแนวคิดเชิงระบบได้เริ่มก่อร่างขึ้น

กลุ่มแนวคิดเชิงศาสนา
ความคิดเก่ียวกับอนาคตปรากฏอยู ่ในทุกศาสนา ในกลุ่มศาสนาอับราฮัม (Abrahamic 

religions) ทัง้ศาสนายดูาห์ ศาสนาอสิลาม และศาสนาครสิต์ล้วนแล้วแต่ระบวุ่า อนาคตและโชคชะตา
ของมนุษย์ก�าหนดโดยพระเจ้า (God) ที่เป็นนิรันดร์ (eternal) และมีความรู้ไม่จ�ากัด (omniscience)8 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในนกิายในศาสนาครสิต์ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง (the second 
coming) ของพระเยซูคริสต์และโลกาวินาศศาสตร์ (eschatology) ที่กล่าวถึงชะตากรรมสุดท้ายของ
มนษุยชาต ิพ้ืนฐานความเชือ่ดงักล่าวขดักับแนวคดิทีเ่กิดข้ึนในยคุเรืองปัญญา (Enlightenment) ซึง่มุง่เน้น
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การใช้หลักเหตุผลมากกว่าการใช้หลักจารีตประเพณีและความเชื่อในพระเจ้า ตามความคิดปรัชญาใน
สายนี้ อิสรภาพของมนุษย์เกิดจากเหตุผลและการกระท�าของมนุษย์เอง แต่ด้วยความเชื่อในศาสนามี
มาเป็นเวลานานและฝังรากลึกในความคิดของมนุษย์ การศึกษาและท�าความเข้าใจเก่ียวกับอนาคต
ในอดีตจึงเป็นไปตามความเชื่อที่ว่า มนุษย์ไม่มีทางเลือกอื่น แต่ต้องท�าตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้า 
การพยากรณ์หรือมองอนาคตจึงเป็นเพียงการรับ “ความรู้” เกี่ยวกับอนาคตผ่านทางศาสดา ผู้วิเศษ 
หรือโหรที่สามารถท�านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ความพยายามในการเข้าถึงความรู ้เกี่ยวกับอนาคตแบบตายตัว (deterministic) ปรากฏ
อยู่ในความเชื่อของผู้คนในสมัยโบราณ ทั้งวิญญาณนิยม (animism) ลัทธิบูชาอ�านาจของผู้วิเศษ 
(shamanism) และความเชื่อในศาสนาต่าง ๆ  การพยากรณ์อนาคตแบบตายตัวมีตั้งแต่การสังเกตและ
ท�านายอนาคตจากการแปลสญัญาณการเปลีย่นแปลงบางอย่าง เช่น การดคูวามเคลือ่นไหวของดวงดาว 
ไปจนถึงการนั่งสมาธิหรือการใช้พลังจิตเพื่อมองอนาคตโดยผู้วิเศษ ความเชื่อในวิธีการท�านายอนาคต
แนวทางนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันในทุกสังคม ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิม ทั้ง
ในรูปแบบที่มีอยู่ทั่วไป เช่น การอ่านลายมือและไพ่ยิปซี การเสี่ยงเซียมซี และการท�านายจากกาก
ใบชา และในวิธีการเฉพาะในบางพื้นที่ เช่น การเสี่ยงทายผ้านุ ่งในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญของไทย และการพยากรณ์อากาศในแต่ละฤดูกาลจากการอ่านลายเส้นบนม้าม
ของหมูในรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ประเทศแคนาดา9 

กล่าวได้ว่า การพยากรณ์อนาคตแบบตายตวัทีผ่สมผสานกบัความเชือ่ทางศาสนาและเรือ่งราวทีม่ี
ความขลงัและลกึลบัไม่ได้หายไปเมือ่มกีารพฒันาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยใีนสงัคมมนษุย์ และยงัคง
เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมมาจนถงึปัจจบุนั ส่วนหนึง่คงเป็นเพราะความเชือ่ดงักล่าวยงัคงมปีระโยชน์
อยู่ส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เพียงแค่วิธีการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปเท่านั้น 

แนวคดิเชงิศาสนาในการมองอนาคตนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่ทีเ่ชือ่ว่า อนาคตก�าหนดไว้ตายตวัอยูแ่ล้ว และ
เราสามารถรูถ้งึอนาคตได้ถ้าใช้วิธีการทีถ่กูต้อง แต่วธิกีารรูถ้งึอนาคตในแนวทางนีม้กัมคีวามลกึลบัและ
มีเฉพาะผู้วิเศษที่ได้รับเลือกมา หรือเป็นวิธีการพิเศษที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นที่สามารถใช้ได้  

กลุ่มแนวคิดเชิงอุดมคติ
กลุม่แนวคดิทีอ่าจถอืว่าเป็นรากฐานของการศกึษาอนาคตในยคุสมยัใหม่คือกลุ่มยโูทเปีย (utopia) 

หรือแนวคิดเชิงอุดมคติ10 ซ่ึงเน้นภาพอนาคตในอุดมคติท่ีพึงประสงค์และอยากให้เกิดขึ้นในโลกแห่ง
ความเป็นจริง แนวคิดยูโทเปียมีท้ังท่ีเป็นภาพอุดมคติของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นและภาพอุดมคติของ
อีกสถานที่หนึ่งท่ีแสดงถึงความปรารถนาสุดขั้ว สังคมยูโทเปียท่ีปรากฏในงานเขียน นวนิยายหรือ
ภาพยนตร์มักแสดงภาพของสถานที่หนึ่งในจินตนาการที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่ภาพในปัจจุบัน ใน
ทางกลับกัน สงัคมดิสโทเปีย (dystopia) แสดงถงึสงัคมและสถานทีท่ี่ไม่พงึประสงค์และน่าสะพรงึกลวั 
ซึ่งมักเป็นฉากในภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ (sci-fi) ท่ีอาจเป็นสถานที่หนึ่งบนโลกใบนี้ในอนาคต
หรือในดวงดาวอื่น  ที่มนุษย์ไปตั้งอาณานิคมใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แบบไหนและเมื่อ
ไหร่ก็ตาม ภาพยูโทเปียและดิสโทเปียล้วนแล้วแต่สื่อถึงสถานที่และเวลาที่ไม่ใช่ที่นี่และไม่ใช่ปัจจุบัน11 
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ค�าว่ายูโทเปียใช้เป็นครั้งแรกในนวนิยายเชิงปรัชญาการเมืองช่ือเดียวกันของโทมัส มอร์ 
(Thomas More) ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนบนเกาะสมมติในสังคมที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน แต่
แนวคดิสงัคมในอุดมคตสิามารถย้อนกลับไปได้ถึงหนงัสอืช่ือ รพีบับลกิ (Republic) ของเพลโต (Plato) 
ซึ่งได้เสนอแนวคิดต้นแบบสังคมอุดมคติในด้านการเมืองการปกครองและองค์ประกอบอื่น ๆ ของการ
ด�ารงชีวิตที่ดี แนวคิดสังคมอุดมคติในยุคกรีกโบราณส่ือถึงสถานที่อื่นท่ีดีกว่าที่เป็นอยู่ และส่ือว่าถ้ามี
การปรับเปลี่ยนสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะท�าให้สังคมในอนาคตเข้าใกล้สภาวะอุดมคติได้มากขึ้น 
ในทางกลบักนั สงัคมดสิโทเปียคอืสงัคมทีอ่ยูภ่ายใต้ความไม่สงบและความหวาดกลวั และมกัถกูรุกราน
โดยสัตว์ร้ายและมังกร 

ต่อมาในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 แนวคิดสังคมยูโทเปียที่ปรากฏในงานเขียนตะวันตกได้เปล่ียนจาก
ภาพของสถานที่อื่นที่ดีกว่าในเวลาเดียวกัน เป็นสถานที่เดียวกันในอนาคตที่ดีกว่า คือเป็นภาพอนาคต
ในอคุมคต ิ ภาพสงัคมอดุมคตใินหลายกรณไีด้กลายเป็นอดุมการณ์ทางการเมอืงและการปกครองทีเ่ป็น
พืน้ฐานแนวคดิของรฐับาลเผดจ็การแบบเบด็เสรจ็ (totalitarianism) ทีม่จีดุมุง่หมายปรบัเปลีย่นสงัคม
ด้วยการชี้น�าหรือบังคับสังคมไปสู่สภาพสมบูรณ์แบบตามที่ได้ก�าหนดไว้ในภาพยูโทเปียนั้น ตัวอย่างที่
มักเป็นที่อ้างอิงถึงในกรณีนี้คือ สังคมคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ยุคหนึ่งที่รัฐบาลได้จัดระเบียบสังคมตามกรอบคิดที่ชัดเจนและอย่างเข้มงวด

ภาพสงัคมอดุมคตใินบางครัง้เป็นภาพอนาคตทีด่กีว่าอดตีและปัจจบุนั โดยเป็นภาพของอารยธรรม
ที่พัฒนาไปข้างหน้า (progress) และก้าวพ้นความดั้งเดิมและล้าหลังของสังคมในอดีต ในทางกลับกัน 
ภาพอดุมคตใินบางกรณกีลบัเป็นภาพของอดตีทีด่กีว่าปัจจบุนัและอนาคตทีน่่าจะแย่ลง เป็นเหมอืนการ
ถวลิหาภาพทีด่ใีนอดตี ซึง่พบเหน็บ่อยครัง้ในละครทวีแีนวโรแมนติกย้อนยคุ  แม้กระทัง่แนวคดิทางเลอืก
อนาคต (alternative futures) ซึ่งเป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน ก็มีองค์ประกอบส่วนหนึ่ง

ที่มา: Biblioteca nacional de Portugal

แผนภาพที่ 1
ภาพประกอบหนังสือ Utopia ของโทมัส มอร์ในปี 1516
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เป็นอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures) แนวคิดนี้อาจมีพื้นฐานแนวคิดไปในแนวเดียวกันกับ
กลุ่มยูโทเปีย แต่ข้อแตกต่างคือการยอมรับในความจริงว่า ส่ิงต่าง ๆ หลายอย่างในสังคมมีทั้งส่วนได้
และส่วนเสีย (trade-offs) ที่สังคมต้องตัดสินใจเลือก

กลุ่มแนวคิดเชิงประวัติศาสตร์นิยม
ประวัติศาสตร์นิยม (historicism) เป็นแนวคิดและวิธีการที่เน้นความสนใจและให้ความส�าคัญ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีตช่วงหนึ่ง เฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือเฉพาะในสังคมและ
วฒันธรรมกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ด้วยความเชือ่ทีว่่าแต่ละสงัคมวฒันธรรมและแต่ละพืน้ทีมี่ความแตกต่างกนั 
มีวิวัฒนาการและความเป็นมาที่ไม่เหมือนกัน การวิเคราะห์แนวน้ีเน้นการตีความข้อมูลอย่างละเอียด
และระมัดระวัง โดยไม่แยกส่วนออกจากบริบทและเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ แนวคิด
ประวตัศิาสตร์นยิมจะเปิดกว้างกว่าแนวคดิแบบคตนิยิมลดทอน (reductionism) ทีพ่ยายามย่อส่วนและ
ลดทอนความซบัซ้อนของปรากฏการณ์ลง และสร้างความเป็นสากล (universality) ของความรูท้ีไ่ด้มา 

อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์ว่า แนวคิดประวัติศาสตร์นิยมมีลักษณะตายตัว (deterministic) มาก
เกินไป ตามที่คาร์ล พอปเปอร์ (Karl Popper) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์นิยมเป็นแนวทางการ
ศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ทีมี่วตัถปุระสงค์หลกัอยูท่ีก่ารคาดการณ์เชงิประวตัศิาสตร์ (historical predic-
tion) ซ่ึงมข้ีอสมมตว่ิา การวเิคราะห์เพือ่หาจงัหวะ (rhythms) หรอืรปูแบบ (patterns) และกฎ (laws) 
หรือแนวโน้ม (trends) จะท�าให้สามารถเข้าใจถึงวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์
ได้12  กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ก�าหนดโดยเงื่อนไขเฉพาะ และการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์เป็น
ไปตามกฎพื้นฐานบางอย่าง นักคิดชาวตะวันตกกลุ่มหน่ึงในอดีตจึงได้คาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
อนาคตตามกฎเกณฑ์และแนวโน้มตามที่ได้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดมาก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์

ตัวอย่างเช่น มาร์กี เดอ กองดอร์เซท์ (Marquis de Condorcet) นักปรัชญาและคณิตศาสตร์คน
ส�าคัญในขบวนการเรืองปัญญา (Enlightenment) ของฝรั่งเศส 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) กองดอร์เซท์เชื่อ
ว่า การพัฒนาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสังคมศาสตร์จะน�าไปสู่อนาคตที่เป็นธรรมมาก
ขึน้ โดยทีปั่จเจกชนมเีสรภีาพ มคีวามมัง่คัง่ทางวตัถ ุและมคีวามเมตตากรณุาทางศลีธรรมมากขึน้ ท้าย
ที่สุดจะน�าไปสู่สังคมที่ลดความเหลื่อมล�้าและเป็นธรรมมากขึ้น ส่วนนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง
ในยุคต่อมา คือ ออกุส กงต์ (Auguste Comte) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการความรู้ของมนุษย์ 
เรียกว่า กฎแห่งขั้นสามขั้น (The Law of Three Stages) ตามหลักการพัฒนาจิตของมนุษย์ โดยมี
สาระหลกัคอื การพัฒนาความรูแ้บ่งเป็น 3 ขัน้ ข้ันแรกเป็นข้ันเทววิทยาหรอืขัน้ศาสนา (Theological/
religious)  ขั้นที่สองเป็นขั้นปรัชญาหรือขั้นแห่งเหตุผล (Metaphysical/reason) และท้ายสุดเป็นขั้น
วิทยาศาสตร์ (Positive/scientific) ตามความคิดน้ี มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาความคิดไปทีละขั้น
จนถึงระดับวิทยาศาสตร์ได้ในที่สุด ส่วนคาร์ล มากซ์ (Karl Marx) ได้วิเคราะห์โครงสร้างและปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมท่ีเป็นไปในอดีต แล้วน�ากฎเกณฑ์ที่วิเคราะห์ได้มาคาดการณ์
ของสังคมมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนว่า ระบอบทุนนิยมจะล่มสลายไป แล้วทดแทนด้วยระบอบสังคมนิยม 



อนาคตศึกษา | 16

จะเหน็ได้ว่า ตามแนวคดิของทัง้ของกองดอร์เซท์ กงต์และมากซ์ การเปล่ียนแปลงในประวตัศิาสตร์จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันและไปสู่อนาคตก�าหนดโดยกฎเกณฑ์บางอย่างที่ตายตัว

นอกจากนักคิดในอดีตเหล่าน้ี ยังมีนักอนาคตศึกษาในยุคหลังที่มีแนวความคิดไปในทิศทาง
ประวตัศิาสตร์นยิม อาท ิในหนงัสอื The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next 
Thirty-Three Years เฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) และแอนโทนี วีนเนอร์ (Anthony Wiener) 
ได้วเิคราะห์เหตกุารณ์และปัจจยัการเปลีย่นแปลงในประวตัศิาสตร์ เพือ่หากฎเกณฑ์ของการเปล่ียนแปลง
ทีส่ามารถน�ามาใช้ในการคาดการณ์ แล้วน�าเสนอฉากทศัน์ (scenarios) ของภาพอนาคตท่ีเชือ่ว่าเกดิขึน้
ได้13 แนวคดิประวตัศิาสตร์นยิมทีม่อีทิธพิลต่อการศกึษาอนาคตกลุม่นีใ้นข้อสมมตทิีว่่า เกณฑ์หรอืปัจจยั
บางอย่างเป็นตวัก�าหนดเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต งานอนาคตศกึษาทีค่าดการณ์ด้านเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยมีกัมแีนวโน้มไปในทศิทางนี ้โดยมุง่ไปทีแ่นวโน้มการเปลีย่นแปลงทีต่ายตวั และเน้นการวเิคราะห์
ล�าดบัการพัฒนาทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยี

กลุ่มนิยายวิทยาศาสตร์
สิ่งตีพิมพ์และผลผลิตส�าคัญอีกกลุ่มหน่ึงท่ีแสดงถึงจินตนาการของมนุษย์เกี่ยวกับภาพอนาคตคือ

นิยายวิทยาศาสตร์ ซ่ึงขยายขอบเขตจินตนาการของมนุษย์ไปกว้างกว่าที่พบเห็นอยู่จริงในช่วงเวลา
นั้น ทั้งนี้วงการศึกษาอนาคตได้รับอานิสงส์อย่างมากจากเร่ืองราวในนิยายวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมจ�านวนมากปรากฏในนิยายวทิยาศาสตร์ก่อนมกีารค้นคดิและผลติข้ึนจรงิเสยี
อีก นิยายวิทยาศาสตร์ท่ีเราอ่านหรือท่ีกลายเป็นภาพยนตร์ที่รับชมกัน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามของมนุษย์ในการศึกษาและจิตนาการเกี่ยวกับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ 

นยิายวทิยาศาสตร์มรีากฐานย้อนกลบัไปถงึความก้าวหน้าด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ในยุคเรืองปัญญา ในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16  องค์ประกอบส�าคัญของยุคเรืองปัญญาคือการค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่สร้างความรูท้ีก่ลายเป็นพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคต่อมา ในช่วงเดียวกันนี้ วรรณกรรมแนวใหม่ได้แพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างส�าคัญที่มีเนื้อหา
เกีย่วกบัอนาคตคอืนวนยิายเชงิปรชัญาการเมอืงชือ่ ยโูทเปีย (Utopia) ของโทมสั มอร์ (Thomas More) 
ที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้

ต่อมาในช่วงปลายศวรรษท่ี 19 นักเขียนหลายคนได้สร้างรากฐานวรรณกรรมที่เน้นเรื่อง
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีีก่ลายเป็นนยิายวทิยาศาสตร์มาจนถงึปัจจบุนั หนึง่ในนัน้คอื ฌลู กาเบรยีล แวร์น 
(Jules Gabriel Verne) หรือที่รู้จักกันว่า จูลส์ เวิร์น เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้บุกเบิกการเขียนนิยาย
วทิยาศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงจากการเขยีนเรือ่งราวการผจญภยัในอวกาศ ใต้น�า้ และการเดนิทางต่าง ๆ  ก่อน
การประดษิฐ์เรอืด�าน�า้หรอือากาศยานขึน้จรงิเป็นเวลานาน  บทประพนัธ์ส�าคญัทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษ 
ได้แก่ Around the World in Eighty Days, Five Weeks In a Balloon และ 20,000 Leagues 
Under the Sea งานประพันธ์ของแวร์นในยุคท้าย ๆ  สะท้อนผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยี รวม
ถึงการน�าเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดทาง เช่น The Clipper of the Clouds, The Master of the 
World นักเขียนอีกคนหนึ่งท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกร่วมกับแวร์นคือ 
เอช. จี. เวลส์ (Herbert George Wells) นักเขียนชาวอังกฤษที่ได้ประพันธ์นิยายวิทยาศาสตร์
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รุ่นบุกเบิกที่ส�าคัญ อาทิ The Time Machine (ค.ศ. 1895) The Invisible Man (ค.ศ. 1897) The 
War of the Worlds (ค.ศ. 1898) The Outline of History (ค.ศ. 1920) และ The Shapes of 
Things to Come (ค.ศ. 1933)

นิยายวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ผู้เขียนจินตนาการขึ้นมา แต่มักให้แนวคิด
เกี่ยวกับทางเลือกของอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เน้ือหาของนิยายวิทยาศาสตร์จ�านวนหนึ่งเป็นเรื่องเชิง
บวก ซึ่งพรรณนาภาพอุดมคติของสังคมในอนาคตที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นิยายบางเร่ืองได้คาดการณ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่นิยาย
วิทยาศาสตร์จ�านวนมากมีเนื้อหาไปในทางลบ โดยแสดงถึงผลกระทบและผลร้ายของการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ภาพยนตร์ฮอลลีวูดจ�านวนมากเป็นเรื่องอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นิยายวิทยาศาสตร์จึงนับเป็นวิธีการหนึ่งของการศึกษาอนาคตที่เปิดโอกาสให้
มนุษย์สร้างจินตนาการทั้งในด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตปรากฏอยู่ไม่เพียงเฉพาะในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยู่ในสื่อ
รูปแบบอื่นเช่นกัน อาทิ ชุดโปสการ์ด En L'An 2000 ที่วาดโดยฌ็องมาร์ก โกเต (Jean-Marc Côté) 
และศิลปินชาวฝรั่งเศสคนอื่น ๆ ในช่วงปี 1899-1910 แสดงภาพอนาคตของฝรั่งเศสในปี 2000 ซึ่งมี
ทั้งบุรุษไปรษณีย์บินส่งจดหมายในพื้นที่ชนบท เด็กนักเรียนฟังการสอนจากเครื่องปั่นหนังสือออกมา
เป็นเสยีง หุน่ยนต์นกัดนตรอีอร์เคสตรา และสถาปนกิควบคมุหุน่ยนต์ก่อสร้างอาคาร ภาพเหล่านีแ้สดง
ให้เห็นว่า แม้ว่าจินตนาการหลายอย่างไมได้เกิดขึ้นจริงตามที่คาดคิดไว้ แต่หลายอย่างก็กลายเป็นจริง
หรือใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาได้  นักอนาคตศึกษาในปัจจุบันจึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการ
จินตนาการมาก เพราะเชื่อว่าเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคต

ที่มา: The Public Domain Review (publicdomainreview.org)

แผนภาพที่ 2
ภาพจากโปสการ์ดชุด En L'An 2000
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กลุ่มแนวคิดเชิงระบบ
แนวคิดหลักท่ีเป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษายุคใหม่ที่กลายมาเป็นแนวคิดหลักของอนาคต

ศึกษาจนถึงปัจจุบันคือแนวคิดเชิงระบบ (systems thinking) แนวคิดเชิงระบบมีคุณลักษณะ
หลักคือการค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ (part) กับองค์รวม (whole) และการเปลี่ยน
จากกรอบความคิดเชิงโครงสร้าง (structure) เป็นกรอบความคิดเชิงกระบวนการ (process) แนวคิด
เชิงระบบที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาสมัยใหม่เกิดขึ้นในวงการวิชาการในสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยรับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์แนวปฏิฐานนิยมและวิธีการวิจัย
แบบประจักษ์นิยม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานของโลกทัศน์แบบฟิสิกส์ของนิวตัน 

แนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งธรรมชาติของมนุษย์สามารถย่อส่วนลงมาเป็นกลไก
ได้ จงึสามารถท�านายและพยากรณ์ได้ว่า สิง่เหล่านัน้จะเปลีย่นแปลงไปอย่างไรในอนาคต แนวคดินีเ้ชื่อ
ในความจริงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและเป็นสากล จึงเป็นรากฐานของความคิดที่ว่า อนาคตที่ท�านายได้มีอยู่
หนึ่งเดียว (one predictable future) และสามารถทดลองและพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์14 
ด้วยอิทธิพลของแนวคิดปฏิฐานนิยมและประจักษ์นิยม ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์หลักในวงการวิชาการ
ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 นักอนาคตศึกษาในยุคนั้นจึงเน้นการท�านายอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยวิธีคิด
และวิธีการที่มุ่งพัฒนาให้การศึกษาอนาคตเป็นวิทยาศาสตร์

แนวคิดอนาคตศึกษาแบบการท�านายอนาคตเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจสังคม
ในประเทศตะวันตกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามแรงผลักดันของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู ่ของผู ้คนท่ัวไปปรับเปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ผลิตแบบใหม่ ทั้งในด้านวิธีการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งใน
ด้านการบริโภค การด�ารงชีวิตประจ�าวันในครัวเรือน การแพทย์และสาธารณสุข ไปจนถึงด้านการ
พักผ่อน นันทนาการและประเพณีวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ศาสตร์ด้านการ
ศึกษาอนาคตได้รับความสนใจและมีการลงทุนพัฒนาแนวคิดและวิธีการอย่างจริงจังในช่วงต่อมา
คือการวางแผนเพื่อการทหาร กล่าวได้ว่า ความจ�าเป็นด้านการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นปัจจัยเร่งที่ท�าให้การศึกษาอนาคตก้าวข้ามแนวคิดอนาคตแบบตายตัวที่มีมาแต่เดิม และมุ่งพัฒนา
เข้าหากระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล การวางแผนยุทธศาสตร์ และการ
บริหารจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อน 
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สงคราม	การวางแผน
และอนาคต

อนาคตกับการวางแผนเป็นของคู่กัน เป้าหมายของการวางแผนไม่ได้อยู่ที่อดีตหรือปัจจุบัน แต่อยู่ที่
อนาคต การวางแผนเกิดขึ้นมาพร้อมกับสังคมมนุษย์ กลุ่มชนเผ่าในอดีตมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการ
วางแผนเพื่อความอยู่รอด นับตั้งแต่การวางแผนออกไปล่าสัตว์และการวางแผนเพาะปลูก ไปจนถึง
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เมื่อสังคมมนุษย์มีวิวัฒนาการ โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมอืงมคีวามซบัซ้อนมากข้ึน ความจ�าเป็นและขอบเขตในการวางแผนของมนุษย์ยิง่เพิม่มากขึน้ตาม 
การสร้างปราสาทและเมืองโบราณดังที่เห็นหลงเหลือในกลุ่มปราสาทนครธมและนครวัด การสร้าง
ปิระมิดในอารยธรรมโบราณท้ังอียิปต์และอินคา การสร้างก�าแพงเมืองจีน โครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
เหล่านี้ล้วนส�าเร็จได้ด้วยการวางแผนทั้งสิ้น

กิจกรรมส�าคัญของสังคมมนุษย์ท่ีต้องวางแผนเป็นพิเศษนับตั้งแต่สมัยโบราณคือการท�าสงคราม 
เจงกสี ข่าน สามารถบุกยดึครองแผ่นดนิเกอืบทัว่เอเชียและยโุรปตะวนัออกได้ ก็ด้วยการวางแผนก�าลงั
ในการเคลือ่นย้ายเสบยีงและล�าเลยีงพล  พระเจ้าบเุรงนองต้องวางแผนระดมพลและทรพัยากรมาก่อน
หน้าการยกทพัเข้ามาตกีรงุศรอียธุยาจนน�ามาสูก่ารเสยีกรุงศรีอยธุยาครัง้ทีห่นึง่ กลศกึในวรรณกรรมสาม
ก๊กแสดงถึงการเตรียมพร้อมและการน�าเอาทรพัยากรทกุอย่างทีม่อียูน่�ามาใช้อย่างมปีระสิทธภิาพในการ
ท�าศกึสงคราม โดยเฉพาะความส�าคญัของการวางกลยทุธ์และยทุธวธิกีารสู้รบ ซึง่สามารถท�าให้เอาชนะ
ข้าศึกได้แม้อาจมีก�าลังไพร่พลน้อยกว่า นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา กิจกรรมการวางแผนที่
เป็นระบบและมีขั้นตอนท่ีชัดเจนขยายออกไปจากขอบเขตของการเตรียมพร้อมเพื่อการสงคราม โดย
ครอบคลุมถึงการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนชีวิตด้านการเงินของแต่ละคน แม้กระทั่ง
ในเรื่องพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์เช่นการมีบุตรยังต้องวางแผนครอบครัว  แต่กระนั้นก็ตาม การ
วางแผนส�าหรับสงครามยังคงเป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิดและทรัพยากรทุกด้าน มากกว่าการ
วางแผนนโยบายด้านอื่น

เหตุการณ์ส�าคัญในด้านการเมืองการปกครองและการทหารที่เกิดขึ้นในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
บางส่วนในเอเชียตะวันออกในช่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ท�าให้
เกิดความจ�าเป็นและการผลักดันแนวคิดการรวมศูนย์ของการวางแผนโดยรัฐบาล เพื่อระดมพลและ
ทรัพยากรในการเตรียมพร้อมส�าหรับการท�าสงคราม ในช่วงน้ีเองที่เกิดแนวคิดการมองอนาคต
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อย่างเป็นระบบ โดยขยายขอบเขตจากงานด้านการทหารไปจนถึงการวางแผนด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ชุดเหตุการณ์ส�าคัญที่เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองภาพอนาคตและ
การวางแผน เริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ ตามด้วยการก่อตัว
และเข้ากุมอ�านาจของระบบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียต และลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีและระบบนาซี
เยอรมนี จนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและระบบการวางแผนพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูประเทศหลัง
จากสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
การวางแผนการท�าสงครามในยโุรปและสหรฐัอเมรกิาได้สร้างเมลด็พนัธุส์�าหรบัการศกึษาอนาคต

อย่างเป็นระบบ โดยเริม่ต้นในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่1 (ค.ศ.1914-1918) จนเตบิใหญ่กลายเป็นอนาคต
ศึกษามาจนถึงในปัจจุบัน ก่อนหน้าน้ัน องค์กรหรือกลุ่มคนที่สามารถระดมคนและทรัพยากรจ�านวน
มากเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทั้งประเทศมักเป็นเพียงผู้น�าด้านการทหารในการเตรียมพร้อม
เพื่อท�าสงคราม แต่การระดมพลและทรัพยากรทั้งประเทศเพื่อสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง ไม่ได้จ�ากัดอยู่
เพียงกองทัพ แต่รวมไปถึงผู้น�าฝ่ายพลเรือนที่ต้องยกระดับความสามารถด้านการศึกษา การผลิตทาง
อุตสาหกรรม และความพร้อมด้านสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ การสื่อสาร การขนส่ง รวมไปถึงการผลิตเสบียงอาหาร การเตรียมตัว
รับมือกับสงครามจ�าเป็นต้องวางแผนอย่างละเอียดและซับซ้อน ทั้งระบบการจัดสรรทรัพยากรวัตถุ
และบุคลากรในการผลิต และการกระจายและจัดส่งอาหารและเครื่องนุ่งห่ม การเตรียมพร้อมส�าหรับ
สงครามโลกครั้งที่หน่ึงเพิ่มขีดความสามารถด้านองค์กรในการสร้างระบบการคาดการณ์ของหลาย
ประเทศในยุคต่อมา15

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่
อีกสถานการณ์ส�าคัญท่ีสร้างฐานความคิดและความจ�าเป็นในการสร้างระบบการคาดการณ์คือ

ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ใหญ่ (The Great Depression) ในช่วง พ.ศ. 2472-2482 ระหว่างสงครามโลก
ครัง้ทีห่นึง่กบัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ภาวะตกต�า่ของตลาดหุน้และเศรษฐกจิในภาพรวมส่งผลกระทบไป
ทัว่โลก ท�าให้แนวคดิและข้อเสนอในการจดัการกบัเศรษฐกจิแนวใหม่แพร่ขยายและเป็นทีย่อมรบัมาก
ขึน้ ก่อนหน้านัน้ เป็นท่ีเช่ือกนัว่า เมือ่เศรษฐกิจตกต�า่ กลไกตลาดจะสามารถปรบัเข้าสูด่ลุยภาพได้ด้วย
ตนเอง แต่การทีภ่าวะเศรษฐกจิได้ตกต�า่เป็นเวลานานและไม่มวีีแ่ววว่าจะฟ้ืนตวัขึน้ เป็นเหตใุห้แนวคดิ
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian economics) ได้รับการตอบรับมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศ
เล็งเห็นบทบาทในการแทรกแซงในตลาดเพ่ือลดผลกระทบจากการว่างงานและเงินเฟ้อ ด้วยวิธีการ
ควบคมุและชีน้�าระบบเศรษฐกจิ พร้อมกบัการลงทนุของรฐัในโครงการขนาดใหญ่เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 

ตัวอย่างส�าคัญที่สะท้อนแนวคิดนี้คือนโยบายนิวดีล (New Deal) ของประธานาธิบดีแฟรงกลิน 
ดี โรสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) รัฐบาลกลางสหรัฐด�าเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หนึ่งโครงการตามนโยบายนี้คือโครงการพัฒนาลุ่มแม่น�้าเทนเนสซี 
(Tennessee Valley) ซึ่งเริ่มต้นในค.ศ.1933 โดยมีโครงการย่อยที่มุ่งไปที่การพัฒนาภูมิภาคที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่า อาทิ การพัฒนาเขื่อนและระบบชลประทานทีใ่ช้น�า้เพือ่
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การผลิตไฟฟ้า การเกษตร และการป้องกนัน�า้ท่วม ไปจนถึงการพัฒนาฐานการผลติอตุสาหกรรมปุย๋และ
การเกษตรแปรรูป องค์การพฒันาลุม่แม่น�า้เทนเนสซี (Tennessee Valley Authority) เป็นตวัอย่างส�าคญั
ขององค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้เพ่ือมุง่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัภมูภิาค และเป็นต้นแบบของการวางแผน
ภาค (regional planning) ในยคุต่อมา

นโยบายและโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่น้ีท�าให้เกิดแนวคิดและขั้นตอนที่
ต่อมากลายเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาและวางแผนเพื่ออนาคตที่ยังคงใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ล�าดับขั้น
ตอนของการวางแผนตามแนวทางดังกล่าวมีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์และตีความจากหลักฐานเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับแนว
โน้มจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่ด�าเนินการใด ๆ 
3. การสร้างทางเลือกของแนวทางด�าเนินการและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก 
4. การประเมินว่าทางเลือกของภาพอนาคตไหนพึงประสงค์ที่สุด 
5. การก�าหนดนโยบายและโครงการเพื่อด�าเนินการให้บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 

จะเหน็ได้ว่า ขัน้ตอนทัง้ห้านีเ้ป็นพืน้ฐานของกระบวนการวางแผนทีย่งัคงใช้อยูท่ัว่ไปในการวางแผน
พัฒนาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะในระดับองค์กร เมืองหรือประเทศ  และเป็นแบบยึดหลักการเหตุผลและ
ครอบคลุม (rational-comprehensive planning model) ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักของวงการ
วางแผนนโยบายมาเป็นเวลานาน

ระบอบคอมมิวนิสต์ของโซเวียต
อีกแนวคดิหน่ึงทีป่พูืน้ฐานแนวคดิการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบเพือ่การวางแผนพฒันาประเทศ 

คอืแนวคดิระบอบคอมมวินสิต์ ซึง่ได้รบัอทิธพิลอย่างมากจากงานเขยีนเรือ่ง “ทนุ” (Das Kapital) ของ
คาร์ล มากซ์  (Karl Marx)  งาน “แถลงการณ์พรรคคอมมวินสิต์” (The Communist Manifesto)  ของ
คาร์ล มากซ์ และฟรีดริช เองเงิลส์  (Friedrich Engels) และ “จักรวรรดินิยม: ขั้นสูงสุดของทุนนิยม” 
(Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) ของวลาดีมีร์ เลนิน (Vlademir Lenin)   การ
ปฏวิติัล้มล้างระบบกษตัรย์ิของรสัเซยีหรอืทีเ่รยีกว่า การปฏวิตับิอลเชวคิ (Bolshevik) น�าไปสูร่ะบบการ
ปกครองและการบรหิารเศรษฐกจิสงัคมแบบใหม่ ซึง่ยดึหลกัการปกครองโดยชนชัน้กรรมาชพี (prole-
tariat) การยกเลิกทรัพย์สินส่วนตัวของเอกชนและการควบคุมวิธีการผลิตโดยรัฐ 

การวางวสิยัทศัน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศกลายเป็นองค์ประกอบส�าคัญของนโยบายรฐัหลงั
จากทีพ่รรคบอลเชวคิเข้ายดึครองอ�านาจ เม่ือรฐับาลได้ยดึท่ีดนิและบรษิทัของเอกชนให้เป็นของรฐัเกอืบ
ทัง้หมดแล้ว จงึก่อตัง้องค์กรของรฐัท่ีมุง่เน้นการวางแผนเพือ่พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและเศรษฐกจิ 
ได้แก่ องค์กร GOELRO หรือองค์การไฟฟ้าของรัฐบาล (State Commission for Electrification of 
Russia) และองค์การวางแผนของรัฐบาล Gosplan16 ภายใต้การท�างานขององค์กร Gosplan นี้เองที่
มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ส�าหรับช่วง พ.ศ. 2471-2476 นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการ
วางแผน 5 ปีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติของสหภาพโซเวียตและหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
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การวางแผนพัฒนาระดับประเทศในยุคแรกเป็นไปในลักษณะแบบลองผิดลองถูก เน่ืองจากไม่มี
สังคมหรือรัฐบาลไหนเคยท�ามาก่อน จึงไม่มีตัวอย่างให้ลอกเลียนแบบได้ ส�าหรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ในช่วงนั้น การวางแผนถือเป็นการทดลองที่มีความซับซ้อน17 แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้พัฒนาปรับเปลี่ยน
แนวคิดจากที่แต่เดิมการวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีจ�าเป็นต้องท�าเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า กลาย
เป็นการวางแผนเพ่ือก�าหนดเป้าหมายของอนาคตท่ีไกลกว่าส่ิงที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับก�าหนด
วิธีการในการบรรลุเป้าหมายนั้น แนวคิดดังกล่าวขยายขอบเขตจนครอบคลุมทั้งภาพอนาคตระยะยาว 
(10 ปีขึ้นไป) ระยะกลาง (5-10 ปี) ระยะสั้น (1-5 ปี) และแผนด�าเนินการ (1 ปี หรือทุกไตรมาส)18 

แนวคิดหลักในการวางแผนของกลุ่มบอลเชวิคถือว่าจุดเปล่ียนที่ส�าคัญในเชิงประวัติศาสตร์การ
วางแผน ตรงที่การมองว่า ภาพอนาคตไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปตามแนวโน้มที่ผ่านมาเสมอไป การกระท�า
ในปัจจุบันสามารถท�าให้ภาพอนาคตตัดขาดจากภาพอดีตและปัจจุบันที่ไม่พึงประสงค์ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ
เสนอของเลนิน การปฏิวัติไม่จ�าเป็นต้องรอให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของสังคมน้ันพัฒนาจนถึงขึ้น
ระบบทนุนยิมสกุงอมแบบเยอรมนตีามทีม่ากซ์เสนอไว้ แต่สามารถด�าเนนิการได้เลยโดยชนชัน้แรงงานที่
สามารถรวมตวัและก่อการปฏวิตั ิแนวคดิดงักล่าวสะท้อนอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิ 5 ปีฉบบัแรก  ซึง่
กรอบแนวคดิของการวางแผนไม่ได้ยดึกบัการยดืแนวโน้มจากอดตีทีว่เิคราะห์จากข้อมลูในอดตีต่อออก
ไปเป็นภาพอนาคต ทีเ่รยีกว่า genetical planning แต่ให้ความส�าคัญกบัการวางแผนแบบ teleological 
planning ซึง่เน้นการก�าหนดเป้าหมายยิง่ใหญ่ทีส่งัคมต้องการเข้าไปให้ถงึ แล้วให้การวางแผนมบีทบาท
ในการก�าหนดวธิกีารบรรลเุป้าหมายนัน้19 ความเชือ่หลักในส่วนนีคื้อ อดตีไม่ได้เป็นตวัชีน้�าอนาคต และ
สังคมสามารถก้าวข้ามอดีตได้ด้วยการตัดสินใจและการด�าเนินการที่มุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่ง
มั่นทางการเมือง จะเห็นว่า แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อกรอบความคิดในการวางแผนมาจนถึงปัจจุบัน และ
มักปรากฏในการตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศและองค์กรในระดับต่าง ๆ ทั่วโลก 

ลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีและระบบนาซีเยอรมนี
แนวคดิการวางแผนเพือ่อนาคตยิง่ได้รบัความส�าคญัในการปกครองแบบเผดจ็การของรฐับาลลทัธิ

ฟาสซิสต์ในอิตาลี ซึ่งครอบครองอ�านาจอย่างเด็ดขาดในช่วง พ.ศ. 2465-2486 และการปกครองของ
รัฐบาลนาซีในเยอรมนีในช่วง พ.ศ. 2476-2488  รัฐบาลทั้งสองด�าเนินนโยบายกุมอ�านาจการบริหาร
จัดการอย่างเด็ดขาด โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นเลิศของชาติในด้านการเศรษฐกิจและด้าน
การทหาร ไปพร้อมกับการรวบอ�านาจของหน่วยงานส่วนกลางในด้านการจัดการสังคมและการเมือง 
แม้ว่าระบบเศรษฐกิจในท้ังสองประเทศยังคงเป็นแบบทุนนิยม แต่ไม่ได้เป็นทุนนิยมที่เป็นไปตามกลไก
ตลาด แต่ขึ้นอยู่กับการควบคุมและจัดการโดยรัฐบาลกลาง เครื่องมือส�าคัญของการวางแผนระบบ
เศรษฐกิจคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบครอบคลุม (comprehensive planning) ซึ่งก�าหนดนโยบาย
และกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจในแทบทุกด้านของระบบเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
4 ปี ของรัฐบาลนาซีฉบับแรกด�าเนินการใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2476 และฉบับที่สองในพ.ศ. 247920

สงครามโลกครั้งที่สอง
การวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกใน

ทศวรรษที่ 1930 ไม่ได้มุ่งไปที่การผลิตด้านการเกษตร แต่ให้ความส�าคัญอย่างมากกับการผลิตทาง
อุตสาหกรรมหนัก เบื้องหลังของการปรับเปลี่ยนกรอบเป้าหมายของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใน
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ช่วงดงักล่าวคอื แนวคดิทีเ่ชือ่ว่าการพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติและอ�านาจของประเทศให้ยิง่ใหญ่
ขึ้นนั้น ต้องเน้นที่อุตสาหกรรมการผลิต อีกเป้าหมายหนึ่งที่ส�าคัญมากคือการเตรียมพร้อมส�าหรับการ
ท�าสงครามที่เริ่มคุกรุ่นขึ้นทั่วทั้งยุโรปและเอเชียตะวันออก

การเตรียมพร้อมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในนโยบายการวางแผนประเทศ ไม่เฉพาะในรัฐบาล
ฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมนี แต่รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และญี่ปุ่น การวางแผนประเทศ
ครอบคลุมรายละเอียดทุกด้านของระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการจัดสรรพลังงาน วัตถุดิบใน
การผลิต อาหาร ยา และเครื่องนุ่งหุ่ม ไปจนถึงการจัดการระบบขนส่งและนโยบายด้านการศึกษา 
การวางแผนเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิทีต่กต�า่อย่างมากมาก่อนหน้านัน้ ถกูแทนทีโ่ดยการวางแผนเพือ่เตรยีม
พร้อมส�าหรบัสงครามครัง้ใหญ่ทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนอกีไม่นาน หลงัจากนัน้ เมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ทีส่อง
ขึ้น กรอบแนวคิดและการวางแผนเพื่ออนาคตจึงก�าหนดโดยความจ�าเป็นเร่งด่วนในการท�าสงคราม 

การวางแผนพัฒนาประเทศยิ่งเพิ่มความส�าคัญยิ่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบส้ินลง แทบทุก
ประเทศที่เข้าร่วมในสงครามต้องวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ีตกต�่าลงอีกครั้ง หลังจากทุ่มเททรัพยากร
ไปในการต่อสู้สงคราม นับตั้งแต่การบูรณะและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขึ้นมาใหม่ หลังจากที่
ถูกท�าลายไปจากการถล่มระเบิด รวมถึงการฟื้นฟูและก่อตั้งสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ขึ้นมาใหม่ ความจ�าเป็นในการวางแผนเพื่ออนาคตน้ีไม่ใช่เกิดกับเฉพาะประเทศแพ้สงคราม ทั้งญ่ีปุ่น 
เยอรมนี และอิตาลี แต่ครอบคลุมถึงประเทศพันธมิตรด้วยเช่นกัน ความเสียหายและสูญเสียครั้งใหญ่
จากสงครามโลกครัง้ทีส่องท�าให้ต้องปรบัเปลีย่นแนวคดิและแนวทางในการวางแผนเพือ่อนาคตในระดบั
ขนาด ขอบเขตและความเร็วที่อาจไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก21  

แนวคิดการวางแผนพัฒนาระดับประเทศเป็นท่ียอมรับมากขึ้นในหลายประเทศในยุโรปในช่วง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา อาทิ อังกฤษ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส22 ส่วนหนึ่ง
ด้วยเพราะผู้น�าของประเทศเหล่าน้ีเรียนรู้จากประสบการณ์ของหลายประเทศในช่วงสงครามแล้วว่า 
รัฐบาลสามารถควบคุมและจัดการกับระบบเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
ด้านการแลกเปลีย่นเงนิตรา และด้านการก�าหนดนโยบายและงบประมาณเพือ่การลงทนุของรฐับาลไป
ในอนาคต องค์ประกอบส�าคญัของการวางแผนพฒันาประเทศตามแนวทางนีค้อื การก�าหนดเป้าหมาย
และทศิทางการเตบิโตทางเศรษฐกจิ รวมทัง้นโยบายและมาตรการทีจ่ะใช้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

การวางแผนพัฒนาประเทศของฝรั่งเศสเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้วงการวิชาการด้านอนาคตศึกษา
ได้ก่อตัวขึ้นอย่างแพร่หลายในฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1950  หลังจากที่แกสตอง แบร์เจย์ (Gaston 
Berger) ก่อตั้งศูนย์นานาชาติว่าด้วยการศึกษาอนาคต (Centre International de Prospective) 
ขึน้ใน พ.ศ. 2500 และเร่ิมตีพมิพ์เผยแพร่วารสารวชิาการช่ือ Prospective ในช่วงเดยีวกัน นกัวชิาการ
ด้านอนาคตศึกษาของฝรั่งเศสหลายคนได้เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดย
รับหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจสังคมของฝร่ังเศสไปจนถึง 
พ.ศ. 252823   

ต่อมา แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de Jouvenel) ได้ก่อตั้งสมาคมนานาชาติการศึกษา
อนาคต (Association Internationale de Futuribles) ที่กรุงปารีสเมื่อ พ.ศ. 2503 และเป็นแรง
ส�าคัญในการขยายเครือข่ายระดับโลกของนักวิชาการด้านอนาคตศึกษา  เดอ จูวีเนลยังตีพิมพ์หนังสือ
ชื่อ L'Art de la Conjecture (The Art of Conjection) ซึ่งถือเป็นหมุดหมายส�าคัญในวิวัฒนาการ
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ของอนาคตศาสตร์ หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานที่เป็นกรอบของอนาคตศึกษา 
รวมถึงรูปแบบ วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาอนาคต โดยเช่ือมโยงกับความจ�าเป็นและกิจกรรมด้าน
การวางแผนพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สรุปได้ว่า การศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน มีรากฐาน
มาจากการวางแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปถึงการเตรียมพร้อมด้านการทหารและ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อท�าสงคราม รวมไปถึงการวางแผนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเสียหายไปในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้ง แนวคิดการศึกษาอนาคตในช่วงแรก
ของววิฒันาการของศาสตร์นีจ้งึแยกไม่ออกจากกจิกรรมด้านการวางยทุธศาสตร์การทหารและด้านการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมระดบัประเทศ ทัง้ในประเทศทนุนยิมตะวนัตกและในประเทศคอมมวินสิต์
ในยุโรปตะวันออก กิจกรรมพ้ืนฐานของการคาดการณ์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนพัฒนา
ประเทศนับจากน้ันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท้ังการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากอดีตใน
เชิงปริมาณ การคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การตั้งเป้าหมายที่ต้องบรรลุในอนาคต รวม
ถึงการก�าหนดนโยบายและมาตรการ การด�าเนินแผนงานและโครงการตามนโยบาย และการประเมิน
และปรับเปลี่ยนเป้าหมายและนโยบาย 

อนาคตกับการวางแผนสร้างชาติ
แนวคดิการศกึษาอนาคตอย่างเป็นระบบเพือ่การวางแผนพฒันาด้านเศรษฐกจิสังคมแพร่ขยายจาก

ประเทศในยุโรปไปยังพื้นที่อื่นของโลกในทศวรรษที่ 1950-1960 ตามกระแสการประกาศเอกราชของ
ประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่จากที่แต่เดิมที่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศในยุโรปมาก่อน  ประเทศใหม่
เกิดขึ้นจ�านวนมากทั่วโลก ทั้งในเอเชีย เช่น อินเดีย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ในแอฟริกา เช่น โมซัมบิก
และเคนยา  และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน เช่น จาเมกาและบาร์เบโดส ในช่วงระหว่างการรณรงค์
เรียกร้องเอกราชและหลังจากที่ได้รับเอกราชแล้ว ผู้น�าของประเทศเหล่านี้มีพันธกิจต้องน�าสังคมเข้าสู่
อนาคตในรปูแบบและสถานการณ์ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน ภาพอนาคตทีแ่ต่เดมิก�าหนดไว้โดยกฎระเบยีบ
ของเจ้าอาณานคิมต้องแทนทีด้่วยภาพอนาคตท่ีเป็นทางเลอืกใหม่ ค�าถามและประเดน็ส�าคญัจ�านวนมาก
ทีต้่องหาค�าตอบ อาท ิโครงสร้างสถาบนัด้านการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมส�าหรบัอนาคตจะเป็นอย่างไร 
จะยงัคงใช้ของเดมิทีต่กทอดหลงเหลอืมาจากช่วงอาณานคิม จะสร้างขึน้มาใหม่หมด หรอืจะผสมผสาน
ของเก่ากับของใหม่ได้หรือไม่และอย่างไร นอกจากน้ี ยังมีค�าถามในด้านอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น ธงชาติและเพลงชาติ หรือแม้แต่ชื่อของประเทศจะเป็นอย่างไร เป็นต้น 

ในประเทศเกิดใหม่เหล่านี ้การประกาศเอกราชจากเจ้าอาณานคิมเดมิเสมอืนหนึง่เป็นการประกาศ
ว่า อนาคตต่อไปจะไม่เหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กระนั้นก็ตาม แม้ว่าประวัติศาสตร์และความเป็น
ตัวตนในสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาก่อนในประเทศเหล่านี้ อาจใช้เป็นพื้นฐานแนวคิดและวาทกรรม
ในการสร้างชาตไิด้บ้างกต็าม แนวทางการพฒันาและสร้างชาตใินภาพรวมทีเ่กดิขึน้นัน้กลบัเป็นไปตาม
แนวคดิสมยัใหม่และการพฒันาตามต้นแบบของประเทศตะวนัตกเสียเป็นส่วนใหญ่24  สาเหตสุ�าคญัเป็น
เพราะผูน้�าการรณรงค์ประกาศเอกราชและผูน้�าประเทศในช่วงแรกของการสร้างชาตใิหม่นัน้ โดยมากได้
รบัการศกึษาจากประเทศตะวนัตก จงึรบัอทิธพิลด้านความคดิเกีย่วกบัการสร้างชาตทิีมุ่ง่เน้นการพฒันา
เศรษฐกิจสังคมที่ทันสมัย ไม่ผูกติดอยู่กับกรอบแนวคิดตามสังคมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 
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นอกจากนี้ นักวางแผนนโยบายการพัฒนาในประเทศใหม่เหล่าน้ียังเชื่อในบทบาทส�าคัญของรัฐ
ในการก�าหนดเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รวมถึงบทบาทในการด�าเนินนโยบายเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ ความเชื่อในบทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศนี้ได้รับการสนับสนุน
และผลักดันจากรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น ธนาคารโลก การช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนามีท้ังในระดับการวางแผนนโยบายการ
พัฒนา และในระดับการด�าเนินโครงการพัฒนาด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือและ
เงินกู้ยืม และการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  องค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษา
อนาคตและการวางแผนในยุคดังกล่าวคือ ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านเทคนิคของประเทศ
พัฒนาแล้วมักมาพร้อมกับชุดกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ภาพอุดมคติของความเป็น
สังคมที่พัฒนาแล้ว รวมถึงวิธีการวางแผนที่จะน�าไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมทันสมัยที่คาดว่าดีกว่า
ของดัง้เดมิ  กรอบความคดิและทฤษฎเีหล่านีม้ผีลอย่างยิง่ต่อการมองภาพอนาคตของสังคม โดยเฉพาะ
มโนทัศน์ของกลุ่มชนชั้นน�าและนักเทคโนแครตท่ีมักเป็นผู ้ก�าหนดภาพอนาคตของประเทศที่ใช้
เป็นกรอบในการวางแผนนโยบาย

จะเห็นได้ว่า อนาคตศึกษาในยุคแรกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดระบบศาสตร์ (systems 
science) ในวงการวชิาการและแนวคดิการวางแผนพฒันาด้านเศรษฐกจิสังคมระดบัประเทศ ซึง่รฐับาล
หลายประเทศในยโุรปได้ใช้อย่างจรงิจงัในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยเฉพาะสหภาพโซเวยีตและ
ฝรัง่เศส แนวความคดิการวางแผนนีต่้อมาแพร่ขยายไปยงัประเทศก�าลังพฒันาอืน่ ๆ   รวมถงึประเทศไทย 
ซึ่งเริ่มจัดท�าแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา การวางแผน
พฒันาประเทศนีใ้ช้กรอบแนวคดิและวธิกีารในการวเิคราะห์แนวโน้มในอดตีและการคาดการณ์อนาคต
ที่เรียนรู้มาจากประเทศตะวันตกเป็นหลัก

แนวคิดการวางแผนแบบนี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในประเทศที่ประกาศเอกราชจากชาติอาณานิคม
เท่านั้น หลายประเทศไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับอิทธิพล
ด้านแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบสมัยใหม่ และมีการก�าหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศทุก 4-5 ปี ในกรณีของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจ
แห่งชาตขิึน้ใน พ.ศ. 2493 โดยมหีน้าทีเ่สนอความเห็นและค�าแนะน�าต่อรฐับาลในเร่ืองเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
ของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะตาม
ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก และเปลี่ยนชื่อเป็นส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สภาพัฒน์  อาจกล่าวได้ว่า สภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นองค์กรวางแผน
พัฒนาประเทศเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้น�าเอาวิธีการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา 

สรุปได้ว่า ในยุคทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 การสร้างชาติของประเทศก�าลังพัฒนาภายหลัง
การประกาศเอกราชจากเจ้าอาณานิคม ท�าให้เกิดความต้องการในการวิเคราะห์และมองภาพอนาคต
ของประเทศอย่างเป็นระบบ เนื่องด้วยความจ�าเป็นในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ประเทศ และความเร่งด่วนในการสร้างอตัลักษณ์และภาพลกัษณ์ของความเป็นชาตหิลงัจากทีไ่ด้ประกาศ
เอกราชแล้ว แนวคิดและวิธีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศพัฒนามาก่อนในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา จึงได้แพร่หลายไปทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง
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อนาคตเชิงพยากรณ์
และประจักษ์นิยม

ไม่ว่าในศาสตร์ใดก็ตาม การแบ่งกลุม่ทฤษฎ ีแนวคดิและวธิกีารวเิคราะห์ย่อมมอียูห่ลากหลาย โดยขึน้อยู่
กับเกณฑ์และวิธีการที่นักวเิคราะหแ์ต่ละคนเลอืกใช้ การแบ่งกลุ่มทฤษฎีและแนวคิดด้านอนาคตศกึษา
ก็เช่นกัน นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาหลายคนได้เสนอวิธีการแบ่งกลุ่มแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์นี้ไว้
หลายแบบ หนึ่งในนั้นคือนักอนาคตศึกษาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือเจนนิเฟอร์ กิ๊ดลีย์ (Jennifer Gidley) 
ซึง่แบ่งกลุม่แนวความคดิด้านอนาคตศกึษาไว้ 5 กลุม่ ได้แก่ (1) เชงิพยากรณ์และประจกัษ์นยิม (predic-
tive-empirical) (2) เชิงวิพากษ์และบรรทัดฐาน (critical-normative) (3) เชิงวัฒนธรรมและตีความ 
(cultural-interpretive) (4) เชงิการมส่ีวนร่วมและรณรงค์ทางสังคม (participatory-advocacy) และ 
(5) เชิงบูรณาการและองค์รวม (integral-holistic)25 เนื้อหาส่วนต่อจากนี้อธิบายแนวคิดทั้งห้ากลุ่มนี้

กลุ่มแรกคืองานอนาคตศึกษาเชิงพยากรณ์และประจักษ์นิยม กระแสความรู้หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและกลายมาเป็นพื้นฐานส�าคัญของอนาคตศึกษาในยุคต่อมาคือการวิจัย
ด�าเนินงาน (Operations Research หรือ OR) ใน พ.ศ. 2482 นักวิทยาศาสตร์ในกองทัพอังกฤษ
ได้รับค�าสั่งให้วิเคราะห์หาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ในปฏิบัติการท่ัวไปของกองทัพอากาศ 
จนท้ายที่สุดสามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operational system) ที่ใช้ระบบเรดาร์ในการสู้รบ
ทางอากาศกับฝูงบินของเยอรมนี และท�าให้อังกฤษสามารถเอาชนะการต่อสู้ทางอากาศบนน่านฟ้า
อังกฤษได้ใน พ.ศ. 248326 ระบบปฏิบัติการดังกล่าวมีองค์ประกอบส�าคัญที่กลายเป็นพื้นฐานส�าหรับ
การศึกษาอนาคตในยุคต่อมา นั่นคือ ระบบวิเคราะห์ที่ใช้เทคโนโลยีเรดาร์เพื่อคาดการณ์ว่า เครื่องบิน
ทิ้งระเบิดของเยอรมนีจะมุ่งไปที่ไหนและเมื่อใด ระบบคาดการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองบนิรบขององักฤษในการตดัสนิใจท่ามกลางทางเลอืกของสถานการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต

ความส�าเร็จของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเลือกในการสู้
รบครั้งนั้น ท�าให้กองทัพของประเทศอื่นให้ความส�าคัญกับแนวทางน้ีมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศได้
สร้างทมีนกัวเิคราะห์ในด้านนีโ้ดยเฉพาะ โดยในประเทศอังกฤษเรียกงานศึกษาแนวน้ีว่า Operational 
Research ส่วนในสหรัฐอเมริกา มักเรียกว่า Operations Research และ Systems Analysis27 ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ศาสตร์ด้านนี้พัฒนามามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้แบบจ�าลองเชิงคณิตศาสตร์
และสถิติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ช่วยในการตัดสินใจขององค์กร  การวิจัยด�าเนินงานมักสร้าง
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แบบจ�าลองขึ้นมาเพ่ือใช้วิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อนในโลกความเป็นจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพที่สุด 

การศกึษาอนาคตอย่างเป็นระบบมจีดุเริม่ต้นทีพ่ฒันาเป็นคู่ขนานกันในสหรัฐอเมรกิาและในยโุรป 
ส�าหรับในสหรัฐอเมริกา การวิเคราะห์อนาคตพัฒนาขึ้นจากการพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือใน
การวเิคราะห์ระบบ (systems analysis) ทีใ่ช้ในการเตรยีมพร้อมรบัมอืด้านการทหารและการสงคราม
เป็นหลัก นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ได้ก่อตั้งชมรมวิจัยระบบทั่วไป 
(The Society for General Systems Research) ขึ้นใน พ.ศ. 2498 เพื่อหาช่องทางในการประยุกต์
ใช้ความรู้ด้านระบบศาสตร์ (systems sciences) และไซเบอร์เนติกส์ (cybernetics) ซึ่งแต่เดิมหมาย
ถึงการศึกษาข้ามศาสตร์ (transdisciplinary) เพื่อท�าความเข้าใจในระบบการควบคุม (control) และ
สือ่สาร (communication) ของสิง่มชีวีติและเครือ่งจกัร28 แต่ในปัจจบุนัหมายถงึการศึกษาการควบคมุ
ระบบด้วยเทคโนโลยี

จะเห็นได้ว่า งานวิจัยด้านอนาคตศึกษายุคแรกในกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากคตินิยมในปรัชญา
วิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมตามโลกทัศน์แบบนิวตันที่มองธรรมชาติของมนุษย์และการเปลี่ยนไปใน
โลกตามกลไก และสามารถท�านายหรอืพยากรณ์ (predict) ได้ ความเชือ่พืน้ฐานของแนวคดิปฏฐิานนยิม
คือความจริงที่สามารถรับรู้ได้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยสามารถทดสอบ
และพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์แบบประจักษ์นิยม 

อนาคตศึกษาในยุคแรกเน้นการพยากรณ์อนาคตด้วยกระบวนการและวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ 
จึงสะท้อนกระบวนทัศน์หลักในวงการวิชาการในยุคนั้น ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ที่
พยายามพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยตามแนวคิดปฏิฐานนิยม เพื่อให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์
มากขึ้น ภายใต้กระแสทรรศน์ดังกล่าว นักอนาคตศึกษาในยุคนี้จึงเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่มีความเป็นกลางหรือภววิสัย (objectivity) เพื่อให้ภาพอนาคตที่คาดการณ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
อีกนัยหนึ่งคือ นักวิจัยด้านอนาคตศาสตร์ต้องการผลักดันให้การศึกษาอนาคตเป็นวิทยาศาสตร์และได้
รับการยอมรับมากขึ้น

จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์อนาคตด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ที่โครงการศึกษาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสหรัฐอเมริกาในช่วง พ.ศ. 2467-2479 โดยกลุ่มนักวิจัยที่แต่งต้ังโดย
ประธานาธิบดีสหรัฐ (President's Research Committee on Social Trends)29  ในงานดังกล่าว 
คณะผู้ศึกษา ซึ่งน�าโดยนักสังคมวิทยาชื่อ วิลเลียม ออกเบิร์น (William Ogburn) ได้รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจากข้อมูลส�ามะโนประชากรของประเทศ แล้วใช้เครื่องมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของผู้คน จากนั้นจึงพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแนวโน้มจากอดีต ต่อมาใน พ.ศ. 2480 คณะกรรมการทรัพยากร
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Resources Committee) ซึ่งมีออกเบิร์นเป็นกรรมการ
อยู่ด้วย ได้เผยแพร่รายงานช่ือ Technological Trends and National Policy, Including the 
Social Implications of New Inventions ซึ่งไดว้ิเคราะหแ์ละน�าเสนอแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และผลกระทบที่มีต่อสังคม 
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วิธีการศึกษาหลักท่ีใช้ในรายงานท้ังสองฉบับคือการคาดการณ์โดยใช้วิธีเชิงปริมาณในการค้นหา
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงจากอดตีจนถึงปัจจบุนั แล้วจงึประมาณค่าในอนาคตโดยการลากเส้นแนวโน้ม
ต่อไปยงัข้างหน้าอกี 2-3 ทศวรรษ ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงทางสังคมทีเ่ป็นพืน้ฐานของการวเิคราะห์แนว
โน้มและการคาดการณ์ของออกเบร์ินคอื การผลติสิง่ประดิษฐ์ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมท�าให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึง่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของสถาบนัทางสงัคมตามมา ตัง้แต่
ระดับครอบครัวไปจนถึงรัฐบาล  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมท�าให้ปรัชญา
ทางสังคมของผู้คนในยุคนั้นเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย้อนกลับไปท�าให้เกิดความต้องการในสินค้าและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการผลิตนวัตกรรมสืบเนื่องต่อไปเป็นวัฏจักร

แนวคิดผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมของออกเบิร์นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและกลาย
เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดของการประเมินเทคโนโลยี (technology assessment) ซึ่งพัฒนาต่อมา
เป็นวิธีการหนึ่งที่ส�าคัญของงานวิจัยด้านอนาคตศึกษา อีกท้ังยังได้กลายเป็นพันธกิจหลักขององค์กร
ส�าคัญด้านอนาคตศึกษา อาทิ  ส�านักงานประเมินเทคโนโลยี (Office of Technology Assessment) 
ของรัฐสภาสหรัฐฯ

รายงานแนวโน้มทางสังคมฉบับดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการแสดงดัชนีเชิงปริมาณ
ที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ เพื่อก�าหนดและตัดสินใจใน
นโยบายส�าหรับอนาคต แนวคิดนี้ต่อมาได้แพร่หลายและพัฒนากลายเป็นขบวนการตัวบ่งช้ีทางสังคม 
(Social Indicators Movement) นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา ดัชนีเชิงปริมาณเหล่านี้มี
ตั้งแต่ด้านประชากร เศรษฐกิจ แรงงาน ไปจนถึงด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี30 การสร้างดัชนีด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมกลายพื้นฐานของการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาในยคุต่อมา นอกจากนี ้ด้วยการส่งเสริมของสหประชาชาติ
และเงนิช่วยเหลอืของรฐับาลสหรฐัฯ รฐับาลในหลายประเทศท่ัวโลกได้เกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ตวัเลข
เหล่านี้ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สืบเนื่องมาจนถึงแนวคิดตัวชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นพ้ืนฐานของการวางแผนนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน31 และตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในปัจจุบัน  อาจกล่าวได้ว่า การเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยที่เร่ิมมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2500 ก็รับอิทธิพลมาจากขบวนการตัวบ่งช้ีทางสังคม
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

แนวคดิและวิธกีารพยากรณ์อนาคตอย่างเป็นระบบตามแนวปฏฐิานนยิมและประจักษ์นยิมนี ้ได้รบั
การสนบัสนนุอย่างจรงิจงัในสหรฐัอเมรกิาในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง และในช่วงเข้าสู่ยคุสงคราม
เย็นระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตกท่ีน�าโดยสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศตะวันออกที่น�าโดยสหภาพ
โซเวียต กลุ่มมหาอ�านาจทั้งสองฝ่ายพยายามพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและแสนยานุภาพให้
เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมกันนี้แต่ละฝ่ายได้พยายามพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ  ที่ช่วยให้สามารถวางแผน
และก�าหนดยุทธศาสตร์ทางทหารได้อย่างเฉียบคม ความส�าเร็จในการใช้การวิจัยด�าเนินงานหรือการ
วิเคราะห์ระบบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง น�าไปสู่การจัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นมาในช่วงหลังสงคราม 



29 | อนาคตศึกษา

ใน พ.ศ. 2488 กองทพัอากาศสหรฐัฯ รเิริม่โครงการร่วมกบับรษัิทดกัลาส แอร์คราฟ (Douglas Aircraft 
Company) ช่ือ Project RAND (“Research ANd Development) เพื่อวางแผนการพัฒนา
อาวุธในอนาคตระยะยาว โครงการดังกล่าวพัฒนาต่อมาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร (non-profit 
organization) ชื่อว่าแรนด์ คอร์ปอเรชัน (RAND Corporation) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักเป็นองค์กรที่
ปรกึษา (think tank) ให้กบัหน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา แม้ว่าแรนด์ไม่ถือว่าเป็นองค์กรทีป่รึกษา
แห่งแรก แต่ถือว่ามีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ในช่วงแรก กจิกรรมหลกัของแรนด์คอืการคาดการณ์ในประเดน็ด้านการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบาย การประเมิน
เทคโนโลยี และการเสนอข้อแนะน�าและข้อควรระวังในด้านต่าง ๆ หัวข้อการวิเคราะห์ครอบคลุม
ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องยนต์จรวดส�าหรับขีปนาวุธ การใช้
ขีปนาวุธข้ามทวีป การใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ ไปจนถึงการเลือกต�าแหน่งที่ตั้งของ
ฐานทัพ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการคาดการณ์การตัดสินใจของผู้น�าประเทศคอมมิวนิสต์ รวมถึง
สถานการณ์ด้านการทหารอืน่ ๆ  อกีมากมาย32 นอกจากการวเิคราะห์ประเด็นเชงิยทุธศาสตร์เหล่านีแ้ล้ว 
นักวิจัยของแรนด์ยังพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์ที่ถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้น โดยเน้นการใช้
แบบจ�าลองคณิตศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค�านวณของคอมพิวเตอร์ที่เริ่ม
พัฒนาขึ้นในยุคนั้น  อาทิ การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการทหาร และวิธีการเดลฟีหรือเดลฟาย (Delphi) 

แนวคดิและวธิกีารดงักล่าวได้รบัการพฒันาต่อด้วยนกัวจิยัในแรนด์ คอร์ปอเรชนัและสถาบนัเพือ่
อนาคต (Institute for the Future) ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีแยกตวัมาจากแรนด์ใน พ.ศ. 2511 
ตัวอย่างของวิธีการที่นักวิชาการในองค์กรเหล่านี้พัฒนาขึ้นมา ได้แก่ แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์และ
สถิติศาสตร์ การจ�าลองสถานการณ์ (simulation) การใช้เกม (gaming) รวมถึงวิธีการเดลฟายที่ยังคง
มใีช้กนัอย่างแพร่หลายในงานวจิยัด้านอนาคตศึกษาและสงัคมศาสตร์สาขาอืน่ งานวเิคราะห์ของแรนด์
ในช่วงต่อมาในทศวรรษที่ 1970 ครอบคลุมประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหาร เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร การแพทย์และสาธารณสขุ ปัญหาการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในเมอืง รวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  งานวิจัยของแรนด์และอีกหลายหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาใน
ช่วงสงครามเย็นได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและเทคนิคที่พัฒนาเพื่อการทหารในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมในเมอืง ทัง้การวจิยัด�าเนินงาน การวเิคราะห์ระบบ การวเิคราะห์ภาพถ่าย (photo imaging) 
และไซเบอร์เนติกส์ หนึ่งในผลลัพธ์ของงานวิจัยในแนวนี้คือโครงการฟื้นฟูเมือง (urban renewal) ใน
เมืองใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา33 

ไม่ว่าประเดน็วเิคราะห์จะเป็นด้านการทหารหรอืด้านสงัคมเศรษฐกจิทัว่ไป กรอบแนวคดิทีเ่ป็นพืน้
ฐานหลักของการวิเคราะห์และคาดการณ์ของทีมวิจัยของแรนด์ ยังคงเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบ โดย
ให้ความส�าคัญกับการมองปัญหาแบบองค์รวม (holistic) และความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ และระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนกับระบบทั้งหมด กรอบแนวความ
คิดนี้ยังเป็นพื้นฐานของการใช้คณะนักวิจัยจากสหสาขาที่ท�างานร่วมกัน พร้อมกับการวิเคราะห์ปัญหา
เดยีวกนัจากมมุมองทีแ่ตกต่างกนั ทัง้มมุมองในเชิงทฤษฎแีละเชงิปฏิบตั ิและจากมมุมองของผู้เช่ียวชาญ
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และนักวิชาการไปพร้อมกับมุมมองของผู้ปฏิบัติการและผู้สังเกตการณ์ทั่วไป คุณลักษณะส�าคัญอีก
ประการหนึ่งของแนวคิดและแนวทางการท�างานของทีมวิจัยของแรนด์คือ การสร้างแบบจ�าลองที่
ย่อส่วนระบบที่ก�าลังศึกษาอยู่ให้มีความซับซ้อนน้อยลง เพื่อสามารถน�าเอาแบบจ�าลองนั้นไปทดลอง
และพิสูจน์สมมติฐานต่อได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ แนวทางนี้เป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยด�าเนิน
การท่ีได้พัฒนามาก่อนหน้าน้ี ซ่ึงเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงองค์กรของประเด็นปัญหาที่ต้องการ
วเิคราะห์ การสือ่สารและปฏสิมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบ รวมไปถงึการควบคมุก�ากบัระบบ 
เพือ่ระบถุงึปัจจยัท่ีมีผลต่อการท�างานของระบบและปัจจยัทีส่ามารถจดัการปรบัเปลีย่นให้ดขีึน้ได้ ทัง้นี้ 
จดุมุง่หมายหลกัของการวเิคราะห์คอื เพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถตัดสนิใจด�าเนนิกิจกรรมทีน่�าไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบนั้น

การคาดการณ์ระยะยาวและการใช้กรอบอนาคตในการวิเคราะห์นโยบายเป็นกิจกรรมส�าคัญ
ที่กลายเป็นภาพลักษณ์หลักของแรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเอาเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตมาเป็นส่วนส�าคญัของการวเิคราะห์นโยบาย นกัวจิยัของแรนด์ยงัได้พฒันาวธิกีารคาดการณ์แบบ
ใหม่ไปพร้อมกับปรบัปรงุวิธกีารทีม่อียูแ่ล้วแต่เดมิ อาท ิการจ�าลองสถานการณ์โดยคอมพวิเตอร์ การใช้
เกมและการแสดงบทบาทสมมติ (role-playing) เทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมเชิงเส้นและไม่
เชิงเส้น (linear and non-linear programming) วิธีการมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) 
วธิกีารคาดการณ์เทคโนโลย ีซึง่รวมถงึแบบเดลฟาย รวมถงึการตัง้งบประมาณแบบแผนงาน (program 
budgeting) และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis)34 วิธีการเหล่านี้
ยังคงใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการและวงการวางแผนนโยบายทั่วโลกในปัจจุบัน

แรนด์ คอร์ปอเรชันถือว่าเป็นองค์กรต้นแบบของอนาคตศึกษาท่ีส�าคัญของโลก นักอนาคต
ศึกษาของแรนด์ที่มีผลงานส�าคัญในยุคแรกนี้คือเฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) ซึ่งเช่ียวชาญด้าน
การวางแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านความม่ันคงและการทหาร หนังสือส�าคัญของคานได้แก่ “On 
Thermonuclear War” ที่เผยแพร่ใน พ.ศ. 2503 “Thinking about the unthinkable” ใน 
พ.ศ. 2505 และ “The Year 2000: a framework for speculation on the next thirty-three years” 
ใน พ.ศ. 2510 นักวิจัยท่ีเคยท�างานท่ีแรนด์แยกตัวออกมาต้ังองค์กรและสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา
อนาคตหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา อาทิ สถาบันฮัดสัน (Hudson Institute) ที่ก่อตั้งโดยเฮอร์มัน คาน  

สถาบันส�าหรับอนาคต (Institute for the Future) และ เดอะ ฟิวเจอร์ส กรุ๊บ (The Futures 
Group) รวมถงึองค์กรและบรษิทัทีป่รกึษาจ�านวนมากทัว่โลกทีป่ระยกุต์ใช้แนวคิดเชงิระบบและวธิกีาร
อื่น ๆ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่พัฒนาขึ้นที่แรนด์ 

แนวทางวิเคราะห์แบบนี้นอกจากเน้นการพยากรณ์เชิงประจักษ์ (predictive-empirical) แล้ว 
ยังคงเป็นการประมาณค่าตามแนวโน้ม (conformist-extrapolative) ซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 
(prognosis) การวางแผน และการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยแีละด้านเศรษฐกจิเป็นหลกั จดุแข็งข้อหนึง่
ของแนวคดิและแนวทางการศกึษาอนาคตแบบนีค้อืความเป็นกลางหรอืภววสัิย และไม่มอีคตหิรอืขึน้อยู่
กับคุณค่าหรือค่านิยมใด ๆ แต่แนวทางนี้ได้รับการวิพากษ์ว่า ประเด็นและกรอบการวิเคราะห์มักแคบ 
และไม่ตระหนักถึงบริบทเงื่อนไขของเรื่องนั้น ๆ  นอกจากนี้ การพยากรณ์ที่มีผลลัพธ์เป็นภาพอนาคต
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ตามแนวโน้มอาจสื่อถึงการหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องยอมรับตามชะตากรรม หากแนวโน้มมีผลลัพธ์เชิง
ลบอาจให้ผู้เกี่ยวข้องรู้สึกหมดหวัง ถ้าคิดว่าไม่สามารถท�าอะไรเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนแนวโน้มนั้นได้

การพยากรณ์เป็นความพยายามทีจ่ะรูถึ้งภาพอนาคตทีมี่อยูห่นึง่เดยีว นกัพยากรณ์จงึต้องพฒันา
วิธีการศึกษาที่จะท�าให้ภาพอนาคตมีความคมชัดและแม่นย�าที่สุด นักอนาคตศึกษาหลายคนเสนอ
แนวทางการแบ่งประเภทของการพยากรณ์ไว้ หนึ่งในนั้นคือ แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de 
Jouvenel) ซึ่งเสนอในหนังสือชื่อ L'Art de la Conjecture (The Art of Conjection) ไว้ว่า การ
พยากรณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคอื การพยากรณ์เชิงวทิยาศาสตร์ (scienctific prediction) และ
การพยากรณ์เชงิประวตัศิาสตร์ (historical conjection) แบบแรกเป็นการพยากรณ์การเปลีย่นแปลง
ของสภาพกายภาพทีเ่กิดจากการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการทดลองทางวทิยาศาสตร์
และการสร้างต้นแบบทางวิศวกรรมในห้องทดลองถือว่าเป็นการพยากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาตามกรอบแนวคิด แล้วเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้
ทางทฤษฎีที่ได้ตั้งไว้แต่ตอนต้น กระบวนการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ที่ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
นี้ ใช้ทั่วไปในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการ
พยากรณ์อากาศ

อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์มีข้อจ�ากัดอยู่มาก แม้ว่าความสามารถในการ
พยากรณ์อากาศได้พัฒนาขึ้นมาก แต่กระนั้นนักวิเคราะห์ก็ยังไม่สามารถพยากรณ์การเกิดขึ้นของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างแม่นย�าเสมอไป การเกิดพายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว คล่ืนสึนามิ อาจพอ
พยากรณ์ได้ในระดบัภาพรวมและในระยะสัน้เมือ่ภยัพบิตันิัน้ได้ก่อตวัขึน้แล้ว แต่ยงัไม่สามารถพยากรณ์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นย�าเท่าใด แบบจ�าลองด้านภูมิอากาศในระดับโลก
อาจสามารถแสดงอุณหภูมิและระดับน�้าทะเลที่เพิ่มขึ้นและสภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปร แต่ยังไม่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย�าว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่จะมีมากน้อยเท่าใด และจะ
มีผลกระทบโดยตรงอย่างไรบ้างกับคนในพื้นที่นั้น ตัวอย่างนี้แสดงถึงข้อจ�ากัดในการพยากรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนการพยากรณ์เชิงประวัติศาสตร์นั้น เดอ จูวีเนล หมายถึงการพยายามรู้ถึงอนาคตของ
พฤติกรรมมนุษย์ ข้อเสนอของเดอ จูวีเนลแตกต่างจากนักสังคมศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 19 และ 
20 ที่พยายามพัฒนาศาสตร์ว่าด้วยมนุษย์กับสังคมให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ตัวอย่าง
เช่น ออกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) เสนอแนวคิดของศาสตร์ที่เรียกว่า ฟิสิกส์สังคม (social 
physics) ซึ่งต่อมากลายเป็นพื้นฐานความคิดหนึ่งในสังคมวิทยา เดอ จูวีเนล แย้งว่า การใช้
ทฤษฎีและเครือ่งมอืบางอย่างเพือ่รูถ้งึอนาคตของพฤตกิรรมมนษุย์ถอืเป็นการพยากรณ์แบบหนึง่ แต่
เนื่องจากมนุษย์และปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมมีความซับซ้อนมาก การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ในการพยากรณ์อนาคต จึงไม่น่าจะมีความแม่นย�ามากไปกว่าการท�านายโชคชะตาในสมัยโบราณ 
การท�าความเข้าใจในอนาคตของมนุษย์และสังคมจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นที่เข้าใจถึงและยอมรับ
ในความซับซ้อนดังกล่าว
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อนาคตเชิงวิพากษ์
และปทัสถาน	

อนาคตศึกษาเชิงวิพากษ์และเชิงปทัสถานหรือบรรทัดฐาน (critical-normative) พัฒนาขึ้นในยุคต่อ
มา โดยมุ่งวิพากษ์กลุ่มนักอนาคตศึกษาแนวประจักษ์นิยมที่มีมาก่อนหน้านั้น ซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการ
กระแสหลักในทศวรรษที่ 1950 อนาคตศึกษาเชิงวิพากษ์เน้นความรู้เชิงปลดปล่อย (emancipatory 
knowledge) ซึ่งมองว่า ความรู้เกี่ยวกับอนาคตไม่ได้ปราศจากอคติและคุณค่า ดังที่นักอนาคตศึกษา
แนวปฏฐิานนยิมยดึถอืมาตลอด  นกัคดิหลายสาขาในทศวรรษที ่1950 เริม่วพิากษ์วจิารณ์การพยากรณ์
อนาคตเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนด้านการทหาร โดยเฉพาะแนวคิดและวิธีการ
พยากรณ์อนาคตของกลุม่นกัวเิคราะห์ของแรนด์ คอร์ปอเรชันท่ีสร้างฉากทัศน์ ทางทหารส�าหรบัรฐับาล
สหรฐัฯ ในยคุสงครามเยน็ นกัวชิาการเชงิวพิากษ์เสนอว่า ภาพอนาคตไม่ได้มอียูห่นึง่เดียว และรฐับาล
หรือคนกลุม่หนึง่ไม่ควรยดึภาพอนาคตมาครอบครองและควบคมุเพือ่ประโยชน์ของตนเอง แต่อนาคต
มีอยู่หลายภาพ และคนกลุ่มอื่น สามารถจินตนาการ ออกแบบ และสร้างขึ้นมาร่วมกันได้ 

นกัวชิาการเชงิวพิากษ์หลายกลุม่ก่อตัง้กลุม่วจิยัและตพีมิพ์ผลงานทีเ่สนอแนวคิดการศกึษาอนาคตที่
ให้คนเป็นศนูย์กลาง และเสนอให้ลดความส�าคญัของการวางแผนของรฐัและการพยากรณ์อนาคตทีมุ่ง่เน้น
การวเิคราะห์ฉากทศัน์ของการท�าสงคราม นกัวชิาการเหล่านีว้พิากษ์แนวคิดการศึกษาอนาคตด้วยวธิกีาร
พยากรณ์อนาคตแบบของแรนด์ พร้อมเสนอแนวคดิทางเลือกในการศึกษาและวางแผนอนาคตทีม่คีวาม
หลากหลายมากขึน้ แนวคดิทางเลอืกเหล่านีโ้ดยมากน�าเสนอโดยนกัคดิชาวยโุรป 

นกัเขยีนและนกัวชิาการด้านสนัตภิาพเป็นกลุม่หนึง่ทีว่พิากษ์การศึกษาอนาคตเพือ่การท�าสงคราม35 
นกัคดิกลุม่นีเ้ชือ่ว่า การศกึษาอนาคตต้องให้ความส�าคญักบัสันตภิาพและวธิกีารแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง  
ตวัอย่างนกัเขยีนในกลุม่นีไ้ด้แก่ โรเบร์ิต ยงุค์ (Robert Jungk) นกัเขยีนชาวออสเตรยี ซึง่ตพีมิพ์หนงัสือชือ่ 
Tomorrow is Already Here ใน พ.ศ. 2495 โดยมีเนือ้หาวพิากษ์สังคมอเมรกินัทีพ่ึง่พาการใช้เทคโนโลยี
และการครอบครองอนาคต (colonization of the future) โดยกลุม่ชนช้ันน�า ในท�านองเดยีวกนั โยฮาน กลั
ตงั (Johan Galtung) ก่อตัง้สถาบนัวจิยัสนัตภิาพ (Peace Research Institute) ขึน้ในกรงุออสโล นอร์เวย์ 
ใน พ.ศ. 2502 เพือ่ศกึษาอนาคตของสนัตภิาพในโลก ส่วนนกัสงัคมวทิยาและอนาคตศกึษาชาวดทัช์ชือ่ 
เฟรด โพลัก (Fred Polak) ตพิีมพ์หนงัสอืชือ่ The Image of the Future ใน พ.ศ. 2498 เป็นภาษาดทัช์ 
ซึง่ต่อมาได้แปลเป็นภาษาองักฤษใน พ.ศ. 250436   โพลกัน�าเสนอแนวคิดอนาคตทางเลือกทีจ่นิตนาการได้ 
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(imagined alternative futures) ซ่ึงกลายเป็นพ้ืนฐานแนวคิดส�าคัญของอนาคตศึกษาในยุคต่อมา 
โพลกัเสนอว่า ความรุ่งเรืองหรอืความตกต�า่ของสงัคมมกัเกิดข้ึนจรงิ หลงัจากทีค่นในสงัคมนัน้มมีโนภาพของ
อนาคตทีแ่สดงถงึความรุ่งเรืองขึน้หรอืความตกต�า่ลง ดงันัน้ ตราบใดทีผู้่คนในสังคมยังมีภาพอนาคตทีเ่ป็นบวก
และแสดงความรุ่งเรืองอยู่ สงัคมวัฒนธรรมนัน้คงยังพฒันาต่อไปได้อย่างเตม็ที ่แต่เมือ่ไหร่ทีภ่าพอนาคตของ
ผูค้นเริม่แสดงถงึความตกต�า่และความเสือ่มลง สงัคมวัฒนธรรมนัน้กย็ากทีจ่ะรุง่เรอืงต่อไป ด้วยเหตดุงักล่าว 
กระบวนการสร้างภาพอนาคตทีเ่ป็นทางเลอืกของสงัคมจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัสังคมนัน้

กลุม่นกัอนาคตศาสตร์เชิงวพิากษ์ค่ายยโุรป ซ่ึงน�าโดย โยฮาน กลัตงั ร่วมจดัการประชุมนานาชาติ
ของนกัวจิยัด้านอนาคตศึกษา (The First International Future Research Conference) เป็นครัง้แรก
ทีก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ใน พ.ศ. 2510 ครัง้ต่อมาทีเ่มอืงเกยีวโต ประเทศญีปุ่่นใน พ.ศ. 2513 และ
กรงุบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนยี ใน พ.ศ. 2515 จนน�าไปสูก่ารจัดตัง้สมาพนัธ์อนาคตศกึษาโลก (World 
Futures Studies Federation) ทีก่รงุปารีสใน พ.ศ. 251637  พร้อมกันนีว้งการอนาคตศกึษาทางเลอืก
เริม่ก่อตวัขึน้อย่างรวดเร็วในฝร่ังเศส แกสตอง แบร์เจย์ (Gaston Berger) จดัตัง้ศูนย์นานาชาตว่ิาด้วยการ
ศกึษาอนาคต (Centre International de Prospective) ใน พ.ศ. 2500  เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมใน
กระบวนการศกึษาและวางแผนอนาคต ส่วนแบร์ทรอ็ง เดอ จวูเีนลได้จดัตัง้สมาคมนานาชาตกิารศกึษา
อนาคต (Association Internationale de Futuribles) ทีก่รงุปารสีใน พ.ศ. 2503 ส่วนเดนนสิ เกเบอร์ 
(Dennis Gabor) นกัอนาคตศกึษาชาวองักฤษ เขียนหนงัสือช่ือ Inventing the Future ใน พ.ศ. 2506  
และ The Mature Society: A View of the Future ใน พ.ศ. 2515 

นกัอนาคตศกึษากลุม่นีเ้ช่ือในความจ�าเป็นและความส�าคญัของการศกึษาอนาคตระดบัโลกทีเ่น้นคน
เป็นศนูย์กลาง โดยเฉพาะนกัอนาคตศกึษาด้านสนัติภาพย�า้เน้นว่า วงการอนาคตศึกษาไม่ควรปล่อยให้
ทศิทางของงานอนาคตศกึษาถูกก�าหนดโดยนักวเิคราะห์และผูว่้าจ้างทีส่นใจในเรือ่งการท�าสงครามและ
การทหารแต่เพียงอย่างเดยีว กระนัน้กต็าม งานศกึษาอนาคตทีไ่ด้รบัความส�าคัญและเงนิสนบัสนนุส่วนมาก
ในช่วงก่อนทศวรรษที ่1990 ยังคงเป็นงานเชงิยทุธศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องกบัการทหาร เนือ่งด้วยสถานการณ์
และเงือ่นไขของสงครามเยน็ระหว่างค่ายทนุนยิมตะวนัตกทีม่สีหรฐัอเมรกิาเป็นผู้น�ากบัค่ายคอมมวินสิต์
ทีม่สีหภาพโซเวียตเป็นพ่ีใหญ่ จดุเปลีย่นคร้ังส�าคญัเกดิข้ึนหลังจากการสงครามเยน็ได้สิน้สุดลงในช่วงต้น
ทศวรรษที ่1990 เมือ่ระบอบการปกครองในยโุรปตะวนัออกมกีารเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่ ประเด็นปัญหา
และหวัข้ออืน่จงึได้รบัความส�าคญัมากขึน้ในวงการอนาคตศกึษา อาท ิ การพฒันาระบบเศรษฐกจิและ
ระบบการเมอืงแบบประชาธปิไตยในอดตีประเทศคอมมวินสิต์ การพฒันาทีย่ัง่ยนืและการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศของโลก เป็นต้น

ในทศวรรษที ่ 1950 ทัง้ฝรัง่เศสและสหภาพโซเวยีตต้องฟ้ืนฟปูระเทศตนเองหลงัจากสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง นกัคิดชาวฝร่ังเศสพยายามเสนอแนวคดิในการสร้างอนาคตทีด่กีว่าส�าหรบัฝรัง่เศสและส�าหรบั
ประชาคมโลกหลงัสงคราม ส่วนสหภาพโซเวยีตกพ็ยายามสร้างระบบเศรษฐกจิขึน้มาใหม่ภายใต้แนวคดิ
คอมมวินสิต์ท่ีรวมศนูย์การวางแผนเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัประเทศ ความพยายามของทัง้สองประเทศ
น้ี แม้แตกต่างกนัในแนวคิดพืน้ฐานและกระบวนการ แต่ท้ังคูก่มุ่็งไปทีก่ารเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างของ
เศรษฐกิจและสงัคมในระยะยาว การศกึษาอนาคตจงึกลายเป็นกจิกรรมส�าคญัของวงการวชิาการและ
วงการวางแผนระดบัประเทศของทัง้สองประเทศในยคุดงักล่าว
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จะเหน็ได้ว่า ในช่วงแรกของการพฒันาวงการอนาคตศกึษา แนวคดิและวธิกีารพืน้ฐานในการศกึษา
ภาพอนาคตในสหรฐัอเมรกิาและในยโุรปแตกต่างกนัอย่างชัดเจน นกัอนาคตศึกษาในสหรฐัอเมรกิาเน้นงาน
วเิคราะห์เชิงประยกุต์ทีมุ่ง่ไปท่ีการตดัสินใจเชิงนโยบาย โดยใช้วธิกีารเชงิปรมิาณและการวิเคราะห์ระบบ 
ในขณะทีน่กัอนาคตศกึษาในยโุรปเน้นภาพอนาคตระยะยาวของโลกและมนษุยชาต ิโดยมกีระบวนการ วธิี
การและผูเ้ข้าร่วมกระบวนการทีห่ลากหลายมากกว่านกัวชิาการและนกัวางแผนนโยบายทัว่ไป

พหุนิยมในอนาคตศึกษา
กระบวนทศัน์เกีย่วกบัอนาคตเริม่เปลีย่นไปในช่วงต้นทศวรรษที ่1960 จากเดมิทีเ่ชือ่ในอนาคตที่

เป็นหนึ่งเดียว (singular) เป็นอนาคตที่มีความเป็นพหุ (plural) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามกระแส
ความคดิในวงการวชิาการด้านสงัคมศาสตร์ในยโุรปและสหรฐัอเมริกา นกัปรชัญา นักวทิยาศาสตร์และ
นักสังคมศาสตร์จ�านวนมากเริ่มวิพากษ์แนวคิดปฏิฐานนิยมและประจักษ์นิยม โดยเริ่มยอมรับมาก
ขึ้นว่า วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะความรู้ (knowledge) อยู่หน่ึงเดียว แต่ประกอบด้วยพหุความรู้ 
(knowledges) ที่ขึ้นอยู่กับบริบทของประเด็นปัญหาและชุมชนนักปฏิบัติ (community of prac-
tice) แต่ละกลุ่มมีพื้นฐานทางทฤษฎีแนวคิด ความเช่ือ วัตถุประสงค์และวิธีการแสวงหาความรู ้ 
แตกต่างกัน นักคิดส�าคัญท่ีวิพากษ์ทฤษฎีว่าด้วยความรู้และวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมมีอยู่หลาย
ส�านักคิด แต่ละคนมีมุมมองในการวิพากษ์แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือธอมัส คูน (Thomas Kuhn) นัก
ฟิสิกส์และนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งเสนอว่า ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ไม่สามารถก�าหนดโดยเกณฑ์เชิงวัตถุวิสัย (objective) แต่ก�าหนดโดยฉันทามติของกลุ่มชุมชน
วทิยาศาสตร์ ในขณะเดยีวกนั กระบวนทศัน์ (paradigm) ทีแ่ข่งขนักนัอยูใ่นแต่ละช่วงเวลามกัไม่สามารถ
น�ามาเปรียบเทียบกันได้ (incommensurable) เนื่องจากแต่ละกระบวนทัศน์อธิบายความจริงที่แตก
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถพึ่งวัตถุวิสัยอย่างเดียวได้ และ
ต้องค�านึงถึงมุมมองที่เป็นอัตวิสัย หรือความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ข้อสรุปที่อ้างว่าเป็น
วัตถุวิสัยท้ายที่สุดแล้วยังคงตั้งอยู่บนเงื่อนไขและโลกทัศน์ที่เป็นอัตวิสัยของนักวิจัยอยู่ดี

นอกจากนี้ เยอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) นักปรัชญาและสังคมวิทยาชาวเยอรมัน
เป็นอีกคนหนึ่งที่เสนอแนวคิดที่ปฏิเสธทฤษฎีความรู้แบบปฏิฐานนิยม ข้อเสนอของฮาเบอร์มาสจัดอยู่
ในกลุ่มส�านักคิดแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) ซึ่งเป็นผู้น�าด้านทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) 
ที่เน้นการไตร่ตรองความคิดและวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาใน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากโครงสร้างและเงื่อนไขที่กดทับอยู่ ความคิด
พหนุยิม (pluralism) จงึพฒันามาจากการวพิากษ์แนวคดิเชงิปฏฐิานนยิมในปรชัญาความรูแ้ละปรัชญา
วิทยาศาสตร์ที่มีมาก่อนหน้านั้น

ฮาเบอร์มาสแบ่งขอบเขตความสนใจทัว่ไปของมนษุย์ (generic domains of human interest) 
ที่สร้างความรู้ไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท�างาน (work) เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (inter-
action) และเกี่ยวกับอ�านาจ (power) ความรู้เกี่ยวกับการท�างานหมายถึงวิธีการและความสามารถที่
มนษุย์สามารถใช้ในการควบคมุและจัดการสิง่แวดล้อมรอบตนเอง หรอืทีเ่รยีกว่า กจิกรรมเชงิเครือ่งมอื 
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(instrumental action) ความรู้ลักษณะน้ีขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และพิสูจน์เชิงประจักษ์และอยู่ภาย
ใต้ข้อก�าหนดเชิงเทคนิค กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นกรอบทฤษฎีด้วยการตั้งสมมติฐานและ
การอนุมาน (hypothetico-deductive) ถือเป็นกระบวนทัศน์หลักของการสร้างความรู้รูปแบบน้ี  
ดงันัน้ ความรูจ้ากวทิยาศาสตร์กายภาพท่ัวไป ทัง้ฟิสกิส์ เคมแีละชวีวทิยา ถอืว่าอยูใ่นกลุม่ความรูแ้บบนี้

ความรู้กลุ่มที่สองที่เรียกว่าความรู้เชิงปฏิบัติ (practical knowledge) มุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของมนุษย์ หรือกิจกรรมเชิงสื่อสาร (communicative action) ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมนี้ก�าหนดและควบคุมโดยการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม (norms) ที่สมาชิกร่วมกันสร้างขึ้น
มา เพื่อก�าหนดความคาดหวังซ่ึงกันและกันเก่ียวกับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ตามความ
คิดของฮาเบอร์มาส บรรทัดฐานทางสังคมอาจเกิดจากข้อเสนอเชิงประจักษ์ (empirical) หรือเชิง
วิเคราะห์ (analytical) ก็ได้ แต่ความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผล (validity) ของความรู้ในรูป
แบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีเป็นวัตถุวิสัย แต่ข้ึนอยู่กับอัตวิสัยร่วม (intersubjectivity) ของความ
เข้าใจซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับความตั้งใจของแต่ละคนในชุมชนนั้น งานเขียนและงานวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดว่าอยู่ในขอบเขตความรู้
เชิงปฏิบัติ (practical domain) น้ี

ขอบเขตความรู ้เชิงปลดปล่อย (emancipatory domain) หรือความรู ้เกี่ยวกับตนเอง 
(self-knowledge) เกิดมาจากการตรึกตรองและสะท้อนความคิดของตนเอง ทั้งในด้านพัฒนาการ
ของตนเอง รวมถึงบทบาทและความคาดหวังของสังคมท่ีแต่ละคนประสบอยู่  การปลดปล่อยในที่นี้
หมายถึงการหลุดพ้นจากข้อจ�ากัดต่าง ๆ  ท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันที่ท�าให้มนุษย์ไม่สามารถเป็น
อิสระได้ การเข้าใจอย่างถ่องแท้และความตระหนักเก่ียวกับตนเองถือว่าเป็นการปลดปล่อยตนเอง 
เพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าสาเหตุของปัญหาท่ีตนเองประสบอยู่นั้นอยู่ตรงไหน ความรู้จากการปลดปล่อย
ตนเองด้วยการไตร่ตรองเก่ียวกับตนเองน้ีน�าไปสู่การปรับเปล่ียนมุมมอง (perspective transforma-
tion) และตามความคิดของฮาเบอร์มาส ความรู้ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นในศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ 
(psychoanalysis) ทฤษฎีสตรีนิยม (feminist theory) เป็นต้น

ที่มา: Tinning (1992) 

ตารางที่ 1 ขอบเขตของความรู้ 3 รูปแบบตามความคิดของฮาเบอร์มาส

ตารางที่ 1
ขอบเขตของความรู้ 3 รูปแบบตามความคิดของฮาเบอร์มาส
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ความรู้แต่ละประเภทมีวิธีการเข้าถึงหรือวิธีวิทยาที่แตกต่างกัน ความรู้เชิงเทคนิคหรือเชิงเคร่ือง
มือสามารถเข้าถึงด้วยวิธีการแนวปฏิฐานนิยม ความรู้เชิงปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการแบบ
ตีความ (interpretive/hermeneutic) ส่วนความรู้เชิงปลดปล่อยสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการ
วิพากษ์ (critical methods) 

ทฤษฎีของฮาเบอร์มาสถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ (critical future 
studies) ซึ่งเสนอเป็นครั้งแรกโดยริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) ใน พ.ศ. 2515 แนวคิด
นี้เชื่อว่า สังคมจ�าเป็นต้องหยั่งรู้และก้าวข้ามความคิดและลัทธิความเช่ือที่ไร้ข้อพิสูจน์ (dogmatism) 
และความคิดท่ีกดขี่สังคมอยู่ การสร้างความรู้เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับอนาคตจึงมีความส�าคัญอย่างมาก
ในการก้าวข้ามการกดขี่ทางสังคม  นอกจากทฤษฎีของฮาเบอร์มาสแล้ว ยังมีทฤษฎีของเคน วิลเบอร์ 
(Ken Wilbur) ว่าด้วยความส�าคัญของการค้นพบและการเติบโตด้านจิตใจภายในของแต่ละคนในการ
ด�ารงชิวตอยู่ในสังคมสมัยใหม่  การศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์จึงเน้นการวิจารณ์โครงสร้างสังคมที่แข็ง
ทือ่และกดขีผู่ค้นทีด้่อยโอกาส และวฒันธรรมเชิงท�าลายล้างและไม่สร้างสรรค์ การศกึษาอนาคตแนวนี้
เน้นวธิกีารและเครือ่งมอืเชงิอตัวสิยั เพือ่ดงึเอาความคดิเกีย่วกบัอนาคตออกมาให้เหน็อย่างชดัเจน นกั
อนาคตศกึษาแนวนีพ้ฒันาและนยิมใช้เครือ่งมอืศกึษาทีแ่ตกต่างจากนกัอนาคตศาสตร์แนวปฏฐิานนิยม
อย่างชดัเจน ตวัอย่างวธิกีารกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับอนาคต ได้แก่ วงล้ออนาคต (Futures Wheel) 
การจัดประชุมสร้างภาพอนาคต (futures workshops) และการวิเคราะห์ช้ันของสาเหตุ (Causal 
Layered Analysis) 

การศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ตั้งอยู่บนความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า อนาคตเกิดขึ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน 
แต่อยู่ในความคิดและอารมณ์ของคน ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตยังมีผลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจในปัจจุบัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในปัจจุบัน เน่ืองจากความคิดเกี่ยวกับ
อนาคตก่อร่างและเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการสนทนาและถกเถียงอภิปราย อนาคตที่มีอยู่ใน
แล้วปัจจุบันจึงล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมาทั้งสิ้น  การคิดและพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตจึงแยกไม่
ออกจากกระบวนการคิดทั่วไปของมนุษย์ นอกจากนี้ ความตั้งใจในอนาคตยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ตามแนวคิดนี้ ความสามารถในการคิดและคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต
ไม่ได้มีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษา หรือแม้แต่โหร หมอดูและศาสดาเท่าน้ัน มนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถนี้ทั้งสิ้น ส�าหรับศาสตร์ด้านอนาคตศึกษานั้น การพยากรณ์ (prediction) ถือว่าเป็นวิธี
การเชิงปฏิฐานนิยม และความรู้ที่ได้จัดอยู่ในกลุ่มความรู้เชิงเทคนิค  

สรปุได้ว่า กระบวนทศัน์ใหม่ของอนาคตศึกษาเกดิขึน้พร้อมกบัการเปลีย่นกระบวนทศัน์ในวงการ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุโรปท่ีท้าทายแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมที่เป็นพ้ืนฐานวงการวิชาการ
กระแสหลักมาก่อนหน้านั้น ก้าวแรกของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านอนาคตศึกษา คือการปฏิเสธว่า
อนาคตมีอยู่เพียงหนึ่งเดียว ในทศวรรษที่ 1960 ปรัชญาว่าด้วยพหุนิยมเริ่มแพร่ขยายในยุโรป โดยนัก
อนาคตศกึษาเริม่เสนอแนวคดิพหอุนาคตในสิง่ตพีมิพ์ต่าง ๆ  เช่น เดอ จวูเีนล (De Jeuvenel) น�าเสนอ
แนวคิด futuribles ใน พ.ศ. 2503 โดยเน้นว่า futuribles หมายถึงอนาคตที่เป็นไปได้  และเน้นความ
เป็นพหขุองภาพอนาคตทีเ่ป็นไปได้เหล่านัน้  ในท�านองคล้ายกนั ในการประชมุนานาชาตว่ิาด้วยอนาคต 
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(International Futures Conference) ครั้งแรกใน พ.ศ. 2510 โดยคณะผู้จัดตีพิมพ์เอกสารประกอบ
การประชมุชือ่ว่า Mankind 2000  ในเอกสารดงักล่าว โรเบร์ิต ยงุค์ (Robert Jungk) และผูเ้ข้าประชมุ
หลายคนน�าเสนอแนวคิดพหุอนาคตท่ีต่อมากลายเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึกษาในยุโรป  
หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2516 นักอนาคตศึกษาเหล่าน้ีร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World 
Futures Studies Federation) การใช้ค�าว่า futures ในชือ่ขององค์กรแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า นัก
อนาคตศึกษาในยุคนั้นเริ่มยอมรับแนวคิดพหุอนาคต แทนแนวคิดเดิมที่เชื่อใน “เอกอนาคต” (singu-
lar future) หรืออนาคตหนึ่งเดียว
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อนาคตเชิงวัฒนธรรม
และการตีความ	

การศกึษาอนาคตอกีแนวทางหนึง่คอืแบบวฒันธรรมและการตคีวาม (cultural-interpretive futures) 
ซึ่งไม่ได้มุ่งไปที่การคาดการณ์ แต่เน้นไปที่ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในความแตกต่างของปรากฏการณ์
และปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความหวังว่ากระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคตจะน�าไปสู่ความเป็น
หนึง่เดยีวกนั (unity) ในขณะทีค่วามจรงิ (truth) เป็นสิง่สมัพทัธ์ (relative) ซึง่มภีาษาและวฒันธรรม
เป็นปัจจัยที่ท�าให้ความจริงนั้นเป็นจริงมากขึ้น การเปรียบเทียบและค�านึงถึงวัฒนธรรมอื่นนอกจาก
วัฒนธรรมตะวันตกจะท�าให้เราสามารถท�าความเข้าใจในอนาคตของมนุษยชาติได้ดียิ่งขึ้น การศึกษา
อนาคตในแนวนีจ้งึเน้นมมุมองเชงิพหวัุฒนธรรมเป็นส�าคญั โดยวพิากษ์และท้าทายแนวคดิวฒันธรรม
กระแสหลักของสังคมตะวันตก38  

แนวคดิอนาคตเชงิพหวุฒันธรรมยงัวพิากษ์แนวคิดการพฒันาทีเ่น้นการพฒันาอตุสาหกรรมและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงบริโภคนิยมที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แนวคิด
อนาคตศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมก่อร่างขึ้นในทศวรรษที่ 1980 พร้อมกับการประยุกต์ใช้วาทกรรม
หลังยุคอาณานิคม (post-colonial discourse) ในอนาคตศกึษา แนวคดิดงักล่าวยงัปรากฏอยูใ่นองค์
ประกอบของสมาชกิทีร่่วมจดัตัง้สมาพนัธ์อนาคตศกึษาโลก (World Futures Studies Federation)    
ซึง่มตีวัแทนจากประเทศโลกทีส่ามในทวปีแอฟรกิา อเมรกิาใต้ เอเชยี นอกเหนอืจากนกัอนาคตศาสตร์
ในยุโรปและอเมริกาเหนือ

การศึกษาอนาคตแนวพหุวัฒนธรรมยังเปิดโอกาสให้ศึกษาอนาคตจากมุมมองสตรีนิยม 
(feminism) และมุมมองของเด็กเยาวชน รวมถึงอนาคตที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ (possible, 
alternative futures) นักอนาคตศาสตร์ท่ีเช่ือในแนวทางนี้พยายามสร้างต้นแบบ วิธีการและ
กระบวนการในการศกึษาและใช้ประโยชน์จรงิจากภาพอนาคตทางเลอืกทีส่ร้างขึน้ ตามแนวคดิความ
รูเ้ชงิปฏิบัต ิ(practical knowledge) ของเยอร์เกน ฮาเบอรม์าส (Jürgen Habermas) ซึ่งเน้นวธิีการ
ตีความเพื่อได้มาซึ่งความรู้เชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอนาคตที่หลากหลาย 

ตัวอย่างงานด้านอนาคตศึกษาที่บุกเบิกแนวคิดพหุวัฒนธรรม ได้แก่ หนังสือชื่อ Rescuing All 
Our Futures ซึ่งตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2542 โดยมีไซอูดิน ซาร์ดาร์ (Ziauddin Sardar) เป็นบรรณาธิการ39 
ข้อเสนอหลกัของหนงัสอืเล่มนีค้อื สงัคมวฒันธรรมอืน่นอกจากวัฒนธรรมตะวนัตกมอีนาคตทีเ่ป็นอสิระ



39 | อนาคตศึกษา

จากอ�านาจกดดนัต่าง ๆ  และมอีสิรภาพในการจนิตนาการและสร้างอนาคตตามโลกทศัน์ วฒันธรรมและ
ประเพณีของตนเอง แต่งานเขียนด้านอนาคตศึกษาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่ได้มุ่งสร้างความรู้และวิธี
การที่ช่วยให้สังคมเหล่านี้สามารถสร้างอนาคตทางเลือกที่หลากหลายของตนเอง แต่กลับมุ่งสร้างวิสัย
ทัศน์กระแสหลักตามแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติของประเทศตะวันตก นักอนาคตศึกษาที่ผ่าน
มาเน้นการคาดการณ์และพยากรณ์มากเกินไป และให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีมาก จนละเลยความ
ส�าคัญในวัฒนธรรมและปัญหาของสังคมอื่น เป็นผลให้อนาคตศึกษากลายเป็นเครื่องมือของการครอบ
ครองอาณานิคมในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว อนาคตศึกษาจึงต้องเพิ่มมุมมองพหุวัฒนธรรมและความ
หลากหลายของสังคม เพื่อช่วยให้สังคมเหล่านี้ก้าวพ้นจากสภาพอาณานิคมที่หลงเหลืออยู่ได้

อีกงานหนึ่งที่บุกเบิกความคิดพหุวัฒนธรรมในอนาคตศึกษาคืองานของโซเฮล อินายาตอลลา 
(Sohail Inayatullah) ซึ่งเสนอให้ศึกษาและตีความอนาคตทางเลือกของอารยธรรมโลก โดยให้ความ
ส�าคัญมากขึ้นกับสังคมวัฒนธรรมในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากวัฒนธรรมตะวันตก สิ่งที่อนาคตศึกษา
ต้องการค้นหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงของอนาคต (future facts) แต่คือการตีความอนาคตขึ้นใหม่ที่ค�านึงถึง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมทัง้วธิกีารและแนวทางทีส่งัคมวฒันธรรมอืน่ เช่น จนี ญีปุ่น่ อนิเดยี
และอาหรับ ใช้ในการรับรู้และสร้างภาพอนาคตของตนเอง40 

อีกโครงการหนึ่งที่ส�าคัญคือโครงการศึกษาอนาคตเชิงวัฒนธรรมขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ใน พ.ศ. 2533 นักวิจัยจาก
หลายประเทศ ซึง่น�าโดยอเีลนอรา มาซีนี (Eleanora Masini) วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรม
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ แล้วพัฒนาฉากทัศน์ของ
อนาคตทางวัฒนธรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค พร้อมด้วยข้อเสนอที่มุ่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านวฒันธรรม ข้อสรปุหนึง่จากงานดงักล่าวคือ วัฒนธรรมในพื้นที่ทั่วโลกมีแนวโน้ม
เป็นพหุนิยมมากขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่า อนาคตทางวัฒนธรรมของโลกจึงมีความหลากหลายมากขึ้น 
ดังนั้น การศึกษาอนาคตจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นพหุนิยมมากขึ้น41  

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา แนวคิดและวิธีการด้านอนาคตศึกษาเริ่มแพร่หลายมากขึ้น
ในกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ  นอกทวีปยุโรปและ
อเมริกาเหนือ ตัวอย่างเช่น ในเม็กซิโก มีการก่อตั้งมูลนิธิฮาเวีย บารอส ซีเอรา (Fundación Javier 
Barros Sierra) ใน พ.ศ. 2518 เพื่อด�าเนินกิจกรรมวิชาการและการส่งเสริมงานด้านอนาคตศึกษา
ภายในประเทศ สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies Federation) ร่วมกัยูเนสโก 
จัดการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาคในหลายประเทศ พร้อมกับจัดหลักสูตรและการอบรมเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับอนาคตศึกษาในหลายประเทศต่าง รวมทั้งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวยังคงด�าเนินการ
มาถึงปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2555-2558 สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลกร่วมมือกับแผนงาน Participation 
Programme ของยูเนสโก ในการจัดการสอนและฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคต
ศึกษาให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนท่ีถูกละเลยในประเทศก�าลังพัฒนาหลายแห่ง โดยเน้นแนวคิดและ
แนวทางการศึกษาอนาคตที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางและความเป็นพหุของภาพอนาคต ตามข้อเสนอของ
นักอนาคตศึกษาที่เสนอไว้ในหนังสือ Mankind 2000 ใน พ.ศ. 2512  



อนาคตศึกษา | 40

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดพหุนิยมอาจได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มนักวิชาการด้านอนาคต
ศึกษา แต่ในอีกมุมหนึ่ง การยอมรับในวงการวิชาการอาจยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานวางแผน
นโยบายสาธารณะท่ีสะท้อนมุมมองพหุนิยมอย่างแท้จริง ในงานเขียนที่วิเคราะห์วิวัฒนาการของ
อนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์ นักสังคมวิทยาชาวเกาหลีช่ือ ฮยุนจู ซง (Hyeonju Son) แบ่งช่วง
เวลาววิฒันาการของอนาคตศกึษาในประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิาในช่วงประมาณ 100 ปี
ที่ผ่านมา ตามความคิดของซง วงการวิชาการด้านอนาคตศึกษาพัฒนามามากหลังจากที่สงครามเย็น
ได้จบสิ้นลงในทศวรรษท่ี 1990 โดยมีความหลากหลายด้านแนวคิดและวิธีการมากขึ้น กระนั้นก็ตาม 
นับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 เป็นต้นมา แนวคิดอนาคตศึกษาแบบพหุนิยมกลับถูกแทนที่โดยกระบวน
ทัศน์เสรีนิยมใหม่ (neoliberal) ท่ีครอบง�าแนวคิดการพัฒนาท้ังในวงการวิชาการและวงการนโยบาย
การพัฒนาท่ัวโลก ท�าให้งานศึกษาอนาคตในช่วงต่อมาจ�านวนมากเป็นการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่  แม้ว่าอาจมีโครงการศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ 
(critical futures studies) และการสร้างภาพอนาคตแบบมีส่วนร่วมอยู่บ้าง แต่โครงการอนาคต
ศึกษาโดยมากยังคงมุ่งเน้นการใช้เคร่ืองมือในการคาดการณ์เพื่อตอบโจทย์เชิงปฏิบัติ มากกว่าโจทย์
ที่ตั้งค�าถามเก่ียวกับมนุษยชาติและศีลธรรมระดับโลก42 
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อนาคตเชิงการมีส่วนร่วม
และขับเคล่ือนสังคม

คลื่นความคิดต่อมาของอนาคตศึกษาคือแนวคิดการมีส่วนร่วมและการรณรงค์ขับเคลื่อนสังคม 
(participatory-advocacy) ซึ่งท�าให้บทบาทและสาระของการศึกษาอนาคตไม่จ�ากัดอยู่เพียงการ
ศกึษาและสร้างภาพอนาคตโดยนกัอนาคตศาสตร์ทีไ่ด้รบัการอบรมและฝึกฝนในเชงิทฤษฎแีละเทคนคิ
เท่านั้น แต่ขยายขอบเขตเนื้อหาและเปิดกว้างกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคตด้วยกันมากขึ้น แนวคิดนี้เช่ือว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วเิคราะห์และสร้างภาพอนาคตจะท�าให้ภาพอนาคตทีพ่ฒันาขึน้มาตรงกบัความต้องการของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียมากขึ้น และจะท�าให้สามารถน�าผลลัพธ์ของกระบวนการคาดการณ์ไปด�าเนินการต่อให้บรรลุ
ประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

แนวคิดการมีส่วนร่วมในอนาคตศึกษาสะท้อนขบวนการทางสังคมที่แพร่ขยายในยุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960 และ 1970  ในช่วงนั้น วงการอนาคตศึกษาในยุโรปให้ความ
ส�าคัญอย่างมากกับเรื่องสันติภาพของโลก ในขณะที่วงการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ก็พยายามหลุด
พ้นจากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมและเข้าสู่แนวคิดหลังสมัยใหม่ (post-modern) พร้อมกันน้ี 
งานศกึษาเกีย่วกับอนาคตในสหรฐัอเมรกิาเริม่เข้าสูก่ารเปลีย่นผ่านครัง้ใหญ่เช่นกนั  โดยเกดิขึน้ในช่วง
การเปลีย่นผ่านทางสงัคมและการเมอืงในสหรฐัอเมรกิาทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งจากการรณรงค์เรยีกร้องสทิธิ
พลเมือง (Civil Rights Movement) และการรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนาม 

ขบวนการเรยีกร้องสทิธพิลเมอืงในสหรฐัอเมรกิามต้ีนตอมาจากปัญหาความขดัแย้งทางเชือ้ชาตทิี่
เกิดจากแนวคิด “แบ่งแยกแต่เท่าเทียม” (separate but equal) ของคนที่มีสีผิวแตกต่างกันในสังคม
อเมริกัน ซึ่งปฏิบัติเรื่อยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศ  การรณรงค์ดังกล่าวเชื่อว่า ความเหลื่อม
ล�้าและความไม่เท่าเทียมกันของพลเมืองอเมริกันส่วนส�าคัญมาจากการกีดกันคนผิวด�าในแทบทุกด้าน
ของการใช้ชีวิตในสังคม นับตั้งแต่การแบ่งแยกโรงเรียน การใช้ห้องน�้า การใช้รถโดยสารสาธารณะ ไป
จนถึงการห้ามคนผิวด�าพักค้างคืนในเมือง การเลือกปฏิบัตินี้มีเรื่อยมาจนกระทั่งใน พ.ศ. 2498 หญิง
ผิวด�าชื่อโรซา พาร์ค (Rosa Parks) ได้ขัดขืนนโยบายการแบ่งแยกสีผิวในรถประจ�าทางด้วยการเข้าไป
นั่งในบริเวณที่ก�าหนดไว้ให้เฉพาะคนผิวขาว เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นชนวนเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิด
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่เท่าเทียมกันในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1950–1980 การต่อสู้
ดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันใน พ.ศ. 2498-2518 ได้เกิดการรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนาม โดยที่
นักศึกษา นักวิชาการ และคนหนุ่มสาวกลุ่มฮิปปี้ (hippie) จ�านวนมากได้รวมกลุ่มเดินขบวนประท้วง
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมสงครามในคาบสมุทรอินโดจีน จนกลายเป็นขบวนการทางสังคมที่ยืดยาวอยู่
หลายปี การรณรงค์ต่อต้านการท�าสงครามของรัฐบาลท�าให้เกิดการถกเถียงด้านแนวคิดและนโยบาย
ในหลาย ด้านของรัฐบาลตลอดช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 และต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นว่า รัฐบาลจะเลิกสงครามได้อย่างไร  การรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนามแพร่ขยายตัว
มากขึ้น และเพิ่มแนวร่วมจากกลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มรณรงค์เรียกร้องสิทธิพลเมืองของกลุ่มชาวอเมริกัน
เชื้อชาติแอฟริกัน กลุ่มรณรงค์เรียกร้องสิทธิสตรี และกลุ่มเรียกร้องสิทธิแรงงาน

ในขณะเดยีวกัน วงการวิชาการในมหาวทิยาลยัทัว่สหรฐัอเมรกิาได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคดิ
ทีมุ่ง่วพิากษ์วจิารณ์นโยบายการท�าสงครามและนโยบายอืน่ ของรฐับาล นกัวชิาการจ�านวนมากน�าเสนอ
ทฤษฎีเชิงรากฐาน (radical theories) ที่วิพากษ์แนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมอย่างถอนราก
ถอนโคน และน�าเสนอแนวคดิทีห่วังว่าจะน�าพาสงัคมไปสู่สันตภิาพและความเป็นธรรมมากขึน้ ในวงการ
วิชาการและวิจัยในมหาวิทยาลัยเอง มีการตั้งค�าถามและข้อวิพากษ์เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะการรับเงินทุนวิจัยจากรัฐบาลกลางในโครงการวิจัยและโครงการที่ปรึกษาที่พัฒนาความรู้
เพื่อการท�าสงคราม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็น ส่วนในวงการวิชาการและวงการวางแผน
นโยบายเพือ่การพฒันาและการผงัเมอืง นกัวชิาการจ�านวนหนึง่เริม่ตัง้ข้อสงสยัและปฏเิสธแนวคดิการ
วางแผนแบบครอบคลุมตามหลักเหตุผล (rationality) และตามแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่งเน้นเครื่องมือ
วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และเริ่มหันมาสนใจประเด็นด้านสิทธิพลเมือง ความเป็นธรรมในการพัฒนา 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาในยุคดัง
กล่าว กระบวนทัศน์ของอนาคตศึกษาในสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับห่างออกจากแนวคิดเชิงระบบและ
ปฏฐิานนยิมตามแบบฉบบัของแรนด์ คอร์ปอเรชนั ในความคิดของนกัอนาคตศึกษาทีม่ช่ืีอเสียงคนหนึง่
คือเวนเดล เบล (Wendell Bell) จุดเปลี่ยนส�าคัญของวงการอนาคตศึกษาในสหรัฐอเมริกาคือการจัด
ตั้งและตีพิมพ์ผลงานของคณะกรรมการว่าด้วยปี 2000 (Commission on the Year 2000) 
ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา (American Academy of Arts 
and Sciences) ในพ.ศ. 2509 พันธกิจหลักของคณะกรรมการชุดนี้คือการวิเคราะห์และคาดการณ์
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2543 โดยเน้นปัญหาด้านสังคมของประเทศ พร้อมระบุปัญหาและข้อ
จ�ากัดของวิธีคาดการณ์ท่ีใช้อยู่ในเวลาน้ัน สาเหตุส�าคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้คือ ปัญหา
สังคมเศรษฐกิจและความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมอเมริกันได้ปะทุขึ้นมาและแพร่ขยายไปทั่วประเทศ 
แต่ไม่ได้มกีารเตรยีมพร้อมรบัมอืความขดัแย้งเหล่านีม้าก่อน สถาบนัศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ฯ จงึ
เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการคดิวเิคราะห์และคาดการณ์เกีย่วกบัปัจจยัและเหตกุารณ์ในอนาคต และ
การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น43 

รายงานฉบับหลักของคณะกรรมการชุดน้ีระบุว่า องค์ประกอบส�าคัญท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนาข้ึนมา
ส�าหรับสังคมอเมริกันคือ ระบบและเครื่องมือคาดการณ์ปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียม
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ รายงานดังกล่าวยังเสนอทางเลือกด้านนโยบายและ
ด้านสถาบันส�าหรับการคาดการณ์อนาคต คณะกรรมการชุดดังกล่าวตีพิมพ์บทวิเคราะห์จ�านวนกว่า 
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60 ฉบบั ซึง่มเีน้ือหาเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมือง อาท ิค่านยิมและสทิธิของพลเมือง 
ความเหลื่อมล�้าระหว่างคนจนกับคนรวย ความเหลื่อมล�้าระหว่างประเทศยากจนกับประเทศร�่ารวย 
บทบาทของวทิยาศาสตร์เทคโนโลยใีนสงัคม ผลกระทบของคอมพวิเตอร์ต่อสังคม รวมถงึวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ44 หัวข้อการวิเคราะห์อนาคตในงานน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและ
พลเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากงานอนาคตศึกษาและการคาดการณ์ด้านการทหาร
ทีม่มีาก่อนหน้านัน้ ในช่วงต่อมา นกัอนาคตศกึษาจากแรนด์และคนอืน่ทีอ่ยูใ่นส�านกัคิดแบบแรนด์กไ็ด้
ตพีมิพ์งานเขยีนในท�านองเดยีวกัน ตัวอย่างงานเขียนท่ีกลายเป็นผลงานระดับคลาสสิกคือ หนังสือ
ชื่อ The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years 
โดยเฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) และแอนโทนี วีนเนอร์ (Anthony Wiener)

ผลงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เปลี่ยนวงการอนาคตศึกษาในสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัย
ส�าคญั นกัอนาคตศาสตร์เริม่ความส�าคญักบัการมองอนาคตในด้านอ่ืน ทีไ่ม่ใช่การทหารมากขึน้ อกีทัง้
ยงัพฒันาศาสตร์ด้านการศกึษาอนาคตอย่างจรงิจงั  โดยเริม่ตพีมิพ์หนงัสอืและบทความเกีย่วกบัอนาคต
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ อาทิ หนังสือชื่อ The Coming of Post-In-
dustrial Society: A Venture in Social Forecasting โดยแดเนียล เบล (Daniel Bell) ใน 
พ.ศ. 2516 ซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่ประเทศได้เข้าสู่ยุคหลัง
อุตสาหกรรมแล้ว 

อนาคตศึกษากับอนาคตโลก
กระบวนทัศน์หลักของอนาคตศึกษาในระดับโลกปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 เมื่อ
เริ่มมีการศึกษาและตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับอนาคตของระบบนิเวศและมนุษยชาติ เอกสารส�าคัญที่ถือ
เป็นหมดุหมายหลกัของการปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ในวงการอนาคตศกึษาคอื รายงานชือ่ The Limits 
to Growth หรือ “ขีดจ�ากัดของการเติบโต” โดยกลุ่มคลับออฟโรม (Club of Rome) ใน พ.ศ. 2515 

กลุ่มคลับออฟโรมเป็นการรวมตัวกันของบุคคลที่ต่างเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติ จึง
รวมตวักนัและก่อตัง้องค์กรทีมุ่ง่ส่งเสรมิความเข้าใจในความท้าทายระดบัโลกทีม่ผีลต่อมวลมนษุยชาติ 
และเพื่อเสนอแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ การ
สื่อสารและการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชงินโยบาย45   รายงาน The Limits to Growth ได้รับความ
สนใจอย่างมากทั้งในวงการวิชาการและวงการนโยบายการพัฒนาระดับโลก ส�าหรับในวงการอนาคต
ศกึษา รายงานฉบบัดงักล่าวถือว่าเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของการศึกษาอนาคตทีใ่ห้ความส�าคญักับสิง่
แวดล้อมและนเิวศวทิยา รวมถงึความต้องการและคณุค่าของความเป็นมนษุย์ มากกว่าการพฒันาทีเ่น้น
ความเจริญด้านวัตถุและการศึกษาด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิค46 

แบบจ�าลองทีใ่ช้วเิคราะห์ในงาน The Limits to Growth เป็นแบบพลวตัระบบ (system dynam-
ics) ทีริ่เร่ิมโดยเจย์ ฟอร์เรสเตอร์ (Jay Forrester) แห่งสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซท (Massachusetts 
Institute of Technology) หรือ MIT ผลการจ�าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ข้อสรุปว่า ถ้าไม่
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ การเติบโตด้านประชากรและการผลิตจะ
จบสิ้นลงภายในเวลาหนึ่งศตวรรษ ข้อสมมติส�าคัญของแบบจ�าลองมาตรฐาน (starndard model) 
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ของงานวิเคราะห์ดังกล่าว ได้แก่ (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและพฤติกรรมของมนุษย์และ
สังคมโดยรวม (2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (3) ไม่มีสงคราม 
(4) ไม่มีการประท้วงหยุดงาน (5) ไม่มีก�าแพงกีดกั้นการค้าเสรี ฯลฯ ด้วยข้อสมมติดังกล่าว จึงเกิดข้อ
วพิากษ์วจิารณ์ว่า การคาดการณ์ของรายงานดงักล่าวไม่สะท้อนความเป็นจรงิ เนือ่งจากเงือ่นไข ปัจจยั 
และข้อมูลที่ใช้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในความเป็นจริง ปัจจัยสมมติเหล่านี้
อาจเปลี่ยนไปได้ การวิเคราะห์ในรายงานจึงใช้แบบจ�าลองที่มีตัวแปรและค่าพารามิเตอร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระนั้นก็ตาม แบบ
จ�าลองทั้งหมดก็ยังแสดงผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ระบบโลกมีข้อจ�ากัดด้านการเติบโต และ
ท้ายสดุจะเข้าสูส่ภาวะถดถอย แม้ว่าอาจใช้เวลาต่างกนัในฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน รายงานดังกล่าวยัง
เสนอว่า ระบบโลกอาจสามารถเข้าสู่ดุลยภาพและมีเสถียรภาพได้ ถ้าระบบต่าง ๆ สามารถบรรลุ
ชุดเงื่อนไขหนึ่งได้  ดังน้ัน จากมุมมองด้านอนาคตศึกษา งาน The Limits to Growth จึงไม่ใช่
การคาดการณ์และระบุว่า ภาพใดจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ยกเว้นภาพเดียวคือการเติบโตอย่างไม่
สิ้นสุด แต่ภาพอนาคตอื่นล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกที่ก�าหนดได้ด้วยการกระท�าของมนุษย์ในปัจจุบัน

ข้อเสนอของรายงานฉบบันีไ้ด้รบัการวพิากษ์วจิารณ์อย่างกว้างขวาง กลุม่แนวคดิฝ่ายซ้ายเหน็ว่า 
แนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม (environmentalism) ในรายงานดังกล่าวเป็นความกังวลของชนชั้นกลางที่
ไม่ให้ความสนใจกับความยากจน และปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้
ชวีติของชนชัน้กลางเหล่านัน้นัน่เอง ส่วนกลุม่แนวคดิฝ่ายขวาวพิากษ์ว่า รายงานดงักล่าวไม่ได้ค�านงึถงึ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่สามารถสร้างโอกาสในการหาทรัพยากรและวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งยัง
ละเลยการท�างานของกลไกราคาท่ีควบคมุและก�ากบัการผลิตในตลาด รายงานฉบบันีย้งัได้รบัค�าวพิากษ์
วิจารณ์จากประเทศก�าลังพัฒนาว่า แนวคิดที่เสนอในรายงานพยายามปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาของ
ประเทศทีม่าทหีลงั นโยบายและมาตรการทีเ่สนอไว้ในรายงานจะท�าให้ต้นทนุการผลติและการพัฒนา
ของประเทศก�าลงัพฒันาสงูมากข้ึน  แม้ว่ารายงานฉบบัดงักล่าวได้เผยแพร่มาหลายสบิปีแล้วกต็าม ข้อ
วพิากษ์เหล่านีย้งัคงได้ยนิอยูใ่นวงการนโยบายการพฒันาในปัจจบุนั โดยเฉพาะในการถกเถยีงกนัเรือ่ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 
ได้ขยายขอบเขตของค�าว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไปมากกว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วก็ตาม

ไม่ว่าผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ภาพอนาคตในรายงานดังกล่าวจะได้รบัการยอมรบัมากน้อยเท่าใด
กต็าม แต่จากมมุมองด้านพฒันาการของอนาคตศกึษา รายงานนีถ้อืว่าได้จดุประกายให้กบันกัวชิาการ
และนักนโยบายทั่วโลกที่มุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์อนาคตมากขึ้น กิจกรรมของคลับออฟโรมได้
ผลักดันแนวคิดส�าคัญของอนาคตศึกษาท่ีให้ความส�าคัญกับการบูรณาการและความเป็นสหสาขาของ
การท�าความเข้าใจเก่ียวกับอนาคต รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์อนาคตด้วยการจ�าลองสถานการณ์
และการใช้แบบจ�าลอง รายงานดังกล่าวยังสร้างรากฐานเชิงวิชาการให้กับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และกจิกรรมการเคลือ่นไหวเพือ่สงัคม โดยเฉพาะในการตัง้กรอบของปัญหาในระดบัโลก งานชิน้นีก้ลาย
เป็นเอกสารอ้างอิงพื้นฐานของการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่
ยั่งยืนในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน47
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อนาคตเชิงบูรณาการ
และข้ามศาสตร์

แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นวงการอนาคตศึกษาในช่วงประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาคือการ
ศกึษาอนาคตเชงิบรูณาการข้ามศาสตร์ (Integral-transdisciplinary futures) ซึง่มุ่งบรูณาการแนวคดิ
และแนวทางทีห่ลากหลายเข้าด้วยกนั เพือ่ให้การวเิคราะห์อนาคตมมีมุมองทีก่ว้างและระยะยาวมากขึน้ 
แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ความคิดของมนุษย์ไม่มีทางผิดเสมอไปและตลอดไป นั่นหมายความ
ว่า ในการเลือกแนวทางหรือวิธีการรับรู้และเรียนรู้อะไรบางอย่างน้ัน ทุกด้าน ทุกวิถีทางและทุกวิธี
การล้วนมีส่วนที่ถูกต้องด้วยกันท้ังสิ้น การศึกษาวิจัยในแต่ละศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์หรอืมนษุยศาสตร์ ต่างกส็ร้างความรูท้ีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการตอบค�าถามส�าคญัและสิง่ต่าง 
ๆ ที่มนุษย์ต้องการค�าตอบ 

ความพยายามคาดการณ์ด้วยแนวคดิจากหลายมมุมองด้วยวธิกีารเชงิบรูณาการนัน้ สามารถย้อน
กลับไปที่งานเขียนของเอริก ยานส์ (Erich Jantsch) นักฟิสิกส์ชาวออสเตรียอเมริกัน ที่เสนอแนวคิด
การคาดการณ์เชิงบูรณาการ (integrative forecasting) ใน พ.ศ. 2509 แนวคิดดังกล่าวเสนอให้มี
การผสมผสานมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง จิตวิทยาและมานุษยวิทยาในการ
วางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ต่อมา นักอนาคตศาสตร์ที่ศูนย์การศึกษาเชิงบูรณาการ 
(Center for Integrative Studies) ที่มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ก (State University of New 
York) ได้พัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางในการบูรณาการแนวโน้มระดับโลก การเปลี่ยนแปลงความ
คิดครั้งใหญ่ในช่วงเวลาระหว่างรุ่นอายุ รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันในการมองภาพอนาคตระยะยาว

ตามแนวคิดของริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการในการ
ศึกษาอนาคตยอมรับในความซับซ้อนของระบบ บริบท และความเชื่อมโยงระหว่างความตระหนักรู้ 
(awareness) และความเป็นจริง (reality) แนวคิดนี้มุ่งผสมผสานมุมมองด้านการพัฒนาที่ยอมรับ
ในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมในการเข้าถึงการรับรู้
หรือสติ (consciousness) แนวคิดน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีบูรณาการของเคน วิลเบอร์ 
(Ken Wilber) ซึ่งเสนอว่า ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งหมดสามารถจ�าแนกได้ในตาราง 4 
ช่อง (four-quadrant grid) ตามแกน “ข้างใน-ข้างนอก” (interior-exterior) และ “ปัจเจกบุคคล-
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ส่วนรวม” (individual-collective) ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายว่าศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง
ความรู้และประสบการณ์ทุกรูปแบบสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้อย่างไร  

การศกึษาอนาคตแนวบรูณาการไม่จ�ากัดอยูเ่พยีงวธีิการและเครือ่งมอืการวจิยัแบบเดมิ นกัอนาคต
ศาสตร์บางคน เช่น มายา แวน ลีมพุท (Maya Van Leemput) ทดลองใช้สื่ออื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
วิดีโอและศิลปะ ในการศึกษาและสื่อสารเกี่ยวกับภาพอนาคต ในขณะที่นักอนาคตศาสตร์อีกหลาย
คนได้ทดลองใช้แนวคิดอนาคตศึกษากับเกม ทฤษฎีการออกแบบ และประสบการณ์แบบดื่มด�่า 
(immersive experience) ในการสร้างภาพและประสบการณ์เกี่ยวกับอนาคต  

แนวคดิอนาคตศกึษาเชงิบรูณาการตัง้อยูบ่นทฤษฎทีีย่อมรบัในความซบัซ้อนของระบบและความ
ส�าคัญของการข้ามศาสตร์สาขา จึงถือว่าเป็นแนวทางศึกษาอนาคตที่เปิดกว้างที่สุดและมีศักยภาพใน
การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ในระดับโลกได้ แต่ในขณะเดียวกัน ด้วยความกว้างของแนวคิดนี้เอง 
ท�าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการหลายกลุ่มว่า ความพยายามที่จะท�าให้มุมมองการศึกษา
อนาคตกว้างข้ึน กลับท�าให้การศึกษาอนาคตไม่ลึกพอ อีกทั้งข้อสมมติของแนวคิดและวิธีการศึกษา
ของงานเชิงบูรณาการมักขัดแย้งกัน เน่ืองด้วยปรัชญาพื้นฐานที่แตกต่างกัน  เนื่องจากแนวคิดการ
ศกึษาอนาคตเชงิบรูณาการยงัถือว่าค่อนข้างใหม่ในอนาคตศาสตร์ จงึคาดได้ว่า ข้อโต้แย้งในเชงิปรชัญา 
แนวคิดและวิธีการจะยังคงมีต่อไป
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นอกเหนือจากการใช้แนวคิดเชิงบูรณาการในการวิเคราะห์ภาพอนาคต ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่าน
มา วงการอนาคตศึกษามีวิวัฒนาการไปบ้างตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลย ีสิง่แวดล้อมและการเมอืง  ค�าศพัท์ทีใ่ช้เรยีกอนาคตศกึษามเีพิม่มากขึน้ ในหลายกรณใีช้สลบั
กันไปมา โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การประเมินเทคโนโลยี 
(technology assessment) การคาดการณ์เทคโนโลยี (technology foresight) การพยากรณ์
เทคโนโลยี (technology forecasting) รวมไปถึงการวางแผนระยะยาว (long-range planning) 

การเปลีย่นแปลงส�าคัญเกดิขึน้ในประเทศทีเ่ป็นผูน้�าของโลกในด้านการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์  
เอิสจาน ซาริทาส (Ozcan Saritas) และเดอริก อามิน (Derrick Anim) ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของวงการอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เพื่อวางแผนนโยบายในประเทศผู้น�าด้านอนาคตศึกษา 5 
แห่งคือฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่นและรัสเซีย ในช่วง 10 ปีระหว่าง พ.ศ. 2550-2560 
โดยใช้เกณฑ์การวเิคราะห์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพบรบิทของการคาดการณ์ (2) ขอบเขตการคาดการณ์ 
(3) ความสม�่าเสมอในการใช้เครื่องมือคาดการณ์ในการพัฒนานโยบาย (4) กลไกทางการเงิน (5) ระดับ
การมีส่วนร่วม และ (6) การใช้ผลลัพธ์และการน�าไปปฏิบัติ48 ทั้งนี้ บริบทเนื้อหาและกระบวนการของ
กิจกรรมการคาดการณ์ใน 5 ประเทศข้างต้นเปลี่ยนไปดังนี้

ประการแรก กิจกรรมการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ใน 5 ประเทศกรณีศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจาก
โครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นโครงการที่มีขอบเขตเนื้อหาแคบลง โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อาทิ ความท้าทายใหญ่เรื่องใดเรื่องหน่ึง สาขาใดสาขาหน่ึงหรือเทคโนโลยีใด
เทคโนโลยีหนึ่ง ประการท่ีสอง กิจกรรมการคาดการณ์ขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดย
เปิดให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายเข้ามาร่วมกระบวนการมากขึ้น แรงขับ
เคลือ่นส�าคญัของแนวโน้มนีค้อื ความพยายามสร้างกระบวนการและสภาพแวดล้อมทีจ่ะท�าให้การศึกษา
และคาดการณ์อนาคตสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น�าไปสู่การปฏิบัติใช้จริง ประการที่สาม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยใีหม่ท�าให้กระบวนการคาดการณ์สัน้ลงมาก  เครือ่งมอืใหม่ ๆ  ท�าให้สามารถเกบ็รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล การสอบถามความเห็น และการเผยแพร่ผลลัพธ์ โดยเฉพาะในเวทีหรือแพลตฟอร์ม 
(platform) บนอินเทอร์เน็ต ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
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การเปลีย่นแปลงทีชั่ดเจนทีส่ดุในวงการอนาคตศกึษาในช่วงหนึง่ทศวรรษทีผ่่านมาคอื วธีิการคาด
การณ์เพ่ือนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมได้พฒันาขึน้มาก เนือ่งจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้ใช้วิธีการคาดการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
จ�านวนมาก นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังท�าให้การท�าเหมืองข้อมูล 
(text mining) และการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อการกวาดสัญญาณเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบนพื้นที่ออนไลน์ ท�าให้เกิดการคาดการณ์ร่วมกันของ
คนจ�านวนมากและหลากหลาย ตามท่ีเรียกกันว่าเป็นการคาดการณ์แบบเครือข่าย (networked 
foresight) การคาดการณ์แบบประสบการณ์ (experiential foresight) การคาดการณ์รุ่นที่ 5 (5th 
generation foresight) และการคาดการณ์ 2.0 (Foresight 2.0)49 กลุ่มนักอนาคตศาสตร์ในช่วง
หลังเริ่มให้ความสนใจกับการใช้ประโยชน์จากปัญญาร่วม (collective intelligence หรือ 
intelligence of the crowd) ส�าหรับการตั้งโจทย์และการด�าเนินงานวิจัยระยะยาว การใช้เครื่องมือ
ด้านสารสนเทศส�าหรับการคาดการณ์  การใช้การออกแบบและแสดงภาพ (visualization) ของเรื่อง
ราวที่แต่งขึ้น (fiction) ในการใช้เกมจ�าลองสถานการณ์ (gamification) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
การคาดการณ์เชิงประสบการณ์เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการสร้างความรู้และเผยแพร่ผลลัพธ์สู่กลุ่ม
เป้าหมายและสู่สาธารณะ

ความสนใจในวิธีการและเครื่องมือคาดการณ์ที่เปิดกว้างมากขึ้นนี้ สะท้อนแนวคิดใหม่ที่ก�าลังได้
รบัความสนใจมากข้ึนในวงการวิชาการระดบัโลก คือ วทิยาศาสตร์เปิด (open science) วทิยาศาสตร์
เครอืข่าย (networked science) วทิยาศาสตร์ภาคพลเมอืง (citizen science) รวมถงึการคาดการณ์
แบบเปิด (open foresight) แนวคิดเหล่าน้ีมีสาระหลักอยู่ที่การเปิดกว้างกระบวนการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์และการคาดการณ์ให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและประชาชนทัว่ไปมากขึน้กว่าในอดตี ความ
ท้าทายหลักของกระบวนการคาดการณ์แนวน้ีคือการเปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมได้มากท่ีสุด
ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรและเงื่อนไขด้านเทคโนโลยี  

ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้กระบวนการ
คาดการณ์เปิดกว้างมากข้ึน ท้ังในการวางแผนนโยบายสาธารณะและการคาดการณ์ส�าหรับธุรกิจ 
(corporate foresight) การเปิดกว้างของกระบวนการคาดการณ์ส่ือถึงการเปล่ียนแปลงแนวคิดพื้น
ฐานเกีย่วกับการสร้างความรู ้กล่าวคอื ในอดตี การคาดการณ์เป็นเรือ่งเฉพาะของผูเ้ชีย่วชาญและจ�ากดั
เฉพาะสาขาวิชาและวิชาชีพหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน การสร้างความรู้ในทุกด้านเริ่มเปิดกว้างให้ประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม และมีความเป็นสหสาขาและสหวิชาชีพมากขึ้นกว่าเดิม 

การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เครื่องมือคาดการณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
เฉพาะเทคโนโลยีในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การเก็บส�ารอง การจัดระเบียบ การประมวลและ
อ่านผล และการแสดงผลและเผยแพร่ พร้อมกันน้ีประเภทข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์และผลลัพธ์ในการ
คาดการณ์มีความหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณและคุณภาพของข้อมูล
จากเครื่องมือที่เคยใช้มาในอดีต ตัวอย่างเช่น การส�ารวจเดลฟายเป็นวิธีการหลักในการศึกษาอนาคต
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ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น วิธีการดังกล่าวเน้นข้อมูลด้าน
อุปทานเป็นหลัก และค�านึงถึงปัจจัยด้านอุปสงค์น้อยมาก ข้อวิพากษ์ดังกล่าวท�าให้เกิดความพยายาม
ในการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องด้านอื่น และในประเด็นที่หลาก
หลายขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เครื่องมือสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น

อกีแนวโน้มหนึง่ทีเ่กดิข้ึนในวงการอนาคตศกึษาในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาคอื กจิกรรมการคาดการณ์
ระดับชาติ โดยเฉพาะในการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมาก
ข้ึน ทั้งในด้านขอบเขตเน้ือหาและระบบและกระบวนการ หลายประเทศด�าเนินกระบวนการ
คาดการณ์ขนาดย่อม (mini-foresight) ซึ่งเน้นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นที่มุ่งสร้าง
ฉากทัศน์ วัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และความตระหนักถึงพลวัตและความส�าคัญของ
การคาดการณ์ และเพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูม้ีอ�านาจตดัสนิใจเกีย่วกบัการใช้แนวคดิและเครือ่งมอื
คาดการณ์ในการวางแผนนโยบาย  แต่ผลลพัธ์ท่ีเกดิขึน้คอื กจิกรรมการคาดการณ์ระดบัประเทศมคีวาม
ซบัซ้อนมากขึน้ และมวีตัถปุระสงค์ทีห่ลากหลายและมากเกนิไป อกีทัง้ท�าให้เกดิความคาดหวงัมาจาก
กระบวนการคาดการณ์ที่จัดไป จนท�าให้ระบบการคาดการณ์ระดับประเทศต้องล้มไป ดังในกรณีของ
ประเทศอังกฤษและเยอรมนี50 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดการคาดการณ์เชิงพลวัตและปรับตัวได้ 
(dynamic and adaptive foresight)  เพื่อรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงบริบทและ
เงือ่นไขทีเ่ปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ อกีทัง้เพือ่สร้างทางเลอืกเตรยีมเผือ่ไว้ตามเหตกุารณ์และเงือ่นไขทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นในฉากทัศน์อนาคต51

อนาคตศึกษาในทศวรรษหน้า
ในช่วงสองสามทศวรรษทีผ่่านมา แนวคดิและกจิกรรมการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ส�าหรับการวางแผน
นโยบายได้แพร่ขยายไปทัว่โลก รฐับาลระดับประเทศและระดบัท้องถิน่ รวมถงึบรษัิทและองค์กรจ�านวน
มากได้ประยกุต์ใช้เครือ่งมอืคาดการณ์มากขึน้ แนวโน้มส�าคญัทีน่่าจะสบืเนือ่งต่อไปในอนาคตคอื เครือ่ง
มือคาดการณ์จะมีความละเอียดและซับซ้อนมากข้ึน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และการมีส่วน
ร่วมจะเปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น

แนวโน้มใหญ่ของโลกในด้านต่าง ๆ ท�าให้การคาดการณ์ระยะยาวยิ่งส�าคัญมากขึ้น แนวคิดและ
วิธีการคาดการณ์ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทเหล่านี้เช่นกัน แนวคิดการคาดการณ์แบบพลวัตและ
ปรับตัวได้เป็นข้อเสนอหนึ่งในการปรับเปลี่ยนแนวทางการคาดการณ์ โดยใช้แนวคิดแบบฉากทัศน์ 
แต่เพิ่มกรอบเวลาให้หลากหลาย ท้ังระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมถึงเส้นทางไปสู่อนาคต 
(future pathways) ที่หลากหลาย เพื่อบรรลุภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์และหลีกเล่ียงภาพอนาคตที่
ไม่พึงประสงค์ วิธีการคาดการณ์อนาคตที่ตอบรับกับเงื่อนไขของพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
ปัจจัยไม่แน่นอนต่างจึงต้องรักษาความสมดุลระหว่างภาพอนาคตระยะยาวกับภาพอนาคตระยะสั้น

นอกเหนือจากด้านเครื่องมือ การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ยังปรับเปล่ียนจากกิจกรรมที่มุ่งเน้น
เฉพาะด้านเทคโนโลยีไปเป็นกิจกรรมท่ีมีขอบเขตเน้ือหากว้างมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องสังคมและส่ิง
แวดล้อมมากขึ้น คาดว่า กิจกรรมด้านการคาดการณ์ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า จะให้ความส�าคัญ
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กบัเนือ้หาและแนวทางการศึกษาท่ีเน้นการข้ามสาขา (trans-disciplinary) และอาจไปไกลถงึการต้าน
สาขา (anti-disciplinary) ซ่ึงหมายถึงการศกึษาท่ีไม่ได้อยูใ่นขอบเขตของสาขาวชิาและวชิาชพีเดมิ แต่
เป็นเรือ่งท่ีต้องใช้ค�านยิามใหม่ กรอบแนวคดิใหม่ และวธิกีารใหม่ไปพร้อมกนั การศึกษาอนาคตในภาย
ภาคหน้าจึงเปิดโอกาสให้สาขาวิชาใหม่ ๆ และนักวิจัยและนักคาดการณ์ในระดับต่าง ๆ สามารถเข้า
มาร่วมในกระบวนการได้มากขึ้น

ปัจจยัทีค่าดว่าน่าจะมีผลกระทบมากทีส่ดุต่อวงการอนาคตศกึษาในอนาคตอนัใกล้คอืเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า (big data)52 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นัก
อนาคตศาสตร์สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากได้ทันที (real-time) อีกทั้งแหล่ง
ข้อมลูจะหลากหลายมากขึน้กว่าแหล่งข้อมลูแบบข้อความ (textual data) ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั โดยจะ
สามารถใช้ได้ทั้งข้อมูลภาพ (visual data) และข้อมูลที่รับรู้จากประสาทสัมผัส (sensory data) จาก
เครื่องมือที่ตรวจจับและตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ นอกจากนี้ ขีดความ
สามารถของคอมพวิเตอร์ทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติง้ (cloud computing)  
เทคโนโลยบีลอ็กเชน (blockchain) และปัญญาประดษิฐ์ (artificial intelligence)  น่าจะเพิม่ศกัยภาพ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในกระบวนการคาดการณ์ในอนาคต 

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและสารสนเทศท�าให้การคาดการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในกระบวนการกวาดสัญญาณ ซึ่งต้องค้นหาและท�าเหมืองข้อมูลจ�านวนมหาศาลจากพื้นที่
บนโลกออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มและสัญญาณที่ส�าคัญ วิธีการหลักที่ใช้อยู่ทั่วไปคือการดูด
กวาดข้อมูลจากเว็บไซต์ (web scraping) แล้วใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เสริมด้วยการประเมนิด้วยวจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญ อย่างไรกต็าม แนวทางนีม้กัประสบปัญหาหลาย
ประการ เช่น การสญูเสยีข้อมลู ความทนทานต่อการเสยีหาย (fault tolerance) อยูใ่นระดบัต�า่ กล่าว
คือ เมื่อองค์ประกอบภายในบางอย่างเสียหาย ระบบปฏิบัติงานมักไม่สามารถท�างานต่อไปได้ มีความ
ล่าช้า (latency) สูง  มีความเอนเอียงตามความเห็นของผู้วิเคราะห์ และความสามารถในการท�านาย 
(predictive power) ไม่สูงมาก เป็นต้น ระบบการกวาดสัญญาณในหลายองค์กรจึงพยายามพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดข้อจ�ากัดในกระบวนกวาดสัญญาณ อาทิ Machine 
Learning, Computer Vision และ Natural Lanaguage Processing การใช้ปัญญาประดิษฐ์จึงน่า
จะเป็นหัวใจส�าคัญของระบบคาดการณ์ในอนาคต
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เครือข่ายด้าน
อนาคตศึกษา

ตวัชีว้ดัหนึง่ของการพัฒนาของศาสตร์ใดศาสตร์หนึง่คือขนาดเครือข่ายนกัวชิาการและผู้เชีย่วชาญ รวม
ถึงการรวมกลุ่มและการจัดตั้งองค์กรของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 
เป็นต้นมา นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาได้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิชาการและสมาคมวิชาชีพในหลาย
ประเทศทั่วโลก อาท ิAssociation Internationale Futuribles ในฝรัง่เศส Canadian Association 
for Futures Studies ในแคนาดา Instituto Neuvas Alternatives, SA ในเม็กซิโก Teihard Center 
for the Future of Man ในอังกฤษ Finnish Society for Futures Studies ในฟินแลนด์ World 
Future Society ในสหรัฐอเมริกา ในทวีปเอเชียเอง มี Japan Society of Futurology ในญี่ปุ่น และ 
Tamkang University ในไต้หวัน

ในระดับโลก สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies Federation) ซ่ึงถือว่า
เป็นองค์กรส�าคัญของวงการวิชาการและวิชาชีพนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นในการประชุมวิชาการ International 
Futures Research Conference) ที่กรุงปารีสใน พ.ศ. 2516 โดยองค์การยูเนสโกเป็นผู้สนับสนุน
ด้านการเงนิในการจดังานของสมาพนัธ์จนถงึประมาณปลายทศวรรษที ่ 1990 และยงัคงเป็นพันธมติร
ส�าคญัของสมาพนัธ์เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั ในด้านวชิาชพี สมาคมนกัอนาคตศกึษาอาชพี (Association 
of Professional Futurists) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545  โดยใน พ.ศ. 2563 มีสมาชิกอยู่กว่า 500 คนใน 
40 ประเทศทั่วโลก53 

องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรการกุศลหลายแห่งให้ความสนใจในการสร้างเครือข่ายของ
นักอนาคตศึกษา องค์กรท่ีสนับสนุนการพัฒนาอนาคตศึกษาเรื่อยมาคือองค์การยูเนสโก ซึ่งนอกจาก
สนับสนุนงานศึกษาและวิจยั การเผยแพร่สิง่ตพีิมพ ์และการจดังานวิชาการเกี่ยวกบัอนาคตศึกษาแล้ว 
ยงัด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการเผยแพร่ความรูพ้ืน้ฐานด้านอนาคตศึกษาทีเ่รยีกว่า futures literacy ใน
ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

องค์ประกอบส�าคัญของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพคือการประชุม
และสัมมนา นับตั้งแต่การประชุมการวิจัยอนาคตระหว่างประเทศครั้งแรก (The First International 
Future Research Conference) ที่กรุงออสโล นอร์เวย์ใน พ.ศ. 2510 มีการจัดงานประชุมดังกล่าว
สืบเนื่องมาต่อจากนั้นในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมของนักอนาคตศึกษาอีก
กลุ่มหนึ่งคือการประชุมระดับโลกว่าด้วยอนาคต (Global Conference on the Future) ท่ีเมือง
โตรอนโต ใน พ.ศ. 2523 ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 5,000 คนจากกว่า 30 ประเทศ54 นอกจากนี้ยังมีการ
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ประชุมเฉพาะเรื่องและระดับภูมิภาคที่จัดโดยสมาคมอนาคตโลก (World Future Society) และสมา
พันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies Federation - WFSF) การจัดประชุมระดับโลก 
(World Conference) ของ WFSF ครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 22 โดยจัดที่ประเทศนอร์เวย์ เมื่อ พ.ศ. 2560 
ทีผ่่านมา ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกกม็กีารรวมกลุม่ของนักอนาคตศกึษา เช่น เครอืข่ายอนาคตศกึษาใน
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Futures Network) ซึ่งจัดการประชุมประจ�าปีครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 5 ที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

อีกตัวชี้วัดหนึ่งของเครือข่ายวิชาการคือวารสารวิชาการและนิตยสารด้านอนาคตศึกษาและการ
คาดการณ์ วารสารวิชาการภาษาอังกฤษฉบับแรกคือ Futures: The Journal of Policy, Planning 
and Futures Studies ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 จ�านวนวารสารในด้านนี้เพิ่มจาก 12 
ฉบับใน พ.ศ. 2508 เป็น 122 ฉบับใน พ.ศ. 252155 และ 124 ฉบับ ใน พ.ศ. 253656 ตัวอย่างวารสาร
วิชาการส�าคัญที่มีการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-review) ที่มีอยู่ในปัจจุบันในระบบฐาน
ข้อมูล SCOPUS และ ISI มีดังต่อไปนี้

• European Journal of Futures Research วารสารฉบับนี้เป็นวารสารที่มีการเข้าถึง
แบบเปิด (open access) ภายใต้แบรนด์ SpringerOpen

• Foresight: The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy 
เริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2542 โดยส�านักพิมพ์ Emerald

• Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies วารสาร
วชิาการฉบบัแรกทีมุ่ง่ตพีมิพ์บทความเกีย่วกบัอนาคตศกึษา ใน พ.ศ. 2512 ปัจจบุนัตพีมิพ์
โดยส�านักพิมพ์ Elsevier

• Futuribles วารสารด้านอนาคตศกึษาทีต่พีมิพ์เป็นภาษาฝรัง่เศสมาตัง้แต่ พ.ศ. 2503 โดย 
Futuribles Centre

• Info: The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommuni-
cations, Information and Media วารสารนี้เน้นหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตที่สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในมุมมองต่าง ๆ  เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ 2542 โดยส�านัก
พิมพ์ Emerald

• International Journal of Foresight and Innovation Policy วารสารนี้มุ่งไปที่
หัวข้อและประเด็นที่เป็น “ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์” (strategic intelligence) เผยแพร่
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยส�านักพิมพ์ Inderscience

• Journal of Evolution and Technology  วารสารนี้เปิดโอกาสให้กับบทความที่น�า
เสนอแนวคดิเกีย่วกบัอนาคตทีอ่าจดไูม่น่าจะเกดิขึน้หรอืหลดุจากความเป็นจรงิมากเกนิไป
จากมุมมองของวารสารวิชาการอื่นท่ีเป็นกระแสหลัก หัวข้อหลักของบทความในวารสาร
นี้เน้นภาพอนาคตของมนุษยชาติ เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2542 โดย Institute for 
Ethics and Emerging Technologies

• Journal of Futures Studies: Epistemology, Methods, Applied and Alter-
native Futures วารสารนี้เน้นบทความเชิงสหสาขา เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2539 
โดยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตั้นเจียง (Tamkang University) ในไต้หวัน

• Long Range Planning: International Journal of Strategic Management 
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วารสารนี้เน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (strategic management) โดยเป็นวารสารของ 
European Strategic Planning Federation และเผยแพร่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2511 โดยส�านกั
พิมพ์ Elsevier

• Policy Futures in Education วารสารนี้เน้นบทความเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา
ในมมุมองเชงิวชิาการ การวเิคราะห์และวางแผนนโยบายด้านการศึกษา โดยเน้นนวตักรรม
ด้านการศึกษาและด้านนโยบายการศึกษา โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยส�านัก
พิมพ์ Symposium

• Technological Forecasting and Social Change: An International Journal 
วารสารฉบบันีเ้น้นบทความด้านวธิกีารและการประยกุต์ใช้การคาดการณ์เทคโนโลยแีละการ
ศกึษาอนาคตในฐานะเครือ่งมอืวางแผน โดยให้ความส�าคญักบัปัจจยัด้านสงัคม สิง่แวดล้อม
และเทคโนโลยี  วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดยส�านักพิมพ์ Elsevier

• The International Journal of Forecasting วารสารนี้เน้นผลงานเชิงประจักษ์ การ
ประเมินและการน�าเอาผลการคาดการณ์ไปใช้ประโยชน์ต่อ รวมถึงวิธีการและแนวทางยก
ระดับคุณภาพของการคาดการณ์ วารสารน้ีเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยส�านัก
พิมพ์ Elsevier

• The Journal of Forecasting วารสารนี้เน้นบทความเกี่ยวกับการคาดการณ์ และการ
ประยกุต์ใช้เทคนคิการคาดการณ์เพือ่วตัถปุระสงค์ด้านธรุกิจ บรหิารรฐักจิ เทคโนโลย ีและ
สิ่งแวดล้อม วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยส�านักพิมพ์ Wiley

• World Future Review: A Journal of Strategic Foresight วารสารนีมุ้ง่ส่งเสรมิการ
แลกเปลีย่นความคดิระหว่างนกัวชิาการและนกัปฏิบตัทิีส่นใจเรือ่งอนาคต โดยเฉพาะการใช้
เครือ่งมอืด้านอนาคตศกึษาในการช่วยการตดัสนิใจ  วารสารนีเ้ริม่เผยแพร่ครัง้แรกใน พ.ศ. 
2552 โดยสมาคม World Future Society  ต่อมารวมเป็นวารสารเดยีวกับวารสาร Futures 
Research Quarterly ทีต่พีมิพ์ระหว่าง พ.ศ. 2528 ถงึ 2551 และวารสาร Futures Survey

• World Futures: The Journal of New Paradigm Research วารสารนีเ้น้นบทความ
วจิยัทีน่�าเสนอกระบวนทศัน์และแนวทคดิใหม่ทีเ่ป็นสหสาขาวชิา โดยเฉพาะในจดุเชือ่มต่อ
ระหว่างวิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยส�านักพิมพ์ Taylor and Francis

• Time & Society เน้นหัวข้อเก่ียวกับเวลาและสังคม ท้ังในด้านทฤษฎีและด้านวิธีการ 
อาทิ การใช้เวลาในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาในการก�าหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รัฐกิจและการบริหารองค์กร วารสารนี้เผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดย
ส�านักพิมพ์ Sage

นอกจากนี้ ยังมีวารสารเฉพาะทางท่ีออกฉบับพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตของประเด็นส�าคัญ
ในศาสตร์นั้น ๆ  และยังมีนิตยสารที่ไม่มีการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่มีบทความที่น�าเสนอ
แนวคดิเกีย่วกบัอนาคต 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

อนาคตศึกษาเป็นศาสตร์ที่พยายามสร้างและใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคตอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาการของศาสตร์ในช่วงหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมาสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนทัศน์ของวงการวิชาการในระดับโลก จากที่แต่เดิมอนาคตศึกษาเน้นการสร้างความรู้
ด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยม โดยมุ่งค้นหาอนาคตที่เป็นความจริงหนึ่ง
เดียว และเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ทางการทหารและความมั่นคง จนพัฒนามาเป็นศาสตร์ที่ใน
ปัจจุบันยอมรับในแนวคิดเชิงพหุนิยมและบูรณาการมากขึ้น อนาคตศึกษาท้ังในฐานะสาขาทาง
วิชาการและสาขาวิชาชีพในปัจจุบันมีกรอบแนวคิดและประเด็นวิเคราะห์ที่หลากหลาย รวมถึง
วิธีการสร้างความรู้ที่เปิดกว้างให้คนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมกันนี้ เครือข่าย
ด้านอนาคตศึกษาก็ขยายจากเดิมที่เป็นนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นส่วนใหญ่ 
กลายเป็นเครือข่ายระดับโลกที่มีนักวิชาการและนักนโยบายจากทวีปอื่นมากขึ้น
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แนวคิด
พ้ืนฐานของ
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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
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รู้อนาคตไปทำาไม

เราต้องการความรูเ้กีย่วกบัอนาคตไปท�าไม ค�าถามนีอ้าจฟังดพูืน้ฐานมาก และดเูหมอืนว่าคนทัว่ไปใคร ๆ  
กต็อบได้ แต่ค�าถามนีม้คีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการศึกษาอนาคตในฐานะการ
เป็นศาสตร์วชิาการและสาขาวชิาชีพหนึง่ ค�าตอบหนึง่คอื เราต้องการรูอ้นาคตเพือ่ยกระดบัความเป็นอยู่
และสวสัดกิารของมนษุย์ให้ดยีิง่ขึน้กว่าปัจจบุนั ซ่ึงอาจเป็นทัง้ในด้านวตัถอุย่างเดยีวหรอืรวมไปถงึด้าน
จติใจด้วยก็ได้  นกัอนาคตศกึษาบางคนอาจแย้งว่า วตัถปุระสงค์แค่นัน้แคบเกนิไป เพราะยงัเป็นมมุมองที่
ถอืว่ามนษุย์เป็นศนูย์กลางของทุกสิง่ โดยมองไม่เหน็ถงึความส�าคัญและคุณค่าของส่ิงมีชีวติอืน่ ๆ  ทัง้สตัว์
และพืช รวมไปถงึระบบธรรมชาตอิืน่ทีม่อียู่ในโลก แม้ว่าสิง่เหล่านัน้อาจไม่มปีระโยชน์ต่อมนษุย์โดยตรง  

ด้วยเหตนุีน้กัอนาคตศกึษาในยคุหลงัจงึขยายขอบเขตของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษา
อนาคตให้ครอบคลุมมากขึน้ โดยมุง่ท�าให้โลกนีด้ข้ึีนและน่าอยูม่ากขึน้ ไม่ใช่เฉพาะส�าหรบัมนษุย์ทกุคน 
แต่รวมถงึระบบรองรบัการมชีวีติอยูข่องสิง่มชีวีติอืน่ ๆ  ในโลกนีไ้ปพร้อมกนั แนวคิดดงักล่าวเป็นไปตาม
ข้อเสนอของปีเตอร์ ซงิเกอร์ (Peter Singer) นกัปรชัญาชาวอเมริกนั ซึง่เรยีกร้องให้มกีารขยายขอบเขต
ของจริยธรรมไปให้กว้างกว่าขอบเขตของสปีชีส์ของมนุษย์ โดยให้ครอบคลุมถึงสัตว์ต่าง ๆ1 การขยาย
กรอบความคดิดงักล่าวยงัเป็นไปตามความเชือ่ของสงัคมดัง้เดมิหลายแห่งโดยเฉพาะในสงัคมตะวันออก
ที่ว่า มนุษย์เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และไม่ได้เป็นศูนย์กลางของธรรมชาติที่สามารถแยก
ส่วนออกมาได้ ตามที่แนวคิดวิทยาศาสตร์กระแสหลักพยายามมาโดยตลอด

ในขณะเดียวกัน ทุกวัตถุประสงค์และแนวคิดในการศึกษาอนาคต รวมถึงวิธีการที่นักอนาคต
ศาสตร์ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต ย่อมมีข้อสมมติและเงื่อนไข รองรับและซ่อนเร้นอยู่เสมอ 
การวเิคราะห์และท�าความเข้าใจในข้อสมมตแิละเงือ่นไขเหล่านี ้จะท�าให้เราสามารถมองเหน็จดุเด่นจดุ
ด้อยของแต่ละแนวคิดและวิธีการอย่างชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือข้อสมมติหลักที่เป็นพื้นฐานของ
อนาคตศกึษาในยคุแรก นัน่คอืข้อสมมตทิีว่่าอนาคตเป็นเอกพจน์ ตามแนวคิดนี ้อนาคตเกดิขึน้ตามการ
ไหลของเวลาตามความคดิเชงิกลไกของฟิสกิส์แบบนวิตนั  อนาคตจงึมหีนึง่เดยีวและสามารถพยากรณ์
ได้ด้วยวธิกีารเชงิวทิยาศาสตร์ แต่ต่อมาข้อสมมตน้ัินได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์ จนมกีารน�าเสนอแนวคดิ
อนาคตแบบพหูพจน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับคนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงเวลาที่จะตัดสินใจว่า ท่ามกลางทางเลือก
อนาคตที่เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนั้น ตนเองจะเลือกและสร้างอนาคตแบบไหน 
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ส�าหรับในภาษาไทยนั้น ค�าว่า “อนาคต” ค�าเดียว ไม่ส่ือว่าเป็นค�าเอกพจน์หรือพหูพจน์ จึงไม่
ชัดเจนว่าภาพอนาคตมีอยู่หนึ่งเดียวหรือว่ามีมากกว่าน้ัน แต่ในภาษาอังกฤษ ค�าศัพท์ท่ีใช้อย่างแพร่
หลายในปัจจุบันที่สื่อถึงอนาคตศาสตร์คือค�าว่า futures studies โดยใช้ค�าว่า futures เป็นพหูพจน์
แทนที่จะเป็น future เฉย ๆ  การใช้ค�าพหูพจน์ดังกล่าวสะท้อนถึงปรัชญาพื้นฐานของอนาคตศึกษาที่
พัฒนามาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งมองว่าอนาคตไม่ได้มีอยู่หนึ่งเดียว แต่มีอยู่หลายทางเลือก 

เนื้อหาส่วนแรกในบทนี้น�าเสนอหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคต เน้ือหา
ส่วนต่อมาน�าเสนอข้อสมมติและเงื่อนไขหลักของการศึกษาอนาคต ส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปประเด็น
โต้แย้งส�าคัญในอนาคตศาสตร์ เน้ือหาท้ังหมดนี้มาจากประมวลงานเขียนส�าคัญของผู้เชี่ยวชาญด้าน
อนาคตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
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หลักการและวัตถุประสงค์
ของการศึกษาอนาคต

ค�าว่าการศึกษาอนาคตอาจฟังดูขัดแย้งกันในตนเอง เนื่องจากอนาคตยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบันที่เราสามารถศึกษาได้ ไม่เหมือนกับการศึกษาอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้ว และการศึกษาเหตุการณ์
ปัจจุบันที่รับรู้เชิงประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังที่นักประวัติศาสตร์มักพูดเสมอว่า เราจะเข้าใจ
ปัจจบุนัและอนาคตได้ต่อเมือ่เราเข้าใจประวัตศิาสตร์ การศกึษาอนาคตของนกัอนาคตศาสตร์จงึต้องพึง่
ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันเท่านั้น  แต่นักอนาคตศาสตร์พยายามท�าความ
เข้าใจกบัอดตีและปัจจบุนัด้วยวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  ดงันัน้ ส�าหรบันกัอนาคตศาสตร์ ประโยชน์ของความรูเ้กีย่วกบัอดีตและปัจจบุนั
จึงอยู่ที่อนาคต และการตัดสินใจและกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ไม่ได้มุ่งไปที่อดีต แต่มุ่งไปที่อนาคต 

หลักการความต่อเนื่อง
ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอดีตจะเป็นประโยชน์ในการท�าความเข้าใจเก่ียวกับอนาคตได้ต่อเมื่อ
สถานการณ์และเงื่อนไขท่ีเกิดข้ึนในอดีตยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ข้อสมมติหนึ่งที่เป็นพื้นฐานส�าคัญ
ของอนาคตศึกษาคือหลักความต่อเนื่อง (principle of continuity) ซ่ึงเสนอว่า ปรากฏการณ์และ
เงือ่นไขทีเ่กดิในอดตีจะด�าเนนิต่อเนือ่งไปยงัอนาคต โดยอาจเป็นความต่อเนือ่งในเชงิกายภาพ เชงิเวลา 
เชิงวัฒนธรรม หรือเชิงความคิด  

ความถีข่องการเปลีย่นแปลงทีป่ระสบอยูเ่ป็นประจ�า รวมถงึผลลัพธ์ของการเปล่ียนแปลงนัน้ อาจ
ท�าให้เราคิดว่า โลกอนาคตในอีก 20-30 ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากปัจจุบันมากจนไม่ไม่สามารถจ�าได้
ว่าแต่เดมิเป็นอย่างไร แต่ในความเป็นจริง หลายสิง่หลายอย่างในอนาคตจะไม่แตกต่างจากปัจจบุนั แม้
กระทัง่ในช่วงเวลาทีด่เูหมอืนมีการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่และอย่างรวดเรว็ องค์ประกอบหลายอย่างรอบ
ตัวเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะมีมากกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมดูน่าตื่นเต้นและน่าสนใจกว่าความต่อเนื่อง นักอนาคตศาสตร์จึงต้อง
พยายามระวังไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด เนื่องจากภาพอนาคตมีทั้งการต่อ
เนื่องและการเปลี่ยนแปลง

ความต่อเนือ่งอาจเกดิข้ึนจากปัจจยัหน่วงทีต่่อต้านการเปลีย่นแปลง ทัง้พฤตกิรรมทีเ่ป็นนสิยัของ
แต่ละคน สถาบันทางสังคม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ โครงสร้าง
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พื้นฐานทางกายภาพที่คงอยู่เป็นเวลานาน เช่น ถนนหนทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้าง
อ�านาจของผู้มีอิทธิพลและผู้น�าที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เกิดความต่อเน่ืองคือพลวัตระหว่างแนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้าม 
(trend-countertrend) กล่าวคือ เมื่อปัจจัยหนึ่งมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้นและการเป็นแนวโน้ม 
ก็มักจะเกิดแรงต่อต้านในทางตรงกันข้าม เช่น ในสังคมเมืองที่ความเป็นชุมชนในละแวกบ้านลดลง คน
บางกลุ่มก็พยายามสร้างชุมชนรูปแบบอื่นขึ้นมาแทนที่ เช่น ชุมชนบนโลกออนไลน์  ในโลกสมัยใหม่ที่
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สามารถท�างานแทนมนุษย์ได้มากขึ้น การบริการโดยมนุษย์จะได้รับความ
นยิมมากขึน้  และในสงัคมทีค่นใช้ชวีติห่างจากศาสนามากขึน้ ผูค้นอาจหาทางออกด้านจติวญิญาณด้วย
วิธีการอื่น เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากโลกวัตถุนิยม เป็นต้น  แนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้ามนี้อาจ
ดูเหมือนเป็นปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) ที่ดูเหมือนเป็นสภาวะที่ขัดแย้งกัน ความเข้าใจใน
พลวัตดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต

หลักการความคล้ายคลึง
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในความต่อเนื่องอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคต 
อีกหลักการหนึ่งที่ส�าคัญคือหลักการความคล้ายคลึง (principle of analogy) ซึ่งถือว่าเหตุการณ์บาง
รูปแบบเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้น ถ้าเราสังเกตเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบและลักษณะ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้  เราสามารถคาดคะเนได้ว่า เหตุการณ์ในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์นั้น น่าจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หน้านั้น หลักการความคล้ายคลึงเป็นพื้นฐานและกรอบความคิดส�าหรับการตีความข้อมูลที่มนุษย์รับ
รู้จากโลกภายนอก ซึ่งท�าให้ช่วยลดเวลาและความพยายามในการท�าความเข้าใจกับส่ิงน้ัน ตราบใดที่
บริบทและปัจจัยอื่น ๆ ยังคงท่ีและไม่เปลี่ยนแปลง มนุษย์เราใช้หลักการความต่อเนื่องและหลักการ
ความคล้ายคลึงในการพยากรณ์และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตอยู่ตลอดเวลา

แน่นอนว่า ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอดีตไม่ได้กลายเป็นความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอนาคตโดย
อตัโนมตั ิแต่ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์และจนิตการพร้อมกบัความคาดหวงัและความปรารถนา ความ
รู้จากอดีตเป็นเพียงข้อมูลดิบท่ีมนุษย์เราใช้วิเคราะห์และคาดคะเนส่ิงที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
กรอบความคิด สมมติฐานหรือทฤษฎีอะไรบางอย่างในการคาดคะเนนั้น แต่สิ่งที่เราคิดและคาดคะเน
เกี่ยวกับอนาคตอาจไม่เป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่เสมอไป เน่ืองจากแต่ละคนอาจมีความ
คาดหวังและความปรารถนาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่ีเกินจากขอบเขตของเหตุผลและข้อมูลที่มาจาก
ข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต 

นอกจากข้อมูลจากอดีตและความปรารถนาแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกองค์ประกอบ
ส�าคัญของการท�าความเข้าใจเก่ียวกับอนาคต ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการเป็นส่วนส�าคัญของ
กระบวนการคิดของมนุษย์ที่ก้าวพ้นข้อจ�ากัดที่ก�าหนดโดยความทรงจ�าจากอดีต ตรรกะที่ใช้เป็นกรอบ
ในการคาดคะเน และความปรารถนาทีเ่ป็นไปตามอารมณ์  จนิตนาการทีว่่านีอ้าจเกดิจากความบงัเอญิที่
ผสมผสานความคดิและข้อมลูต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัแล้วเกิดสิง่ใหม่ทีไ่ม่เคยคดิหรอืมขีึน้มาก่อนกไ็ด้  แน่นอน
ว่า ความคดิสร้างสรรค์ทีว่่านีไ้ม่ได้เป็นความรูเ้กีย่วกบัอนาคต แต่เป็นสิง่ทีช่่วยให้เราสามารถจนิตนาการ
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ได้ว่า อะไรบ้างทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต และเป็นวธิกีารเอาข้อมลูและความเข้าใจจากอดตีมาผสมผสาน
กันเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ของอนาคต

ด้วยหลักความต่อเน่ืองและหลักความคล้ายคลึงข้างต้น นักอนาคตศาสตร์จึงพยายามวิเคราะห์
ข้อมูลจากอดีต  โดยใช้ตรรกะของทฤษฎีและกรอบความคิดประกอบกับความปรารถนาที่มีอยู่ในการ
จินตนาการความเป็นไปได้ของอนาคต เพื่อตัดสินใจในการกระท�าที่มุ่งบรรลุเป้าประสงค์ในการยก
ระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ในโลก เป้าประสงค์ดังกล่าวไม่จ�ากัดอยู่
เพียงแค่ภายในกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ แต่เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนักวิชาการและวิชาชีพ
สาขาอื่น ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสาธารณสุขศาสตร์ สถาปนิก 
นักวางผังเมือง ศิลปิน คนขับรถเมล์และจักรยานยนต์รับจ้าง และแม่บ้าน  ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการ
ให้สิ่งที่ตนเองท�าอยู่เกิดประโยชน์ส�าหรับตนเอง ส�าหรับคนอื่น รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ในโลกนี้ที่แต่ละคนให้
ความส�าคญั  แต่สิง่หนึง่ทีถื่อว่าเป็นคณุลกัษณะเฉพาะของนักอนาคตศาสตร์คอืการคดิเกีย่วกับอนาคต 
(prospective thinking) เป็นหลัก2 

การศกึษาอนาคตยงัมุง่เสรมิสร้างความเป็นธรรมระหว่างรุน่ (intergenerational equity) ซึง่เป็น
พืน้ฐานของแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื การวิเคราะห์และศึกษาอนาคตช่วยยกระดบัความเป็นอยูแ่ละ
สวัสดิภาพของคนรุ่นต่าง ๆ ไม่เฉพาะส�าหรับคนรุ่นปัจจุบันที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในปัจจุบัน แต่รวมถึงคนรุ่นอนาคตยังซึ่งไม่อยู่ตรงนี้ จึงไม่มีโอกาสร่วมในกระบวนการตัดสิน
ใจท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาในอนาคต การศึกษาและค�านึงถึงอนาคตท่ีครอบคลุม
ไปถึงความต้องการ เงื่อนไขและบริบทของคนรุ่นหลัง จึงเป็นการสร้างความเป็นธรรมระหว่างรุ่นได้
ในระดับหนึ่ง

ในกลุม่นกัอนาคตศกึษาทัว่ไป วตัถปุระสงค์พืน้ฐานของการศกึษาอนาคตคอืการค้นหาหรอืสร้าง 
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกของอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (possible futures) อนาคตที่น่าจะ
เกิดขึ้น (probable futures) และอนาคตทีคาดหวังให้เกิดขึ้นหรือพึงประสงค์ (preferable futures) 

ความแตกต่างระหว่างอนาคตศึกษากับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาแบ่งงานศึกษาเก่ียวกับอนาคตในเชิงวิชาการออกจากในเชิงนโยบาย
ค่อนข้างชัดเจน โดยเรียกงานในเชิงวิชาการว่า อนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์ (academic futures 
studies) ส่วนงานคาดการณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีเน้นการตัดสินใจเชิงนโยบายนั้น เรียกโดยทั่วไปว่า 
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) งานท้ังสองรูปแบบมีเน้ือหาคร่อมกันอยู่มาก 
โดยทั้งคู่พยายามท�าความเข้าใจในภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมและวางแผน
รองรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกัน3 

งานด้านการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์มุง่ไปทีก่ารตดัสนิใจ โดยเน้นการระบ ุบรรยาย และอธบิาย
ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อน�าความรู้เกี่ยวกับ
อนาคตมาช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ผู้บริหารบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่
ต้องการรู้ว่าอนาคตของการใช้พลงังานในเมอืงเป็นอย่างไรอกี 10 ปีข้างหน้า จงึต้องเข้าใจถงึสถานการณ์
และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่ก�าลังเกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงใน
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อนาคต อาท ิการพัฒนาด้านเทคโนโลยกีารขนส่งและการก่อสร้าง การบรโิภคของคนรุน่ใหม่ ฯลฯ เพ่ือ
สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกตัวอย่างในระดับนโยบายสาธารณะคือ ผู้บริหารประเทศ
ต้องก�าหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศในด้านการเกษตร จึงต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและการตัดต่อพันธุกรรมที่ก�าลังเกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ที่น่าจะมีผล
ต่อความสามารถในการผลติและการเพาะปลกูทัว่โลก เป็นต้น  การตอบประเดน็ค�าถามเหล่านี ้นอกจาก
ต้องวิเคราะห์การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคมอื่น ๆ ด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การยอมรับของสังคมกับเทคโนโลยีใหม่
ที่เกิดขึ้น การคาดการณ์เพื่อหาตอบของค�าถามเหล่านี้จึงมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเป็น
หลัก ดังนั้น ส่วนส�าคัญของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นการพยากรณ์และการหาทางออกที่
มุ่งไปที่การปฏิบัติจริง

อีกมุมมองหนึ่งในการนิยามการคาดการณ์คือข้อเสนอของริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaugh-
ter) ที่มองการคาดการณ์เป็นกระบวนการขยายขอบเขตของการรับรู้ของมนุษย์ใน 4 ด้านด้วยกัน 
ได้แก่ (1) การประเมนิผลกระทบของการตดัสินใจการกระท�าในปัจจบุนั (2) การตรวจจบัและหลีกเล่ียง
ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น (3) การพิจารณานัยของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อปัจจุบัน และ (4) 
การสร้างวิสัยทัศน์ของภาพที่ต้องการให้เกิดในอนาคต  ในขณะที่ เอียน ไมลส์ (Ian Miles) และไมเคิล 
คีนาน (Michael Keenan) ก�าหนดนิยามของการคาดการณ์ว่าเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เกีย่วกบัอนาคตทีเ่ป็นระบบและมส่ีวนร่วมไปพร้อมกับการสร้างวสัิยทศัน์ระยะกลางและระยะยาว เพือ่
เป็นพืน้ฐานส�าหรบัการตดัสนิใจในปัจจบุนัและระดมก�าลงัในการท�างานร่วมกนั4 นิยามเหล่านีแ้สดงให้
เห็นว่า การคาดการณ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทคนิควิธี แต่เป็นกระบวนการด้วยเช่นกัน

ส่วนงานศึกษาอนาคตในทางวชิาการมกัเน้นประเดน็หรอืค�าถามในภาพใหญ่ ๆ  มากกว่าค�าถามท่ี
มุง่ไปยงัการวางแผนและตดัสนิใจขององค์กร ตวัอย่างค�าถามเช่น ในอกี 30 ปีข้างหน้า เทคโนโลยอีะไร
จะท�าให้เกดิผลกระทบในวงกว้างมากทีส่ดุ  การตอบค�าถามดงักล่าวจ�าเป็นต้องวเิคราะห์ภาพกว้างของ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีัง้หมด แล้วจงึวเิคราะห์ผลกระทบทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้ภายใต้ชดุเงือ่นไข
และข้อสมมติต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคตในแนวนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจเพื่อด�าเนิน
การในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เปิดประเด็นและความเป็นไปได้ของทางเลือกในอนาคตให้กว้าง
ไว้ เพื่อให้นักวิจัยคนอื่นวิเคราะห์รายละเอียดต่อไป  

ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความแตกต่างกันระหว่างการศึกษาอนาคตเพื่อการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายกับการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจในเชิงวิชาการ วิธีการศึกษาอนาคตจึงมีความแตกต่าง
กันบ้างระหว่างงานทั้งสองกลุ่มนี้ เนื่องจากการศึกษาอนาคตเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายมักใช้วิธี
การที่หลากหลายและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย ความหลากหลายด้านวิธีการและแหล่งข้อมูล
จึงอาจท�าให้การศึกษาหรือการวิจัยมีความเสี่ยงที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดูผิวเผิน เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
เชิงวิชาการ ซึ่งมักด�าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่เคร่งครัด และมีประเด็นค�าถามที่เจาะลึกและแคบ
เกินกว่าที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

ในงานศกึษาอนาคตเพือ่ตอบโจทย์ด้านนโยบาย นกัอนาคตศึกษามกัตัง้ค�าถามว่า ส่ิงทีว่เิคราะห์นัน้
ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไรและเท่าไหร่ (What difference does it make?) มากกว่าค�าถามว่า 
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เรารู้จักสิ่งนั้นดีมากน้อยขนาดไหน (How well do we know it?)5 แม้ว่านักวิเคราะห์อาจไม่สามารถ
ศกึษาปัจจยัและเงือ่นไขในด้านเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม เทคโนโลยทีีม่ผีลต่อทางเลือกเชงินโยบายได้
อย่างครบถ้วนและละเอียดภายในเวลาที่จ�ากัด แต่ก็สามารถระบุถึงปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้วิธีการด้านอนาคตศึกษา อีกทั้งผู้บริหารมักต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถรอผลการ
วเิคราะห์ทีส่มบรูณ์และละเอยีดในทกุด้าน โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างถ่องแท้ แต่
ต้องเข้าใจมากพอที่จะตัดสินใจว่าจะท�าอะไร ด้วยเหตุผลอย่างไร  ในทางกลับกัน การศึกษาอนาคตใน
ด้านวิชาการต้องการความครอบคลุมและสมบูรณ์ โดยถือเป็นหน้าที่และบทบาทของนักวิจัยในการ
ท�าความเข้าใจในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่อย่างละเอยีด ถีถ้่วนและถ่องแท้  อย่างไรก็ตาม งานศกึษาอนาคตเพ่ือ
ตอบโจทย์เชงินโยบายยงัต้องพึง่ผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ในเชงิวชิาการพืน้ฐานทีม่มีาก่อนหน้านัน้ ด้วย
เหตน้ีุ การพฒันาและส่งเสรมิศาสตร์วชิาการและสาขาวชิาชีพด้านอนาคตศกึษาจึงต้องพฒันากจิกรรม
การศึกษาอนาคตทั้งสองด้านไปพร้อมกัน

การศึกษาอนาคตมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการด้วยกัน นักวิชาการที่ผ่านมาแบ่งกลุ่มกิจกรรม
ของอนาคตศึกษาไว้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือข้อเสนอของแฮโรลด์ ลาสเวล (Harold Lasswell) ซึ่ง
แบ่งวัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ตามกิจกรรมหลักไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

1. การระบุเป้าหมายและคุณค่าให้ชัดเจน 
2. การแสดงแนวโน้ม 
3. การอธิบายเงื่อนไข 
4. การคาดการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและน่าจะเกิดขึ้น หากนโยบายปัจจุบันยังด�าเนินต่อไป 
5. การสร้าง ประเมนิ และเลอืกนโยบายทางเลอืก เพือ่บรรลเุป้าหมายทีพ่งึประสงค์6ต่อมา 

เวนเดล เบล (Wendell Bell) นกัอนาคตศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงทีม่หาวทิยาลยัเยล (Yale University) 
ในสหรัฐอเมริกา ได้ขยายความต่อจากข้อเสนอของลาสเวลจากกิจกรรม 5 ข้อเป็น 9 ข้อ7 ตามราย
ละเอียดดังนี้

ศึกษาอนาคตที่เป็นไปได้

วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ส�าคัญของอนาคตศึกษาคือการศึกษาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันด้วยมุมมอง กรอบ
แนวคิดหรือวิธีการที่ไม่เหมือนเดิม แม้ว่ามุมมองหรือกรอบแนวคิดที่เลือกใช้อาจไม่ได้รับความนิยม
หรือไม่ได้รับการยอมรับในเวลาน้ันก็ตาม การส�ารวจอนาคตที่เกิดขึ้นจึงต้องใช้จินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ที่หลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ โดยปรับเปลี่ยนมุมมองปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้
เป็นโอกาส และมองอุปสรรคขวากหนามเป็นสิ่งกีดขวางที่สามารถก้าวข้ามพ้นไปได้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจ�านวนมากเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยแนวคิดและความมุ่งมั่นในท�านองนี้ ค�าศัพท์หนึ่งที่นิยมใช้ใน
วงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือค�าว่า pain point ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่หรือคิด
ว่ามีอยู่ แต่ผู้ประกอบการหรือนวัตกร (innovator) ไม่ได้มอง pain point เป็นปัญหา แต่เป็นโอกาส
ที่ต้องพยายามสร้างวิธีการหรือนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขและสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับผู้บริโภค ใน
ลักษณะคล้ายกัน นักอนาคตศาสตร์สามารถวิเคราะห์และจินตนาการภาพอนาคตของปรากฏการณ์
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หนึ่งจากมุมมองที่หลากหลาย ค�าถามที่นักอนาคตศาสตร์ถามในส่วนน้ีจึงไม่ใช่ค�าถามว่า ปัจจุบันเป็น
อย่างไร แต่ถามว่า อนาคตจะเป็นอะไรและอย่างไรได้บ้าง

การค้นหาหรือส�ารวจอนาคตที่เป็นไปได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตมีอยู่แล้วจริงในปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้ใน
อนาคตกบัสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัคอืกรณขีองแก้วน�า้ทีบ่างและแตกได้ง่าย เมือ่เรายกแก้วน�า้น้ันอยูสู่ง
เหนือบ่า ถ้าปล่อยแก้วน�้านั้นตกลงไปลงบนพื้นคอนกรีต แก้วจะแตกได้ แม้ว่าเรายังไม่ได้ปล่อยแก้วน�้า
นัน้ออกจากมอื แก้วน�า้ยงัมโีอกาสแตกได้เสมอ แน่นอนว่า แก้วน�า้นัน้อาจจะไม่แตกเลย เพราะคนถอืไม่
ปล่อยให้ตกลงบนพืน้เลยในอนาคต แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่าโอกาสทีแ่ก้วน�า้จะตกแตกในอนาคตจะ
หมดหายไป กล่าวคอื แก้วน�า้นัน้มคีณุลกัษณะพืน้ฐานหรือพืน้นสัิย (disposition) ในปัจจบุนัทีใ่นอนาคต
อาจตกลงบนพื้นแล้วแตกได้ ในท�านองเดียวกันนี้ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ศักยภาพของปัจเจกบุคคล 
กลุ่มคนและสังคมโดยรวมในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ศักยภาพ
เหล่านี้มักไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์และหน้าที่หน่ึงของอนาคตศึกษาคือ
การส�ารวจความเป็นไปได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือมีอยู่แล้วในปัจจุบัน

ศึกษาอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น

หลงัจากทีจ่นิตนาการและวเิคราะห์แล้วว่า อนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิขึน้ได้มอีะไรบ้าง วตัถปุระสงค์และ
กจิกรรมต่อไปของการศกึษาอนาคตคอื การวเิคราะห์ว่าปรากฏการณ์หรอืเหตกุารณ์ใดบ้างทีค่าดว่าน่า
จะมโีอกาสเกดิขึน้มากหรอืมากท่ีสดุในอนาคตภายในกรอบระยะเวลาหนึง่และภายใต้เงือ่นไขชุดหนึง่ ดงั
นัน้ วตัถปุระสงค์และกจิกรรมหลักอีกประการหนึง่ของอนาคตศึกษาคอืการศกึษาอนาคตทีน่่าจะเกดิขึน้
ได้ (probable futures) เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ว่านี้มีตั้งแต่เรื่องส่วนบุคคล เช่น อนาคตการ
ท�างานหลังจากเรยีนจบมหาวทิยาลยั เรือ่งระดบักลุม่คน เช่น อนาคตของครอบครวัหลงัจากทีย้่ายบ้าน
ไปอยูต่่างจงัหวดั ไปจนถงึเรือ่งระดบัสงัคมโดยรวม เช่น อนาคตของผูส้งูวยัไทยในอนาคต และประเดน็
ความท้าทายระดับโลก เช่น สภาพภูมิอากาศของโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า ค�าถามหลักของการศึกษา
อนาคตท่่ีน่าจะเกิดขึน้ในส่วนนีค้อื เหตกุารณ์หรอืปรากฏการณ์ทีส่นใจอยูน่ัน้ อนาคตจะมโีอกาสเป็นไป
อย่างไรได้มากทีส่ดุ ถ้าเงือ่นไข บรบิทและปัจจยัต่าง ๆ  ยงัคงเป็นไปอย่างเดมิ ในกรณทีีเ่ป็นปรากฏการณ์
ที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดจากการกระท�าของมนุษย์ ค�าถามส�าคัญในการวิเคราะห์อนาคตในส่วนนี้คือ 
พฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นั้นจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปในอนาคต

การศึกษาอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นต้องก�าหนดกรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์ และเงื่อนไขหรือ
ข้อสมมติของการวิเคราะห์ การศึกษาท้ังอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้กับอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นต้องศึกษา
สภาพปัจจุบันไปพร้อมกับแนวโน้มจากอดีต เพื่อพิจารณาว่า แนวโน้มที่ผ่านมาจะเป็นไปอย่างเดิมต่อ
ไปในอนาคตอกีหรอืไม่ตามหลกัความต่อเนือ่งทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น หากเชือ่ตามสจัธรรมทีว่่า ทกุสิง่ทกุ
อย่างล้วนไม่เทีย่งและไม่แน่นอน การทีอ่นาคตเปลีย่นแปลงไปจงึเป็นเรือ่งธรรมดา ดงันัน้ ประเดน็จงึไม่
ได้อยูท่ีว่่า อนาคตจะเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ แต่อยูท่ีว่่าอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิขึน้ได้นัน้เป็นแบบไหน มหีน้า
ตาเป็นอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีนี้ นักอนาคตศาสตร์จะตั้งค�าถามว่า อนาคตที่
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เชือ่ว่าเกดิข้ึนได้มากทีส่ดุน้ันเป็นอย่างไร ถ้าเงือ่นไขเปลีย่นแปลงไป ตวัอย่างเช่น ถ้าเป็นประเดน็ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ ก็จะถามว่า ภาพอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร ถ้าพฤติกรรมของมนุษย์
เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นอยู่ในอดีตและเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในการวิเคราะห์อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ นักอนาคตศาสตร์มักเริ่มจากการวิเคราะห์เงื่อนไขและ
ข้อสมมตขิองเหตกุารณ์หรอืประเดน็ทีส่นใจ แล้วจงึประมาณการและคาดการณ์การเปลีย่นแปลงไปยงั
อนาคตตามหลักการความคล้ายคลึง ตัวอย่างงานในแนวนี้มีอยู่มาก เช่น ในรายงาน The Limits to 
Growth งานวเิคราะห์ด้านการใช้ทรพัยากรของมนษุย์เร่ิมจากการก�าหนดข้อสมมตขิองการเปลีย่นแปลง
ด้านพฤตกิรรมการใช้ทรัพยากรของมนษุย์และด้านอืน่ ๆ  แล้วจงึค�านวณผลกระทบทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานนี้ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นการวิเคราะห์
ด้วยแบบจ�าลองคณติศาสตร์ภายใต้ข้อสมมติและเงือ่นไขต่าง ๆ  ทัง้นี ้เหตกุารณ์ทีว่เิคราะห์ว่าน่าจะเกดิ
ขึน้จะแม่นย�าหรือใกล้เคียงกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคตหรอืไม่และเท่าใดนัน้ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
และข้อสมมตทีิใ่ช้ในการคาดการณ์  ด้วยเหตดุงักล่าว นกัอนาคตศาสตร์จงึให้ความส�าคญักับการท�าความ
เข้าใจในเงื่อนไขและข้อสมมติที่ใช้ในแบบจ�าลอง และเลือกข้อสมมติที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

การวเิคราะห์ความสมเหตสุมผลของข้อสมมตแิละเงือ่นไขนัน้ จ�าเป็นต้องใช้ความรูท้ีมี่การสะสมมา
ก่อนหน้านี ้ ทัง้นี ้ในกระบวนการศกึษาหรอืคาดการณ์อนาคต นกัอนาคตศาสตร์อาจไม่ได้วเิคราะห์และ
พสิจูน์ความสมเหตสุมผลหรอืความสมัพนัธ์เชิงเหตกุบัผล (causality) ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ  ด้วยตนเอง 
เนือ่งจากการพสิจูน์และอธบิายความสมัพนัธ์ดงักล่าวจ�าเป็นต้องมกีรอบทฤษฎแีละกระบวนการวจิยัที่
ใช้เวลาในการพิสูจน์  หน้าที่และบทบาทหลักของนักอนาคตศาสตร์จึงไม่ได้อยู่ที่การพิสูจน์สมมติฐาน
และอธบิายปรากฏการณ์ด้วยทฤษฎ ีแต่ใช้กระบวนการและวธิกีารศกึษาอนาคตทีป่ระมวลความรูแ้ละ

ดัดแปลงจาก: Voros (2003)

แผนภาพที่ 3
กรวยอนาคต (Futures Cone)
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ข้อมลูจากหลายแหล่งเข้าด้วยกนั ดงันัน้ นกัอนาคตศาสตร์จงึมบีทบาทในการน�าเอาความรูท้ีน่กัวจิยัคน
อืน่ได้ค้นพบหรอืพสูิจน์ไว้แล้ว มาประมวลและประยกุต์ใช้ในกระบวนการศึกษาและคาดการณ์อนาคต

นักอนาคตศาสตร์ชื่อโจเซฟ โวรอส (Joseph Voros) พัฒนาภาพกรวยอนาคต (futures cone) 
ที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างอนาคตในระดับความเป็นไปได้ต่าง ๆ ทั้งอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ 
(possible) อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ (plausible)  อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น (probable) อนาคตที่หวัง
ว่าจะเกิดขึ้น (preferable futures) และอนาคตที่ไม่มีทางเกิดขึ้น (preposterous futures) รวม
ไปถึงฉากทัศน์ของภาพอนาคตที่อยู่ในขอบเขตของอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
ซึ่งอาจอยู่ในขอบเขตของอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นไดห้รือในขอบเขตของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้8

ศึกษาภาพลักษณ์ของอนาคต

อีกวัตถุประสงค์และกิจกรรมส�าคัญของนักอนาคตศาสตร์คือการศึกษาภาพลักษณ์ของอนาคต 
(images of the future) ที่ผู้คนในองค์กรหรือสังคมมีต่ออนาคตขององค์กรหรือสังคมของตนเอง 
นกัอนาคตศาสตร์ท�าหน้าทีเ่ป็นผูค้้นหาและวเิคราะห์ว่า คนในองค์กรหรอืสงัคมหนึง่มคีวามคดิหรอืภาพ
ลกัษณ์เกีย่วกบัรปูแบบ คณุลกัษณะและองค์ประกอบของภาพอนาคตขององค์กรหรอืสงัคมของตนเอง
อย่างไรบ้าง และความคิดหรือภาพลักษณ์นั้นมีผลอย่างไรบ้างต่อพฤติกรรมและกิจกรรมในปัจจุบัน

กรอบแนวคดิและทฤษฎสี�าคญัท่ีนกัอนาคตศาสตร์ใช้วเิคราะห์ภาพลักษณ์ของอนาคตคือทฤษฎีว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (theories of social change) ที่เน้นการวิเคราะห์ทัศนคติและความ
คิดที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรม แนวคิดหลักในกลุ่มน้ีได้แก่ แนวคิดภาพลักษณ์ของอนาคต 
(image of the future) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา (developmental construct) ความคาดหวัง 
(expectations, anticipations) ความหวัง (hope) และความกลัว (fear) 

งานวิจัยบุกเบิกในเรื่องนี้คือการศึกษาภาพลักษณ์ของอนาคตในจาเมกา (A Study of Images 
of the Future in Jamaica) โดยเจมส์ เอ เมา (James A. Mau)9 ในงานนี้ ผู้วิจัยลงส�ารวจภาคสนาม
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของจาเมกาในยุคต้นทศวรรษที่ 1960  ซึ่งเป็นช่วงการ
รณรงค์ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เน้ือหาของการส�ารวจและการวิเคราะห์มุ่งไปที่ทัศนคติของผู้คน
เก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงอนาคตของ
ประเทศ  เมาสร้างดชันคีวามเชือ่ในความก้าวหน้า (Index of Belief in Progress) ทีม่าจากภาพลักษณ์
เก่ียวกบัอนาคตของผูน้�าในสงัคม โดยแบ่งเป็นภาพลกัษณ์ในเชงิบวกและเชงิลบ แล้วน�าดชันดีงักล่าวไป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ 

ข้อค้นพบหนึ่งของงานศึกษานี้คือ ผู้น�าที่รับรู้เกี่ยวกับปัญหา ความไม่พอใจ ความหวังและความ
กังวลของคนในสังคมจะมีภาพลักษณ์เก่ียวกับอนาคตท่ีดีกว่าผู้น�าที่รับรู้น้อยกว่า ข้อสรุปหนึ่งของเมา
คอื ความเชือ่ในความก้าวหน้าในอนาคตไม่ได้เป็นเพยีงอดุมคตลิอย ๆ  แต่ก็ไม่ได้ตัง้อยูบ่นฐานของความ
เป็นจริงอย่างเดียวเสมอไป ในทางกลับกัน ภาพลักษณ์ของอนาคตที่เป็นลบเกิดมาจากความไม่รับรู้ใน
ความเป็นจริงได้เช่นกัน งานวิจัยของเมาชิ้นนี้แสดงถึงสาเหตุหรือต้นตอของภาพลักษณ์ของอนาคตที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน
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งานอนาคตศกึษาอกีชิน้หนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัภาพลกัษณ์ของอนาคต คืองานศึกษาภาพลักษณ์
ของอนาคตในอารยธรรมตะวนัตก (A Study of Images of the Future in Western Civilization) ตี
พมิพ์ใน พ.ศ. 2504 โดย เฟรด โพลกั (Fred Polak)10 งานนีถ้อืว่าเป็นงานเขยีนส�าคญัระดบัคลาสสกิใน
วงการอนาคตศกึษา ในงานนี ้โพลกัไม่ได้เน้นทีส่าเหตุหรอืปัจจยัทีม่ผีลต่อภาพลกัษณ์เกีย่วกบัอนาคตดงั
ในกรณขีองจาเมกา แต่มุง่ไปทีผ่ลลพัธ์ของภาพลกัษณ์ของอนาคตต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโดยรวม 

โพลักน�าเสนอประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตกในยุคสมัยโบราณ นับตั้งแต่อารยธรรม
ซูเมอร์ (Sumer) ยุคกรีก ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคเรืองปัญญา มาจนถึงยุคสมัยใหม่ในช่วงกลางศตวรรษ
ที่ 20 ในหนังสือเล่มดังกล่าว โพลักอธิบายให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ที่ผู้คนมีต่อสังคมของตนเองในช่วงใด
ช่วงหนึ่งจะมีผลต่อการเจริญรุ่งเรืองและการถดถอยตกต�่าของสังคมนั้น  อารยธรรมที่มีความรุ่งเรือง
ในอดีตมักมีความสามารถในการจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต  ข้อสรุปหนึ่งของโพลักคือ ความสามารถ
ในการจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของอารยธรรมตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เริ่มตกต�่าลง ซึ่ง
สือ่ถงึความถดถอยของอารยธรรมตะวนัตกทีเ่กิดข้ึนในช่วงอนาคตต่อมา  สมมตฐิานดงักล่าวสอดคล้อง
กบัผลลพัธ์จากงานวจิยัด้านสงัคมศาสตร์จ�านวนหนึง่ทีเ่สนอว่า ภาพลักษณ์อนาคตทีเ่ป็นบวกจะน�าไปสู่
ผลลพัธ์ทีเ่ป็นบวกด้วยเช่นกนั เนือ่งจากภาพลกัษณ์อนาคตทีเ่ป็นบวกท�าให้คนสามารถรบัมอืและจดัการ
กับปัญหาและก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้ในใจ แม้ว่าภาพอนาคต
บางภาพอาจดูเหมือนเป็นมายาคติก็ตาม11 

ด้วยอิทธิพลของงานวิจัยของเมาและโพลัก ประเด็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์อนาคตจึงกลายเป็นงาน
วิจัยส�าคัญกลุ่มหนึ่งในอนาคตศึกษา โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาและองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ที่มา
และสาเหตุ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบของภาพลักษณ์ในอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและสังคมโดยรวม หัวข้อการศึกษามีตั้งแต่การศึกษาเปรียบเทียบความหวัง
และความกลวัของคนทัว่ไปในหลายประเทศ12 ภาพลกัษณ์อนาคตของชนชัน้น�าผวิขาวในแอฟรกิาใต้13 
รวมถึงงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (ethnographic research) ของรอเบิร์ต เทกส์เตอร์ (Robert 
Textor) เกี่ยวกับภาพลักษณ์อนาคตของประเทศไทยที่วิเคราะห์ผ่านความเชื่อของผู้ให้ข้อมูลคนไทย14

ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานของอนาคตศึกษา
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึง่จะพฒันาได้ย่อมต้องเสรมิสร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐานในเชงิปรชัญา ทฤษฎีและ

แนวคิดพื้นฐานที่สามารถน�าไปต่อยอดต่อไปได้ โดยเฉพาะในเชิงญาณวิทยา ซึ่งศึกษาที่มา ธรรมชาติ 
ขอบเขต และความสมเหตุสมผลของความรู้เกี่ยวกับอนาคต ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลัก
ประการหนึ่งของงานวิจัยด้านอนาคตศึกษาคือการพัฒนาพ้ืนฐานทางปรัชญาของความรู้ที่สร้างขึ้นมา
และวิธีวิทยาที่ท�าให้เกิดความรู้ในศาสตร์นี้

ตามความคิดของเวนเดล เบล พื้นฐานทางปรัชญาของอนาคตศึกษาในบางด้านถือว่าพัฒนามา
แล้วระดับหนึ่ง แต่มีบางส่วนที่พัฒนามาน้อยมาก ในด้านวิธีการวิเคราะห์และสร้างทางเลือกของภาพ
อนาคตอย่างเป็นระบบนัน้ ถอืว่าพฒันามาได้ด ีโดยมงีานศกึษาเชงิประจกัษ์จ�านวนมากทีน่�าวิธกีารศกึษา
อนาคตเหล่านีไ้ปใช้ อาทิ วธิกีารเดลฟายและวธิกีารวจิยัอนาคตแบบชาตพินัธุว์รรณนา รวมถงึการจ�าลอง
สถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และการจดักระบวนการสร้างภาพอนาคตแบบมส่ีวนร่วม15 แต่ในทางกลบั
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กัน องค์ความรู้เชิงปรัชญาที่รองรับแนวคิดหลักของอนาคตศึกษา ทั้งอนาคตที่เป็นไปได้ อนาคตที่เชื่อ
ว่าเกดิขึ้นได้ และอนาคตที่คาดหวงัใหเ้กดิขึน้ ยังไม่ไดร้ับการพฒันามากเท่าใดนัก งานเขียนที่อภิปราย
ประเด็นด้านญาณวิทยาของอนาคตศึกษายังมีอยู่ไม่มากเท่ากับงานเขียนเชิงประยุกต์ ตัวอย่างงาน
เขียนในเชิงปรัชญาของอนาคตศึกษาหลัก ๆ เป็นงานของ โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer)16 ริชาร์ด 
สลอเทอร์ (Richard Slaughter)17และเวนเดล เบล (Wendell Bell)18 

ศึกษาพื้นฐานด้านจริยธรรมของอนาคตศึกษา
นอกจากองค์ความรู้พื้นฐานในด้านปรัชญาและด้านวิธีการ วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของงาน

วจิยัด้านอนาคตศกึษาคอืการศกึษาพืน้ฐานด้านจรยิธรรม เหตผุลทีน่กัอนาคตศึกษาต้องให้ความส�าคัญ
กบัพืน้ฐานด้านจรยิธรรมเกีย่วเนือ่งโดยตรงกับวตัถปุระสงค์หลักอกีประการหนึง่ของการศกึษาอนาคต 
นัน่คอื การค้นหาหรอืสร้างอนาคตทีค่สดหวังให้เกดิข้ึนหรอืพึงประสงค์ นอกเหนอืไปจากการศกึษาภาพ
อนาคตที่เช่ือว่าเกิดข้ึนได้และอนาคตท่ีเชื่อว่าเกิดข้ึนได้ การศึกษาว่าอนาคตที่พึงประสงค์เป็นอย่างไร
นั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวพันโดยตรงกับค�าถามที่ว่า สังคมที่ดีเป็นอย่างไร 

เนื่องจากอนาคตท่ีพึงประสงค์และแนวคิดสังคมที่ดีสื่อถึงคุณค่าหรือความพึงพอใจที่มีความเป็น
อัตวิสัย (subjectivity) นักอนาคตศาสตร์จึงต้องหาหลักการเหตุผลและวิธีการประเมินระดับความพึง
ประสงค์ของทางเลือกอนาคตต่าง เพื่อตอบให้ได้ว่า ท�าไมทางเลือกนั้นจึงดีกว่าทางเลือกอื่น ด้วยเหตุนี้ 
นกัอนาคตศาสตร์จงึต้องศกึษาและตระหนกัถงึพืน้ฐานทางจรยิธรรม ซึง่อาจเป็นเกณฑ์หรอืมาตรฐานที่
เป็นไปตามธรรมเนยีมปฏบิตัหิรอืค่านยิมของสงัคมทีม่อียูแ่ล้วแต่เดมิ แต่เกณฑ์หรอืมาตรฐานของสังคม
ที่ดีในอนาคตนั้นอาจมาจากพื้นฐานทางจริยธรรมที่กว้างกว่ากรอบคุณค่าหรือค่านิยมของสังคมที่มีมา
แต่เดมิกไ็ด้ เช่น แนวคดิสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานอาจขดักบัธรรมเนยีมปฏบิติัดัง้เดมิของชมุชนหนึง่ แต่
เป็นหลักการพื้นฐานที่สังคมทั่วโลกให้ความส�าคัญมากขึ้น และแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงเน้นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ค�านึงถึงคนรุ่นหลัง อาจขัดกับประเพณีและนิสัยในการใช้ทรัพยากรของผู้คน
ในสังคมหนึ่ง แต่ถือเป็นหลักการและบรรทัดฐานที่สังคมโลกให้ความส�าคัญมากขึ้น ดังนั้นการค�านึงถึง
อนาคตทีพ่งึประสงค์จงึต้องสร้างชุดเหตผุลทางจรยิธรรมใหม่ทีส่ามารถใช้ยนืยนัว่า อนาคตทีพ่งึประสงค์
ต้องค�านึงถึงคนทั้งโลกและคนรุ่นหลัง ไม่ใช่เพียงเพื่อความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนรุ่นปัจจุบัน

ยิง่การพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมก้าวหน้ามากเท่าไหร่และเปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็เท่าใด ความจ�าเป็นในการก�าหนดพืน้ฐานทางจรยิธรรมด้านอนาคตศาสตร์ยิง่ส�าคญัเท่านัน้ 
เทคโนโลยีหลายอย่างท่ีเกิดขึ้นใหม่ท�าให้ต้องตั้งค�าถามด้านจริยธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การตัด
ต่อพันธุกรรม การผลิตเนื้อสัตว์จากการปลูกถ่ายเซลล์ในห้องทดลองโดยไม่ต้องมีการเลี้ยงและฆ่าสัตว์  
การเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลผ่านทางอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนหรอืกล้องวงจรปิดทีต่ดิตัง้ในพืน้ที่
สาธารณะ การตัดสินเลือกของรถยนต์ไร้คนขับว่าจะชนใครในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ 

ด้วยเหตุนี้ หน้าท่ีและบทบาทส�าคัญประการหนึ่งของนักอนาคตศาสตร์ คือการระบุและแสดง
คุณค่าและแนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรมของการศึกษาอนาคตให้ชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงการสร้าง
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีมีความเป็นวัตถุวิสัยระดับหน่ึงที่สามารถน�ามาใช้ในการประเมินเป้าหมายและ
องค์ประกอบของทางเลอืกอนาคตทีพ่งึประสงค์ เกณฑ์และมาตรฐานเหล่านีค้รอบคลุมไปถึงการพฒันา
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และประมวลจรรยาบรรณด้านวชิาชพีของนกัอนาคตศาสตร์ ดงัท่ีมกีารก�าหนดหลักจรรยาบรรณ (code 
of conduct) ในวิชาชีพอื่น ๆ 

ตีความอดีตและปรับทิศทางปัจจุบัน

มนษุย์เรามกัตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ  โดยใช้ประสบการณ์และสิง่ทีเ่รยีนรูม้าจากอดตีมาเป็นกรอบ 
นับตั้งแต่ประสบการณ์วัยเด็กที่เริ่มล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกเพื่อลุกขึ้นน่ัง ตั้งไข่ เดินว่ิงและขี่
จักรยาน ไปจนถึงการเรียนในห้องเรียนและประสบการณ์ชีวิตในสังคม ความผิดพลาดในอดีตมักเป็น
บทเรยีนให้เราปรบัแนวคดิและแนวทางการด�าเนนิชวีติและการท�างาน ในขณะเดยีวกนั ความส�าเรจ็ที่
ผ่านมาท�าให้เรารู้ว่าอะไรบ้างท่ีควรท�าต่อไป เพือ่บรรลเุป้าหมายทีเ่ราต้องการในอนาคต ดงันัน้ จงึเป็น
เรือ่งธรรมชาตทิีค่วามทรงจ�าของอดตีมกัใช้เป็นกรอบคดิของภาพลักษณ์ในอนาคตทีก่�าหนดพฤตกิรรม
ในปัจจุบัน 

ประเดน็ทีน่กัอนาคตศาสตร์ดงัเช่นเวนเดล เบล เสนอไว้คือ ความเชือ่หรอืภาพลักษณ์ทีเ่รามเีกีย่ว
กบัอนาคตสามารถก�าหนดภาพลกัษณ์ของอดตีได้เช่นกัน กล่าวคือ ภาพท่ีเรามองเหน็และคาดหวงัเกีย่ว
กันอนาคตของตนเอง ของสังคม และของโลก สามารถก�าหนดกรอบแนวคิดและมุมมองที่เรามีต่อสิ่ง
ที่เกิดไปแล้วในอดีตได้ ตัวอย่างหนึ่งคืองานวิจัยของเวนเดล เบลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
ลกัษณ์ในอนาคตกบัมมุมองเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของประเทศจาเมกาในยคุก่อนการประกาศเอกราช
หลังสงครามโลกครั้งที่ 219 ข้อค้นพบส�าคัญประการหนึ่งคือ ก่อนการปกครองตนเอง เนื้อหาในหนังสือ
ประวตัศิาสตร์เตม็ไปด้วยเร่ืองราวเกีย่วกับคนขาวและระบบอาณานคิม แต่หลังจากนัน้ เม่ือได้ปกครอง
ตนเองแล้ว เรื่องราวในประวัติศาสตร์ท่ีผู้คนพูดถึงและเรียนรู้กลับกลายเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมใน
สังคม การใช้แรงงานทาส และเรื่องราวอื่นที่ไม่ได้พูดถึงมาก่อน  การปรับเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต
นีเ้กดิขึน้จากภาพอนาคตของประเทศทีมุ่ง่เข้าสูก่ารประกาศเอกราชในช่วงต่อมา ซึง่ชาวจาเมกาเชือ่ว่า
จะน�าไปสูส่งัคมทีม่อีสิรภาพและเป็นธรรมมากกว่าเดมิ ประวติัศาสตร์ในกรณนีีจ้งึเป็นเรือ่งราวทีม่นษุย์
เล่าให้ตนเองฟังเกี่ยวกับสังคมและชีวิตที่ตนเองต้องการในอนาคต20 

ดังนั้น วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการศึกษาอนาคตคือ การสร้างกรอบในการตีความอดีต
ขึ้นใหม่ ไปพร้อมกับการก�าหนดกรอบในการตัดสินใจและกิจกรรมที่จะท�าในปัจจุบัน จากที่กล่าวมา
ก่อนหน้านี้ การศึกษาอนาคตเก่ียวข้องโดยตรงกับการวางแผนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
ความเข้าใจและความมุ่งหวังเกี่ยวกับอนาคตท�าให้เราสามารถเข้าใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีขึ้น  
เพราะการท�าความเข้าใจเก่ียวกับภาพปัจจุบัน ไม่ได้พ่ึงเพียงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและแนว
โน้มที่จะเป็นต่อไปในอนาคต แต่รวมไปถึงความมุ่งหวังที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน  

ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายในอนาคตมีผลต่อมุมมองเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีตคือ
กรณี “น�้าครึ่งแก้ว” ค�าถามท่ีเรามักได้ยินอยู่ประจ�าคือ แก้วน�้าที่มีน�้าอยู่ครึ่งหนึ่งนั้น เป็นแก้วน�้าจะ
เต็มครึ่งหนึ่งหรือว่างคร่ึงหนึ่ง ค�าตอบหนึ่งคือ แก้วน�้าเต็มครึ่งหน่ึงหรือว่างครึ่งหน่ึงขึ้นอยู่กับว่าก�าลัง
จะเติมน�้าหรือก�าลังจะดื่มน�้า21 เพราะถ้าหากต้องการจะเติมน�้าให้เต็ม ก็จะตอบว่า แก้วน�้านั้นเต็มไป
ครึ่งหนึ่งแล้ว ในทางกลับกัน ถ้าคิดว่าก�าลังจะด่ืมน�้าให้หมด ก็จะตอบว่า น�้าในแก้วน้ันหมดไปแล้ว
ครึ่งหนึ่ง  ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ที่ต่างกันท�าให้เรามีมุมมองที่ต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด
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ขึ้นมาก่อนหน้านั้น ถ้าเราต้องการดื่มน�้า แต่มีคนดื่มไปแล้วก่อนครึ่งหนึ่ง เราจะคิดแบบหนึ่ง แต่ถ้าเรา
ต้องการเทน�้าทิ้ง เราจะคิดอีกแบบหนึ่ง

ด้วยเหตนุี ้การศกึษาอนาคตช่วยให้เราสามารถสร้างความสมดลุระหว่างส่ิงทีเ่ราเชือ่เกีย่วกบัอดตี  
สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับปัจจุบัน และสิ่งที่เราคาดหวังส�าหรับอนาคต  โดย (1) ตีความเกี่ยวกับอดีตขึ้นใหม่ 
(2) เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (3) ตัดสินใจและเริ่มท�าสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ (4) สร้างความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรที่เรามีในปัจจุบันกับในอนาคต

ประมวลความรู้และคุณค่าส�าหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

อกีบทบาทหนึง่ของนกัอนาคตศาสตร์คอืการประมวลความรูเ้พือ่การออกแบบและด�าเนนิโครงการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาที่ริเริ่มโดยภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาค
ประชาสงัคม นโยบายหรอืโครงการพฒันาใด ๆ  กต็ามย่อมต้องผ่านกระบวนการรเิริม่และวางแผน การ
สร้างและประเมนิทางเลอืก และการด�าเนนิโครงการ ความรูท้ีจ่�าเป็นต้องใช้ในการด�าเนนิโครงการตัง้แต่
ต้นจนจบมีอยู่มากและหลากหลาย ไม่จ�ากัดเพียงความรู้เชิงวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการค�านวณหรือ
พิจารณาเชิงตรรกะ แต่รวมไปถึงความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความรู้สึกและความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดกระบวนการ  นักอนาคตศาสตร์มบีทบาทส�าคญัในการช่วย
วเิคราะห์ ประมวลและจดัระบบความรู ้ไปพร้อมกับการประสานคณุค่าและค่านยิมของผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียในองค์กรหรือสังคมโดยรวม    

กระบวนการวางแผนและพัฒนาใด ๆ  ย่อมจ�าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางของผู้เชี่ยวชาญมาช่วย
ให้ค�าตอบในแต่ละเรื่อง ในขณะเดียวกัน การประสานและบูรณาการความรู้เฉพาะทางเหล่านี้มีความ
ส�าคญัอย่างมากในการออกแบบนโยบายการพฒันาส�าหรบัอนาคต เนือ่งจากการด�าเนนิโครงการในโลก
แห่งความเป็นจริงมคีวามซับซ้อนและแตกต่างอย่างมากจากโครงการวจัิยทีผู่ศ้กึษาสามารถลดทอน ย่อ
ส่วนและตั้งข้อสมมติตามที่ต้องการ นอกจากความรู้เชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ความเข้าใจในกระบวนการ
ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง ถือเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ส�าคัญในการด�าเนินโครงการเพื่อการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม  ด้วยเหตนุี ้จงึจ�าเป็นต้องมผีูป้ระสานความรูแ้ละคณุค่าทีห่ลากหลายเข้าด้วยกนั
ในการแปลงวสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายในอนาคตออกเป็นกจิกรรมทีด่�าเนนิการได้ในปัจจบุนั เพือ่ผลติผล
ลพัธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและพงึประสงค์ นกัอนาคตศาสตร์สามารถเลอืกใช้เครือ่งมอืต่าง ๆ  ในการด�าเนนิ
โครงการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในการออกแบบอนาคต

ในยุคเริ่มต้นของอนาคตศึกษาช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง กระบวนทัศน์หลักของศาสตร์คือ
การวเิคราะห์ทางเลอืกอนาคตด้วยวธิกีารเชงิระบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคอืการสร้าง
ยทุธศาสตร์ด้านการทหาร แต่ช่วงหลงัมานีว้ตัถปุระสงค์ส�าคัญของศาสตร์คือการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
แบบประชาธปิไตยในกระบวนการสร้างและออกแบบอนาคตของคนทกุระดบัในสงัคม นกัอนาคตศกึษา
จ�านวนหนึง่ทีม่อีาชพีให้ค�าปรกึษากบัองค์กรหรอืรฐับาลในการวเิคราะห์อนาคตเพือ่วางแผนยทุธศาสตร์ 
อาจไม่ให้ความส�าคญักบักระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนทัว่ไปเท่าใดนกั เพราะหวัข้อและประเดน็
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ปัญหาที่เป็นโจทย์ของการศึกษาจ�ากัดอยู่ภายในกรอบความสนใจขององค์กรที่ว่าจ้าง แต่ส�าหรับนัก
อนาคตศาสตร์ทั่วไป โดยเฉพาะสมาชิกในสมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies 
Federation) วัตถุประสงค์ส�าคัญของศาสตร์คือการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ้นในงานศึกษาและด�าเนินการวางแผนเพื่ออนาคต

วตัถปุระสงค์ข้อนีป้รากฏชดัเจนในวธีิการศกึษาและสร้างภาพอนาคตหลายวธิด้ีวยกนั เช่น ในการ
ประชมุปฏบิตักิารเพ่ืออนาคต (futures workshops) นกัอนาคตศาสตร์จะให้ความส�าคญัอย่างมากกบั
การเลือกผูเ้ข้าประชมุ โดยเน้นการเปิดโอกาสให้มตัีวแทนจากกลุ่มคนทีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัจดัเตรียมวธิี
การและขัน้ตอนในการประชมุทีเ่ปิดโอกาสให้คนกลุม่ต่าง ๆ  สามารถแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละภาพลกัษณ์อนาคตของตนเองกับผูเ้ข้าร่วมประชมุคนอืน่ได้อย่างเสร ี แน่นอนว่า กระบวนการ
พฒันาและสร้างภาพอนาคตทีส่ะท้อนหลกัการประชาธปิไตยอาจต้องใช้เวลานานและทรพัยากรมากกว่า
การวเิคราะห์ ออกแบบและตดัสนิใจโดยผูเ้ชีย่วชาญอย่างเดยีว การถกเถยีงและโต้แย้งกันของแต่ละคน
อาจท�าให้กระบวนการช้าลง และในบางประเด็นอาจหาวิธแีก้ไขปัญหาแบบฉันทามตไิม่ได้  กระนัน้กต็าม 
นกัอนาคตศาสตร์เชือ่ว่า กระบวนการพฒันาและเลอืกภาพอนาคตด้วยกนัของคนในสงัคมจะท�าให้เกดิ
ความเข้าใจและความเคารพในความคิดที่แตกต่างมากขึ้น และจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาว 

สื่อสารและผลักดันอนาคตที่พึงประสงค์

นักอนาคตศาสตร์บ่อยครั้งอาจมีบทบาทมากกว่าการเป็นผู้ประมวลความรู้และคุณค่าของคนอื่น 
และมีบทบาทมากกว่าการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างภาพ
อนาคตและก�าหนดทศิทางของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม รวมถงึบทบาททีม่ากกว่าการเป็นผูป้ระสาน
กระบวนการสร้างภาพอนาคตและวิสัยทัศน์ส�าหรับองค์กรหรือสังคม  นักอนาคตศาสตร์สามารถแสดง
บทบาทเชิงรุกมากกว่านั้น ทั้งในการประเมินว่า ภาพอนาคตใดเป็นภาพที่พึงประสงค์ส�าหรับองค์กร
หรือสังคม รวมถึงการสื่อสารและเผยแพร่ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ให้กลุ่มคนอื่น ๆ หรือสาธารณชน
ได้รับรู้ และการรณรงค์เรียกร้องและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสถาบัน เพื่อให้ภาพ
อนาคตที่ต้องการเกิดขึ้นจริง

การมีส่วนร่วมโดยตรงในการผลักดันนโยบายถือว่าเป็นบทบาททางการเมือง ดังนั้น อาจกล่าวได้
ว่า วัตถุประสงค์ของอนาคตศึกษาอาจไม่จ�ากัดอยู่เพียงแค่การศึกษาและวิเคราะห์อนาคตเพื่อเตรียม
พร้อมส�าหรบัการวางแผนเท่านัน้ แต่รวมไปถงึการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงโดยตรง ในกรณนีี ้นกัอนาคต
ศาสตร์จงึไม่ใช่เป็นเพยีงนกัวเิคราะห์ทีอ่ยูบ่นหอคอยงาช้าง แต่เป็นนกัปฏิบตัคินหนึง่ทีช่่วยสร้าง เผยแพร่ 
และใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคตเพื่อการตัดสินใจในปัจจุบัน  การน�าเสนอความคิดเพื่อการ
ปฏิบัติจริงจึงถือเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน
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ข้อสมมติใน
การศึกษาอนาคต

วิธีการค้นหาความรู้ไม่ว่าในศาสตร์ใดก็ตามย่อมตั้งอยู่บนข้อสมมติและเงื่อนไขทางปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวคดิบางประการ ซึง่มผีลต่อการน�าความรูท้ีค้่นพบไปใช้ประโยชน์ต่อ  อนาคตศาสตร์กมี็ข้อสมมตแิละ
เงือ่นไขอยูห่ลายประการเช่นกนั  นกัอนาคตศาสตร์และนักคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ต้องท�าความเข้าใจ
ในข้อสมมติและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อวิเคราะห์และแปลผลจากข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้น 
ข้อสมมติส�าคัญของอนาคตศึกษามีดังต่อไปนี้22 

เวลากับอนาคต
ข้อสมมติเกี่ยวกับเวลาเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นที่สุดของการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต  การรับรู้และ
ความเข้าใจของมนษุย์เกีย่วกบัเวลามผีลอย่างยิง่ต่อการรบัรูเ้กีย่วกบัเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์และสิง่ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การด�าเนินชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ด้าน
ต่าง ๆ นักวิจัยทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ต่างมคี�าอธบิายและข้อสมมตหิลายประการเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีกว่าเวลา ในอนาคตศึกษาเช่นกนั ข้อสมมติ
เกี่ยวกับเวลาเป็นพื้นฐานของข้อสมมติอื่น ๆ เกี่ยวกับอนาคต รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่นักอนาคตศาสตร์
ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต  

ข้อสมมติหลักเกี่ยวกับเวลาที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษากระแสหลักในปัจจุบันเป็นไปตาม
แนวคิดฟิสิกส์แบบนิวตัน กล่าวคือ เวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเส้นตรงไปทางเดียว และย้อนกลับ
ไม่ได้ ด้วยข้อสมมติดังกล่าว จึงเกิดข้อสมมติสืบเนื่องว่า เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์
อืน่ และความต่อเนือ่งของเวลาเป็นสิง่ก�าหนดอดตี ปัจจบุนั และอนาคต  เวนเดล เบล (Wendell Bell) 
อธิบายประเด็นส�าคัญของข้อสมมตินี้ไว้โดยสรุปดังนี้

เหตุการณ์และกระบวนการ 
การรับรู้เก่ียวกับเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแยกแยะเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันจากส่ิงที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคต เวลาที่ว่าน้ีมีท้ังเวลาในเชิงกายภาพ (physi-
cal time) เวลาในเชงิชีวภาพ (biological time) เวลาในเชงิจติวทิยา (psychological time) และเวลา
เชงิสงัคม (social time)23 นกัคดิและนกัเขยีนในอดตีหลายคน เช่น เอมลิ ดร์ูไกม์ (Emile Durkheim) 
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เสนอว่า เวลาเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้น ในขณะที่พิทิริม โซโรคิน (Pitirim Sorokin) และรอเบิร์ต เม
อร์ตัน (Robert Merton)  เสนอว่า เวลาในเชิงดาราศาสตร์ (astronomical time) เป็นเพียงหนึ่งใน
หลายความคิดเก่ียวกับเวลาท่ีมนุษย์คิดข้ึน และเวลาเป็นเครื่องมือหน่ึงของระบบการสร้างการร่วมมือ
ทางสังคม (social collaboration)24 

อย่างไรกต็าม เวนเดล เบล ให้ความเหน็แตกต่างออกไปว่า แนวคดิว่าด้วยเวลาเหล่านีไ้ม่ได้แยกสิง่
ที่เรียกว่าเวลา (time) ออกจากการรับรู้เกี่ยวกับเวลาของมนุษย์ (human perception of time) ใน
การศกึษาอนาคต ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัเวลา นกัอนาคตศาสตร์ต้องแยกแยะให้ชดัเจนระหว่างเวลาใน
เชิงวัตถุวิสัย คือเวลาที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ กับเวลาในเชิงอัตวิสัย คือเวลาที่รับรู้โดยมนุษย์ 
ทั้งนี้ การท�าความเข้าใจกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ในอนาคต
ศึกษา ต้องค�านึงถึงมิติของเวลาใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ล�าดับเวลา (เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง) 
ช่วงเวลา (เกิดขึน้นานเท่าไหร่) ต�าแหน่งของเวลา (เกดิข้ึนเมือ่ไหร่ตามปฏทินิ) และอัตราเกดิซ�า้ (ความถี่
ของการเกดิเหตุการณ์เดยีวกนั)25 การวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
มิติของเวลาทั้ง 4 ด้านนี้

เวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง ไปในทิศทางเดียว และย้อนกลับไม่ได้
ข้อถกเถียงว่าเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง (continuous) หรือไม่ต่อเนื่อง (discrete) เป็นค�าถามนักคิด
นักวิจัยพยายามพิสูจน์มาเป็นเวลานาน นักฟิสิกส์บางกลุ่มเสนอว่า เวลามีคุณลักษณะดังเช่นแสง ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทีแ่บ่งออกได้ทีเ่รยีกว่า ควอนต้า (quanta) คุณลักษณะดงักล่าวแสดงว่า
เวลาไม่ได้ผ่านไปอย่างต่อเนื่อง  แต่แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นของการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ และเกิน
ขอบเขตของการวิเคราะห์ของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน  ข้อสมมติหลักของการศึกษาอนาคตในปัจจุบัน
จึงเชื่อว่า เวลาเป็นดังเช่นพื้นที่ (space) ที่มีความต่อเนื่องและเชื่อมต่อกันอย่างไม่สิ้นสุด

ข้อสมมติเกี่ยวกับทิศทางของเวลามีนัยส�าคัญส�าหรับการศึกษาอนาคตเช่นกัน ข้อถกเถียงในที่นี้
คือ เวลาเคลื่อนไหวผ่านไปในทิศทางเดียว เคลื่อนไหวเป็นวงกลม (circular) ที่ย้อนกลับมาจุดตั้งต้น 
หรือเคลื่อนไหวเป็นวงจร (cyclical) ที่มีขึ้นมีลง  นักประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์บางกลุ่มเสนอว่า 
ชุมชนเกษตรกรรมในยุคโบราณเชื่อว่า เวลาผ่านไปเป็นวงจรตามฤดูกาลของแต่ละปี และหมุนเวียนไป
เรื่อย ๆ  ดังน้ัน แนวคิดของวัน สัปดาห์และปีจึงสะท้อนความเช่ือในการย้อนกลับของเวลาเป็นวงจร  
ต่อมา ความเชื่อในทิศทางของเวลาที่เป็นวงจรถูกแทนที่ด้วยแนวคิดที่ว่า เวลาผ่านไปในทิศทางเดียว 
(unidirectional) โดยเฉพาะเมื่ออารยธรรมและสังคมมนุษย์เริ่มขยายใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น จึงต้องมีการวางแผนเพื่อก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในเมือง เพื่อท�าสงคราม เพื่อพาณิช
ยกรรมและการค้าระหว่างเมอืงและระหว่างทวปี การวางแผนนยัหนึง่คือการควบคุมและบรหิารจดัการ
กับเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ในอนาคต แม้ว่าความเช่ือในวงจรเวลายังคงมีอยู่เรื่อยมา แต่ความเชื่อ
ในเวลาที่เคลื่อนผ่านไปในทิศทางเดียวและไปข้างหน้าได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น แนวคิด
นี้เป็นไปตามพัฒนาการและการแพร่ขยายของกลุ่มศาสนาจูเดโอ-คริสเตียน ซึ่งเช่ือว่าเวลามีจุดเริ่มต้น 
และประวัติศาสตร์เคลื่อนไปข้างหน้า26 
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กลุม่นกัอนาคตศาสตร์สมยัใหม่กย็ดึข้อสมมตเิกีย่วกบัรปูแบบและทศิทางการเคล่ือนไหวของเวลา
ในท�านองเดียวกัน ตามความคิดของเวนเดล เบล แม้ว่าเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
การด�าเนินกิจกรรมในสังคมมนุษย์อาจดูเหมือนว่าเกิดขึ้นเป็นวงจร เช่น ฤดูกาล การท�างาน และการ
พักผ่อน  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เวลาผ่านไปแล้วย้อนกลับมาเป็นวงจร  ข้อสมมติหลักของอนาคต
ศาสตร์ในปัจจุบันคือ เวลาเคลื่อนผ่านไปข้างหน้าและไม่ย้อนกลับมา (irreversible)

 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่เคยเกิดมาก่อน
ข้อสมมติที่สองของอนาคตศึกษาคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต  สิ่งที่ว่า
นี้อาจเป็นสิ่งของท่ีจับต้องได้ท้ังในเชิงกายภาพและชีวภาพ หรือเป็นเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทาง
สังคม ด้วยข้อสมมตินี้ ความรู้และประสบการณ์จากอดีตอาจไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานหรือหลักอ้างอิง
ให้กับการตัดสินใจและการด�าเนินการในอนาคตเสมอไป  ทั้งนี้ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ความเร็วของ
การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการรับรู้และท�าความเข้าใจของมนุษย์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม สงัคมวฒันธรรมและเทคโนโลยเีป็นไปอย่างช้า ๆ  ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอดีตและปัจจบุนั
สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางของการตัดสินใจและการด�าเนินการเพื่ออนาคตได้ เนื่องจาก
อนาคตอาจไม่แตกต่างมากจากปัจจุบันและอดีต  แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้
และประสบการณ์จากอดีตอาจไม่เป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต จึงจ�าเป็นต้องสร้าง
กระบวนการรับรู้ข้อมูลและเรียนรู้องค์ความรู้ชุดใหม่ส�าหรับอนาคต

ไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคต 
เงือ่นไขส�าคญัอกีประการหนึง่ในอนาคตศกึษาคอื อนาคตไม่มหีลักฐานทีส่ามารถสงัเกตและพสิจูน์ได้ใน
เชงิประจกัษ์ จงึไม่มข้ีอเทจ็จรงิเกีย่วกับอนาคต (future facts)  แต่ถ้าเราไม่มข้ีอเทจ็จริงเกีย่วกบัอนาคต
แล้ว เราจะสามารถรบัรู้เกีย่วกบัอนาคตได้อย่างไร  ประเดน็นีถ้อืเป็นปฏทิรรศน์หรอืพาราดอ็กซ์ (para-
dox) ของอนาคตศกึษา กล่าวคอื เราพยายามสร้างความรูเ้กีย่วกบัอนาคตโดยทีไ่ม่มข้ีอเทจ็จรงิเกีย่วกบั
อนาคตด้วยการค้นหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอดีต สร้างทางเลือกในปัจจุบัน และจินตนาการ
ความเป็นไปได้ในอนาคต เงื่อนไขหรือข้อสมมติที่ว่า ไม่มคีวามเป็นไปได้ในอดีตและข้อเท็จจริงเกี่ยวกบั
อนาคต ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์เกือบทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน27 

ด้วยเหตุนี้ อนาคตจึงเป็นพื้นที่ของความไม่แน่นอน (uncertainty) นักอนาคตศาสตร์ต้องประสบ
กบัความท้าทายในการสร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกบัอนาคตทีแ่ม่นย�าทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เพือ่สร้างทางเลอืก
ในการด�าเนินการและตัดสินใจอย่างถูกต้องที่สุด ในขณะเดียวกัน นักอนาคตศาสตร์ตระหนักดีว่า การ
คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตไม่ถือว่าเป็นความรู้ท่ีแท้จริง เนื่องจากไม่ได้มีข้อเท็จจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
แต่อย่างน้อยก็สามารถสร้างทางเลือกของภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ 
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การคิดเกี่ยวกับอนาคตเป็นพื้นฐานของมนุษย์
อีกข้อสมมติหนึ่งที่ส�าคัญของอนาคตศึกษาคือ การคิดเชิงอนาคต (futures thinking) เป็นพื้นฐานของ
การกระท�าของมนษุย์ ดงัทีก่ล่าวมาในบทน�า การคดิค�านงึเกีย่วกบัอนาคตเป็นพืน้ฐานของการด�ารงชวีติ
ของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไร  นักอนาคตศาสตร์จึงยึดข้อสมมตินี้เป็นหลักการในการวิเคราะห์และการ
คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม นักอนาคตศาสตร์ตระหนักดีถึงข้อจ�ากัดที่ว่า ผู้คนทั่วไปไม่ได้ค�านึงถึงอนาคต
ได้ดีและได้ไกลเท่าที่ควร โดยมากมักมีข้อจ�ากัดในการเรียนรู้เพื่อพิจารณาและค�านึงถึงอนาคต เพราะ
มีข้อมูลที่จ�ากัดหรือไม่มีวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้คนทั่วไปมักไม่มองภาพระยะยาว และมุ่งเน้น
แต่เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตรงข้างหน้าหรืออนาคตระยะสั้น ข้อจ�ากัดเหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับการตัดสิน
ใจระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่รวมไปถึงการตัดสินใจร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยรวม28

ความรู้เกี่ยวกับอนาคตเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ที่สุด
ข้อสมมติส�าคญัอกีประการหนึง่คอื ความรูเ้ก่ียวกบัอนาคตทัง้ในแง่ของปัจเจกบคุคลและในแง่ของสงัคม
ส่วนรวมถอืเป็นความรูท้ีม่ปีระโยชน์ทีส่ดุส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ด�ารงชวีติ การตัดสนิใจทีม่เีป้า
หมายชัดเจนจะเกิดประโยชน์หรือไม่และเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับอนาคตที่แต่ละคนหรือ
แต่ละกลุม่คนมอียูกั่บตวั รวมถงึความสามารถในการใช้ข้อมลูความรูน้ัน้ในกระบวนการตดัสินใจเพือ่ให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ความรู้ดังกล่าวมีตั้งแต่ความรู้ที่ได้จากการคาดการณ์ระยะสั้น 
เช่น การตดัสนิใจเมือ่ขับรถและต้องเลีย่งอบุตัเิหต ุเส้นทางทีข่บัแล้วจะไปถงึจุดหมายได้เรว็และปลอดภัย
ที่สุด ไปจนถึงความรู้ส�าหรับการตัดสินใจที่มีเป้าหมายระยะยาว เช่น การเลือกคณะหรือสาขาเรียนใน
มหาวิทยาลัย การเลือกงาน การเลือกที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่การเลือกคู่ครอง ทางเลือกเหล่านี้ล้วนต้อง
มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอนาคตในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

นกัอนาคตศาสตร์เชือ่ว่า ความรูเ้กีย่วกบัอดตีสามารถช่วยให้เราสามารถท�าความเข้าใจในปัจจบุนั
ได้ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยสร้างแนวทางทีช่ีน้�าการตดัสนิใจทีม่ผีลต่ออนาคต อย่างไรกต็าม ความเข้าใจใน
อดีตอย่างเดียวไม่สามารถสร้างข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และมากเพียงพอที่จะท�าให้เราสามารถเตรียม
พร้อมและจดัการกบัสถานการณ์ในอนาคตได้ทัง้หมด  การศกึษาอนาคตจงึจ�าเป็นต้องปรบัเปล่ียนข้อมลู
เกี่ยวกับอดีตให้เป็นความรู้เกี่ยวกับอนาคตที่สมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ 

ขั้นตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือ การพิสูจน์ว่าความรู้เกี่ยวกับอดีตที่มีอยู่นั้นถูกต้องหรือ
ไม่ ด้วยการตรวจสอบแหล่งข้อมลูและประเมนิการตคีวามทีเ่คยมมีาเกีย่วกบัข้อมลูนัน้ ขัน้ตอนต่อมาคือ
การประเมนิว่า ความรู้เก่ียวกับอดีตสามารถประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
ได้หรือไม่ แล้วจึงวิเคราะห์ต่อว่า ผลลัพธ์ของการกระท�าในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคต 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการสืบหาหลักฐาน ท้ังในเชิงตรรกะ เชิงทฤษฎี และเชิงประจักษ์ เพื่อโต้แย้งและ
หักล้างสมมติฐานเกี่ยวกับภาพอนาคตที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลในอดีต ข้ันตอนเหล่านี้จะช่วยตัดสินได้
ว่า ข้อมูลความรู้จากอดีตสามารถใช้กับสถานการณ์ในอนาคตได้หรือไม่

อดตีมคีวามส�าคญัในฐานะเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการมองอนาคต ทัง้ในกรณทีีเ่ราต้องการภาพอนาคต
ที่คล้ายกับภาพอดีตที่ดี และในกรณีที่เราไม่ต้องการให้อนาคตเหมือนกับอดีตที่เป็นความผิดพลาด  
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ความรูเ้กีย่วกบัอดตีเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการสร้างและทดสอบความเช่ือเกีย่วกบัอนาคต  แต่ภาพอนาคต
ก็ขึ้นอยู่กับการจินตนาการด้วยความคิดเชิงตรรกะ ซึ่งช่วยเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอดีตเป็นความรู้เกี่ยว
กับอนาคต แต่ในบางกรณี ความรู้เกี่ยวกับอดีตกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นโอกาส และท�าให้ภาพ
อนาคตแคบลงมากกว่าช่วยขยายภาพให้กว้างขึ้น ในกรณีดังกล่าว แต่ละคนแต่ละสังคมจึงจ�าเป็นต้อง
สร้างทางเลือกของภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ข้ึนมาใหม่ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นในกรณี
ไหนก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับอนาคตมีประโยชน์ส�าหรับการตัดสินใจในปัจจุบัน

อนาคตที่เปิดกว้าง
อกีข้อสมมตหินึง่ในอนาคตศาสตร์คอื อนาคตไม่ได้ถูกก�าหนดไว้แล้ว และไม่ใช่ว่ามนษุย์เราจะไม่สามารถ
เปลี่ยนอนาคตได้  นักอนาคตศาสตร์โดยท่ัวไปเชื่อว่า อนาคตเต็มไปด้วยโอกาสและมีความเป็นไปได้
เสมอ อนาคตจึงไม่ได้มีเพื่อให้ค้นพบ แต่เพื่อเปิดกว้าง ด้วยข้อสมมตินี้ อนาคตจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เสรภีาพ เนือ่งจากอนาคตจะเป็นอย่างไรนัน้ ส่วนหนึง่ขึน้อยูก่บัสิง่ทีเ่ราเลอืกทีจ่ะท�าในปัจจบุนั แต่ไม่ใช่
ว่าอนาคตจะเปิดกว้างไปทั้งหมด ขอบเขตของอนาคตอาจจ�ากัดด้วยบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งด้าน
ชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจิตวิทยา  จากมุมมองนี้ อนาคตจึงเต็มไปด้วยความ
เป็นไปได้ เงื่อนไข ความแน่นอนและความไม่แน่นอน รวมถึงโอกาสและข้อจ�ากัดไปพร้อมกัน

ผลลัพธ์ในอนาคตเกิดจากการกระท�าของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล
พร้อมกันนี้ นกัอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ปจัเจกบุคคล กลุ่มคนและองค์กรทางสงัคมมีอ�านาจควบคมุปัจจยั
ที่ก�าหนดการกระท�าในปัจจุบันและโอกาสท่ีเกิดขึ้นในอนาคต กระนั้นก็ตาม คนคนหนึ่งอาจควบคุม
อนาคตของตนเองได้บางส่วน แต่กม็บีางอย่างทีค่วบคมุโดยบคุคลอืน่หรอืกลุม่คนอืน่ในสงัคม ข้อสมมติ
นี้ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของอนาคตศึกษา เพราะสื่อความหมายว่า เราต้องการศึกษาอนาคตไม่ใช่เพียง
เพื่อรู้เท่านั้น แต่เพื่อควบคุมและจัดการกับอนาคตด้วยการตัดสินใจและการกระท�าในปัจจุบัน  

ข้อสมมตินี้ประกอบกับข้อสมมติว่าด้วยอนาคตท่ีเปิดกว้าง ถือเป็นความท้าทายหลักของอนาคต
ศาสตร์ ความท้าทายในประเดน็นีค้อื อนาคตทีว่่าเปิดกว้างนัน้ เปิดกว้างจรงิเท่าใด ภายใต้ข้อจ�ากดัและ
เงื่อนไขใด ในขณะเดียวกัน อนาคตที่ว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ  นั้น สามารถก�าหนดและควบคุมได้โดย
ความตั้งใจและความสมัครใจของมนุษย์เองมากน้อยเท่าใด อะไรบ้างที่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ด้วย
ความเป็นไปได้มากน้อยเท่าใด และด้วยความพยายามของเราเองเท่าใด ในขณะเดียวกัน อนาคตอะไร
บ้างทีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ภายใต้เงือ่นไขและข้อจ�ากดัทีม่อียู ่บทบาทส�าคญัของนกัอนาคตศาสตร์
คือการท�าให้เราเห็นถึงทุกสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  และทุกสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเอง

สาระหลักของข้อสมมติน้ีเป็นเร่ืองความเป็นองค์รวมและการพึ่งพากันของระบบต่าง ๆ ในโลก 
และไม่มีระบบหรือหน่วยใดในโลกที่แยกขาดออกจากกันได้ ดังนั้น การท�าความเข้าใจในความสัมพันธ์
เชิงพลวัตของโลกจึงต้องเริ่มจากการยอมรับว่า หน่วยวิเคราะห์หน่ึงใดย่อมมีผลกระทบสืบเนื่องต่อ
หน่วยอื่นอยู ่เสมอ ไม่มากก็น้อย ข้อสมมติว่าด้วยความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน (interdepend-
ence) ของสิ่งต่าง ๆ ในโลกท�าให้การมองอนาคตต้องมีมุมมองแบบองค์รวมและแบบข้าม
ศาสตร์ (transdisciplinary) แนวคดิหนึง่เป็นทีย่อมรบัในปัจจบุนัทัง้ในวงการวทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์         
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และศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คือแนวคิดที่ว่าระบบเศรษฐกิจ 
สงัคม และระบบอืน่ในระดบัโลกล้วนพ่ึงพาทรพัยากรของทัง้โลก อกีทัง้ยงัเกีย่วข้องและพึง่พาซึง่กนัและ
กนั การศึกษาและการวางแผนเพือ่ความยัง่ยนืจงึต้องใช้ความรูแ้ละความเช่ียวชาญด้านเทคนคิและด้าน
องค์กรของทุกภาคส่วนทั้งโลก จึงจะประสบความส�าเร็จได้ 

ความเกีย่วเนือ่งและพึง่พาซึง่กนัและกันระหว่างสิง่ต่าง ๆ  ในโลกนีท้�าให้การตดัสนิใจและการด�าเนนิ
การด้านนโยบายจ�าเป็นต้องมีมุมมองเชิงบูรณาการ นักอนาคตศาสตร์ในช่วงหลังจึงขยายมุมมองการ
วเิคราะห์ให้ครอบคลมุผลกระทบและผลลพัธ์ทีไ่ม่ได้ตัง้ใจไว้ก่อน (unintended consequences) โดยไม่
จ�ากดัเฉพาะผลกระทบข้ันแรกของสาเหตหุรอืหน่วยวเิคราะห์ทีต้ั่งใจไว้แต่ต้น ยกตวัอย่างเช่น การพฒันา
เทคโนโลยีด้านพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดการประหยัดใช้พลังงานต่อหน่วย แต่ท�าให้ผู้บริโภคใช้
พลงังานโดยรวมมากขึน้ เพราะคดิว่าได้ประหยดัพลงังานต่อหน่วยไปแล้ว หรือทีเ่รยีกว่าผลสะท้อนกลับ 
(rebound effect)  อีกกรณีหนึ่งคือ การใช้มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การใช้
หมวกกันน็อคและเข็มขัดนิรภัย ท�าให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือคนขับรถยนต์รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น 
จงึขบัรถเสีย่งมากขึน้ และอาจท�าให้อบุตัเิหตโุดยรวมไม่ลดลงหรอืกลับเพิม่ขึน้มากกว่าเดมิ ปรากฏการณ์
นี้เรียกว่าการชดเชยความเสี่ยง (risk compensation) หรือผลกระทบเพลซ์มัน (Peltzman effect)

อีกนัยหนึ่งของความเกี่ยวเนื่องและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสิ่งต่าง ๆ ในโลกคือ การตัดสินใจ
และการด�าเนินการใด ๆ ย่อมจ�าเป็นต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญข้ามศาสตร์และสาขา ด้วยเหตุนี้ 
อนาคตศาสตร์จงึพยายามก้าวพ้นความเชีย่วชาญเฉพาะสาขาและการแบ่งแยกวชิาการและวชิาชีพออก
เป็นสาขาและกลุ่มย่อย ด้วยความตระหนกัว่า ไม่มีศาสตร์หรอืสาขาหนึง่เดยีวทีส่ามารถตอบค�าถามหนึง่ได้
ครบถ้วนทกุด้านทกุมมุมอง ดังนั้น หัวข้อด้านอนาคตศาสตร์จึงมักเน้นประเด็นที่วิเคราะห์และด�าเนิน
การได้จากมุมมองของศาสตร์และสาขาที่หลากหลาย คณะผู้วิจัยงานด้านอนาคตศึกษาจึงมักมาจาก
หลากหลายสาขาที่ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเดียวกัน 

อนาคตบางภาพดีกว่าภาพอื่น
อีกข้อสมมติหนึ่งท่ีเป็นพื้นฐานของอนาคตศาสตร์คือความเชื่อที่ว่า อนาคตบางภาพดีกว่าอนาคตภาพ
อืน่ ดงัน้ันเมือ่นกัอนาคตศาสตร์วิเคราะห์และสร้างชดุทางเลือกของอนาคตได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการ
ประเมนิว่า ทางเลอืกอนาคตไหนทีพ่งึประสงค์มากกว่ากนั นกัอนาคตศาสตร์อาจช่วยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ในการประเมินทางเลือกอนาคตให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า ด้วยการแสดงผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตแต่ละภาพ หรือด้วยการวิเคราะห์คุณค่า (value) ที่ใช้ในการประเมินทางเลือกของอนาคตที่พึง
ประสงค์ รวมทัง้การวเิคราะห์และแสดงข้อสมมตทิีเ่ป็นพืน้ฐานของคุณค่าในการประเมนิให้กระจ่างแจ้ง  
คณุค่าทีว่่านีอ้าจเป็นค่านยิมและธรรมเนยีมปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล ซึง่ไม่ขึน้อยูก่บัพืน้ทีห่รอืสังคมวฒันธรรม
ใด หรืออาจเป็นคุณค่าเฉพาะพื้นที่หรือสังคมวัฒนธรรมก็ได้
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อนาคตศึกษากับทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง

การศึกษาอนาคตโดยพื้นฐานคือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันเพื่อ
สร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคต หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ย่อมไม่มีอดีต ไม่มีปัจจุบัน และไม่มีอนาคต  
อนาคตศึกษาจึงเป็นศาสตร์ที่มุ่งท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ แล้วน�าความ
เข้าใจนั้นมาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ความเข้าใจในการเปล่ียนแปลง
จึงเป็นพื้นฐานส�าคัญของอนาคตศึกษา จุดเริ่มต้นของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
คือการพรรณนาและอธิบายการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่รูปแบบ ขอบเขต ระดับและความเร็วของการ
เปลีย่นแปลง ไปจนถึงสาเหตแุละผลลพัธ์ของการเปลีย่นแปลงนัน้ งานด้านอนาคตศาสตร์จึงอาจเหมอืน
งานประวตัศิาสตร์ตรงทีเ่ป็นการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีอย่างเป็นระบบ 
ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือการน�าความรู้นั้นมาคาดการณ์ต่อว่า การเปล่ียนแปลงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะแปร
เปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นฐานของการคงอยู่ของสรรพส่ิงในโลก และเป็นองค์ประกอบที่พบเห็นอยู่
ทั่วไป หนึ่งในไตรลักษณ์ตามหลักสัจธรรมทางพุทธศาสนาที่ระบุถึงปกติวิสัยหรือสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ คือ อนิจจัง ซึ่งหมายถึงความไม่เที่ยงหรือความไม่ถาวรคงที่แน่นอนและอยู่สภาพเดิมตลอด
ไป ตามแนวคิดดังกล่าว สรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมและคง
สภาพอย่างเดิมได้ตลอดไป เพียงแต่บางสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงช้า จนดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลง บางอย่าง
อาจเปลี่ยนแปลงเร็ว จนสังเกตไม่ทัน

การเปลีย่นแปลงมผีลอย่างยิง่ต่อการด�ารงชีพและวถิชีวีติของมนษุย์ โดยเป็นบ่อเกดิของทัง้โอกาส 
ความคาดหมาย และความหวัง รวมถึงความไม่แน่นอน ความกังวล หรือแม้แต่ความกลัว การใช้ชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นความสนุกสนาน ตื่นเต้นและท้าทายส�าหรับบางคน แต่ส�าหรับคน
อื่น อาจท�าให้เกิดความสับสนและเหน็ดเหน่ือย ความรู้สึกได้ถึงการเปล่ียนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของสติ
ของมนุษย์ และความเชื่อที่ว่า มนุษย์เราสามารถท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ในระดับปัจเจกหรือใน
ระดับสังคม ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองของมนุษย์

นักปรัชญาได้เสนอและถกเถียงเก่ียวกับความหมายของค�าว ่าการเปล่ียนแปลงมาเป็น
เวลานาน และมีประเด็นปลีกย่อยที่จะสนใจแต่เกินขอบเขตเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี อย่างไรก็ตาม 
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ในบทนี้ ขอก�าหนดนิยามพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับการท�าความเข้าใจเกี่ยว
กับอนาคตไว้ว่า การเปล่ียนแปลงคือความแตกต่าง (difference) หรือความผิดกัน (non identity) ใน
คณุลกัษณะของสิง่ (things)29 ตวัอย่างหนึง่ของการเปลีย่นแปลง (change) เกดิข้ึนเมือ่อณุหภมูริะหว่าง
ต�าแหน่งหนึง่กับอกีต�าแหน่งหนึง่บนผนืโลกแตกต่างกนั หรอืเมือ่ความกดดนัอากาศทีว่ดัได้ในพืน้ทีห่นึง่
แตกต่างจากอกีพ้ืนทีห่นึง่ อย่างไรกต็าม ในบรบิทท่ัวไปและในการศกึษาอนาคต ค�าว่าการเปลี่ยนแปลง
สื่อถึงความแตกต่างในคุณลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
มิติของเวลา (temporal change)  

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวพันกับแนวคิดว่าด้วยสาเหตุ (cause) แม้ว่ายังมีข้อถกเถียง
ในเชิงปรัชญา แต่ก็เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในวงการปรัชญาตะวันตกว่า การเปล่ียนแปลงสามารถ
แยกออกจากสาเหตุได้ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาเหตุ (uncaused change) สามารถเกิด
ขึ้นได้ทั้งในเชิงแนวคิด (conceptually) และในสภาพจริง ดังในกรณีของการสลายกัมมันตรังสี 
(radioactive decay) ในทางกลับกัน สาเหตุประการหน่ึงอาจท�าให้ส่ิงหนึ่งไม่เปล่ียนแปลงก็เป็นได้  
ด้วยเหตุนี้ สาเหตุจึงไม่ได้เป็นทั้งเงื่อนไขจ�าเป็น (necessary condition) และเงื่อนไขเพียงพอ (suffi-
cient condition) ของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งหนึ่งสิ่งใด30

ระดับการเปลี่ยนแปลง
ความสนใจในอนาคตศกึษาเพิม่มากขึน้ในช่วงนี ้ส่วนหนึง่น่าจะมาจากความตระหนักถงึการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและในวงกว้างในด้านต่าง ๆ ของโลกปัจจุบัน นับตั้งแต่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีรอบตัว 
อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�า
วนั มนษุย์ในโลกปัจจบุนัใช้โทรศพัท์มอืถอือยูต่ลอดเวลา จนเหมอืนกบัเป็นส่วนหนึง่ของร่างกายมนษุย์ 
และดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว แต่ไม่นานมานี้ คนจ�านวนมากยังไม่มีแม้แต่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่บ้าน 
เศรษฐกจิโลกทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างแยกไม่ออกกดู็เหมอืนจะเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ถงึกบัต้องมช่ีองข่าว
เศรษฐกิจของสถานีโทรทัศน์ที่เสนอข่าวอยู่ตลอดเวลา และมีข้อมูลราคาการซื้อขายหุ้นวิ่งตรงข้างล่าง
จอโทรทศัน์อยูต่ลอดเวลา ในด้านการเมอืงกด็เูหมอืนจะมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ทกุ ๆ  วนัดเูหมอืน
จะมีการประชุมผู้น�าประเทศ มีการชุมนุมประท้วงไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง มีการต่อสู้และท�าสงคราม
ในพื้นที่ใดท่ีหนึ่งในโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับโลกมาพร้อมกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและพยากรณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเหล่านี้ เกิดขึ้นไป
พร้อมกับการรับรู้ข้อมูลในปริมาณและความรวดเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต  ชีวิตคนเราในปัจจุบันก็
เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาในหลายรูปแบบ ทั้งบนสื่อโซเชียล ทั้งทางเฟซบุ๊ก ไลน์และทวิตเตอร์ 
เว็บไซต์ส�านักข่าว และรายการข่าวทางโทรทัศน์  ข้อมูลและข่าวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่น�าเสนอภาพของ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องราว รูปแบบและระดับความเร็วต่าง ๆ  รายงานข่าวที่เปลี่ยนทุกชั่วโมง และ
ข่าวด่วนที่เปลี่ยนทุก ๆ  นาที จะเห็นได้ว่า สังคมเราให้ความสนใจและความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงท่ี  ความสนใจดังกล่าวสะท้อนสัญชาตญาณและประสาทสัมผัส
ของมนุษย์ที่รับรู้และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเรา แทนที่จะเสียเวลาไปกับส่ิงที่
ไม่เปลี่ยนแปลงและคงที่อยู่เช่นเดิม
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ในช่วงหลัง เราอาจได้ยินคนพูดหรืออ่านเจอหัวข้อบทความในนิตยสารที่ว่า อินเทอร์เน็ตหรือ
เทคโนโลยบีางอย่างท�าให้ทกุสิง่ทกุอย่างเปลีย่นแปลงไป ประโยคดงักล่าวคงเป็นเพยีงแค่การสร้างความ
ตืน่เต้นและน่าสนใจให้กบัผูฟั้งและผูอ่้าน เพราะในความเป็นจริง อนิเทอร์เนต็ไม่ได้ท�าให้ทกุสิง่ทกุอย่าง
เปลีย่นไป แน่นอนว่า การพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศได้ท�าให้ชวีติคนเราและสงัคมมนษุย์เปลีย่น
ไปมาก เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ทั้งการแพทย์ การเกษตร การเดินทาง ฯลฯ และ
การเปลีย่นแปลงดา้นการเมอืงในอดตี ทัง้ระบอบการปกครอง รฐับาล ผูน้�าประเทศ รวมไปถงึสงคราม
ระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เป็นประเด็นส�าคัญอยู่ในปัจจุบัน  
เหตุการณ์และสาเหตุเหล่าน้ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่และชัดเจน โดยส่งผลกระทบต่อชีวิต
คน สังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง  

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ทีเ่กิดข้ึนนี ้หลายสิง่หลายอย่างกอ็าจไม่ได้เปลีย่นแปลงไปมาก
นัก จากมุมมองดังกล่าว ก็อาจมีคนโต้แย้งได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมาไม่ได้ท�าให้
ความโหยหาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนของมนุษย์ลดน้อยลงไป มนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่เช่นเดิม เพียงแต่
รูปแบบปฏิสัมพันธ์อาจเปลี่ยนไปเท่านั้น ส่วนในด้านการเมือง ก็อาจมีข้อโต้แย้งว่า การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือผูน้�าประเทศกอ็าจไม่ได้ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างการเมอืงเท่าใด เพราะกลุ่ม
ทนุกย็งัคงกมุอ�านาจอยูเ่หมอืนเดมิ  สงัคมโลกสงัคมไทยกย็งัประสบปัญหาความเหล่ือมล�า้ ความยากจน 
และความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมอยูเ่ช่นเดมิ ตามความคดินี ้ค�าอ้างว่ามกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยู่
มากนั้น ละเลยประเด็นปัญหาหลายอย่างในเชิงโครงสร้างที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย 

ข้อถกเถียงเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงและความคงที่เป็นพื้นฐานของหลักการส�าคัญในการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์อนาคต กล่าวคือ การศึกษาอนาคตต้องระบุได้ว่า อะไรบ้างได้
เปลี่ยนแปลงไป และในรูปแบบและระดับเท่าใด พร้อมกันนี้ ก็ต้องระบุถึงและเข้าใจด้วยว่า อะไรบ้าง
ที่ยังคงเหมือนเดิม และไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อนาคตทางเลือก
อีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาคืออนาคตทางเลือก ซึ่งหมายถึงการท�าความเข้าใจ
ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างในอนาคตตามระดับความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ 
สังเกตได้จากค�าว่า futures ที่เติม s เพื่อสื่อถึงความเป็นพหูพจน์ของอนาคต แนวคิดอนาคตทาง
เลือกนี้สื่อให้เห็นว่า การศึกษาอนาคตไม่ได้มุ่งไปท่ีการท�านาย (predict) ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขี้น 
แต่เป็นการวิเคราะห์หาภาพอนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับความเป็นไปได้ต่าง ๆ เพื่อวางแผน
และเตรียมพร้อมรับมือกับภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวคิดอนาคตทางเลือกเก่ียวโยงกับแนวคิด
ความไม่แน่นอนและความแน่นอน รวมถึงข้อสมมติ (assumptions) ของภาพอนาคตที่คาดการณ์ไว้  
การพยากรณ์ (forecast) หรือการคาดการณ์จะแม่นย�าหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อสมมติที่ตั้งไว้เกี่ยว
กับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้างนอก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงข้างใน
การศึกษาอนาคตโดยเฉพาะในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มุ่งไปที่การเปล่ียนแปลงสองส่วน ส่วน
แรกคือการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร ระบบ 
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หรือพื้นที่ที่สนใจ เพื่อค้นหาและสร้างภาพอนาคตทางเลือก ส่วนที่สองเป็นการก�าหนดและด�าเนิน
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ด้วยการวางแผนและการด�าเนินการ รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน
โลกภายนอกและภายในองค์กรเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
และเป็นพื้นฐานของทางเลือกว่าจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่ต้องการ เมื่อได้เลือก
เส้นทางที่ต้องการด�าเนินการแล้ว จึงเป็นการวางแผนและการด�าเนินการตามแผนต่อไป 

ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกไม่ได้ก�าหนดภาพอนาคตของปัจเจกบุคคล 
องค์กร หรือสังคมที่ตายตัวเสมอไป แต่ละคนแต่ละองค์กรมีทางเลือกที่สามารถด�าเนินการได้ เพื่อให้
ภาพอนาคตเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนแต่ละองค์กร
สามารถสร้างอนาคตได้ตามทีต่นเองต้องการได้ทัง้หมดและเสมอไป ข้อจ�ากดัและเงือ่นไขภายนอกกม็ี
ผลต่อทางเลือกและภาพอนาคตที่แต่ละคนสามารถสร้างได้เช่นกัน

มิติของการเปลี่ยนแปลง
ในการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงเพือ่เป็นฐานส�าหรบัการศกึษาอนาคต นกัอนาคตศาสตร์มกัวเิคราะห์
การเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ (1) ที่มาของการเปลี่ยนแปลง (2) ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง 
(3) อัตราการเปลี่ยนแปลง และ (4) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง31

ที่มาของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสองแหล่งด้วยกัน คือ จากโลกภายนอกและจากภายในตัวเอง การ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกมีผลต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน
มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมภายนอก ภาพอนาคตเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของการ
เปลีย่นแปลงของทัง้สองแหล่งนี ้แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนีเ้ป็นพืน้ฐานของกระบวนการศกึษา
อนาคตและการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ทีใ่ช้อยูท่ัว่ไป การกวาดสญัญาณเป็นขัน้ตอนและวธิกีารหนึง่
ในการท�าความเข้าใจกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายนอกและอาจมผีลต่อปัจเจกและองค์กร ในขณะ
ทีก่ารก�าหนดภาพอนาคตท่ีพงึประสงค์ การสร้างวสิยัทศัน์ และการพยากรณ์ย้อนกลบั (backcasting) 
น�าไปสู่การวางแผนและการด�าเนินการที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่กว้างกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของการศึกษาอนาคต  นักอนาคตศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ไม่ใช่
เพราะเหตกุารณ์และปรากฏการณ์ในระดบัโลกส�าคญักว่าในระดบัท้องถิน่หรือในระดบัปัจเจก แต่เป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมักมองไม่เห็นหรือมองเห็นไม่ชัดเจนจากมุมมองในระดับที่เล็ก
ลงมา เนือ่งจากคนทัว่ไปโดยมากให้ความสนใจและความส�าคญักบัปัจจัยและสภาพแวดล้อมทีเ่กดิรอบ
ข้างตนเอง ความเข้าใจในการเปลีย่นแปลงในระดบัโลกท�าให้ปัจเจกและองค์กรสามารถวเิคราะห์ได้ว่า 
การเปลีย่นแปลงในระดบัโลกจะมผีลกระทบต่ออนาคตของตนเองหรอืไม่ และต้องวางแผนเพือ่เตรยีม
พร้อมและรบัมอืได้อย่างไร  ในขณะเดยีวกนั ความเข้าใจในการเปลีย่นแปลงระดบัโลกกท็�าให้สามารถ
ตดัสนิใจได้ว่า แต่ละคนแต่ละองค์กรเหน็ทางเลอืกและตดัสนิใจมส่ีวนร่วมในการสร้างการเปลีย่นแปลง
ที่ท�าให้ภาพอนาคตดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง  
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ในการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่ศกึษาอนาคตเพือ่การวางแผนในระดบัองค์กร การวเิคราะห์
การเปลี่ยนแปลงมุ่งไปที่หน่วยวิเคราะห์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในองค์กร ระดับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรหรือพื้นที่ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงในระดับสภาพแวดล้อมขององค์กรอาจสังเกตได้
ง่าย เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กรและเกิดอยู่เป็นประจ�า คล้ายกับคลื่นเหนือน�้าทะเลใน
มหาสมุทรที่ปรับระดับสูงต�่าตามความรุนแรงของลมที่พัดอยู่เหนือน�้า แต่การเปล่ียนแปลงระดับโลก
อาจขึ้นอย่างช้า ๆ ในระดับที่ลึกกว่า แต่มีผลกระทบในวงกว้างกว่าและหลีกเล่ียงได้ยากกว่า ดังเช่น
คลื่นใต้น�้าในมหาสมุทร  

อย่างไรก็ตาม การแบ่งระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับสภาพแวดล้อมกับระดับโลกมีนัยท่ีขึ้นอยู่
กับบริบทของประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์  หนึ่งในตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ระดบัสภาพแวดล้อมกบัระดบัโลกคอืเหตกุารณ์น�า้ท่วม สถานการณ์น�า้ท่วมในลุม่น�า้เจ้าพระยาอาจถอื
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนประจ�าในระดับสภาพแวดล้อมของพื้นที่น้ี แต่หากช่วงเวลาและความถี่
ของน�้าท่วมเปล่ียนแปลงจากแนวโน้มเดิม และหากสาเหตุของน�า้ท่วมส่วนหนึ่งเกิดจากระดับน�า้ทะเล
ที่สูงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตเห็นเป็นสถานการณ์น�้าท่วมน้ัน อาจส่ือถึงสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในระดับโลก เหตุการณ์น�้าท่วมอาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกด้วยเช่นกัน   

อีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่พนักงานจ�านวนหนึ่งต้องออกจากงานถือเป็นการเปล่ียนแปลงในระดับ
องค์กรหรือระดับท้องถิ่น แต่อาจเกิดจากสาเหตุที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
เนือ่งจากประเทศอืน่มต้ีนทุนแรงงานทีถ่กูกว่า หรอืเกดิจากนโยบายกดีกนัการค้าของประเทศผู้ซ้ือสินค้า
ในทวีปอเมริกาเหนือหรือยุโรป ซึ่งเป็นปัจจัยในระดับโลก เป็นต้น

ในกระบวนการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอนาคต ประเด็นการเปล่ียนแปลงในระดับโลกมักแบ่งออก
เป็นกลุ่มตามสาขาหรือหัวข้อที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น กรอบแนวคิดหนึ่งที่นิยมใช้ในกลุ่ม
นักอนาคตศึกษาและคาดการณ์คือ STEEP (social, technological, economic, environmen-
tal, and political) หรือประเด็นปัจจัยด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ใน
บางกรณี อาจเพิ่มประเด็นด้านคุณค่า (value) เข้าไปด้วย  นอกจาก STEEP แล้วยังมีกรอบแนวคิดที่
คล้ายกัน อาทิ PESTEL หรือ PESTLE ซึ่งเพิ่มปัจจัยด้านกฎหมาย (legal) เข้าไปในการวิเคราะห์  
STEEPLE และ STEEPLED ซ่ึงเพิ่มประเด็นด้านจริยธรรม (ethics) และด้านประชากร (demo-
graphic) และ PMESII-PT (political, military, economic, social, information, infrastruc-
ture, physical  environment, and time)  ไม่ว่าจะใช้กรอบแนวคิดใดก็ตาม ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดเหล่านี้คือ ปัจจัยที่แยกออกมาเป็นกลุ่มเหล่านี้ มีผลกระทบซึ่งกันและกัน แม้ว่า
เราไม่อาจสามารถระบแุละท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงในทกุด้านได้ แต่การระบแุละเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงส�าคัญในระดับโลก มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตระยะยาว

ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์หลักของการกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงคือการมองให้เห็นภาพชัดที่สุดภายในระยะ
ห่างจากจุดมองของแต่ละคน โดยอาจเป็นการมองระดับภายในองค์กรไปจนถึงระยะห่างออกไปใน
ระดับประเทศและระดับโลก  วัตถุประสงค์ของการกวาดสัญญาณที่มุ่งไปที่ภาพที่ไกลที่สุดนั้น สะท้อน
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อยู่ในค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�าว่า horizon scanning ที่ใช้สื่อถึงการกวาดสัญญาณ นอกเหนือจากค�า
ว่า environmental scanning ที่ใช้อยู่ทั่วไป ค�าว่า horizon หรือเส้นขอบฟ้าสื่อถึงจุดไกลสุดบนโลก
นี้ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

อย่างไรกต็าม การกวาดสญัญาณการเปล่ียนแปลงไม่ได้มกีรอบเพยีงในด้านพืน้ที ่(space) เท่านัน้ 
แต่มีกรอบด้านเวลา (time) ด้วยเช่นกนั โดยอาจแบ่งเป็นกรอบเวลาระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  
ในโครงการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนมักมีการก�าหนดปีเป้าหมาย เช่น พ.ศ.2575, 
พ.ศ.2580, ค.ศ.2030, ค.ศ.2040 หรืออาจก�าหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ เช่น ระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 
หรือ 20 ปี ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ  ของการก�าหนดช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ตัวเลข
ที่ใช้จึงมักเป็นตัวเลขกลม ๆ ที่ไม่ได้สื่อถึงความเฉพาะเจาะจงของปีใดเป็นพิเศษ

ช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยังแปรผันไปตามประเด็นและหัวข้อที่สนใจ บางเรื่อง
มีความหมายและนัยของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
ขณะที่การเปลี่ยนทางการเมืองมักเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาส้ัน นักอนาคตศาสตร์มักให้ความสนใจ
กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ซ่ึงมักใช้เวลานานกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในระดับองค์กรหรือระดับท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ งานคาดการณ์ระดับโลก
จ�านวนมากจึงตั้งช่วงระยะเวลาการวิเคราะห์ไว้ที่ 20 หรือ 30 ปีจากเวลาปัจจุบัน

ข้อโต้แย้งหนึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาการคาดการณ์คือช่วงเวลา 20 ปียาวเกินไป ปัจจัยหลายอย่าง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพียงไม่กี่ปีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ที่ผ่านมางานวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือประเทศโดยมากจึงมุ่งไปท่ีระยะเวลา 3-5 ปีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การ
มองภาพระยะยาวเกินไป อาจเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรในการคาดการณ์และวางแผนโดยใช่
เหตุ  อย่างไรก็ตาม การมองภาพระยะยาวเป็นเรื่องส�าคัญ ทั้งในด้านระยะเวลาของผลกระทบที่เกิด
จากการตัดสินใจในปัจจุบัน และในด้านระยะเวลากว่าที่องค์กรหรือปัจเจกสามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างได้จริง  

การตัดสินใจหลายอย่างในปัจจุบันมีผลสืบเนื่องเป็นเวลานาน นับตั้งแต่การตัดสินใจส่วนบุคคล 
เช่น การตดัสนิใจซือ้หรอืผ่อนบ้าน การเลอืกคูค่รอง ไปจนถงึการตดัสนิใจระดบัประเทศ เช่น การตัดสิน
ใจลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเมือง การลงทุนในระบบการศึกษาและการ
วิจัยพื้นฐาน เป็นต้น การตัดสินใจบางอย่างอยู่ติดกับประเทศ พื้นที่และสังคมนั้นเป็นเวลานานมาก 
เช่น การเลือกมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเลือกแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
การเลือกมาตรฐานขับรถบนช่องเลนซ้ายของถนน การเลือกขนาดกว้างของรางรถไฟแบบสแตนดาร์ด
เกจ เป็นต้น  เนื่องจากการตัดสินใจในปัจจุบันมีผลระยะยาวไปอีกเป็นเวลานาน การคาดการณ์ระยะ
ยาวจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจและวางแผนด�าเนินการในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่
เทคโนโลยี มักไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ มาก่อนหน้านั้น การเปลี่ยนแปลง
แบบพลกิผนัหรือดสิรัปชนั (disruption) มกัเกดิมาจากการเปลีย่นแปลงในระดบัเลก็ย่อย แต่สะสมการ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนผ่านจุดผลิกผัน (tipping point) ที่สร้างพลังการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ ตาม
แนวคิดนี้ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายกรณีต้องใช้เวลานานหลายปีหรือหลายทศวรรษ
กว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  การมองภาพอนาคตทางเลือกในระยะยาวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในระดับเร็วช้าขนาดไหนและในรูปแบบใด ถือเป็นพื้นฐานของ
การคาดการณ์อนาคต การเปลี่ยนแปลงมีทั้งที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างช้า ๆ ไปเรื่อย ๆ ในระยะยาว 
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาสั้น และไม่ต่อเน่ืองจากแนวโน้ม
เดิม การคาดการณ์เหตุการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นไปง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลง
แบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมนุษย์มีเวลาในการท�าความเข้าใจและปรับตัวกับส่ิงที่ค่อย ๆ เปล่ียนแปลง 
และมีประสบการณ์ในการรับรู้และคาดเดาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามแนวโน้มเดิมได้  การคาด
การณ์แนวนีค้อืการต่อแนวโน้ม (trend extrapolation) ซึง่ถอืเป็นวธิกีารพืน้ฐานในการคาดการณ์ภาพ
อนาคต นักอนาคตศาสตร์บางคนเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นการสร้างภาพอนาคตฐาน (baseline future)32 

ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�านวนมากไม่ได้เป็นไปตามแนวโน้มเดิม อย่างน้อย
จากมุมมองของคนหรือองค์กรท่ีไม่ได้กวาดสัญญาณการเปล่ียนแปลงไปนอกขอบเขตองค์กรหรือพื้นที่
แวดล้อมรอบตัว เหตุการณ์ท�านองน้ีมีอยู่จ�านวนมากในประวัติศาสตร์ เช่น วิกฤติน�้ามันในพ.ศ.2516  
วิกฤตการณ์การเงินในเอเชียพ.ศ.2540 หรือที่เรียกว่าวิกฤติต้มย�ากุ้ง  วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์หรือวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ในพ.ศ.2550 เหตุการณ์ก่อการร้าย 9-11 รวมไปถึงการเกิดโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ไป
ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดอย่างรวดเร็วและผลิกผันไปจากแนวโน้มเดิม มักท�าให้ผู้คนไม่สามารถ
รับมือได้ เพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือมีอยู่น้อยมาก และไม่ได้วางแผนเตรียมพร้อมไว้ 

การเปลีย่นแปลงแบบผลกิผนั ไม่ต่อเนือ่งและเหนอืความคาดหมายนีเ้ป็นอกีสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
ต้องมีการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบ เนื่องจากไม่สามารถท�านายได้หรือท�านายได้ยากว่า เหตุการณ์
ที่ไม่ต่อเนือ่งจะเกิดขึน้เมื่อใดและในรูปแบบใด เนื่องจากเหตุการณท์ี่ไม่ต่อเนื่องนี้อาจมผีลกระทบในวง
กว้าง นักอนาคตศาสตร์จงึให้ความสนใจและความส�าคญัเป็นพเิศษกบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบดงักล่าว 
โดยเฉพาะเหตุการณ์หรือปัจจัยที่มีนัยส�าคัญในระดับโลกและในระยะยาว

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงมีอยู่หลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถแสดงได้ด้วยเส้นกราฟลักษณะต่างกัน ในภาพรวม
สามารถแบ่งรูปแบบการเปลีย่นแปลงได้ 4 แบบด้วยกนั33แบบแรกการเปลีย่นแปลงเป็นเส้นตรง (linear) 
สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงคงที่ในทุกช่วงเวลา แม้ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงนี้
สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการประยุกต์ใช้แนวคิดน้ีอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความเป็นจริงแทบไม่มีรูปแบบที่เป็นเส้นตรง

แบบที่สองการเปลี่ยนแปลงแบบเลขชี้ก�าลังหรือเอกซ์โพเนนเชียล (exponential) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเพิ่มขึ้นตามขนาดหรือจ�านวนรวมของปัจจัย
ที่วิเคราะห์  ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้มีอยู่มาก อาทิ การขยายตัวของไวรัสและเชื้อโรค 
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ การค�านวณดอกเบี้ยแบบทบต้น รวมไปถึงกฎ
ของมัวร์ (Moore's law) ซึ่งอธิบายปริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจรรวมที่คาดว่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัว
ประมาณทุกสองปี และต่อมาใช้ในการท�านายการพัฒนาความเร็วของไมโครโปรเซสเซอร์ นัยส�าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น 
อาจท�าให้การเตรียมพร้อมรับมือเป็นไปได้ยากมากขึ้น 
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รูปแบบที่สามของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นก�ากับ (asymptotic) หรือเชิง
ลอการิทึม (logarithm) เม่ือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเข้าสู่ขีดจ�ากัด โดยที่อัตราการเปล่ียนแปลงลดลง
ตามช่วงเวลาที่ผ่านไป  ในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง (Law of diminishing 
returns) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเข้าสู่ขีดจ�ากัด ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในรูป
แบบนี้ ได้แก่ กรณีที่การเพิ่มจ�านวนคนงานในการก่อสร้างอาคารอาจท�าให้สามารถท�างานได้เร็วมาก
ขึน้ แต่เมือ่เพิม่จ�านวนคนงานไปเรือ่ย ๆ  กไ็ม่ได้เพิม่ความเรว็ในการสร้างอาคารเท่าใดนกั  นกัเรยีนอ่าน
หนังสือเตรียมสอบเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง มักเริ่มรู้สึกล้าและเหนื่อยมากขึ้นในชั่วโมงหลัง ๆ และ
เริ่มจ�าอะไรไม่ค่อยได้  เกษตรกรเติมปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชไร่ แต่เติมไปมาก ๆ  ก็ไม่ได้ท�าให้ผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้นเท่าใดนัก  ผลตอบแทนหรืออัตราก�าไร (profit margin) จากนวัตกรรมที่ตอนแรกอยู่ในระดับ
สงูมาก เมือ่วนัเวลาผ่านไป มสีนิค้าคูแ่ข่งหรอืทดแทน และผูบ้รโิภคต้องการสินค้าใหม่ กอ็าจท�าให้อตัรา
ก�าไรลดลงไปเรื่อย ๆ ได้  

การประเมนิปรากฏการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงในรปูแบบลอการิทึมนีจ้ะขึน้อยูก่บัมมุมองของแต่ละ
คน บางคนอาจมองว่าการเพิม่ข้ึนแบบลอการทิมึยงัคงแสดงถงึการเพิม่ขึน้ของปัจจัยนัน้ แต่บางคนอาจ
มุ่งเน้นไปที่อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงมากกว่า  ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้จะช่วย
ให้สามารถคาดการณ์ไดว่้า สิง่ทีก่�าลงัเกิดขึน้นัน้อยู่ในช่วงการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ หรืออยูใ่นช่วง
ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงเริ่มลดลงและเข้าสู่ขีดจ�ากัดช่วงสุดท้ายแล้ว

รปูแบบสดุท้ายคอืการเปลีย่นแปลงแบบวงจร (cyclic) ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงกลบัไปกลบัมาระ
หว่างค่าสูงสุด (maximum) กับค่าต�่าสุด (minimum)  การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลาย ๆ อย่าง
เป็นไปในรูปแบบลูกตุ้มที่ย้อนกลับไปกลับมา หรือแบบหยินหยาง เช่น การเพิ่มขึ้นลดลงของอุณหภูมิ
ตามฤดูกาล การขึ้นลงของระดับน�้าทะเล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเศรษฐกิจ เช่น วงจรหรือ
วฏัจักรทางเศรษฐกิจทีม่เีตบิโตและมกีารถดถอยลดลง และการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เช่น ชยัชนะ
ในการเลือกตั้งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะระหว่างขั้วการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมกับแนวก้าวหน้า เป็นต้น 
ความเข้าใจในการเปลีย่นแปลงรปูแบบนี ้ท�าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า น่าจะมกีารย้อนกลับของกระแส
ได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นลักษณะแบบต่อเน่ือง ส่วนการเปล่ียนแปลงแบบไม่ต่อ
เนื่องสามารถแสดงได้ด้วยกราฟตวัเอส หรอืทีเ่รยีกว่า เอสเคร์ิฟ (S-curve) โดยแบ่งช่วงการเปล่ียนแปลง
ออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ (1) ยุคเก่า คือ ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงน้อยและเป็นไปตามแนวโน้มเดิม 
(2) ยุคเปลี่ยนผ่าน คือ ช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากเหตุการณ์ใหม่
ทีแ่ตกต่างจากเดมิและไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน  และ (3) ยคุใหม่ คือ ช่วงเวลาทีปั่จจยัและคุณลักษณะของ
ระบบนัน้แตกต่างจากเดมิไปมาก แต่เริม่ลงตวัแล้ว  แนวคดิเอสเคิร์ฟนีน้ยิมใช้อธบิายการแพร่ขยายด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงแบบเอสเคิร์ฟกับแบบเอกซ์โพเนนเชีย
ลอยู่ตรงที่ความตระหนักว่า การเตบิโตใด ๆ ย่อมมข้ีอจ�ากัด จงึไม่มกีารเตบิโตแบบเอกซ์โพเนนเชยีลไปได้
เรื่อย ๆ และตลอดไป ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตที่ลดลงอาจแสดงถึงขีดจ�ากัดที่มีอยู่ของระบบ
ในปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นของเอสเคิร์ฟใหม่ก็เป็นได้ 
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

เนือ้หาข้างต้นอธบิายแนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง แต่การวเิคราะห์ภาพอนาคตและการคาด
การณ์เชงิยทุธศาสตร์ จ�าเป็นต้องพึง่ทฤษฎบีางประการท่ีอธบิายการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ  ทีเ่กิดขึน้
มาก่อนในอดตี แล้วน�าทฤษฎนีัน้มาเป็นกรอบในการคาดการณ์ภาพอนาคต นกัอนาคตศาสตร์ทีผ่่านมา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากหลายศาสตร์ นับตั้งแต่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา ไปจนถึงทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยา ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนววิทยาศาสตร์
มกัใช้กบัการพยากรณ์อนาคตของเทคโนโลยแีละระบบต่าง ๆ  โดยเน้นความเป็นวตัถวุสัิย (objectivity) 
ของการวเิคราะห์  ส่วนทฤษฎด้ีานสงัคมศาสตร์และจติวทิยามกัใช้เป็นกรอบวเิคราะห์การเปลีย่นแปลง
ทีม่าจากความเป็นอตัวสิยัของคนในสงัคม เช่น คณุค่าและความเชือ่ ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงมผีลต่อวธิี
การทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาคต ซ่ึงสามารถประยกุต์ใช้ได้ตามสถานการณ์และเง่ือนไขทีเ่หมาะสมได้ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์
กลุ่มทฤษฎีส�าคัญที่เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ใช้คาดการณ์อนาคตคือทฤษฎีจาก
วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (physical/natural sciences) โดยเฉพาะทฤษฎี
ฟิสิกส์ ทฤษฎีกลุ่มน้ีเน้นเน้นสภาพวัตถุวิสัยของปรากฏการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
ข้อมลูเชงิประจกัษ์  เริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์แบบฟิสกิส์ของไอแซก นวิตนั (Isaac Newton) ซึง่เน้นแสดง
ภาพแบบย่อส่วน (reductionism) และกลไก (mechanics) ของสาเหตุและผลลัพธ์ โดยมักใช้ในการ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของระบบท่ีมีความซับซ้อน กรอบแนวคิดแบบนิวตันกลายเป็นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานาน และมีอิทธิพลต่อสังคมศาสตร์หลายสาขา โดยเฉพาะ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงแบบนิวตันได้รับการประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์อนาคต โดย
ยึดหลักการพ้ืนฐานที่ว่า นักวิเคราะห์สามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ถ้าสามารถทราบถึงกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล หรือสาเหตุกับผลลัพธ์ได้ ภาย
ใต้ข้อสมมติว่าความสัมพันธ์นั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไปในลักษณะเดิม การพยากรณ์ตามแนวคิดนี้มุ่งสร้าง
ความแม่นย�าของการพยากรณ์ให้ได้มากที่สุด 

แนวคิดฟิสิกส์ในยุคต่อมาได้ท้าทายกระบวนทัศน์แบบนิวตัน หนึ่งในนั้นคือทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
(relativity) ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทฤษฎีนี้ได้ขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับความจริงที่เกี่ยวโยงกับ
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เวลาและพืน้ที ่(time and space) โดยล้มล้างความคดิทีม่มีาแต่เดมิว่า เวลาเป็นสิง่ทีม่อียูอ่ย่างวตัถวุสิยั
และเหมือนกันส�าหรับทุกคน และแยกออกจากพื้นที่ได้ อีกแนวคิดหนึ่งที่ท้าทายการมองความจริงแบบ
หนึง่เดยีวคือแนวคดิฟิสกิส์ควอนตมั ซึง่ได้ก่อร่างข้ึนมาอย่างชดัเจนในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที ่20  ทฤษฎี
ควอนตัมได้ท้าทายข้อสมมติแต่เดิมเก่ียวกับมุมมองว่าด้วยวัตถุวิสัยของความจริง งานวิจัยจ�านวนมาก
ได้พยายามพิสูจน์และค้นหาหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎีดังกล่าว หน่ึงในน้ันคือ บทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ในโลกระดับจุลภาคที่ประกอบด้วยอะตอมและอนุภาค ซึ่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ก�าหนดโดยกลศาสตร์ควอน
ตัม (quantum mechanics) คนสองคนสามารถสังเกตปรากฏการณ์เดียวกัน แต่เห็นเป็นข้อเท็จจริง
ที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ สิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงนั้น สามารถมีความเป็นอัตวิสัยได้ ทั้งทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพและทฤษฏีควอนตัมสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ของอนาคตศึกษาในยุคทศวรรษที่ 1970 เป็นต้น
มาที่มองอนาคตเป็นพหูพจน์ และไม่ได้มีอยู่หนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นอนาคตที่เป็นอัตวิสัยและขึ้นอยู่กับ
มุมมองของแต่ละคนหรือกลุ่มคน 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์กับทฤษฎีควอนตัมอาจดูเหมือนห่างไกลเกินกว่าที่จะน�ามาใช้
ในการคาดการณ์อนาคต แต่การมองอนาคตด้วยมิติเวลาท่ีแตกต่างจากเดิม อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการคาดการณ์อนาคตสามารถจินตนาการความเป็นไปได้อื่น ๆ ที่แตกต่างจากภาพเดิมได้ 
ตัวอย่างเช่น ในโครงการมองภาพอนาคตของ Army Medical Department ของสหรัฐอเมริกา 
ซึง่ด�าเนนิกระบวนการโดย Institute for Alternative Futures ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้ลองใช้แนวคดิเกีย่ว
กับเวลาที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์ไตน์ และได้สร้างภาพอนาคตที่ตั้งอยู่บนข้อสมมติ
ว่า คนรุ่นใหม่มีความคิดเก่ียวกับเวลาและมีปฏิสัมพันธ์กับเวลาในรูปแบบที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน35 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้เวลาในรูป
แบบที่แตกต่างคนรุ่นก่อนเท่านั้น แต่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสมองและระบบ
ประสาทของคนรุ่นใหม่ด้วยก็เป็นได้ ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีพื้นฐานจากฟิสิกส์สามารถน�ามา
ใช้เป็นฐานความคิดในการมองอนาคตที่แตกต่างจากเดิมได้ 

ความท้าทายหนึ่งของการคาดการณ์อนาคตคือการจินตนาการภาพอนาคตที่หลุดออกจากกรอบ
ความคิดที่มีอยู่แต่เดิม ขั้นตอนส�าคัญในช่วงแรกของกระบวนการคาดการณ์จึงอยู่ที่การโน้มน้าวความ
คิดของผู้เข้าร่วมกระบวนการให้ก้าวพ้นกระบวนทัศน์เดิมที่ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นภาพใหม่ขึ้นได้

ทฤษฎีความซับซ้อน
นับตัง้แต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ศาสตร์ด้านการศกึษาอนาคตมวีวิฒันาการไปตามกระบวนทศัน์เกีย่ว
กบัอนาคตทีป่รบัเปลีย่นไป จากท่ีแต่เดมิมองว่าอนาคตเป็นผลลพัธ์สบืเนือ่งจากอดตี เป็นอนาคตทีม่ทีาง
เลอืกและเปิดกว้างมากขึน้ ทฤษฎวีทิยาศาสตร์ส�าคญัทีพ่ฒันาเป็นพืน้ฐานของการศึกษาอนาคตในช่วงดงั
กล่าวคอืแนวคดิโครงสร้างแบบกระจาย (dissipative structure) ของอลิยา พรโิกกนี (Ilya Prigogine) 
นกัวทิยาศาสตร์ชาวเบลเยยีมทีไ่ด้รบัรางวลัโนเบลสาขาเคมใีนพ.ศ. 2520  ทฤษฎโีครงสร้างแบบกระจาย
เป็นพืน้ฐานของงานวจิยัเกีย่วกบัระบบจดัการตนเอง (self-organizing systems) ซึง่อธบิายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ  ด้วยปัจจยัทีม่ากกว่ากลไกแบบสาเหตแุละผลลพัธ์ (cause-effect mechanism) ธรรมดา โดยเพ่ิม
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากความบงัเอญิ (chance) และความอลวนหรอืเคออส (chaos) ทีท่�าให้เกดิความ
ซบัซ้อน (complexity) ในระบบต่าง ๆ   ทฤษฎีนีเ้สนอว่า ระบบปิด (closed systems) ซึง่มคีณุลกัษณะ
ทีเ่ป็นไปตามกฎฟิสกิส์แบบนวิตนั สามารถคงอยูไ่ด้ไปพร้อมกับระบบเปิด (open systems) ทีเ่อนโทรปี 
(entropy) น�าไปสู่สภาวะเคออส และท�าให้เกิดระบบที่มีศักย์สูงกว่า (higher order systems) ระบบ 
ทีม่คีวามซบัซ้อนสงูนีอ่้อนไหวต่อเงือ่นไขตัง้ต้น (initial conditions) มาก กล่าวคือ ค่าต้ังต้นเปล่ียนแปลง
เพียงเล็กน้อย ก็อาจขยายผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้ 

แนวคดิเคออสและความซับซ้อนของระบบได้กลายเป็นทฤษฎสี�าคญัทีน่กัอนาคตศาสตร์ใช้อธบิาย
การเปลีย่นแปลงด้านทีน่�าไปสูภ่าพอนาคตทีแ่ตกต่างไปอย่างมากจากภาพและแนวโน้มในปัจจบุนั งาน
คาดการณ์ภาพอนาคตจ�านวนมากได้ใช้กรอบแนวคดิระบบทีซ่บัซ้อน เปิดกว้างและมวีวิฒันาการอยูเ่สมอ

ความท้าทายของการวางแผนในยุคแห่งความไม่แน่นอน
แนวคิดกระแสหลักในหมู่นักอนาคตศาสตร์ในปัจจุบันคือ เราไม่สามารถท�านายอนาคตได้ แต่สามารถ
คาดการณ์ว่าภาพอนาคตทางเลือกใดบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นได้ แล้วน�าภาพเหล่าน้ันมาวางแผนต่อ แต่
องค์กรจ�านวนมากยังคงใช้แนวคิดและวิธีการวางแผนแบบเดิมที่ตั้งอยู่บนข้อสมมติว่า อนาคตจะเป็น
ไปอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต และสามารถท�านายได้  ความไม่แน่นอนของอนาคตกับการวางแผนจึงดู
เหมือนเป็นสองสิ่งที่ขัดแย้งกัน

ระบบซับซ้อน (complex systems) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่
แน่นอน แนวคิดน้ีช่วยให้นักวางแผนสามารถท�าความเข้าใจได้ว่า ปรากฏการณ์หรือองค์ประกอบต่าง 
ๆ ในระบบที่ซับซ้อนเกิดขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างของระบบซับซ้อนมีเห็นอยู่ทั่วไป นับ
ตั้งแต่รังมด ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ไปจนถึงตลาดหุ้นระดับโลก เป็นต้น ระบบซับซ้อนเหล่าน้ีมี
คุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ 

1. พฤติกรรมกลุ่มที่ซับซ้อน แม้ว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยของระบบจะมีพฤติกรรมที่เป็น
ไปตามกฏง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ท�างานร่วมกันเป็นระบบใหญ่
แล้ว กลับมีรูปแบบพฤติกรรมที่ท�านายได้ยาก

2. การประมวลผลและย้อนกลบั (feedback) ของข้อมลูทีใ่ช้ในการตดัสนิใจ ทัง้ข้อมูลจาก
ภายในและภายนอกระบบ

3. พฤติกรรมการปรับตัว ระบบซับซ้อนจะเรียนรู้และปรับพฤติกรรมไปตามเง่ือนไขและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อนึง่ ระบบซบัซ้อนในความหมายของค�าว่า complex แตกต่างจากระบบทียุ่ง่ยากซบัซ้อนในความ
หมายของค�าว่า complicated ระบบซับซ้อนในแบบหลงั ส่ือถงึความซบัซ้อนและยากในการท�าความเข้าใจ 
แต่สามารถแบ่งระบบย่อยลงมาเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ได้ ในทางกลับกนั ในกรณขีองระบบซบัซ้อนแบบ 
complex นัน้ ไม่สามารถแบ่งองค์ประกอบย่อยลงมาได้ในลกัษณะเดยีวกนั เพราะบางองค์ประกอบอาจมี
พลวัตและปรับเปลีย่นตวัเองไปแล้วตามสภาพแวดล้อมและเงือ่นไขทีเ่ปล่ียนไป  ระบบทีม่คีณุลักษณะซบัซ้อน
และปรับตวัได้เช่นนีท้�าให้การท�านายหรอืพยากรณ์อนาคตเป็นไปได้ยาก กรอบแนวคิดและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
ท�าความเข้าใจในอนาคตของระบบดงักล่าวจงึต้องแตกต่างจากการท�าความเข้าใจในระบบซบัซ้อนแบบสถติ
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การวางแผนยทุธศาสตร์ในบรบิทเดมิทีผ่่านมาตัง้อยูบ่นฐานความคิดทีว่่า อนาคตเป็นการต่อแนวโน้ม
จากปัจจบุนั แต่ในบริบททีม่คีวามซับซ้อนและความไม่แน่นอนสงู ข้อสมมตดิงักล่าวไม่สามารถใช้ได้อกีต่อไป
ในโลกของการเปลีย่นแปลง การวางแผนในยคุต่อจากน้ีไปต้องจัดการกบัความซบัซ้อนและความไม่แน่นอน  
เป้าหมายของการวางแผนและการตดัสนิใจในเชงินโยบายในโลกทีซ่บัซ้อนและเชือ่มต่อกนัหมดเช่นนี ้คอืการ
ค้นหาทางออกทีบ่รรลเุป้าหมายและได้ประโยชน์อย่างรวดเรว็ในระยะสัน้ พร้อมกับเลีย่งการกระท�าทีจ่ะท�าให้
เกดิผลลพัธ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ในระยะยาว  ดงันัน้ วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์เพือ่การวางแผนไม่ได้อยูต่รง
ท่ีการหาทางออกทีด่ทีีส่ดุ (optimal) แต่อยูท่ีก่ารลดความไม่แน่นอนและความเส่ียงทีเ่กดิจากการตัดสินใจ

ตวัอย่างส�าคญัทีใ่ช้แนวคดิระบบซับซ้อนในการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์คอืโครงการวิจยัระบบโรค
อ้วน (obesity system) โดยแผนงาน Foresight Programme ของส�านักงานวิทยาศาสตร์แห่งรัฐบาล
สหราชอาณาจกัร (UK Government Office for Science)36 โครงการดงักล่าวได้ใช้กระบวนการมส่ีวน
ร่วมกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในการพฒันาผงัระบบความอ้วน (Obesity System Map) 
ที่เป็นแบบจ�าลองแนวคิดเชิงคุณภาพ (qualitative, conceptual model) ที่มีตัวแปร 108 ปัจจัย ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตั้งแต่กลุ่มตัวแปรในด้านการผลิตอาหาร ไปจนถึงปัจจัยด้านสรีรวิทยา การสร้าง
ผงัระบบดงักล่าวเป็นพืน้ฐานของการวเิคราะห์ภาพอนาคตและนโยบายทางเลอืกในการป้องกนัและลด
ปัญหาโรคอ้วนของรัฐบาลอังกฤษในช่วงต่อมา

ทฤษฎีวิวัฒนาการ
อีกทฤษฎีหนึ่งท่ีอธิบายการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ คือทฤษฎีวิวัฒนาการ ซ่ึงมีจุดเริ่มต้นมาจาก
แนวคิดวิวัฒนาการด้วยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ที่เสนอโดยชาลส์ ดาร์วิน 
(Charles Darwin) และอัลเฟรด รัสเซล วอลลัส (Alfred Russel Wallace) ในช่วงกลางศตวรรษที่ 
19 สาระพื้นฐานของแนวคิดวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะของสปีชีส์ในช่วงหลาย
ช่วงอายุ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ปัจเจกที่สามารถปรับตัวได้ตามเงื่อนไขและส่ิง
แวดล้อมทีป่รับเปลีย่นไปจะสามารถเอาตวัรอดได้ โดยแพร่ขยายพนัธุแ์ละถ่ายทอดยนีของตนเองให้กบั
ลูกหลานต่อไป ในขณะที่ปัจเจกที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็ต้องล้มหายตายจากไป และไม่มีการถ่ายทอด
ยีนส่วนที่ด้อยกว่าต่อไป

ทฤษฎีวิวัฒนาการเองก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนมาถึงในยุคหลังที่มีข้อเสนอในกลุ่มชีววิทยา
พฒันาการเชงิวิวฒันาการ (evolutionary developmental biology) หรือทีเ่รยีกโดยย่อว่า evo-devo 
ทีเ่น้นว่า การเปลี่ยนแปลงระหว่างรุน่ทีเ่รียกวา่ววิัฒนาการ (evolution) นัน้ เป็นผลมาจากรปูแบบการ
เปลี่ยนแปลงภายในสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทในแต่ละรุ่น หรือที่เรียกว่าพัฒนาการ (development) 

นกัอนาคตศาสตร์หลายคนได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎวีวิฒันาการในการมองภาพอนาคต  หนึง่ในนัน้คอื
โยนาส ซอลค์ (Jonas Salk) ซึง่เสนอว่าแรงผลกัดนัการเปลีย่นแปลงแบบววิฒันาการคอืการเตมิเตม็ของ
สิ่งตรงกันข้าม (opposed complementarity) โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการเคลื่อนที่ระหว่าง
ขั้วต่างสองขั้ว37 ส�าหรับงานด้านอนาคตศึกษา วิวัฒนาการเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างขั้วของความ
จริงที่รับรู้อยู่ในปัจจุบัน (perceived reality) กับวิสัยทัศน์ของอนาคตในอุดมคติ (idealized future) 
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ในพื้นท่ีหรือประเทศ นัยหนึ่งก็คือการจัดการกับ
แรงดึงดูดและความตึงเครียดระหว่างขั้วต่าง ๆ 
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แนวคิดและวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์คืออนาคตเชิงปรารถนา 
(aspirational futures) ซึง่เสนอโดย Institute for Alternative Futures  แนวคิดนีเ้สนอกระบวนการ
ค้นหาและวเิคราะห์คณุค่าเบือ้งลกึของสงัคมหรอืองค์กร แล้วฉายภาพนัน้ไปยงัอนาคต เพือ่ให้เกิดความ
ตงึเครียด (tension) ระหว่างภาพทีพ่งึประสงค์กบัภาพความจรงิในปัจจบุนั จากนัน้จงึสร้างเส้นทางของ
การเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการไปยังอนาคตต่อไป 

วิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ 
ในปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติแต่ดั้งเดิม วิวัฒนาการเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ตามสัจพจน์ (axiom) “Natura 
non facit saltus” ในภาษาละติน38 ซึ่งแปลว่า ธรรมชาติไม่กระโดด หลักการดังกล่าวถือว่า สิ่งและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย ไม่ทันทีทันใด  นัยทางคณิตศาสตร์
คือวิวัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง (continuous) ไม่ได้เป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete) 
หลักการนี้เป็นพื้นฐานทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน ซ่ึงเช่ือว่า ทุกสปีชีส์มีวิวัฒนาการมาจาก
สปีชีส์ก่อนหน้านั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละเล็กทีละน้อย ไม่ได้เป็นสปีชีส์ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างฉับพลัน  
อย่างไรก็ตาม ตามกระบวนทัศน์ในสาขาชีววิทยาวิวัฒนาการในปัจจุบันยอมรับว่า การเปล่ียนแปลง
ด้านชีววิทยามีทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การแปรผันทางพันธุกรรม (genetic drift) และ
การพลักผันอย่างฉับพลัน เช่น การผ่าเหล่าหรือมิวเทชัน (mutation)  เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ
พันธุกรรมในดีเอ็นเอมีลักษณะแบบไม่ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจึงเป็นแบบก้าวกระโดด
ในระดับชีววิทยา (biological level) แม้ว่าในปริมาณที่เล็กมากก็ตาม 

แนวคดิววิฒันาการแบบค่อยเป็นค่อยไป (phyletic gradualism) ซึง่เป็นพืน้ฐานทฤษฎวีวิฒันาการ
ของดาร์วินจึงถูกแทนที่ในช่วงหลังโดยทฤษฎีวิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ (punctuated 
equilibrium) ซึ่งเสนอว่า วิวัฒนาการประกอบด้วยช่วงเวลาระยะยาวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลีย่นแปลงเพียงเลก็น้อย ตามด้วยช่วงการเปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาส้ัน ๆ  นกับรรพ
ชีวินวิทยาชาวอเมริกันชื่อไนลส์ เอลเดร็จ (Niles Eldredge) และสตีเฟน เจ กูล (Stephen J Gould) 
ได้ตีพิมพ์บทความที่เสนอแนวคิดนี้ในพ.ศ.2515 โดยเสนอว่า การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(gradualism) ที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินไม่พบในหลักฐานทางฟอสซิล

แม้ว่านกัวทิยาศาสตร์ยงัคงวจิยัและถกเถยีงกนัอยูจ่นถงึปัจจบุนัว่า รูปแบบววิฒันาการของสปีชส์ี
ต่าง ๆ แท้จริงแล้วแตกต่างกันอย่างไร  แต่ทฤษฎีหลักก็ยังคงเป็นวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
แบบแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ  ทั้งนี้ ข้อเสนอหลักประการหนึ่งคือ รูปแบบวิวัฒนาการของสปีชีส์หนึ่ง
อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งหรืออาจมีทั้งสองแบบ โดยวิวัฒนาการในระยะยาวมักเป็นแบบค่อยเป็นค่อย
ไป และวิวัฒนาการในระยะสั้นมักเป็นแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ39 

ในววิฒันาการแบบค่อยเป็นค่อยไป การคดัเลอืกและการแปรผัน (variation) เกดิขึน้ทลีะเล็กทลีะ
น้อย จงึไม่สามารถสงัเกตเหน็ได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ   องค์ประกอบของสิง่มชีวีติจะผนัแปรเพยีงเลก็น้อยไป
ตามสิง่แวดล้อมรอบข้าง คนหรอืสิง่มชีวีติตวัไหนทีม่คีณุลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ก็จะอยู่รอด ในขณะทีค่น
อืน่หรอืตวัอืน่ทีไ่ม่มคีณุลกัษณะนัน้หรอืมอียูน้่อยกจ็ะล้มหายตายจากไป  ทลีะเล็กทลีะน้อยในระยะยาว 
ประชากรของสปีชีส์นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขี้นอย่างช้า ๆ  คงที่ และสม�่าเสมอ
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ส�าหรบัววิฒันาการแบบดลุยภาพเป็นช่วง ๆ  นัน้  ในช่วงเวลาระยะหนึง่ทีเ่ป็นสภาพเสถยีร (stasis) 
แทบไม่เกดิการเปลีย่นแปลงของสณัฐาน (morphology) ของส่ิงมชีีวิตนัน้ ต่อมาในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ  
กลบัมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ปะทขุึน้ ซึง่ท�าให้เกดิการผ่าเหล่าของยนีของคนบางคนหรอืสตัว์บางตวั
ที่ไม่ได้เป็นการสืบทอดทางดีเอ็นเอมาจากยุคก่อนหน้านั้น ผลลัพธ์ของการผ่าเหล่าน้ีจะสืบทอด
ต่อไปยังรุ ่นหลังต่อมาจนน�าไปสู ่วิวัฒนาการแบบแยกสาย (cladogenesis) (แผนภาพที่ 4)

แม้ว่าคุณลักษณะใหม่จากการผ่าเหล่าบางอย่างอาจไม่เป็นผลดีต่อคนคนนั้นหรือสัตว์ตัวนั้น แต่
บางอย่างอาจเป็นผลดีท่ีท�าให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  เนื่องจากคุณลักษณะใหม่นี้มักมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการอยู่รอดของคนหรือสัตว์ในสปีชีส์น้ัน การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่แต่ละครั้ง
จะท�าให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในสัดส่วนของกลุ่มคนหรือสัตว์ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวกับกลุ่มที่
ไม่มี และเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วอายุ หลังจากนั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงดุลยภาพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย วิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ นี้อาจเกิดจากการผ่าเหล่าของยีน หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยอื่น เช่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมท่ีท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในระดับพฤติกรรมและองค์ประกอบร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น  

แผนภาพที่ 4
รูปแบบวิวัฒนาการ
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นักสังคมศาสตร์ในช่วงต่อมาได้น�าทฤษฎีวิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ มาประยุกต์ใช้
อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมที่ซับซ้อน โดยเสนอว่า ระบบสังคมโดยมากมักอยู่
ในสภาพหยุดนิ่ง (stasis) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วใน
ช่วงระยะเวลาสั้น  งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้กรอบแนวคิดนี้มีทั้งงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบาย40 และวิวัฒนาการของความขัดแย้ง41

นักอนาคตศาสตร์ได้น�าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์อนาคตเช่นกัน  ปีเตอร์ บิชอบ 
(Peter Bishop) และแอนดี้ ไฮนส์ (Andy Hines) เรียกช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือช่วง
ดุลยภาพว่าเป็น “ยุคสมัย” (era) ตามที่นักประวัติศาสตร์มักใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น ยุคสงครามเย็น ยุค
เศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ใหญ่ (Great Depression) และยคุการฟ้ืนฟศิูลปวทิยา (Renaissance)42 ช่วงเวลา
ในยคุเหล่านีมี้คณุลกัษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างจากยคุก่อนหน้านัน้ และมักมเีหตุการณ์ทีเ่ป็นหมดุหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทั้งก่อนหน้าและภายหลังยุคนั้น  ช่วงเวลาระหว่างยุคสมัยเรียกว่า
ช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitions) ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและพลิกผัน โดยอาจเกิด
จากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาและแพร่ขยายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเติบโต 
ตกต�่าหรือผันผวนทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 
ไปจนถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติและโรคระบาดครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านท้ายที่สุดจะน�าไปสู่สภาวะใหม่ที่แตกต่างจากเดิม และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ 

โจทย์และความท้าทายของการคาดการณ์จึงอยู่ที่การวิเคราะห์ว่า สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น
อยู่ในช่วงดุลยภาพของยุคสมัยหนึ่ง หรือแท้จริงแล้วก�าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และช่วงเวลาดังกล่าว
จะคงอยู่นานเท่าไหร่  เนื่องจากตามนิยามแล้ว ช่วงเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงมีความไม่
แน่นอนสูงและยากต่อการคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�า อีกท้ังยังยากที่จะด�าเนินการตามแผนได้อย่าง
ที่ต้องการ แต่นั่นก็คือวัตถุประสงค์และประโยชน์หลักของการคาดการณ์ กล่าวคือ ในช่วงที่ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงมาก วตัถปุระสงค์ของการคาดการณ์คอืเพ่ือวเิคราะห์ให้เหน็ภาพอนาคตของสัญญาณหรอื
ปัจจยัทีอ่าจสร้างความเปลีย่นแปลงพลกิผนัในช่วงเปลีย่นผ่านเมือ่ภาวะดลุยภาพเริม่จบลง แต่ถ้าหาก
อยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่าน วตัถปุระสงค์ของการคาดการณ์คอืเพือ่วเิคราะห์ภาพอนาคตทางเลือกของยคุสมยั
ใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตาม วัตถุประสงค์หลัก
ของการคาดการณ์คือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
อกีกลุม่หนึง่ของทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อกรอบแนวคิดและวธิกีารด้านอนาคตศึกษาคือทฤษฎี
จติวทิยาพฒันาการ (development psychology) ทฤษฎกีลุม่นีม้กัใช้เป็นพืน้ฐานของการท�านายว่า 
สงัคมมนษุย์จะมวิีวฒันาการไปตามพลวตัทีเ่กดิขึน้จากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างศกัยภาพของระบบประสาท
มนุษย์ที่มีมาแต่ก�าเนิดกับปัญหาที่ต้องประสบและแก้ไขในช่วงชีวิตของแต่ละคน  

ทฤษฎีหลักในกลุ่มแนวคิดนี้คือทฤษฎีเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics theory) ซ่ึงพัฒนามา
จากทฤษฎี Emergent Cyclical Levels of Existence Theory ที่เสนอโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
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ชื่อแคลร์ เกรฟส์ (Clare Graves) ในช่วงทศวรรษ 1950-60  สาระหลักของทฤษฎีนี้คือมนุษย์ไม่ได้มี
ววิฒันาการมาเฉพาะในด้านกายภาพ แต่รวมไปถงึด้านสงัคมและด้านจติวทิยา ทัง้นี ้จติวทิยาของมนษุย์
มีวิวัฒนาการผ่านกระบวนการที่ทั้งแบบค่อย ๆ คลี่คลายออกมา (unfolding) แบบปรากฏตัวขึ้นมา
อยากปัจจุบันทันด่วน (emergent) แบบเหวี่ยงกลับไปกลับมา (oscillating)  และแบบเคลื่อนที่เป็น
เกลยีว (spiraling) พร้อมกันนี ้กม็กีารทดแทนระบบพฤตกิรรมเดมิในระดบัศักย์ต�า่กว่า (lower order) 
ด้วยระบบพฤติกรรมใหม่ที่มีล�าดับศักย์สูงกว่า (higher order) เมื่อปัญหาการคงอยู่ของมนุษยชาติได้
เปลี่ยนไป43 ข้อสังเกตหนึ่งของทฤษฎีน้ีคือ เม่ือปัญหาหรือปรากฏการณ์ในโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น
ไปจนถึงขั้นหนึ่ง ความสามารถของสมองมนุษย์ในการรับรู้จะเริ่มประสบขีดจ�ากัด  ดังนั้น สมองมนุษย์
จึงต้องพัฒนาแบบจ�าลองที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อท�าความเข้าใจกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น44 

ตามแนวคดิ “เกลยีวสองช้ัน” (Double Helix) ของเกรฟส์ ววัิฒนาการเกดิจากปฏสิมัพันธ์ระหว่าง
โลกภายนอกกบัการตอบสนองของมนษุย์ ซึง่เกดิข้ึนได้ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล ระดบัสงัคม และระดบั
มนษุยชาต ิเกลยีวชัน้แรกอธบิายเงือ่นไขของชวีติหรอืสิง่ทีเ่กดิข้ึนจรงิในโลกภายนอก ทัง้สภาพกายภาพ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการเมือง  ส่วนเกลียวที่สอง
อธิบายสมรรถภาพของจิตใจและระบบประสาทและการรับรู้ของแต่ละคนหรือกลุ่มคน ในการตอบรับ
และตอบสนองกบัสิง่ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในโลกภายนอก  มนษุย์จะปรบัตวัเข้ากบัโลกทีม่คีวามซบัซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยการปรับกระบวนทัศน์และคุณค่าของแต่ละคนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อกีทฤษฎหีนึง่ในด้านจติวทิยาทีน่กัอนาคตศกึษาได้ประยกุต์ใช้ในการคาดการณ์การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมคือแนวคิดจิตส�านึก 5 ขั้นของรอเบิร์ต คีกัน (Robert Kegan) ซึ่งประกอบด้วย 

1. Impulsive mind เป็นจิตส�านึกตามสัญชาตญาณและการรับรู้ที่ยังไม่ได้แบ่งแยก
ระหว่างความจริงกับจินตนาการ  การรับรู้รอบตัวเป็นไปตามแรงกระตุ้นหรือสิ่งดลใจ
รอบตัว 

2. Imperial mind เป็นจิตส�านึกที่เน้นความต้องการ ความสนใจและประโยชน์ของ
ตนเอง  มีการแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวออกเป็นกลุ่มก้อนและเป็นประเภทต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้มากขึ้น

3. Socialized mind เป็นจิตส�านึกท่ีเริ่มเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (mutuality) 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonalism) มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง
และความส�านึกรู้ตนเอง (self consciousness) ปัจจัยส�าคัญที่สุดส�าหรับจิตส�านึกใน
ระดับนี้คือแนวคิด ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับผู้คนและระบบรอบตัวเรา 
เช่น ครอบครัว สังคม อุดมคติ และวัฒนธรรม 

4. Self-Authoring mind เป็นจิตส�านึกที่เข้าใจตนเอง และตระหนักว่าความคิด ความ
รู้สึกและความเชื่อของตนเองไม่ได้ข้ึนอยู่กับมาตรฐานหรือความคาดหวังของคนอื่น
หรือกลุ่มคนอื่นในสังคม อีกทั้งยังสามารถแยกความคิดของตนเองออกจากของผู้อ่ืน
ได้ โดยพัฒนาความตระหนักเก่ียวกับตัวเอง ทั้งในเชิงความคิดและวิถีของการกระท�า 
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รวมถงึการพฒันาขดีความสามารถในการตดัสนิใจและด�าเนนิการด้วยตนเอง จติส�านกึ
ในระดับนี้สามาถก�าหนดขีดจ�ากัดและขอบเขตของปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก รวมถึง
การร่วมมือกับผู้อื่น 

5. Self-Transforming mind เป็นระดับจิตส�านึกที่การรับรู้เกี่ยวตนเองไม่ได้ผูกติดกับ
บทบาทหรืออัตลักษณ์หนึ่งใด แต่สร้างสรรค์และเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยการส�ารวจและ
ไตร่ตรองตนเองอยู่เสมอ และปรับบทบาทและความเป็นตัวของตัวเองตามปฏิสัมพันธ์
ที่มีกับผู้อื่น 

คกีนัเชือ่ว่า มนษุย์ได้พฒันาจติส�านกึระดบัสงูข้ึนมาในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที ่20 ซึง่ถอืว่าเป็นอดตี
ทีไ่ม่นานมานีใ้นประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาต ิเนือ่งจากมนษุย์มอีายยุนืมากขึน้และมเีวลาในการพฒันา
ระบบประสาทและความคดิมากขึน้101 พร้อมกนันี ้คกีนัยงัเสนอว่า พฒันาการของจติส�านกึเป็นการสลบั
ไปสลบัมาระหว่างความคดิว่าด้วยตวัเอง หรอืฉนั (me) กับความคิดเกีย่วกับตัวเองกบัผู้อืน่ หรอืเรา (we)
และหลักการของการก้าวข้าม (transcend) กับรวมเข้า (include) จึงเกิดขึ้นในจิตส�านึกขั้นสูงขึ้นไป

นอกจากแนวคิดเกลียวพลวัตของเกรฟส์และคีกันแล้ว ยังมีทฤษฎีด้านจิตวิทยาอีกหลายส�านัก
ที่นักอนาคตศาสตร์สามารถน�ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระบบต่าง ๆ เพื่อ
คาดการณ์ภาพอนาคต เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาพัฒนาการว่า จิตส�านึก 
(conciousness) ท่ีซับซ้อนและสามารถจัดการกับปัญหาในโลกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มักเกิดขึ้นใน
คนหรือกลุ่มคนที่สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนและท้าทายให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ45 หากทฤษฎีดัง
กล่าวเป็นจรงิตามทีน่กัจติวทิยากลุม่นีเ้สนอมา ข้อเสนอนีม้นียัส�าคญัมากส�าหรบัการคงอยูข่องโลกใบนี้ 
เนือ่งจากหนึง่ในแนวโน้มส�าคญัของโลกคอื กระบวนการเป็นเมอืงทีป่ระชากรโลกจ�านวนกว่าครึง่ใช้ชวีติ
อยู่ในพื้นที่เมือง ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าพื้นที่ชนบททั้งในด้านระบบเศรษฐกิจสังคมและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน และในด้านปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

นกัอนาคตศาสตร์ได้ประยกุต์ใช้แนวคดิวิฒนาการเชงิจิตวทิยาในกระบวนการคาดการณ์และสร้าง
ภาพอนาคตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร โดยเฉพาะในการคาดการณ์ที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่ซับ
ซ้อนมากกว่าเดิม  ข้อตกลงเบ้ืองต้นของแนวคิดน้ีคือการยอมรับว่า ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ปัจเจกหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องต้องก้าวพ้นความจ�าเป็นและความต้องการเฉพาะของตนเอง แล้ว
เปิดกว้างให้ผู้อื่นและองค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขและด�าเนินการเพื่อจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนั้น  

ตัวอย่างหนึ่งคือในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทการตลาดแห่งหนึ่ง นักวิเคราะห์ได้ใช้
กรอบแนวคิดระดับจิตส�านึกในการประเมินปัจจัยต่าง ๆ และพบว่า บริษัทในยุโรปท่ีให้ความส�าคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility) สามารถเสนอคุณค่า (value 
propositions) ที่สูงกว่าบริษัทอเมริกันที่เน้นการแข่งขันเป็นหลัก และน�าคุณค่าทางสังคมนั้นมาสร้าง
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ให้กับลูกค้า อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้แนวคิดวิวัฒนาการด้านจิตวิทยาในการ
คาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ คอื โครงการคาดการณ์อนาคตของหลกัสตูรด้านเภสชัศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
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แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์ท่ีได้คือยุทธศาสตร์ในการสอนจริยธรรม การเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านวัฒนธรรมและภาษา การท�างานเป็นทีมภายในและระหว่างกลุ่มวิชาชีพ และการรับใช้สังคม โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส46

ทฤษฎีบูรณาการ 
นักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ในยุคหลังเริ่มให้ความสนใจกับทฤษฎีบูรณาการที่พยายามผสมผสาน
องค์ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านทางจิตวิญญาณ (spiritual development) กับองค์ความรู้
ด้านการพฒันาปัญญาและการพฒันาด้านจติวทิยา หนึง่ในทฤษฎีในกลุ่มนีคื้อทฤษฎ ีบรูณาการของเคน 
วิลเบอร์ (Ken Wilber) ซึ่งเสนอว่า ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 4 เสี้ยว
หรือจตุภาค (quadrant) ที่แบ่งด้วยแกน 2 แกนคือ แกนข้างใน-ข้างนอก (internal-external) และ
แกนปัจเจก-กลุ่ม (individual-collective)47

นอกจากแนวคิดจตุภาคของความรู้และประสบการณ์แล้ว ตามแนวคิด AQAL (All Quadrant, 
All Level) วิลเบอร์เสนอองค์ประกอบเพิ่มเติมของการบูรณาการ ได้แก่ 

1. Levels คือระดับการพัฒนาของจิตส�านึกตั้งแต่ระดับ pre-personal, personal และ 
transpersonal  

2. Lines คือเส้นทางของการพัฒนาตามขอบเขต (domain) ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
โดยในแต่ละเส้นทางก็จะมีระดับการพัฒนาหลายขั้นตอนที่อาจไม่เท่าและเสมอกัน 
ตวัอย่าง ได้แก่ ด้านการรบัรู ้(cognitive) ด้านจรยิธรรม (ethical) ด้านความสนุทรยีภาพ 
(aesthetic) ด้านพื้นที่ (spatial) ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (logical-mathematic) 
เป็นต้น 

ที่มา: Wilber (2000)

ตารางที่ 2
การแบ่งกลุ่มความรู้และประสบการณ์ตามทฤษฎีบูรณาการของเคน วิลเบอร์ 
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3. States คือสภาวะของจิตส�านึกระดับต่างๆ เช่น การเดิน การหลับ การฝัน การกระ
ตุ้นประสาท ฯลฯ

4. Types คือสภาพอื่นๆ ที่อธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแบ่งเข้ากลุ่มอื่น ๆ ได้ เช่น 
ความเป็นผู้ชาย/ผู้หญิง บุคลิกลักษณะ ฯลฯ

ตามแนวคดิของวลิเบอร์ ความรูท้ีบ่รูณาการอย่างแท้จรงิคอืความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน คือ quadrants, lines, levels, states และ types

นกัอนาคตศาสตร์เริม่พยายามทดลองใช้กรอบแนวคดิแบบบรูณการนีใ้นการมองภาพอนาคต โดย
เฉพาะในงานที่พยายามบูรณาการมิติการพัฒนาของมนุษย์ที่ไม่แยกออกจากธรรมชาติ กล่าวคือ การ
มองโลกแบบองค์รวม (holon) ขององค์ประกอบทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน  แนวคิดชั้นขององค์รวม หรือ 
holarchy มคีวามคล้ายกบัตุ๊กตาแม่ลกูดก (Matryoshka) ของรสัเซยี ซึง่มีความเป็นองค์รวมอยูซ้่อนกนั 
นยัหน่ึงคอื ความเป็นองค์รวมสามารถเกดิข้ึนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีมคีวามซับซ้อน  

แนวคดิชัน้ขององค์รวมได้รบัการประยกุต์ใช้เป็นกรอบแนวคดิในโครงการคาดการณ์อนาคตหลาย
งานของ Institute for Alternative Futures ตัวอย่างเช่น ในงานคาดการณ์ขีดความสามารถของการ
วิจัยด้านชีวการแพทย์ในการยกระดับสุขภาพของมนุษย์ในหลายทศวรรษต่อมา48 ผลจากกระบวนการ
คาดการณ์อย่างมส่ีวนร่วมกบันกัวทิยาศาสตร์ แสดงภาพอนาคตทีค่วามสามารถเพิม่ขึน้จากการพฒันา
ด้านความรู้และเทคโนโลยี ระบบการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะบุคคล และความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโรค
ภัยไข้เจ็บที่ผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์แบบตะวันตกกับโลกทัศน์ของตะวันออก แต่ประเด็นท้าทาย
ทีส่ดุในงานคาดการณ์ดงักล่าว คอืการวเิคราะห์ภาพอนาคตของระดบัการพฒันาด้านจรยิธรรมในโลกที่
เป็นกรอบชีน้�าการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ในยคุต่อ ๆ  มา  ในการนี ้นกัอนาคตศาสตร์ชือ่โจนาธาน เพก็ 
(Jonathan Peck) ได้ประยกุต์ใช้ทฤษฎบีรูณาการของเคน วลิเบอร์ โดยขยายความของแนวคดิชัน้องค์
รวม (holarchy) ทีค่รอบคลุมธรรมชาตขิองมนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาตโิดยรวม และระบบการวจิยั
และพฒันาด้านชวีการแพทย์อยูภ่ายในระบบสขุภาพ ซึง่อยูภ่ายใต้ระบบเศรษฐกจิการเมอืงทีอ่ยูภ่ายใน
ระบบจริยธรรมอีกขั้นหนึ่ง ในภาพอนาคตของการพัฒนาด้านชีวการแพทย์ใน ค.ศ. 2029 ปัจจัยด้าน
จริยธรรมด้านชีวการแพทย์ จึงกลายเป็นเง่ือนไขส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สามารถ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับมนุษยชาติได้ 
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ประเภทของงาน
อนาคตศึกษา

งานด้านอนาคตศึกษามีอยู่หลากหลาย และแบ่งออกได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยคร่าวดังนี้

การคาดการณ์เชิงปฏิฐานและเชิงปทัสถาน
งานอนาคตศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ การคาดการณ์เชิงปฏิฐาน (positive forecast/
foresight) และการคาดการณ์เชงิปทสัถาน (normative forescast/foresight)  ส�าหรบัการคาดการณ์
เชิงส�ารวจ (exploratory forecasting) ที่ตั้งค�าถามว่า อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง เป็นค�าถาม
แนวปฏฐิาน การศกึษาในแนวทางนีเ้ริม่จากการวเิคราะห์ภาพอดตีและปัจจบุนั แล้วจึงวางโครงร่างและ
เนื้อหาเกี่ยวกับภาพอนาคต ส่วนการคาดการณ์เชิงปทัสถานหรือบรรทัดฐานจะตั้งค�าถามว่า อนาคต
ที่ปรารถนาเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ในแนวทางน้ีเริ่มจากการวาดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ แล้วจึง
ย้อนกลับมาเตรียมแนวทางและกิจกรรมในปัจจุบันที่คาดว่าจะน�าไปสู่อนาคตที่ต้องการ ดังน้ัน การ
คาดการณ์เชิงส�ารวจมักมุ่งไปที่อนาคตท่ีดูเหมือนน่าจะเกิดขึ้นและอนาคตที่เช่ือว่าเกิดขึ้นได้จริง ส่วน
การคาดการณ์เชิงปทัสถานจะเน้นอนาคตพึงประสงค์49

อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มแบบนี้อาจใช้ไม่ได้กับการแบ่งกลุ่มวิธีการวิเคราะห์ด้านอนาคตศึกษา
เสมอไป วิธีการวิเคราะห์บางอย่างสามารถใช้ได้กับการคาดการณ์ท้ังสองแบบ และบางวิธีการผสม
ผสานทั้งแนวทางแบบปฏิฐานและปทัสถานเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์เชิงศึกษาส�านึก
หรือฮิวริสติก (heuristic forecasting) เน้นการคาดคะเนว่า แนวทางไหนหรือทางเลือกไหนน่าจะดี
ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด แล้วด�าเนินการไปแบบลองผิดลองถูก แต่อยู่ภายใต้กรอบที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง แนวทางแบบฮิวริสติกค�านึงถึงทั้งปัจจัยหรือตัวแปรหลักในระบบที่วิเคราะห์ และความรู้สึก
และปฏสิมัพนัธ์ของผูค้นในระบบนัน้   วธิกีารด้านอนาคตศกึษาหลายวิธใีนปัจจบุนัมคีวามยดืหยุน่มาก
พอทีส่ามารถประยกุต์ใช้กับสถานการณ์ เงือ่นไขและวตัถุประสงค์ต่าง ๆ  ได้ และตอบโจทย์ได้ทัง้ในเชิง
ปฏิฐานและปทัสถาน

แนวทางการศกึษาอนาคตยงัสามารถแบ่งตามการมส่ีวนร่วมของกลุม่เป้าหมาย แนวทางหนึง่เน้น
การศึกษาโดยนักอนาคตศาสตร์ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยไม่ต้องร่วมท�างานกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้
ว่าจ้าง ในกรณีนี้ ผู้ศึกษาด�าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดโดยกลุ่มเป้าหมาย แล้ว
ส่งผลการศึกษาเมื่อแล้วเสร็จ ในทางกลับกัน วิธีการศึกษาอนาคตบางวิธีเน้นการท�างานร่วมกับกลุ่ม



อนาคตศึกษา | 98

เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นบริษัท องค์กร ชุมชน รัฐบาล หรือผู้ว่าจ้าง การศึกษาอนาคตแบบนี้เชื่อว่า การมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจหลักของการท�าความเข้าใจในผลลัพธ์ของการศึกษา และการน�า
ผลลัพธ์นั้นไปด�าเนินการต่อ

การท�านาย การพยากรณ์ และการคาดการณ์
งานศึกษาอนาคตอาจแบ่งออกเป็นการท�านาย (prediction) การพยากรณ์ (forecast) และการคาด
การณ์ (foresight)  กิจกรรมทั้งสามแบบอาจฟังดูไม่แตกต่างกัน และดูเหมือนการแบ่งแยกประเภทดัง
กล่าวเป็นเพยีงการเล่นค�าของนกัวชิาการ หรอืเป็นเพยีงประเดน็ในเชงิอรรถศาสตร์ (semantic) ทีไ่ม่ได้
มีนัยส�าคัญในการด�าเนินงานจริง ทั้งนี้ ค�าศัพท์หลายค�ามีความหมายคล้ายคลึงกันมาก จนคนทั่วไปไม่
จ�าเป็นต้องใช้แยกแยะกันในภาษาพูดและการใช้งาน  อย่างไรก็ตาม ส�าหรับนักทฤษฎีและนักวิชาการ 
ค�าศพัท์แต่ละค�าสือ่ถึงความหมายทีแ่ตกต่างกนั ในศาสตร์ด้านอนาคตศกึษา มคี�าศพัท์เชิงเทคนคิหลาย
ค�าทีแ่สดงถงึแนวคดิหรอืสงักปั (concept) ทีแ่ตกต่างกนัอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาษาองักฤษทีเ่ป็น
ภาษาหลักของวงการวิชาการด้านอนาคตศึกษา 

ในอนาคตศึกษา การท�านายสือ่ถงึความเชือ่ของผู้ท�านายว่าส่ิงทีท่�านายไว้จะเกดิขึน้จรงิในอนาคต 
เช่น รายงานของบรษิทั Ericsson ท�านายว่า ภายในค.ศ.2020 จะมคีนใช้โทรศพัท์มอืถอืมากกว่าคนใช้
โทรศพัท์บ้าน50 หรอืในค.ศ.2020 ราคาไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จะถกูกว่าจากไฟฟ้าจากแหล่งอืน่
อย่างน้อยในพ้ืนที่ครึ่งหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา51 ในทางกลับกัน การพยากรณ์สื่อถึงความเป็น
ไปได้ของการเกิดเหตุการณ์หน่ึง แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้พยากรณ์เชื่อว่าจะเกิดขึ้นเช่นน้ัน เช่น ในการ
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า โอกาสฝนตกอยู่ที่ร้อยละ 70 ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
เป็นต้น  ส่วนค�าว่า การคาดการณ์นั้น ขยายความของการท�านายและการพยากรณ์ให้กว้างขึ้น โดยใน
ช่วงหลงั เริม่เน้นกระบวนการศกึษาอนาคตทีเ่ปิดกวา้งมากขึน้ ทัง้ในด้านอนาคตทางเลือก และในดา้น
กระบวนการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคต

ตามที่กล่าวมาก่อนหน้าน้ี การศึกษาอนาคตเพื่อช่วยในการตัดสินใจจะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้น 
ขึน้อยูก่บัว่า กระบวนการและผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สามารถช่วยผูบ้ริหารสามารถตดัสนิใจและสร้าง
นโยบายได้หรือไม่ มากกว่าความแม่นย�าของผลลัพธ์จากการคาดการณ์น้ัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ 
การคาดการณ์และพยากรณ์หลายประเดน็ในรายงาน Limits to Growth ไม่แม่นย�าและไม่ถกูต้อง แต่
งานศึกษาดังกล่าวท�าให้เกิดการถกเถียงและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยต่อ จนน�าไปสู่ความตระหนัก
และนโยบายการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

นักวางแผนกับนักอนาคตศาสตร์
การวางแผนเป็นการเตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคต การมองไปยงัอนาคตจงึเป็นองค์ประกอบและกจิกรรม
ส�าคัญที่นักวางแผนด�าเนินการอยู่เป็นประจ�า อย่างไรก็ตาม นักวางแผนมีบทบาทที่แตกต่างจากนัก
อนาคตศาสตร์ในหลายด้าน อาทิ นักวางแผนโดยทั่วไปมุ่งเน้นพิจารณาปรากฏการณ์เฉพาะเรื่อง 
หรือประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น การวางแผนพัฒนาเมือง การวางแผนด้าน
สาธารณสขุ การวางแผนด้านการศกึษา ฯลฯ ในขณะทีน่กัอนาคตศาสตร์มุง่วเิคราะห์การเปลีย่นแปลง
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ในหลายด้านด้วยกรอบความคิดจากหลายสาขาไปพร้อมกัน  นอกจากนี้ นักอนาคตศึกษามักมองภาพ
ระยะยาวตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในขณะที่นักวางแผนมักตั้งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ไว้ที่ประมาณ 3-5 ปี  
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้อาจมีน้อยลงในปัจจุบัน เมื่อนักวางแผนให้ความส�าคัญกับการมองภาพ
อนาคตระยะยาวมากขึ้น และใช้กระบวนการและวิธีการด้านอนาคตศาสตร์มากขึ้นในกระบวนการ
วิเคราะห์และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือการวางแผนนโยบายสาธารณะ

ผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพระยะยาวโดยนักอนาคตศาสตร์สามารถน�ามาใช้เป็นกรอบคิดของนัก
วางแผนได้ โดยเฉพาะการวางแผนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและโอกาสการ
พัฒนาในระยะยาว นักอนาคตศาสตร์สามารถช่วยสร้างทางเลือกของอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสามารถเลือกทิศทางในการพัฒนา ในขณะที่นักวางแผนสามารถน�าทางเลือกน้ัน
มาสร้างเป็นแผนการพัฒนาในการบรรลเุป้าหมายในอนาคต  แน่นอนว่าในสถานการณ์จรงิ กจิกรรมและ
บทบาทของนักอนาคตศึกษากับนักวางแผน รวมถึงผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจอาจไม่ได้แยกกันชัดเจน 
และมกีารท�างานร่วมกนัระหว่างคนกลุม่ต่าง ๆ  เหล่านีต้ลอดกระบวนการศกึษาและวางแผนเพือ่อนาคต

อนาคตศึกษา อนาคตศาสตร์ หรืออนาคตวิทยา
ประเดน็หนึง่ทีย่งัไม่มข้ีอตกลงอย่างลงตัว อย่างน้อยในวงการศกึษาและคาดการณ์อนาคตในประเทศไทย 
คือ ค�าเรียกของสาขาวิชาหรือศาสตร์ของการศึกษาอนาคตว่าเป็น “อนาคตศึกษา” หรือ “อนาคต
ศาสตร์” ซึ่งแปลโดยตรงจากค�าว่า futures studies หรือค�าว่า “อนาคตวิทยา” ซึ่งแปลมาจากค�าว่า 
futurology รวมไปจนถงึ ศาสตร์การคาดการณ์ ซ่ึงแปลจากค�าว่า anticipation science/studies ค�า
เรยีกชือ่ศาสตร์หรอืสาขาทีย่งัไม่ลงตวัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัศาสตร์พืน้ฐานอืน่ นยัหนึง่กส็ะท้อนพลวตัใน
ปัจจุบันของสาขาวิชาการนี้

ศาสตร์พืน้ฐานทีเ่รารูจ้กักนัอยูท่ัว่ไปมกัมวีวิฒันาการจนเป็นองค์ความรูท้ีอ่าจแยกกนัอย่างชัดเจน
จนมีชื่อเรียกเฉพาะที่ชัดเจน ดังในกรณีของศาสตร์ที่ลงท้ายด้วย –ics เช่น คณิตศาสตร์ (Mathemat-
ics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) และสถิติศาสตร์ (Statistics) รากศัพท์ของค�าเสริมท้าย (suffix) 
นี้สามารถย้อนกลับไปถึงค�าในภาษากรีกโบราณคือ φύσις (phúsis) ซ่ึงแปลว่า ธรรมชาติ ดังน้ัน 
ศาสตร์ที่ลงท้ายด้วย “-ics” จึงมักหมายถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนค�าว่า “-logy” นั้นมา
จากค�าในภาษากรีกโบราณ λογία (logía) ซึ่งแปลว่า แขนงของการศึกษา (branch of study) ส่วน
ค�าว่า studies ในสาขาหรือแขนงสาขาวิชาใหม่ เช่น นครศึกษา (urban studies) วัฒนธรรมศึกษา 
(cultural studies) สตรศีกึษา (women’s studies) ภูมิภาคศึกษา (reginal studies) สื่อถึงการศึกษา
ทีข้่ามศาสตร์และสาขาทีม่มีาแต่เดมิ และมีความเป็นพหศุาสตร์ สหศาสตร์ หรอืข้ามศาสตร์ หากเป็นไป
ตามนัน้ การศกึษาอนาคตในปัจจบุนัอาจยงัคงเรยีกว่าอนาคตศกึษา มากกว่าอนาคตศาสตร์หรอือนาคต
วทิยา แต่ทัง้นีท้ัง้น้ันขึน้อยูก่บัว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้กีย่วข้องในวงการวชิาการด้านนีจ้ะตกลงกนัอย่างไร 
จึงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องอภิปรายกันต่อไป
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ข้อจำากัดเชิงทฤษฎีของ
อนาคตศึกษา

สาขาวชิาการหนึง่ใดย่อมต้องมทีฤษฎรีองรบั หรอือย่างน้อยกต้็องมกีารถกเถยีงกนัในเชงิทฤษฎีระหว่าง
นักวิชาการในวงการนั้น  ทฤษฎีในที่นี้หมายถึง โครงสร้างความคิดอย่างเป็นระบบที่มนุษย์จินตนาการ
ขึ้นมา โดยครอบคลุมขอบเขตที่กว้างและมีกฎเชิงประจักษ์หรือประสบการณ์ที่มีความสม�่าเสมอของ
คุณลักษณะในวัตถุหรือเหตุการณ์ ท้ังท่ีสังเกตได้และที่สมมติขึ้นได้ ส�าหรับสาขาวิชาและศาสตร์ที่มี
วิวัฒนาการมาจากการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ดังในกรณีของอนาคตศึกษา ข้อ
จ�ากัดส่วนหนึ่งคือรากฐานทางทฤษฎีของการค้นหาความรู้ในศาสตร์นั้น

หนึง่ในข้อวพิากษ์ทีน่กัวชิาการหลายคนมเีกีย่วกบัอนาคตศึกษาในฐานะสาขาวชิาหนึง่คอื อนาคต
ศกึษาไม่มรีากฐานทางทฤษฎีทีแ่ข็งแกร่งและเช่ือมโยงสอดคล้องซึง่กันและกัน โดยเฉพาะในส่วนของการ
คาดการณ์ (foresight)52 นกัอนาคตศกึษาบางกลุม่เสนอให้ใช้ทฤษฎนีวัตกรรรม (innovation theories) 
และทฤษฎีระบบ (systems theory) เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของการคาดการณ์53 อีกกลุ่มหนึ่งเสนอให้
ใช้ทฤษฎีระบบความคิด (system of thought) ซึ่งนิยมใช้ในงานศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ (critical 
futures studies) เป็นพืน้ฐานทางทฤษฎทีัง้ส�าหรบังานวชิาการด้านอนาคตศกึษาและงานคาดการณ์54 
ความท้าทายในการพฒันาทฤษฎพีืน้ฐานส�าหรบัการคาดการณ์และการศกึษาอนาคต ส่วนหน่ึงเกิดจาก
การขาดความเข้าใจและข้อตกลงกนัในขอบเขตทางทฤษฎีของสาขาวชิานี ้รวมถงึความหมายของทฤษฎี
เกี่ยวกับและในการคาดการณ์ (theory about and in foresight) 

ข้อเสนอหนึ่งในการพัฒนาทฤษฎีของการคาดการณ์และอนาคตศึกษาคือ การก�าหนดกรอบเบื้อง
ต้นในการน�าเสนอทฤษฎเีกีย่วกบัการคาดการณ์ โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็นสามระดับ ทฤษฎีระดบั
แรกมองการคาดการณ์เป็นกิจกรรมในการสร้างความรู้ ทฤษฎีในส่วนนี้จึงเป็นทฤษฎีระดับอภิมาน 
(meta-theory) ที่ประมวลทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการคาดการณ์เข้าด้วยกัน ทฤษฎีส่วนนี้จึงไม่ใช่การ
คาดการณ์ในตัวเอง แต่เป็นพื้นฐานทางปรัชญาของกิจกรรมการคาดการณ์ ทฤษฎีระดับที่สองมองการ
คาดการณ์เป็นกระบวนการที่มีการแทรกแซงหรือด�าเนินการบางอย่างในด้านองค์กรหรือสังคม ทฤษฎี
ระดบันีใ้ห้ความส�าคญักับผลลพัธ์เชงิปฏบิตัขิองกระบวนการคาดการณ์ ส่วนทฤษฎีระดบัทีส่ามมองการ
คาดการณ์เป็นการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตของระบบสังคมเทคโนโลยี ทั้งน้ี ทฤษฎีสองกลุ่มหลังมี



101 | อนาคตศึกษา

ผลอย่างมากต่อวงการอนาคตศกึษา โดยเฉพาะในด้านการคาดการณ์ เนือ่งจากเป็นกลุ่มทฤษฎีทีก่�าหนด
เงือ่นไขและบรบิทเกีย่วกบัวธิกีารคาดการณ์ วธิกีารวดัผลลพัธ์และประสทิธผิล และวธิกีารเชือ่มโยงกบั
ทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตที่ขึ้นอยู่กับบริบทที่เฉพาะเจาะจง55

ข้อจ�ากัดทางทฤษฎีของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์นัยหนึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทาย
ในเชิงวิชาการที่จะเสนอแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ท่ีท�าให้วงการวิชาการและองการวิชาชีพในเรื่องนี้
พัฒนาได้ต่อไป
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สรุป

นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาได้พัฒนาชุดแนวคิด ทฤษฎีและหลักการส�าหรับการศึกษาและ
สร้างภาพอนาคตเร่ือยมา จนในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับทั่วไปในฐานะศาสตร์ทางวิชาการและ
สาขาวิชาชีพหนึ่ง เนื้อหาในบทนี้ได้ประมวลหลักการและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคต 
รวมถงึข้อสมมตแิละทฤษฎกีารเปล่ียนแปลงทีน่กัอนาคตศาสตร์ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับ
อดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอนาคตในระดับต่าง ๆ  
โดยเฉพาะข้อสมมติและทฤษฎีเกี่ยวกับเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการศึกษา

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในอนาคตศึกษามาจากการผสมผสาน
ความรู้จากศาสตร์และสาขาท่ีหลากหลาย ไม่จ�ากัดอยู่เพียงเฉพาะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
แต่รวมไปถึงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ แม้ว่ากระบวนทัศน์พื้นฐานของ
อนาคตศึกษาในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับแนวคิดเชิงระบบ ซ่ึงได้รับอิทธิพลหลักจากแนวคิด
ปฏิฐานนิยมและประจักษ์นิยมท่ีมุ่งไปสู่ความจริงเชิงภววิสัย แต่นักอนาคตศาสตร์และนักคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบันก็ตระหนักถึงความส�าคัญของแนวคิดเชิงปทัสถาน ซ่ึงเน้นความ
คิดเชิงอัตวิสัยของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่
ใช้เป็นกรอบของการตัดสินใจในการวางแผนด�าเนินการ แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยพหุอนาคตจึง
สัมพันธ์กับความเป็นพหุศาสตร์และสหศาสตร์ของงานด้านอนาคตศึกษาในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยัง
สะท้อนออกมาในความหลากหลายของวิธีการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งจะน�าเสนอในบทต่อไป 
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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

ความสามารถในการท�าความเข้าใจและคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการคาดการณ์ตามสถานการณ์และเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันออกไป นักอนาคต
ศาสตร์ที่ดีต้องมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎี และตระหนักอยู่เสมอว่า ทฤษฎีและวิธีการที่เลือกใช้ศึกษา
อนาคตมีผลต่อกระบวนทัศน์และมุมมองที่มีต่อเงื่อนไขและบริบทของการศึกษา ซึ่งย่อมมีผลสืบเนื่อง
ต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการคาดการณ์

วิธีการและเครื่องมือการศึกษาอนาคตมีอยู่หลากหลาย แต่ละวิธีมีปรัชญาพื้นฐาน ข้อสมมติ 
เง่ือนไข ประโยชน์และข้อจ�ากัดที่แตกต่างกันออกไป พัฒนาการและความนิยมของวิธีการศึกษาของ
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งย่อมสะท้อนวิวัฒนาการของศาสตร์นั้น อนาคตศาสตร์ก็เช่นกัน จากที่แต่เดิม วิธี
การทีน่ยิมใช้เป็นแนวทางวเิคราะห์เชงิระบบด้วยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง เพือ่ตอบโจทย์ด้านยทุธศาสตร์
ทางการทหาร จนต่อมา วงการอนาคตศาสตร์เริม่ยอมรบัวธิกีารอืน่ทีเ่ปิดกว้างให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคตร่วมกัน เพ่ือตอบโจทย์ที่กว้าง
และมีความหลากหลายมากขึ้น

เช่นเดียวกับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน การศึกษาอนาคตในช่วงหลังไม่ได้พึ่งวิธีการ
วเิคราะห์เพียงวธิเีดียว แต่ให้ความส�าคญักบัการผสมผสานของวธิกีารทีห่ลากหลาย ทัง้วธิกีารวเิคราะห์
เชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ และวิธีการที่ด�าเนินการเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญกับวิธีการที่เน้นการ
มีส่วนร่วม ขีดความสามารถในการค�านวณที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท�าให้การวิเคราะห์แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกัน 
ความตระหนกัในสทิธทิางการเมอืงและประชาธปิไตยท�าให้การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาอนาคตที่ต้องด�าเนินการและผลักดันให้เกิดขึ้นจริง 

โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The Millennium Project) แบ่งกลุ่มวิธีการศึกษาอนาคตไว้
อย่างครอบคลุม ดังนี้1
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ตารางที่ 3
วิธีการส�าคัญในศึกษาอนาคต
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วิธีการศึกษาอนาคตอาจแบ่งตามข้ันตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ริชาร์ด สลอเทอร์ 
(Richard Slaughter) เสนอกรอบแนวทางการศึกษาอนาคตแบบ 4 ขั้นตอนเพื่อใช้ในการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งโจเซฟ โวรอส (Joseph Voros) น�าไปพัฒนาเพิ่มเติมจน
กลายเป็นแนวทางการคาดการณ์พื้นฐานท่ีใช้ในการสอนด้านอนาคตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สวินเบิร์น (Swinburne University of Technology) ในประเทศออสเตรเลีย แต่ละขั้นตอนมีวิธีการ
เฉพาะที่สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และพื้นที่2  โดยแบ่ง
เป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มวิธีการน�าเข้า (input methods) วัตถุประสงค์หลักของวิธีการในกลุ่มน้ีคือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้วิเคราะห์ต่อไป ตัวอย่างวิธีการที่เป็นที่
นิยมใช้ ได้แก่ วิธีการเดลฟาย (Dephi) วิธีการกวาดสัญญาณ วิธีการ futurescan 
รวมไปถึงวิธีการส�ารวจและวิธีการประเมินเทคโนโลยี (technology assessment)  

2. กลุม่วธิกีารวเิคราะห์ (analytic methods) วตัถปุระสงค์หลักของวธิกีารในกลุ่มนีคื้อ
เพือ่สร้างความหมายจากข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมมาในการเข้าใจถงึอนาคต เพือ่ให้เกดิมมุ
มองและกรอบแนวคิดใหม่ที่อาจแตกต่างจากมุมมองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างวิธีการ
ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ประเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues analysis) 
การวิเคราะห์แนวโน้มและการประมาณค่านอกช่วง (trend analysis and extrapo-
lation) การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) การวิเคราะห์รูปแบบ 
(pattern recognition) การวิเคราะห์วาทกรรมและข้อความ (discourse and text 
analysis) และการสนทนา (dialogue) 

3. วธิกีารตคีวาม/วธิกีารเชงิลกึ (interpretive/paradigmatic/in-depth methods) 
กลุ่มวิธีการนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์มา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ตัวอย่างของวิธี
การตีความและวิเคราะห์เชิงลึกที่เกิดขึ้นมาจากงานด้านอนาคตศึกษา ได้แก่ วิธีการ
วเิคราะห์ประวตัศิาสตร์มหภาค (macrohistory) ของโยฮาน กลัทงุ (Johan Galtung) 

ที่มา: Gordon and Glenn (2009)
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การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ (Causal Layered Analysis) ของโซเฮล อินายาตอลลา 
(Sohail Inayatullah)  นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่นที่พัฒนามาก่อนหน้านี้ เช่น อรรถ
ปรวิรรตศาสตร์ (Hermaneutics) ซึ่งเป็นวธิีการตีความและท�าความเข้าใจตัวบทผา่น
ทางกระบวนการเชิงประจักษ์  วิธีการวิเคราะห์ระบบ (systems analysis/thinking) 
รวมไปถงึวธิกีารผสมผสานสิง่ต่าง ๆ  เข้ามาใช้ในงาน (bricolage)  นอกจากนี ้แนวทาง
เชิงบูรณาการ (integral metholology) ของเคน วิลเบอร์ (Ken Wilbur) ในกระแส
แนวคิดอนาคตเชิงบูรณาการ (integral futures) 

4. วธิกีารส�ารวจ ท�าซ�า้และคาดหวงั (iterative, exploratory, prospective methods) 
วิธีการในกลุ่มน้ีมุ่งเน้นการสร้างภาพอนาคตด้วยการจินตนาการและการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ อาท ิการสร้างวสิยัทศัน์ (visioning) การวางแผนฉากทศัน์ (scenario plan-
ning) และการพยากรณ์ย้อนกลบั (backcasting) ซึง่เป็นตัง้วิสยัทศัน์ในอนาคตไว้แล้ว
ย้อนกลบัมาวางแผนเพือ่ให้บรรลวิุสยัทศัน์นัน้ องค์ประกอบหนึง่ของวธิกีารศกึษาและ
สร้างภาพอนาคตกลุม่นีค้อืการเคลือ่นไหวผลกัดันทางสงัคม (activism) ทัง้การวจัิยเชงิ
ปฏิบัติการ (action research) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (action learning) และการ
จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพอนาคตแบบมีส่วนร่วม3 

การแบ่งกลุ่มวิธีการตามขั้นตอนการคาดการณ์ข้างต้นสามารถแบ่งให้ละเอียดเพิ่มลงไปอีกตาม
ประเภทกจิกรรมในแต่ละขัน้ตอน ดงัทีเ่สนอไว้โดยเอสจาน ซารทิาส (Ozcan Saritas) 6 ขัน้ตอน ดงันี้  

1. กลุ่มวิธีการส�ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (intelligence) และก�าหนดขอบเขตของ
การศึกษา 

2. กลุ่มวิธีการจินตนาการ (imagination) เพื่อค้นหาความเป็นไปได้และทางเลือกที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3. กลุ่มวิธีการบูรณาการ (integration) เพื่อจัดระเบียบข้อมูล ความรู้และเหตุการณ์
เกี่ยวกับอนาคต 

4. กลุ่มวิธีการตีความ (interpretation) เพื่อแปลผลและก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์
5. กลุ่มวิธีการด�าเนินการ (intervention) เพื่อก�าหนดนโยบาย แผนและโครงการ 

6. กลุ่มวิธีการประเมินผลกระทบ (impact) เพื่อทบทวนผลด�าเนินการ และเพื่อแก้ไข 
ปรับปรุงแนวทางหรือด�าเนินกิจกรรมใหม่

นอกจากวิธีการทั้ง 6 กลุ่มแล้ว ยังมีกลุ่มที่ 7 คือวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลอดกระบวนการคาดการณ์ทั้ง 6 ขั้นตอน ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4
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ดัดแปลงจาก: Saritas (2013)

ตารางที่ 4
ประเภทวิธีการศึกษาอนาคตแบ่งตามขั้นตอนการคาดการณ์
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“
”ค�าอธิบายข้างบนแสดงให้เห็นว่า วิธีการศึกษาอนาคตมีอยู่หลากหลาย การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ สถานการณ์และบริบท โดยไม่มีวิธีการหนึ่งเดียวที่เหมาะสมส�าหรับทุกวัตถุประสงค์และ
ทุกสถานการณ์ ความเข้าใจในจุดแข็งและข้อจ�ากัดของแต่ละวิธีการช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกับค�าถาม สถานการณ์และเงื่อนไขของการวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง   

เนื้อหาส่วนท่ีเหลือในบทน้ีน�าเสนอสาระส�าคัญโดยย่อของวิธีการและเครื่องมือศึกษาอนาคต
ที่เป็นที่ยอมรับในวงการอนาคตศาสตร์และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์  เนื้อหาส่วนใหญ่สรุปมา
จากหนังสือชื่อ Futures Research Methodology - V3.0 ซึ่งเจโรม เกลน (Jerome Glenn) 
และเธโอดอร์ กอร์ดอน (Theodore Gordon) เป็นบรรณาธิการ โดยมนีกัอนาคตศาสตร์ชือ่ดงัระดบั
โลกเป็นผูเ้ขยีนในแต่ละบท หนงัสือเล่มดงักล่าวอธบิายวธิวีทิยาด้านอนาคตศกึษาไว้อย่างครอบคลมุ จงึ
เป็นหนงัสอือ้างองิทีเ่หมาะส�าหรบัผูอ่้านทีต้่องการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิจากเน้ือหาทีส่รปุไว้ในบทนี้

วิธีการศึกษาอนาคตที่มีอยู่จ�านวนมากนี้อาจท�าให้เกิดข้อสงสัยว่า แต่ละแนวทางและวิธีการมี
ความแตกต่างกันอย่างไร ส�านักงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของอังกฤษ (Office of Science and 
Innovation) อธิบายความแตกต่างของวิธีการหลักในการคาดการณ์ไว้อย่างกระชับและชัดเจน ดังนี้4

สมมติว่าคุณก�าลังยืนอยู่บนหอบังคับการบนเรือ เมื่อกวาดสายตาออกไป จะ
เห็นเส้นขอบฟ้า (การกวาดสัญญาณ - horizon scanning) และมองเห็นยอดของ
ภเูขาน�า้แขง็และเรอืบรรทกุเสบยีง คณุคาดประมาณความเรว็และทศิทางของยอด
ภูเขาน�้าแข็งและเรือบรรทุกเสบียงนั้น (การวิเคราะห์แนวโน้ม - trend analysis) 
แล้วน�าเอาข้อมลูทีว่เิคราะห์ด้วยคอมพวิเตอร์ (การสร้างแบบจ�าลอง – modeling) 
จากนั้นจึงก�าหนดเส้นทางเดินเรือ (การท�าแผนที่น�าทาง – roadmapping) เพื่อ
เข้าไปหาเรือบรรทุกเสบียงแต่เลี่ยงไม่ให้ชนภูเขาน�้าแข็ง  ในขณะที่คุณก�าลังล่อง
เรือไป คุณคิดถึงช็อกโกแลตอร่อยที่คุณหวังว่าจะอยู่บนเรือบรรทุกเสบียงนั้น (การ
สร้างวสิยัทศัน์ - visioning) คณุตระหนกัดว่ีา ความเรว็และทศิทางของภเูขาน�า้แขง็
และเรอืบรรทกุเสบยีงอาจเปลีย่นแปลงได้เสมอ จงึค�านวณทางเลอืกเส้นทางทีท่�าให้
มโีอกาสสงูทีส่ดุในการเข้าไปถงึเรอืบรรทกุเสบยีง (การสร้างฉากทศัน์ – scenarios) 
กระนั้นก็ตาม คุณรู้ดีว่า ถึงแม้จะพยายามวางแผนไว้อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสที่
เหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้น และท�าให้เรือชนกับภูเขาน�้าแข็งได้ คุณจึงสั่งให้ลูกเรือ
ฝึกซ้อมการหนีภัยฉุกเฉิน (การใช้เกมจ�าลองสถานการณ์ - gaming) พร้อมกันนี้ 
คุณก็จินตนาการต�าแหน่งของเรือบรรทุกเสบียงที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด 
แล้ววิเคราะห์และวางขั้นตอนการเดินเรือเข้าไปถึงต�าแหน่งนั้น (การพยากรณ์ย้อน
กลับ - backcasting) 
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การกวาดสญัญาณ

การวางแผนทีด่ต้ีองใช้ข้อมลูความรูจ้ากการคาดการณ์ แต่การคาดการณ์ไม่ว่าด้วยวิธกีารใดกต็าม ย่อม
ตั้งอยู่บนข้อสมมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ในโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง การค้นหาและ
ตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกระทบย่อมมีความส�าคัญมากขึ้น หน่วยงาน
และองค์กรที่ต้องการวางแผนยุทธศาสตร์ในบริบทของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ยิ่งจ�าเป็นต้องมีขีดความสามารถที่ดีในการกวาดสัญญาณ

การกวาดสัญญาณเป็นวิธีการพื้นฐานที่นักอนาคตศาสตร์ใช้ในการค้นหา เก็บรวมรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้แยกแยะว่าปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดเป็นปัจจัยคงที่ (constant) ปัจจัยใดที่
เปลี่ยนแปลง (change) และปัจจัยใดที่เปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ (constant change) รวมถึงสัญญาณ
อ่อน (weak signals) ทีบ่ง่ชีถ้งึการเปลี่ยนแปลงส�าคญัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต รวมไปถงึสาเหตทุีท่�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้น ผลลัพธ์จากการกวาดสัญญาณท�าให้นักอนาคตศาสตร์
สามารถตัดสินได้ว่า ข้อสมมติพื้นฐานของการคาดการณ์ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ควรต้องปรับเปลี่ยนข้อ
สมมติและเงื่อนไขใดบ้างเก่ียวกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยนแผนและการเต
รียมการให้ดียิ่งขึ้น

ค�าว่า environment ในค�าว่า environmental scanning เป็นศพัท์ทีน่กัอนาคตศาสตร์ใช้อย่าง
แพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970  แต่เมื่อแนวคิดและการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมแพร่ขยายใน
วงกว้างมากขึน้ จงึเกดิข้อสงัเกตว่า ค�าศพัท์ดงักล่าวสือ่ถงึการจบัสญัญาณทีเ่น้นเฉพาะการเปลีย่นแปลง
ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment)  ที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์เท่าน้ัน ดังน้ัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนดังกล่าว นักอนาคตศาสตร์จึงเริ่มใช้ค�าศัพท์อื่น เช่น ระบบกวาดสัญญาณ
อนาคต ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) และระบบปัญญาส�าหรับอนาคต (futures 
intelligence system)  อีกค�าศัพท์หนึ่งที่ใช้คือ horizon scanning system 

วัตถุประสงค์หลักของระบบการกวาดสัญญาณคือการค้นพบสิ่งบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาส�าคัญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การกวาดสัญญาณเป็น
มากกว่าการติดตามข่าวตามสื่อต่าง ๆ โดยเป็นกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหา 
วิเคราะห์และประเมินความส�าคัญของแนวโน้ม พัฒนาการ และประเด็นอุบัติใหม่ท่ีอาจยังไม่ชัดเจน
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ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต แต่อาจมีนัยส�าคัญในเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติด้วยเช่น
กัน  กระบวนการกวาดสัญญาณจึงไม่จบอยู่ในตัวเอง แต่ต้องสร้างค�าถามที่น�าไปสู่การสนทนาและถก
เถียงกันต่อไปเก่ียวกับทิศทางและภาพอนาคตขององค์กรหรือพื้นที่เป้าหมายของการคาดการณ์และ
การวางแผนนั้น  ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมในการกวาดสัญญาณจึงควรเป็นกิจกรรมพื้นฐานในกระบวนการ
เรียนรู้และการตัดสินใจขององค์กร 

ขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนการกวาดสญัญาณในภาพรวมแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ตอนหลกั เริม่จาก (1) การระบคุวามต้องการ
ในการกวาดสัญญาณ (2) การคัดเลือกและเชิญผู้เข้าร่วมกระบวนการกวาดสัญญาณ (3) การเกบ็ข้อมลู
ทีเ่กีย่วข้อง (4) การวเิคราะห์ข้อมูล (5) การเผยแพร่ผลการกวาดสญัญาณและ (6) การใช้ผลการวเิคราะห์
ในการวางแผนเพือ่ตดัสนิใจ  ในบางองค์กร อาจมกีารสร้างระบบการกวาดสญัญาณเพือ่ให้กระบวนการ
ดังกล่าวให้เป็นกิจกรรมส�าคัญส่วนหนึ่งขององค์กร แผนภาพข้างล่างแสดงตัวอย่างโครงสร้างระบบ
การกวาดสัญญาณที่โครงการมิลเลเนียมโปรเจกต์พัฒนาให้กับบริษัทคูเวตออยล์

ตามตัวอย่างดังกล่าว องค์ประกอบส�าคัญของระบบกวาดสัญญาณอนาคตประกอบด้วย ระบบ
กวาดสัญญาณ ระบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบสร้างปัญญาร่วม (collective intelligence 
system) และระบบบรหิารจดัการ ซึง่มบีทบาทส�าคญัในการท�าความเข้าใจและเรยีนรูเ้กีย่วกับอนาคต
และการตัดสินใจด้านนโยบาย องค์ประกอบส�าคัญอีกส่วนหนึ่งคือระบบป้อนกลับและระบุความ
ต้องการใหม่ (feedback and new requirements) ซึ่งป้อนข้อมูลทั้งความเห็นและค�าแนะน�าจาก

ดัดแปลงจาก: Gordon and Glenn (2009)

แผนภาพที่ 5
ตัวอย่างระบบการกวาดสัญญาณในการคาดการณ์
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ฝ่ายผู้บริหารและผู้ตัดสินใจไปยังกลุ่มนักวิเคราะห์ท่ีกวาดและวิเคราะห์สัญญาณ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
และข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจากการกวาดสัญญาณสามารถบันทึกตามหัวข้อหรือค�าส�าคัญ เพื่อ
น�าไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น

1. กลุ่มหัวข้อของเหตุการณ์/ปัจจัย เช่น STEEP – สังคม (social) เทคโนโลยี (technology) 
เศรษฐกิจ (economic) สิ่งแวดล้อม (environmental) และการเมือง (politics) รวมถึง
ข้อสมมติ และความเสี่ยง (risks)

2. สิง่บ่งชีห้ลกั (leading indicator) คอืเหตกุารณ์หรอืปัจจยัทีส่ือ่ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
3. ที่มาข้อมูล
4. วิธีการเข้าถึงข้อมูล
5. นัยและความส�าคัญของเหตุการณ์หรือปัจจัย ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นและการ

วิเคราะห์รูปแบบ (pattern analysis) 
6. ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือปัจจัยขับเคล่ือน แม้ว่าเราไม่

อาจทราบถึงอนาคต แต่พอคาดเดาอย่างมีหลักการได้ถึงขอบเขตของผลกระทบที่มีโอกาส
เกดิขึน้ในอนาคต นกัวเิคราะห์อาจใช้วธิกีารวงล้ออนาคต ในการคาดการณ์ผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและอนาคต โดยแสดงเป็นตัวเลขหรือการพรรณนาสถานการณ์ที่เป็น
อยู่ในปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่มีแผนการหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

7. ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้างที่มีผลต่อเหตุการณ์หรือตัวบ่งชี้ที่สนใจ ทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร

8. วันเวลาที่บันทึกและผู้บันทึก

การกวาดสัญญาณเป็นกิจกรรมส�าคัญของการน�าเข้าข้อมูล (input) เพื่อการศึกษาอนาคตทั้งใน
ด้านวิชาการและด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  การกวาดสัญญาณสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น

• คณะผู้เช่ียวชาญ (expert panels) ในระบบกวาดสัญญาณ อาจมีการจัดตั้งคณะผู้
เชี่ยวชาญที่คอยสังเกตการณ์และเฝ้ามองหาการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ทั้งวิธีการเดลฟาย การพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ในการจับสัญญาณบนพื้นที่ดิจิทัลและส่ือ
โซเชียล และการจัดการประชุมกลุ่มย่อยและการสนทนาเพื่อระดมสมองในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น แบบ world café  รวมถึงวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตลาดการพยากรณ์ (predic-
tion market) 

• การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในฐานข้อมูลที่เก็บรวมรวมข้อมูลใน
หัวข้อและประเด็นที่สนใจ ทั้งบทความในวารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานของรัฐบาล
และองค์กร ข่าวและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบกระดาษและแบบดิจิทัลท่ีสามารถเข้า
ถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต

• การสบืค้นบนเวบ็ไซต์ โดย web crawlers ทีส่ามารถสบืค้นบนเวบ็เพือ่หาข้อมลูใหม่ และ
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การใช้ Google Alerts (http://www.googlealert.com) ในการค้นหาสัญญาณด้วยค�า
ส�าคัญที่ก�าหนดขึ้น และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่ตั้งไว้

• การรวบรวมประกาศและสื่อประชาสัมพันธ์ (press release) ขององค์กรหรือบริษัทที่
แสดงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มด้านต่าง ๆ   

• การติดตามบุคคลส�าคัญ ทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ รวม
ถึงหัวข้อและเนื้อหาการบรรยายในการประชุมชั้นน�าในวงการวิชาการและวงการธุรกิจ

ความถี่ของการกวาดสัญญาณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความส�าคัญที่องค์กรให้กับการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรบางแห่งอาจมีหน่วยย่อยหรือเจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าที่กวาดสัญญาณอยู่
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�า เช่น ศูนย์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Centre  for Strategic Futures) 
ของรัฐบาลสิงคโปร์ บางแห่งมีโครงการกวาดสัญญาณตามค�าขอหรือค�าส่ังจากหน่วยงานอื่น บางแห่ง
กวาดสัญญาณเมื่อมีความสนใจในสถานการณ์ที่ดูเหมือนมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

ขอบเขตของการกวาดสัญญาณมักขึ้นอยู่กับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร คุณลักษณะ
ส�าคัญของการกวาดสัญญาณในการคาดการณ์ท่ีแตกต่างจากการการส�ารวจแนวโน้มและเงื่อนไข
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ท�าอยู่ทั่วไป คือ การให้ความส�าคัญกับสัญญาณอ่อน (weak 
signals) ที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เหตุไม่คาดฝันที่มีโอกาสเกิดขึ้นต�่าแต่ผลกระ
ทบสูง  หรือไวล์คาร์ด รวมถึงความครอบคลุมในการกวาดสัญญาณในสาขาและภาคส่วนต่าง ๆ ให้
มากที่สุด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร  ทั้งน้ีทั้งน้ัน ขอบเขตของการกวาด
สัญญาณขึ้นอยู่กับทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและด้านบุคลากรขององค์กรด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างหน่ึงของระบบกวาดสัญญาณระดับโลกที่พัฒนาระบบปัญญาร่วม (collective 
intelligence system) คือระบบข้อมูลและเครือข่ายพลังงานระดับโลก (Global Energy Network 
and Information System – GENIS) ซ่ึงพัฒนาโดยโครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The 
Millennium Project) ระบบ GENIS มีสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) เครือข่ายพลังงานระดับโลก 
(Global Energy Network) ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารและการท�างานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย 
นักนโยบาย และผู้ท�างานด้านพลังงาน  และ (2) ระบบข้อมูลพลังงานระดับโลก (Global Energy 
Information System) ซ่ึงเป็นฐานความรู้และชุดเครื่องมือที่ส่งเสริมการรวบรวมและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับระบบพลังงานระดับโลก5 รัฐบาลหลายประเทศให้ความส�าคัญกับระบบการคาดการณ์ระดับ
ชาติ จึงมีหน่วยงานหรือคณะท�างานที่ท�าหน้าที่กวาดสัญญาณในด้านต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลฟินแลนด์ 
(ทั้งในรัฐบาลและในสภาผู้แทนราษฎร) สิงคโปร์ (ใน Centre for Stratetic Futures) อังกฤษ 
(ใน Government Office of Science) และแคนาดา (ใน Policy Horizons Canada)

เนื่องจากกรอบการท�างาน แนวทางและวิธีการกวาดสัญญาณของแต่ละองค์กรและแต่ละ
โครงการมักแตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมักแตกต่างกันด้วย ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างหน่ึงของ
ผลลัพธ์การกวาดสัญญาณ  โดยเป็นสารบัญของรายงานของการกวาดสัญญาณด้านความม่ันคงทาง
สิ่งแวดล้อมของสถาบันนโยบายสิ่งแวดล้อมของกองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 25526
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ที่มา: Gordon and Glenn (2009)

ตารางที่ 5 ตัวอย่างประเด็นการกวาดสัญญาณด้านความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5
ตัวอย่างประเด็นการกวาดสัญญาณด้านความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม



อนาคตศึกษา | 116

อีกตัวอย่างหนึ่งในตารางที่ 6 แสดงผลการกวาดสัญญาณปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่ออนาคต
ของเมือง โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ STEEP ในโครงการ “คนเมือง 4.0” ซึ่งด�าเนินการโดยคณะวิจัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7

ตารางที่ 6
ตัวอย่างปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่ออนาคตของเมือง
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ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ (2563)
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การทำาเหมืองข้อมูล
และข้อความ	

ความสนใจเก่ียวกับข้อมูลมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ ท�าให้วธิกีารท�าเหมอืงข้อมลูและเหมอืงข้อความเป็นทีน่ยิมมากขึน้ในงานด้านอนาคตศกึษา 
และเป็นช่องทางใหม่ที่ได้รับความส�าคัญมากขึ้นในวงการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยจ�านวนข้อมูลได้เพิ่มขึ้นมากและอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแหล่งข้อมูลยังมีความหลากหลายมาก
ยิง่ขึน้ จงึท�าให้การท�าเหมอืงข้อมลูต้องก้าวข้ามขอบเขตของศาสตร์และสาขาวชิาการและวงการวชิาชพี 
และครอบคลมุสิง่ตีพมิพ์และฐานข้อมูลจ�านวนมากและหลากหลายมากขึน้ ด้วยเหตุนี ้นกัอนาคตศึกษา
จงึต้องพัฒนาเทคนคิวธิใีนการระบ ุค้นหา และประมวลข้อมลูทีส่ามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็น
ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในการคาดการณ์และตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 

วิธีการหนึ่งในการได้มาซึ่งข่าวกรองหรือข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการ
คือการท�าเหมืองข้อมูล (data mning) และการท�าเหมืองข้อความ (text mining) วิธีการท�าเหมือง
ข้อมูลและข้อความเป็นหน่ึงในวิธีการส�าคัญของการวิเคราะห์เทคโนโลยีส�าหรับอนาคตที่ประกอบ
ด้วยการประเมิน การพยากรณ์ การคาดการณ์และการสร้างแผนที่น�าทางด้านเทคโนโลยี (technol-
ogy assessment, forecasting, foresight, and roadmapping) หลักการพื้นฐานของวิธีการท�า
เหมอืงข้อความคอืการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ  คล้ายกบัวธิกีารพ้ืนฐานของการ
ทบทวนวรรณกรรมแบบดัง้เดมิ แล้วจดัระบบและย่อยข้อมลูดบิเพือ่วเิคราะห์หารปูแบบและเหตกุารณ์
ส�าคัญ แนวคิดพื้นฐานของการท�าเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความคล้ายคลึงกับวิธีการกวาดสัญญาณ 

ทั้งการท�าเหมืองข้อมูลและการท�าเหมืองข้อความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล การท�าเหมือง
ข้อมลูหมายถงึกระบวนการวเิคราะห์ข้อมลูจ�านวนมากเพือ่ค้นหารปูแบบทีม่คีวามหมาย ในขณะทีก่าร
ท�าเหมืองข้อความมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข้อความที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างไม่ชัดเจน (unstructured) 
ให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อหาข้อค้นพบเชิงลึก การท�าเหมืองข้อมูลโดยทั่วไปมุ่งใช้เครื่องมือทาง
สถิติที่วิเคราะห์ตัวเลข ในขณะที่การท�าเหมืองข้อความเน้นการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะ
วากยสัมพันธ์ (syntax) และการวิเคราะห์ศัพท์ (lexicon) 

การก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะขดีความสามารถในการค�านวณโดยคอมพวิเตอร์
ท�าให้การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมลูจากฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์เป็นไปได้ง่ายและมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือวิธีการบรรณมิติหรือบรรณมาตร (bibliometrics) ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดและ
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วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ในการวัดและประเมินสิ่งตีพิมพ์ เช่น การวัดจ�านวนผลงานวิจัย
และจ�านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยในสาขาหรือหัวข้อที่สนใจ  วิธีการท�าเหมืองข้อความส่วนหนึ่งคล้าย
กับการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยที่วิเคราะห์รูปแบบของการใช้ค�าศัพท์
หรอืประโยค แต่ขีดความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ท�าให้การวเิคราะห์เนือ้หาด้วยการท�าเหมอืงข้อความ
ครอบคลุมปริมาณข้อมูลมากขึ้น เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การท�าเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขและมีโครงสร้าง (structured data) หรือ
ข้อมูลที่ได้แบ่งเป็นเขตข้อมูลหรือฟิลด์ (field) ไว้แล้ว เช่น ผู้เขียน ปีเผยแพร่ ค�าส�าคัญ แต่รวมไปถึง
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบโครงสร้างไม่ชัดเจน (unstructured qualitative data) เช่น ข้อความการ
สนทนาและแลกเปลี่ยนบนกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด (webboard) เป็นต้น สาขาความเชี่ยวชาญ
ในการท�าเหมืองข้อมูลได้พัฒนามากขึ้น เช่น ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computational linguistics) 
การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP) และ การค้นหาความรู้ในฐาน
ข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases)  อนึ่ง การท�าเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความถือ
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ท่ีเสริมประกอบซ่ึงกันและกัน และมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจ�านวนมากเพื่อ
แก้ปัญหาหรือความท้าทายทางวิชาการหรือธุรกิจเช่นเดียวกัน แต่วิธีการทั้งสองเน้นวิเคราะห์ข้อมูลที่
แตกต่างกัน 

โดยทัว่ไป การท�าเหมอืงข้อมลูเน้นวเิคราะห์ข้อมลูแบบมีโครงสร้าง ในขณะทีก่ารท�าเหมอืงข้อความ
เน้นข้อมูลที่โครงสร้างไม่ชัดเจน ทั้งสองแนวทางพึ่งการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติศาสตร์ ปัญญา
ประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) แต่ในกรณีของการท�าเหมืองข้อความ ต้อง
ใช้เครื่องมือด้านการประมวลภาษาธรรมชาติเพิ่มเติม เพ่ือแปลงข้อมูลดูเหมือนไม่มีโครงสร้างหรือมี
โครงสร้างไม่ชัดเจนให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนน�าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ

วิธีการท�าเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี (tech mining) สามารถใช้ได้
ในการวางแผนการพฒันาเทคโนโลยแีละการสร้างดชันกีารเปลีย่นแปลงท่ีเกีย่วข้อง เช่น ดชันนีวัตกรรม 
(innovation indicators)  ประเภทข้อมูลท่ีเลือกใช้ในการท�าเหมืองข้อมูลขึ้นอยู่กับประเด็นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์การวิเคราะห์  ประเภทข้อมูลส�าหรับการท�าเหมืองข้อมูลในบริบทด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและและนวตักรรมแบ่งไดต้ามประเภทเนื้อหา (เทคโนโลยี/บริบทของเทคโนโลยี) และแหล่ง
ข้อมูล (ฐานข้อมูล/อินเทอร์เน็ต/คน) ได้ 6 ประเภท ได้แก่8

ที่มา: Porter (2009)

ตารางที่ 7
ประเภทข้อมูลด้านเทคโนโลยี
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ขั้นตอนและวิธีการ
การท�าเหมืองข้อมูลด้านเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลและช่องทางทั้งหมดที่แสดงในตาราง
ที่ 7 ทัง้นี ้ กระบวนการท�าเหมอืงข้อมูลเพ่ือใช้ในการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน
หลักคือ (1) การเลือกแหล่งข้อความ (2) การเตรียมพร้อมข้อความ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
(4) การแปลผล

การเลือกแหล่งข้อความ
การเลือกแหล่งข้อความท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอนาคตขึ้นอยู่กับกรอบค�าถามวิจัยหรือ

หวัข้อทีก่�าหนดไว้ในตอนต้น เมือ่ก�าหนดค�าถามวจิยัได้ชดัเจนแล้ว จึงตดัสินใจว่าจะตอบค�าถามนัน้ด้วย
วธิกีารใด และการวเิคราะห์ด้วยแหล่งข้อความจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แหล่งข้อความทีใ่ช้ได้มอียูม่าก 
นบัตัง้แต่บทความทัว่ไป สิง่ตพีมิพ์ทีร่ะบมุาตรฐานเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ ไปจนถงึข้อความบนโลก
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ แนวทางการค้นหาข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการคาดการณ์จะขึ้นอยู่
กับหัวข้อและประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ข้อความบางประเภทสามารถเขยีนโปรแกรมและอลักอริทมึ
เพือ่ช่วยในการค้นหาได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น ข้อความที่อยู่ในฐานข้อมูล เช่น สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ และมาตรฐานเทคโนโลยี  และข้อความตามโซเชียลมีเดีย  การพัฒนาอัลกอริทึมที่ท�าให้ระบบ
คอมพวิเตอร์สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง หรอื machine learning ได้ท�าให้การท�าเหมอืงข้อมลูเป็นไป
ได้ง่ายยิง่ขึน้  อย่างไรกต็าม ในกรณีทีต้่องวเิคราะห์ข้อความในแหล่งข้อมูลแบบดัง้เดิมทีย่งัอยูใ่นรปูแบบ
กระดาษ เช่น รายงานของภาครฐัยคุก่อนดจิทิลั นกัวเิคราะห์ยงัคงจ�าเป็นต้องใช้วธิเีกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง

การเตรียมพร้อมข้อความ 
ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อความได้ จ�าเป็นต้องมีการคัดกรอง (clean) และปรับเปลี่ยนข้อความให้อยู่

ในรูปแบบข้อมลูทีม่โีครงสร้างทีส่ามารถวเิคราะห์ได้ โดยเริม่จากการแยกข้อความออกเป็นองค์ประกอบ
ย่อย ๆ เช่น ค�าศพัท์ ขัน้ตอนนีเ้รียกว่า tokenization  จากนัน้จงึน�าองค์ประกอบย่อยมาแสดงเป็นเวก
เตอร์ (vector) จากนัน้ จงึเป็นการตดัค�าด้วย stop words  ซึง่เป็นการลบค�าทีไ่ม่ส�าคญัทิง้ไปจากข้อมลู 
หรอืใช้เทคนคิอืน่ ๆ  เช่น stemming ซึง่เป็นการตดัค�าให้อยูใ่นรปูแบบพ้ืนฐาน หรอื lemmatization ซึ่ง
เป็นการลดความซับซ้อนของค�าจนอยู่ในรูปแบบฐาน (root form) ในพจนานุกรม จากนั้น จึงเป็นการ
นับและเก็บความถี่ของแต่ละค�าเพื่อวิเคราะห์ต่อไป9

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขัน้ตอนทีส่ามของการท�าเหมอืงข้อความคอืการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธิกีารทางสถติ ิเช่น การจ�าแนก

ประเภท (classification) และการวิเคราะห์กลุ่ม (clustering) ด้วยซอฟแวร์ต่าง ๆ เช่น R, SPSS, 
RapidMiner, Leximancer, VantagePoint เป็นต้น 

การแปลผล 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีประโยชน์เมื่อมีการแปลผล แต่การแปลผลจากข้อมูลจ�าเป็น
ต้องมกีรอบแนวคิดทีม่าจากความรูเ้ชงิสาระเกีย่วกบัหวัข้อนัน้ และเกีย่วกบัวธิกีารทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
นอกจากนี ้ข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ต้องแปลผลตามบรบิทและขอบเขตของกระบวนการคาดการณ์
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ทีด่�าเนนิการอยู ่การท�าเหมอืงข้อความเป็นกระบวนการท�าซ�า้ ซึง่ผลลัพธ์การวเิคราะห์จ�าเป็นต้องมกีาร
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในองค์กรที่
ด�าเนนิกระบวนการคาดการณ์เป็นส่วนหนึง่ของการวางแผนยทุธศาสตร์ การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเหมอืง
ข้อความสามารถท�าให้เป็นมาตรฐาน เพื่อท�าซ�้าได้อย่างอัตโนมัติ

ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบรรจบกันของเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของ
อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ปริมาณข้อมูลจะเกิดขึ้นในโลก
มนุษย์อีกมากมายมหาศาล วิธีการท�าเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น
ในวงการอนาคตศึกษาและคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เน่ืองจากเป็นวิธีการที่ขยายขอบเขตความรู้ของ
มนุษย์ออกไปอีก โดยเฉพาะขอบเขตอนาคตที่เป็นไปได้
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เดลฟาย	

เดลฟายเป็นวธิกีารบกุเบกิทีท่�าให้อนาคตศกึษาได้พฒันาเป็นศาสตร์และสาขาวชิาทีม่รีะบบและระเบยีบ
วจิยัทีช่ดัเจน  นกัวจิยัในแรนด์คอร์ปอเรชนั (RAND Corporation) ได้พฒันาวธิเีดลฟายในช่วงทศวรรษ
ที่ 1960 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของเทคโนโลยีทางทหาร รวมถึงประเด็นด้านการเมืองและแนวทาง
จัดการกับสถานการณ์ด้านการทหารและความม่ันคง  ก่อนหน้านั้น วิธีการวิเคราะห์ทางเลือกใน
อนาคตมีอยู่จ�ากัด เช่น วิธีการใช้เกมและสถานการณ์จ�าลอง (simulation and games) โดยให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการสวมบทบาทเป็นตัวแทนประเทศหรือกลุ่มการเมือง อีกวิธีหนึ่งคือวิธีการคาดการณ์
แบบอัจฉริยะ (genius forecasting) ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือรายกลุ่มแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์  ในวงการวางแผนยุคนั้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเท่าใด
นัก และคอมพิวเตอร์ยังมีขีดความสามารถจ�ากัด นักวิจัยที่แรนด์เชื่อว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ที่สอดคล้องกันน่าจะมีโอกาสถูกต้องและแม่นย�ามากกว่าความเห็นของคนทั่วไปที่อยู่นอกวงการของ
ศาสตร์หรือวิชาชีพนั้น 

แต่อุปสรรคส�าคัญประการหนึ่งในการรวบรวมความเห็นของคนที่หลากหลายคือ เมื่อผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมประชุมในห้องเดียวกัน การถกเถียงและอภิปรายกันซ่ึง ๆ หน้าอาจท�าให้ผู้เช่ียวชาญบางคนไม่
แสดงความเห็นที่แท้จริงของตนเอง คณะนักวิจัยของแรนด์ ซึ่งน�าโดยโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) 
จงึพัฒนาวธิกีารรวบรวมและประมวลความเหน็ของผู้เชีย่วชาญโดยไม่ต้องให้มาร่วมประชมุในทีเ่ดยีวกนั

นกัวจิยัของแรนด์ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานการคาดการณ์จากการใช้วธิกีารเดลฟายคร้ังแรกในรายงาน
การพยากรณ์ระยะยาว (Report on a Long-Range Forecast) ใน พ.ศ. 2507 โดยน�าเสนอผลการ
คาดการณ์ระยะยาวเกีย่วกบัการค้นพบทางวทิยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีรัง้ใหญ่ในช่วง
หลัง พ.ศ. 2543  คณะผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการเดลฟายในครั้งนั้นมีทั้งหมด 82 คน โดยมี
ตัง้แต่นกัวทิยาศาสตร์และนกัสงัคมศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงไปจนถงึนกัเขยีนนวนยิายวทิยาศาสตร์ชือ่ดงั เช่น 
ไอแซค อสิมอฟ (Isaac Asimov) และอาร์เธอร์ คลาก (Arthur Clarke) และนักอนาคตศาสตร์ เช่น 
แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de Jouvenel)10  แม้ว่าเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่คาดการณ์ไว้ใน
รายงานดังกล่าวมีทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็ตาม แต่โครงการศึกษาดังกล่าวได้ท�าให้เดลฟาย
กลายเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในฐานะที่ท�าให้การคาดการณ์อนาคตมี
กระบวนการทีเ่ป็นระบบและเป็นวทิยาศาสตร์มากขึน้ ต่อจากนัน้มา วธิกีารเดลฟายได้รบัความนยิมและ
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ใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน จากการส�ารวจฐานข้อมูล Scopus ใน พ.ศ. 2551 พบ
ว่า งานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ 105 ฉบับใช้วิธีการเดลฟายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานวิจัยด้านการแพทย์11

จุดมุ่งหมายหลักของวิธีการเดลฟายคือการกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและอภิปรายกันอย่าง
แท้จริง โดยไม่สนใจว่าผู้เข้าร่วมเป็นใครก็ตาม หลักการส�าคัญของวิธีการน้ีจึงอยู่ที่ความเป็นนิรนาม 
(anonymity) หรือการปิดบังชื่อหรือตัวตนของผู้เข้าร่วมกระบวนการ ความเห็นต่าง ๆ จะประมวล
และป้อนกลับ (feedback) ไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดร่วมกันวิเคราะห์และ
ประเมินอีกรอบหนึ่ง  

วิธีการเดลฟายเหมาะส�าหรับการคาดการณ์และประเมินภาพอนาคตระยะยาวประมาณ 
20-30 ปี ของประเด็นที่เพิ่งเกิดใหม่และยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันเท่าใดนัก  วิธีการนี้ยัง
เหมาะสมส�าหรับประเด็นที่ปัจจัยภายนอก อาจท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางและระดับการ
เปลีย่นแปลงของประเดน็นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีปั่จจยัในด้านความคดิเหน็ของสงัคมมอีทิธพิล
มากกว่าองค์ประกอบด้านเทคนิคหรือด้านเศรษฐกิจ

ระบบการคาดการณ์ระดบัชาตใินหลายประเทศมีการส�ารวจเดลฟายอยูเ่ป็นระยะ ๆ  หนึง่ในนัน้คอื
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ใช้เทคนิคเดลฟายมานานกว่า 40 ปีตั้งแต่ปี 1970  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Science and Technology Policy – NISTEP) 
เป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบการคาดการณ์ระดับชาติ โดยด�าเนินโครงการคาดการณ์ขนาดใหญ่ทุก 
ๆ 5 ปี และใช้เทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการหลัก ในโครงการคาดการณ์ครั้งล่าสุดในพ.ศ.2562 มีผู้เข้า
ร่วมกระบวนการมากกว่า 6,697 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพ และ
ครอบคลุมประเด็นมากกว่า 700 เรื่อง12

ขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนการเดลฟายเริม่ต้นจากการก�าหนดประเด็นทีต้่องการศกึษาหรอืคาดการณ์ให้ชดัเจนทีส่ดุ เพือ่
ระบทุัง้ขอบเขตศาสตร์และสาขาทีต้่องการวเิคราะห์ รวมถึงรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญทีต้่องการเชญิให้เข้าร่วม
กระบวนการ สิง่ส�าคญัทีต้่องแจ้งผูเ้ชีย่วชาญคอืการปกปิดชือ่และตวัตนของผูร่้วมเข้ากระบวนการ เพือ่
ให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบค�าถามได้อย่างอิสระ เมื่อก�าหนดขอบเขตและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญแล้ว คณะ
ท�างานจึงร่างค�าถามส�าหรับแบบสอบถามที่จัดส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นชุด ๆ ต่อเนื่องกัน 

ชุดค�าถามท่ีส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญถือเป็นหัวใจของกระบวนการเดลฟาย สมมติว่าค�าถามหลักท่ีนัก
วิจัยต้องการทราบคือปีท่ีประเทศไทยจะก้าวพ้นกักดับรายได้ปานกลางและเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
หรือปีที่บริการแท็กซี่ในกรุงเทพฯ จะใช้รถยนต์ไร้คนขับเป็นส่วนใหญ่ ค�าถามดังกล่าวจะปรากฏ
อยู ่ในแบบสอบถามชุดแรก ค�าตอบของผู ้เชี่ยวชาญจะระบุปีที่คาดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น 
จากนั้นนักวิจัยจะรวบรวมและประมวลค�าตอบเหล่านี้ แล้วแสดงออกมาเป็นพิสัย (range) หรือช่วงปี
ที่ผู้เชี่ยวชาญตอบมา แบบสอบถามชุดที่สองที่ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม จะแสดงช่วงปีที่ประมวลมา 
ขั้นตอนนี้จะเน้นถามผู้เชี่ยวชาญท่ีให้ค�าตอบท่ีสูงท่ีสุดและต�่าที่สุด หรือคนที่ให้ค�าตอบที่มีค่าห่างจาก
ค่าเฉลี่ยมากให้ทบทวนค�าตอบของตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับค�าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้ว 
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ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้อาจปรับค�าตอบของตนเอง หรือให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมว่า ท�าไมค�าตอบของตนเองจึง
แตกต่างจากกลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญอื่นมาก  

จากนั้น คณะผู้วิจัยจะสังเคราะห์เหตุผลเหล่านี้ เพื่อน�าไปสร้างชุดค�าถามรอบที่สาม ซึ่งน�าเสนอ
ทั้งช่วงปีที่ได้ประมวลมาจากรอบที่สอง และค�าอธิบายของค�าตอบที่แตกต่างมากจากคนอื่น ชุดค�าถาม
รอบที่สามอาจเปิดโอกาสให้คนอื่นโต้แย้งค�าตอบและค�าอธิบายที่น�าเสนอไป โดยใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จ
จริงที่มีอยู่ ข้อโต้แย้งเหล่านี้จะน�าเสนอต่อไปในชุดค�าถามรอบที่สี่และห้า รวมทั้งประเด็นที่ทั้งกลุ่มเห็น
พ้องกันเป็นฉันทามติ

วธิกีารคาดการณ์แบบเดลฟายนยัหนึง่เป็นการเปิดให้มกีารโต้แย้งกนัภายใต้สถานการณ์ทีน่กัวจิยั
สามารถควบคมุได้ แนวทางนีท้�าให้เกดิการแลกเปลีย่นและป้อนข้อมลูกลับไปกลับมาเกีย่วกบัความเหน็
ที่สุดขั้วหรือแตกต่างมากจากความเห็นของคนอื่น ๆ จนกระทั่งสามารถสร้างฉันทามติได้ระดับหนึ่ง
ภายในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้น แม้ว่าในบางกรณี ฉันทามติอาจไม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่วิธีการเดลฟายท�าให้นัก
วิจัยและผู้เข้าร่วมกระบวนการเห็นถึงเหตุผลและข้อสมมติอย่างชัดเจนมากขึ้น ข้อค้นพบในส่วนนี้มี
ประโยชน์อย่างมากในการน�าเอาผลลัพธ์จากการคาดการณ์ด้วยวิธีการเดลฟายไปใช้ต่อในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อย วิธีการเดลฟายเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีเวลาตรึกตรองและเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างการส�ารวจเดล
ฟายแต่ละรอบ จงึเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการวเิคราะห์เชงิลึก และการจดัล�าดบัความส�าคัญด้วย
ฉันทามติจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการ

วิธีการเดลฟายให้ความส�าคัญกับเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญท่ีเข้าร่วมในกระบวนการส�ารวจ 
และการออกแบบกระบวนการให้มัน่ใจได้ว่าผูเ้ข้าร่วมเข้าใจวตัถปุระสงค์ของกระบวนการเดลฟาย และ
ยินดีเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

เนือ่งจากวธิกีารเดลฟายมุง่เน้นทีค่วามเหน็ของผู้เชีย่วชาญ แนวคดิพืน้ฐานจงึแตกต่างอย่างชดัเจน
จากวธิกีารศกึษาอนาคตท่ีเน้นเครือ่งมอืทางสถติ ิจ�านวนผู้เข้าร่วมกระบวนการเดลฟายมกัมน้ีอย ผลลัพธ์
จากการท�าเดลฟายจึงไม่สามารถน�าไปท�านายว่า ในกลุ่มประชากรที่ใหญ่กว่าน้ัน ผลลัพธ์จะเป็น
อย่างไร แม้แต่ในกรณีท่ีเปลี่ยนกลุ่มผู้เช่ียวชาญเป็นกลุ่มอื่น ผลลัพธ์ของกระบวนการเดลฟายอาจ
แตกต่างกัน ข้อค้นพบจากกระบวนการเดลฟายจึงเป็นเพียงผลการประมวลความเห็นของคนกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า กระบวนการเดลฟายไม่มีประโยชน์และไม่น่าเชื่อถือ เพราะจุด
มุง่หมายส�าคญัของวธิกีารนีค้อืการค้นหาแนวคดิเกีย่วกบัอนาคต ทัง้ทีไ่ด้รบัฉนัทามตจิากคนในกลุม่หรอื
ที่แตกต่างอย่างมากจากความเห็นอื่น ๆ 

ค�าถามพ้ืนฐานของวธิกีารเดลฟายเพือ่การคาดการณ์และวางแผนอนาคตแบ่งออกเป็นสามประเภท 
ได้แก่ 

1. การคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ค�าถามหลักคือเหตุการณ์หรือปัจจัยนั้น
จะเกิดข้ึนเม่ือใด รวมถึงคุณลักษณะ รูปแบบ และระดับของเหตุการณ์หรือปัจจัยนั้นจะ
เป็นอย่างไร 
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2. ความพึงประสงค์ของสถานการณ์ในอนาคต ค�าถามหลกัคอืเหตกุารณ์หรอืปัจจยัหนึง่สมควร
ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร 

3. วิธีการบรรลุหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ในอนาคต ค�าถามหลักคือถ้าเหตุการณ์หนึ่งสมควร
เกดิขึน้ จะต้องด�าเนนินโยบายหรอืกจิกรรมอะไรบ้างเพือ่ท�าให้สิง่นัน้เกดิขึน้จรงิ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในทางกลับกัน ถ้าหากไม่ควรเกิดขึ้น ควรต้องท�าอะไรบ้างเพื่อหลีกเลี่ยง
หรอืป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ ค�าถามในส่วนนีอ้าจครอบคลมุถงึระดบัความเป็นไป
ได้ที่นโยบายจะท�าให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ค�าถามทั้งสามกลุ่มอาจต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคนละกลุ่ม เน่ืองจากแต่ละเร่ืองต้องการค�าตอบที่
แตกต่างกัน บางค�าถามอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาการที่มองเห็นภาพกว้างไกลและข้ามสาขา
วชิา บางค�าถามอาจต้องการประสบการณ์เชงิปฏิบตัแิละความเข้าใจในปัจจยัทีมี่ผลต่อการน�านโยบาย
ไปด�าเนินการใช้จริง 

วิธีการเดลฟายอาจประยุกต์ใช้วิธีการสอบถามและรวบรวมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี
การอื่นนอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญให้เข้าร่วม
กระบวนการโดยไม่เปิดเผยช่ือและตัวตน การสัมภาษณ์เชิงลึกอาจด�าเนินการสองครั้ง ถ้าสามารถจัด
เวลาได้ แต่โดยมากมักเป็นการสัมภาษณ์ครั้งเดียว โดยใช้วิธีถามที่เรียกว่า feed-forward คือการตั้ง
ค�าถามและให้ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญคนอื่น มารอบหนึ่งแล้ว และ
เป็นความเห็นที่เริ่มสอดคล้องกัน แม้ว่าความเห็นจากการสัมภาษณ์อาจแตกต่างกันมาก แต่ไม่ถือว่า
เป็นปัญหา เพราะวัตถุประสงค์ของวิธีการเดลฟายคือเพื่อหาแนวคิดที่ส�าคัญส�าหรับการวิเคราะห์ขั้น
ต่อไป ไม่ใช่การสร้างข้อมูลจ�านวนมากเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ  ข้อดีของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ 
ผู้วิจัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการทราบถึงเหตุผลของความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ และในกรณีที่ได้ค�าตอบที่ไม่คาดหมายมาก่อน

นอกจากข้อมูลหลักที่ได้จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้ว กระบวนการเดลฟาย
จ�าเป็นต้องมีการวิจัยเอกสารเบื้องต้น เพื่อประมวลแนวโน้มและปัจจัยไม่แน่นอนเบื้องต้นที่จะใช้ใน
การส�ารวจความเหน็ นอกจากนี ้การประชมุกลุม่ย่อยเพือ่การท�าเดลฟายสามารถประยกุต์ใช้เครือ่งมอื
สารสนเทศสมัยใหม่ด้วยซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีปฏิสัมพันธ์
กันได้ โดยยังคงหลักการพื้นฐานของการป้อนกลับข้อมูล ในบางกรณีผู้เข้าร่วมสนทนาอาจเปิดเผยตัว
ตน แต่มีวิธีการให้แต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงอย่างอิสระด้วยช่องทางออนไลน์  แม้กระทั่งการใช้
แบบสอบถามในการส�ารวจความคิดเห็นเริ่มใช้แบบสอบถามออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการ
ส�ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิธีเดลฟายแบบเรียลไทม์
อกีวธิกีารหนึง่ทีพ่ฒันามาจากวธิเีดลฟายคอืวธิเีดลฟายแบบเรยีลไทม์หรอืเวลาจรงิ (real-time Delphi) 
คณะผู้วิจัยในโครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The Millennium Project) ของสมาพันธ์แห่งสมาคม
สหประชาชาติโลก (World Federation of United Nations Associations) ได้พัฒนาวิธีการนี้ โดย
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ยึดหลักการพื้นฐานเหมือนกับวิธีการเดลฟายทั่วไป คือ การใช้แบบสอบถามที่ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญที่ไม่
เปิดเผยตัวตนและมีการป้อนกลับข้อมูล13 ข้อแตกต่างจากแบบดั้งเดิมคือผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคน
สามารถเข้าถึงแบบสอบถามบนเว็บไซต์ เม่ือกรอกค�าตอบบนเว็บไซต์แล้ว ระบบเดลฟายจะส่งข้อมูล
ไปยังฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ (server) ท่ีประมวลผลทันที แล้วจึงส่งผลการค�านวณกลับไปยังผู้เข้า
ร่วมกระบวนการทุกคน พร้อมกันน้ีทุกคนจะเห็นค่าเฉล่ียหรือพิสัยของค�าตอบ รวมทั้งเหตุผลทั้งหมด
ที่แต่ละคนได้ให้ไว้ 

วิธีเดลฟายแบบเรียลไทม์ไม่ได้มีการส�ารวจเป็นรอบ เหมือนวิธีการเดลฟายแบบดั้งเดิม แต่ผู้เข้า
ร่วมสามารถเปลี่ยนค�าตอบและเหตุผลของตนเองได้ เมื่อได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยหรือพิสัยของค�า
ตอบของคนอืน่ในกลุม่ แต่ละคนอาจเปลีย่นค�าตอบของตนเองได้เสมอ หลกัการพ้ืนฐานของวธิกีารเดล
ฟายยงัคงมอียูใ่นวธิกีารแบบเรยีลไทม์ ทัง้ความเป็นนรินาม การป้อนกลบัข้อมลูและผลลพัธ์ และการน�า
เสนอผลลพัธ์ให้กบัผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ  ข้อดขีองการท�าเดลฟายแบบเรยีลไทม์คือความสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถใช้ได้กับผู้เช่ียวชาญจ�านวนมากท่ีอยู่ในหลายพื้นที่พร้อมกันหรือแม้แต่ทั่วโลก แต่ต้องมี
การเตรยีมพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้เวบ็ไซต์ ฐานข้อมลูและความสามารถในการประมวลผลทันที 
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วงล้ออนาคตและรูป
อนาคตหลายเหล่ียม

วงล้ออนาคต (Futures Wheel) เป็นวิธีการคาดการณ์ที่ใช้วิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์และผลกระทบ
ของแนวโน้ม เหตุการณ์ และประเด็นอุบัติใหม่ รวมถึงการตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลกระทบ
ดังกล่าวมีทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมหลายทอด นักอนาคตศาสตร์ เจอโรม เกลน (Jerome 
Glenn) พัฒนาวิธีการนี้ใน พ.ศ. 2514 ซึ่งต่อมากลายเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และพิจารณาผลกระทบในอนาคต และสร้างข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ส�าหรับกระบวนการวิเคราะห์นโยบายและการคาดการณ์เพื่อก�าหนดนโยบาย  วิธีการนี้
ต่อมาได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านอนาคตศึกษาและการวางแผนด้านต่าง ๆ และมีชื่อเรียก
อื่น เช่น วงล้อการด�าเนินการ (Implementation Wheel) วงล้อผลกระทบ (Impact Wheel) แผนที่
ความคิด (Mind Map) และการโยงใยผลกระทบ (Webbing)  

วธิกีารวงล้ออนาคตเป็นวธิกีารทีใ่ช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อนยุง่ยาก ใช้เพยีงกระดาษเปล่าและปากกา แต่
เป็นเคร่ืองมอืท่ีทรงพลงัและใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างด ีจงึได้รบัความนยิมมากในหมู่นกัอนาคตศาสตร์ทัว่
โลก ทัง้ในด้านการเรยีนการสอนด้านอนาคตศาสตร์และการวางแผน รวมถงึการใช้งานจรงิเพือ่วางแผน
นโยบายสาธารณะและการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัเอกชน ทัง้ในการระบถุงึปัญหาและโอกาสในอนาคต 
สินค้าและการบริการใหม่ และช่องทางตลาดใหม่ รวมถึงการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ใหม่ วงล้ออนาคตมีความคล้ายคลึงกับการวาดแผนที่ความคิด (mind mapping) ซึ่งแสดงผลกระทบ
สืบเนื่องเป็นเส้นตรงจากเหตุการณ์หรือแนวโน้มตั้งต้น ในขณะที่วงล้ออนาคตแสดงความสัมพันธ์เป็น
วงกลม แผนที่ความคิดใช้ได้ดีในการส�ารวจความคิด แต่ไม่ได้แบ่งแยกผลกระทบเป็นล�าดับขั้นดังใน
กรณีของวิธีวงล้ออนาคต

วงล้ออนาคตเป็นวธิกีารระดมสมองแบบมโีครงสร้าง (structured brainstorming) ทีใ่ช้ต้ังค�าถาม
และหาค�าตอบเกี่ยวกับอนาคต ขั้นตอนเริ่มแรกคือการเขียนชื่อแนวโน้มหรือเหตุการณ์ในวงกลมตรง
กลางกระดาษ แล้วจึงลากเส้นออกจากวงกลมนั้นคล้ายกับซ่ีวงล้อ แล้วจึงเขียนผลกระทบโดยตรง
ในขั้นแรกตรงปลายซี่ล้อนั้น ต่อจากนั้น จึงลากเส้นต่อไปอีกเพื่อแสดงผลกระทบขั้นต่อไป ดั่งเป็นวง
ล้อวงที่สอง ท�าเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนเห็นภาพที่ชัดเจนและครอบคลุมของผลกระทบของเหตุการณ์
หลักที่เขียนไว้ตรงกลางวงล้อนั้น
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วิธีการวงล้ออนาคตนอกจากใช้วิเคราะห์ผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากแนวโน้มหรือเหตุการณ์
ในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างครอบคลุมแล้ว ยังใช้ในการพยากรณ์และฉายรายละเอียด
ของฉากทัศน์ในอนาคต โดยสะสางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และการพัฒนา
แนวคิดใหม่จากแนวคิดท่ีมีอยู่แต่เดิม อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีไปพร้อมกัน ในการนี ้คณะท�างานจะเลอืกฉากทศัน์ทีส่นใจและประเดน็ในฉากทศัน์นัน้ทีต้่องการ
ขยายความ แล้วด�าเนนิกระบวนการระดมสมองเพือ่ระบผุลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ์หรอืแนวโน้ม
ในฉากทศัน์นัน้  จากนัน้ คณะท�างานอาจวเิคราะห์ประเดน็เดยีวกนัในฉากทศัน์อืน่ เพือ่เปรยีบเทยีบราย
ละเอียดของแต่ละฉากทัศน์ส�าหรับการประเมินทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป   

ที่มา: Belfo et al. (2015)

แผนภาพที่ 6
ตัวอย่างภาพวงล้ออนาคต
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ขั้นตอนและวิธีการ
การระดมสมองเพื่อจัดท�าวงล้ออนาคตเริ่มจากการก�าหนดประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็น
ปัจจัย แนวโน้ม แนวคิด หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สนใจ กระบวนการระดมสมองเริ่มจากการ
เขียนประเด็นดังกล่าวตรงกลางกระดาษ ฟลิปชาร์ท กระดาน หรือใช้โปรเจกต์เตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ 
จากนั้น กระบวนกร (facilitator) หรือผู้ด�าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�าเสนอ
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยตรงจากเหตุการณ์หรือปัจจัยเริ่มต้นนั้น แล้วจึงวาดเส้น
ตรงเหมอืนซีล้่อจากวงกลมตรงกลาง จงึลากเส้นเชือ่มผลกระทบขัน้แรกเข้าด้วยกนัเป็นวงกลมหรอืวงรี

จากนั้น กระบวนกรจะขอให้ผู้เข้าประชุมลืมปัจจัยตั้งต้นที่อยู่ตรงกลางวงล้อไปก่อน แล้วเสนอ
ผลกระทบขัน้ต่อไปทีค่ดิว่าจะเกดิขึน้จากผลกระทบขัน้แรก  เมือ่ได้ผลกระทบขัน้ทีส่องแล้ว จงึลากเส้น
วงกลมอีกวงหนึ่ง  ผู้จัดการประชุมสามารถก�าหนดจ�านวนวงรอบของวงล้อได้ตามความเหมาะสมของ
เวลาและทรพัยากรท่ีมอียู ่หลกัการพืน้ฐานของการระดมสมองเพือ่สร้างวงล้ออนาคตคือ การเปิดโอกาส
ให้ผูเ้ข้ารว่มประชมุสามารถเสนอความคิดเหน็ได้อยา่งอสิระในช่วงแรก โดยไมป่ระเมนิว่าประเด็นทีน่�า
เสนอมาถูกต้องหรือไม่ หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน จากนั้น จึงใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งใน
การอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินและตัดสินใจร่วมกันว่า ประเด็นไหนมีความเป็นไป
ได้มากกว่ากัน คล้ายกับขั้นตอนการสร้างความชัดเจนในกระบวนการระดมสมองทั่วไป  

ที่มา: Belfo et al. (2015)

แผนภาพที่ 7
ตัวอย่างวงล้ออนาคตของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วงล้ออนาคตเป็นวธิกีารทีด่�าเนนิการได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมอือะไรเป็นพเิศษ และไม่ต้องมกีาร
ฝึกอบรมอะไรเป็นพเิศษ ในขณะทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุสามารถเข้าใจวธิกีารและกระบวนการได้ง่าย  วธิกีาร
นีส้ามารถใช้ได้ในแทบทกุขัน้ตอนทีต้่องการท�าความเข้าใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์และ
แนวโน้มในกระบวนการคาดการณ์ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและใช้ได้ดีในหลายสถานการณ์ 

วงล้ออนาคตสามารถใช้ได้ในการสร้างวงจรสะท้อนกลับ (feedbook loop) ทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ซึ่งแสดงผลกระทบขั้นต่อ ๆ  ไปท่ีย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงเชิงเหตุ
และผลด้วยวิธีการวงล้ออนาคตสามารถพัฒนาต่อเป็นผังพลวัตระบบ (system dynamics) ส�าหรับ

อกีวธิกีารหนึง่คอื ก่อนทีจ่ะเขยีนผลกระทบใดลงไปในกระดาษ กระบวนกรอาจเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้า
ร่วมประชมุอภปิรายกนั เพือ่เลอืกผลกระทบทีค่ดิว่าน่าจะมโีอกาสเกิดขึน้จรงิ ถ้าทกุคนในกลุม่เหน็ด้วย
ว่า ปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงน่าจะเกิดขึ้นจริง จึงระบุและบันทึกลงไปในวงล้ออนาคต ที่ประชุมอาจใช้หลัก
เกณฑ์ฉันทามติในการเลือกประเด็นที่จะเขียนลงไปในวงล้ออนาคต และเพื่อตัดประเด็นที่ไม่น่าจะเกิด
ขึ้นออกไป เพื่อให้กระบวนการกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแสดงล�าดับขั้นของผลกระทบเป็นข้ันท่ีหน่ึง สองและสาม อาจใช้วิธีการอ่ืนแทนการสร้าง
วงกลมเป็นรอบ ๆ ได้ เช่น การใช้ลูกศรสองเส้นระหว่างผลกระทบขั้นที่หน่ึงกับขั้นที่สอง และลูกศร
สามเส้นระหว่างผลกระทบข้ันท่ีสองกับขั้นท่ีสาม ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถแสดงผลกระทบไขว้ 
(cross impact) ได้

ที่มา: David Snyder U.S. National Security Agency อ้างใน Glenn (2009a)

แผนภาพที่ 8
ตัวอย่างวิธีการแสดงวงล้ออนาคตที่ใช้จ�านวนลูกศรแทนล�าดับขั้นของผลกระทบ
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การวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไปได้ วิธีการวงล้ออนาคตเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถคิด
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ได้ด้วยกรอบแนวคิดเชิงระบบโครงข่ายที่มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ซับ
ซ้อนและยืดหยุ่น แทนที่จะเป็นระบบแบบง่ายท่ีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเป็นแบบเส้นตรงและมี
ล�าดับศักย์ นอกจากนี้ รูปแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏออกมาในวงล้ออนาคตอาจขัดแย้งซึ่งกันและกัน 
ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  วิธีการวงล้ออนาคตจึงสะท้อนพื้นฐาน
ด้านทฤษฎีเชิงระบบแบบซับซ้อนและมีพลวัต อีกท้ังยังเป็นวิธีการที่แสดงภาพความสัมพันธ์ที่เข้าใจได้
ง่ายและสื่อสารได้อย่างชัดเจน

อย่างไรกต็าม ในกระบวนการเชือ่มต่อปัจจัยต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัเป็นวงล้ออนาคต ความซบัซ้อนท่ีเกดิ
ขึ้นอาจท�าให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการหรือกระบวนกรไม่สามารถสร้างรูปแบบของภาพอนาคตที่เข้าใจได้ 
แม้ว่าจดุแขง็ของวธิกีารนีอ้ยูท่ี่การค้นพบรปูแบบความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนของปัจจยัต่าง ๆ  ในภาพอนาคต 
แต่กระบวนการระดมสมองอาจท�าให้ประเด็นที่ปรากฏมีความซับซ้อนเกินไปจนไม่สามารถสร้างภาพ
ความสมัพันธ์ทีช่ดัเจนขึน้ได้ การใช้วธิกีารวงล้ออนาคตจงึต้องระวงัไม่ให้ประเดน็ต่าง ๆ  ซบัซ้อนจนเกนิไป

ข้อจ�ากัดอีกประการหนึ่งของวิธีการวงล้ออนาคตคือ ผลลัพธ์จากการระดมสมองขึ้นอยู่กับความรู้
และความสามารถของคนที่เข้าร่วมกระบวนการ ไม่เฉพาะในการระบุปัจจัยหรือผลกระทบที่ส�าคัญ แต่
รวมไปถึงการเข้าใจผิดว่า ปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เป็นแบบเหตุและผล (causation) แต่ในความ
เป็นจริงแล้วเป็นแบบสหสัมพันธ์ (correlation) นอกจากน้ี ผลกระทบที่แสดงในวงล้ออนาคตอาจไม่
แสดงถึงจงัหวะเวลาและความเป็นไปได้ของการเกดิผลกระทบ โดยเฉพาะเมือ่เปรียบเทยีบกบัผลกระทบอืน่ 
ข้อจ�ากัดนี้ท�าให้นักอนาคตศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมขึ้นมา เพื่อแก้ไขข้อจ�ากัด
เกี่ยวกับช่วงเวลาและระดับความเป็นไปได้ของผลกระทบต่าง ๆ

รูปอนาคตหลายเหลี่ยม 
วธิกีารศกึษาอนาคตแบบรปูอนาคตหลายเหลีย่ม (Futures Polygon) พฒันามาจากวธิกีารวงล้ออนาคต 
โดยนักอนาคตศาสตร์ชื่ออันโทนีโอ ปาชิเนลลี (Antonio Pacinelli)  ปาชิเนลลีวิพากษ์ว่า แนวคิดวง
ล้ออนาคตแบบเดิมมีข้อจ�ากัดในการประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่การ
ประเมินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่จ�าเป็นในการคาดการณ์และการก�าหนดแนวทางการน�าผลลัพธ์
จากการคาดการณ์ไปด�าเนินการต่อ14 เกณฑ์หน่ึงท่ีวิธีการวงล้ออนาคตใช้ในการประเมินความเป็นไป
ได้คือฉันทามติของผู้เข้าร่วมกระบวนการ กล่าวคือ ถ้าผู้ร่วมสร้างวงล้ออนาคตเห็นด้วยกันทั้งหมดว่า 
เหตกุารณ์หรอืผลกระทบหนึง่มโีอกาสเกดิขึน้จรงิ น่าจะเป็นหลักประกนัได้ว่า เหตกุารณ์หรอืผลกระทบ
นั้นเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในอนาคต (plausible) แนวคิดนี้เชื่อว่า การตัดสินใจดังกล่าวควรเกิดขึ้นก่อนการ
คาดการณ์หรอืการสร้างฉากทศัน์ แต่เกณฑ์ดงักล่าวไม่ระบรุะดบัความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์หรอืผลก
ระทบหนึ่งภายในระยะเวลาที่สนใจ นอกจากนี้ วิธีการวงล้ออนาคตยังมีข้อจ�ากัดอื่นเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น เมื่อใดที่ผลกระทบจะปรากฏให้เห็นและเม่ือใดที่จะแสดงผลกระทบมากที่สุด 
และผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นยาวนานเท่าใด 
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วิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมมุ่งแก้ไขข้อจ�ากัดดังกล่าว โดยเพิ่มขั้นตอนการประเมินระดับความ
เป็นไปได้ของผลกระทบท่ีคาดการณ์ได้จากวิธีวงล้ออนาคต พร้อมกับประเมินต�าแหน่งและช่วงเวลาท่ี
ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้น วิธีการนี้เหมาะส�าหรับขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างฉากทัศน์ ซึ่งเน้นการ
ประเมินความเป็นไปได้ของฉากทัศน์มากกว่าการประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หน่ึง คุณลักษณะและวัตถุประสงค์หลักของวิธีวงล้ออนาคตและรูปอนาคตหลายเหล่ียมอยู่ตรงที่การ
สร้างฉากทัศน์ท่ีเกิดจากหลายเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราว เมื่อเหตุการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นมา ก็จะท�าให้ความเป็นไปได้ที่อีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นเพิ่มตามมาได้ 

วิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมมีกระบวนการวิเคราะห์โดยคร่าวดังนี้
• ขั้นตอนแรกด�าเนินการเหมือนกับวิธีการวงล้ออนาคตทั่วไป โดยใช้เกณฑ์การลงมติแบบ

เอกฉันท์ในการตัดผลกระทบและประเด็นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงออกก่อน เพื่อเน้นเหตุการณ์
ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้น

• จากนั้น ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะระบุค่าความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หรือผลกระทบหนึ่ง จะ
เกดิขึน้โดยอาจประชมุและอภปิรายกัน แล้วตกลงร่วมกันว่าความเป็นไปได้อยูท่ีร่ะดับใด  อกี
ช่องทางหนึง่คอืการผ่านกระบวนการสือ่สารอ่ืน เช่น การตอบค�าถามผ่านทางกระบวนการเดล
ฟาย ตวัอย่างค�าถามทีใ่ช้คอื ความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์หรอืผลกระทบจากกระบวนการ
วงล้ออนาคต ภายในช่วงเวลา 1 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี อยู่ที่ระดบัใด

• เมื่อได้ค�าตอบทั้งหมดแล้ว จึงแสดงตัวเลขความเป็นไปได้ออกมาในแผนภาพ  โดยเริ่มจาก
การก�าหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วแบ่งวงกลมออกเป็นเส้ียว ตามจ�านวนผลกระทบ
ที่ต้องการประเมินความเป็นไปได้ จากนั้นจึงลากเส้นตรงที่แสดงระดับความเป็นไปได้หรือ
ความแน่นอนของแต่ละผลกระทบ ผลกระทบหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นใกล้ ร้อยละ 100 เท่าใด 
เส้นรศัมจีะยาวใกล้จรดกบัขอบเส้นวงกลมเท่านัน้ เมือ่ลากเส้นรัศมไีด้ครบทุกเหตกุารณ์แล้ว 
จึงลากเส้นเชื่อมจุดปลายเส้นรัศมีท้ังหมด เพื่อวาดเป็นรูปหลายเหล่ียมต่อไป วิธีการน้ีช่วย
ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบที่ได้คาดการณ์จากวิธีการวงล้ออนาคต แผนภาพข้าง
ล่างแสดงตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมแสดงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่คาดการณ์จาก
กระบวนการสร้างวงล้ออนาคต

ที่มา: Pacinelli (2006)

แผนภาพที่ 9
รูปอนาคตหลายเหลี่ยมแสดงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต
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วธิกีารรูปอนาคตหลายเหลีย่มสามารถใช้ร่วมกบัวธิกีารคาดการณ์แบบอืน่ ตวัอย่างเช่น ในโครงการ
วิเคราะห์โอกาสในการท�างานของคนจนในพื้นที่ Chieti-Ortona ในอิตาลี นักวิจัยได้ผสมผสานวิธีการ
ประชุมกลุ่มย่อย การท�าเดลฟายเก่ียวกับนโยบาย วงล้ออนาคต และรูปอนาคตหลายเหลี่ยม โดยใช้
แต่ละวิธีการในแต่ละขั้นตอนของการคาดการณ์ ดังตัวอย่างหน้าถัดไป

ที่มา: Pacinelli (2006)

แผนภาพที่ 10
การผสมผสานวิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมกับวิธีการคาดการณ์อื่น ๆ
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การวิเคราะห์ผลกระทบ	

การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เป็นกลุ่มวิธีการศึกษา
อนาคต ที่แบ่งผลกระทบออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ผลกระทบของเหตุการณ์ (event impact) ซึง่
เกดิขึน้เมือ่เหตกุารณ์หนึง่ทีเ่กดิข้ึนในระบบหนึง่  ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact) ซ่ึงเป็นผลกระทบของ
เหตุการณ์หนึ่งต่อแนวโน้ม และผลกระทบไขว้ (cross-impact) ซึ่งเป็นผลกระทบระหว่างเหตุการณ์
ต่าง ๆ

การวิเคราะห์ผลกระทบเหตุการณ์ (Event Impact Analysis) เน้นผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ท้ังท่ีคาดการณ์ได้หรือไม่สามารถเล่ียงได้ ทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบ
เหตุการณ์อาจใช้ร่วมกับการศึกษาอนาคตวิธีการอื่น เช่น วิธีวงล้ออนาคตและวิธีรูปอนาคตหลาย
เหลีย่ม ทัง้สองวธิกีารนีส้ามารถใช้ร่วมกบัวธีิการเดลฟายเพือ่ประเมนิความเป็นไปได้ของผลกระทบและ
เหตกุารณ์อนาคตในแต่ละฉากทศัน์ทีพ่ฒันามา แล้วจงึพฒันาเป็นรปูอนาคตหลายเหลีย่ม เพือ่แสดงค่า
ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต

อกีวธิกีารหนึง่เป็นการศึกษาผลกระทบของเหตกุารณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ในอนาคตต่อแนวโน้มของ
ปรากฏการณ์ที่สนใจ15 วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม (Trend Impact Analysis) เป็นการ
ประมาณค่านอกช่วง (extrapolate) ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือปรากฏการณ์ที่
แสดงด้วยตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ แล้วใช้วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญในการปรับแนวโน้ม
ของปรากฏการณ์ดังกล่าวตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการน้ีสามารถใช้ร่วมกับวิธีการแบบ
จ�าลองอื่นได้

อีกวิธีการหน่ึงคือการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) ซึ่งพิจารณาผลกระทบ
ทีแ่ต่ละเหตกุารณ์มต่ีอกัน วธิกีารพืน้ฐานของการวเิคราะห์คอืการสร้างตารางไขว้ (matrix) โดยทีแ่ต่ละ
ช่องตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ของแต่ละชุดเหตุการณ์ วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้สามารถใช้ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคตที่หลากหลาย เช่น การปรับค่าความเป็นไปได้จากวิธีการเดลฟาย16 
การคาดคะเนแนวโน้มในอนาคต17 และการสร้างฉากทัศน์18 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ แบบจ�าลองสถานการณ์ (simulative approach) แบบฮิวริสติก 
(heuristic approach) และแบบการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (optimization approach)
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม 
วิธีคาดการณ์ผลกระทบเชิงปริมาณใช้ข้อมูลจากอดีตโดยท่ัวไป โดยประมาณค่านอกช่วงตามแนวโน้ม
ที่มีอยู่เดิมไปยังอนาคต วิธีการน้ีใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานในงานวิจัยในหลายศาสตร์และ
สาขาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา (time-series) อาทิ วิธีเศรษฐมิติในเศรษฐศาสตร์ อย่างไร
ก็ตาม วิธีการวิเคราะห์แนวนี้ไม่ค�านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในองค์กร หรือใน
พื้นที่หรือบริบทที่ศึกษา ข้อสมมติของวิธีการนี้จึงอยู่ที่ว่า ปัจจัยขับเคลื่อนหรือตัวแปรต้นที่เป็นสาเหตุ
ของการเปลีย่นแปลงในอดตี จะยงัคงสร้างผลกระทบหรอืผลลพัธ์แบบเดมิต่อไป วธิกีารนีย้งัไม่ค�านงึว่า 
เหตุการณ์หรือปัจจัยบางอย่างในอนาคตอาจท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เคยมีมาแต่อดีตต้อง
เปลี่ยนไป จนท�าให้แนวโน้มทีผ่่านมาไม่เป็นไปตามทิศทางหรือระดบัเดมิ วธิกีารคาดการณ์แบบนี ้ท�าให้
ผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ไม่เปิดช่องให้กับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จึงท�าให้การวางแผนไม่ได้เตรียมพร้อม
ส�าหรับเหตุการณ์ในลักษณะนั้น

ด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าว จึงมีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มขึ้นในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1970 เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ตามแนวโน้มแบบเดิม โดยปรับการวิเคราะห์แบบอนุกรม
เวลาให้ค�านงึถงึเหตุการณ์ท่ีอาจเปลีย่นแปลงแนวโน้มทีเ่ป็นมาจากอดีต วธิกีารนีเ้ริม่จากการจนิตนาการ
และระบเุหตกุารณ์หรอืปัจจยัทีอ่าจเปลีย่นทศิทางหรอืระดบัการเปลีย่นแปลงของแนวโน้มทีส่นใจ โดย
วิเคราะห์ทั้งชุดปัจจัยและเหตุการณ์ส�าคัญ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างของการใช้วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม ได้แก่ งานศึกษาของบริษัท Health 
Care Futures ซึง่ใช้วธิกีารนีใ้นการคาดการณ์อนาคตของตลาดยา และโครงการมลิเลนเนยีมโปรเจกต์ 
(Millennium Project) ใช้วธิกีารนีใ้นการสร้างดชันสีถานการณ์อนาคต (State of the Future Index) 

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มมีสองขั้นตอนหลัก ในขั้นแรก นักวิเคราะห์จะลาก
เส้นตรงหรือเส้นโค้งตามแนวโน้มตามข้อมูลในอดีต เพื่อประมาณค่านอกช่วงแล้วลากเส้นไปยังอนาคต
ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุไม่คาดคิด เส้นแนวโน้มน้ีเรียกว่าเส้นฐาน (baseline) ที่แสดงถึงสถานการณ์ฐาน 
(baseline scenario) ในกรณีท่ีไม่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์แทรกซ้อนใด ๆ นักวิเคราะห์สามารถเลือก
เส้นที่สะท้อนแนวโน้มตามข้อมูลจริงมากที่สุด โดยใช้ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (algorithm) ที่
เหมาะสม การเลือกเส้นฐานมีความส�าคัญมาก เพราะจะก�าหนดสถานการณ์พื้นฐานที่วิเคราะห์เปรียบ
เทียบการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนต่อมาเป็นการส�ารวจ รวบรวมและประมวลความเห็นและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญใน
การค้นหาและระบุเหตุการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้นและท�าให้แนวโน้มจากอดีตเปลี่ยนแปลงไป โดยระบุ
ทัง้เหตกุารณ์ทีค่าดว่าจะเกดิ ระดบัความเป็นไปได้ ภายในช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ และผลกระทบทีค่าดว่า
จะเกิดขึ้นกับแนวโน้มในอนาคต นักวิเคราะห์อาจเพิ่มขั้นตอนที่สาม คือ การสร้างสถานการณ์หรือฉาก
ทศัน์อนาคตทีค่�านงึถงึเหตกุารณ์และปัจจยัทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ แผนภาพที ่11 แสดงแนวคิดพืน้ฐานของ
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มเหมาะส�าหรับการประเมินนโยบาย โดยผู้ประเมินสามารถ
เปรยีบเทยีบค่าของปัจจยัหรอืตัวแปรท่ีสนใจในสถานการณ์ทีไ่ม่ท�าอะไร (do-nothing) กบัสถานการณ์
ที่ด�าเนินนโยบาย โดยคาดประมาณระดับความเป็นไปได้และระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
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นโยบายนั้น อีกแนวทางหนึ่งคืออาจใช้วิธีการนี้ในการจัดล�าดับของชุดทางเลือกนโยบายว่า นโยบาย
ไหนจะท�าให้เกดิผลกระทบมากทีส่ดุในช่วงเวลาทีส่นใจ นโยบายหรอืมาตรการบางประการอาจสร้าง
ผลกระทบได้เรว็ แต่มผีลจ�ากดัในช่วงเวลาสัน้ ในขณะทีบ่างมาตรการอาจสร้างผลลพัธ์ช้าแต่ยัง่ยนืกว่า 
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จะท�าให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการวิเคราะห์ขั้นแรกที่ลากเส้นแนวโน้มจากปัจจุบันไปยังอนาคต ผู้วิเคราะห์ต้องก�าหนดเส้น
แนวโน้มจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยข้อมูลท่ีมีอยู่ โดยเลือกประเภทแนวโน้มที่น่าจะแสดงรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด  ประเภทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมีอยู่หลายแบบ นับตั้งแต่แนวโน้มแบบ
เส้นตรง (linear) ที่ใช้อยู่ทั่วไปในการพยากรณ์ข้ันพื้นฐาน แนวโน้มแบบเลขยกก�าลัง (power)  
แบบฟังก์ชันเลขช้ีก�าลัง หรือเอกซ์โพเนนเชียล (exponential) ไปจนถึงแนวโน้มแบบลอการิทึม 
(logarithm) และแบบพหุนามหรือโพลิโนเมียล (polynomial) ตามตัวอย่างในแผนภาพข้างล่างนี้  

ดัดแปลงจาก: Glenn (2009c)

ดัดแปลงจาก: Glenn (2009c)

แผนภาพที่ 11
แนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มในอนาคต

แผนภาพที่ 12
ประเภทแนวโน้ม
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การเลือกประเภทแนวโน้มมีความส�าคัญมากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มในอนาคต 
เนือ่งจากจะก�าหนดสตูรค�านวณทีใ่ช้ในการคาดการณ์ไปยงัอนาคต  เม่ือเลือกประเภทแนวโน้มและสูตร
ทีใ่ช้ในการลากเส้นแนวโน้มได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงไปยงัอนาคตในกรณี
ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือปัจจัยขับเคลื่อนอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้
อีกวิธีการหนึ่งในชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบคือการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ซึ่งพัฒนาโดยเธ
โอดอร์ กอร์ดอน (Theodore Gordon) และโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) ใน พ.ศ. 2509 วิธีการ
นี้มุ่งวิเคราะห์ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ต่อความเป็นไปได้ในอนาคต 
วิธีการนี้มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อสมมติในการคาดการณ์ด้วยวิธีเดลฟาย กล่าวคือ ในกรณีเดล
ฟาย ผู้เชี่ยวชาญต้องระบุค่าความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง โดยไม่ได้ค�านึงถึงกรณีที่อีก
เหตุการณ์หนึ่งมีผลกระทบที่ท�าให้ค่าความเป็นไปได้น้ันเปลี่ยนไป แต่ในความเป็นจริงปัจจัยหลาย
อย่างอาจมีปฏิสัมพันธ์กันและท�าให้ค่าความเป็นไปได้ของผลกระทบเปลี่ยนไป วิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ได้รบัการพฒันาต่อมา จนกลายเป็นวธิกีารคาดการณ์ส�าคัญทีใ่ช้ร่วมกบัวธิกีารอืน่ ๆ  นอก
เหนือจากวิธีการเดลฟาย

การวเิคราะห์ผลกระทบไขว้สามารถใช้เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการกวาดสญัญาณส�าหรับอนาคต
ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อลดความไม่แน่นอนในการวางแผน ชุดวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้มีอยู่
หลายวิธีการย่อย หน่ึงในนั้นคือวิธีการระบบและตารางผลกระทบไขว้ (Cross Impact Systems 
and Matrices – SMIC)19 ในปัจจุบัน มีโปรแกรมซอฟแวร์ส�าเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบไขว้อยู่
หลายโปรแกรม

ดัดแปลงจาก Bigdatalens.com

แผนภาพที่ 13
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม
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ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้  นักวิเคราะห์จะค�านวณความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น แล้วปรับระดับความเป็นไปได้ตามระดับปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื่น ๆ  ที่วิเคราะห์ไปพร้อมกัน 
ข้อสมมติพืน้ฐานของแนวทางนีค้อื เหตกุารณ์และปัจจยัต่าง ๆ  มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เหตกุารณ์
ที่เราสังเกตเห็นไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียว แต่เกิดจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันจนท�าให้เกิดผลกระทบไขว้

ขั้นตอนและวิธีการ 
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อการคาดการณ์มีขั้นตอนหลักดังนี้ 

ก�าหนดจ�านวนและประเภทของปัจจัย
ขัน้ตอนแรกของการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้คอืการก�าหนดชุดเหตกุารณ์หรอืปัจจยัหลกัทีต้่องการ

วเิคราะห์ การเลอืกชดุเหตกุารณ์หรอืปัจจยันีส้�าคญัมาก เพราะถ้าน้อยเกนิไป การวเิคราะห์จะไม่สามารถ
ระบุถึงปัจจัยส�าคัญและผลกระทบส�าคัญได้ แต่ถ้ามากเกินไป จะท�าให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อน
เกินกว่าความจ�าเป็น และอาจท�าให้ไม่สามารถเห็นภาพที่ชัดเจน  ถ้าจ�านวนปัจจัยที่ต้องการวิเคราะห์
มีทั้งหมด n ประการ จ�านวนปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จะเท่ากับ n2 – n แสดง
ว่า ยิง่จ�านวนปัจจยัมากขึน้เท่าไหร่ การวเิคราะห์จะมคีวามซบัซ้อนเพิม่ขึน้อย่างทวคีณูเท่านัน้ การศกึษา
ผลกระทบไขว้โดยมากจะมีจ�านวนปัจจัยอยู่ที่ประมาณ 10-40 ปัจจัย20

การระบุปัจจัยชุดแรกสามารถท�าได้โดยการทบทวนส่ิงตีพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมกับการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเกี่ยวข้อง ต่อจากนั้น จึงตัดบางปัจจัยที่ซ�้าซ้อนกันออก หรือรวมบางปัจจัยที่ความ
หมายคล้ายกนัเข้าด้วยกนั โดยอาจปรบัเปลีย่นชือ่เรยีกปัจจัยใหม่ให้เหมาะสม การวเิคราะห์ผลกระทบ
ไขว้จะท�าได้ง่าย ถ้าปัจจัยต่าง ๆ เป็นอิสระซึ่งกันและกันอย่างมากที่สุด  

ประมาณค่าความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เดี่ยว
เมื่อระบุรายการปัจจัยท่ีต้องการวิเคราะห์ท้ังหมดแล้ว จึงประมาณค่าความเป็นไปได้ที่แต่ละ

เหตุการณ์จะเกิดข้ึนภายในช่วงเวลาในอนาคตท่ีได้ก�าหนดไว้ โดยในขั้นแรกสมมติก่อนว่า แต่ละ
เหตกุารณ์เกดิขึน้โดยไม่มเีหตกุารณ์อืน่เกดิข้ึนพร้อมกนั ค่าความเป็นไปได้นีจ้ะได้มาจากกลุม่ผู้เชีย่วชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้ก�าหนดไว้ โดยอาจมาจากการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือ
การประชมุกลุ่มย่อย เม่ือได้ค่าความเป็นไปได้ชดุแรกแล้ว ขัน้ต่อไปจะเป็นการประมาณค่าความเป็นไป
ได้ที่ปรับตามผลกระทบที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ  

เน่ืองจากการคาดประมาณค่าความเป็นไปได้ดังกล่าวใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ จึงมีข้อวิพากษ์ว่า การคาดประมาณค่าความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ในชุดแรกนั้น 
ผู้เชี่ยวชาญได้ค�านึงถึงการเกิดข้ึนของปัจจัยอื่น ๆ ไปพร้อมกันแล้ว ค่าความเป็นไปได้ของปัจจัยหรือ
เหตกุารณ์ต่าง ๆ  จงึได้รวมผลกระทบไขว้ไว้แล้วในความคิดของผู้เช่ียวชาญ ในกรณนีี ้การวเิคราะห์ผลก
ระทบไขว้จงึมไีว้เพือ่ตรวจสอบว่า ค่าความเป็นไปได้จากการส�ารวจรอบแรกแบบไม่มปีฏสิมัพนัธ์กบัรอบ
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ที่สอง หรือปฏิสัมพันธ์มีความสอดคล้องกันหรือไม่และอย่างไร เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างตารางค่าความเป็น
ไปได้ที่สมบูรณ์แล้ว จะสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า เมื่อมีนโยบาย มาตรการ หรือปัจจัยใหม่ใดเกิดขึ้น
แล้ว ค่าความเป็นไปได้ของแต่ละปัจจัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 

ประมาณค่าความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไข
ขั้นตอนต่อมาคือการประมาณค่าความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไข (conditional probabilities) ซึ่ง

เป็นการคาดประมาณผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เมื่อมเีหตกุารณ์หรอืปัจจยัหนึง่เกดิขึน้ก่อนหน้านัน้ 
ตัวอย่างกรณีสมมติเช่น ระดับความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีบริการแท็กซี่ไร้คนขับในอีก 10 ปีข้าง
หน้าอาจประมาณค่าได้ที ่0.50 แต่ถ้ารฐับาลเปลีย่นกฎหมายด้านขนส่งสาธารณะอาจท�าให้ค่าความเป็น
ไปได้เพิ่มขึ้นเป็น 0.75 ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ผู้วิจัยจะถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของคู่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ต้องการวิเคราะห์

ตรวจสอบความถูกต้อง
จากนัน้ นกัวเิคราะห์จะตรวจสอบความถูกต้องของความเป็นไปได้เชงิเงือ่นไขทีไ่ด้มาในการค�านวณ

ครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดในการค�านวณเชิงคณิตศาสตร์ ขั้นตอนนี้อาจท�าโดยการ
สร้างและวิเคราะห์แบบจ�าลองสถานการณ์ในคอมพวิเตอร์หลายรอบ เพือ่ให้ผลการวเิคราะห์ทีมั่น่ใจได้

วิเคราะห์ฉากทัศน์
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้คือการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์ส�าหรับ

อนาคต หรือการวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์หรือปัจจัยหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างไรบ้าง 
เพื่อสร้างทางเลือกและรายละเอียดในการตัดสินใจต่อไป

ดัดแปลงจาก: Glenn (2009c)
หมายเหตุ: + ผลกระทบเชิงบวก, - ผลกระทบเชิงลบ, ขนาดสัญลักษณ์สื่อถึงระดับผลกระทบ

ตารางที่ 8
ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผลกระทบไขว้
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ในตารางที่ 8 แสดงวิธีการพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ จะเห็นได้ว่า ช่องตารางในแนว
ตั้งและแนวนอนแสดงปัจจัยเดียวกัน แล้วจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละคู่  ค�าถามหลัก
ในการวเิคราะห์ส่วนนีค้อื การเปลีย่นแปลงในปัจจยัหนึง่จะมผีลต่ออกีปัจจยัหนึง่มากเท่าใด โดยระบคุ่า
ความเป็นไปได้นั้นลงไปในแต่ละช่องเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ง่าย ๆ เป็น + หรือ – ดังตัวอย่างตาราง
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ข้างบน

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา โดยมักใช้ผสมผสานกับวิธีการอื่น เช่น การ
ใช้เกมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�าลองสถานการณ์ตามแนวคิดมอนติคาร์โล ข้อจ�ากัดหนึ่งของวิธี
การนี้คือการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการก�าหนดความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์เดี่ยวและ
เหตุการณ์คู่ อีกประเด็นหนึ่งคือ ในโลกแห่งความเป็นจริง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง 
ๆ อาจไม่ได้เกิดเป็นคู่ แต่อาจเกิดขึ้นระหว่างสามปัจจัยหรือมากกว่านั้น  ซึ่งจะท�าให้ปฏิสัมพันธ์มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และท�าให้การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เป็นไปได้ยากขึ้น 

นักอนาคตศาสตร์ทดลองใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมความเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับค่าความเป็นไปได้ วิธีการระบบและตารางผลกระทบไขว้ (Cross Impact Systems and 
Matrices – SMIC) พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งเน้นการใช้แบบสอบถาม ต่อ
มาได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถค�านวณค่าความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไขจากค�าตอบจาก
แบบสอบถาม นอกจากนี้ การใช้วิธีการเดลฟายแบบเรียลไทม์สามารถเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญได้เร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้มักใช้ในการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี 
(technological forecasting) และการวิเคราะห์อนาคตของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเฉพาะทาง
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การวิเคราะห์โครงสร้าง

จากท่ีอธิบายไปก่อนหน้าน้ี เครื่องมือหน่ึงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอนาคตศาสตร์คือตาราง
ผลกระทบ (impact matrix) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์พลวัตของระบบของประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา องค์
ประกอบส�าคญัของการวเิคราะห์ผลกระทบคอืการวเิคราะห์โครงสร้าง (structural analysis) ของระบบ
ที่ต้องการศึกษา รวมถึงยุทธศาสตร์ของผู้กระท�า (actors’ strategies) และความเป็นไปได้ของผลกระ
ทบไขว้ (cross-impact probabilities) 

การวิเคราะห์โครงสร้างมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของระบบโดยรวมต่อประเด็นปัญหาที่ต้องการ
ศกึษาและคาดการณ์ โดยอาจใช้ร่วมกบัการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้ ซึง่มุง่ความสนใจไปทีค่วามสัมพนัธ์
เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  ในระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างมักใช้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการ
สร้างฉากทศัน์ โดยเฉพาะในข้ันตอนการท�าความเข้าใจกบัระบบในภาพรวมและในการระบถุงึปัจจยัขบั
เคลือ่นทีท่�าให้ระบบโดยรวมต้องเปลีย่นไป การวเิคราะห์โครงสร้างใช้ได้ในการสร้างสมมติฐานทีเ่ป็นพืน้
ฐานในการสร้างฉากทัศน์ 

วธิกีารวเิคราะห์โครงสร้างเน้นวเิคราะห์ปัจจยัทีท่�าให้เกดิผลกระทบระหว่างปัจจยักับระบบโดยรวม 
ตวัอย่างวธิกีารในกลุม่นีไ้ด้แก่ วธิกีาร Kane’s Simulation หรอื KSIM21 และวธิกีาร MICMAC (Impact 
Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification) ส�าหรับการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของผู้กระท�าจะเน้นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในระบบ 
อาทิ วิธีการวาดแผนภาพอ�านาจ (Chart of Powers) ที่เสนอโดยเทแนร์ บูโช (Ténière-Buchot) 
และวิธีการ MACTOR ที่แสดงพันธมิตรและคู่ขัดแย้ง  ส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลกระทบ
ไขว้จะเน้นการวเิคราะห์เหตกุารณ์และสมมตฐิานเกีย่วกบัความเป็นไปได้ทีเ่กดิจากผลกระทบไขว้ของคู่
เหตุการณ์หรือปัจจัยทั้งหมดในระบบที่ต้องการศึกษา

การวิเคราะห์โครงสร้างเหมาะส�าหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากและมีหลายปัจจัยสัมพันธ์กัน 
จึงต้องสร้างวิธีการและกระบวนการวิเคราะห์ที่ไม่มองข้ามปัจจัยส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือ
ภายนอกระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญท่ีอยู่ในระบบนั้น การระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาที่ก�าลังวิเคราะห์อยู่เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ฉากทัศน์ในขั้นตอนถัดไปได้ การวิเคราะห์
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โครงสร้างยังเหมาะส�าหรับการคาดการณ์ท่ีต้องการความต่อเน่ืองระยะยาว แต่ละปัจจัยที่น�ามา
วิเคราะห์โครงสร้างจะประกอบไปด้วยดัชนีสองประการ ได้แก่ ดชันอีทิธพิล (influence index) ซ่ึงวดั 
ระดับผลกระทบทีต่วัแปรนัน้มต่ีอระบบโดยรวม และดชันกีารพึง่พา (dependency index) ซึง่วดัระดบั
ผลกระทบที่ระบบโดยรวมมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ

การวิเคราะห์โครงสร้างสามารถช่วยสร้างฉันทามติระหว่างสมาชิกในคณะท�างานการคาดการณ์ 
การวิเคราะห์โครงสร้างนับเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการระดมความคิดไปพร้อมกับการลดความคิดเห็นที่มี
ความเอนเอียง เพื่อสร้างความคิดหรือข้อเสนอในภาพรวมที่ทุกคนสามารถยอมรับได้

ขั้นตอนและวิธีการ
การวิเคราะห์โครงสร้างเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะท�างานที่ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญและนักปฏิบัติใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอนแรกของการวิเคราะห์คือการระบุและก�าหนดปัจจัยที่น่า
จะมผีลกระทบต่อประเดน็ปัญหาทีต้่องการศกึษา แล้วจงึก�าหนดนยิามของปัจจยัทัง้หมดให้ชดัเจน โดย
ให้สอดคล้องกนัในระดบัความละเอยีดและความเฉพาะเจาะจง กล่าวคอื ไม่ให้นยิามมคีวามหมายกว้าง
หรือเฉพาะเจาะจงมากจนเกินไป จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มปัจจัยเป็นปัจจัยภายในระบบและปัจจัยภายนอก
ระบบ และแบ่งตามหัวข้อที่ต้องการศึกษา งานศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างโดยทั่วไปใช้ตัวแปรไม่เกิน 
70-80 ตัวแปร22 

ขัน้ตอนต่อไปเป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย โดยใช้ตารางแสดงปัจจยัทัง้หมดท้ังใน
แนวตั้งและแนวนอน ดังในกรณีของการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ค�าถามหลักในการวิเคราะห์ส่วนนี้คือ 
ปัจจยัแต่ละคูม่คีวามสมัพนัธ์กนัหรอืไม่ ถ้าไม่ม ีกจ็ะกรอกเลข 0 แต่ถ้ามผีลกระทบโดยตรงในระดบัต�า่ ก็
จะกรอกเลข 1  ผลกระทบโดยตรงระดับปานกลาง กรอกเลข 2  ผลกระทบโดยตรงระดับสูง กรอกเลข 
3 และอาจเติมเลข 4 ถ้าคิดว่ามีโอกาสที่จะมีผลโดยตรง  ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
จะท�าหน้าที่ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 

เมื่อกรอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังหมดแล้ว จึงประเมินดัชนีอิทธิพลและดัชนีการพึ่งพา 
เพื่อลงจุดในกราฟอิทธิพล-การพึ่งพา (Influence-depedency graph)  กราฟดังกล่าวแสดงว่า ปัจจัย
ไหนมีความส�าคัญ และมีความส�าคัญมากน้อยต่างกันอย่างไร และระบุว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มไหน
มีผลต่อพัฒนาการหรือพลวัตของระบบท่ีศึกษา ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์โครงสร้างสามารถใช้ได้ใน
การสร้างฉากทัศน์เพื่อสร้างความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากพอที่จะใช้ในการก�าหนดนโยบายและ
มาตรการด�าเนินการ
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หน่วยวิจัย LIPSOR (Laboratory for Investigation in Prospective Strategy and Organization) 
ในฝรัง่เศสพัฒนาโปรแกรมส�าเรจ็รปู MICMAC และ MACTOR ท่ีใช้ได้ในการวเิคราะห์ดัชนอีทิธพิลและ
ดชันกีารพึง่พา และในการวาดกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั โปรแกรมดงักล่าวดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ www.cnam.fr/lipsor/ แม้ว่าการสร้างตารางแสดงค่าปัจจัยเหล่าน้ีอาจไม่ยาก แต่การ
อภิปรายและตีความจากผลการวิเคราะห์ท่ีเป็นตัวเลขอาจยาก เนื่องจากมีผลการค�านวณจ�านวนมาก
และจ�าเป็นต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายผลการค�านวณนั้น

ที่มา: Coyle (2009)

แผนภาพที่ 14
ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลกับการพึ่งพาของตัวแปร
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เหตุไม่คาดฝัน

วงการอนาคตศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับว่า แม้ว่าวิธีการคาดการณ์ได้พัฒนามาอย่างเป็นระบบ และใน
ปัจจบุนัมข้ีอมลูมากมายมหาศาลในการวเิคราะห์มากขึน้ก็ตาม ภาพอนาคตมกัเตม็ไปด้วยเหตไุม่คาดคดิ
คาดฝัน หรือไวลด์คาร์ด (wild cards) ซ่ึงท�าให้สิง่ทีพ่ยากรณ์หรอืคาดการณ์ไว้ไม่สามารถใช้ได้ ตวัอย่าง
เหตกุารณ์ประเภทนีม้อียูม่าก ไม่ว่าจะเป็นภยัพบิตัติามธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหวและสึนาม ิเหตกุารณ์
วิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง เช่น วิกฤติต้มย�ากุ้งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ที่เริ่มจากประเทศไทย 
วิกฤติการเงินที่เกิดจากตลาดสินเชื่อซับไพร์มในสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2551 และเหตุการณ์ก่อการ
ร้าย ทั้งเหตุการณ์ 9/11 ที่นครนิวยอร์กใน พ.ศ. 2544 และล่าสุดคือสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัส
โควิด-19 ในพ.ศ. 2562-2563 

ทัง้นี ้โลกาภวิตัน์ด้านการค้า การลงทนุและการผลติท�าให้ระบบเศรษฐกจิของโลกเชือ่มโยงกนัอย่าง
ขาดไม่ได้ ในขณะเดยีวกนักท็�าให้ระบบเศรษฐกจิของโลกยิง่อ่อนไหวเปราะบางมากขึน้  ความเชือ่มโยง
เหล่านี้ท�าให้เหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งสร้างผลกระทบทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิม ความท้าทาย
ของนักอนาคตศาสตร์จึงอยู่ท่ีว่า เราจะพัฒนาวิธีการคาดการณ์อนาคตอย่างไรที่สามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดโดยไม่คาดคิดมาก่อน และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น

ตามที่กล่าวมาก่อนหน้าน้ี วิธีการอนาคตศาสตร์โดยทั่วไปพัฒนามาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของ
เหตุการณ์หรือปัจจัยที่สนใจ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยขับเคล่ือนที่เป็นพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลง รวม
ถึงผลกระทบไขว้ของปัจจัยเหล่านั้น วิธีการแนวนี้ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมาระยะหนึ่งแล้ว แต่วิธีการ
คาดการณ์อนาคตเพือ่รูถึ้งและรบัมอืกบัเหตไุม่คาดฝันได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบมาไม่นานเท่าใด
นัก  จุดเริ่มต้นของแนวคิดไวลด์คาร์ดสามารถย้อนกลับไปที่การวางแผนแบบฉากทัศน์ ซึ่งบริษัทเชลล์ 
(Shell) ใช้ในการวางแผนองค์กรในช่วงปลายทศวรรษที ่1960 เพือ่วเิคราะห์ตลาดน�า้มนัในอนาคต และ
เตรยีมพร้อมรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ องค์ประกอบหนึง่ของการวเิคราะห์แบบฉาก
ทศัน์คอืไวลด์คาร์ด ซึง่หมายถงึเหตกุารณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได้น้อย แต่เมือ่เกดิขึน้แล้วจะมผีลกระทบสงู 
ในบางครั้งมีการใช้ค�าว่า disruption หรือ ruptures เพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว  อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงนั้นยังไม่มีการพัฒนาวิธีการที่วิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ

ต่อมาใน พ.ศ. 2535 นกัอนาคตศาสตร์จากสถาบนัอนาคตศกึษาโคเปนเฮเกน (Copenhagen Insti-
tute for Futures Studies) สถาบนั BIPE Conseil และสถาบนัเพือ่อนาคต (Institute for the Future) 
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ได้ให้นยิามค�าว่าไวลด์คาร์ดว่าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิข้ึนได้น้อย แต่มคีวามเป็นได้สูงท่ีจะมี
ผลกระทบสูงต่อการด�าเนินธุรกิจ และได้ระบุเหตุการณ์ไวล์คาร์ดและผลกระทบต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
ได้ รวมถึงแนวทางที่บริษัทสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับไวลด์คาร์ดนั้น23 อย่างไรก็ตาม รายงานดัง
กล่าวไม่ได้อธิบายวิธีการที่ได้มาซึ่งปัจจัยไวลด์คาร์ดเหล่านั้น 

แม้ว่างานอนาคตศาสตร์ท่ีเสนอทางเลือกของภาพอนาคตอาจกล่าวถึงเหตุไม่คาดคิดแบบไวลด์
คาร์ดมาบ้าง แต่ไม่ได้มีการพัฒนาวิธีการอย่างชัดเจน จนกระทั่งใน พ.ศ. 2538 เมื่อนักอนาคตศาสตร์
ชื่อจอห์น ปีเตอร์สัน (John Petersen) ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Out of the Blue: How to Anticipate 
Big Future Surprises หนังสือเล่มดังกล่าวน�าเสนอวิธีการวิเคราะห์เหตุไม่คาดคิดอย่างเป็นระบบ24 
หลงัจากนัน้ นกัอนาคตศาสตร์หลายคนน�าเสนอวธิกีารวเิคราะห์ไวล์คาร์ดทีล่ะเอยีดซบัซ้อนมากขึน้ โดย
แบ่งแยกชดัเจนระหว่างเหตไุม่คาดฝันกับสญัญาณอ่อน25 รวมถึงความแตกต่างระหว่างการเปล่ียนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เห็นได้ถึงการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ กับการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่อยู่ดี ๆ เกิด
ขึน้โดยไม่คาดฝนัมากอ่น26 ความตระหนกัเกีย่วกับความเสี่ยงทีม่ีผลตอ่ธรุกจิ เศรษฐกิจและสงัคมท�าให้
นักวิเคราะห์ให้ความสนใจในเหตุไม่คาดฝันมากขึ้น อาทิ ธุรกิจประกัน27 และธุรกิจผลิตเครื่องบินและ
รถยนต์28 ในด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะ ก็มีการวิเคราะห์ไวลด์คาร์ดที่มีผลต่อเศรษฐกิจสังคม
ในระดับประเทศ ดังในกรณีของรัฐบาลสิงคโปร์29 องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงกลายเป็นพื้นฐานส�าคัญของการวิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันในงานอนาคตศาสตร์

เหตุไม่คาดฝันแต่ละอย่างยงัมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในเชงิสาเหตแุละเชงิผลกระทบ โรคระบาด
โควิด 19 ย่อมมีสาเหตุและผลกระทบแตกต่างจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิที่ญี่ปุ่น หรือวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตซับไฟร์มปี 2008 ก็มีสาเหตุท่ีแตกต่างจากวิกฤตการเงินต้มย�ากุ้งปี 1997 
ดังนั้น การแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันจึงมีหลายวิธีการ เหตุไม่คาดคิดคาดฝันอาจเกิดจากแหล่งต้นตอที่
หลากหลาย ทัง้ทีเ่ป็นผลลพัธ์ทีไ่ม่ได้ตัง้ใจจากการกระท�าของมนษุย์ เช่น การค้นพบทางวทิยาศาสตร์และ
การพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการทางธรรมชาติที่ไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดขึ้น เช่น จุดพลิกผันของ
ระบบนเิวศ  แหล่งต้นตอของเหตไุม่คาดฝันอาจแบ่งตามรายสาขาในแนวคดิ STEEP คอื สังคม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง (society, technology, economy, environment, politics) 

อกีเกณฑ์หนึง่ในการแบ่งกลุม่เหตไุม่คาดฝันคอืผลกระทบของเหตกุารณ์ โดยอาจแบ่งตามสาขาใน 
STEEP ที่ได้รับผลกระทบและขอบเขตของผลกระทบว่าครอบคลุมวิถีชีวิต ธุรกิจ และพื้นที่กว้างใหญ่
ขนาดไหน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการระบาดของซาร์ส (SARS-CoV) ใน พ.ศ. 2546 เมอร์ส (MERS-
CoV) ใน พ.ศ. 2555 แม้มีผลกระทบอยู่มาก แต่ก็จ�ากัดอยู่ในวงแคบกว่าในกรณีของโควิด 19 ทั้งกับ
ชีวิตคนทั่วไป ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

ตามนิยามพื้นฐาน เหตุไม่คาดฝันหมายถึงเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ต�่ามาก แต่เหตุไม่คาดฝัน
แต่ละเหตุการณ์ก็มีระดับความเป็นไปได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับการรู้หรือไม่รู้ของมนุษย์เกี่ยวกับ
เหตุการณ์นั้น โดยแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. เหตกุารณ์ทีรู่ว่้ามเีกดิขึน้ และค่อนข้างแน่ใจว่าจะเกดิขึน้อกี แต่ไม่รูว่้าจะเกดิขึน้เมือ่ไหร่ เช่น 
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ น�้าท่วมใหญ่
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2. เหตุการณ์ท่ีคนท่ัวไปไม่รู ้ แต่เป็นที่รู ้กันในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เช่น ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เหตกุารณ์ทีโ่ดยพืน้ฐานแล้วไม่สามารถรูไ้ด้ล่วงหน้า แม้แต่ผู้เช่ียวชาญไม่มแีนวคิดหรอืเครือ่ง
มอืในการรูถึ้งเหตกุารณ์นัน้ คอื สิง่ทีเ่ราไม่รูว่้าเราไม่รู้ หรอื unknown unknowns

ความรู้หรือไม่รู้ดังกล่าวมีนัยเชิงจิตวิทยา บางเหตุการณ์เป็นส่ิงที่มนุษย์รับรู้อยู่แล้วและมีความ
คิดและโลกทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นอยู่แล้ว เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ แต่เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจ
ดูเหมือนขัดกับสามัญส�านึกหรือแม้แต่สัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ในกรณีนี้ 
เส้นแบ่งระหว่างความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้จึงอยู่ที่ว่า ณ เวลานั้น มนุษย์หรือสังคมนั้นมีความ
รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือไม่ และมีความคิดหรือโลกทัศน์อย่างไรกับสิ่งนั้น 

เหตุไม่คาดฝันยังสามารถแบ่งได้ตามระดับความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์ ได้แก ่
(1) เหตไุม่คาดฝันทีเ่กดิจากธรรมชาตทิีอ่ยูน่อกเหนอืความสามารถและการตดัสนิใจของมนษุย์ (2) เหตุ
ไม่คาดฝันที่เกิดจากมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ และ (3) เหตุท่ีเกิดจากมนุษย์โดยตั้งใจ เหตุไม่คาดฝันไม่
จ�ากัดอยู่เพียงเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์ในเชิงลบ บางเหตุการณ์อาจมีผลในเชิงบวกได้ เช่น การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์โดยบังเอิญ เช่น ยาเพนนิซิลิน วัตถุระเบิดไดนาไมต์ สารออกฤทธิต่์อจติประสาทแอลเอสดี 
(LSD) เป็นต้น ประเภทของเหตุไม่คาดฝัน มีผลต่อภาพอนาคตหรือฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง
แนวทางการจินตนาการและวิธีการวิเคราะห์ภาพอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนตามสถานการณ์และสัญญาณที่
อาจสามารถกวาดหาได้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝัน (ตารางที่ 9)

ดัดแปลงจาก iknowfutures.eu

ตารางที่ 9
ประเภทของเหตุไม่คาดฝัน
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นอกจากนี้ เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจขึ้นอย่างฉับพลันและมีผลกระทบที่เห็นชัดเจนทันทีดังใน
กรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์ก่อขึ้น แต่เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจใช้เวลาในการก่อตัว
ขึ้นมาจนถึงจุดพลิกผัน (tipping point) แล้วมีผลกระทบในระยะกลางถึงระยะยาว ตัวอย่างในกรณี
หลังได้แก่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง เป็นต้น

ทฤษฎีเคออสกับทฤษฎีระบบซับซ้อน
แนวคิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคตศาสตร์มักอ้างอิงถึงทฤษฎีอลวนหรือเคออสและทฤษฎีระบบซับซ้อน 
(complex systems theory) ทั้งสองทฤษฎีมีผลอย่างมากต่อวงการศึกษาอนาคตทั้งในด้านกระบวน
ทัศน์ ทฤษฎีพื้นฐาน และวิธีการ 

ความตืน่ตวัในการพฒันาทฤษฎเีคออสเกดิขึน้ในช่วงกลางของศตวรรษที ่20 เมือ่นกัวทิยาศาสตร์
หลายสาขาเริ่มยอมรับว่า ทฤษฎีท่ีเป็นไปตามระบบเชิงเส้น (linear system) ไม่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมจ�านวนมากในระบบธรรมชาติและระบบสังคม  ประโยคหนึ่งที่ได้ยินอยู่ทั่วไปและสื่อถึง
ปรากฏการณ์ตามทฤษฎีเคออส คือปรากฏการณ์ "ผีเสื้อขยับปีกท�าให้เกิดพายุ" หรือ butterfly effect  
ปรากฏการณ์นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในพื้นที่หนึ่งและเวลาหนึ่ง อาจท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในอีกพื้นที่หนึ่งและอีกเวลาหนึ่งได้  ในเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเคออสใช้อธิบาย
ลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัตแบบไม่เชิงเส้น (non-linear) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานที่ 

แม้ว่ารปูแบบและลกัษณะการเปลีย่นแปลงในระบบตามทฤษฎีเคออสอาจดป่ัูนป่วนและเป็นแบบ
สุม่หรอืไร้ระเบยีบ (random/stochastic) แต่ตามนยิามแล้ว ระบบเคออสเป็นแบบไม่สุม่หรอืระบบทีม่ี
ระเบยีบ (deterministic) และมคีวามไว (sensitive) ต่อสภาวะเริม่ต้น กล่าวคอื ระบบ 2 ระบบทีมี่คณุ
ลกัษณะแบบเคออสอาจเริม่ต้นจากสภาวะทีแ่ตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย แต่เมือ่เวลาผ่านไปและระบบได้
เปลีย่นไปสกัระยะหนึง่ สภาวะของระบบทัง้สองจะแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
นั้นสามารถสืบกลับไปที่สาเหตุต้นตอหนึ่งใดได้ จึงไม่ใช่ระบบแบบสุ่ม (random) แต่เป็นระบบที่มี
ระเบียบและก�าหนดได้ (deterministic) 

ทฤษฎีระบบซับซ้อนเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการพยากรณ์และคาดการณ์ 
ระบบซับซ้อนหมายถึงระบบที่องค์ประกอบจ�านวนมาก และองค์ประกอบเหล่าน้ีมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกนั รปูแบบหนึง่ของระบบซบัซ้อนคอืโครงข่ายทีม่จีดุต่อ (node) เป็นองค์ประกอบของระบบ โดยที่
เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดต่าง ๆ  แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละจุดต่อ ตัวอย่างระบบซับซ้อนได้แก่ภูมิ
อากาศของโลก ระบบนิเวศ สมองมนุษย์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง เป็นต้น การคาด
การณ์และพยากรณ์พฤติกรรมของระบบซับซ้อนท�าได้ยาก เนื่องจากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ และระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบซับซ้อน ได้แก่ ความไม่เป็นเส้นตรง (nonlinearity) ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
และพฤติกรรมของระบบ การปรับตัว (adaptation) และระบบการป้อนกลับ (feedback loops) 
คุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้เป็นพื้นฐานหลักของการคาดการณ์ระบบซับซ้อน
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ทั้งทฤษฎีเคออสและทฤษฎีระบบซับซ้อนมีอิทธิพลต่ออนาคตศึกษา วิธีการศึกษาอนาคตหลาย
วิธีตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ดังกล่าว  ตัวอย่างหน่ึงคือแนวคิดเหตุไม่คาดฝันหรือไวลด์คาร์ดและแนวคิด
หงส์ด�า (black swans)  ทัง้สองค�านีส้ือ่ถงึเหตกุารณ์ทีม่คีวามเป็นไปได้ต�่าที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว
จะมผีลกระทบสงู แนวคดินีม้กัประยกุต์ใช้ในการคาดการณ์ในการวางแผนยทุธศาสตร์ขององค์กร เพือ่
สามารถรบัมอืกบัเหตไุม่คาดฝันได้ ไวลด์คาร์ดอาจสามารถคาดการณ์ได้จากการวเิคราะห์สัญญาณอ่อน
ที่เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และแยกส่วน และสร้างฉากทัศน์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันให้ดี
ยิ่งขึ้น 

แนวคิดไวลด์คาร์ดในอนาคตศึกษาได้รับการแพร่หลายจากหนังสือของจอห์น ปีเตอร์ซัน (John 
Petersen) ตามที่กล่าวถึงไปข้างต้น ต่อมา ใน พ.ศ. 2549 นักอนาคตศึกษาชาวออสเตรเลียชื่อ มาร์คัส 
บาร์เบอร์ (Marcus Barber) ได้น�าเสนอแนวคดิตารางผลกระทบเชิงอ้างองิ (Reference Impact Grid) 
ซึง่พัฒนาแนวคิดของปีเตอร์ซนัให้ครอบคลมุมากขึน้ โดยระบถุงึความอ่อนไหวเปราะบางของระบบ และ
ปัจจัยที่อาจท�าให้ระบบโดยรวมไม่มีเสถียรภาพ  ตามแนวคิดของปีเตอร์ซัน ไวลด์คาร์ดเป็นเหตุไม่คาด
คิดที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วนตามแนวคิดของบาร์เบอร์ ไวล์คาร์ดไม่จ�าเป็นต้องเป็นเหตุการณ์เดียวเสมอ
ไป แต่อาจเป็นชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันที่ท�าให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์แบบเดียวกัน  บาร์เบอร์
เรยีกชดุปรากฏการณ์นีว่้า ชดุความไม่ต่อเนือ่งแบบลดระดบั (cascading discontinuity set) ซึง่หมาย
ถึงเหตุการณ์เล็ก ๆ จ�านวนหนึ่งที่ไม่ได้วางแผนหรือคาดคิดมาก่อน แต่ส่งผลให้ระบบมีความไม่เสถียร 
จนท้ายที่สุด ท�าให้เกิดผลกระทบที่ไม่แตกต่างจากเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์หนึ่งได้30 

แนวคิด “หงส์ด�า” (Black Swan) มีความคล้ายกับไวล์คาร์ด นาสซิม นิโคลัส ทาเลบ (Nassim 
Nicholas Taleb) ใช้ค�าว่าหงส์ด�าในหนังสือช่ือ The Black Swan เพ่ือส่ือถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
และท�าให้เกิดผลกระทบกับองค์กรหรือประเทศ แนวคิดนี้มีข้อแตกต่างจากแนวคิดไวล์คาร์ดตรงที่ 
ปรากฏการณ์หงส์ด�าถกูก�าหนดไว้แล้ว แม้ยงัไม่เกดิขึน้ในปัจจบุนั แต่จะเกดิขึน้แน่นอนในอนาคต แนวคิด
หงส์ด�าอธิบายเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบสูง แต่เกิดข้ึนน้อยคร้ังมาก และยากท่ีจะคาดการณ์ด้วยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่มีอยู่เดิม เหตุการณ์หงส์ด�ายากที่จะค�านวณความเป็นไปได้ออกมาเป็นตัวเลขด้วย
เครื่องมือเชิงวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากมีโอกาสเกิดต�่ามาก นอกจากน้ีในเชิงจิตวิทยา คนทั่วไปมักไม่ให้
ความสนใจเท่าทีค่วรกับเหตกุารณ์ทีไ่ม่แน่นอนและเกิดข้ึนได้น้อยครัง้ อย่างไรกต็าม ข้อเสนอของทาเลบ
ไม่ได้มุง่ไปทีค่วามพยายามทีจ่ะคาดการณ์เหตกุารณ์ทีค่าดการณ์ได้ยากมากหรือแทบไม่ได้เลย แต่เสนอ
ให้มุ่งความพยายามไปที่การสร้างขีดความสามารถที่จะจัดการกับผลกระทบเชิงลบเมื่อเกิดเหตุการณ์
นั้นขึ้น ไปพร้อมกับการเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากที่สุด

นัยและความส�าคัญของเหตุไม่คาดฝันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนและแต่ละองค์กรใน
การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นั้น พร้อมกันนี้ การตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อว่า
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และมีผลกระทบมากจริงหรือไม่  จากข้อสังเกตดังกล่าว 
อีกเกณฑ์หนึ่งท่ีสามารถใช้ในการแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันคือความน่าเชื่อถือ (credibility) ของแหล่ง
ที่มาและข้อความเกี่ยวกับเหตุไม่คาดฝันนั้น โดยเฉพาะจากมุมมองของผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ ดัง
นั้น ความน่าเชื่อถือจึงย่อมขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละเรื่อง เหตุไม่คาดฝันที่มาจาก
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การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในสาขาหรือพื้นที่หนึ่ง อาจไม่ได้รับความเชื่อถือเท่า
กันในอีกสาขาหรือพื้นที่หนึ่ง หรือไม่ได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 

 ด้วยเกณฑ์ดังกล่าว เหตุไม่คาดฝันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่31 
1. ไวล์คาร์ดแบบ 1: ความเป็นไปได้ต�่า ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือสูง 
2. ไวล์คาร์ดแบบ 2: ความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือต�่า 
3. ไวล์คาร์ดแบบ 3: ความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือเป็นที่ถกเถียงกัน 
4. ไวล์คาร์ดแบบ 4: ความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือสูง

เหตุไม่คาดฝันโดยทั่วไปคือแบบที่ 1 คือเป็นเหตุการณ์ที่ยอมรับกันทั้งในกลุ่มผู้เช่ียวชาญและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง แต่ความไปได้ต�่า ส่วนเหตุไม่คาดฝันแบบที่ 2 
ถึง 4 นั้น เป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง แต่มีระดับความเชื่อถือที่แตกต่างกันออก
ไป แบบที่ 2 คือเหตุการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง แต่คนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริง  ส่วนแบบที่ 3 คือเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าวมากพอที่ท�าให้เกิดการอภิปรายกันในวงกว้าง แม้ว่ายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเกี่ยว
กับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นั้น  ส�าหรับแบบที่ 4 นั้น คือเหตุการณ์ที่เชื่อกันทั่วไปแล้วว่ามีความเป็น
ไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น

การแบ่งกลุม่ดงักล่าวเป็นไปตามแนวคดิเส้นการอบุตัใิหม่ของประเดน็  (Issue Emergence) และ
วิวัฒนาการของความชอบธรรมเชิงนโยบาย (policy legitimization) ซึ่งเสนอโดย แกรม มอลิเตอร์ 
(Graham Molitor) ใน พ.ศ. 252032 ตามแนวคิดนี้ ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่และกลายเป็นเรื่องส�าคัญใน
เชิงนโยบายมักผ่านขั้นตอนของการตระหนักรู้และความเห็นของกลุ่มคนต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางสื่อที่
แตกต่างกันออกไป ตามที่แสดงอยู่ในแผนภาพข้างล่าง จุดเริ่มต้นคือแนวคิดที่อภิปรายกันในกลุ่มนัก
วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นเริ่มแพร่หลายและขยายขอบเขตไปยังกลุ่มผู้น�าทางความคิด ตามด้วยการ
ถกเถียงกันในกลุ่มประชาชนท่ัวไปในช่วงต่อมา จากน้ันจึงกลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่รัฐบาลให้

ดัดแปลงจาก iknowfutures.eu

แผนภาพที่ 15
แนวคิดเส้นการอุบัติใหม่ของประเด็น
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ความสนใจและเกิดการถกเถียงกันจนกลายเป็นนโยบายและกฎหมายใหม่ขึ้นมา
ตามแนวคดินี ้เหตไุม่คาดฝันกมี็ววิฒันาการคล้ายกนั กล่าวคอื ในช่วงแรกเป็นเหตุการณ์ทีใ่นกลุม่ผู้

เชีย่วชาญเชือ่ว่ามคีวามเป็นไปได้สงูทีจ่ะเกดิข้ึน แต่ไม่ได้รบัความเชือ่ถอืในกลุม่ผูม้อี�านาจตดัสนิใจ จาก
นัน้จงึเริม่มกีารถกเถยีงกันในวงกว้างมากขึน้จนกลายเป็นประเดน็เชิงนโยบายต่อไปในทีสุ่ด ตวัอย่างของ
ววิฒันาการของแนวคดิในลกัษณะนีค้อืแนวคดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึง่ในช่วงแรกเป็นเพยีง
ข้อเสนอเชิงวิชาการ แต่ต่อมามีการถกเถียงกัน จนในปัจจุบันใน พ.ศ. 2563 รัฐบาลหลายประเทศเริ่ม
ด�าเนินนโยบายและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ขั้นตอนและวิธีการ
การแบ่งกลุ่มข้างต้นสะท้อนถึงความจ�าเป็นในการสร้างกระบวนการวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์
ที่อาจกลายเป็นเหตุไม่คาดฝันที่มีผลกระทบสูง  การวิเคราะห์เพื่อระบุถึงเหตุไม่คาดฝันแบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอนหลักตามค�าถามส�าคัญ 4 ข้อ ได้แก่33  

1. การระบุเหตุการณ์ (identification) เหตุไม่คาดฝันอะไรบ้างสามารถเกิดขึ้นได้
2. การประเมินและกลั่นกรอง (assessment/filtering) เหตุไม่คาดฝันอะไรส�าคัญที่สุด
3. การติดตาม (monitoring) เราสามารถคาดหมายและติดตามเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่
4. ทางเลือกในการด�าเนินการ (options for action) เราเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างไรบ้าง

กระบวนการวิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันมีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้

การระบุเหตุการณ์
ความท้าทายหลักของขั้นตอนแรกคือการค้นหาและระบุเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นภัยพิบัติหรือ

เหตุการณ์อันตรายเดิม ๆ ที่รู้กันอยู่แล้ว นักอนาคตศาสตร์หลายคนได้วิเคราะห์และสร้างรายการของ
เหตุการณ์แบบไวลด์คาร์ดไว้บ้างแล้ว เช่น จอห์น ปีเตอร์สัน (John Petersen) น�าเสนอเหตุการณ์ไวล์
คาร์ดใน พ.ศ. 2540 ไว้ 78 เหตุการณ์34 หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2546 อันเจลา สไตน์มูลเลอร์ (Angela 
Steinmüller) และคาร์ลไฮนส์ สไตน์มูลเลอร์ (Karlheinz Steinmüller) วิเคราะห์เหตุการณ์ไวลด์
คาร์ดใหม่และระบุไว้ 55 รายการ35 ทั้งนี้ทั้งนั้น จ�านวนและรายละเอียดของเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เงื่อนไขและบริบทของแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา 

วธิกีารท่ีใช้ในการค้นหาและระบุถงึเหตไุม่คาดฝันมหีลากหลาย นบัตัง้แต่การจัดประชมุระดมสมอง 
การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ และการส�ารวจพืน้ที ่ไปจนถึงการวเิคราะห์เหตกุารณ์ในประวติัศาสตร์เพือ่หา
บทเรยีนจากสิง่ทีเ่คยเกดิข้ึนมาก่อนแล้วเปรยีบเทยีบกบัสภาพการณ์ในปัจจบัุน เนือ่งจากการค้นหาเหตุ
ไม่คาดฝันจ�าเป็นต้องใช้จินตนาการสูง  นิยายวิทยาศาสตร์ หรือนิยายอื่น ๆ ที่มีประเด็นและเนื้อหาที่
ก้าวพ้นไปจากกรอบแนวคิดดั้งเดิมทั่วไป อาจช่วยในการวิเคราะห์หาเหตุไม่คาดฝันได้

การประเมินและกลั่นกรอง
เมื่อระบุเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้มาจ�านวนหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินและกลั่นกรอง

ว่า เหตุการณ์ไหนที่น่าจะมีผลกระทบสูงต่อพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายและควรเตรียมพร้อมต่อไป วิธีการ
หนึ่งคือการคาดประมาณระดับผลกระทบออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่วัดค่าได้ แล้วจัด



151 | อนาคตศึกษา

ล�าดับความส�าคัญของเหตุการณ์ทั้งหมด  กรอบแนวคิดหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ได้ในการประเมินผลกระทบ
จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือล�าดับความส�าคัญของผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ 4 ระดับ ดังนี้36 

1. ตัวตน (being) ประกอบด้วยการรับรู้ คุณค่าและค่านิยม สุขภาพและสุขภาวะ และสภาพ
แวดล้อมรอบตัว

2. การด�ารงชีวิต (sustenance) ประกอบด้วยต�าแหน่งท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย ปริมาณและ
คุณภาพของอาหารและน�้า พลังงาน และการขนส่งเดินทาง

3. การกระท�า (actions) ประกอบด้วยความสัมพันธ์กับผู้อื่น การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคน
หรือองค์กร และการใช้เวลาในการท�างานและสันทนาการ

4. เครื่องมือ (tools) คือสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อท�าให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและมีความหมาย
มากขึ้น เช่น เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสาร เรียนรู้ ผลิตและกระจายสิ่งของ สินค้า
และการบริการ

เหตุการณ์หรือปัจจัยที่ไม่คาดฝันอาจมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดและรวดเร็วในระดับเครื่องมือ
และการกระท�าของมนุษย์ แต่ผลกระทบน้ันอาจไม่ลกึหรอืกว้างในระดบัผลกระทบต่อการด�ารงชวีติและ
ความเป็นตัวตนของมนุษย์ การวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุไม่คาดฝันจึงต้องค�านึงถึงระดับของผลกระ
ทบดังกล่าวให้ชัดเจน ในการวเิคราะห์ค่าผลกระทบ เหตกุารณ์ใดมผีลต่อความเป็นตวัตนมากเท่าไหร่จะ
ยิ่งมีค่าผลกระทบสูงมากข้ึนเท่าน้ัน สูตรหน่ึงท่ีนักอนาคตศาสตร์เสนอให้ใช้ในการประเมินผลกระทบ
ของเหตุไม่คาดฝันคือ ระดับผลกระทบอาร์ลิงตัน (Arlington Impact Index)37 ซึ่งแบ่งผลกระทบออก
เป็น 3 องค์ประกอบคือ ระบบมนุษย์ นัยของผลกระทบ และอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยมีสมการดังนี้

ระบบมนุษย์ (human systems)
ความเปราะบาง (Vulnerability) ค�าถามหลกัในการวเิคราะห์ส่วนนีคื้อ กลุม่หรอืระบบเป้าหมาย

ของการวเิคราะห์มคีวามเปราะบางต่อเหตกุารณ์นัน้มากน้อยขนาดไหน และมคีวามสามารถในการฟ้ืน
ตัวกลับได้ดีขนาดไหน

จังหวะเวลา (Timing) จังหวะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผลต่อระดับผลกระทบ มนุษย์อาจ
เรียนรู้และสร้างเครื่องมือในการรับมือกับเหตุการณ์หนึ่งได้ แต่ต้องใช้เวลา ดังนั้นถ้าเหตุการณ์นั้นเกิด
ขึ้นก่อนที่มนุษย์จะพร้อมรับมือ อาจท�าให้ผลกระทบรุนแรงกว่าถ้าเกิดขึ้นในภายหลัง  ในทางกลับกัน 
ในบางกรณี ถ้าเหตุการณ์เกิดข้ึนก่อนอาจมีผลกระทบน้อย เนื่องจากมนุษย์ยังไม่ต้องพึ่งพิงส่ิงนั้นมาก 
แต่ถ้าปล่อยเวลาให้ยาวนานไป อาจท�าให้ผลกระทบสูง เพราะทุกคนต้องพึ่งพาสิ่งนั้น ตัวอย่างหนึ่งคือ
การล่มของระบบอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อนกับปัจจุบัน ย่อมมีผลกระทบที่แตกต่างกันมาก

I
AI
 = V+ T+ Op + P + O+ ΔC+ R  

ระดับผลกระทบ = ความเปราะบาง + จังหวะเวลา + การต่อต้าน
+ อิทธิพล + ผลผลิต + อัตราการเปลี่ยนแปลง + ขอบเขต
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การต่อต้าน (Opposition) เหตุการณ์น้ันจะถูกต่อต้านหรือขัดขืนจากคนหรือกลุ่มคนมากน้อย
เท่าใด ระดับการต่อต้านจะมีผลต่อระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

อิทธิพล (Power) เหตุการณ์น้ันมีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตน การด�ารงชีวิต การกระท�าและ
เครื่องมือของมนุษย์เท่าใด ยิ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตนมากเท่าใด ยิ่งมีผลกระทบสูงเท่านั้น

นัยของผลกระทบ (implications)
ขอบเขต (reach) ผลกระทบมีขอบเขตกว้างเท่าใด อยู่ไหนระดับไหน ระดับรายบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ หรือโลก

ผลลัพธ์ (Outcome) เราสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าได้เท่าใด ความสามารถในการรับมือ
และจัดการกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
ยิ่งผลลัพธ์ไม่แน่นอนเท่าใด ยิ่งเกิดปฏิกิริยาตอบรับที่ไม่มีประสิทธิภาพและวุ่นวายเท่านั้น

อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลง (Rate of change) เหตุไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ระบบ

ที่มีอยู่แต่เดิมสามารถปรับตัวและรับมือได้ การระดมทรัพยากรเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมา
ก่อนจะท�าได้ยากถ้าหากไม่เตรียมตัวไว้ เนื่องจากการปรับตัวและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในระบบมัก
ประสบกับอุปสรรคและความเฉื่อยที่มีอยู่แต่เดิมในระบบนั้น

การติดตาม
วัตถุประสงค์หลักของการสร้างระบบการติดตาม (monitoring) คือการลดระดับความไม่คาดฝัน

ของเหตกุารณ์หนึง่ลงให้ได้มากทีส่ดุ ส�าหรบัเหตไุม่คาดฝันทีเ่คยเกิดขึน้แล้ว วธิกีารหลกัของการตดิตาม
คือการสังเกตและวิเคราะห์จากเงื่อนไขและบริบทที่มีอยู่ของการเกิดเหตุการณ์ แต่ในกรณีของสิ่งที่เรา
ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ (unknown unknowns) เราย่อมไม่สามารถติดตามเหตุการณ์นั้นได้ จนกระทั่งสามารถ
สังเกตเห็นเป็นสัญญาณอ่อนที่แสดงให้เห็นว่า โอกาสในการเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้นมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น ดังนั้น การติดตามในกรณีนี้จึงหมายถึงการค้นหาและระบุถึงสัญญาณอ่อน และคอยสังเกตและ
จับตามองการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เหล่านั้น  แม้ว่าการสร้างระบบติดตามเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
และสัญญาณอ่อนเป็นสิ่งที่ยาก แต่นักอนาคตศาสตร์จ�านวนหน่ึงเช่ือว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตและการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว 
ได้เพิ่มขีดความสามารถในการระบุถึงสัญญาณอ่อนให้ดียิ่งขึ้น   

ทางเลือกในการด�าเนินการ
การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันจ�าเป็นต้องใช้แนวคิดและแนวทางที่หลากหลายและ

หลุดออกจากกรอบ (out-of-the-box) ทั้งความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
วัตถุประสงค์หลักของการด�าเนินการคือเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่คาดฝันก่อนที่จะเกิดขึ้น ถ้าเป็นเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อหาช่องทางกระตุ้นให้เหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นจริง อีกวัตถุประสงค์หน่ึงคือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ถ้าหลีกเลี่ยง
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เหตุการณ์นั้นไม่ได้ และเพื่อปรับเปลี่ยนระบบเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว แนวคิดนี้คล้ายคลึงกับ
กรอบแนวคิดที่มีอยู่ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ คือ การป้องกัน (prevention) การบรรเทา
ผลกระทบ (mitigation) และการปรับตัว (adaptation) 

ในปัจจุบัน ระบบการวิเคราะห์และติดตามเหตุไม่คาดฝันได้รับการพัฒนาให้ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งการสร้างฐานข้อมูลเหตุไม่คาดฝัน (Wild Card databases) ระบบอินเทอร์เน็ตที่รวบรวม
และประเมินเหตุไม่คาดฝัน  และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่ติดตามสัญญาณอ่อนที่อาจกลายเป็น
เหตุไม่คาดฝันต่อไปได้ ตัวอย่างของระบบที่มีองค์ประกอบครบทั้งสามส่วนนี้คือ โครงการ iKnow ของ
ประชาคมยุโรป (http://wiwe.iknowfutures.eu/) ซึ่งประกอบด้วย iBank หรือ WI-WE Bank ซึ่ง
รวบรวมสัญญาณอ่อนและเหตุไม่คาดฝัน จากการสืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวระบุเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ทั้งหมด 29,613 รายการ และสัญญาณอ่อน 38,363 
รายการ รายการเหล่านีว้เิคราะห์และประเมนิโดยสมาชกิในเครอืข่าย ซึง่มมีากถงึ 18,679 คน38 ในการ
สร้าง WI-WE Bank โครงการ iKNOW ใช้วธิกีารทีห่ลากหลายในการกวาดสญัญาณหาเหตุไม่คาดฝันและ
สญัญาณอ่อน นบัตัง้แต่การกวาดสญัญาณอย่างเป็นระบบจากผลลพัธ์ของโครงการวจิยัและคาดการณ์ทัง้
ในยุโรปและทั่วโลก การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัย
ในหวัข้อทีเ่กีย่วข้อง การประชมุวชิาการและการปฏบิตักิาร รวมถงึการส�ารวจทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ 

ตัวอย่างของเหตุไม่คาดฝันในฐานขอ้มูล WI-WE Bank ได้แก่ การระบาดของไวรัส ภเูขาไฟระเบดิ
ครั้งใหญ่ การค้นพบอารยธรรมต่างดาว การพัฒนาเม็ดเลือดแดงเทียมที่มีคุณลักษณะเหมือนของจริง 
การคว�า่บาตรของสหประชาชาตต่ิอสหรฐัอเมรกิา การล่มของอนิเทอร์เนต็และไม่สามารถกูฟ้ื้นคนืกลบั
มาได้  สงครามระหว่างชนเผ่าใหม่ในเมือง เทคโนโลยีการแพทย์รักษาโรคส�าคัญเกือบทั้งหมดในยุโรป 
การสิ้นสุดของโลกาภิวัตน์ เป็นต้น
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แบบจำาลองการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์คือเพื่อเตรียมพื้นฐาน
ส�าหรับการตัดสินใจ วิธีการแบบจ�าลองการตัดสินใจมุ่งจ�าลองพฤติกรรมการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจริง
ตามเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมา แล้วประเมินว่า ทางเลือกยุทธศาสตร์ไหนดีที่สุดตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่ละ
เกณฑ์อาจมีน�้าหนักไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความส�าคัญที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการให้กับแต่ละเกณฑ์ รวม
ถึงความเป็นไปได้และปัจจัยความไม่แน่นอนในอนาคต แบบจ�าลองการตัดสินใจใช้อย่างแพร่หลาย
ในงานคาดการณ์ โดยมีความหลากหลายของวิธีการ หัวข้อ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และวิธีการวัด

โดยพื้นฐาน แบบจ�าลองการตัดสินใจเป็นไปตามกรอบทฤษฎีอรรถประโยชน์ (utility theory) 
ที่เสนอว่า คนที่ตัดสินใจด้วยหลักเหตุผล (rationality) จะเลือกสินค้า นโยบาย หรือกิจกรรมที่ตรง
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้มากที่สุด  แบบจ�าลองการตัดสินใจใช้ทั่วไปในการวิเคราะห์ระบบ ทั้งนี้ พฤติกรรม
ของระบบโดยมากก�าหนดโดยการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรที่อยู่ในระบบนั้น 
เช่น พฤติกรรมในตลาดหุ้นเกิดจากการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้ขายหุ้น การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ
ของบรษิทัในตลาดหุ้น รวมไปถงึการตดัสนิใจทางนโยบายของรฐับาล  ส่วนพลวตัระบบประชากรของ
ประเทศขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจในการแต่งงานและการมลีกูของคนแต่ละวยั รวมถงึการย้ายเข้าย้ายออก 
และนโยบายคนต่างด้าวของรฐับาลในแต่ละประเทศ  ส�าหรบัในระบบการขนส่งในเมอืง พฤตกิรรมการ
เดินทางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเมืองในการเลือกที่อยู่อาศัย การเลือกแหล่งงาน รวมถึงพาหนะ
ทีเ่ลอืกใช้ในการเดนิทาง จากตวัอย่างเหล่านี ้เหน็ได้ว่า การท�าความเข้าใจในพฤติกรรมของระบบหนึง่
จ�าเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาติของการตัดสินใจขององค์ประกอบอื่นในระบบนั้น

แบบจ�าลองการตดัสนิใจมกัเริม่จากการตัง้เกณฑ์การตดัสนิใจ แล้วประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิ
ใจ หรอืในทางกลบักัน อาจวเิคราะห์ผลการตดัสนิใจ แล้วจงึย้อนกลบัไปหาเกณฑ์ทีแ่ต่ละคนได้ตัง้ไว้ ใน
กรณนีี ้แบบจ�าลองจะแสดงกระบวนการตดัสนิใจของผูต้ดัสินใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของระบบโดยรวม 
ผูต้ดัสนิใจมตีัง้แต่ผูบ้รโิภค ผูน้�าองค์กร ไปจนถงึนกัการเมอืง ฯลฯ  ข้อสมมติหลักของแนวทางวเิคราะห์
แบบนี้คือ ผู้ตัดสินใจค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการประเมินทางเลือกที่มีอยู่ และทางเลือกที่ได้ตัดสินใจ
เลอืกนัน้โดยรวมสร้างอรรถประโยชน์มากกว่าทางเลือกอืน่  ถงึแม้ว่าผู้ตดัสนิใจอาจไม่ได้แจกแจงเกณฑ์
หรือปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจออกมาทั้งหมด แล้วชั่งน�้าหนักและประเมินทางเลือกก็ตาม แต่ถือว่าได้
คิดค�านึงถึงคุณค่าหรืออรรถประโยชน์ที่ให้กับแต่ละปัจจัยไปแล้ว
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ในการตัดสินใจแต่ละครั้ง การก�าหนดว่าทางเลือกไหนดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ
คุณค่าที่ให้กับแต่ละเกณฑ์ด้วย เช่น ทางเลือกบางอย่างอาจต้นทุนต�่า แต่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าบาง
ทางเลอืกทีต้่นทนุสงู แต่ให้ประโยชน์สงู กระบวนการตดัสนิใจในแนวทางนีต้้องเลอืกให้น�า้หนกัระหว่าง
เกณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคุณค่าของผู้ตัดสินใจ  

นักวิเคราะห์ในหลายศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างแบบจ�าลองการตัดสินใจ 
ตัวอย่างหนึ่งในด้านการตัดสินใจของผู้บริโภคคือวิธีการวัดร่วม (conjoint measurement) ซึ่งให้ผู้
ตอบแสดงความเห็นในการตัดสินใจเก่ียวกับความต้องการหรือความพึงพอใจของตนเองเกี่ยวกับองค์
ประกอบหรอืคณุลกัษณะทีผ่สมรวมกนัของสนิค้าทีต้่องการวเิคราะห์  วตัถปุระสงค์คอืเพือ่วเิคราะห์ว่า 
องค์ประกอบหรอืคณุลักษณะสนิค้าใดทีผู่บ้รโิภคพงึพอใจมากทีส่ดุ แนวคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานของวธิกีารวดั
ร่วมคอื ถ้าเป็นค�าถามตรง ๆ  ว่าชอบคณุลกัษณะหรอืองค์ประกอบไหนอย่างไร ผูบ้รโิภคอาจไม่สามารถ
อธิบายว่า ตนเองได้รวบรวมและประมวลคุณลักษณะของสินค้ามาอย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
สินค้านั้น การใช้วิธีการวัดร่วมสามารถอนุมานพฤติกรรมของแต่ละคนได้จากส่ิงท่ีแต่ละคนได้เลือกไป 
แทนที่จะให้แต่ละคนระบุถึงความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบหรือคุณลักษณะแต่ละด้าน

แบบจ�าลองการตัดสินใจใช้อย่างแพร่หลายในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เทคนิคหน่ึงที่ใช้กัน
ทั่วไปคือตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategy Analysis Grid) ซึ่งพัฒนาโดยเจอโรม เกลน (Jerome 
Glenn)39 ในการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่จัดอยู่ในช่องด้าน
บนซ้ายสุดสามารถด�าเนินการได้ง่าย แต่อาจไม่มีประสิทธิผลเท่ากับยุทธศาสตร์ในช่องด้านล่างขวา ซึ่ง
ยากกว่าในการด�าเนินการ

ยกตวัอย่างเช่น ถ้าเป้าหมายของนโยบายอยูท่ีก่ารลดการส่งเสียงดงัภายในห้องสมุด ช่องที ่1 หมาย
ถึงยุทธศาสตร์ในให้ข้อมูลกับนักศึกษาและบุคลากร เช่น การติดโปสเตอร์หรือสติกเกอร์รณรงค์การลด
การใช้เสยีง ตวัอย่างยทุธศาสตร์ในช่องที ่2 คอืการขอให้คนทีส่่งเสยีงดงัออกจากห้องสมดุ ส่วนช่องที ่3 
เป็นการสร้างระบบใหม่ขึน้มาแทนทีร่ะบบเดมิ เช่น สร้างระบบออนไลน์ทีท่�าให้ไม่มีความจ�าเป็นต้องมา
ใช้ห้องสมดุโดยตรง หรอืปรบัเปลีย่นสิง่แวดล้อมในระบบ เช่น เพิม่วสัดปุ้องกนัเสยีงบนผนงัห้อง เป็นต้น40 
ประโยชน์หนึง่ของตารางรูปแบบดงักล่าวคอืสามารถเปรยีบเทยีบทางเลอืกต่าง ๆ  ตามประสทิธผิลและ
ความยากง่ายของการด�าเนินงาน

ที่มา: The Futures Group International (2009a)

ตารางที่ 10
ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
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อกีเทคนคิหนึง่ทีใ่ช้ตารางในการวเิคราะห์ทางเลอืกนโยบายคือการประยกุต์ใช้กรอบทฤษฎลี�าดบั
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs) โดยประเมินว่า แต่ละนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ท�าให้เกิดผลลัพธ์ในด้านความต้องการของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 11

นอกจากนี้ เทคนิคการสร้างแบบจ�าลองแบบ MULTIPOL ของมิเชล โกเดท์ (Michel Godet) 
เสนอให้ใช้ข้อสมมตทิีว่่า บรบิทในอนาคตมมีากกว่าหนึง่ทางเลอืก แทนทีจ่ะเป็นอนาคตเดยีวและมกีาร
ให้คณุค่าหนึง่เดยีว การวเิคราะห์การตดัสนิใจตามเทคนคินีจ้ะปรบัค่าน�า้หนกัของแต่ละการตดัสินใจตาม
บริบทในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ ตัวอย่างเช่น ในการตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ
ของการใช้เชื้อเพลิงจะได้รับน�้าหนักในการประเมินมากกว่าในกรณีที่เป็นฉากทัศน์อนาคตที่เน้นการ
ประหยัดพลังงานมากกว่าฉากทัศน์ที่ใช้พลังงานมาก เทคนิคการประเมินนี้ท�าให้มีความยืดหยุ่นในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ของนโยบายได้ตามสถานการณ์ในอนาคตที่หลากหลาย

ในปัจจบุนัมโีปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีช่่วยในการตดัสนิใจอยูพ่อสมควร ซึง่โดยมากเป็นไปตามหลกั
การเปรียบเทยีบอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลอืกของนโยบายตามเกณฑ์ทีม่กีารถ่วงน�า้หนกัทีต่่างกัน 
หรืออาจใช้การวิเคราะห์ร่วม (conjoint analysis) เพื่อระบุระดับความพึงพอใจและแจกแจงเกณฑ์
และน�้าหนักที่ให้กับแต่ละเกณฑ์ บางระบบมีฟังก์ชั่นการประเมินความเส่ียงและประมาณระดับความ
เสี่ยงด้วยการจ�าลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลในรูปแบบคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
แนวโน้ม (Trend Impact Analysis)  ตัวอย่างของโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบจ�าลองการตัดสินใจมีดังนี้

• 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) 

ที่มา: The Futures Group International (2009a)

ตารางที่ 11
ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์และทางเลือกนโยบาย
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แบบจำาลองทางสถิติ	

แบบจ�าลองทางสถิติ (statistical modeling) เป็นหนึ่งในวิธีการพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตที่ได้
ความนยิมและแพร่หลายมากทีส่ดุในแทบทกุศาสตร์และสาขา ไม่ว่าจะในสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ และสงัคมศาสตร์  แบบจ�าลองทางสถติสิ�าหรบัการศกึษาอนาคตครอบคลมุทกุวธิี
การทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของตวัเลขและคณติศาสตร์ โดยมทีัง้ทีเ่ป็นแบบจ�าลองอนกุรมเวลา (time series) 
และแบบจ�าลองสถานการณ์ (simulation modeling) แบบจ�าลองอนกุรมเวลาใช้สมการคณติศาสตร์
ที่อธิบายชุดข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับปัจจัยหนึ่งได้อย่างเหมาะสมที่สุด วิธีการที่ง่ายที่สุดคือสมการอย่าง
ง่ายทีล่ากเส้นตรงหรือเส้นโค้งทีล่ดความคลาดเคลือ่น (error) ระหว่างชุดข้อมลูกบัเส้นทีล่ากได้ให้เหลือ
น้อยที่สุด ส่วนแบบจ�าลองที่ซับซ้อนกว่านั้นจะมุ่งใช้สมการคณิตศาสตร์ที่ลดความคลาดเคลื่อนสะสม 
(cumulative error) ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่กับข้อมูลที่สร้างขึ้นมา (reconstructed data) ข้อมูลที่
ใช้อาจเป็นค่าเฉลี่ยเชิงสถิตย์ (static average) หรือปรับข้อมูลให้เรียบ (smooth) มากขึ้นโดยการ
ใช้วิธีแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (moving average) หรือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถ่วงน�้าหนักซับซ้อน 
(Exponential Moving Average) ที่ให้ค่าน�้าหนักมากกว่ากับข้อมูลที่ใหม่กว่า เมื่อสมการที่สร้างขึ้น
สอดคล้องอย่างดีกับข้อมูลจริง (good fit) จะสามารถใช้แบบจ�าลองนั้นในการพยากรณ์อนาคตต่อไป

ส่วนการสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์ครอบคลุมเทคนิควิธีการหลายแนวทางด้วยกัน อาทิ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regession) แบบจ�าลองสถานการณ์ (simulation modeling) 
และแบบจ�าลองพลวตัระบบ (system dynamics modeling)  การวเิคราะห์ถดถอยพหุคณูมุง่ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นหรอืตวัแปรอสิระ ซ่ึงอธบิายรปูแบบหรอืคณุลกัษณะของตวัแปรตาม 
สมการถดถอยอาจเป็นแบบเส้นตรง (linear) หรือเป็นแบบไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear) และพหุนาม 
(polynomial)  สมการถดถอยอาจเป็นแบบตดัขวาง (cross-sectional) ทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปร ณ จุดเวลาหนึ่ง หรือเป็นแบบอนุกรมเวลาที่แสดงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาด้วย  
การพยากรณ์หรือคาดการณ์ไปยังอนาคตย่อมเป็นการวิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลาโดยอัตโนมัติ  ใน
หลายกรณี ตัวแปรตามของสมการหน่ึงเป็นตัวแปรต้นของอีกสมการหนึ่ง จึงต้องสร้างสมการเกี่ยว
เนื่อง (simultaneous equations) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในระบบที่ซับซ้อน ดัง
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ในกรณีของระบบเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการเหล่านี้สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์แนวโน้มจากอดีต
และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต

คณุลกัษณะส�าคญัประการหนึง่ของการวเิคราะห์ทางสถติแิบบอนกุรมเวลาคือ สมการจะก�าหนด
โดยความสัมพันธ์เชิงสถิติที่เป็นมาแต่อดีต ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ�าลองจึงไม่มีความหมายหรือมีค่า
ทางกายภาพ ในขณะที่ในแบบจ�าลองพลวัตระบบนั้น สมการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลอกเลียนแบบการ
ท�างานของระบบจริงที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งเป็นตัวแปรสองประเภทคือตัวแปรสต็อก (stock) กับ
ตัวแปรกระแสหรือโฟลว์ (flow) ซ่ึงสามารถใช้ได้ดีในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ�าลองจึงมีความหมายในเชิงกายภาพจริงของระบบนั้น 

เคร่ืองมอืทางสถิตใินการศกึษาและคาดการณ์อนาคตใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงการวชิาการและ
วางแผนนโยบาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยอนาคต เนื่องจากช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอดีต อีกท้ังยังสามารถช่วยให้เห็นภาพของการพยากรณ์ในกรณีท่ี
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบและปัจจัยขับเคล่ือนส�าคัญ หรือที่เรียกว่าสถานการณ์หรือ
ฉากทัศน์ฐาน (baseline situation/scenario) 

แต่วธิกีารทางสถติเิหล่านีม้ข้ีอจ�ากดัส�าคญัหลายประการ ผู้ศึกษาอนาคตจงึต้องพงึระวงัและเข้าใจ
ในข้อจ�ากัดเหล่านี้  ชุดข้อสมมติที่ส�าคัญของเครื่องมือทางสถิติคือ (1) ข้อมูลทั้งหมดที่จ�าเป็นในการ
คาดการณ์สามารถหาได้ในข้อมลูจากอดตี (2) แบบจ�าลองทีส่ร้างขึน้ด้วยข้อมลูจากอดตีสามารถแสดง
โครงสร้างทีแ่ท้จรงิของระบบทีต้่องการวเิคราะห์ และ (3) โครงสร้างระบบทีส่มมตไิว้ในแบบจ�าลองด้วย
ข้อมลูจากอดตีจะไม่เปลีย่นแปลงไปในอนาคต  ข้อสมมตเิหล่านีม้กัไม่ระบไุว้อย่างชดัเจนในแบบจ�าลอง
ทีเ่หน็อยูท่ัว่ไป นกัวเิคราะห์โดยทัว่ไปจงึอาจมองข้ามข้อสมมตสิ�าคญัเหล่านี ้ แต่เนือ่งจากเป็นข้อสมมตท่ีิ
ผลอย่างมากต่อการคาดการณ์และการตคีวามจากผลการคาดการณ์ จึงต้องให้ความสนใจในเรือ่งนีม้าก
ขึ้น ข้อสมมติดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือของการใช้สมการสถิติเชิงเดี่ยวในการพยากรณ์

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาวิธีคาดการณ์ที่ตระหนักถึงข้อสมมตินี้และพยายามลดข้อจ�ากัดที่เกิด
ขึ้น หลักการพื้นฐานของการสร้างแบบจ�าลองที่แก้ไขปัญหาข้างต้น โดยเฉพาะในการศึกษาอนาคต 
คือ การจ�าลองสถานการณ์ต้องใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุด โดยเปรียบเทียบโครงสร้าง องค์
ประกอบและเงื่อนไขของแบบจ�าลองกับสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อแค่
ให้เข้าใจว่าปรากฏการณ์น้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ด้วยว่า ปรากฏการณ์
นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตภายในระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ที่รับได้ ตาม
แนวทางนี้ นักวิเคราะห์ต้องตรวจสอบข้อสมมติอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยนข้อสมมติและแบบจ�าลอง
ตามที่เหมาะสม และอาจต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม และวิเคราะห์ซ�้าไปซ�้ามาจนกระทั่งแบบจ�าลองนั้น
สะท้อนปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมจริง ส�าหรับในงานศึกษาอนาคต แบบจ�าลองจะต้องมี “เวลา” 
เป็นตัวแปรอิสระหน่ึงท่ีส�าคัญ ดังน้ัน เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติใดที่เพียงแค่ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สถิติระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยไม่มีกรอบแนวคิดที่มี “เวลา” เป็นตัวแปรอิสระหนึ่ง จะไม่
สามารถใช้ในการคาดการณ์ได้
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ในปัจจุบัน แบบจ�าลองทางสถิติที่ใช้ศึกษาอนาคตมักค�านึงถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งใน
การก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจ�าลอง และการตีความและใช้ประโยชน์จากผลการ
วิเคราะห์  ทั้งนี้ ผลการคาดการณ์ควรระบุระดับความเชื่อม่ันอยู่เสมอ ส�าหรับวิธีการวิเคราะห์เชิง
สถิติที่จ�าลองสถานการณ์ ในการคาดการณ์ ผลการวิเคราะห์ต้องอธิบายทิศทางแนวโน้ม (trajecto-
ries) ตามเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) ปัจจัยแทรกซ้อนจากภายนอก และการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายในระบบ ไม่เช่นน้ัน กรอบความคิดทางสถิติที่ ใช ้จะเป ็นแบบดีเทอร ์มินิสติค 
(deterministic) ซึ่งมีระเบียบและก�าหนดได้ตายตัว จึงไม่เปิดกว้างส�าหรับความไม่แน่นอนที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี การใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ในอนาคตที่มี
ความไม่แน่นอน ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายตัวของความเป็นไปได้ (probability distributions) 
การคาดประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter estimation) และการพิสูจน์สมมติฐาน 
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การวิเคราะห์สัณฐานและ
ต้นไม้ความเก่ียวข้อง

การวางแผนยทุธศาสตร์ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบันโยบายการพัฒนาของประเทศมกัประสบปัญหา
และความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีความซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถหรือยากที่จะแสดงออกมา
ในเชงิปริมาณเป็นตวัเลขทีน่�ามาวเิคราะห์เป็นแบบจ�าลองคณติศาสตร์ได้ ทัง้แบบตดัขวางและอนุกรม
เวลา วิธีการที่ใช้กันอยู่ท่ัวไปมักเป็นตามแนวคิดแบบลดทอนและย่อส่วนระบบลงเป็นองค์ประกอบ
ย่อย โดยแยกส่วนส�าคญัออกจากส่วนท่ีไม่ส�าคญั และวเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัส�าคญัต่อผลลพัธ์
ที่เกิดขึ้น แล้วจึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาตามแบบจ�าลองที่สร้างขึ้น ข้อด้อยของแนวคิดและแนวทางนี้
คือ สถานการณ์จริงมักไม่เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล แบบจ�าลองจึงมักไม่สามารถอธิบายระบบท่ีซับซ้อน
ได้ โดยเฉพาะในกรณทีีปั่จจยัทีอ่าจดไูม่ส�าคญักลายเป็นปัจจยัส�าคญัขึน้มา นอกจากนี ้พฤตกิรรมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ มักไม่ได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วน แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ใน
ระบบ จึงอาจถูกละเลยในการวิเคราะห์แบบทั่วไป

การวิเคราะห์สัณฐาน (Morphological Analysis) เป็นทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะห์ระบบ
และปัญหาในรูปแบบดังกล่าว โดยวิเคราะห์หาโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของระบบสังคมและเทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อน และมีองค์ประกอบหลายมิติท่ีไม่สามารถแปล
ออกมาเป็นเชิงปริมาณได้ ข้อจ�ากัดนี้พบมากในการใช้แบบจ�าลองแบบวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์ 
(causal modeling) และการจ�าลองสถานการณ์41 วิธีการวิเคราะห์สัณฐานพัฒนาโดยนักฟิสิกส์
ชื่อฟริทส์ สวิกกี (Fritz Zwicky) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไป
ได้ทั้งหมดของปัญหาซับซ้อนหลายมิติที่ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นตัวเลข  วิธีการวิเคราะห์สัณฐาน
ประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบขับเคลื่อนจรวดและ
เครื่องยนไอพ่น การออกแบบทางวิศวกรรม การคาดการณ์เทคโนโลยี การพัฒนาองค์กร และการ
วิเคราะห์นโยบาย42 

การวิเคราะห์สัณฐานไม่ละท้ิงปัจจัยหรือองค์ประกอบใด ๆ จากระบบที่ต้องการวิเคราะห์ แต่
ทิศทางการวิเคราะห์เริ่มจากผลลัพธ์กลับไปหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบใน
ระบบ ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์จึงเป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์แนวนี้ ขั้นตอนหลักคือการ
สร้างพื้นที่พารามิเตอร์ (parameter space) ของปัญหาซับซ้อนที่ต้องการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
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หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยเน้นความสอดคล้องภายในของระบบ (internal consistency) 
พื้นที่ของการเชื่อมกันและสอดคล้องกันนี้เรียกว่าเขตสัณฐาน (morphological field)  การวิเคราะห์
สณัฐานด้วยคอมพวิเตอร์สามารถสร้างเขตสณัฐานทีใ่ช้เป็นแบบจ�าลองเชงิอนมุาน (inference model) 
ทีส่ร้างข้อสรปุจากหลกัฐานทีม่อียูห่รอืข้อสรปุทีม่มีาก่อนหน้า วิธกีารวเิคราะห์สณัฐานใช้เทคนคิทีเ่รยีก
ว่า การประเมนิความสอดคล้องไขว้ (cross-consistency assessment) ทีท่�าให้สามารถย่อส่วนความ
ซบัซ้อนทีด่เูหมอืนจะลดไม่ได้ให้ลดลงได้ โดยการค้นหาวธิแีก้ไขปัญหาทีเ่ป็นไปได้และมอียูจ่รงิ ไปพร้อม
กับการตัดเอาวิธีแก้ไขปัญหาที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลออกไป โดยไม่ต้องลด
จ�านวนตัวแปรในการวิเคราะห์ให้น้อยลง 

การวิเคราะห์สัณฐานใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ในการพัฒนาฉากทัศน์และการสร้างแบบ
จ�าลองฉากทศัน์ การพัฒนาทางเลอืกยทุธศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสีย่ง การเชือ่มโยงวธิกีารกบัผลลพัธ์
ในชุดนโยบายที่ซับซ้อน การพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดยืน การ
ประเมนิโครงสร้างองค์กร รวมถงึการน�าเสนอความสมัพันธ์ทีซ่บัซ้อนออกมาเป็นแผนภาพทีค่รอบคลมุ
และเข้าใจได้ง่าย  

ขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนการวิเคราะห์สัณฐานจะใช้การประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญประมาณ 6-8 คน โดยมี
กระบวนกรทีม่เีข้าใจหลกัฐานและทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์สัณฐานและมปีระสบการณ์ในการด�าเนนิ
กระบวนการ43 กระบวนการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

การสร้างเขตสัณฐาน (morphological field) 
ขั้นตอนนี้เริ่มจากการระบุและก�าหนดพารามิเตอร์หรือมิติของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ แล้ว

จึงประเมินค่าหรือสถานะ (states) ของแต่ละพารามิเตอร์ เขตสัณฐานคือค่าความสัมพันธ์ซ่ึงกันและ
กันของพารามิเตอร์แต่ละตัว รูปแบบ (configuration) แบบหนึ่งจะมีค่าจากพารามิเตอร์หนึ่งตัว ซึ่ง
คือสภาวะ (state) หรือวิธีแก้ไขปัญหาหน่ึงของปัญหาท่ีซับซ้อนนั้น ๆ  ตารางที่ 12 แสดงเขตสัณฐาน
ของพารามิเตอร์ 5 ตัว แต่ละพารามิเตอร์ (A, B, C, D, E) มีค่าหรือสถานะเฉพาะของแต่ละตัว (4, 

ที่มา: Ritchey (2009)

ตารางที่ 12
ตัวอย่างเขตสัณฐานที่มีพารามิเตอร์ 5 ตัว
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3, 5, 2, 5) เมื่อรวมกันแล้ว จึงได้รูปแบบที่เป็นไปได้ถึง 600 รูปแบบ (4x3x5x2x5)  ช่องที่ระบายสีอยู่
ในตารางที่ 12 แสดงเพียงรูปแบบเดียวจากทั้งหมด 600 รูปแบบที่เป็นไปได้

หากเขตสณัฐานหรอืเขตความเป็นไปได้ของรูปแบบมอียูไ่ม่มาก ผู้วเิคราะห์สามารถวเิคราะห์หาว่า
รูปแบบไหนมีความสอดคล้องกัน มีความเป็นไปได้ สามารถด�าเนินการได้ หรือน่าสนใจ  และรูปแบบ
ไหนบ้างทีไ่ม่เป็นเช่นนัน้  ขัน้ตอนนีเ้รยีกว่าการสร้างพืน้ทีว่ธิแีก้ไขปัญหา (solution space) ทีป่ระกอบ
ด้วยวิธีการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะความสอดคล้องซึ่งกันและกันภายในระบบ (internal 
consistency) แต่เม่ือเขตสัณฐานมีพารามิเตอร์อยู่มาก เช่น 7-8 พารามิเตอร์ จะท�าให้ความเป็นไป
ได้ของรูปแบบเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 50,000 ถึง 500,000 รูปแบบ ซึ่งเกินกว่าความสามารถของนัก
วิเคราะห์ในการตรวจสอบ ดังนั้น ขั้นตอนส�าคัญต่อไปการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ 
เพื่อลดจ�านวนรูปแบบที่เป็นไปได้ลง โดยตัดเอารูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันเองออก  
กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการประเมินความสอดคล้องไขว้ (cross-consistency assessment) 
ซึ่งเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดแบบเชิงคู่ (pairwise) ในลักษณะคล้ายกับตารางผลกระทบไขว้ 
(cross-impact matrix) เพือ่ตรวจสอบว่า แต่ละคูม่คีวามสมัพนัธ์ทีส่อดคล้องกนัหรอืไม่ ความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างพารามิเตอร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ ความขัดแย้งเชิงตรรกะ (logical contradictions) 
ของประเด็นหรือแนวคิดที่วิเคราะห์ และข้อจ�ากัดเชิงประจักษ์ (empirical constraints) คือ 
ความสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลด้านหลักฐานเชิงประจักษ์

เม่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพารามเิตอร์ทัง้หมดแล้ว สามารถสงัเคราะห์ออกมาเป็นพืน้ท่ีวธีิ
แก้ไขปัญหา (solution space) และผลลัพธ์ที่เป็นเขตสัณฐาน (morphological field) ซึ่งสามารถใช้
เป็นแบบจ�าลองเชิงอนมุานต่อไปได้  เมือ่ใช้คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ จะสามารถปรบัค่าพารามเิตอร์
หนึ่งให้เป็นข้อมูลเข้า (inputs) พร้อมกับตั้งเงื่อนไขและค่าเริ่มต้น (initial conditions) เพื่อวิเคราะห์
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เป็นทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหา (solutions) ต่อไปได้

ประเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์

วิธีการวิเคราะห์สัณฐานเหมาะส�าหรับการประเมินยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์หรือสถานการณ์ โดย
เริ่มจากการสร้างเขตสัณฐาน (morphological field) ขึ้นมาสองชุด ชุดแรกส�าหรับฉากทัศน์ท่ีเกิด
จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเรียกว่าเขตโลกภายนอก (external world field) และอีกชุด
หนึ่งส�าหรับการสร้างแบบจ�าลองส�าหรับยุทธศาสตร์หรือปัจจัยเชิงระบบที่สามารถควบคุมหรือปรับ
เปลี่ยนได้ หรือที่เรียกว่าเขตภายใน (internal world field) จากนั้นจึงประเมินความสอดคล้องไขว้
ระหว่างเขตสัณฐานท้ังสอง เพื่อค้นหาว่ายุทธศาสตร์ไหนจะมีประสิทธิผลมากที่สุดและยืดหยุ่นที่สุด
ส�าหรับฉากทัศน์ต่าง ๆ 

ตัวอย่างหนึ่งของการประเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์คืองานศึกษาการ
พฒันาระบบการขยายความรบัผดิชอบของผู้ผลติ (Extended Producer Responsibility - EPR) ของ
กระทรวงสิง่แวดล้อมสวเีดน44 ตารางข้างล่างแสดงเขตฉากทศัน์ (scenario field) ของพารามิเตอร์ 8 ตวั 
ซึ่งแสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อระบบ EPR ของสวีเดน จ�านวนพารามิเตอร์ดังกล่าวท�าให้เกิดรูปแบบ
ฉากทัศน์จ�านวน 20,736 รูปแบบ เมื่อได้ประเมินความสอดคล้องไขว้แล้ว ท�าให้สามารถลดฉากทัศน์
เหลอืประมาณ 2,000 ฉาก ท้ายสดุทางคณะผูศึ้กษาจงึเลอืก 8 ฉากทศัน์ทีค่รอบคลมุพารามเิตอร์ทัง้หมด 
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ที่มา: Ritchey (2009)

ตารางที่ 13
ตัวอย่างเขตฉากทัศน์ที่เป็นไปตามเกณฑ์พารามิเตอร์ทั้งหมดและที่สอดคล้องกัน



อนาคตศึกษา | 164

จากนั้นจึงเป็นการสร้างเขตยุทธศาสตร์ (strategy field) ที่มีจ�านวน 8 พารามิเตอร์เช่นกัน ซึ่ง
แสดงถึงปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อระบบ EPR ของสวีเดนในอนาคต ท�าให้มีรูปแบบยุทธศาสตร์จ�านวน 
34,560 รูปแบบ เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องไขว้แล้วจะเหลือประมาณ 500 ยุทธศาสตร์ ตารางที่ 14 
แสดงตัวอย่างของยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขพารามิเตอร์ทั้ง 8 ตัว

ขัน้ตอนต่อไปเป็นการประกอบทัง้สองตารางเข้าด้วยกนั เพือ่ทดสอบยทุธศาสตร์กบัฉากทศัน์ต่าง ๆ 
ด้วยการประเมินความสอดคล้องไขว้ระหว่างยุทธศาสตร์และฉากทัศน์ท่ีเหลือจากการวิเคราะห์ก่อน
หน้านี้ โดยอาจประเมินตามแนวทางแบบรวบรัด (quick method) ซึ่งประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์กับภาพรวมของแต่ละฉากทัศน์ หรือแนวทางแบบถี่ถ้วน 
(throrough method) ที่ประเมินความสัมพันธ์ภายในระหว่างแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละยุทธศาสตร์
กับแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละฉากทัศน์ ซ่ึงท�าให้ต้องใช้เวลามากขึ้น แต่จะท�าให้การประเมินและการ
เลือกยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างละเอียด

ตารางที่ 14
ตัวอย่างเขตฉากทัศน์ที่เป็นไปตามเกณฑ์พารามิเตอร์ทั้งหมดและที่สอดคล้องกัน
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การสร้างแบบจ�าลองเชิงอนุมาน
ขัน้ตอนต่อไปคอืการสร้างสถานการณ์จ�าลองเพือ่วเิคราะห์ว่า ถ้าปรบัเปลีย่นพารามเิตอร์หรอืปัจจยั

หนึง่ใดแล้ว จะท�าให้เกดิผลลพัธ์อย่างไรบ้าง นักวเิคราะห์สามารถปรบัเปลีย่นเงือ่นไขและค่าพารามเิตอร์
เพื่ออนุมานต่อได้ว่า ถ้าปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในสถานการณ์ไหนบ้าง  แบบ
จ�าลองในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย แล้ววิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
แต่ละทางเลือกนโยบายที่ได้ก�าหนดมา

การวิเคราะห์ต้นไม้ความเกี่ยวข้อง (Relevance Trees)
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มักมีความซับซ้อนมากและข้ึนอยู่กับปัจจัยมากมาย โดยเฉพาะการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน แต่การพัฒนาเทคโนโลยีมักไม่ได้รับการประสานกันอย่างเป็น
ระบบ นกัวางแผนนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีจึงต้องหาวิธกีารคาดการณ์การพฒันา

ที่มา: Ritchey (2009)

ตารางที่ 15
ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์



อนาคตศึกษา | 166

ของเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปพร้อมกัน เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ต้นไม้ความ
เกี่ยวข้องหรือผังต้นไม้ (relevance trees) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการ แสดงโครงสร้างประเด็นปัญหา 
โดยแบ่งหัวข้อหรือเป้าหมายกว้าง ๆ ออกเป็นหัวข้อและประเด็นย่อยให้ละเอียดที่สุด แล้วแสดงออก
มาเป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างล�าดับศักย์และทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น แล้ว
จึงแสดงผลการคาดการณ์มิติต่าง ๆ ของแต่ละเส้นทาง เช่น ต้นทุน ระยะเวลาและความเป็นไปได้ของ
การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เทคนิคน้ีมีพ้ืนฐานคล้ายกับการวิเคราะห์สัณฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และแสดงภาพทางเลือก 
เพื่อให้ภาพรวมของวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด การวิเคราะห์ต้นไม้ความเกี่ยวข้องและการ
วิเคราะห์สัณฐานที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ถือเป็นวิธีการคาดการณ์เชิงปทัสถาน (normative) ที่มีจุดเริ่ม
ต้นการวิเคราะห์ทีค่วามต้องการหรอืวตัถปุระสงค์ในอนาคต แล้วจงึย้อนกลบัมาหาสถานการณ์ กิจกรรม 
เทคโนโลยีและมาตรการที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคตนั้น 

การวเิคราะห์ล�าดบัศกัย์ความเกีย่วข้องในการระบถุงึปัญหาและวธิกีารแก้ไข การก�าหนดความเป็น
ไปได้ของการแก้ไข การเลือกวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด และการคาดประมาณความต้องการเชิงสมรรถนะ 
(performance requirements) ของเทคโนโลยหีรอืนโยบาย รวมไปถงึการก�าหนดแผนงานลงทนุด้าน
วิจัยและพัฒนา ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ล�าดับศักย์จะเป็นแผนภูมิที่คล้ายกับผังโครงสร้างองค์กรที่น�า
เสนอข้อมูลเป็นล�าดับขั้น โดยขั้นที่สูงสุดแสดงแนวคิดเชิงนามธรรมที่สุด แล้วลงรายละเอียดไปเรื่อย ๆ 
จนถงึขัน้ทีล่ะเอยีดทีส่ดุ โดยทีปั่จจยัหรอืองค์ประกอบในข้ันหรอืชัน้เดยีวกนัจะประเมนิจากมมุมองหรอื
เกณฑ์เดียวกัน การสร้างล�าดับศักย์ความเกี่ยวข้องจะท�าให้สามารถเห็นภาพรวมของประเด็นปัญหาที่
ต้องการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนการวิเคราะห์ล�าดับศักย์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก45 ได้แก่

1. ก�าหนดและระบุขอบเขตของปัญหา
2. ระบแุละวเิคราะห์คณุลกัษณะของปัจจยัหรอืพารามเิตอร์ทัง้หมดส�าหรบัการพฒันาแนวทาง

แก้ไขปัญหา
3. สร้างตารางหลายมติ ิ(multidimensional matrix)  หรอืแผนภูมลิ�าดบัศักย์ความเกีย่วข้อง

ที่แสดงรูปแบบส่วนผสมของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้
4. ประเมินผลลัพธ์ของส่วนผสมท้ังหมดด้วยเกณฑ์ที่ต้ังไว้ เช่น ความเป็นไปได้และโอกาสใน

การบรรลุเป้าหมาย
5. การวิเคราะห์เชิงลึกว่าทางเลือกไหนดีที่สุดเมื่อค�านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

แผนภาพที ่16 แสดงตวัอย่างของการประยกุต์ใช้วธิกีารสร้างต้นไม้ความเกีย่วข้องในการคาดการณ์
อปุสงค์ในการเดนิทาง โดยมปัีจจยัหลกัสองประการทีม่ผีลต่อความต้องการในการเดนิทาง ได้แก่ ความ
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ที่มา: Sharpe and Howard (1996)

แผนภาพที่ 16
ตัวอย่างต้นไม้ความเกี่ยวข้อง

สามารถในการจ่ายเพื่อการเดินทางและความจ�าเป็นในการเดินทาง การวิเคราะห์ต้นไม้ความเกี่ยวข้อง
แสดงให้เหน็ว่ามปัีจจยัหลายกลุม่ทีม่ผีลต่ออปุสงค์ในการเดนิทาง แต่หวัข้อย่อยเกีย่วกบัการเดนิทางไป
ท�างานทีแ่ยกออกจากกลุม่ความต้องการในการเดนิทาง อาจเป็นหวัข้อส�าหรบัการวจิยัหรอืคาดการณ์ที่
เหมาะสมที่สุด  นักวิเคราะห์อาจระบุข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ  ของแต่ละหัวข้อ เพื่อวิเคราะห์ต่อว่า 
แต่ละหัวข้อมีเนื้อหากว้างหรือแคบเกินไป

ข
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ฉากทัศน์

การสร้างฉากทศัน์ (scenarios) เป็นวธิกีารหนึง่ทีน่กัอนาคตศาสตร์ในปัจจบุนันยิมใช้ในการคาดการณ์
และกระตุ้นความตระหนักเก่ียวกับความเป็นไปได้และทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ค�าว่า 
“ฉาก” หรอื scene ในภาษาองักฤษมาจากค�าทีใ่ช้ในศลิปะการละครทีส่ือ่ถงึตอนหรอืช่วงของละครท่ี
มกีารด�าเนนิเร่ืองราวเป็นข้ันเป็นตอนตามเค้าโครง (plot) ทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงมีรากศัพท์มาจากภาษาละตนิ
และภาษาอติาเลยีน (scena) ส�าหรบัในภาษาไทย ได้มกีารแปลค�าว่า scenario เป็นค�าว่า สถานการณ์
หรอืเหตกุารณ์ ดงัทีป่รากฏในค�าว่า “การวางแผนด้วยสถานการณ์” (scenario planning)  ในหนงัสือ
เล่มนี ้ผูเ้ขยีนเสนอให้ใช้ค�าว่า ฉากทศัน์ เพือ่สือ่ถงึการมทีางเลอืกของอนาคตและการสาธยายเรือ่งราว
ที่มีเค้าโครงเรื่องชัดเจนในการศึกษาอนาคต 

แนวคดิการสร้างฉากทศัน์เพือ่การศกึษาและวเิคราะห์อนาคตเริม่ปรากฏเป็นครัง้แรกเมือ่เฮอร์มนั 
คาน (Herman Kahn) ได้เสนอให้ใช้ค�าว่า scenario ในโครงการวิเคราะห์และวางแผนนโยบายด้าน
ยุทธศาสตร์และด้านการทหารของแรนด์คอร์ปอเรชันในช่วงทศวรรษที่ 1950 และเผยแพร่แนวคิดดัง
กล่าวในวงการอนาคตศึกษาและการวางแผนยุทธศาสตร์ทัว่โลก คานได้วเิคราะห์ฉากทศัน์ของการเกดิ
สงครามนิวเคลียร์ในหนังสือชื่อ On Escalation: Metaphors and Scenarios ซึ่งเผยแพร่ใน พ.ศ. 
2508 และการจดัระเบยีบอ�านาจในโลกและความท้าทายด้านความมัน่คงของสหรฐัอเมรกิาในหนงัสือ
ชื่อ The Year 2000 ซึ่งเผยแพร่ใน พ.ศ. 2510  

กรอบแนวคิดพื้นฐานของการสร้างฉากทัศน์ของคานคือการแบ่งทางเลือกออกอนาคตออกเป็น 
3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ ฉากสถานการณ์ตามแนวโน้มจากอดีต (business as usual)  ฉากสถานการณ์
เลวร้ายที่สุดที่เกิดจากจัดการที่ผิดพลาดหรือดวงไม่ดี (worst case scenario) และฉากสถานการณ์ดี
ทีส่ดุทีเ่กดิจากการจดัการทีด่ ี(best case scenario)  แนวคิดดงักล่าวได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์จากนัก
อนาคตศาสตร์ในยคุต่อมาว่า ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอาจมองว่าฉากสถานการณ์ตามแนวโน้มคอืการท�านาย 
(prediction) และมักตัดสินใจท�าตามนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงเกิดขึ้นจริงตามที่คาดการณ์
ไว้ ฉากทัศน์ตามแนวโน้มจึงไม่ได้เป็นทางเลือกของอนาคตอย่างแท้จริง นักอนาคตศาสตร์รุ ่นต่อมา
จึงเสนอให้สร้างฉากทัศน์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแนวโน้มเดิม โดยอาจมีจ�านวนฉากทัศน์มากกว่า 
3 ฉาก เพื่อสร้างความยืดหยุ ่นในการศึกษาทางเลือกอนาคต และในการสร้างยุทธศาสตร์ใน
การเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต
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ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จในการใช้แนวคิดฉากทัศน์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการ
รับมือกับอนาคตที่ผันผวนคือบริษัทเชลล์ (Royal Dutch/Shell) ที่ใช้วิธีการฉากทัศน์ในการศึกษา
อนาคตของตลาดน�้ามันในช่วงก่อนวิกฤติน�้ามันใน พ.ศ. 2516 ผลลัพธ์หนึ่งของการศึกษาดังกล่าวคือ
การคาดการณ์ว่าราคาน�า้มนัจะเพ่ิมสงูข้ึน แต่จะตกต�า่ลงอย่างรวดเรว็ บรษิทัเชลล์จงึวางแผนยทุธศาสตร์
เพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับสถานการณ์ดงักล่าวไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมือ่เกดิเหตกุารณ์นัน้จรงิตามทีค่าดการณ์
และเตรยีมการไว้ บริษัทจงึได้รบัผลกระทบน้อยกว่าบรษิทัคูแ่ข่ง  หลงัจากน้ันในทศวรรษที ่1980 บรษิทั
เชลล์ยังใช้วิธีการฉากทัศน์ในการวิเคราะห์อนาคตของสหภาพโซเวียต ซึ่งถือเป็นคู่แข่งส�าคัญกับบริษัท
เชลล์ในตลาดพลงังานในยโุรป เนือ่งจากเป็นประเทศผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตทิีส่�าคญัรายหนึง่ของโลก หน่วย
งานการวิเคราะห์อนาคตของบริษัทเชลล์ได้รับความส�าคัญภายในองค์กรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และมี
งานวิเคราะห์และเผยแพร่ฉากทัศน์ด้านพลังงานในอนาคตของโลกในหลายแง่มุมเรื่อยมา 

นอกจากบริษัทเชลล์แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการศึกษาอนาคตแบบ
ฉากทศัน์ในการคาดการณ์อนาคตด้านพลงังานในสหรฐัอเมรกิา หลงัจากทีเ่กดิวกิฤตพิลงังานในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1970  อาทิ โครงการ Project Independence ใน พ.ศ. 2517 ของส�านักงานพลังงานแห่ง
รัฐบาลสหรัฐฯ (Federal Energy Administration) และโครงการนโยบายพลังงาน (Energy Policy 
Project) ในปีเดียวกันของมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) โครงการเหล่านี้สร้างความตระหนักด้าน
วิกฤติพลังงานทั้งในกลุ่มวงการวางแผนนโยบายและสาธารณชนทั่วไป 

วธิกีารศกึษาอนาคตแบบฉากทศัน์ได้รบัความนยิมและแพร่หลายเรือ่ยมา องค์กรทัง้ในภาครฐัและ
เอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ได้ประยุกต์ใช้วิธีการนี้ในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะในการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนด้านภัยธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและการเมือง  โดยอาจใช้ร่วมกับวิธีการคาดการณ์อนาคตรูปแบบอื่น ๆ  เช่น 
โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The Millennium Project) ได้พัฒนาฉากทัศน์ของอนาคตโลกด้วย
ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมจากความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลกด้วยวธิกีารเดลฟาย โครงการดงักล่าวได้พฒันา
แหล่งข้อมูลส�าคัญที่รวบรวมบรรณานุกรมเก่ียวกับโครงการวิจัยและคาดการณ์อนาคตด้วยวิธีการฉาก
ทัศน์กว่า 700 ชุดในกลุ่มหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ ประชากรและทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การอภิบาลและ
ความขัดแย้ง เศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่งคั่ง และบูรณาการของอนาคต46 

ฉากทศัน์เป็นเรือ่งราวทีแ่สดงความเช่ือมโยงระหว่างปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตใุนปัจจบุนักบัผลลพัธ์ทีน่่า
จะเกดิขึน้ได้ในอนาคต (plausible) พร้อมกับระบแุละอธบิายถงึปัจจยัส�าคญัทีเ่ชือ่มสาเหตแุละผลลพัธ์
เข้าด้วยกนั ทัง้การตดัสนิใจ เหตกุารณ์และผลกระทบ โดยมุง่ความสนใจไปทีก่ระบวนการเชิงเหตแุละผล 
และการตัดสินใจ47 ฉากทัศน์แตกต่างจากการพยากรณ์ (forecast) และการคาดคะเน (projections) 
ตามแนวโน้มที่เกิดข้ึน แม้ว่าฉากทัศน์ท่ีดีจะมีองค์ประกอบที่มาจากการคาดคะเนและการคาดการณ์ 
โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ ฉากทัศน์จึงแตกต่างจากผลการค�านวณ
แนวโน้มในอนาคตด้วยแบบจ�าลองคอมพวิเตอร์ทีแ่สดงผลการคาดการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปตามข้อสมมติ
และเงือ่นไขของแบบจ�าลองคณติศาสตร์ทีผู่ว้เิคราะห์ได้ก�าหนดไว้48 การท่ีผลลัพธ์เปลีย่นไปตามค่าน�าเข้า 
(input) ไม่ได้สื่อถึงฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน แต่สื่อถึงผลการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน
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ฉากทัศน์มักมีก�าหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น Global Transport Scenarios 205049 ฉากทัศน์ชีวิต
คนไทย พ.ศ. 257650 แต่ฉากทัศน์ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ภาพอนาคตหนึ่งเดียว แต่เป็นการประมวล
ภาพอนาคตหลายภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งปัญหา ความท้าทาย โอกาสและวิธี
แก้ไขปัญหา โดยแสดงถึงพัฒนาการที่น่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของการสร้างฉากทศัน์ไม่เหมอืนกบัการพยากรณ์ กล่าวคอื ไม่ได้มุง่ไปทีค่วามแม่นย�าของการคาดการณ์ 
แต่อยู่ที่ประโยชน์ท่ีช่วยให้ผู้มีอ�านาจสามารถตัดสินใจด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างทันที ไม่
รอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเรื่องราวของฉากทัศน์นั้นหรือไม่ก็ตาม 

เกณฑ์หลักในการประเมินฉากทัศน์ที่ดีมี 3 ประการ ได้แก่ (1) มีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่น่า
จะเกดิขึน้ได้จรงิ โดยแสดงความเชือ่มโยงเป็นกระบวนการทีช่ดัเจนระหว่างปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ทีเ่ป็น
สาเหตกุบัเหตกุารณ์ทีเ่ป็นผลลพัธ์ และการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการนัน้ (2) มคีวามสมเหตสุมผล
ของเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์ และแต่ละฉากทัศน์มีเนื้อหาในประเด็นหัวข้อคล้ายกัน เพื่อให้สามารถ
เปรยีบเทยีบกนัได้และ (3) มเีนือ้หาทีน่่าสนใจและตืน่เต้นพอทีจ่ะท�าให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการพยายาม
คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์

ในวงการวางแผนนโยบายและอนาคตศึกษาในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วไปแล้วว่า 
การวางแผนเพือ่ปรบัเปลีย่นสภาพสงัคม เศรษฐกจิ กายภาพและส่ิงแวดล้อมเพือ่เข้าสู่ภาพอนาคตหนึง่
เดยีวนัน้ ไม่เหมาะสมอกีต่อไป เพราะอนาคตมคีวามไม่แน่นอนและไม่สามารถหยัง่รูไ้ด้ล่วงหน้า แนวคดิ
ฉากทัศน์จึงเป็นทางเลือกในการวางแผนที่สร้างชุดภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ แล้วจึงพัฒนาแผนที่
เตรียมพร้อมรับมือหรือปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ในแต่ละฉากทัศน์ โดยวิเคราะห์หาปัจจัยและองค์ประกอบ
ของแผนที่สามารถรับมือได้อย่างเต็มที่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน์

การสร้างฉากทศัน์มุง่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัทางเลือกของอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิขึน้ได้ เพือ่พฒันา
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนในระยะยาวที่สะท้อนคุณค่าหรือความต้องการขององค์กรหรือสังคม  
ดังนั้น ฉากทัศน์จึงเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างสถานการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าเกิด
ขึ้นได้กับอนาคตท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น นอกจากน้ีแล้ว กระบวนการสร้างฉากทัศน์ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กระบวนการสามารถเพิม่ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่าจมผีลต่ออนาคต โดยการน�าเอา
ข้อสมมติและเงื่อนไขที่มีอยู่มาเปิดเผยและท�าให้กระจ่างมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการสร้างฉากทัศน์
มกัจดัการประชมุระดมสมองและอภปิรายกนัอย่างเปิดเผย จงึสร้างโอกาสให้แต่ละกลุ่มคนแลกเปล่ียน
และอภิปรายเกี่ยวกับข้อสมมติและเงื่อนไขของแต่ละคนได้ วิธีการฉากทัศน์ยังใช้ได้ในการค้นหาและ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนและสังคมในอนาคต ซ่ึงน�ามาใช้เป็นโจทย์ในการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ได้

ฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นมาอาจเป็นเชิงส�ารวจ (exploratory) ซึ่งบรรยายเหตุการณ์และแนวโน้มที่
พัฒนาไปตามข้อสมมติและเงื่อนไขต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยและเหตุการณ์เหล่านี้ ส่วน
ฉากทศัน์เชงิปทสัถานหรอืบรรทดัฐานจะบรรยายภาพอนาคตทีพ่งึประสงค์ทีน่่าจะเกดิขึน้จากปัจจยั ใน
ปัจจุบัน  เนื้อหาในฉากทัศน์อาจแสดงเรื่องราวในเชิงลบ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้มีอ�านาจตัดสินใจพยายาม
ค้นหายุทธศาสตร์หรือวิธีแก้ไขปัญหาที่ท�าให้เหตุการณ์ในฉากทัศน์น้ันไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน ฉาก
ทัศน์อาจแสดงภาพเชิงบวกที่พึงประสงค์พร้อมกับตัวอย่างนโยบายและแนวทางที่ท�าให้เกิดภาพพึง
ประสงค์นั้น 
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ในกรณีที่ต้องการใช้ฉากทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย เนื้อหาในฉาก
ทัศน์อาจบรรยายถึงพัฒนาการและเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายและแผน ดังตัวอย่าง
ฉากทัศน์อนาคตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในระดับโลกในค.ศ. 2050 ที่พัฒนาโดยโครงการมิลเลนเนียม
โปรเจกต์ (The Millennium Project) ซึ่งเน้นตัวอย่างนโยบาย เทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มนุษย์ที่น�าไปสู่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวก  ส่วนในตัวอย่างของการใช้ฉากทัศน์ในการวิเคราะห์นโยบาย
การพฒันาเมอืง อาจพัฒนาฉากทัศน์ทีมี่ชดุข้อสมมตแิละเงือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคล้ายกนั แต่มรีะดับค่าท่ี
แตกต่างกันออกไป อาทิ โครงสร้างประชากร อัตราการเกิดและย้ายถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และรูปแบบการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจ  เมื่อมีค่าของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน จะมีเส้นทางของ
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้น ในกระบวนการคาดการณ์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานหรือองค์กรสามารถพัฒนา
ฉากทัศน์ขึ้นมาเพ่ือประมวลข้อมูลความรู้ท่ีจ�าเป็นต้องรู้ไว้ก่อนการตัดสินใจ และเพื่อเข้าใจถึงความ
ส�าคัญของความไม่แน่นอนที่มีผลต่อเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนี้ การสร้างฉากทัศน์
ยังเปิดโอกาสให้ผู้น�าองค์กรต้องคิดและตัดสินใจด�าเนินการอะไรบางอย่าง เพื่อรับมือหรือด�าเนินการ
กับอนาคตทางเลือกที่อาจเกิดขึ้น 

ขั้นตอนและวิธีการ
นักอนาคตศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดและแนวทางหลายรูปแบบในการสร้างฉากทัศน์ ทั้งแบบที่เน้นเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณ และแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางรูปแบบ
ไหนก็ตาม ทุกแนวทางล้วนแล้วแต่ให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจในระบบโดยรวมของประเด็น
ที่ต้องการคาดการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาประเด็น แนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และเหตุการณ์ที่อาจ
เกดิขึน้ทีท่�าให้ระบบเปลีย่นแปลงไปได้  กระบวนการสร้างฉากทศัน์ในภาพรวมประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน
หลัก ได้แก่ (1) การระบุขอบเขตของประเด็นที่ต้องการสร้างฉากทัศน์ (2) การระบุปัจจัยขับเคล่ือน
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (3) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคล่ือน (4) การสร้างฉากทัศน์ และ 
(5) การแปลงฉากทัศน์เป็นยุทธศาสตร์ส�าหรับปัจจุบัน 

ดัดแปลงจาก: IZT (2007)

แผนภาพที่ 17
ภาพรวมกระบวนการคาดการณ์ด้วยฉากทัศน์
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กระบวนการสร้างฉากทัศน์เริ่มต้นจากขั้นตอนการก�าหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการคาด
การณ์ โดยคณะท�างานจะวเิคราะห์และก�าหนดขอบเขตของระบบทีเ่กีย่วข้องตามกรอบหวัข้อและความ
เหน็ของผูน้�าองค์กรและผูเ้ชีย่วชาญ  ข้ันตอนต่อมา เป็นการระบหุาปัจจยัขับเคล่ือนทีค่าดว่าจะมผีลต่อ

อนาคตของระบบนัน้ โดยเกบ็รวบรวมและประมวลข้อมลูจากแหล่งทีห่ลากหลาย แล้วจงึคัดกรองปัจจยั
ทีส่�าคญัให้เหลอืประมาณ 6-20 ปัจจยั  จากนัน้จงึเป็นการวเิคราะห์ระดับผลกระทบและความไม่แน่นอน
ของแต่ละปัจจยัทีเ่ป็นพืน้ฐานของภาพอนาคตทางเลอืก โดยอาจใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมปฏิบัติการ และการส�ารวจเดลฟาย  
ผลลัพธ์ที่ได้คือปัจจัยส�าคัญที่จะใช้เป็นแกนหลักของเนื้อหาที่จะพัฒนาต่อในแต่ละฉากทัศน์

ในขัน้ตอนต่อมา คณะท�างานจะพฒันาเรือ่งราวในแต่ละฉากทศัน์ ซึง่มแีนวทางการสร้างโครงเรือ่ง
อยู่หลายประการด้วยกัน อาทิ ฉากทัศน์ฐาน (baseline scenario) คือเรื่องราวในอนาคตที่เกิดขึ้นใน
กรณีที่ปัจจัยและแนวโน้มในปัจจุบันยังคงด�าเนินต่อไปโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือในกรณีที่มี
การด�าเนินนโยบายหรือมาตรการท่ีน้อยมากจนไม่เกิดผลกระทบที่ท�าให้แนวโน้มเปล่ียนแปลงไปจาก
เดมิ พร้อมกนันี ้ คณะท�างานอาจสร้างภาพฉากทศัน์ในมมุกลบัทีแ่สดงเรือ่งราวของการด�าเนนิการใหม่ 
ๆ ซึ่งน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากแนวโน้มเดิม    

อีกแนวทางหน่ึงคือการเขียนฉากทัศน์ด้วยเรื่องราวในเชิงลบและเชิงบวก ฉากทัศน์เชิงลบแสดง
ภาพการเปลีย่นแปลงทีปั่จจยัภายนอกท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ต่อระบบหรอืกลุ่มเป้าหมาย ใน
ทางกลับกัน ฉากทัศน์เชิงบวกอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส�าคัญ และการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือกฎหมาย  อีกวิธีการหนึ่งของ
การเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์คือการบรรยายเหตุการณ์ส�าคัญในอนาคต เช่น สภาพเศรษฐกิจเฟื่องฟู 
วกิฤตเิศรษฐกจิตกต�า่ และสงคราม โดยผสมผสานเนือ้หาทัง้ทีเ่ป็นภาพเชงิบวกและเชงิลบเข้าด้วยกนั51 
ในโครงการคาดการณ์โดยทั่วไป จ�านวนฉากทัศน์มีประมาณ 2-6 ฉาก  

เมื่อคณะท�างานร่างเรื่องราวในฉากทัศน์แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์และประเมินความ
เป็นไปได้ของแต่ละเหตกุารณ์ในแต่ละฉากทัศน์ ทัง้ในเชงิคุณภาพและในเชิงปรมิาณ การประเมนิความ
เป็นไปได้ดงักล่าวอาจใช้วธิกีารเดลฟาย โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจเป็นผูป้ระเมนิ  
จากนั้น คณะท�างานจึงทบทวนเนื้อหาเพื่อประกันความถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องของแต่ละ
ประเด็นในแต่ละฉากทัศน์

อีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาฉากทัศน์ระดับองค์กรเริ่มจากการที่ผู้บริหารองค์กรก�าหนดก่อนว่า 
ต้องการรู้ข้อมูลหรือประเด็นอะไรบ้างเพื่อตัดสินใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ จากน้ันคณะท�างานจะ
วเิคราะห์และคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลอืก โดยระบแุละบรรยายเหตกุารณ์ แนวโน้มและปัจจยัความ
ไม่แน่นอนทีม่ผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจ รวมทัง้ปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่อธรุกจิหรอืนโยบายนัน้  วธีิการ
เฉพาะของแนวทางนีค้อืการสร้างทฤษฎหีรอืตรรกะของฉากทศัน์ (scenario logics) ซึง่หมายถึงมมุมอง
ที่ท�าให้เห็นภาพอนาคตที่แตกต่างและหลากหลาย และแบ่งออกเป็นฉากทัศน์ต่าง ๆ ได้  ตรรกะฉาก
ทัศน์มักสร้างขึ้นจากปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญและปัจจัยไม่แน่นอนที่แบ่งฉากทัศน์ออกแบบภาพ ๆ และ
ใช้ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นแกนในการบรรยายเรือ่งราวและพฒันาการในแต่ละฉากน้ันอย่างละเอยีด เพ่ือแสดง
ผลลัพธ์ท่ีเกดิจากการตดัสนิใจในแต่ละประเดน็ พร้อมไปกบัทางเลอืกเชงิยทุธศาสตร์ในแต่ละฉากทศัน์52
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อีกแนวทางหนึ่งในการสร้างฉากทัศน์เริ่มจากการสร้างภาพปัจจุบันของระบบที่ต้องการศึกษา 
โดยระบุและแบ่งกลุ่มตัวแปรทั้งหมดที่ควรค�านึงถึง พร้อมค�าอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเหล่านั้นกับการเปลี่ยนแปลงของระบบโดยรวม53 จากนั้นจึงวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยส�าคัญและค่า
พารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัย รวมถึงกลไกและบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนั้น วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) จากนั้น
จึงเป็นการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในฉากทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมา 

อีกวธิกีารหนึง่ทีน่กัอนาคตศาสตร์ใช้ในการสร้างฉากทศัน์คอืการวเิคราะห์สณัฐาน (Morphological 
Analysis) ซึ่งมุ่งค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเทคโนโลยี
ในระบบที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ มีซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์แนวน้ีโดยเฉพาะ เช่น 
Parmenides EIDOS และ The Tool Suite ที่ประกอบด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยขับ
เคลื่อนและการสร้างฉากทัศน์อย่างเป็นระบบ 

นักอนาคตศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า กระบวนการสร้างฉากทัศน์ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี นอกจากเพือ่รวบรวมข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยงัเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของทีท่�าให้
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิผลมากขึ้น บางโครงการมีผู้เข้า
ร่วมเป็นคนเฉพาะในองค์กร บางโครงการเปิดกว้างให้กับคนภายนอกเข้าร่วมในประบวนการ จ�านวน
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการสร้างฉากทัศน์จึงมีตั้งแต่ระดับหลายสิบคนถึงหลายพันคน  ตัวอย่างเช่น ใน
โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์มีผู้เช่ียวชาญและนักวางแผนนโยบายหลายพันคนทั่วโลกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างฉากทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก  

ฉากทัศน์ที่ดีและเป็นประโยชน์ควรมีเนื้อหาตรงกับประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือ
พื้นที่ศึกษา เนื่องจากประเด็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอยู่มาก และสามารถสร้างฉากทัศน์ได้จ�านวน
มาก ดังนั้น การสร้างเรื่องราวท่ีตรงประเด็น ไม่เย่ินเย้อ และไม่ยาวเกินไปจึงส�าคัญมาก ในระหว่าง
การเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์ รายละเอียดและทิศทางของเน้ือหาอาจปรับเปล่ียนไปจากเป้าหมายท่ี
มีอยู่แต่เดิม  ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์อาจท�าให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านั้น 
ตราบใดทีเ่รื่องราวดังกล่าวยังมีความสอดคล้องและสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ใน
การเขียนฉากทัศน์ เนื่องจากสื่อถึงจินตนาการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจที่เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ การเขียน
ฉากทัศน์ควรให้ความส�าคัญกับผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพก่อน แล้วจึงใช้ผลจากการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ทั้งจากแบบจ�าลองและข้อมูลสถิติมาประกอบเป็นหลักฐานในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อต้องการใช้แบบจ�าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการย่อส่วนระบบและลดทอนความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาลง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

นักอนาคตศาสตร์โดยมากไม่เสนอให้พัฒนาฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด (most likely) 
เนื่องจากจะกลายเป็นการท�านายมากกว่าการสร้างฉากทัศน์ และจะท�าให้กรอบการคิดของผู้เข้าร่วม
กระบวนการไม่หลุดจากการพยากรณ์หรือการคาดคะเนท่ัวไป ฉากทัศน์ที่ดีควรสะท้อนปัจจัยและ
เหตกุารณ์ทีน่่าจะเกิดขึน้หลายชดุ เมือ่พลวตัทีเ่กดิจากปัจจยัและเหตกุารณ์มคีวามหลากหลาย จงึเป็น
ไปไม่ได้ที่ฉากใดฉากหนึ่งจะกลายเป็นอนาคตได้จริงทั้งหมด  กระบวนการพัฒนาฉากทัศน์จึงไม่เน้นที่
การหาหรอืพยากรณ์ภาพอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิข้ึนมากทีสุ่ด แต่เน้นทีผ่ลลัพธ์ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างหลากหลาย
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การสร้างฉากทัศน์เชิงปฏิสัมพันธ์ 
ฉากทัศน์ที่สร้างข้ึนมาโดยนักวิเคราะห์กลุ ่มหน่ึงอาจน�าไปประยุกต์ใช้โดยคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างฉากทัศน์นั้นมาตั้งแต่ต้น ผู้ใช้ฉากทัศน์อาจต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และรายละเอียดในฉากทัศน์ แต่ท�าได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
ผลลัพธ์ในฉากทัศน์มักร้อยเรียงและสอดคล้องกันมาอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนักวิจัยในโครงการมิล
เลนเนียมโปรเจกต์จึงพัฒนาวิธีการที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้พัฒนาฉากทัศน์หนึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ฉากทศัน์ทีม่อียูแ่ต่เดมิได้ วธิกีารท่ีใช้เพือ่วตัถุประสงค์นีค้อืการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact 
analysis) ซึ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือปัจจัยในอนาคต รูปแบบพื้นฐานของวิธีการนี้คือ
ตารางสี่เหลี่ยมที่แสดงปัจจัยในอนาคตที่ต้องการวิเคราะห์ในแนวตั้งและแนวนอน พร้อมระดับความ
เป็นไปได้ที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างอิสระและความเป็นไปได้ตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์อื่น ๆ54 

การวิเคราะห์ค่าความเป็นไปได้จะด�าเนินการตามหลักการมอนติคาร์โล (Monte Carlo) กล่าว
คือ นักวิเคราะห์จะสุ่มเลือกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา แล้ววิเคราะห์ต่อว่า ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ความเป็น
ไปได้ของเหตุการณ์อื่นที่เหลือจะแทนค่าโดยความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไข (conditional probabilities) 
ทีเ่กดิจากเหตกุารณ์แรก จากนัน้จงึสุม่เลอืกเหตกุารณ์ทีส่องและสามต่อไป จนทกุเหตกุารณ์หรอืปัจจัย
ได้รับเลือก ผลลัพธ์ของการค�านวณน้ีคือฉากทัศน์ฉากหนึ่ง เมื่อกระบวนการนี้ท�าซ�้าจ�านวนหลายครั้ง 
จะท�าให้ได้ผลลพัธ์ทีเ่ป็นค่าความเป็นไปได้ของแต่ละเหตกุารณ์  ฉากทศัน์ทีไ่ด้จงึถอืว่าเป็นฉากทศัน์เชงิ
ปฏิสัมพันธ์ (interactive scenarios) เนื่องจากเกิดจากการค�านวณการปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือ
ปัจจัย เนื่องจากการค�านวณมีความซับซ้อน จึงต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์
สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยได้ ปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่น้ีเป็นพื้น
ฐานของฉากทัศน์ใหม่ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการวางแผนนโยบายหรือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ต่อ
ไป ทั้งนี้ โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ และตีพิมพ์
ผลลพัธ์ของตวัอย่างการสร้างฉากทศัน์เชงิปฏสิมัพนัธ์ไว้ในรายงาน State of the Future ใน พ.ศ. 2552

วิธีการขั้นสูงวิธีการหน่ึงท่ีใช้ในการสร้างฉากทัศน์คือเทคนิคที่เรียกว่าการสร้างฉากทัศน์จาก
ปฏิสัมพันธ์เชิงระบบ (Field Anomaly Relaxation - FAR) ซึ่งมุ่งสร้างแผนที่ของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจยัขบัเคลือ่นในระดบัระบบ (systematic scale) โดยแบ่งปัจจยัขบัเคลือ่นเหล่านีอ้อกเป็นกลุม่สาขา 
(sectors) และกลุ่มปัจจัย (factors)  การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสาขาและปัจจัยต่าง ๆ  
ท�าให้สามารถสร้างฉากทศัน์ทีม่คีวามหลากหลายและสมัพนัธ์กนัได้มากขึน้55 วธิกีาร FAR นยิมใช้ในการ
คาดการณ์สถานการณ์ระดบัมหภาคในระดบัโลก โดยเฉพาะในด้านการทหาร เช่น การวางแผนยทุธศาสตร์
ส�าหรับกองก�าลงัพเิศษ56 โครงการวเิคราะห์ฉากทศัน์ด้านภมูศิาสตร์การเมอืงในทะเลจนีใต้57 แต่กม็งีาน
ทีป่ระยกุต์ใช้กับประเดน็อืน่ เช่น การบรหิารจดัการทรพัยากร58 วธิกีาร FAR เน้นการประชุมระดมสมอง
ของผู้เชีย่วชาญและผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจ องค์กร ADFA ด้านความมัน่คงของออสเตรเลยีได้พฒันา
ซอฟต์แวร์ชือ่ Groupstorm เพือ่ใช้ในการน�าเข้าและประมวลผลข้อมลูทีไ่ด้จากกระบวนการระดมสมอง
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ระบบการตัดสินใจท่ีใช้ได้
กับหลายสถานการณ์

อุปสรรคส�าคัญประการหน่ึงในการศึกษาและคาดการณ์อนาคตคือ ภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ 
(plausible futures) ในระยะยาวมีอยู่จ�านวนมากและอาจทับซ้อนซึ่งกันและกัน (multiplicity) วิธี
การและเครือ่งมอืศึกษาอนาคตทีใ่ช้กนัอยูท่ั่วไปมกัประสบกบัปัญหานี ้ไม่ว่าจะเป็นการเขยีนเรือ่งราวเชงิ
วรรณกรรมทีส่ร้างจนิตนาการให้กบัคนอ่าน การประมวลความรูแ้ละปัญญาของกลุ่มผู้เช่ียวชาญดงัเช่น
วธิกีารเดลฟาย หรือแม้แต่การใช้แบบจ�าลองเชงิสถิตแิละคอมพวิเตอร์ในการจ�าลองสถานการณ์ รวมไป
ถงึการวางแผนเชงิฉากทศัน์ทีมุ่ง่เตรยีมพร้อมเพือ่รับมอืกบัความไม่แน่นอนในอนาคต  ภาพอนาคตทีเ่ชือ่
ว่าเกิดขึ้นได้มีอยู่จ�านวนมากท�าให้การคาดการณ์อนาคตเป็นภาพเดียวมักไม่ถูกต้อง ในขณะที่นโยบาย
หรือมาตรการที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ไว้แล้ว อาจเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงไม่
ประสบผลส�าเรจ็ในการรบัมอื แม้กระทัง่การวางแผนแบบฉากทศัน์ทีพ่ฒันาขึน้อย่างละเอยีดและค�านงึ
ถงึความไม่แน่นอนต่าง ๆ  อาจไม่ครอบคลมุความเป็นไปได้ทีห่ลากหลายมากในอนาคต และไม่มวีธิกีาร
ที่เป็นระบบในการวิเคราะห์และพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฉากทัศน์ได้

ด้วยเหตดุงักล่าว นกัวจิยักลุม่หนึง่ทีแ่รนด์คอร์ปอเรชนัได้พฒันากรอบแนวคดิเชงิทฤษฎกีารตดัสนิ
ใจที่เรียกว่า ระบบการตัดสินใจที่ใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (Robust Decision Making - RDM) ขึ้น 
เพือ่ใช้การคาดการณ์อนาคตทีไ่ม่สมบรูณ์ทีม่อียูจ่�านวนมากได้อย่างเป็นระบบ59 วธิกีารนีย้อมรบัว่าภาพ
อนาคตที่เช่ือว่าเกิดขึ้นได้และทับซ้อนกัน ถือเป็นตัวแทนของฉากทัศน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีข้อมูลอยู่
ของทางเลือกในอนาคตท่ีไม่สามารถหยั่งรู้ก่อนได้ วิธีการนี้เหมาะสมกว่าวิธีการพยากรณ์ด้วยการ
เชื่อมโยงจุดแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (point forecasts) หรือการท�านายด้วยความเป็นไปได้ 
(probabilistic predictions) 

นอกจากนี้ วิธีการ RDM จะช่วยให้นักวิเคราะห์และผู้มีอ�านาจตัดสินใจสามารถก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินการหรือกิจกรรมที่ท�าได้ในระยะสั้น และใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (robust) ซ่ึงมีความไม่
แน่นอนในอนาคต  การด�าเนนิการดงักล่าวสามารถท�าให้บรรลเุป้าหมายของผูน้�าได้ เมือ่เปรียบเทียบกบั
ทางเลือกอื่น ๆ ไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตาม วิธีการ RDM นับเป็นการปรับเปลี่ยน
จากการตั้งค�าถามดั้งเดิมว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เป็นค�าถามว่า เราสามารถท�าอะไรในปัจจุบันที่จะ
ท�าให้อนาคตเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ 
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แนวคิด RDM สะท้อนแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงในวงการวางแผนยุทธศาสตร์ในช่วงประมาณ 2-3 
สามทศวรรษทีผ่่านมา  นกัคาดการณ์และวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบัประเทศและ
ระดับโลก เริ่มให้ความส�าคัญกับค�าว่า robust ซึ่งหมายถึงความทนทานหรือใช้ได้กับทุกสถานการณ์ 
แทนค�าว่า optimum ซ่ึงหมายถึงดีท่ีสุด เน่ืองจากเริ่มตระหนักกันว่า ปัจจัยจ�านวนมากที่เกิดขึ้นใน
โลกปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงและมีความผันผวนสูง การท�านายและคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ในอนาคตจึงเป็นเร่ืองยาก และมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ  นอกจากนี้ ความก้าวหน้า
ของความรู้ด้านจิตวิทยาของการตัดสินใจแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคิดแบบเดิมที่เน้นอรรถประโยชน์
ที่คาดหวัง (expected utility) ไม่ได้เป็นแนวทางที่ผู้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในการตัดสินใจใช้
จริงในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งขีดความสามารถในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ จึงท�าให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดส�าหรับการวิเคราะห์การตัดสิน
ใจในเชิงปริมาณได้ดียิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของแนวคิด RDM เกิดข้ึนเม่ือต้นทศวรรษที่ 1990 เมื่อนักวิเคราะห์ของแรนด์ประสบ
กบัความท้าทายในการวเิคราะห์งานด้านนโยบายทีม่คีวามไม่แน่นอนสงูและมพีลวตัของระบบทีไ่ม่มจีดุ
ดลุยภาพ (non-equilibrium dynamics) ดงัเช่นในกรณกีารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศยุโรปตะวันออก60 เครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้ในการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมมักไม่เหมาะสมส�าหรับสถานการณ์เหล่านี้  ในขณะเดียวกัน นักวิจัยของ
แรนด์เห็นว่า แบบจ�าลองที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ดี ยังคงมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ถ้าหากสามารถ
วิเคราะห์ซ�้าแล้วซ�้าเล่าหลายแสนหลายล้านครั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อสมมติของแบบ
จ�าลองเกี่ยวกับอนาคตเหล่านั้น 

ด้วยแนวคดิดงักล่าว นกัวจิยักลุม่นีจ้งึน�าเสนอกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎขีองระบบการตดัสนิใจแบบ
ทนทานหรือแบบรับกับหลายสถานการณ์ได้ (RDM) ขึ้นใน พ.ศ. 2539 โดยน�าไปใช้ในการประเมิน
ยุทธศาสตร์การปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท�าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ61 ในปัจจบุนั วธิกีาร RDM ได้รบัการประยกุต์ใช้วเิคราะห์และก�าหนด
นโยบายในหลายด้าน ทัง้ด้านกลาโหมและความมัน่คง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการศึกษา
ข้ันสูง การประกันภัย การวางแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เอกชน รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายระยะยาว เพื่อก�าหนดการด�าเนินการในระยะส้ันท่ีมุ่งผลลัพธ์ไป
ที่เหตุการณ์และปรากฏการณ์ในช่วงเวลาหลายทศวรรษในอนาคต62 ระบบการตัดสินใจ RDM เป็น
วิธีการเชิงปริมาณและค�านวณซ�้า (interative) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ผันแปร
ไปตามปัจจัยไม่แน่นอนในอนาคต และเพื่อระบุความอ่อนไหวและเปราะบาง (vulnerabilities) ของ
ยุทธศาสตร์ดงักล่าว ความไม่แน่นอนทีว่่านีเ้กดิขึน้เมือ่องค์กรหรอืผูน้�าไม่รูห้รอืไม่สามารถตกลงกนัได้ว่า
จะต้องด�าเนนิการอย่างไรเพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ทีต้่องการ และไม่ทราบถงึค่าความเป็นไปได้ของปัจจยัน�าเข้า
ในแบบจ�าลองระบบทีใ่ช้ในการคาดการณ์ รวมถงึเกณฑ์และวธิกีารทีใ่ช้ในการจดัล�าดบัความส�าคญัของ
ทางเลือกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น วิธีการ RDM ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการค�านวณซ�้ากันหลายครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบว่า ผลลพัธ์จากยทุธศาสตร์ทีน่กัวเิคราะห์ได้คดิขึน้มานัน้ ยงัคงสามารถบรรลไุด้ตามสถานการณ์
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อนาคตทีห่ลากหลายหรอืไม่และได้ดเีท่าใด  แบบจ�าลองสถานการณ์ด้วยคอมพวิเตอร์สามารถทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (stress test) ของยุทธศาสตร์เหล่านี้ และสามารถคาดการณ์ตามแนวโน้มจากข้อมูลที่มี
อยูว่่า ยทุธศาสตร์ไหนจะสร้างผลลพัธ์ได้ดหีรอืไม่อย่างไร กระบวนการวเิคราะห์นีจ้ะใช้กบัทกุทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด  

วิธีการ RDM ไม่ได้มุง่ทีก่ารท�านายหรอืพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตแล้วด�าเนนิการ (predict-then-
act) แต่เน้นการสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบเก่ียวกับทางเลอืกในระยะสัน้ทีจ่ะก�าหนดอนาคตระยะ
ยาว โดยพจิารณาถงึภาพอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิขึน้ได้ทีม่อียูจ่�านวนมาก รวมถงึทางเลือกของเส้นทางทีจ่ะ
เข้าถึงเป้าหมายระยะยาว และกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการในระยะส้ันที่รับมือได้กับทุกสถานการณ์ใน
อนาคต วิธีการนี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ประกอบกับ
ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลเชิงปริมาณจ�านวนมาก 

วิธีการตัดสินใจแบบ RDM แตกต่างจากวิธีการคาดการณ์แนวทางอื่น ทั้งแบบท�านายแล้วด�าเนิน
การ (predict-then-act) และแบบการวางแผนฉากทัศน์ โดยเฉพาะเมื่อค�าถึงถึงระดับความซับซ้อน 
ระดับความไม่แน่นอน และระดับของโอกาสในการป้องกันความเสี่ยง (แผนภาพที่ 18)  วิธีการ RDM 
อาจใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดในการแสดงคุณลักษณะของความไม่แน่นอนและจัดการกับความไม่แน่นอน
นั้น โดยเฉพาะในระบบท่ีมีความซับซ้อนเกินกว่าท่ีแม้แต่นักวิเคราะห์และผู้มีอ�านาจตัดสินใจที่มี
ประสบการณ์ยังไม่สามารถทราบถึงผลกระทบของนโยบายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

ที่มา: Lempert et al. (2009)

แผนภาพที่ 18
มิติของการตัดสินใจที่ใช้ได้กับหลายสถานการณ์
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ขั้นตอนและวิธีการ
วิธีการ RDM มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ส่วนที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ ดังต่อไปน้ี

ในขั้นตอนแรก คณะท�างานจะรวบรวมฉากทัศน์หรือสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นให้ได้จ�านวนมาก
และหลากหลายที่สุด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การทดสอบทางเลือกนโยบายในระยะสั้น  ข้อมูลและเรื่องราว
ในฉากทัศน์อาจมาจากหลายแหล่ง ท้ังจากเอกสารหรือจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายทางความคิด คุณค่าและความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคต

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด แต่ดีพอที่จะตอบรับกับทุก
สถานการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิขึน้ได้ จากนัน้ จงึเป็นการพฒันาวธิกีารจดัล�าดบัความส�าคญัของทาง
เลือกฉากทัศน์ที่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเลือกยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ (adaptive) เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์
และความไม่แน่นอน โดยปรับเปลี่ยนตามข้อมูลและความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้ 
ยุทธศาสตร์แบบปรับเปลี่ยนได้ในระยะสั้นจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์ในระยะยาว โดยการสร้างกรอบทางเลือก
ส�าหรับการตัดสินใจในอนาคต การออกแบบยุทธศาสตร์ในระยะสั้นจึงเน้นเพื่อสามารถตรวจสอบและ
ปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเพ่ือการวิเคราะห์ภาพอนาคต
จ�านวนมากได้ซ�้ากันหลายครั้ง ซึ่งท�าให้สามารถทดสอบและค้นพบสมมติฐานที่พิสูจน์ได้ว่าใช้ได้กับ
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย การใช้คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ทางเลอืกฉากทัศน์และการตดัสนิใจท�าให้
มนุษย์สามารถค้นพบยุทธศาสตร์ระยะสั้นที่สามารถปรับเปล่ียนและตอบรับกับสถานการณ์อนาคตที่
หลากหลายได้

ในกระบวนการวเิคราะห์จรงิ ระบบคอมพวิเตอร์จะช่วยสร้างฉากทศัน์ทีน่่าจะเกดิขึน้ได้เป็นจ�านวน
มาก โดยแต่ละฉากจะมีรายละเอียดเก่ียวกับสภาพอนาคตและยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ในอนาคต  
ระบบการตัดสินใจแบบ RDM วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุดภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ แล้วสร้าง
ออกมาเป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือที่เรียกว่า visualization ที่ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถสร้าง
สมมติฐานและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และทดสอบสมมติฐานและยุทธศาสตร์เหล่านี้ต่อไป
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การคาดการณ์
อย่างมีส่วนร่วม

แนวคิดส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการอนาคตศาสตร์คือการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกระบวนการคาดการณ์ โดยเฉพาะในการส�ารวจและพัฒนาภาพอนาคตที่เป็นไปได้และ
พงึประสงค์ การมสี่วนรว่มทีว่า่นี ้หมายถงึกจิกรรมทีม่ีทัง้แบบทีผู่เ้ขา้ร่วมมาพบหารอืกนัตัวตอ่ตัว แบบ
เป็นกลุ่มในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือแบบการประชุมผ่านทางเครื่องมือโทรคมนาคม โดยอาจเป็นก
ลุ่มคนในองค์กรเดียวกัน ในพื้นที่ ประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน หรือแม้แต่ในระดับโลก โดยแต่ละคน
เข้ามามส่ีวนร่วมเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของอนาคต และพฒันาภาพอนาคตร่วมกนั ผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก
กระบวนการศกึษาและพฒันาภาพอนาคตอย่างมส่ีวนร่วมนี ้มกัเป็นภาพอนาคตเชงิปทสัถาน คอืกล่าว
ถงึภาพอนาคตทีค่วรจะเป็นมากกว่าภาพอนาคตเชงิวเิคราะห์ทีมุ่ง่แสดงให้เหน็ว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร
ตามเงื่อนไขและบริบทในอดีตและปัจจุบัน

กระบวนการคาดการณ์อย่างมีส่วนร่วมสามารถระบุถึงความปรารถนาของผู้คนที่เข้าร่วม
กระบวนการ รวมถึงยุทธศาสตร์โดยทั่วไปในการบรรลุความปรารถนาเหล่าน้ัน แต่อาจไม่เหมาะสม
ส�าหรับการพัฒนาแผนที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง ซ่ึงควรใช้วิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์อื่น
ประกอบกันไปด้วย ภาพอนาคตที่เกิดจากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะช่วยให้รายละเอียดที่พัฒนา
จากกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ห่างจากความเป็นจริงมากจนเกินไป และยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมา
สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

แนวคดิหนึง่ในวงการวางแผนและอนาคตศกึษาเชือ่ว่า ระดบัการยอมรบัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เช่น
เดียวกันระดับความยากง่ายของการด�าเนินการตามนโยบายหรือแผน ก็มักแปรผันไปตามระดับการมี
ส่วนร่วมของผู้มีอ�านาจตัดสินใจในกระบวนการคาดการณ์และวางแผนเช่นกัน กระบวนการวางแผน
ที่พิจารณาและค�านึงถึงภาพอนาคตจ�านวนมากและหลากหลายเท่าใด ก็จะเพิ่มโอกาสให้ผลผลิตที่
เป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์
หลักของกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งในการคาดการณ์อนาคตและการวางแผนยุทธศาสตร์ คือ เพื่อยก
ระดับคุณภาพของการตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
กระบวนการอีกด้วย
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เป็นเรื่องธรรมดาที่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเต็มไปด้วยความเห็นที่แตกต่างและมีการโต้แย้งกัน
ระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ยิง่ถ้าเป็นประเดน็ส�าคญัและท้าทายเท่าไหร่ กจ็ะยิง่มคีวามเห็นทีแ่ตกต่างกนั
มากเท่านัน้ จงึคงเป็นเรือ่งแปลกและไม่ธรรมดา ถ้ากระบวนการมส่ีวนร่วมมแีต่ความคิดเหน็เดยีวกนัหรอื
เห็นพ้องกนัทัง้หมด  วตัถปุระสงค์หลกัประการส�าคญัของกระบวนการคาดการณ์ในอนาคตศกึษาคอื เพือ่
กระตุน้ให้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการใช้จนิตนาการของตนเองได้มากทีส่ดุ ความหลากหลายของจนิตนาการ
และความคิดเห็นจึงเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในกระบวนการคาดการณ์

อย่างไรกต็าม หากกระบวนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเป็นไปอย่างอสิระ และความเหน็
แตกต่างกนัมากเกนิไป จะไม่น�าไปสูผ่ลผลติและผลลพัธ์ทีช่ดัเจน และไม่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจและด�าเนนิ
การต่อไปได้ กระบวนการทีด่จึีงต้องชีน้�าให้ผูเ้ข้าร่วมมจีดุมุง่หมายและขอบเขตทีช่ดัเจน และรูส้กึถงึการ
มีส่วนรับผิดชอบและความร่วมมือร่วมกัน การวางแผนกระบวนการและการใช้กระบวนกรที่ดีจึงเป็น
ปัจจัยส�าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคาดการณ์อนาคต การวางแผน
ยุทธศาสตร์ หรือการปรึกษาหารือในรายละเอียดโครงการ

การพฒันาด้านเทคโนโลยแีละต้นทนุทีล่ดต�า่ลงท�าให้เทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะอนิเทอร์เนต็
ได้แพร่หลายไปทั่วโลก และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคาดการณ์
อนาคตและการตัดสินใจในหลายรูปแบบมากขึ้น วิธีการและกระบวนการมีส่วนร่วมมีอยู่มากมายและ
หลากหลาย เนื่องจากมีหนังสือ ต�าราและคู่มือจ�านวนมากที่น�าเสนอรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่แล้ว63 จึง
ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายโดยละเอียดในท่ีน้ี ประเด็นส�าคัญที่ต้องตระหนักอยู่เสมอในการใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการคาดการณ์อนาคตคือ แต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสีย จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละวิธีอยู่ จึงต้อง
เข้าใจวิธีการเหล่าน้ีอย่างถ่องแท้ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในแต่ละ
เรื่องและแต่ละพื้นที่ 

ตวัอย่างเช่น การจดัประชาพจิารณ์อาจเป็นทีน่ยิมใช้ทัว่ไป แต่มข้ีอจ�ากดัส�าคญัคือเป็นการให้ความ
เหน็ทลีะคน ท�าให้จ�านวนและสดัส่วนของผูท้ีส่ามารถแสดงความเหน็ได้จรงิมอียูน้่อย ความท้าทายคอืจะ
ท�าอย่างไรให้ความเห็นทีไ่ด้รบันัน้เป็นเสยีงจากตวัแทนจรงิ และเป็นความเหน็เชงิลกึทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การคาดการณ์และการวางแผนจริง แนวทางหนึ่งในการแก้ไขคือการผสมผสานระหว่างการจัดประชา
พิจารณ์กลุ่มใหญ่กับการประชุมกลุ่มย่อย แม้ว่าผลลัพธ์จากการประชุมกลุ่มย่อยอาจไม่ถือเป็นตัวแทน
ของกลุ่มใหญ่ทั้งหมด แต่สามารถให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ส�าคัญต่อการคาดการณ์และการวางแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไปได้ เป็นต้น

วิธีการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วมสามารถจ�าแนกเป็นกลุ่มตามขนาดของกลุ่มตามจ�านวนคนและ
ตามจ�านวนสถานที่ประชุม ดังนี้ 



181 | อนาคตศึกษา

ซินคอน
วธิกีารคาดการณ์แบบมีส่วนร่วมทีเ่น้นการมองอนาคตมากทีส่ดุและเป็นองค์รวมมากทีสุ่ดคือวธิกีารซินคอน 
(Syncon)64 วธิกีารนีพ้ฒันาข้ึนในสหรฐัอเมรกิาในช่วงทศวรรษที ่1970 โดยกลุ่ม The Committee for 
the Future65 เพื่อตอบค�าถามว่า ภาพอนาคตอะไรที่ทุกคนสามารถมุ่งท�าร่วมกันเพื่อให้บรรลุภาพนั้น
ได้ และความไม่เข้าใจกัน (misunderstandings) อะไรที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือนั้น  
ซินคอนเป็นวิธีการประชุมแบบหนึ่งที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมค่อย ๆ ก่อร่างและสร้างความคิด
ที่ท้ายสุดสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ตามชื่อเต็มคือ synergistic convergence - Syncon

วิธีการนี้เชื่อว่า ถ้าผู้คนที่หลากหลายสามารถมาเจอกัน ร่วมกันสร้างฝัน และหาจุดยืนร่วมกัน ก็
จะสามารถสร้างความตระหนักที่ท�าให้เกิดความก้าวหน้ากับทุกคนได้ จากตัวอย่างภาพวงล้อซินคอน
ข้างล่างนี้ จะเห็นได้ว่า แต่ละส่วนเสี้ยวของวงด้านในของวงล้อแสดงถึงองค์ประกอบและทิศทางที่แตก
ต่างกันของสังคม อาทิ ความต้องการทางสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม รัฐบาล การผลิต และภูมิภาค
อื่น ๆ ส่วนวงด้านนอกของวงล้อแสดงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของอารยธรรมโลก เช่น การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ข้อมูล ชีวิตนอกโลก ธรรมชาติของมนุษย์ ศิลปะ และปรากฏการณ์อื่นที่ไม่สามารถ
อธิบายได้  ในกระบวนการคาดการณ์อย่างมีส่วนร่วมแนวนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มจะอภิปรายถึง
อนาคตของประเด็นต่าง ๆ  ตามส่วนเสี้ยวของวงล้อ จากนั้นจึงรวมกลุ่มกับกลุ่มอื่นเพื่อสร้างอนาคตร่วม
กนัทีผ่สมผสานเอาองค์ประกอบและทศิทางทีแ่ตกต่างกนัเข้าด้วยกนั จนท้ายสุดเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว 
กระบวนการคาดการณ์แบบซนิคอนนี ้ใช้เวลาประมาณ 3-4 วนั โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเชือ่ม
ผู้เข้าร่วมจากสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมเองได้

ที่มา: Glenn (2009b)

ตารางที่ 16
ประเภทของวิธีการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม
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ในแต่ละกลุม่ทีเ่รยีกว่าซนิคอน ผูเ้ข้าร่วมประชมุทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญจากสาขาต่าง ๆ   จะระดมสมอง
กันโดยมีกระบวนกรเป็นผู้ด�าเนินกระบวนการตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้   แต่ละ
กลุ่มจะมีเครื่องมือการสื่อสารที่เชื่อมต่อการประชุมกลุ่มย่อยหรือซินคอนอื่นเข้าด้วยกัน และอาจมีการ
เผยแพร่ในเวลาเดยีวกนั เพือ่ให้คนทัว่ไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  การถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์หรือ
วิธีการอื่นเช่นทางอินเทอร์เน็ต สามารถเพิ่มจ�านวนผู้เข้าร่วมกระบวนการคาดการณ์แบบซินคอนจาก 
50-500 คนท่ีเข้าร่วมการประชุมกลุ่มซินคอนโดยตรงเป็นหลายพันคน และสามารถถามค�าถามหรือ
ให้ความเห็นระหว่างกระบวนการได้  

ที่มา: Glenn (2009b)

ที่มา: Glenn (2009b)

แผนภาพที่ 19
วงล้อซินคอนที่แสดงประเด็นย่อย

แผนภาพที่ 20
วงล้อซินคอนที่แสดงประเด็นย่อย
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กรุ๊ปแวร์
ประเภทซอฟต์แวร์ที่ช่วยเชื่อมต่อและท�าให้การสื่อสารและการประชุมออนไลน์เป็นไปได้ง่ายคือ
ซอฟต์แวร์ทีเ่รยีกว่า “กรุป๊แวร์” (Groupware) ส่วนกรุป๊แวร์ทีใ่ช้ในระบบการตัดสนิใจอย่างมส่ีวนร่วม
เรียกโดยทั่วไปว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (Group Decision Support System) ซอฟต์แวร์
เหล่านี้สามารถช่วยท�าหน้าที่ได้หลายด้าน เช่น

• การเกบ็และน�าเสนอค�าตอบและความเหน็ของผูเ้ข้าร่วมกระบวนการได้อย่างทนัท ีจงึท�าให้
สามารถต่อยอดข้อมูล ความรู้และความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว  

• การจดัการระดมสมองผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่สามารถจดักลุ่มประเดน็และข้อมลูเพือ่
การวิเคราะห์ในอนาคตได้ง่ายมากขึ้น 

• การแสดงภาพหรือกราฟแสดงความเชื่อมโยงของกลุ่มประเด็นและข้อมูล ท�าให้ผู้เข้าร่วม
สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน และสามารถเสรมิ คัดค้านหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิได้ง่ายยิง่ขึน้ 

• การประเมนิทางเลอืก และการจดัอนัดบัตามเกณฑ์ทีต่ัง้ขึน้มาโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
• การสร้างชดุค�าส�าคัญ ค�าอธบิายหรือพจนานกุรมในประเดน็ทีเ่หน็พ้องกนั เพือ่ป้องกนัความ

เข้าใจผิดในการสื่อสารและการด�าเนินงานต่อไป
• การสร้างลิงก์ท่ีเชื่อมไปยังข้อมูล เอกสารหรือเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อสามารถอ้างอิงและใช้

ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต 
• การร่วมผลิตผลงาน ทั้งการเขียน การแก้ไข การตรวจค�าและการจัดการรูปแบบในเวลา

เดียวกัน 

ในปัจจุบัน มีกรุ๊ปแวร์จ�านวนมากที่ใช้ในกระบวนการคาดการณ์และวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ทั้ง
ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อและที่เป็นแบบเปิด (open source) 

ขั้นตอนและวิธีการ
เช่นเดียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วไป กระบวนการมีส่วนร่วมในการคาดการณ์จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

• การก�าหนดความส�าเรจ็ทีช่ดัเจนในการด�าเนนิกระบวนการ เช่น ได้ผลลพัธ์เป็นเปา้หมาย
เดียวกัน ได้ฉันทามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแม้แต่การยอมรับว่า ภาพอนาคตมีอยู่หลาก
หลาย มีหลายฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นได้

• การมุ่งเน้นไปที่อนาคต ความท้าทายหนึ่งของกระบวนการคาดการณ์อย่างมีส่วนร่วมคือ 
จะท�าอย่างไรให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้ยึดติดกับปัญหาในอดีต และการประเมินและตัดสินว่า ใคร
ถูกใครผิดในอดีต แต่มุ่งให้การสนทนาและการอภิปรายมุ่งไปหาภาพอนาคต บ่อยครั้งที่
กระบวนการมีส่วนร่วมมักหมดเวลาไปกับการถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ปัจจุบัน และไม่มีเวลาเหลือส�าหรับการพูดถึงอนาคต ดังนั้น การอภิปรายเกี่ยวกับปัจจุบัน
จงึต้องอยูใ่นบรบิทของการสร้างทางเลอืกส�าหรบัอนาคต อนึง่ ในกระบวนการมส่ีวนร่วมควร
ก�าหนดปีเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถมุ่งเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

• ขอบเขตเนือ้หา ควรก�าหนดให้ชดัเจนว่า เนือ้หาจะมุง่เฉพาะเจาะจงไปทีป่ระเดน็หรอืหวัข้อ
หนึ่งเดียว เช่น อนาคตของการเดินทาง อนาคตของการแพทย์แผนไทย หรือครอบคลุม
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หัวข้อและประเด็นที่กว้างกว่านั้น เช่น อนาคตชีวิตคนไทย  นอกจากนี้ ควรก�าหนดแนวทาง
การด�าเนนิกระบวนการไว้ก่อนว่า จะยดึตามแนวทางทีต่ัง้ไว้หรอืให้มคีวามยดืหยุน่และปรบั
เปลีย่นได้ อกีทัง้ยงัควรตัง้เป้าหมายไว้ก่อนว่า ผลลัพธ์จากการกระบวนการมส่ีวนร่วมจะต้อง
เป็นฉันทามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นชุดทางเลือกที่มีการประเมินผลเปรียบเทียบด้าน
ต้นทุนและผลประโยชน์ 

• ผู้เข้าร่วมกระบวนการ กระบวนการมีส่วนร่วมต้องมีกรอบคิดและแนวทางในการก�าหนด
จ�านวนผู้เข้าร่วม วิธีการและระยะเวลาในการเข้าร่วม โดยค�านึงถึงระดับความรู้ความ
เช่ียวชาญและส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นเน้ือหาของกระบวนการคาดการณ์ ใน
บางโครงการ อาจเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมกระบวนการได้ แต่บางกระบวนการอาจจ�ากัด
เฉพาะระดับผู้บริหาร เป็นต้น 

• ความซ่ือตรง ของกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักการส�าคัญ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อ
ความน่าเช่ือถือของกระบวนการ หากกระบวนการถูกชักใยและปรับเปล่ียนได้ตามความ
ต้องการของคนบางกลุ่ม หรือท�าให้เป็นไปตามวาระซ่อนเร้นที่ได้ตั้งไว้ก่อน จะท�าให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการรูส้กึว่าถกูหลอกลวงและไม่เชือ่ถอืในกระบวนการและผลลพัธ์ทีไ่ด้ ด้วยเหตุ
นี้ ความซื่อตรงและซื่อสัตย์ของผู้ด�าเนินกระบวนการจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

นอกจากหลักการพื้นฐานดังกล่าว ยังมีหลักการเกี่ยวกับการด�าเนินกระบวนการที่ผู ้ด�าเนิน
กระบวนการและกระบวนกรควรค�านึงถึง เช่น 

• พยายามกระตุน้หรอืส่งเสรมิให้ผูเ้ข้าร่วมบางคนทีไ่ม่กล้าพดูสามารถแสดงความเหน็ได้มากขึน้
• เปิดโอกาสให้มีแนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นในกระบวนการ
• สร้างช่องทางในการสื่อสาร ทั้งการรับฟังอย่างเดียว การพูดคุยและการสนทนากลุ่ม
• จัดเวลาที่เพียงพอส�าหรับการครุ่นคิดและเปลี่ยนความคิดเห็นได้
• แยกกลุ่มผู้เข้าร่วมที่รู้จักกันออกจากกัน
• สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้อย่างสบายใจ
• สร้างความตระหนักของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนเดียวกัน และมีจุดยืนเดียวกัน
• เตรียมข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นไว้ให้พร้อม
• กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิดภาพระยะยาว (20 ปีขึ้นไป)
• กระตุ้นให้ผู ้เข้าร่วมคิดถึงผลกระทบต่อเนื่องขั้นที่สองและสามของปัจจัยหรือการกระ

ท�าหนึ่ง
• ให้ความส�าคัญกับทุกมุมมองเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
• เปิดโอกาสให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น
• ค�านึงถึงการน�านโยบายหรือแผนไปปฏิบัติ
• หลีกเลี่ยงการท�าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถูกคุกคาม
• สร้างความชัดเจนในบทสรุปเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในภายหลัง
• ในกรณทีีเ่ป็นประเดน็สาธารณะ ควรเปิดให้สือ่สารมวลชนสามารถรายงานผลได้อย่างเตม็ที่
• เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมมีโอกาสในการเสนอความเห็น
• สร้างบรรยากาศที่แสดงให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจเห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ดี
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การจำาลอง
สถานการณ์และเกม

การจ�าลองสถานการณ์และการใช้เกม (simulation and games) มีประโยชน์อย่างมากในการคาด
การณ์และวางแผนเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต เนื่องจากนักวิจัยและนักวางแผนสามารถค้นหาและ
ประเมนิทางเลอืกทีด่ท่ีีสดุส�าหรับการจดัการกบัปัญหาและความท้าทายในอนาคต รวมทัง้เตรยีมพร้อม
ที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสดีท่ีอาจเกิดขึ้น โดยไม่มีความเสี่ยงหรือต้นทุนสูงในกรณีที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด  วิธีการจ�าลองสถานการณ์และเกมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ นักวิจัย นัก
ออกแบบ และนักวางแผนในหลายสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้าน
การบรหิารธรุกิจ และด้านนโยบายสาธารณะ ตวัอย่างเกมจ�าลองสถานการณ์ทีท่กุคนรูจ้กัคอืเกมเศรษฐี 
(monopoly game) ทีเ่ป็นบอร์ดเกมทีค่นทัว่ไปเล่นได้และยงัสอนหลกัการเศรษฐศาสตร์และการลงทนุ
พืน้ฐานอกีด้วย แนวคดิการใช้เกมวทิยาเพือ่วัตถปุระสงค์ในการวางแผน หรอืเกมชิเิคชนั (gamification) 
ได้แพร่หลายและเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ท้ังในวงการวชิาการ การวางแผนนโยบาย และการวางแผนธรุกจิ  

การจ�าลองสถานการณ์และเกมมีความหมายแตกต่างจากค�าว่าแบบจ�าลอง (models) และฉาก
ทัศน์หรือสถานการณ์ (scenarios) แบบจ�าลองคือการลดทอนหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จรงิและมคีวามซบัซ้อน โดยแสดงองค์ประกอบส�าคญัของปรากฏการณ์และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์
ประกอบต่าง ๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือน�าผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ 
แบบจ�าลองมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเรา ท้ังแบบจ�าลองที่จับต้องสัมผัสได้ทางกายภาพ  เช่น โมเดลบ้านที่
สถาปนิกหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ท�าข้ึนเพ่ือแสดงให้ลูกค้าดูก่อนตัดสินใจ ไปจนถึงแบบจ�าลองทาง
คณิตศาสตร์ เช่น แบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และแบบจ�าลองภูมิอากาศโลกที่แสดง
องค์ประกอบระบบด้านกายภาพ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศระดับโลก ส่วนสถานการณ์หรือฉากทัศน์เป็นการพรรณนาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกิจกรรม 
โครงการหรือสถานการณ์ในช่วงเวลาหน่ึง โดยอาจเกิดข้ึนในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งท่ีเกิดขึ้น
จริงและที่จินตนาการได้ ในแต่ละสถานการณ์อาจสามารถแจงแยกย่อยออกเป็นสถานการณ์หรือฉาก
ทัศน์ย่อยได้อีก 

การจ�าลองสถานการณ์และเกมก็มีความหมายแตกต่างกัน การจ�าลองสถานการณ์เป็นการ
สร้างสถานการณ์ในสถานท่ีหรือเวลาที่แตกต่างออกไปจากสถานการณ์จริง โดยมักเป็นการสมมติ
สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดข้ึนหรือน่าจะเกิดขึ้น การจ�าลองสถานการณ์ไม่ได้เป็นเกมเสมอไป และมัก
ตัง้อยูบ่นสถานการณ์หรือฉากทศัน์ทีส่ร้างขึน้ในรปูแบบของแบบจ�าลอง ดงันัน้ สถานการณ์สมมตทิีเ่ริม่
ต้นจากการตั้งเงื่อนไขของการสมมติ (เช่น สมมติว่า ...) ถือว่าเป็นการจ�าลองสถานการณ์อย่างง่ายแล้ว   
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ยกตัวอย่างเช่น ในการฝึกซ้อมการหนีภัย สภาพแวดล้อมและเส้นทางหนีภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ
จ�าลอง ในขณะที่การซ้อมหนีภัยถือเป็นสถานการณ์จ�าลอง ในการประเมินผลกระทบจากการด�าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการค้าเสรี จะใช้แบบจ�าลองเศรษฐศาสตร์มหภาคมาค�านวณและ
ประมาณผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ภายใต้เงือ่นไขสมมติต่าง ๆ   สถานการณ์จ�าลองจงึเป็นการสร้างพลวตั
ให้กับแบบจ�าลองพื้นฐานด้วยค่าพารามิเตอร์ที่สมมติขึ้น

ส่วนเกมเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงให้ผู้เล่นแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อสู้หรือแข่งขัน
ซึ่งกันและกัน หรือแข่งกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแต่ละเกม  เกมจึงมีคุณลักษณะคล้าย
กับการจ�าลองสถานการณ์อยู่ในหลายด้าน และการจ�าลองสถานการณ์มักใช้เป็นพื้นฐานของการสร้าง
เกม  ประเภทของเกมมีทั้งแบบที่ทุกคนในเกมชนะได้ (win-win game) แบบที่บางคนหรือไม่กี่คน
ชนะ (win-lose game) หรือแบบที่จ�านวนหรือปริมาณที่คนหรือกลุ่มคนหนึ่งชนะเท่ากับจ�านวนหรือ
ปริมาณที่อีกคนหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่แพ้ (zero-sum game) หรือแบบที่ระดับการชนะและแพ้ไม่เท่ากัน 
(non-zero-sum game) แต่ละเกมจะมีกฎกติกาท่ีก�าหนดเงื่อนไขและข้อจ�ากัดเพ่ิมเติมจากเงื่อนไข
ที่มาพร้อมกับการจ�าลองสถานการณ์ที่เป็นพื้นฐานของเกมนั้นอยู่แล้ว  เช่น เกมที่ตั้งอยู่บนการจ�าลอง
สถานการณ์หนึง่อาจมเีงือ่นไขเพิม่ขึน้ในด้านเวลาทีใ่ช้ในการเล่นเกม หรอืจ�านวนผู้เล่นในแต่ละบทบาท

 ในด้านอนาคตศาสตร์ เกมที่สร้างข้ึนพยายามเลียนแบบสถานการณ์การวางแผนจริง หรือเพื่อ
ใช้ฝึกสอนทักษะเฉพาะ เกมจ�านวนมากเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะใน
กลุ่มคนและองค์กร  การใช้เกมมักใช้กระบวนกรที่มองเห็นภาพรวมและสามารถช่วยชี้น�าและแนะน�า
ผู้เล่นในเกมได้ โดยผู้เล่นอาจเล่นบทบาทสมมติ (role play) ก็ได้ เกมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราสา
มาถเข้าใจถงึกระบวนการใดกระบวนหนึง่ได้อย่างดขีึน้ โดยเฉพาะจากมมุมองของผูอ้ืน่ การปฏิสมัพนัธ์
ที่เกิดขึ้นในเกมยังท�าให้เกิดความสนุกสนาน และช่วยสร้างความร่วมมือและการท�างานร่วมกันของ
สมาชิกในทีมหรือคนที่มีพื้นฐานหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกมจึงเป็นวิธีการท่ีใช้ได้ดีในขั้นตอน
แรก ๆ ของการวางแผนในระดับองค์กรหรือในระดับชุมชน และในการสร้างความพร้อมในการรับมือ
กับความท้าทายในอนาคต

อย่างไรกต็าม เกมแตกต่างจากการจ�าลองสถานการณ์ในหลายด้าน การจ�าลองสถานการณ์สามารถ
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นแนวคิดและกิจกรรมท่ีหลากหลายมากและอาจไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่คาดคิดไว้ก่อน  
แต่ส�าหรับเกม แม้ว่าอาจสร้างทางเลือกของผลลัพธ์ได้มาก แต่การแข่งขันในเกมมักจ�ากัดจ�านวนหรือ
ขอบเขตของผลลัพธ์ ด้วยเงื่อนไขด้านเวลาหรือตามกติกาของเกมที่ตั้งไว้แต่ต้น นอกจากนี้ การจ�าลอง
สถานการณ์มีความเหมาะสมมากกว่าเกมในการสร้างฉากทัศน์เพื่อการคาดการณ์อนาคต เนื่องจาก
การต่อสู้แข่งขันกันระหว่างผู้เล่นในแต่ละเกมอาจมีผลต่อการพัฒนาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ 
ในแต่ละฉากทัศน์ได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เกมอาจท�าให้เห็นข้อจ�ากัดของแบบจ�าลองที่พัฒนาขึ้นมา และสามารถสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้เล่นได้เก่ียวกับข้อจ�ากัดและทางเลือกที่มีส�าหรับอนาคต ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจ
ในปัจจุบันเป็นไปได้ดีมากขึ้น เกมจึงมีประโยชน์มากเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการอื่นในการคาดการณ์และการ
วางแผน ทัง้วธิกีารวเิคราะห์ระบบ วธิกีารเดลฟายและวธิกีารใช้แบบจ�าลองการตดัสนิใจ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการจ�าลองสถานการณ์เพือ่แสดงผลลพัธ์ทีน่�าไปตดัสินใจต่อแล้ว การใช้เกมอาจใช้ได้ดีกว่า เนือ่งจาก
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างกระบวนการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
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โดยเฉพาะการสือ่สารเกีย่วกับเหตกุารณ์หรอืปัจจยัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  นอกจากนี ้เกมทีเ่ตรียมการ
วิเคราะห์ไว้ก่อน สามารถใช้ในการเก็บ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการตอบ
รับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเงื่อนไขในสถานการณ์หรือฉากทัศน์ต่าง ๆ  ได้ ข้อมูลและผลการวิเคราะห์
สามารถน�าไปพัฒนาแบบจ�าลองและการจ�าลองสถานการณ์ทีด่มีากขึน้ รวมถงึแนวคดิส�าหรบัการพฒันา
แนวทางแก้ไขหรือนโยบายที่เหมาะสมต่อไปได้

ผู้เล่มเกมยงัรูส้กึถงึความท้าทายในการแข่งขนักนัในเกมมากกว่าการวเิคราะห์ตวัแปรและตวัเลขใน
การวิเคราะห์ด้วยการจ�าลองสถานการณ์  เกมจึงสามารถดึงเอาความรู้สึกของผู้เล่นออกมาได้มากกว่า
แบบจ�าลองแห้ง ๆ  ที่เป็นสมการหรือตารางวิเคราะห์บนสเปรดชีท (spreadsheet)  ดังนั้น ในกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่ออนาคต การใช้เกมจึงสามารถสร้างความหลากหลายและมิติ
ของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตได้มากกว่าการใช้แบบจ�าลองธรรมดา 

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างเกมกับการจ�าลองสถานการณ์เริ่มลดน้อยลงในโลกเสมือน 
เช่น โลกเสมือนออนไลน์ (online virtual world) ชื่อ เซเกินไลฟ์ (Second Life) ซึ่งพัฒนาโดยลิน
ดันแลป (Linden Lab) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยในปัจจุบันมีผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านคน แม้ว่าเซเกิน
ไลฟ์มีคุณลักษณะหลายอย่างคล้ายกับเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นจ�านวนมากสวมบทบาทที่หลากหลาย แต่ผู้
พัฒนายืนยันว่า เซเกินไลฟ์ไม่ใช่เกม เนื่องจากไม่ได้มีการสร้างความขัดแย้งหรือต่อสู้แข่งขันขึ้นมาไว้
ก่อน และไม่มีเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ก่อนเช่นกัน66 ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจึงไม่ได้ก�าหนดไว้
ก่อนเหมือนเกมทั่วไป

การจ�าลองสถานการณ์และเกมสามารถใช้ได้ในการคาดการณ์และศกึษาอนาคต การวางแผนและ
ออกแบบ การเรยีนการสอนและฝึกอบรม และการบนัเทงิ  ในการคาดการณ์ นกัอนาคตศาสตร์สามารถ
ใช้การจ�าลองสถานการณ์ของภาพอนาคตทีเ่ป็นไปได้และน่าจะเกดิขึน้ได้ เพือ่ช่วยในการตดัสินใจ ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องก�าหนดนโยบายสาธารณะ บริษัทเอกชนที่ต้องการตัดสินใจยุทธศาสตร์
ในการลงทุน และองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาก�าไรท่ีต้องการก�าหนดทิศทางการท�างานในอนาคต 
การจ�าลองสถานการณ์ในหวัข้อหรอืประเดน็ทีส่นใจ สามารถใช้ร่วมกับวธิกีารคาดการณ์และวธิวีจิยัอืน่
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ 

วงการอนาคตศาสตร์ช่วงหลังได้พัฒนาวิธีการจ�าลองสถานการณ์และเกมตามหลักการที่เรียกว่า 
“ปัญญารวมหมู่” (wisdom of crowds) หรือปัญญาร่วม (collective wisdom) ตัวอย่างเช่นวิธีการ
ตลาดการพยากรณ์อนาคต (futures prediction market) ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์การคาดการณ์
อนาคตโดยการร่วมคดิหรอืคราวด์ซอสซิง (crowdsourcing)  การใช้เกมในการคาดการณ์สามารถช่วย
สร้างความรู้เชิงลึกเพื่อก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานขององค์กรหรือรัฐบาล ทั้งใน
ด้านการสร้างและประมวลความคิดขึ้นใหม่ การสื่อสารความคิด และการตระหนัก รับรู้และเข้าใจโดย
ผ่านประสบการณ์ในการคาดการณ์67

ขั้นตอนและวิธีการ
การออกแบบเกมและการจ�าลองสถานการณ์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้ในหลายด้านด้วย
กัน แต่ละเกมและการจ�าลองสถานการณ์มีวิธีการออกแบบรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตาม
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วตัถปุระสงค์และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้  กระบวนการออกแบบและพฒันาเกมและการจ�าลองสถานการณ์
เพื่อการคาดการณ์อนาคต แบ่งได้เป็นขั้นตอนดังนี้

• ก�าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของงาน ความต้องการของลกูค้าหรอืกลุม่เป้าหมาย 
และทรัพยากรที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา

• ก�าหนดองค์ประกอบและรูปแบบของเกมและแบบจ�าลองที่สามารถแสดงและสื่อถึงตัวแปร
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเงื่อนไขและข้อสมมติต่าง ๆ 

• ออกแบบองค์ประกอบและเง่ือนไขเหล่าน้ีตามคุณลักษณะและความต้องการของผู้เข้าร่วม 
ทัง้ผูเ้ล่นเกมหรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี รวมท้ังผูป้ระสานงานและกระบวนกร ในกรณทีีเ่ป็นการ
ประชุมปฏิบัติการที่จ�าลองสถานการณ์

• คัดเลือกระบบและวิธีการสื่อสาร เพื่อช้ีแจงแนวทาง วิธีการและกติกาในการเข้าร่วม
กระบวนการ และเพื่อรองรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมหรือผู้เข้าร่วมการจ�าลอง
สถานการณ์และกับผู้ประสานงานและกระบวนกร 

• สร้างช่องทางให้ผู้ออกแบบระบบสามารถตอบค�าถามจากผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ระหว่าง
กิจกรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมอยู ่ในคู ่มืออธิบาย
กระบวนการ

• เลือกสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในแสดงแบบจ�าลองในเกมหรือการจ�าลอง
สถานการณ์

เมื่อออกแบบองค์ประกอบแล้ว จึงพัฒนาและสร้างแบบจ�าลองและเกม ทบทวนและทดลองใช้
เกมหรือการจ�าลองสถานการณ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากนั้นจึงเป็นการใช้จริงกับลูกค้าหรือกลุ่ม
เป้าหมายจริง

การใช้เกมและการจ�าลองสถานการณ์ได้รับความนิยมมากขึ้นและใช้อย่างแพร่หลายในวงการ
วิชาการแทบทุกศาสตร์และสาขา ในวงการธุรกิจ และในวงการนโยบายสาธารณะในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดบัท้องถิน่ ประเทศ และระหว่างประเทศ  ปัจจยัหลายประการจะยิง่ท�าให้การใช้เกมและการจ�าลอง
สถานการณ์มีความส�าคัญและมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ประการแรกคือปรากฏการณ์บิ๊กดาต้า (big 
data) ซึง่หมายความถงึจ�านวนข้อมลูทีม่มีากมายมหาศาลจากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย การพัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ยิง่ท�าให้ขดีความสามารถในการเกบ็และประมวลผลจากข้อมลูเพ่ิมขึน้แบบ
ทวคีณู  รวมถงึการเข้าถงึข้อมลูและผลการวเิคราะห์ข้อมลูมช่ีองทางทีม่ากข้ึนและได้ทกุเวลา การพฒันา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่น semantic web และ grid computing ไปจนถึงคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม 
(quantum computer) จะท�าให้ขีดความสามารถในการผลิต เผยแพร่ เข้าถึงและประมวลผลข้อมูล
ยิ่งเพิ่มขึ้น พัฒนาการเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการสร้างและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์จ�าลองและเกม 

นอกจากนี้แล้ว ความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองและการประมวลผลข้อมูลได้ครอบคลุมไป
ถึงการวิเคราะห์รูปภาพและวิดีโอ การวิเคราะห์ภาพและเสียงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสัมผัส (haptic technology) จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาแบบจ�าลอง
และเกมในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการคาดการณ์และศึกษาอนาคต
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ตลาดการพยากรณ์	

วิธีการศึกษาและคาดการณ์อนาคตท่ีถือว่าใหม่ส�าหรับวงการอนาคตศาสตร์คือตลาดการพยากรณ์ 
(prediction markets) ซ่ึงมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น ตลาดข้อมูล (information markets) และตลาด
สัญญาซื้อขายเหตุการณ์ล่วงหน้า (event futures) 

แนวคิดเบื้องต้นของวิธีการน้ีคือคนทั่วไปจะคาดเดาเก่ียวกับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต
ที่ไม่แน่นอน แล้วท�าสัญญาที่จ่ายผลตอบแทนตามการเกิดหรือไม่เกิดของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์
ที่คาดเดาไว้ อัตราผลตอบแทน (yield) ของสัญญาจึงสะท้อนผลการพยากรณ์โดยรวมของตลาด 
(market aggregated forecasts) ของการเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในอนาคต ตลาดการพยากรณ์จึงเป็น
เหมอืนตลาดอนพุนัธ์ของเหตกุารณ์ (event derivatives) ซึง่การท�าสญัญาซ้ือขายเกีย่วกบัเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่จะช่วยคาดการณ์โอกาสการเกดิเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถงึการรบัรูข้องตลาดเกีย่วกับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์และผลลพัธ์ต่าง ๆ   เนือ่งจากตลาดการพยากรณ์เป็นการรวบรวมความ
คดิและความเหน็ของผูค้นทีห่ลากหลาย จงึเชือ่กนัว่าเป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงแนวโน้มการเกดิเหตกุารณ์ที่
มปีระสทิธภิาพ  ผลลพัธ์จากตลาดการพยากรณ์สามารถน�าไปประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบายในภาพ
รวม รวมถึงการประกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้   

เนือ่งจากตลาดการพยากรณ์เปิดกว้างให้คนทัว่ไปสามารถเข้าลงทนุได้ บางคนอาจมข้ีอมลูเฉพาะ
ที่ไม่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต และอาจลงทุนใน
เหตุการณ์นั้นโดยไม่เปิดเผยเน้ือหาและแหล่งท่ีมาของข้อมูล ตลาดการพยากรณ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งใน
การรวบรวมข้อมูลที่ปกติไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งท�าให้การพยากรณ์มีความแม่นย�ามากขึ้น

ในบางกรณ ีตลาดการพยากรณ์อาจช่วยเร่งกระบวนการตดัสนิใจในองค์กรและด้านการเมอืง เมือ่
แต่ละคนมีแรงจูงใจด้านการเงินในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจริงจากฉันทามติของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมด  เนื่องจากการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ส่วนตัวในกระบวนการตัดสินใจ จะถูกปรับ
สมดุลโดยความต้องการส่วนตัวในการคาดการณ์ถึงทางออกที่ท้ายสุดจะได้รับฉันทามติ กล่าวคือ แรง
จงูใจทางการเงนิจากการลงทนุในตลาดคาดการณ์จะโน้มน้าวให้แต่ละฝ่ายค้นหาและเลอืกทางออกทาง
สายกลางที่ยอมรับได้ แทนที่จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ�านวนมากในการเจรจาต่อรอง

เหตุการณ์ที่ซื้อขายในตลาดการพยากรณ์มีตั้งแต่ผลการเลือกตั้ง การซ้ือขายบริษัท ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดก็ได้ที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อเวลาผ่านไป 
ตวัอย่างหนึง่ของตลาดการพยากรณ์คือตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ในมลรฐัไอโอวา (Iowa Electronic Market) 
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เทรดเดอร์ซื้อขายสัญญาท่ีจะจ่าย 1 เหรียญถ้าผู้สมัครคนหนึ่งชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ถ้าตลาดการ
พยากรณ์มีประสิทธิภาพจริง ราคาของสัญญาดังกล่าวจะสะท้อนผลรวมของความเป็นไปได้ที่ผู้สมัคร
แต่ละคนจะได้รับเลือก68 ตลาดการพยากรณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือตลาดการพยากรณ์เลือกตั้งที่
ด�าเนนิการโดยมหาวทิยาลยัไอโอวา69 แต่มกีารประยกุต์ใช้แนวคดินีใ้นการคาดการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ
ภาคเอกชน เช่น รายได้จากภาพยนตร์ ยอดขายของบรษิทั การเสรจ็สิน้โครงการ ดชันีเศรษฐกจิ ผลลพัธ์
การวจิยัและพัฒนา ความส�าเรจ็ของสนิค้าใหม่ ผลกระทบของกฎหมาย ฯลฯ นกัวจัิยยงัเสนอใช้วธิกีาร
ประยกุต์ในตลาดการพยากรณ์ด้านสาธารณสขุ เช่น การคาดการณ์โอกาสในการระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่70 วิธีการและกลไกของตลาดที่ใช้ในการคาดการณ์มีหลากหลาย เช่นการประมูลแบบผู้ซื้อและผู้
ขายเสนอราคาพร้อมกนัและต่อเนือ่ง (continuous double auctions) การพนนัทายผลการแข่งขนั 
(pari-mutuel pools) ตลาดพนันที่มีคนรับแทง (bookmaker-mediated betting markets) ฯลฯ 

ส่วนในภาครฐั  ส�านกัโครงการวจิยัขัน้สงูด้านกลาโหม (Defense Advanced Research Projects 
Agency - DARPA) พยายามใช้ตลาดการพยากรณ์ในการประเมินความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง 
โครงการตลาดวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis Market) ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย อาทิ 
สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางพลเรือน การวางก�าลังทางทหาร ดัชนีความขัดแย้ง ฯลฯ ตัวอย่าง
ค�าถามได้แก่ กองทัพทหารสหรัฐฯ จะถอนก�าลังออกจากประเทศ ก ภายในสองปีหรือน้อยกว่าน้ัน 
อย่างไรกต็าม71 โครงการนีไ้ด้รบัการวพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นแนวคดิทีไ่ม่เหมาะสม เพราะเหมอืนพยายาม
สร้างตลาดฟิวเจอร์ของการก่อการร้าย (terrorism futures) โครงการจงึถกูยกเลกิไปในทีส่ดุ72 อย่างไร
ก็ตาม มีเว็บไซต์ตลาดการท�านายและพนันผลการแข่งขันกีฬา เช่น Tradesports.com ที่มีการพนัน
เหตุการณ์อื่น ๆ นอกจากด้านกีฬาด้วยเช่นกัน ตลาดประเภทนี้สะท้อนถึงการที่ผู้เข้าร่วมในตลาดซื้อ
ขายสญัญากนั โดยทีผ่ลตอบแทนข้ึนอยูก่บัโอกาสการเกดิเหตกุารณ์ในอนาคตทีไ่ม่สามารถรูล่้วงหน้าได้

อีกตัวอย่างหน่ึงของการประยุกต์แนวคิดตลาดการพยากรณ์ในด้านนโยบายสาธารณะและ
การเมืองคือ แบบจ�าลองฟูตาร์คี (Futarchy) ที่เสนอโดยรอบิน แฮนสัน (Robin Hanson) เมื่อ
พ.ศ.255673 ในแบบจ�าลองนี ้ผูม้อี�านาจในการตัดสนิใจไม่ได้ลงคะแนนเลอืกนโยบาย แต่เลอืกผลลพัธ์ที่
พงึประสงค์แทน จากนัน้จึงสร้างตลาดการพยากรณ์เพือ่ประเมนิว่านโยบายไหนจะสร้างผลลพัธ์ทีม่าก
ที่สุดตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่แรก แล้วจึงเลือกนโยบายนั้นเพื่อด�าเนินการจริงต่อไป

แม้ว่าแนวคดิตลาดการพยากรณ์มีมาหลายทศวรรษแล้ว แต่เพิง่ได้รบัความสนใจอย่างแพร่หลาย
มากขึน้ในช่วงหลังเมือ่เกิดนวตักรรมหลายอย่างจากการพฒันาเทคโนโลยบีลอ็กเชน (blockchain) เช่น 
ระบบการก�ากับดูแลแบบกระจายศูนย์ (decentralized governance) และสัญญาอัจฉริยะ (smart 
contract)  เทคโนโลยเีหล่านีท้�าให้เกดิทางเลอืกของตลาดการพยากรณ์มากขึน้ จากทีแ่ต่เดมิมเีฉพาะ
ตลาดแบบรวมศูนย์ (centralized markets) ที่มีองค์กรหรือบริษัทหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ แต่ตอน
นี้มีตลาดแบบกระจายศูนย์ที่ใช้แพลตฟอร์มท่ีใช้บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในการด�าเนินธุรกรรม  
ตวัอย่างตลาดการพยากรณ์แบบกระจายศนูย์ทีเ่ริม่ได้รบัความสนใจมากขึน้ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Gnosis 
(https://gnosis.pm) และ Augur (http://www.augur.net) แพลตฟอร์มเหล่านีย้งัคงอยูใ่นขัน้ตอน
ของการทดลองและทดสอบ แต่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการคาดการณ์อนาคตได้
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วิสัยทัศน์

การสร้างวิสัยทัศน์  (visions) เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการวางแผนที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป แทบทุก
องค์กรในปัจจุบันก�าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมาเพ่ือแสดงถึงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่สุด โดยใช้ค�าศัพท์ 
วลี หรือประโยคที่ชัดเจน ทรงพลัง และแสดงถึงความมุ่งม่ันขององค์กรนั้น วิสัยทัศน์จึงเสมือนเป็น
ภาพอนาคตที่องค์กรให้ค�ามั่นสัญญากับตนเองและผู้อื่นว่าจะพยายามสร้างขึ้นให้ได้ พร้อมกันนี้ วิสัย
ทัศน์ยังสื่อถึงคุณค่าที่องค์กรให้ความส�าคัญและต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  วิสัยทัศน์ในฐานะเครื่อง
มือด้านอนาคตศาสตร์จึงสื่อถึงการสร้างและพัฒนาอนาคตที่พึงประสงค์ 

การสร้างวิสัยทัศน์ส�าหรับการวางแผนมีมานานแล้ว แต่แนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับวิสัยทัศน์ใน
ฐานะพื้นฐานของอนาคตศาสตร์คือแนวคิดภาพลักษณ์ในอนาคตของเฟรด โพลัก (Fred Polak) ซึ่ง
เสนอว่า การสร้างวสิยัทศัน์เป็นองค์ประกอบหลกัของการคดิเกีย่วกบัอนาคต เนือ่งจากการตดัสนิใจทกุ
อย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมด ดังนั้น ภาพอนาคตจึงเป็นพื้นฐานของทุกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กบัการเลอืกและการตดัสนิใจในการวางแผน ภาพลกัษณ์เกีย่วกบัความเป็นไปได้ในอนาคตของมนษุย์จงึ
มกัเกดิข้ึนก่อนและพฒันาไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมทีส่�าคญัในประวตัศิาสตร์โลก แนวคดิ
ของโพลักส่งอิทธิพลต่อแนวคิดการศึกษาอนาคตในยุคต่อมา อาทิ งานของวิลลิส ฮาร์มาน (Willis 
Harman) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และงานศึกษาของ SRI International และ Institute for 
Alternative Futures74วิสัยทัศน์เป็นภาพอนาคตที่แต่ละคนหรือองค์กรต้องการสร้างขึ้น วิสัยทัศน์ที่
ดจีงึต้องสือ่ถงึคณุค่าและวตัถปุระสงค์ทีลุ่ม่ลกึ พลงัของวสิยัทศัน์ส�าหรบัการชีน้�าและพฒันาอนาคตจงึ
อยู่ท่ีความสามารถในการกระตุ้นคนในองค์กรและประสานการท�างานของทุกคนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
นั้น พร้อมยกระดับความพยายามของแต่ละคนท่ีจะด�าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุความปรารถนาและ
ความทะเยอทะยานของแต่ละคน  วิสัยทัศน์จึงเหมือนเป็นภาพใหญ่ท่ีสร้างกรอบและทิศทางส�าหรับ
กิจกรรมประจ�าวัน เนื่องจากวิสัยทัศน์มุ่งกระตุ้นความรู้สึกของคนในองค์กร จึงเสมือนเป็นอนาคต
ส�าหรับใจ (futures for the heart) ในขณะที่การวิเคราะห์แนวโน้มและฉากทัศน์เป็นเหมือนอนาคต
ส�าหรับสมอง (futures for the head)75

วิสัยทัศน์ที่ทรงพลังจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

• มคีวามชอบธรรม โดยไม่เกดิมาจากหรอืก�าหนดโดยความคดิของคนคนเดยีวหรอืคนกลุม่
เดยีว เนือ่งจากในการผลกัดนัองค์กรให้ไปพร้อมกนัได้ วสิยัทศัน์ต้องได้รบัการยอมรบัและ
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มีความชอบธรรมจากสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจเกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
วิสัยทัศน์ หรืออาจเกิดจากความเคารพในผู้น�าหรือกลุ่มคนที่เสนอวิสัยทัศน์นั้น 

• มีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วน วิสัยทัศน์จะเกิดประโยชน์ได้เม่ือสมาชิกในองค์กรมองเห็น
ว่า ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และน�าไปสู่การยอมรับและความพยายามร่วมกันใน
การผลักดันองค์กรไปข้างหน้า

• แสดงคณุค่าสงูสุดส�าหรบัสงัคม วสิยัทศัน์ท่ีดคีวรแสดงถงึคณุค่าทีอ่งค์กรสามารถสร้างให้
กบัสงัคมส่วนรวมได้ ซึง่กว้างและลุม่ลกึกว่าความมุง่หมายทีจ่ะสร้างก�าไรหรอืแข่งขันได้กับ
องค์กรอื่น แม้ว่าการสร้างรายได้และท�าก�าไรอาจเป็นวัตถุประสงค์ส�าคัญของบางองค์กร 
แต่วิสัยทัศน์ที่แสดงถึงประโยชน์ส�าหรับสังคมจะท�าให้สมาชิกในองค์กรเห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่ตนเองท�ามากเกินกว่าผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน

• ไปไกลกว่าความเป็นจรงิในปัจจบุนั วสิยัทศัน์ทีด่ต้ีองสร้างความท้าทายให้กับคนในองค์กร 
โดยมุ่งไปที่การผลักดันและก้าวข้ามขีดจ�ากัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการสร้างความท้าทาย 
ความตื่นเต้น และความรู้สึกว่าก�าลังท�าอะไรที่ส�าคัญอยู่

• สามารถบรรลไุด้ภายในช่วงเวลาหนึง่ วสิยัทศัน์ต้องสามารถบรรลไุด้ภายในช่วงเวลาหนึง่ 
เพื่อให้สมาชิกในองค์กรเห็นว่า สามารถท�าให้บรรลุได้จริง แม้ว่าจะต้องประสบกับความ
ยากล�าบากและใช้เวลานานก็ตาม 

 กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์เริ่มตั้งแต่การพินิจพิเคราะห์ การแก้ไขปรับปรุง และการสร้างพันธ
สัญญาในการท�างาน ข้อความที่แสดงวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท76 ได้แก่

1. วิสัยทัศน์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ (identity) มักเป็นข้อความที่แสดงถึงอนาคตที่ปรารถนา
และพึงประสงค์ ซึ่งท�าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมกัน
ของคนในองค์กร วิสัยทัศน์ที่ทรงพลังในแนวนี้มักระบุต้นแบบหรือแม่พิมพ์ที่เป็นตัวอย่าง
ของสังคม ตัวอย่างเช่น วิสัยทัศน์ของ องค์กร Military Health System ของสหรัฐฯ คือ 
“We are healers who walk with warriors in unity.”

2. วสิยัทศัน์ทีแ่สดงถึงคณุค่า (value) แสดงหลักการพืน้ฐานทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจในการท�างาน
ขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ขององค์การอนามัยโลก  (World Health Organization) คือ 
“Health for all, with equity, solidarity, sustainability, and gender sensitivity.”

3. วสิยัทศัน์ทีแ่สดงถงึอนาคตทีพ่งึประสงค์  (preferable future) ระบอุย่างละเอยีดถงึภาพ
ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกระบวนการที่ต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญในองค์กร โดย
ปรับไปตามเงื่อนไขและบริบทของแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม ตามความคิดของปีเตอร์ เซงเก้ 
(Peter Senge) บริบทของการก�าหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละองค์กรมี 5 แบบด้วยกัน ได้แก่77

1. บอก (telling) ผู้น�าองค์กรก�าหนดวิสัยทัศน์ และทุกคนท�าตาม
2. ขาย (selling) ผู้น�าองค์กรมีวิสัยทัศน์ แต่ต้องโน้มน้าวคนอื่นในองค์กรให้คล้อยตาม



193 | อนาคตศึกษา

3. ทดสอบ (testing) ผูน้�าองค์กรมคีวามคดิบางอย่างทีจ่ะเป็นวสิยัทศัน์ได้ และต้องการทดสอบ
ปฏิกิริยาของคนในองค์กรก่อนด�าเนินการต่อไป

4. ปรึกษา (consulting) ผู้น�าองค์กรประกอบร่างวิสัยทัศน์ขึ้นมา แล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นใน
องค์กรให้ความเห็นและค�าแนะน�า

5. สร้างร่วมกัน (co-creating) ผู้น�าและคนอื่น ๆ ในองค์กรร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม  ซ่ึงตามความคิดของเซงเก้ เป็นบริบทท่ีพึงประสงค์ที่สุดในการ
สร้างวิสัยทัศน์ที่ได้ผล

ขั้นตอนและวิธีการ
กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์มีอยู่หลายแนวทาง แต่โดยมากมีขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนแรกคือการเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ ซึ่งมักเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญที่ไม่ได้จ�ากัด
อยู่เพียงคนในองค์กรเอง แต่อาจรวมถึงคนอื่นที่มีส่วนร่วมหรือได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจาก
การท�างานขององค์กรนัน้  หลกัการส�าคญัของวสิยัทศัน์คอืต้องได้รบัการยอมรบัจากคนในองค์กร การ
เลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์จึงต้องค�านึงถึงการเป็นตัวแทนและความหลากหลายของผู้
เข้าร่วม ซึ่งไม่ควรมีจ�านวนคนมากหรือน้อยเกินไป

ข้ันตอนต่อไปคอืการสร้างเวทแีละบรรยากาศทีด่สี�าหรบัการแลกเปลีย่นความคิดเหน็และคุณค่า
ของแต่ละคน เพื่อน�าไปสู่คุณค่าร่วมกัน ทั้งนี้ อาจจัดเป็นการประชุมปฏิบัติการนอกสถานที่เป็นเวลา 
1-2 วัน โดยด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

• ท�าความเข้าใจกับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยค�านึงถึงแนวโน้ม ปัญหาและความท้าทาย 
สถานการณ์ ฉากทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในช่วงที่ผ่านมา

• สะท้อนความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มเกี่ยวกับคุณค่าและความส�าเร็จขององค์กรใน
ช่วงที่ผ่านมา เพื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้น

• พฒันาวสิยัทศัน์ร่วมกนั โดยอาจเริม่จากการแลกเปล่ียนวสัิยทศัน์ของผู้เข้าร่วมประชมุแต่ละ
คน แล้วพัฒนาข้อความที่สะท้อนถึงคุณค่าและความมุ่งหวังของผู้เข้าร่วมประชุม

• ก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้ถึงภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ เป้าหมายที่ต้ังไว้ควรแสดง
ถึงความกล้าที่จะบรรลุสิ่งท่ียิ่งใหญ่ได้ มีความชัดเจน มีความท้าทายและตื่นเต้นพอที่จะ
กระตุ้นสมาชิกในองค์กร และสามารถวัดได้

• ก�าหนดขั้นตอนในการท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

การสร้างวิสัยทัศน์สามารถใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาอนาคตแบบอื่นได้ เช่น ในงานอนาคตศึกษา
ของ Institute for Alternative Futures ข้ันตอนแรกของการสร้างวิสัยทัศน์เร่ิมจากการประเมิน
สถานการณ์แวดล้อมและการสร้างฉากทศัน์ จากนัน้จงึสร้างวสิยัทัศน์ เพือ่ระบถุงึความปรารถนาและ
อัตลักษณ์ขององค์กร แล้วจึงตามด้วยการวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร78
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แผนท่ีนำาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	

วธิคีาดการณ์ท่ีนยิมใช้ในการวางแผนนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนต่าง
ประเทศ คอืการจดัท�าแผนทีน่�าทางด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี(Science and Technology Road-
mapping) ซึ่งแสดงเส้นทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจุดหนึ่งในปัจจุบันไปยังเป้าหมาย
หนึ่งที่ต้องการในอนาคต แผนที่น�าทางเทคโนโลยีแสดงจุดเชื่อมและจุดตัดระหว่างขั้นตอนและการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างเส้นทางนั้น จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการคาดการณ์และ
การวางแผนไปพร้อมกัน

ต้นตอของแนวคดิแผนทีน่�าทางด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยคีอืการศกึษาขัน้ตอนในววิฒันาการ
ของเหตุการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีน�าไปสู่การเกิดนวัตกรรมหรือระบบใหม่ งานวิจัย
ส�าคัญในด้านนี้คือโครงการวิจัยในทศวรรษที่ 1960 สองโครงการ คือ โครงการ “Traces” ของ
มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) ของสหรัฐฯ และโครงการ “Hind-
sight” ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีงานวจิยัทัง้สองได้วางพืน้ฐานส�าหรบัการวเิคราะห์ววิฒันาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคต่อมา

อีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแผนท่ีน�าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือเครื่องมือ
วางแผนทีเ่รยีกว่า เทคนคิการประเมนิผลและทบทวนแผนงาน (Program Evaluation and Review 
Technique - PERT) ซึ่งแสดงขั้นตอนในกระบวนการที่มุ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแสดงทางเลือก
ของเส้นทางในการด�าเนนิการ และวิเคราะห์เส้นทางส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรรลุเป้าหมายได้ หรอืทีเ่รยีกว่า
วธิกีารหาเส้นทางวกิฤต ิ(Critical Path Method) วธิกีารนีเ้ริม่ใช้อย่างแพร่หลายในทศวรรษที ่1950 
ในการวางแผนพัฒนาอาวุธ ต่อมาได้แพร่หลายในการวางแผนโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการ
ผลติและการค้นคดิผลติภณัฑ์ใหม่  แผนภาพแบบ PERT แสดงโครงข่ายของกจิกรรมทีต้่องด�าเนนิการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ พร้อมแสดงจุดเชื่อม (nodes) และขั้นตอนก่อนหลังของกิจกรรม 
รวมถงึระดบัความเชือ่มโยงและพึง่พาซึง่กนัและกนั การวเิคราะห์โครงข่ายนีจ้ะช่วยระบเุส้นทางวกิฤติ
ที่มีผลต่อเหตุการณ์ที่น�าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้  วิธีการแผนที่น�าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้
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พฒันาเรือ่ยมา และมกีารพฒันาเทคนคิวธิอีืน่ทีค่ล้ายกัน เช่น การวเิคราะห์ล�าดับเทคโนโลย ี(Technol-
ogy Sequence Analysis) ซึ่งเพิ่มวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติเข้าไปในกระบวนการคาดการณ์

นักอนาคตศาสตร์ใช้เทคนิคแผนที่น�าทางประกอบในการสร้างฉากทัศน์ เพื่อแสดงถึงพัฒนาการ
ของระบบทีม่คีวามซบัซ้อนและมปัีจจยัทีม่ผีลกระทบซึง่กนัและกนั แผนทีน่�าทางจงึท�าหน้าทีเ่ป็นโครง
ร่างของฉากทัศน์ โดยอาจวิเคราะห์และระบุระดับความเป็นไปได้เป็นตัวเลข เพื่อคาดการณ์ขั้นตอนที่
ต้องบรรลแุละเวลาทีต้่องใช้ตามเส้นทางทีน่�าไปสูเ่ป้าหมายท้ายสดุ นอกจากนี ้นกัวางแผนยงัสามารถใช้
แผนทีน่�าทางในการระบถุงึยทุธศาสตร์ทีต้่องใช้ในการเข้าสูเ่ป้าหมาย ส�าหรบัการตัดสินใจการลงทนุใน
การวิจัยและพัฒนา (R&D) แผนที่น�าทางช่วยในการวิเคราะห์และเลือกเส้นทางในการวิจัยและพัฒนา
ทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุหรอืมีต้นทนุต�า่สดุ กระบวนการสร้างแผนทีน่�าทางยงัช่วยส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
แลกเปลี่ยนสื่อสารและบูรณาการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ

แผนที่น�าทางด้านเทคโนโลยีคือแผนที่มุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะส้ันและระยะยาว โดยใช้วิธี
การหรือเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเฉพาะเจาะจง แผนท่ีน�าทางเทคโนโลยีสามารถใช้ได้กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ (1) เพื่อสร้างข้อ
ตกลงหรอืฉนัทามตเิกีย่วกับความจ�าเป็นหรอืความต้องการด้านใดด้านหนึง่ และเทคโนโลยทีีจ่ะมาตอบ

ดัดแปลงจาก:  Ulrich & Eppinger (2003)

แผนภาพที่ 21
ตัวอย่างแผนที่น�าทางเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน
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สนองความจ�าเปน็นัน้ (2) เพือ่สร้างกลไกในการพยากรณ์เทคโนโลยทีีจ่ะพัฒนาขึน้ในอนาคต และ (3) 
เพื่อใช้เป็นกรอบการวางแผนและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี79 

แผนที่น�าทางเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน80 ได้แก่ 

1. แผนที่น�าทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (product technology roadmap) แสดงขั้นตอนการ
พัฒนาเทคโนโลยีจากปัจจุบันไปจนถึงขั้นที่สามารถผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

2. แผนทีน่�าทางเทคโนโลยีอุบตัใิหม่  (emerging technology roadmap)  แสดงววิฒันาการ
ของเทคโนโลยหีนึง่ทีเ่พิง่พฒันาข้ึนมา และทรพัยากรทีต้่องใช้ในการกระตุน้หรอืปรบัเปลีย่น
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว

3. แผนที่น�าทางตามประเด็น (issue-oriented roadmap) แสดงถึงเทคโนโลยีที่เป็นองค์
ประกอบหนึ่งของกระบวนการหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือวิวัฒนาการของปัญหาหรือความ
ท้าทายชุดหนึ่ง

แผนที่น�าทางเทคโนโลยีมีท้ังท่ีเป็นแบบผลัก (push) ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ในห้องทดลองในการ
ออกแบบแผนงานการวิจัยและพัฒนา โดยแสดงข้ันตอนที่เป็นระบบในการผลักดันเทคโนโลยีจาก
สภาพปัจจุบันไปข้างหน้า และแบบดึง (pull) ซึ่งนักวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์มักใช้ระบุเส้นทางที่สั้น
ที่สุดที่น�าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

แผนทีน่�าทางเป็นแผนภาพทีแ่สดงจุดเช่ือม (nodes) ทีเ่ชือ่มต่อกนั โดยทีจ่ดุเชือ่มแสดงเหตกุารณ์
ส�าคญับนเส้นทางเข้าหาเป้าหมายทีต้ั่งไว้ โดยอาจเป็นองค์ประกอบทีว่ดัได้ในเชงิปรมิาณ เช่น จ�านวน
สิทธิบัตรของแต่ละเทคโนโลยี หรือในเชิงคุณภาพ เช่น คุณลักษณะของเทคโนโลยี ส่วนเส้นเชื่อมต่อ
ระหว่างจุดแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น จ�านวน
การอ้างองิระหว่างกลุม่เทคโนโลย ีหรอืข้อมลูเชงิคณุภาพ เช่น รปูแบบความเช่ือมโยงระหว่างเทคโนโลยี  
แผนภาพดังกล่าวแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยี ซ่ึงเทคโนโลยีหน่ึงเป็นเงื่อนไขการพัฒนาของอีก
เทคโนโลยีหนึ่ง เส้นเชื่อมระหว่างแต่ละจุดในแผนภาพสามารถใช้แสดงระยะเวลาหรือความเป็นไป
ได้ที่เทคโนโลยีหนึ่งจะน�าไปสู่อีกเทคโนโลยีหนึ่ง 

ขั้นตอนและวิธีการ
ในภาพรวม กระบวนการสร้างแผนที่น�าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ
คอื81 (1) ระบจุดุเชือ่ม (nodes) (2) ก�าหนดคณุลกัษณะของจดุเชือ่ม (3) เชือ่มจุดต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั และ 
(4) ก�าหนดคุณลกัษณะของเส้นเช่ือม กจิกรรมหลกัส่วนหนึง่ของวธิกีารนีค้อืการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
ซึง่เชญิผูเ้ชีย่วชาญมาร่วมกนัก�าหนดจดุเชือ่มและเส้นเชือ่มของระบบวทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีีต้่องการ
วิเคราะห์ กลุ่มผู้เช่ียวชาญดังกล่าวมีตั้งแต่นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นักการตลาด ไปจนถึงนัก
ลงทนุ และนักนโยบายสาธารณะ โดยแต่ละคนมีข้อมลูและความรูท่ี้สามารถช่วยสร้างแผนทีน่�าทางได้ 
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ในเชิงกิจกรรม การสร้างแผนที่น�าทางเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 

การเตรยีมการ เริม่จากการก�าหนดและบรรลเุงือ่นไขเบือ้งต้นของการท�าแผนทีน่�าทาง เช่น การ
ยอมรับว่า องค์กรหรือหน่วยงานมปัีญหาหรือความท้าทายบางอย่างทีต้่องใช้แผนทีน่�าทางในการจดัการ
กบัปัญหาหรอืความท้าทายนัน้ การจดัเตรียมทรพัยากร และการสร้างการมส่ีวนร่วมของตวัแทนผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือให้
น�าผลลัพธ์ไปใช้ต่อได้จริง จากนั้นจึงเป็นการก�าหนดผู้น�าหรือเจ้าภาพในการด�าเนินกระบวนการ แล้ว
ตามด้วยการก�าหนดขอบเขตของแผนที่น�าทาง ทั้งขอบเขตในด้านเทคโนโลยีและขอบเขตในด้านการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาแผนที่น�าทาง ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนย่อย82 ได้แก่

1. ก�าหนดผลผลิตท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของการท�าแผนที่น�าทาง  หากไม่สามารถวิเคราะห์
หาความต้องการร่วมกัน (common product needs) ได้ ให้ใช้วิธีการแบบฉากทัศน์

2. ก�าหนดความต้องการของระบบที่ส�าคัญ (critical system requirements) และ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แสดงมิติต่าง ๆ ของเทคโนโลยีที่ต้องมี อาทิ ต้นทุนต�่า ความ
เชื่อถือสูง ความต้องการนี้จะใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนที่น�าทาง

3. ก�าหนดขอบเขตเทคโนโลยีส�าคัญท่ีจะท�าให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามความต้องการที่
ก�าหนดไว้ก่อนหน้านี้

4. ก�าหนดปัจจัยท่ีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและเป้าหมาย โดยระบุว่าทางเลือกเทคโนโลยีแต่ละ
ชุดจะต้องใช้ได้ในระดับใดภายในเวลาเท่าใด

5. วิเคราะห์หาทางเลือกด้านเทคโนโลยีและล�าดับเวลาของพัฒนาการ ตามเป้าหมายด้าน
คณุลกัษณะหรอืขดีความสามารถของเทคโนโลยภีายในช่วงเวลาและล�าดบัเวลาทีก่�าหนดไว้

6. แนะน�าทางเลือกของเทคโนโลยีที่ควรด�าเนินการหรือพัฒนาต่อ รวมถึงจังหวะเวลาที่ควร
เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอื่น

7. จัดท�ารายงานแผนที่น�าทางเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการระบุและให้รายละเอียดเกี่ยว
กับเทคโนโลยี ปัจจัยส�าคัญ ประเด็นที่ยังไม่ได้วิเคราะห์และจัดการ ข้อแนะน�าด้านเทคนิค
และในการน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ต่อ 

การติดตามงานต่อเนื่อง
เมือ่ได้แผนทีน่�าทางแล้ว ต้องเปิดให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้วพิากษ์ ให้ค�าแนะน�า และยนืยนัว่า โครงสร้าง

และองค์ประกอบของแผนทีน่�าทางทีไ่ด้ท�าขึน้มานัน้ ถกูต้องและเป็นทีย่อมรบัได้ โดยเฉพาะภายในกลุ่ม
คนที่จะน�าแผนที่น�าทางนั้นไปใช้ต่อ เมื่อใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้องมีการทบทวนและปรับให้ทันสมัย
เป็นประจ�า เนื่องจากความต้องการและเทคโนโลยีมักเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

การวิเคราะห์ล�าดับเทคโนโลยี 
วธิกีารหนึง่ทีพ่ฒันาต่อยอดจากการจดัท�าแผนทีน่�าทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยคีอืวธิกีารวเิคราะห์ล�าดบั
ทางเทคโนโลยี (Technology Sequence Analysis - TSA) ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในทศวรรษที่ 1980 
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วัตถุประสงค์หลักของวิธีการนี้คือ เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ระบบเทคโนโลยีหนึ่งจะมีใช้ได้ใน
อนาคต โดยค�านวณค่าความเป็นไปได้ตามระยะเวลาทีป่ระมาณว่าจะต้องใช้ในการพฒันาแต่ละขัน้ตอน
ที่จ�าเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น  แนวคิดพื้นฐานของวิธีการนี้บางส่วนมาจากการวิเคราะห์ล�าดับ
ศักย์หรือต้นไม้ความเกี่ยวข้อง (Relevance Tree analysis) โดยเพิ่มขั้นตอนการประมาณระยะเวลา
ที่ใช้ในเชิงปริมาณ แม้ว่าแนวคิด วิธีการ และซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงแรกมุ่งใช้เพื่อการคาด
การณ์เทคโนโลย ีแต่กม็กีารน�าไปประยกุต์ใช้กบัการวางแผนด้านอืน่ได้ เช่น การคาดการณ์ผลลพัธ์ทาง
สงัคมของนโยบายโดยค�านวณความเป็นไปได้ของระยะเวลาทีจ่ะสามารถบรรลุเป้าหมายระยะส้ันและ
ระยะกลางที่จะน�าไปสู่เป้าหมายระยะยาว หรืออาจประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์นโยบาย
ด้านเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีที่แข่งกันอยู่ และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด วิธี
นี้ยังพัฒนาอยู่เรื่อยมา ตัวอย่างเช่น ระบบวิเคราะห์ล�าดับเทคโนโลยีของกลุ่ม The Futures Group 
ครอบคลุมเครือข่ายที่มีขั้นตอนระยะกลาง (intermediate steps) ของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจ�าเป็น
ต้องใช้ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์

ข้อสมมติพื้นฐานของวิธีการ TSA คือเชื่อว่า อนาคตเป็นชุดของขั้นตอนหรือการตัดสินใจที่เชื่อม
ต่อกันอย่างเป็นเหตุและผล ซ่ึงน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเป็นสถาวะหนึ่งในอนาคต ช่วงระยะเวลาระหว่างจุด 
(node) หรือขั้นตอน (step) ระหว่างเส้นทางนั้นสามารถแสดงเป็นค่าความเป็นไปได้ของแต่ละจุด 
เม่ือรวมกันแล้วจึงสามารถวิเคราะห์ค่าความเป็นไปได้ของสภาวะอนาคตที่อาจเป็นเทคโนโลยีหรือ
ระบบสงัคมทีต้่องการพฒันา ส�าหรบัในการวเิคราะห์เทคโนโลย ีแต่ละจดุในเครอืข่ายคอืเทคโนโลยขีัน้
กลาง (intermediate technologies) การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสุดท้ายจึงสามารถคาดการณ์ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบท้ังหมดของระบบหรือโครงข่ายเทคโนโลยีทั้งหมด ประกอบกับช่วงเวลา
ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ในการวิเคราะห์ TSA ของระบบหรือโครงข่ายเทคโนโลยีทั่วไปประกอบด้วยจุดเชื่อมตั้งแต่ 600 
ถึง 800 จุด และมีเส้นทางเลือก (paths) ประมาณ 700 ถึง 1,000 เส้น ดังนั้น การประยุกต์ใช้งานวิธี
การนีใ้นการพฒันาเทคโนโลยจีรงิ จงึต้องใช้ซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันาขึน้มาเฉพาะเพือ่การนี ้และโดยมากใช้
วธิกีารเชงิสถติแิบบมอนตคิาร์โลในการค�านวณความเป็นไปได้ในแต่ละทางเลือก แม้ว่าวธิกีารดงักล่าว
จะมีความซับซ้อน แต่เหมาะสมส�าหรับการคาดการณ์และพัฒนาระบบอนาคตที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี 
และสามารถใช้ได้ดีในการระบุเทคโนโลยีขั้นกลางท่ีต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป้าหมายสุดท้ายบรรลุได้
ตามวันเวลาที่ก�าหนดไว้ 

นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ในการประมาณต้นทุนของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
แต่ละเส้นทางเลือก รวมถึงการระบุเทคโนโลยีเฉพาะที่ต้องก�าหนดไว้ในแผนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวม ซึ่งท�าให้สามารถลดต้นทุนให้ต�่าที่สุดหรือใช้เวลา
น้อยที่สุด วิธีการนี้ยังสามารถระบุถึงความไม่แน่นอนของกระบวนการและก�าหนดเวลาของโครงการ
พัฒนา ส�าหรับในกรณีท่ีใช้วิธีการน้ีในการวิเคราะห์นโยบาย ผู้วิเคราะห์สามารถคาดประมาณระยะ
เวลาและความเป็นไปได้ที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นและระยะกลาง
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การวิเคราะห์แบบจำาลอง
ตามพฤติกรรมผู้กระทำา

การสร้างแบบจ�าลองตามพฤติกรรมผู้กระท�า (Agent-Based Modeling – ABM) เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นในวงการวิจัยที่ต้องการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
แนวคิดพื้นฐานของ ABM คือการสร้างระบบที่รวมการตัดสินใจอย่างอิสระ (autonomous decision 
making) ของผูก้ระท�า (agents) ซ่ึงอาจเป็นบคุคลหรอืกลุม่บคุคล  ผูก้ระท�าแต่ละคนหรอืแต่ละกลุม่จะ
ประเมินสถานการณ์ของตนเองและตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคน เพื่อด�าเนินพฤติกรรม
ที่เหมาะสมส�าหรับบทบาทในแต่ละระบบย่อยท่ีผู้กระท�าน้ันเป็นตัวแทนอยู่ ตัวอย่างของระบบย่อย
นี้ ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบการขาย ฯลฯ คุณลักษณะหนึ่งของแบบจ�าลองตาม
พฤติกรรมผู้กระท�าคือการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดซ�้ากันเป็นประจ�าระหว่างผู้กระท�าแต่ละคน83 นักวิเคราะห์
จะใช้คอมพิวเตอร์ในการค�านวณพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�าที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย
วิธีการแบบจ�าลองคณิตศาสตร์ทั่วไป

องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจ�าลองตาม ABM ประกอบด้วยระบบของผู้กระท�า (a system of 
agents) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�า  การวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองประเภทนี้จะแสดงรูปแบบ
พฤติกรรมที่ซับซ้อน และท�าให้เราสามารถเข้าใจถึงพลวัตของระบบในโลกความเป็นจริงที่จ�าลองมา
แบบจ�าลองยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้กระท�าพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่ได้ท�านายมาก่อน 
แบบจ�าลอง ABM ทีซ่บัซ้อนใช้โครงข่ายประสาทเทยีม (neural networks) อลักอรทิมึเชงิววิฒันาการ 
(evolutionary algorithms) หรือเทคนิคการเรียนรู้อื่น ๆ ที่สะท้อนวิธีการเรียนรู้และการปรับตัวที่
เกิดขึ้นจริง 

แนวคิดพื้นฐานของแบบจ�าลอง ABM มีมาตั้งแต่ในทศวรรษที่ 1940 และพัฒนาเรื่อยมา แต่เริ่ม
มีการใช้ประยุกต์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างแพร่หลายเม่ือขีดความสามารถในการค�านวณ
ของคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ที่ตีพิมพ์จ�านวนมากใช้วิธีการแบบจ�าลอง ABM ในแทบทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งในด้านลงทุนการเงิน ด้านระบาดวิทยา ด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น

หัวข้อหลักที่นักวิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจ�าลอง ABM แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน84 ได้แก่

1. กระแส (flows) เช่น การหนีภัย การจราจร การจัดการการไหลเวียนของลูกค้า
2. ตลาด (markets) เช่น ตลาดหุ้น ระบบการตอบสนองลูกค้า (shopbots) และการจ�าลอง

สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์
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3. องค์กร (organizations) เช่น การวเิคราะห์ความเสีย่งในการด�าเนินงาน และการออกแบบ
องค์กร

4. การแพร่กระจาย (diffusion) เช่น การแพร่กระจายของนวัตกรรม และพลวัตของการ
เปิดรับเทคโนโลยี

แบบจ�าลอง ABM มีเงื่อนไขเบื้องต้น คือ ระบบที่มีองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนอาจมีรูปแบบ
พฤติกรรมที่ซับซ้อนและไม่สามารถท�านายได้ ระบบไม่เชิงเส้น (non-linear systems) ที่มีองค์
ประกอบง่าย ๆ แต่เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง กลับมีรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนและก�าหนดได้
หรือดีเทอร์มีนิสติก (deterministic) แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ระบบที่ดูเหมือนว่าไม่มี
แบบแผน (random) จริงแล้วอาจมีแบบแผน (order) อยู่ก็ได้ ในระบบเคออสและระบบที่จัดการตัว
เอง (self-organizing systems) อาจมีแบบแผนบางประการอยู่  อีกเงื่อนไขที่ส�าคัญของแบบจ�าลอง 
ABM คือ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาและขยายใหญ่ขึ้นมามาก จน
สามารถวิเคราะห์การระบาดหรือแพร่กระจายของสิ่งต่าง ๆ ดังที่เกิดกับการระบาดของโรค ไม่ว่าจะ
เป็นความคิด ความเชื่อ ความนิยม หรือรูปแบบพฤติกรรมบางอย่าง 

การพัฒนาขีดความสามารถในการค�านวณของคอมพิวเตอร์และแบบจ�าลอง ABM อาจเป็น
ทางเลือกในการแสวงหาความรู้และค�าตอบแทนวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมที่พฤติกรรมของ
ระบบได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้วโดยสมการท่ีก�าหนดไว้ก่อนหน้านี้ แบบจ�าลองคณิตศาสตร์แบบเดิมท่ี
ใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้กระท�าต่าง ๆ อาจไม่สามารถใช้อธิบายและคาดการณ์พฤติกรรม
ของผู้กระท�าระบบในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เนื่องจากรูปแบบพฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงและมี
ความซับซ้อนมากขึ้น เม่ือเงื่อนไขเปลี่ยนไปเพียงนิดเดียว แม้กระทั่งในระบบที่ดูเหมือนว่าจะมีองค์
ประกอบง่าย ๆ อยู่ก็ตาม

ขีดความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณ ท�าให้อาจไม่จ�าเป็น
ต้องเขยีนสมการคณติศาสตร์แบบเดมิทีพ่ยายามสร้างแบบจ�าลองทีเ่ป็นตวัแทนของปรากฏการณ์จรงิที่
ต้องการศกึษา แต่สามารถใช้คอมพวิเตอร์ในการจ�าลองสถานการณ์ (computer simulations) แทน

ขั้นตอนและวิธีการ
การสร้างแบบจ�าลอง ABM เริ่มจากการก�าหนดประชากรของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะ
การสร้างแบบจ�าลอง ABM เริ่มจากการก�าหนดประชากรของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้กระท�ากลุ่มต่าง ๆ ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงก�าหนดกฎหรือกติกาของ
พฤติกรรมของผู้กระท�าแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม รวมถึงกฎกติกาของการเล่น (play) หรือการแลก
เปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้กระท�าแต่ละคน ในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์ที่มีนัยด้าน
พื้นที่ อาจมีกฎกติกาเกี่ยวกับต�าแหน่งและการใช้พื้นที่นั้น เช่น ในกรณีของการใช้แบบจ�าลอง ABM 
เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎกติกาด้านผังเมืองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินสามารถน�ามาเป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์ กฎกติกาที่ก�าหนดขึ้นในแบบจ�าลอง
อาจแปรผันและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ท้ังเวลา ต�าแหน่งที่ตั้งของผู้กระท�า ประวัติศาสตร์
ความเป็นมา อาชีพ เศรษฐสถานะ หรือปัจจัยเงื่อนไขอื่นที่คิดว่าน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท�า 
นอกจากนี้ ผู้กระท�าแต่ละคนจะมีกฎกติกาของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

ขัน้ตอนต่อจากนัน้เป็นการวเิคราะห์การเล่นหรอืปฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัของผูก้ระท�าแต่ละคน 
โดยเปิดให้มีการเล่นซ�้ากันไปอย่างต่อเน่ืองภายในรอบเวลาและระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมส�าหรับ  
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การวิเคราะห์นั้น ในระหว่างนั้น จะมีการวิเคราะห์รูปแบบและการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผู้
กระท�า อาทิ ต�าแหน่งทีต่ัง้บนพืน้ที ่รปูแบบการใช้พืน้ที ่ฯลฯ ในช่วงเวลาต่าง ๆ   ผู้วิเคราะห์สามารถปรบั
เปลีย่นปัจจยัและเงือ่นไขของการเล่น รวมถึงกฎหรอืเง่ือนไขทีก่�าหนดพฤตกิรรมของผู้กระท�าได้เช่นกนั  
ความสมัพันธ์ระหว่างผูก้ระท�าสามารถแสดงออกเป็นสมการในหลายรปูแบบ ซ่ึงสามารถสร้างตวัแปรได้
ตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ จ�านวนรอบของการวิเคราะห์ในแบบจ�าลองจะสะท้อนช่วงเวลาและระยะเวลา
ที่ต้องการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การปรับเปล่ียนกฎกติกาหรือเงื่อนไขของ
ผู้กระท�าและของการเล่นจะท�าให้เกิดความซับซ้อนของรูปแบบพฤติกรรมมากขึ้น 

จดุมุง่หมายส�าคญัของการปรบัเปลีย่นกฎกตกิาในการเล่นคอืเพือ่สะท้อนปรากฏการณ์หรอืสภาพ
ที่เกิดขึ้นให้ได้สมจริงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการใช้แบบจ�าลอง ABM ในการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในตลาดที่ดิน อาจต้องแบ่งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายให้ชัด เช่น ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่อาจด�าเนนิกลยทุธ์เชิงบกุในช่วงเศรษฐกจิตกต�า่ด้วยการกว้านซ้ือทีด่นิ เนือ่งจากมเีงนิทนุอยู่
มากหรือสายป่านยาว ในขณะท่ีผู้ประกอบการรายย่อยจ�าเป็นต้องปล่อยขายที่ดินที่อยู่ในสต็อกออก 
เพือ่ให้ธรุกจิสามารถอยูร่อด  พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนันีค้วรสะท้อนอยูใ่นการก�าหนดกลุม่ผูก้ระท�าและ
กฎเงื่อนไขพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม 

หนึง่ในจดุแขง็ของวธิกีารแบบจ�าลองตามพฤตกิรรมผูก้ระท�านีค้อื ความยดืหยุน่ของวธิกีาร ซึง่เปิด
โอกาสให้นกัวจิยัสามารถวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ได้ง่าย อกีทัง้ยงัสามารถแสดง
ผลการจ�าลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจน  การเขียนโปรแกรม
เพื่อสร้างแบบจ�าลอง ABM ไม่ต้องการทักษะท่ีสูงมากเท่าใดนัก85 ความยืดหยุ่นส่วนหนึ่งของวิธีการ
นี้คือ นักวิเคราะห์สามารถเพ่ิมลดจ�านวนของผู้กระท�าในแบบจ�าลองได้ไม่ยาก และสามารถปรับองค์
ประกอบของผู้กระท�าให้ซับซ้อนได้ตามเง่ือนไขท่ีหลากหลาย ทั้งพฤติกรรมของผู้กระท�า ระดับความ
มีเหตุผลของแต่ละคน ขีดความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงกฎเงื่อนไขของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระท�า เป็นต้น  

นอกจากน้ี นักวิเคราะห์ยังสามารถปรับระดับของการวิเคราะห์และการรวมหรือแยกกลุ่มของผู้
กระท�าให้ละเอียดหรือหยาบได้ตามประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์และข้อจ�ากัดในการวิจัย  ดังตัวอย่างที่
เสนอไปก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจถือเป็นกลุ่มผู้กระท�าหนึ่ง แต่ในบางกรณี อาจ
ต้องแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อสะท้อนประเด็นวิเคราะห์ ในบางกรณี นักวิจัยอาจไม่
สามารถก�าหนดความละเอียดของการแบ่งกลุ่มได้ก่อนล่วงหน้า จึงอาจสร้างแบบจ�าลอง ABM ด้วย
การแบ่งกลุ่มผู้กระท�าแบบหยาบ ไปก่อน แล้วจึงค่อยปรับรายละเอียดให้สะท้อนความเป็นจริงมาก
ขึ้นได้ในภายหลัง 

ข้อวิพากษ์หนึ่งที่มีต่อแบบจ�าลอง ABM คือ กฎกติกาที่ผู้วิจัยได้ตั้งขึ้นมาและคาดว่าเป็นปัจจัย
ที่ก�าหนดพฤติกรรมของผู้กระท�านั้น สะท้อนความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนและได้ดีกว่าวิธีการ
วเิคราะห์แบบดัง้เดมิทีต่ัง้สมมตฐิานและสร้างสมการทีส่ะท้อนพฤตกิรรมของผู้กระท�าในแต่ละกลุ่มจรงิ
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แบบจ�าลอง ABM ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ตอบโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยผสมผสานกบัวธิกีารวเิคราะห์แบบอืน่เพือ่ลดข้อจ�ากดัของวธิกีารนี ้แบบจ�าลอง ABM จงึถอืเป็นวธีิ
การและเครื่องมือส�าคัญในการคาดการณ์ที่น่าจะได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นอีกในอนาคต
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การวิเคราะห์ช้ันสาเหตุ

วิธีการศึกษาอนาคตท่ีพัฒนาขึ้นในช่วง 3–4 ทศวรรษที่ผ่านมาให้ความส�าคัญกับการตีความเชิง
วิพากษ์มากกว่าวิธีการคาดการณ์เชิงระบบและการพยากรณ์ภาพอนาคตแบบดั้งเดิม หนึ่งในนั้น
คอืวธิกีารวเิคราะห์ชัน้สาเหต ุ(Causal Layered Analysis - CLA) ซ่ึงพฒันาโดยโซเฮล อนิายาตอลลา  
(Sohail Inayatullah) วิธีการน้ีพยายามบูรณาการวิธีการเรียนรู้ในหลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งในเชิง
ประจักษ์ เชิงการตีความ เชิงวิพากษ์ และเชิงปฏิบัติการ  วัตถุประสงค์หลักของวิธีการวิเคราะห์
ชั้นสาเหตุจึงไม่ได้อยู่ที่การพยากรณ์อนาคตเป็นหลัก แต่อยู่ที่การสร้างพื้นที่เปิดกว้างส�าหรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเลือกของอนาคต รวมทั้งการพัฒนานโยบายระยะยาวที่เปิดกว้างและ
ครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น 

การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ชั้นด้วยกัน คือ ระดับเหตุการณ์ 
(litany) ระดบัสาเหตเุชิงระบบ (symtem causes) ระดบัโลกทัศน์และวาทกรรม (discourse/world-
view) และระดับต�านานและอุปลักษณ์ (myth and metaphor) วัตถุประสงค์หนึ่งของการวิเคราะห์
อนาคตด้วยวิธีการนี้คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์และสาเหตุต่าง ๆ ตามระดับชั้นของสาเหตุทั้ง 4 ระดับ

สาเหตุชั้นที่ 1 คือระดับเหตุการณ์ซ�้าซาก ประกอบด้วยเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ แนวโน้มและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเป็นประจ�าซ�้าซาก แต่อาจดูไม่ต่อเน่ืองและเกี่ยวข้องกัน การรับรู้ปัญหาซ�้าซาก
เหล่านี้อาจท�าให้เกิดท่าทีเกี่ยวกับอนาคตในเชิงลบ เช่น ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร อาจท�าให้
เกิดความรู้สึกว่าช่วยอะไรไม่ได้ (helplessness) ความไม่แยแส (apathy) หรือผลักภาระไปให้คนอื่น 
(projected action) การศกึษาอนาคตในระดบันีมุ้ง่วเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทีส่ามารถมองเหน็ จบัต้อง
ได้ และไม่ต้องใช้วธิกีารหรอืทกัษะในการวเิคราะห์เชงิลกึอะไรมาก และไม่ให้ความสนใจกบัสมมตฐิาน
และเงื่อนไขเชิงลึกของปรากฏการณ์มากนัก

สาเหตุชั้นที่ 2 เป็นสาเหตุเชิงระบบ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยขับเคลื่อนที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและประวัติศาสตร์  งานส่วนนี้เน้นการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค�าอธิบายในเชิงวิชาการ ตัวอย่างสาเหตุที่มักวิเคราะห์ในระดับนี้ ได้แก่ พลวัต
ด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบายทางเศรษฐกิจสังคม บทบาทของรัฐและกลุ่ม
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ผลประโยชน์ เป็นต้น กรอบการวิเคราะห์ STEEP ท่ีใช้ในการกวาดสัญญาณเพื่อการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์มักเป็นการวิเคราะห์ในระดับสาเหตุเชิงระบบนี้

สาเหตุขัน้ที ่3 คอืวาทกรรมและโลกทศัน์ ทีร่องรบั สนบัสนนุและสร้างความชอบธรรมให้กบัปัจจยั
ด้านสงัคมและปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึน เช่น ถ้าปรากฏการณ์ทีน่กัอนาคตศาสตร์สนใจคอืเรือ่งประชากรล้น
โลก (overpopulation) และสาเหตใุนระดบัสงัคมและเศรษฐกจิคอืการตัง้ใจมลีกูมาก สาเหตุในระดบั
วาทกรรมและโลกทัศน์อาจเก่ียวข้องกับมุมมองเก่ียวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคม ความเชื่อและค่า
นิยมเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมก�าเนิด รวมไปถึงอ�านาจการต่อรองของผู้หญิงในสังคม  
เป้าหมายส�าคัญของการวเิคราะห์ในส่วนนีค้อืการค้นหาโครงสร้างเชงิลกึด้านสงัคม วฒันธรรมหรอืแม้แต่
ด้านภาษาที่ก�าหนดกรอบของปัจจัยทางสังคมท่ีต้องการวิเคราะห์ การค้นหาข้อสมมติและเงื่อนไขเชิง
โครงสร้างของปัญหาต่าง ๆ  จะท�าให้สามารถสร้างมมุมองและกรอบแนวคดิใหม่ในการวเิคราะห์ปัญหา
เดิม ๆ ซึ่งจะท�าให้สามารถจินตนาการและสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้

การวิเคราะห์โลกทัศน์และวาทกรรมในด้านศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม จะแสดง
กรอบความคิดเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น จากตัวอย่างข้างต้นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากร ทางเลือกของฉากทัศน์หนึ่งอาจเป็นภาพอนาคตของการเพิ่มจ�านวนประชากรตามโลกทัศน์
ด้านศาสนาทีส่่งเสรมิการเพิม่ประชากรและไม่ยอมรบัการคมุก�าเนดิ หรอืภาพอนาคตตามโลกทัศน์เชงิ
วัฒนธรรมแนวเสรีนิยม ซึ่งเชื่อในสิทธิสตรีในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายตนเอง ในด้านการตั้งครรภ์
และการท�าแท้ง รวมถงึการเลีย้งดบูตุรและบทบาทของผูช้ายในเรือ่งนี ้ การวเิคราะห์โลกทัศน์และวาท
กรรมจงึเป็นการวเิคราะห์เหตกุารณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ซ�า้ซากด้วยแนวคดิเชงิวพิากษ์ทีเ่ปิดมมุมองของ
การศึกษาอนาคตให้กว้างยิ่งขึ้น

สาเหตุชั้นที่ 4 คือต�านาน (myth) และอุปลักษณ์ (metaphor) ซึ่ง เป็นสาเหตุเบื้องลึกที่สุด โดย
เรือ่งเล่าทีแ่สดงการรบัรู้ทีอ่ยูใ่นจติใต้ส�านกึและความรูส้กึร่วมกนัของคนในสงัคมเกีย่วกบัปรากฏการณ์
หรือปัญหา เช่น การมองประชากรที่ไม่ใช่จากมุมมองของสถิติ แต่มองประชากรเป็นชุมชน เป็นส่วน
หนึ่งของเพื่อนร่วมโลก ฯลฯ สาเหตุระดับน้ีเป็นพื้นฐานเบ้ืองลึกของโลกทัศน์ท่ีต้องการวิเคราะห์ ค�า
ศพัท์ทีใ่ช้สือ่ถงึสาเหตรุะดับนีม้กัฟังดูกว้าง ๆ  ไม่มกีรอบชดัเจน และมกัสือ่ถงึภาพลกัษณ์อะไรบางอย่าง
ทีส่ะท้อนอารมณ์มากกว่าตรรกะ การวเิคราะห์สาเหตใุนระดบันีล้งไปลกึถงึอตัลกัษณ์และความเป็นตวั
ตน (identity) ในระดับอารยธรรม และในระดับข้อสมมติเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่อาจไม่เป็น
ไปตามหลกัเหตุผล อาท ิข้อสมมตแิละมโนทศัน์เกีย่วกบัเวลา เกีย่วกบัหลกัเหตผุล และเกีย่วกบัการเป็น
ผูก้ระท�าการ (agency) ของมนุษย์  อาทิ ผู้คนในแต่ละสังคมวัฒนธรรมมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเวลาที่แตก
ต่างกัน นักวิทยาศาสตร์อาจมองอนาคตเป็นเรือ่งของความเป็นไปได้ทางสถติ ิในขณะทีค่วามเชือ่ในบาง
ศาสนาที่อนาคตขึ้นอยู่กับการก�าหนดของพระเจ้า ในบางสังคม เช่น สังคมอเมริกัน เชื่อว่า อนาคตไม่มี
ขดีจ�ากดัและเตม็ได้ด้วยทางเลอืกและโอกาส แต่ในบางสงัคม เช่น สงัคมจนีอาจเชือ่ตามหลกัขงจือ๊ทีว่่า 
ทางเลอืกและโอกาสไม่ได้เป็นไปตามการตดัสนิใจของปัจเจกบคุคล แต่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขและบรบิทของ
ครอบครัวและบรรพบุรุษ86 
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ความเข้าใจในสาเหตุของประเด็นปัญหาท�าให้สามารถสร้างฉากทัศน์ในแต่ละระดับและสามารถ
ระบุนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ฉากทัศน์ในระดับเหตุการณ์แสดงเนื้อหา
เชิงเครื่องมือ (instrumental) ฉากทัศน์ในระดับเหตุผลทางสังคมระบุถึงนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัจจัย
ขบัเคลือ่นในขณะทีฉ่ากทศัน์ในระดบัวาทกรรมและโลกทศัน์พยายามจดัการกบัความแตกต่างระดบัพืน้
ฐานและเชิงโครงสร้าง ส่วนฉากทัศน์ในระดับต�านานหรืออุปลักษณ์มุ่งใช้เรื่องเล่า กลอน หรือศิลปะใน
การฉายภาพอนาคตที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของคน นักอนาคตศาสตร์สามารถใช้วิธีการ CLA 
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยประเด็นที่ต้องการศึกษาและคาดการณ์ส�าหรับอนาคต ในขณะเดียวกัน 
สามารถใช้วิธีการนี้ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
สร้างภาพอนาคตและการวางแผนที่เปิดกว้างส�าหรับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

วธิกีาร CLA สามารถใช้ในการต้ังกรอบความคดิในการวเิคราะห์ปัญหาและประเดน็ส�าหรบัอนาคต
ที่ให้ความส�าคัญกับบริบทและเงื่อนไข โดยแบ่งบริบทออกเป็น 4 ระดับดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ความ
ท้าทายในการวิเคราะห์แนวนี้คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุในแต่ละระดับ และนัยส�าหรับ
ภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละระดับ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถช่วยสร้างทางเลือก
และวธิแีก้ไขปัญหา ท้ังในเชิงนโยบาย มาตรการหรอืนวตักรรมทีม่ผีลระยะยาวกว่าวธีิแก้ไขปัญหาระยะ
สัน้ทีแ่ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจบุนั วธิกีารนีย้งัเปิดโอกาสให้มกีารสร้างทางเลือกอนาคตทีพ่งึประสงค์
โดยคนกลุม่ต่าง ๆ  ทีเ่ข้าร่วมกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ข้อดแีละประโยชน์ส�าคญัของวธิกีารนีจ้งึไม่ได้
อยู่เพียงแค่การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุเชิงลึก แต่เป็นวิธีการที่ช่วยสร้างทางเลือกส�าหรับอนาคตที่ลงลึก
และเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น

ดัดแปลงจาก: Inayatullah (2009)

แผนภาพที่ 22
วิธีการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ
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ขั้นตอนและวิธีการ

การวิเคราะห์ช้ันสาเหตุสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาอนาคตและคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
อื่น ๆ ที่ได้น�าเสนอมาแล้ว ชุดวิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุคือวิธี
การท่ีใช้อยู่ท่ัวไปในงานวิจัยเชิงคุณภาพในด้านสังคมศาสตร์ ทั้งกลุ่มวิธีการเชิงโครงสร้าง (Struc-
tured approach) เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และกลุ่มวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ 
(Thematic analysis) เช่น วิธีการทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 

ขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ชั้นสาเหตุเริ่มจากการก�าหนดหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) ที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ต้องการศึกษา ส�าหรับงานคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 
งานในส่วนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการก�าหนดกรอบการคาดการณ์ (scoping) จากนั้น ผู้ศึกษาจะท�าความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ แล้วจึงด�าเนินกระบวนการก�าหนดรหัส (coding) โดยเริ่มจากการ
ก�าหนดรหัสเพื่อจ�าแนกข้อมูลแบบกว้าง (open coding) เพื่อกวาดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่สนใจ จากนั้น จึงเป็นการค้นหาข้อความเฉพาะแล้วกรอกข้อความน้ันลงในตารางบันทึกข้อมูล 
(coding sheet) เพื่อน�าไปแบ่งกลุ่มและจ�าแนกประเภทต่อไป ขั้นตอนท้ายสุดเป็นการสังเคราะห์หา
นัยและความหมายเชิงนามธรรม (abstracting) ของข้อความที่ได้วิเคราะห์มาตามกรอบแนวคิดช้ัน
สาเหตุทั้ง 4 ระดับที่ได้อธิบายมาข้างต้น ทั้งนี้ ความหมายที่จ�าแนกออกมาเป็นกลุ่ม (category) ตาม
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถน�ามาใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างภาพอนาคตทางเลือกหรือฉาก
ทัศน์ได้ ในท�านองเดยีวกัน การวเิคราะห์ชัน้สาเหตดุ้วยด้วยวธิกีารทฤษฎฐีานรากจะมุง่ค้นหากลุม่หวัข้อ
หรือแกนเรือ่ง (theme) ทีม่คีวามหมายทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ในระดับสาเหตเุชิงระบบ โลกทศัน์และต�านาน 
ซึ่งน�าใช้เป็นแกนในการสร้างฉากทัศน์ได้เช่นกัน

การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุยังนิยมใช้ร่วมกับการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมักเป็นการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เช่ียวชาญ ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์อนาคตทางเลือกอาจท�าได้
โดยนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญก็ตาม แต่ความหลากหลายทางความคิด มุมมองและค่านิยมของผู้เข้า
ร่วมที่มาจากพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน จะเพิ่มทางเลือกของอนาคตที่สามารถวิเคราะห์และจินตนาการได้  
ด้วยเหตนุี ้การเตรยีมการและด�าเนนิการประชมุโดยนกัอนาคตศาสตร์และกระบวนกรจงึมคีวามส�าคัญ
อย่างยิง่ เพราะค�าถามทีท้่าทายประกอบกบักระบวนการทีเ่หมาะสมและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการสนทนา 
จะท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดจินตนาการและแสดงมุมมองเชิงลึกได้
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สรุป

เนือ้หาในบทนีส้รปุองค์ประกอบหลกัของวธิกีารส�าคญัในการศึกษาอนาคตทีไ่ด้รบัการยอมรบั
และใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์และนักวิเคราะห์ด้านการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมทั้งวิธีการ เคร่ืองมือและกระบวนการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังท่ีเน้นบทบาทของผู้เช่ียวชาญและนักคาดการณ์มืออาชีพ และที่
เน้นส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนท่ัวไป แต่ละวิธีย่อมมีข้อดีข้อด้อยแตกต่าง
กนั ในการศกึษาอนาคตและคาดการณ์เพือ่การวางแผนและด�าเนนิการต่อ นกัวเิคราะห์และนกั
วางแผนต้องเลอืกใช้วธิกีารและเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม และอาจผสมผสานวธิกีารต่าง ๆ  เข้าด้วย
กัน เท่าที่ทรัพยากรและเวลาจะเอื้ออ�านวย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคาดการณ์ครอบคลุม
ความเป็นไปได้ในอนาคตในทุกมิติที่ส�าคัญ
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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

วัตถุประสงค์ส�าคัญประการหนึ่งของการศึกษาอนาคตคือการสร้างข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ที่
สามารถใช้ได้ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะและยทุธศาสตร์การพฒันาทีต่อบโจทย์ความต้องการของ
สังคม ทั้งนี้  กิจกรรมทางวิชาการด้านอนาคตศาสตร์และการคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงสร้างสถาบันที่เหมาะสม กล่าวคือ 
ประเทศใดที่ให้ความส�าคัญกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ก็จะมีการพัฒนาระบบการคาดการณ์
ระดับชาติ (national foresight system) ที่ดี  ซึ่งในที่นี้หมายถึงสถาบัน (institutions) และองค์กร 
(organizations) ที่เป็นโครงสร้างของกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เพื่อการ
ตัดสินใจขององค์กร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการวางแผนนโยบายและ
การด�าเนินโครงการ ค�าว่าสถาบันในท่ีน้ีครอบคลุมท้ังกฎหมาย ระเบียบและกระบวนการอย่างเป็น
ทางการ และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไม่เป็นทางการ รวมไปถึงการจัดต้ังองค์กรอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
หรือการสร้างเครือข่ายที่มีพันธกิจด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์ 

เนื้อหาในบทนี้อธิบายแนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และโครงสร้างเชิง
สถาบนัทีร่องรับกจิกรรมดังกล่าวในระดบัประเทศ โดยยกตวัอย่างระบบสถาบนัระดบัชาตขิองประเทศ
ที่มีความก้าวหน้าในกิจกรรมด้านอนาคตศึกษา โดยเฉพาะการคาดการณ์เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ตัวอย่างที่เลือกมาคือฟินแลนด์และสิงคโปร์ ทั้งสองประเทศนี้ได้รับการ
ยอมรบัในวงการอนาคตศาสตร์ระดบัโลกว่า ได้พฒันาระบบคาดการณ์ระดบัประเทศทีก้่าวหน้าไปมาก 
เนือ้หาส่วนแรกเป็นการทบทวนแนวคดิและหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัการคาดการ์เชงิยทุธศาสตร์ และ
ส่วนที่สองและสามเป็นตัวอย่างจากฟินแลนด์และสิงคโปร์ตามล�าดับ
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การคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์

แนวคิดหนึ่งที่เชื่อมการคาดการณ์เข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic planning) คือ
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้ล่วงหน้า (fore-
knowledge) และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการทหาร ด้านธรุกจิหรอืด้านอืน่ ๆ   การคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการทีเ่สรมิ
สร้างความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการเข้าใจมิติที่หลากหลายของอนาคต ทั้งความเสี่ยงและ
โอกาสที่ก�าลังจะเกิดขึ้น สถานการณ์บนเส้นทางบังคับ (path dependency) ปัจจัยขับเคลื่อน แรง
จูงใจ ทรัพยากร รวมถึงสาเหตุกับผลลัพธ์ของทางเลือกอนาคต ทั้งอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ อนาคตที่
น่าจะเกดิขึน้ และอนาคตทีค่าดหวงัให้เกิดข้ึน วตัถปุระสงค์หลกัของการคาดการณ์เชิงยทุธศาสตร์จงึอยู่
ทีก่ารช่วยให้บคุคลหรอืองค์กรสามารถตดัสนิใจได้ดยีิง่ขึน้ในการวางแผนและด�าเนนิการเชงิยทุธศาสตร์1 

ขั้นตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์คล้ายคลึงกับกระบวนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ทัว่ไป นกัอนาคตศกึษาและนกัคาดการณ์ได้แบ่งขัน้ตอนไว้หลายแบบ ยกตวัอยา่งเช่นแอน
ด ีไฮนส์ (Andy Hines) และปีเตอร์ บชิอบ (Peter Bishop) แบ่งข้ันตอนการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร์
ไว้ 6 ขั้นตอน2 ได้แก่

1. การก�าหนดกรอบ (framing) คือการก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะท�างาน และแนวทางการท�างาน

2. การกวาดสัญญาณ (scanning) คือการก�าหนดขอบเขตของการศึกษา ระบบและองค์
ประกอบ ประวัติศาสตร์ รวมถึงบริบทของประเด็นที่ต้องการศึกษา 

3. การคาดการณ์ (forecasting) คอืการใช้ข้อมลูจากการกวาดสญัญาณในการวเิคราะห์หา
ปัจจัยขับเคลื่อน ความไม่แน่นอน และทางเลือกอนาคต 

4. การตั้งวิสัยทัศน์ (visioning) คือการวิเคราะห์หานัยของผลจากการคาดการณ์ และต้ัง
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือกลุ่มเป้าหมาย

5. การวางแผน (planning) คือการพัฒนายุทธศาสตร์และทางเลือกของกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
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6. การด�าเนนิการ (acting) คอืการสือ่สารและเผยแพร่ผลการคาดการณ์ไปสู่ผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสีย และสร้างแนวทางการด�าเนินงาน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
(strategic thinking) และการวิเคราะห์เชิงลึกให้เป็นสถาบัน (institutionalization) 

กระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างมากจากข้อเสนอของโจเซฟ โวรอส (Joseph Voros)201 ซึ่งระบุ
ขั้นตอนหลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้202

1. การน�าเข้าข้อมูล (input) กิจกรรมหลักของขั้นตอนนี้คือการตรวจจับว่าเกิดอะไรขึ้นด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทั้งวิธีการพื้นฐานในการเก็บข้อมูล เช่น การส�ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ 
การระดมสมอง วิธกีารเดลฟาย รวมถงึวธิกีารทีซ่บัซ้อนมากขึน้ เช่น วิธกีารท�าเหมอืงข้อมลู 
ระบบการเตอืนล่วงหน้า (early warning systems) การกวาดสัญญาณสภาพแวดล้อม การ
ตรวจจับประเด็นอุบัติใหม่ 

2. การวิเคราะห์ (analysis) ขั้นตอนนี้วิเคราะห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
แนวโน้มและผลกระทบไขว้ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (social network analysis) 
กรอบการวิเคราะห์และแปลสัญญาณ (Future Signals Sense-Making Framework) 
วิธีสามเหลี่ยมอนาคต (Futures Triangle) วิธีวงล้ออนาคต แผนที่ของการจัดระเบียบ
ด้วยตนเอง (self-organizing map) การให้เหตุผลแบบจารนัย (abductive reasoning) 

3. การแปลผล (interpretation) การวเิคราะห์ขัน้ต่อไปพยายามลงลกึลงไปอกี เพือ่หาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปรากฏการณ์ท่ีสามารถสังเกตได้ วิ ธีการคาดการณ์ในส่วนนี้มีตั้งแต่การให้
เหตผุลเชงิอปุนยั การพสิจูน์ว่าเป็นเท็จ (falsification) และการวเิคราะห์รปูแบบ (pattern 
analysis)  ไปจนถึงวิธีการเฉพาะในด้านอนาคตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ การ
วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มหภาค (macrohistorical analysis) 

4. การมองอนาคต (prospection) การวิเคราะห์ส่วนนี้มองไปในอนาคต แล้วถามว่า อะไร
มโีอกาสเกดิขึน้ได้บ้าง โดยใช้วิธกีารหลากหลาย เช่น การสร้างฉากทศัน์ การสร้างวสิยัทศัน์ 
ไวลด์คาร์ด วธิกีารหงส์ด�า การพยากรณ์ย้อนกลบั รวมถงึการคดิเชงิยทุธศาสตร์ทีใ่ช้อยูท่ัว่ไป
ในการวางแผนยุทธศาสตร์

5. น�าเสนอผลลพัธ์ (outputs) มีทัง้ส่วนทีเ่ป็นผลผลติทีจ่บัต้องได้ เช่น รายงานทีส่ือ่สารและ
เผยแพร่ผลลพัธ์การคาดการณ์ท่ีได้มาให้ชัดเจน และทางเลอืกส�าหรบัการตดัสนิใจ ผลลัพธ์ที่
จับต้องไม่ได้ เช่น การปรับทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้เกี่ยวกับงานวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์

6. วางแผนยทุธศาสตร์ (strategy) ขัน้ตอนท้ายสดุของกระบวนการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์
คือการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะด�าเนินการต่อไป

แผนภาพที ่23 แสดงให้เห็นว่า การคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์เป็นขัน้ตอนพืน้ฐานในการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การท�าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาโดยวิธีการกวาดสัญญาณ 
(scanning) เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นอนาคตทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (strategic thinking) จากนั้นจึง
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ตัดสินใจเลือกเส้นทางยุทธศาสตร์ไหนที่จะน�าไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ขององค์กรหรือของนโยบาย
สาธารณะ (strategic decision making) เมื่อก�าหนดเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วจึงเป็นการวางแผนราย
ละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อด�าเนินการตามแผนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ต่อไป

กระบวนการข้างต้นเป็นพืน้ฐานของการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ทีอ่งค์กรและรฐับาลหลายแห่ง
ทัว่โลกได้น�าไปพฒันาและประยกุต์ใช้ต่อตามเงือ่นไขและบรบิทของแต่ละพืน้ที ่ ส่วนในภาคธรุกจิ การ
คาดการณ์ธรุกจิ (corporate foresight) คอืการคาดการณ์เชิงยทุธศาสตร์ทีใ่ช้ในระดบับรษิทัเพือ่สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลหลายประเทศได้สร้างสถาบันและ
องค์กรขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่การคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ในการพฒันานโยบายสาธารณะ ตามตวัอย่าง
ที่น�าเสนอในส่วนต่อไป

แผนภาพที่ 23
การคาดการณ์ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
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การคาดการณ์
เพื่อกำาหนด

นโยบายสาธารณะ
รัฐบาลในหลายประเทศให้ความส�าคัญกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีไม่ได้มุ่งเฉพาะท่ีประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง แต่เปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ข้ามขอบเขตของสาขานโยบายและขอบเขตองค์กรที่
มีอยู่แต่ดั้งเดิม การใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะแต่เดิมเน้น
ไปที่นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ในระยะหลังได้ขยายขอบเขตเนื้อหา
ให้ครอบคลุมประเด็นด้านอื่นมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ3 กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้การก�าหนดและวางแผน
นโยบายสาธารณะเป็นไปได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างฐานชฃข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ระบบเกีย่วกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงและการพฒันาทีม่ผีลกระทบส�าคญัต่อประเทศ รวมถงึเป็นพืน้
ฐานของการสร้างวสิยัทศัน์และทางเลอืกในเชงิยทุธศาสตร์ อกีทัง้ยงัเป็นกระบวนการกระตุน้การเรยีนรู้
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรและในสังคมทั่วไป 

กลุม่ประเทศประชาคมยโุรป (European Union) ให้ความส�าคัญกบัการคาดการณ์มาได้ระยะหนึง่
แล้ว โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศสมาชิกอียูได้ด�าเนินโครงการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้สร้างสถาบันและองค์กรที่ด�าเนินกิจกรรม
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในรัฐบาลของประชาคมยุโรปเองและในรัฐบาลของแต่ละประเทศ
สมาชิก  

รูปแบบสถาบันด้านการคาดการณ์มีท้ังที่เป็นหน่วยงานชัดเจน เช่น หน่วยงานคาดการณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Foresight Unit) ภายใต้ EU Dictorate 
General for Research  และรปูแบบทีเ่ป็นเครอืข่ายขององค์กรและผู้เช่ียวชาญด้านอนาคตศึกษา เช่น 
เครือข่ายติดตามการคาดการณ์แห่งยุโรป (European Foresight Monitoring Network) นอกจากนี้ 
ยังมีระบบวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายแห่งยุโรป (European Strategy and Policy Analysis 
System) ที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาและระบุแนวโน้มระยะยาวระดับโลกในด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ว่าแนว
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โน้มเหล่านีจ้ะมผีลต่อประชาคมยโุรปอย่างไรบ้าง ทัง้น้ี สถาบันศกึษาความมัน่คง (Institute for Secu-
rity Studies) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ด�าเนินการของ
ระบบคาดการณ์ดังกล่าว

กิจกรรมด้านการคาดการณ์ของประชาคมยุโรปโดยมากอยู่ในรูปแบบของแผนงานและโครงการ 
ซึง่มผีลผลติหลกัเป็นรายงาน บทความและสิง่ตพีมิพ์ทีน่�าไปใช้วเิคราะห์เพือ่วางแผนนโยบายระดบัทวปี 
ตวัอย่างส�าคญัของโครงการคาดการณ์ของประชาคมยโุรป ได้แก่ โครงการ COST Action 22: Advanc-
ing Foresight Methodologies ในระหว่าง พ.ศ. 2547-2550 ซึ่งเน้นการพัฒนาวิธีการคาดการณ์4 
โครงการ ERA-Net ซึ่งส่งเสริมเครือข่ายด้านการคาดการณ์ระหว่างประชาคมยุโรปกับประเทศสมาชิก 
โดยการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน ท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทั้งในด้านวิธีการ กรอบด้านการเงิน
และกฎหมาย และการวิเคราะห์ประเด็นที่ข้ามพรมแดนประเทศ5 นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย Inter-
connecting Knowledge (iKNOW) ซึ่ง เน้นการคาดการณ์แบบการกวาดสัญญาณ รวมถึงเหตุการณ์
ที่เป็นเหตุไม่คาดฝันหรือไวลด์คาร์ดและสัญญาณอ่อน แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบของ
เหตุการณ์เหล่านี้ต่อยุโรปและท่ัวโลก โครงการดังกล่าวยังพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ Horizon Scan-
ning 2.0 ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี web 2.0 ในการสร้างการมีส่วนร่วมแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) 
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี6 โครงการคาดการณ์บางโครงการมุง่เน้นประเดน็เนือ้หาหรอืพืน้ทีเ่ฉพาะเจาะจง 
เช่น โครงการอนาคตของการพัฒนาภูมิภาค (Futures for Regional Development) ที่มุ่งพัฒนาชุด
เครื่องมือคาดการณ์เพื่อการวางแผนภาคในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป7 

นอกจากระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับประชาคมยุโรปแล้ว ประเทศสมาชิกแต่ละแห่ง
ยังพัฒนาระบบคาดการณ์ระดับชาติเป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส ระบบการคาดการณ์เพื่อ
การวางแผนนโยบายระดบัประเทศพฒันามาตัง้แต่สมยัทศวรรษที ่1960 โดยในปัจจบุนัมอีงค์ประกอบ
ส�าคญัอยู ่3 ส่วน ได้แก่ ศนูย์วเิคราะห์ยทุธศาสตร์ (Centre d'analyse stratégique) ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นที่
ปรกึษาให้กบัรฐับาลฝรัง่เศสและขึน้ตรงกบัส�านกันายกรฐัมนตร ีศูนย์วเิคราะห์ยทุธศาสตร์นีก่้อตัง้ขึน้ใน 
พ.ศ. 2549 โดยพัฒนามาแทนที ่Commissariat Général du Plan ซึง่เป็นหนว่ยงานด้านการวางแผน
พฒันาหลกัของฝรัง่เศสทีม่าตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ศนูย์ดงักล่าวท�าหน้าทีว่เิคราะห์และให้ค�า
ปรึกษากับรัฐบาลในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ในระยะกลางและระยะยาว 

องค์ประกอบท่ีสองของระบบคาดการณ์ระดับชาติของฝรั่งเศสคือ DATAR (Délégation a 
l’Aménagement du Territorire et a l’Action Régionale) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจเพื่อคาด
การณ์และวางนโยบายระดับภูมิภาค ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ผลลัพธ์จากกิจกรรมขององค์กรนี้จะใช้ใน
การวางแผนพัฒนาภูมิภาค แต่มีส�านักงานที่อยู่นอกประเทศฝรั่งเศสด้วย เพื่อเก็บข้อมูลและประสาน
งานกับต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของฝรั่งเศส

องค์ประกอบที่สามคือกลุ่ม Futuribles ซึ่งก่อต้ังโดยแบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de 
Jouvenel) ใน พ.ศ. 2503 องค์กรนี้ประกอบไปด้วยส�านักพิมพ์ Futuribles Press ที่ตีพิมพ์วารสาร 
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Futuribles Journal และ Futuribles Newsletter ฝ่ายวจิยัและให้ค�าปรกึษา Futuribles Research 
and Consulting และฝ่ายวิรัชกิจ Futuribles International

อีกประเทศหนึ่งที่มีระบบคาดการณ์เพื่อการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์คือสวีเดน สถาบัน
อนาคตศกึษา (Institute for Futures Studies) และหน่วยงานด้านการวางแผนทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบั
ของรฐับาล องค์กรในระดบัเมอืงและระดบัภมูภิาค รวมถงึบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งในสวเีดน
ต่างมหีน่วยงานย่อยทีท่�าหน้าทีว่เิคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มและการเปลีย่นแปลงในอนาคต  ถอืได้
ว่าสวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่การคาดการณ์เป็นองค์ประกอบส�าคัญในทุกภาคส่วนของการบริหาร
จัดการและการธุรกิจ8 ในการวางแผนนโยบายสาธารณะ มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนระหว่างงานคาด
การณ์ที่ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต ซึ่งโดยมาก
ด�าเนินการโดยหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง กับงานด้านการร่างเนื้อหาในแผนการพัฒนา ซึ่ง
ด�าเนินการโดยหน่วยงานวางแผนของรัฐบาล

สถาบันอนาคตศึกษา (Framtidsstudier) เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการคาดการณ์ระยะ
ยาวเก่ียวกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต ไปพร้อมกับการกระตุ้นการอธิปรายสาธารณะในวง
กว้างในทุกภาคส่วนของสังคม การบริหารจัดการและการท�างานของสถาบันนี้ยึดหลักการความอิสระ
ทางการเมือง โดยมีสถานะเป็นมูลนิธิ แต่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยส่วนใหญ่จากกระทรวงการศึกษา
และวจัิย (Ministry of Education and Research) โครงการคาดการณ์ของสถาบนันีค้รอบคลมุตัง้แต่
ประเด็นระยะยาวมาก (50-100 ปี) และระยะยาว (10-30 ปี) และมีหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่อง
ประชากรและสังคมสูงวัย ตลาดแรงงานของสวีเดนในบริบทประชาคมยุโรป การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการผังเมือง9 

การคาดการณ์ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการวางแผนนโยบายสาธารณะในสวเีดน  ก่อนการออก
นโยบายปฏริปูสงัคมทีส่�าคญั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะใช้วธิกีารด้านอนาคตศกึษาเพือ่สร้างกระบวนการ
ปรกึษาหารอืกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย และใช้เครือ่งมอืด้านอนาคตศกึษาในการจดัล�าดบัความส�าคญัทาง
ยุทธศาสตร์ ไปพร้อมกับการประมวลและเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส�าหรับ
การอภิปรายสาธารณะไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักของสังคมเก่ียวกับความท้าทายในอนาคต
ของประเทศ 

ส่วนในทวปีอืน่ ได้มกีารพฒันาระบบคาดการณ์ระดบัชาตใินหลายประเทศด้วยกนั เช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่น สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Science and 
Technology Policy) ได้พัฒนาระบบคาดการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2514 
เป็นต้นมา สถาบันดังกล่าวด�าเนินโครงการคาดการณ์ระดับประเทศครั้งใหญ่ทุก ๆ 5 ปี เพื่อประมวล
ข้อมูลและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกันแนวโน้มในอนาคต องค์ประกอบส�าคัญของการคาดการณ์ระดับชาติ
ของญี่ปุ่นคือการส�ารวจเดลฟายขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเข้าร่วมถึงกว่า 6,700 คน 
ผลลัพธ์จากการส�ารวจเดลฟายและการคาดการณ์ดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายใน
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน นักวิจัยและวิชาการ ช่วงเวลาในการคาดการณ์อยู่ที่
ประมาณ 30 ปี
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แม้ว่าโครงการคาดการณ์ระดับชาติของญ่ีปุ่นมุ่งเน้นการส�ารวจประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นหลกั แต่วิธกีารส�ารวจและวเิคราะห์น้ัน ไม่ได้เน้นเฉพาะข้อมลูและมมุมองของผูเ้ชีย่วชาญ
จากสาขาด้าน “อุปทาน”ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบันวตักรรมเท่านัน้ แต่กระบวนการนีใ้ห้ความส�าคญักบัแนวคดิ
และข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญจากฝั่ง “อุปสงค์” คือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วยเช่นกัน วิธี
การที่ใช้ในการคาดการณ์มีทั้งการส�ารวจเดลฟาย การสร้างฉากทัศน์ การก�าหนดวิสัยทัศน์พร้อมด้วย
การระบุวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ท�าให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์นั้น10 

นอกจากญีปุ่น่แล้ว สงิคโปร์นบัเป็นอกีประเทศหนึง่ในเอเชยีทีช่่วงหลังให้ความส�าคัญอย่างมากกบั
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือหน่ึงในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ เนือ้หาในส่วนต่อไปจะน�าเสนอกรณศีกึษาของฟินแลนด์และสงิคโปร์ ซึง่ต่างได้รบัการยอมรบั
ในวงการอนาคตศาสตร์ระดับโลกว่า ได้พัฒนาระบบคาดการณ์ที่ช่วยก�าหนดนโยบายสาธารณะของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบคาดการณ์
ของฟินแลนด์

ฟินแลนด์ได้รบัการยอมรับจากวงการอนาคตศกึษาว่า เป็นประเทศหนึง่ทีไ่ด้พฒันาระบบคาดการณ์ระดบั
ชาตทิีท่�าหน้าทีส่นับสนนุการก�าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนยทุธศาสตร์ระดับองค์กรได้เป็น
อย่างด ีจากการวเิคราะห์ของทโูอโม คโูอซา (Tuomo Kuosa)  ระบบคาดการณ์ระดบัชาตขิองฟินแลนด์
ไม่เคยมอีงค์กรใหญ่ของรัฐทีถ่อืบทบาทและท�าหน้าทีเ่ป็นองค์กรแม่หรอืเป็นร่มใหญ่ของหน่วยงานหรอื
เครือข่ายย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีการบริหารจัดการแบบบนลงล่าง (top-down) แต่เป็นระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์แบบเครือข่าย โดยมีทั้งหน่วยงานและเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และทั้งหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมไปถึงความร่วมมือและพันธมิตรระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่ายเหล่านี้11

คณุลกัษณะหลกัของระบบคาดการณ์ระดบัชาตขิองฟินแลนด์คอืความสมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อน เป็นพลวตั 
และมกีารซ้อนทบัและร่วมมอืกนัระหว่างองค์กรและเครอืข่ายทีท่�างานเกีย่วข้องกบัการคาดการณ์และ
อนาคตศกึษา ในทางกลบักัน ระบบคาดการณ์ระดบัชาตขิองสงิคโปร์มโีครงสร้างด้านองค์กรและสถาบนั
ที่ชัดเจนมากกว่า แนวทางการด�าเนินงานของฟินแลนด์จึงเป็นแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) มากกว่า
กรณีของสิงคโปร์ ด้วยลักษณะดังกล่าว กิจกรรมการคาดการณ์ของฟินแลนด์จึงมีความยืดหยุ่นสูง และ
สามารถขยายกิจกรรมให้ครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างแพร่หลาย จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การคาดการณ์จึงมักมีจ�านวนมาก12 

ระบบคาดการณ์ระดับชาติของฟินแลนด์มีอยู่ 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้  

รายงานการคาดการณ์ของรัฐบาลฟินแลนด์

ทกุครัง้ทีรั่ฐบาลใหม่ในฟินแลนด์เริม่ปฏบิตัหิน้าที ่จะมกีารประกาศแผนงานรัฐบาล (Government 
Program) ส�าหรับวาระทีจ่ะเข้ามาปฏบัิตงิาน ซึง่โดยมากคอืส่ีปี แผนงานรฐับาลนีป้ระกอบด้วยวสัิยทศัน์ 
เป้าหมาย นโยบาย และแผนปฏบิตักิารส�าหรบักระทรวงและหน่วยงานรฐัทกุแห่ง ซึ่งระบุแผนงานย่อย
ของแต่ละหน่วยงานขึ้นมาตามกรอบที่ก�าหนดไว้ในแผนงานรัฐบาลนั้น องค์ประกอบหนึ่งของ
การเตรียมแผนงงานดังกล่าวคือเอกสารท่ีเรียกว่ารายงานการคาดการณ์ของรัฐบาล (Government 
Foresight Report) ซึง่แสดงแนวโน้มและประเดน็ความท้าทายในการพฒันาของประเทศในระยะ 20-30 
ปีในอนาคต เนื้อหาในรายงานจะใช้เป็นกรอบในการก�าหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการด�าเนินนโยบาย
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ของรัฐบาล รายงานดังกล่าวจัดท�าโดยหน่วยวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis Unit) ภายใต้ส�านัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�า
รายงาน ในรายงานแต่ละฉบบัจะมหัีวข้อหลกัทีเ่ลอืกมาเฉพาะในแต่ละครัง้ โดยทีห่น่วยวเิคราะห์นโยบาย
ของรัฐบาลจะท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิจัย หน่วยงานที่ปรึกษา และองค์กรรัฐหน่วยอื่น ๆ 
เพื่อจัดเตรียมและคัดเลือกหัวข้อหลักส�าหรับรายงานครั้งต่อไป

รายงานการคาดการณ์ของรฐับาลมบีทบาทส�าคญัในกระบวนการทางการเมอืงและการบรหิารรัฐ
กจิของฟินแลนด์  นอกจากเป็นเอกสารทีแ่สดงถึงวสิยัทศัน์ระยะยาวแล้ว ยงัเป็นเอกสารทีส่่งมอบต่อให้
รัฐสภาเพือ่ขอความเหน็จากผูแ้ทนราษฎร ข้ันตอนของการจดัท�ารายงานดงักล่าวเริม่ตัง้แต่การรเิริม่และ
จดัเตรยีมโครงการโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐับาล โดยอาจท�างานร่วมกบัคณะทีป่รกึษาภายนอก จากนัน้จงึมี
การจัดตั้งคณะท�างาน ซึ่งท�าหน้าที่จัดเก็บ ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยอาจจัดประชุม
กลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 

เมื่อรายงานแล้วเสร็จ รัฐบาลจะส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคต 
(Futures Committee) ภายใต้รัฐสภาฟินแลนด์ ซึ่งจะน�าผลจากรายงานดังกล่าวไปหารือในการ
ประชุมกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์และรับฟังความเห็น
จากประชาชน  คณะกรรมการว่าด้วยอนาคตของรฐัสภาจะท�าหน้าทีป่ระมวลผลจากกระบวนการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน แล้วน�าเสนอรัฐบาลต่อไป รายงานการคาดการณ์ของฟินแลนด์จึงเป็นมากกว่าสิ่งตี
พิมพ์ที่เผยแพร่ทั่วไป เนื่องจากการด�าเนินการตามข้อค้นพบและข้อเสนอของรายงานนี้มักใช้เวลานาน
กว่า 4 ปี นั่นหมายความว่า รัฐบาลสมัยต่อไปยังต้องด�าเนินการบางส่วนตามรายงานการคาดการณ์นั้น 

นอกเหนือจากรายงานการคาดการณ์ของรัฐบาลแล้ว ยังมีรายงานอื่นอีกที่หน่วยงานในรัฐบาล
ฟินแลนด์ใช้ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ เครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาล (Government 
Foresight Network) จัดท�ารายงานบริบทการก�าหนดนโยบายของฟินแลนด์ (Policy-Making Envi-
ronment Report) นอกจากนี้ ทุกกระทรวงต้องจัดท�าการประมวลภาพอนาคต (Ministries Future 
Reviews) ซึ่งวิเคราะห์ภาพรวมของประเด็นปัญหาท่ีก�าลังเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นไปได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละกระทรวง สภาเศรษฐกิจ (Economic Council) และ
กระทรวงการคลังของฟินแลนด์จัดท�ารายงานที่คาดการณ์อยู่เป็นประจ�าทุกปี  ในการนี้ สภาเศรษฐกิจ
ของฟินแลนด์ท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สถาบันวิจัยและองค์กรที่ปรึกษา เพื่อเลือกหัวข้อ
ส�าหรับการศึกษาอนาคตและจัดท�ารายงานที่ส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป13 

เครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาลฟินแลนด์

อีกองค์ประกอบหน่ึงของระบบคาดการณ์ของฟินแลนด์คือเครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาล 
(Government Foresight Network) ซ่ึงมีส�านักนายกรัฐมนตรีท�าหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นเจ้า
ภาพในการประสานงานในกระบวนการคาดการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ด้านการคาดการณ์และอนาคตศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด สมาชิกหลักของเครือข่ายที่เป็น
ทางการนี้ประกอบด้วยผู้แทน 2 คนจากแต่ละกระทรวงในรัฐบาลฟินแลนด์ รวมทั้งหมด 12 กระทรวง
และเจ้าหน้าที่เลขานุการอีก 4 คน รวมเป็น 28 คน  
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วัตถุประสงค์หลักของเครือข่ายนี้คือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการคาดการณ์ ทั้งใน
เชงิสาระและในเชงิวธีิการ โดยมกิีจกรรมหลกัคอืการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนทีผ่ลต่อแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในการพัฒนา รวมไปถึงสัญญาณอ่อนแล้วระบุถึงประเด็นปัญหาและความรับผิด
ชอบทีซ้่อนทบักนัระหว่างหน่วยงาน เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห์ท่ีเหมือนหรอืแตกต่างกนัระหว่างหน่วย
งาน แล้วจงึผลติและเผยแพร่รายงานการคาดการณ์ เพือ่น�าเสนอต่อรฐับาล รฐัสภาและสาธารณชนต่อไป

คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยอนาคต

รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ มักจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ
พิจารณากฎหมายและติดตามการท�างานของรัฐบาล รัฐสภาของฟินแลนด์ก็แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญทั้งหมด 17 คณะ หนึ่งในนั้นคือคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคต (Parliament’s Committee 
for the Future) ซึ่งจัดตั้งครั้งแรกเป็นคณะกรรมการวิสามัญใน พ.ศ. 2536 และยกระดับเป็นคณะ
กรรมการสามัญใน พ.ศ. 2543  คณะกรรมาธิการนี้ไม่ได้ท�าหน้าที่ร่างและพิจารณากฎหมายเหมือน
กับคณะกรรมาธิการชุดอื่น แต่ท�าหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการคาดการณ์
ของรฐับาล รวมถงึประเดน็เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสงัคม คณะกรรมาธกิารดงั
กล่าวสามารถเลอืกหวัข้อและประเดน็ในการวเิคราะห์และพจิารณาได้ตามดลุยพนิจิของตนเอง ทีผ่่านมา 
คณะกรรมาธิการชุดนี้ผลิตและเผยแพร่เอกสารที่แสดงผลการประเมินเทคโนโลยีและประเด็นที่ส�าคัญ 
ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของการอภิปรายในรัฐสภาเมื่อต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง14 

คุณลักษณะส�าคัญของคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภาฟินแลนด์ แตกต่างจากรูปแบบ
ในประเทศอื่น เช่น ในรัฐสภาของเยอรมนี คณะกรรมาธิการรัฐสภาไม่ได้ด�าเนินการศึกษาและประเมิน
อนาคตเอง แต่ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันวิจัยภายนอกให้ท�าหน้าที่ส่วนนั้นแทน เพื่อให้กระบวนการ
และผลการวิเคราะห์มีความเป็นกลางและไม่ข้ึนกับแนวคิดทางการเมืองของผู้แทนในรัฐสภา  แต่ใน
กรณีของฟินแลนด์ นักการเมืองที่อยู่ในคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการคาดการณ์ 
โดยเริ่มจากการก�าหนดหัวข้อ ประเด็นและวิธีการคาดการณ์ ไปจนถึงการเข้าร่วมประชุมและเขียน
รายงานทีใ่ห้ความเหน็อย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอทีไ่ด้รบัจากผูเ้ชีย่วชาญ ความตัง้ใจของแนวทางแบบ
ฟินแลนด์นีค้อืเพือ่ให้นกัการเมอืงเข้าใจประเดน็ปัญหาและทางเลอืกของวธิกีารแก้ไขอย่างถ่องแท้ เพือ่
น�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น15 

กลุ่มคาดการณ์ด้านแรงงาน สมรรถนะ และความต้องการด้านการศึกษา
นอกจากองค์กรและสถาบนัระดบัรฐับาลและรฐัสภาแล้ว ยงัมกีารจดัตัง้กลุ่มคาดการณ์เฉพาะด้าน

ขึ้นระหว่างกระทรวงต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจ 
(Ministry of Employment and the Economy) กับกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Educa-
tion) วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มการคาดการณ์ร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2551 
คือ เพื่อสร้างระบบคาดการณ์ส�าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอาชีวะและ
ความต้องการด้านทักษะและสมรรถนะแรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจได้เน้นการ
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คาดการณ์ระยะสัน้เกีย่วกับความต้องการแรงงานในภาพรวม และความต้องการด้านสมรรถนะแรงงาน
และการศึกษา ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการคาดการณ์ในเรื่องคล้ายกันแต่เน้นภาพระยะ
ยาว หน่วยงานทั้งสองได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกัน แล้วผลิตรายงานที่รัฐบาลและรัฐสภา
น�าไปใช้ในการวางนโยบายต่อไป

เครือข่ายการคาดการณ์ของกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์
กองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (SITRA) จัดตั้งขึ้นในรูปแบบองค์กรอิสระใน พ.ศ. 2510 ภายใต้การ

ก�ากับของรัฐสภาฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสวัสดิการของประชาชนชาวฟินแลนด์ 
โดยเน้นทีป่ระเดน็ความท้าทายส�าหรับอนาคตของฟินแลนด์ พนัธกจิหลกัของกองทนุนวตักรรมฟินแลนด์
คือการพัฒนาระบบนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมหนึ่ง
ของกองทนุฯ คอืการคาดการณ์ความท้าทายในอนาคต โดยการสนบัสนนุการท�างานของเครอืข่ายการ
คาดการณ์ระดบัชาต ิ(National Foresight Network) ซึง่ประกอบไปด้วยผู้เชีย่วชาญรายสาขาและนกั
นโยบายที่ท�างานร่วมกันในการวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ

สมาคมและชมรมอนาคตศึกษาฟินแลนด์

นอกเหนอืจากองค์กรและเครือข่ายแบบเป็นทางการทีจ่ดัตัง้โดยรฐับาลและรฐัสภาแล้ว ฟินแลนด์
ยงัมกีลุม่สมาคมและชมรมของนกัอนาคตศาสตร์และอนาคตศกึษาอยูห่ลายกลุม่ด้วยกนั  กลุม่ทีม่จี�านวน
สมาชิกมากท่ีสุดคือสมาคมอนาคตศาสตร์แห่งฟินแลนด์ (Finnish Society for Futures Studies) 
ซึ่งก่อตั้งใน พ.ศ. 2523 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Central Board of Research 
Councils)  สมาชิกในสมาคมอนาคตศาสตร์แห่งฟินแลนด์ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 14 แห่ง สถาบัน
การศึกษาและวิจัยอื่นอีก 14 แห่ง และสมาชิกรายบุคคลมากกว่า 700 คน16

ที่มา: Kuosa 2010

แผนภาพที่ 24
ระบบคาดการณ์ระดับชาติของฟินแลนด์
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อีกเครือข่ายหนึ่งที่มีกิจกรรมอนาคตศึกษาหรือการคาดการณ์คือสถาบันอนาคตแห่งฟินแลนด์ 
(Finland Futures Academy - FFA) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 9 แห่งที่มีการเรียนการสอนด้าน
อนาคตศาสตร์ โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทอร์กู (Turku University) และศูนย์วิจัย
อนาคตแห่งฟินแลนด์ (Finland Futures Research Centre – FFRC) ท�าหน้าที่ประสานงานของ
สถาบันศูนย์ FFRC เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในด้านอนาคตศาสตร์ และเป็นหนึ่งในสถาบันการ
ศกึษาทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกในด้านนี ้ โครงการวจิยัและงานศกึษาอืน่ของ FFRC ได้รบัเงนิสนบัสนนุ
จากกองทุนพัฒนาระดับชาติของฟินแลนด์และจากประชาคมยุโรป17 ผลงานของ FFRC โดยมากเป็น
รายงานเชิงวิชาการมากกว่างานคาดการณ์ที่ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ 
บทบาทของหน่วยงานนี้จึงแตกต่างจากองค์กรด้านอนาคตศึกษาอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
รัฐบาลและรัฐสภา นอกจากสมาคมทั้งสองแล้ว ฟินแลนด์ยังมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของนัก
อนาคตศาสตร์ นักคาดการณ์ และผู้เชี่ยวชาญที่ในสาขาต่าง ๆ  แผนภาพ 24 แสดงระบบคาดการณ์
ระดับประเทศของฟินแลนด์ องค์ประกอบทัง้ 6 กลุม่และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและสถาบนัเหล่านี้

กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของฟินแลนด์มักด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ก�าหนดกรอบและระเบยีบ แผนพฒันาของรฐับาลก�าหนดหวัข้อและทศิทางของการศกึษา

และคาดการณ์ของแต่ละกระทรวง ส�านักนายกรัฐมนตรีท�าหน้าที่ประสานงานและแต่งตั้ง
คณะท�างานในด้านต่าง ๆ

2. เก็บรวบรวม ผลิตและประมวลข้อมูล หน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยเก็บรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหาแต่ละหัวข้อและประเด็น 

3. วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานและสถาบนัวิจยัวเิคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. ตีความ ส�านักนายกรัฐมนตรีผลิตรายงานเก่ียวกับอนาคต เงื่อนไขและบริบทของการ
ด�าเนินโยบาย และผลการศึกษาของเครือข่ายอนาคตของรัฐบาล (Government Future 
Network) ส่วนคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภา แสดงความเห็นและเสนอผล
การประเมินเทคโนโลยี พร้อมด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับ
รายงานการคาดการณ์ต่าง ๆ

5. คาดการณ ์ รายงานอนาคตที่ผลิตโดยรัฐบาลจะมีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ และสถานการณ์
สมมติที่ควรพิจารณา

6. ผลผลิตและเผยแพร ่การเผยแพร่รายงาน พร้อมกับการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

7. ก�าหนดยุทธศาสตร ์  แต่ละหน่วยงานน�าเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อ
ส่งต่อไปยังสภาเศรษฐกิจ (Economic Council) และกระทรวงที่เก่ียวข้อง เพื่อก�าหนด
แผนการท�างานของรัฐบาล พร้อมกับพรรคการเมืองและคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 
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ระบบคาดการณ์
ของสิงคโปร์

สงิคโปร์เป็นอกีประเทศหนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัระบบคาดการณ์ระดบัชาต ิและได้พฒันาระบบสถาบนั
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จุดเริ่มต้นของระบบ
คาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ของสงิคโปร์คอืการจดัตัง้ส�านกังานตรวจจบัความเสีย่งและวางแผนฉากทศัน์ 
(Risk Detection and Scenario Planning Office) ภายใต้กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) 
ใน พ.ศ. 2534 หลังจากนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งส�านักงานวางแผนฉากทัศน์ (Scenario Planning 
Office) ภายใต้แผนกบริการสาธารณะ (Public Service Division) ของส�านักนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister’s Office) ใน พ.ศ. 2538 หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือการพัฒนาฉากทัศน์จากมุมมองใน
ภาพรวมของรัฐบาลสิงคโปร์18 ต่อมาใน พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นส�านักงานนโยบายยุทธศาสตร์ 
(Strategic Policy Office) เพื่อสะท้อนบทบาทที่เน้นการเช่ือมโยงงานด้านการคาดการณ์กับงาน
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น  

การพัฒนาครัง้ใหญ่ของระบบคาดการณ์เชิงยทุธศาสตร์ของสงิคโปร์คอืการจดัต้ังแผนงานประเมนิ
ความเสี่ยงและการกวาดสัญญาณ (Risk Assessment and Horizon Scanning Programme ) ใน 
พ.ศ. 2548 และศูนย์การกวาดสัญญาณ (Horizon Scanning Centre) ใน พ.ศ. 2551 หลังจากนั้น 
กิจกรรมด้านการคาดการณ์และศึกษาอนาคตได้แพร่ขยายไปทุกหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ โดย
จัดตั้งแผนกและกลุ่มงานที่ท�าหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องจัดตั้ง
หน่วยงานประสานการท�างานของกลุ่มศึกษาอนาคตเหล่าน้ี รัฐบาลสิงคโปร์จึงจัดตั้งเครือข่ายอนาคต
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Futures Network) ขึ้นใน พ.ศ. 255319 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันน้ี รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดต้ังศูนย์เพื่ออนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Centre for 
Strategic Futures – CSF) ใน พ.ศ. 2552 ในฐานะหน่วยงานให้ค�าปรึกษาภายในส�านักงานนโยบาย
ยทุธศาสตร์ (SPO) เพือ่เน้นงานวเิคราะห์เก่ียวกับประเดน็หวัข้อทีย่งัมกีารศึกษาอยูน้่อยหรอืเป็นจดุบอด 
และด�าเนินโครงการวิจัยอนาคตระยะยาว ไปพร้อมกับการทดลองใช้วิธีการคาดการณ์ใหม่ที่ทันสมัย
มากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ ใน พ.ศ. 2558 ศูนย์ CSF ได้ยกระดับเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์หนึ่งในส�านักนายก
รัฐมนตรี โดยมหีน้าทีส่นบัสนนุการวางแผนยทุธศาสตร์และการจดัล�าดบัความส�าคญัของนโยบายรฐับาล
ทัง้หมด รวมไปถงึการประสานการท�างานและการพฒันายทุธศาสตร์ระหว่างหน่วยงาน และส่งเสรมิการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ในงานบริการสาธารณะของรัฐบาลสิงคโปร์
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กิจกรรมด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสิงคโปร์เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การก�ากับ
ของส�านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสื่อให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับการศึกษาอนาคตและการ
คาดการณ์เป็นอย่างมาก หน่วยงานย่อย 2 แห่งภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทพิเศษในการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ ส�านักงานปลัดกระทรวง (Permanent Secretary Secretar-
iat) ด้านความม่ันคงแห่งชาติและการประสานงานข่าวกรอง (National Security and Intelligence 
Coordination - NSIC) ซึ่งมีศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Coordi-
ation Center) ภายใต้องค์กรน้ี งานด้านการคาดการณ์จะด�าเนินการโดยศูนย์กวาดสัญญาณ (Hori-
zon Scanning Office) อีกหน่วยงานหน่ึงภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรีที่ท�างานด้านการคาดการณ์
คือส�านักงานนโยบายยุทธศาสตร์ (SPO) และศูนย์เพื่ออนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (CSF) และเครือข่าย
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (SFN) ท่ีได้กล่าวถึงไปตอนต้น  บทบาทส�าคัญของหน่วยงาน SFN คือสร้าง
ความตระหนักในหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของหน่วยคาดการณ์ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ  ไปพร้อมกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อเสริมฤทธิ์ของการท�างาน
ร่วมกันและการขยายขนาดและขอบเขตของงานที่ท�าร่วมกันได้ นอกจากทัง้สององค์กรนีแ้ล้ว ยงัมหีน่วย
คาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Foresight Unit) ภายใต้กระทรวงการคลงั (Ministry of Finance) 

ที่มา: Kuosa 2010

แผนภาพที่ 25
ระบบคาดการณ์ระดับชาติของสิงคโปร์
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ที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการคาดการณ์ โดยเน้นประเด็นที่มีผลสืบเน่ืองระยะยาวต่อระบบการเงินและ
การคลังของสิงคโปร์ 

คณุลกัษณะส�าคญัของระบบคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ของสงิคโปร์ทีเ่หมอืนกบักรณขีองฟินแลนด์
คอืความตระหนกัและการให้ความส�าคญักบัการคาดการณ์ภายในหน่วยงานรฐับาล ทัง้การจดัตัง้องค์กร
เฉพาะทางด้านอนาคตศกึษาและการน�าผลผลติและผลลพัธ์จากกิจกรรมการคาดการณ์ไปใช้ต่อจรงิใน
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของประเทศ  ส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือกลุ่ม
ชุมชนด้านอนาคตศึกษาที่ไมได้อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐบาล ในสิงคโปร์ นักคาดการณ์และอนาคต
ศึกษาที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาลโดยตรงมีอยู่ไม่มาก เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีของฟินแลนด์ แม้ว่าวิทยาลัย
นานาชาตศิกึษา เอส ราชารตันมั (S. Rajaratnam School of International Studies) ในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) มีการเปิดหลักสูตรด้านอนาคตศึกษา
และมีโครงการวิจัย และศึกษาประเด็นท้าทายในอนาคตร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์อยู่เป็นประจ�าก็ตาม20 

คณุลกัษณะเฉพาะของระบบคาดการณ์ของสงิคโปร์คอืการรวมศูนย์ของการบรหิารจดัการระบบ
คาดการณ์ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด หน่วยงานและกิจกรรมด้านการคาดการณ์ทั้งหมดของ
รฐับาลสงิคโปร์ ไม่ว่าจะอยูใ่นกระทรวงหรอืส�านกังานใดกต็ามจะอยูภ่ายใต้การก�ากับโดยตรงของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหวัหน้าเจ้าหน้าทีภ่าครฐั  (Head of civil service) ซึง่มบีทบาทคล้ายกบัเลขาธกิารส�านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนของรฐับาลไทย หวัหน้าเจ้าหน้าทีภ่าครฐัโดยต�าแหน่งแล้ว ยงัเป็นปลัด
กระทรวง (permanent secretary) ด้านความมั่นคงแห่งชาติและการประสานข่าวกรอง (National 
Security and Intelligence Coordination) และปลัดกระทรวงการคลัง อีกทั้งยังเป็นประธานของ
เครือข่ายอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Futures Network) อีกด้วย 
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สรุป
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศของฟินแลนด์และสิงคโปร์เป็นสองตัวอย่าง
ที่ถือว่าเป็นระบบคาดการณ์ระดับชาติท่ีได้พัฒนาไปมาก ทั้งในด้านองค์กร สถาบัน และ
บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคาดการณ์และการน�าผลจากการคาดการณ์ไปใช้ต่อในการ
วางแผนนโยบายระดับประเทศ ท้ังสองประเทศมีรูปแบบและโครงสร้างของระบบคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามบริบทด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะของ
แต่ละประเทศ ปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงท่ีท�าให้ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสอง
ประเทศประสบความส�าเร็จคือ การเชื่อมระบบคาดการณ์กับองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ของ
ระบบการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ได้แยกส่วนซึ่งกันและกัน จึง
ท�าให้กระบวนการและผลลพัธ์จากการคาดการณ์สอดคล้องกนัและเป็นประโยชน์กบัหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่สามารถเอาผลการคาดการณ์ไปวางแผนนโยบายและการ
ท�างานของแต่ละองค์กรได้

เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและแนวคิดพื้นฐานของระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของ
ฟินแลนด์และสิงคโปร์แล้ว จะเห็นได้ว่า ท้ังสองประเทศต่างให้ความส�าคัญมากกับการคาด
การณ์เชงิยทุธศาสตร์ โดยทีร่ฐับาลของทัง้สองประเทศต่างตระหนกัและให้ความส�าคญักับการ
คาดการณ์ในหน่วยงานรัฐบาล ทั้งสองประเทศจัดตั้งองค์กรเฉพาะทางด้านการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์และด้านอนาคตศึกษา อีกทั้งยังมีการน�าผลผลิตและผลลัพธ์จากการคาดการณ์ไป
ใช้ต่อจริงในการวางแผน

ในขณะเดียวกัน ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างในโครงสร้างและแนวคิดพื้นฐานของ
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โครงสร้างและระบบด้านการคาดการณ์ของฟินแลนด์แสดง
ถึงความพยายามในการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ จึงมีหน่วยงานที่
รบัผดิชอบด้านการคาดการณ์ทีอ่ยูภ่ายใต้รฐับาลและทีอ่ยูภ่ายใต้รฐัสภา และมกีระบวนการใน
การตรวจสอบเนือ้หาซึง่กนัและกนั พร้อมกนันี ้ชมุชนด้านอนาคตศกึษาและการคาดการณ์ของ
ฟินแลนด์มีอยู่ในหลายองค์กร ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย บริษัทเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชน โครงการคาดการณ์ทีน่�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบายมกัเปิดให้ตวัแทนกลุม่ผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืประชาชนทัว่ไปเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย โครงสร้างและระบบคาดการณ์เชงิ
ยุทธศาสตร์อาจนับได้ว่าเป็นแบบกระจายศูนย์  

ในทางตรงกันข้าม โครงสร้างและระบบการคาดการณ์ของสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็น
หลัก และมีการรวมศูนย์อ�านาจในการบริหารจัดการและตัดสินใจไว้กับหน่วยงานหลักของ
รัฐบาล แม้ว่าอาจมีสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนและงานวิจัยในด้านอนาคตศึกษา
และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์บ้าง แต่มักเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ด�าเนินกระบวนการคาด
การณ์ กระบวนการมส่ีวนร่วมของตวัแทนประชาชนหรอืประชาชนทัว่ไปในการคาดการณ์เชงิ
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ยทุธศาสตร์จึงมอียูน้่อย อาจกล่าวได้ว่า ระบบคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ของแต่ละประเทศสะท้อน
ปรัชญาพื้นฐานและแนวทางการบริหารรัฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น

ทัง้นีท้ัง้นัน้ ระบบคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ของทัง้สิงคโปร์และฟินแลนด์ต่างกเ็ป็นส่วนหนึง่
ของระบบการวางแผนนโยบายสาธารณะของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพใน
การบริหารรัฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านขีดความสามารถในการน�าแผนไปปฏิบัติใช้จริง ส่วน
หนึง่อาจเนือ่งจากการวางแผนนโยบายสาธารณะในประเทศเหล่านีย้ดึถอืหลกัการใช้หลกัฐานเชงิ
ประจักษ์ ผลการคาดการณ์จึงมักได้รับการยอมรับจากนักวางแผนและผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 

ในทางตรงกันข้าม ในประเทศที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติต�่ากว่าประเทศเหล่านี้ 
กระบวนการวางนโยบายสาธารณะอาจไม่ให้ความส�าคัญกับหลักฐานเชิงประจักษ์เท่าใดนัก 
และแผนที่ได้พัฒนาขึ้นมามักไม่น�าไปสู่การปฏิบัติ ความท้าทายหนึ่งของระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์จึงคือการสร้างความตระหนักทั้งในวงกว้างและในวงการนักวิชาการและนักนโยบาย
ถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการคาดการณ์ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of 
practice) ด้านการคาดการณ์จึงมีความส�าคัญยิ่ง โดยเป็นชุมชนฐานกว้างที่ครอบคลุมไปถึงผู้
ปฏิบัติในองค์กรไม่แสวงหาก�าไร สื่อมวลชน ผู้น�าท้องถิ่น กลุ่มเยาวชน ฯลฯ นอกเหนือไปจาก
นักวิชาการ เทคโนแครตในองค์กรภาครัฐ นักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งมัก
มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายสาธารณะมาแต่เดิมอยู่แล้ว
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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

แต่ละวฒันธรรมแต่ละภาษาต่างพฒันาค�าศพัท์ขึน้มาอธบิายปรากฏการณ์รอบตัวไม่เหมอืนกัน ตวัอย่าง
เช่น ค�าว่า “หิมะ” ในภาษาไทยมีอยู่เพียงค�าเดียว เช่นเดียวกับค�าว่า “น�้าแข็ง”  แต่ในภาษาอินนวูท 
(Inuit) ของชาวเอสกโิมมคี�าทีใ่ช้หมายถงึหมิะและสภาพต่าง ๆ  ของหิมะมากกว่า 50  ค�า ในภาษาซามี 
(Saami) ที่ใช้แพร่หลายในนอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ มีค�าศัพท์มากกว่า 180 ค�าที่สื่อถึงสภาพต่าง 
ๆ ของหิมะและน�้าแข็ง1 

เช่นเดียวกันนี้ ในภาษาอังกฤษมีค�าที่ใช้อธิบายความพยายามในการรู้ถึงและเข้าใจถึงอนาคต
อยู่จ�านวนมาก จากการสืบค้นค�าเหมือนของค�าว่า forecast ใน thesaurus.com พบว่ามีค�าที่มี
ความหมายเหมือนหรือคล้ายกันอยู่จ�านวนมาก 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  เมื่อค้นหาเพิ่มเติมในพจนานุกรมออนไลน์ Oxforddictionaries.com 
แล้ว พบค�าเหมือนเพิ่มเติม ได้แก่ predict, forewarn, guess, hazard a guess, conjecture, 
speculate, estimate, reckon, expect, previse, vaticinate, auspicate 

ในทางกลับกัน ค�าเหล่านี้ในภาษาไทยมีอยู่ไม่มาก และดูเหมือนกับว่าเป็นค�าที่พยายามแปลมา
จากภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น เช่น พยากรณ์ คาดการณ์ คาดคะเน คาดประมาณ ท�านายทายทัก 
เดา คาดเดา หยั่งรู้ มองไปข้างหน้า ฯลฯ หากเราเชื่อในทฤษฎีภาษาสัมพัทธ์ (linguistic relativity) 
ซึ่งเสนอว่า ผู้คนที่ใช้ภาษาต่างกันจะคิดและมองโลกต่างกันเนื่องจากใช้ค�าศัพท์และไวยากรณ์ที่ต่าง
กัน การที่ศัพท์ภาษาไทยที่สื่อถึงความพยายามรู้ถึงอนาคตมีไม่มากเท่ากับในภาษาอังกฤษหรือภาษา
อืน่ อาจตัง้เป็นสมมตฐิานได้ว่า ผูค้นในสงัคมไทยอาจไม่ได้คดิถงึอนาคตเท่ากบัผูค้นในสังคมวฒันธรรม
อื่น หรือมีความคิดเกี่ยวกับอนาคตในรูปแบบที่แตกต่างจากสังคมวัฒนธรรมอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
เป็นที่รู้กันดีในวงการอนาคตศึกษาว่า ประเทศไทยยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตอยู่ไม่มาก แต่นั่นก็ไม่
ได้หมายความว่า คนไทยไม่คิดถึงอนาคต  ค�าถามเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับ
อนาคตจึงยังคงต้องมีการศึกษาเชิงประจักษ์ต่อไป 
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อย่างไรกต็าม การค�านงึถงึอนาคตเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการวางแผน ไม่ว่าจะมกีารระบอุย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับภาพอนาคต และใช้แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ตามหลักอนาคตศาสตร์หรือไม่ก็ตาม 
การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนนโยบายในประเทศไทย นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ไปจนถึงแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงทบวงกรม โดยมากเน้นการพิจารณาแนวโน้มจากอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในอนาคต ทั้งการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้าง
ประชากร ด้านการตั้งถิ่นฐานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้าน
สังคมวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและสถาบัน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ  ดงันัน้ ทกุศาสตร์และสาขาวชิาท่ีสร้างองค์ความรูแ้ละข้อมลูพืน้ฐานทีน่�าไปใช้ในการวางแผน 
ล้วนแล้วแต่มกีารศกึษาอนาคตด้วยกนัทัง้สิน้  โดยเน้นการคาดการณ์และพยากรณ์ในประเดน็ทีส่นใจ
ของตนเองด้วยกรอบแนวคิดและเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีนิยมอยู่ในศาสตร์นั้น ด้วยเหตุนี้ การศึกษา
อนาคตไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับวงการวิชาการและวงการวางแผนนโยบายในประเทศไทย

แม้ว่านักวิชาการในประเทศไทยได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อการวางแผนอนาคต
มาอยู่พอสมควร แต่การศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบตามแนวคิดที่พัฒนาเรื่อยมาในวงการอนาคต
ศาสตร์ระดับโลกดังที่ทบทวนมาในบทก่อนหน้านี้ อาจยังไม่แพร่หลายในวงการวิชาการและวงการ
วางแผนในประเทศไทยเท่าใดนกั  กรอบแนวคดิและเครือ่งมอืท่ีใช้ในงานศกึษาอนาคตในประเทศไทย
ที่ผ่านมามีจ�ากัด ถึงแม้ว่านักวิชาการและนักวางแผนนโยบายอาจได้รับการอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับ
อนาคตศาสตร์และการคาดการณ์เชิงยทุธศาสตร์มาบ้าง แต่ยงัไม่มากพอทีจ่ะสร้างชมุชนทางวชิาการที่
มคีวามคกึคกัและเผยแพร่ความรูแ้ละเครือ่งมอืด้านการศกึษาอนาคตไปทัว่ประเทศ  อกีทัง้ประเทศไทย
ยงัไม่มกีารเรียนการสอนด้านอนาคตศาสตร์อย่างเป็นกจิจะลกัษณะ จงึนบัเป็นสาขาวชิาทีย่งัมช่ีองว่าง
และโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมาก

เนื้อหาในบทน้ีทบทวนงานด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งงานวิชาการที่วิเคราะห์แนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของปรากฏการณ์ การใช้วิธีการวิเคราะห์ด้านอนาคตศาสตร์ 
โดยเฉพาะงานศึกษาอนาคตของประเทศไทยที่ได้รับการอ้างอิงถึงในวงการอนาคตศาสตร์ รวมถึง
การจดัตัง้สถาบนัและองค์กรทีเ่น้นการศกึษาอนาคตและการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ในประเทศไทย
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ประสบการณ์ด้านอนาคต
ศึกษาในประเทศไทย

แม้ว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่เปิดสอนหลักสูตรอนาคตศาสตร์อย่างเป็น
ทางการ แต่ที่ผ่านมามีการเผยแพร่แนวคิดและวิธีการวิจัยอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
อยูบ้่าง ในบางครัง้เป็นการฝึกอบรมเฉพาะกจิส�าหรบัผูบ้รหิาร นกัวางแผนหรือนกัวจิยัทีส่นใจ ในบาง
กรณเีป็นการสอนวธิกีารศึกษาอนาคตในรายวชิาด้านระเบยีบวธิวีจิยัในหลักสูตรด้านศกึษาศาสตร์หรอื
ครศุาสตร์  วธิกีารพยากรณ์และคาดการณ์บางประเภทเป็นส่วนหนึง่ของความรูแ้ละทักษะในบางสาขา
วชิาอยูแ่ล้ว เช่น การพยากรณ์ด้านเศรษฐกจิด้วยเครือ่งมือเศรษฐมติแิละแบบจ�าลองทางสถติใินสาขา
เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ ฯลฯ แต่ความรูแ้ละเครือ่งมอืเหล่านีไ้ม่ได้
น�าเสนอเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอนาคตศึกษาโดยตรง

ในการประมวลองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาในโครงการวิจัยที่เป็นจุดเร่ิมต้นของหนังสือเล่ม
นี้ ผู้เขียนพยายามตอบค�าถามว่า งานวิจัยและงานวางแผนในประเทศไทยที่ผ่านมาได้ใช้กรอบความ
คิดและวิธีการคาดการณ์อย่างใดบ้าง  จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ในส่วนนี้คือการเลือกชุดเครื่องมือ
ที่วงการอนาคตศาสตร์ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เป็นระบบและเช่ือถือได้ โดยเลือกผู้เขียนได้ชุดวิธีการ
ศึกษาอนาคตที่ประมวลโดยเจอโรม เกลน (Jerome Glenn) และเธโอดอร์ กอร์ดอน (Theodore 
Gordon) ในหนงัสอื Futures Research Methodology Version 3.0 (2009) ตามที่อธิบายไปโดย
สังเขปในบทที่สี่ พร้อมกันนี้ ผู้เขียนยังได้สืบหาบทความวิชาการที่ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับอนาคต
ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่ระบุไว้ในบทน้ัน การประมวลความ
รู้ท่ีน�าเสนอในบทน้ีจะเน้นบทความหรือรายงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่มีการเผยแพร่
ต่อสาธารณะและที่ใช้เพื่อการวางแผนและด�าเนินการภายในองค์กรเท่าที่จะสืบหาและอ้างอิงถึงได้

จากการประมวลงานวจิยัและงานวางแผนทีม่กีารพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตด้านต่าง ๆ  ใน
ประเทศไทยจ�านวน 140 รายการ พบว่า ในภาพรวม แม้ว่างานวิจัยและงานวางแผนในประเทศไทย
โดยมากไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นงานด้านอนาคตศึกษาโดยตรง แต่มีงานจ�านวนมากที่วิเคราะห์
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงและคาดการณ์หรอืพยากรณ์ไปข้างหน้า โดยใช้วธิกีารและเคร่ืองมอืท่ีได้รับ
การยอมรับในหมู่นักอนาคตศาสตร์ และโดยมากใช้วิธีการและเครื่องมือเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยมี
ความหลากหลายด้านกรอบความคดิและประเภทของแบบจ�าลอง ทัง้นี ้กรอบแนวคิดเกีย่วกับอนาคต
ในงานเหล่านีโ้ดยมากเป็นในลกัษณะของการพยากรณ์ (prediction, forecast) ของอนาคตเชงิเดีย่ว
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มากกว่าการคาดการณ์แบบพหุอนาคต (multiple futures) แต่ก็มีบางงานที่วิเคราะห์สถานการณ์
หรือฉากทัศน์ที่ผันแปรไปตามเงื่อนไขและค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี ้งานวจิยัและงานวางแผนในประเทศไทยทีค่�านงึถงึอนาคตมคีวามหลากหลายมากทัง้
ในด้านประเดน็หวัข้อและเครือ่งมอืทีใ่ช้วเิคราะห์  หวัข้อท่ีพบมตีัง้แต่ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและด้าน
การแพทย์ เช่นเรือ่งระบาดวทิยา ด้านวทิยาศาสตร์กายภาพในหวัข้อเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศและสิง่
แวดล้อม ไปจนถึงด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ทรัพยากร
บุคคล ด้านเศรษฐศาสตร์มีหัวข้อเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย 
ในด้านภูมิศาสตร์ มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การศึกษา การท่องเที่ยว รวมถึงงานศึกษา
ที่มุ่งเพื่อการวางแผน เช่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การวางแผนด้าน
สาธารณปูโภคสาธารณปูการ โครงข่ายและระบบการขนส่ง ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า แทบทกุศาสตร์และ
สาขาที่มีการวิจัยเชิงประจักษ์และมีนัยของการวางแผนนโยบายจะมีงานศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มและ
การคาดการณ์ไปยงัอนาคต เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในช่วงประมาณ 10 ปีทีผ่่านมา งานศกึษาและวจิยัเกีย่ว
กบัอนาคตมจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในสาขาวชิาศกึษาศาสตร์และครศุาสตร์ โดยเฉพาะในกลุม่
สาขาวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย และการบริหารและพัฒนาการศึกษา อย่างไรก็ตาม งานศึกษา
เหล่านีม้กัเน้นการทดลองใช้เครือ่งมอืด้านอนาคตศกึษาเป็นหลกั โดยแทบไม่ตัง้กรอบแนวคดิทีน่�ามา
ใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎีและนัยเชิงนโยบายเท่าใดนัก

จากการประมวลองค์ความรูใ้นงานเขยีนด้านอนาคตศกึษาและการคาดการณ์ในประเทศไทยตาม
เกณฑ์ด้านวธิกีารและเคร่ืองมอืวเิคราะห์พบว่า แม้ว่างานศึกษาหลายช้ินใช้วธิวีจิยัและคาดการณ์หลาย
วิธีผสมกัน แต่ในภาพรวมการใช้วิธีการศึกษาทั้งหมด 13 วิธีหลัก ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

 
การวิเคราะห์แบบจ�าลองพฤติกรรมของผู้กระท�า  
แนวคิดและเครื่องมือแบบจ�าลองพฤติกรรมผู้กระท�า (agent-based modeling) เป็นเครื่อง

มือที่เริ่มเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในงานวิจัยที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ในประเทศไทย บางงานประยุกต์ใช้วิธีการนี้ในการจ�าลองสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น งานศึกษา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมการใช้ถนนตามสภาพถนนใน
กรุงเทพมหานคร2 การประยุกต์ใช้การจ�าลองสถานการณ์ด้วยวิธีการตัวกระท�าส�าหรับแผนกผู้ป่วย
นอกในโรงพยาบาล3 การจ�าลองสถานการณ์แบบการมีส่วนร่วมของการปลูกข้าวและการย้ายถิ่น4 
และการจ�าลองสถานการณ์การบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าขนาดเล็ก5 เป็นต้น 

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ 
งานศึกษาอนาคตท่ีใช้วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact analysis) มีอยู่บ้างใน

ประเทศไทย เช่น การพยากรณ์แบบจ�าลองโอกาสในการผิดนดัช�าระหนี ้กรณศีกึษาหุน้กูภ้าคเอกชนใน
ประเทศไทย ด้วยการวเิคราะห์ผลกระทบไขว้ระหว่าง Merton Model, Barrier Option Model และ 
Altman-Z-Score Model6 งานศกึษาอนาคตภาพของขดีความสามารถด้านนวตักรรมในการจดัการ
ธรุกจิขนาดกลางทีส่่งออกเครือ่งนุ่งห่มในประเทศไทย ซึง่ใช้วเิคราะห์ผลกระทบไขว้และเทคนคิเดลฟาย
ไปพร้อมกัน7 และการศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน8 เป็นต้น 
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วิธีการส�ารวจแบบเดลฟาย
เทคนคิเดลฟายเป็นวธิวีจิยัทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายในงานวจิยัด้านสงัคมศาสตร์และศาสตร์อืน่ที่

ให้ความส�าคญักบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ แต่งานส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ใช้เทคนคิดงักล่าว
ในการพยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  จากการประมวลงานวิจยัที่มีการศึกษาอนาคตใน
ประเทศไทย พบว่า เทคนคิเดลฟายได้รบัความนยิมระดบัหนึง่ โดยมกีารใช้เทคนดินีใ้นการคาดการณ์
แนวโน้มในหลายเรื่อง อาทิ การคาดการณ์แนวโน้มความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร9 ไปจนถึงการใช้เทคนิคท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นคือการวิจัยอนาคตด้วยเดลฟาย
แบบชาติพนัธุว์รรณนา (Ethonographic Delphi Future Research) ตวัอย่างเช่น การศึกษากลยทุธ์
การตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ปรึกษาด้านสุขภาพต่อชาวต่างชาติ10 และหลายโครงการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ด�าเนินการโดยของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ตามตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 18

เศรษฐมิติและแบบจ�าลองทางสถิติ 
งานศึกษาด้านการพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตจ�านวนมากใช้

เครือ่งมอืเศรษฐมติแิละแบบจ�าลองทางสถติ ิ(Econometrics and Statistical Modeling) โดยเฉพาะ
ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ทัง้ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเศรษฐกจิมหภาค ไปจนถงึงานศกึษาด้านการ
คาดการณ์ความต้องการหรอือปุสงค์ด้านบรกิารพืน้ฐาน ท้ังด้านการขนส่ง การให้บรกิารสาธารณปูโภค
สาธารณปูการ อาจกล่าวได้ว่า วธิแีบบจ�าลองทางสถติแิละเศรษฐมติเิป็นวธีิการทีไ่ด้รบัความนยิมมาก
ที่สุดในการศึกษาอนาคตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

หวัข้อทีใ่ช้เครือ่งมอืนีใ้นการพยากรณ์และคาดการณ์มคีวามหลากหลาย อาท ิการพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงิน โดยใช้แบบจ�าลอง 4 แบบ (Logit, Probit, Mutiple Disciminant, และ Artifi-
cial Neural Network) การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในเทศบาลนครขอนแก่นด้วยการใช้
แบบจ�าลอง Krejcie และแบบจ�าลอง Morgan11 การวิจัยเรื่องคาดการณ์การใช้ที่ดินลุ่มน�้าล�าตะคอง 
พ.ศ. 2567 ด้วยแบบจ�าลอง CA-MARKOV12 การคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนในลุ่มน�้าปิงตอน
บน ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ด้วยแบบจ�าลอง Hadley Centre Coupled 
Model Version 3 (HadCM3) และแบบจ�าลอง Statistical Downscaling Model (SDSM)13 

งานวิจัยอีกจ�านวนมากในสาขาเศรษฐศาสตร ์ใช ้แบบจ�าลองค�านวณดุลยภาพทั่วไป 
(Computable General Equilibrium Model - CGE) เพื่อประมาณค่า (estimate) และการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
นโยบาย หรอืปัจจยัภายนอกอืน่ ๆ   แบบจ�าลอง CGE โดยทัว่ไปเป็นแบบสถติ (comparative-static) 
ซึ่งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่เกิดปัจจัยกระตุ้น ผลลัพธ์มัก
แสดงเป็นค่าความแตกต่างระหว่างสภาวะในอนาคตท่ีแตกต่างกัน เช่น สภาวะที่มีหรือไม่มีนโยบาย
กระตุ้น  โดยสมมติให้ทรัพยากรอยู่ในระดับคงที่  

ในทางกลับกัน แบบจ�าลอง CGE แบบพลวัต (dynamic) ให้ความส�าคัญกับการปรับเปล่ียน
ระดับของทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปรับเปล่ียนไปตามนโยบายหรือปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนไป อาทิ การปรับเปลี่ยนอุปทานด้านแรงงาน สต็อกทุน หรือแม้แต่ระดับผลิต
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ภาพและโครงสร้างตลาด แบบจ�าลองเชิงพลวัตน้ีสะท้อนสภาพการเปล่ียนแปลงที่แท้จริงของระบบ
เศรษฐกิจมากกว่า แต่การพัฒนาแบบจ�าลองจะยากกว่าและวิเคราะห์ผลได้ยากกว่าแบบสถิต งาน
วจิยัทีใ่ช้เครือ่งมอืแบบจ�าลอง CGE ในประเทศไทยมีอยูพ่อสมควร ตวัอย่างเช่น การศกึษาสภาวการณ์
หนีภ้าคครัวเรือนและการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย14 การวิเคราะห์
ตลาดสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของไทย15 การวิเคราะห์ด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อคนจน16 
และผลกระทบของนโยบายยกเลิกโควตาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม17 

การกวาดสัญญาณ
การกวาดสญัญาณเป็นวธิกีารคาดการณ์พืน้ฐานทีใ่ช้ทัว่ไปในงานศกึษาเพือ่วางแผนยทุธศาสตร์

ในด้านต่าง ๆ เช่น งานศึกษารูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร18 งานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการ
กฬีาแห่งประเทศไทย19 อย่างไรกต็าม แม้ว่างานศกึษาเหล่านีมุ้ง่ตอบโจทย์ในการวางแผนยทุธศาสตร์ 
แต่เนื้อหางานไม่แสดงถึงภาพอนาคตอย่างชัดเจนเท่าใดนัก การกวาดสัญญาณในงานเหล่าน้ีจึงเป็น
เหมือนการหาแนวโน้มและสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยไม่ค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยขับเคล่ือนที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ และมีอยู่น้อยมากที่คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อปัจจัยขับเคลื่อนเปลี่ยนไป ดังที่ควรท�าตามหลักการและแนวทางการ
ใช้วิธีการกวาดสัญญาณในงานอนาคตศึกษา

ต้นไม้การตัดสินใจและต้นไม้ความเกี่ยวข้อง 
อีกวิธีการหน่ึงท่ีพบในงานวิจัยเพื่อคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตคือวิธีการต้นไม้

การตัดสินใจ (decision trees)  โดยพบมากในงานวิจัยด้านวิศวกรรม เช่น การคาดการณ์ช่วงรายได้
ของด่านภายในสายทางพเิศษศรรีชัของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย โดยเปรยีบเทยีบด้วยวธิต้ีนไม้
ตัดสินใจและโครงข่ายประสาทเทียม20 รวมถึงในงานวิจัยในศาสตร์อื่น เช่น การพยากรณ์การจ่าย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ21 อย่างไร
ก็ตาม การประมวลองค์ความรู้ในครั้งนี้ยังไม่พบงานวิจัยในประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้วิธีการต้นไม้
ความเกี่ยวข้อง (Relevance Trees) ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ในด้านใด ๆ 

การจัดท�าแผนที่น�าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ล�าดับเทคโนโลยี 

การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละการวางแผนนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมนิยมใช้วิธีการคาดการณ์ด้วยการจัดท�าแผนที่น�าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Science and Technology Roadmapping) และการวิเคราะห์ล�าดับเทคโนโลยี (Technological 
Sequence Analysis)  ตวัอย่างงานในกลุม่นี ้ได้แก่ แผนท่ีน�าทางการวจัิยและพฒันานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดท�าโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22 แผนที่
น�าทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน ภาคของเสีย และภาคกระบวนการ
อตุสาหกรรมของประเทศไทย 12 สาขาเทคโนโลยี23  โครงการคาดการณ์เทคโนโลยเีชือ้เพลงิอนาคต24 
ด�าเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
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ซึ่งประกอบด้วยภาพเหตุการณ์อนาคตและแผนท่ีเทคโนโลยี (technology roadmap) รวมถึง
โครงการ Technology Roadmap (TRM) ในแนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์25 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

ส�าหรับในงานศึกษาอนาคตท่ีไม่ได้มุ่งเพื่อการวางแผนโดยตรงนั้น มีตัวอย่างงานวิจัยและงาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอยู่จ�านวนหน่ึง เช่น การจัดท�าแผนที่น�าทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ส�าหรับบริษัทซอฟต์แวร์เกิดใหม่ขนาดเล็ก โดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง 
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัท26 

แบบจ�าลองสถานการณ์และเกม 
งานศึกษาอนาคตที่ใช้วิธีการแบบจ�าลองสถานการณ์มีอยู่ทั่วไป ทั้งในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ อาทิ แบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยกรมอุตุมนิยมวิทยา การพยากรณ์
อตัราการไหลสูงสดุในช่วงน�า้หลาก โดยใช้วธิดีชันนี�า้ฝนในลุม่น�า้เลย27 แบบจ�าลองสถานการณ์ในการ
ด�าเนินการขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน28 ในช่วงหลังเริ่มมีงานวิจัยที่ใช้แบบจ�าลองสถานการณ์และเกม
ในงานคาดการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนด้านส่ิงแวดล้อมและด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ เช่น การสร้างเกมแบบจ�าลองเพือ่การวางแผนการจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชน: กรณี
ศกึษา โครงการเคหะชมุชนผูม้รีายได้น้อย ชุมชนแฟลตเคหะคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร29 
แบบจ�าลองสถานการณ์ที่สามารถใช้คาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอันเนื่องจาก
สภาวะอากาศต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล30 

แบบจ�าลองระบบ
แนวคดิเชงิระบบมใีช้อยูท่ัว่ไปในการศกึษาวจิยัด้านวศิวกรรมและด้านโนบาย โดยมงีานศกึษาที่

ใช้แบบจ�าลองระบบหลายรูปแบบในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ การคาดการณ์
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในโครงการศึกษาเพ่ือก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้
ทีด่นิทีส่อดคล้องกับการพฒันาของประเทศ31 โดยส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม งานศกึษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศและสภาพภมูอิากาศ รวมถงึงานวจิยัเกี่ยวกบั
ระบาดวทิยา เช่น การพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ผ่านได
นามิคเว็บเซอร์วิส32 ตัวแบบระบบพลวัตส�าหรับการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในประเทศไทย33 และ
งานศึกษาทางเลือกเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในการตรวจท้องที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมในเขตนครบาล34 

การท�าเหมืองข้อมูลและข้อความ
การท�าเหมืองข้อมูลเพ่ือศึกษาอนาคตเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่าน

มา  งานวิจัยที่ใช้วิธีการนี้มีจ�านวนมากขึ้นและมีความหลากหลายของหัวข้อวิจัยอยู่ระดับหน่ึง เช่น 
การคาดการณ์ศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETo) จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาประเทศไทย35 การพัฒนาตัวแบบการ
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พยากรณ์ผลผลิตมันส�าปะหลังด้วยเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล36 การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคนิคของเหมืองข้อมูล37 การท�าเหมืองข้อมูลเพื่อการขายต่อเน่ืองของบริการบริหารเงินสด กรณี
ศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง38 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มและผลกระทบไขว้
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact analysis) ในงานวิจัยและการคาด

การณ์ในประเทศไทยเท่าทีท่บทวนมา โดยมากใช้เครือ่งมอืทางสถติเิป็นหลัก กรอบแนวคิดและวธิกีาร
หลักคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ซึ่งปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของตัวแปร
ที่สนใจ  นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact analysis) ในงานศึกษาอนาคต
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น อนาคตภาพของขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลาง39 งานวิจัยด้านการศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตภาพของการจัดการศึกษา
ตลอดชวีติเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของเยาวชนในศนูย์เยาวชน เขตพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้40 ไปจนถงึงานศกึษาอนาคตขององค์กร เช่น งานศกึษาอนาคตภาพมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557–2566)41 

วิธีการตัดสินใจแบบใช้ได้กับหลายสถานการณ์
กรอบแนวคิดและวิธีการตัดสินใจแบบใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (Robust Decision Making 

- RDM) เหมาะส�าหรับการระบุและออกแบบทางเลือกด้านนโยบายและการออกแบบที่ตอบรับกับ
สถานการณ์ไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีกว่าแนวทางการวางแผนแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการพยากรณ์ภาพ
อนาคตเดียว วิธีการน้ียังใช้ประโยชน์ได้ในการตัดสินใจกลุ่มขององค์กรหรือพื้นที่หนึ่งเมื่อมีฉากทัศน์
ทีน่่าจะเกดิขึน้ได้อยูห่ลายฉาก และยงัไม่มฉีนัทามตใินแนวทางการตดัสินใจทีน่�าไปสู่ผลลัพธ์ทีต้่องการ

งานวจิยัในประเทศไทยเริม่เหน็การใช้วธิกีารคาดการณ์แนวนีบ้้าง งานวจิยัของ Wongburi and 
Park (2018) ทดลองใช้เคร่ืองมือตัดสินใจท่ีใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในการวิเคราะห์เลือกเทคโนโลยี
บ�าบัดน�้าเสียที่ยั่งยืนในประเทศไทย42 เครือข่ายวิจัยเพื่อลุ่มน�้าแม่โขงที่ยั่งยืน (Sustainable Mekong 
Research Network – SMRT) ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและเครื่องมือ RDM ในการวิเคราะห์กรณี
ศึกษา 5 ประเทศในลุ่มแม่น�้าโขง รวมถึงประเทศไทย เพื่อช่วยในการพัฒนาและนโยบายที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการวางแผนบริหารจัดการน�้าภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คณะผู้วิจัย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนดขอบเขตของปัญหาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า รวมถึงการระบุถึงปัจจัยไม่แน่นอนและแนวทางการวางแผนรับมือความท้าทาย
ในอนาคต43 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของแนวคดิการคาดการณ์
และวางแผนอนาคตที่ตั้งอยู่บนฐานของความไม่แน่นอน รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ ที่เน้นเรื่อง
ความไม่แน่นอน ชุดโครงการ “การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” ประจ�าปี 2560 ของ 
สกว. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 โดย
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มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการประกอบการวางยุทธศาสตร์หรือแผนด�าเนินงานที่อาจมีผลสืบเนื่องระยะ
ยาวภายใต้สถานการณท์ี่ไม่แน่นอนของอนาคต ชุดโครงการดังกลา่วยังมุ่งสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิ
และเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ ในการวางแผน อาทิ visioning process, robust decision making 
และ adaptive planning44 อย่างไรก็ตาม จากที่ได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องด้านการให้ทุนวิจัยของ สกว. 
และผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าว พบว่า ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ยังไม่มีนักวิจัยที่เสนอขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยที่ใช้แนวคิดและวิธีการแบบ RDM 

การสร้างฉากทัศน์

โครงการศกึษาอนาคตในประเทศไทยในช่วงหลงัเริม่ใช้วธีิการสร้างฉากทศัน์ในการศกึษาและคาด
การณ์ภาพอนาคตแบบเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วม  ซึง่โดยมากเป็นการจดัประชมุทีเ่ชญิผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสยี ทัง้ผูท้รงคณุวฒุแิละตวัแทนจากกลุ่มคนหลายอาชพีและกลุม่วยั เข้าร่วมวเิคราะห์และระบปัุจจยั
ขับเคลื่อนอนาคต  แล้วก�าหนดตรรกะฉากทัศน์ (scenario logic) ที่น�าไปสร้างฉากทัศน์ต่อ ตัวอย่าง
ในแนวนีม้อียูห่ลายโครงการ เช่น โครงการจดัท�าภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 256245 ซ่ึงด�าเนนิการ
โดยสถาบนัคลงัสมองของชาตร่ิวมกับศนูย์คาดการณ์เทคโนโลยเีอเปค ภายใต้ส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  วัตถุประสงค์คือเพื่อหาทิศทางของ
ประเทศไทยในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการคาดการณ์แบบ
มีส่วนร่วมคือฉากทัศน์ 3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ (1) ภาพเกาเหลาไม่งอก ซึ่งแสดงถึงความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงของคนภายในประเทศ (2) ภาพน�้าพริกปลาทู ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยที่แม้ไม่สวยหรู แต่
สุขสงบและมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ (3) ภาพต้มย�้ากุ้งน�้าโขง ซึ่งสื่อถึงความ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมทีเ่กิดจากการรวมตวักนัของระบบเศรษฐกจิและสงัคมในลุม่แม่น�า้โขง 

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นโครงการจัดท�าหนังสือ “ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576” โดยมิ่ง
สรรพ์ ขาวสอาด และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ ใน พ.ศ. 255746 โครงการดังกล่าวมุ่งประมวลและจัดการ
ความรู้เพื่ออนาคตประเทศไทย โดยสรุปผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยชุดอนาคตไทยของแผนงาน
สร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) หนังสือเล่มดังกล่าวแสดงภาพชีวิตคนไทยในหลายด้าน โดย
สอดแทรกประเด็นนโยบายที่ล้มเหลวและนโยบายที่สร้างจุดเปล่ียนในอนาคต เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอ
แนะด้านนโยบายสาธารณะที่ดีในอนาคต

 ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าฉากทัศน์ในงานดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยนักวิจัยในแต่ละสาขา เช่น ประชากร เศรษฐกิจ การเกษตร และพลังงาน จากนั้น จึงมี
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้า
ร่วมเสนอความคดิเหน็ สดุท้ายจงึเป็นการสร้างฉากทัศน์ของชวีติคนไทยใน พ.ศ. 2576 ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื
ฉากทัศน์อนาคตของชีวิตคนไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉาก ได้แก่ ฉากซิมโฟนีปี่พาทย์ ซึ่งเปรียบเทียบ
กับชีวิตในอนาคตของคนไทยที่ต้องอยู่ในกฏระเบียบชัดเจน ทุกคนมีหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รู้จัก
บทบาทของตนเอง ทว่าต้องปฏบิตัติามวาทยกรหรอืรฐับาลกลางทีก่มุอ�านาจอย่างเบด็เสรจ็ ในขณะที่
อกีฉากหนึง่คอืฉากแจ๊สหมอล�า ซึง่สือ่ถงึชวีติทีเ่ป็นอิสระมากขึน้ มคีวามยดืหยุน่ ชวีติอิสระและเสรภีาพ
มากขึน้ กฎระเบยีบ สามารถปรบัเปลีย่นและประยกุต์ให้เท่าทนัสถานการณ์ ท้องถิน่จะมคีวามสามารถ
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แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้น�า แต่จะน�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าระหว่างท้องถิ่น  ในขณะที่มีแรงงานข้าม
ชาติได้การยอมรับให้เป็นคนไทย แต่ปัญหาคนชายขอบกลับยังไม่หมดไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นท่ีใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์เพื่อคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน
ประเด็นรายสาขา เช่น ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด�าเนินโครงการวิเคราะห์ภาพอนาคตพลังงานของ
ประเทศไทย47 โดยการวเิคราะห์ภาพจ�าลองสถานการณ์เพือ่สนองนโยบายด้านพลังงานระดบัประเทศ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2578) เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงวิเคราะห์และฉายภาพอนาคตในด้านการใช้
และการจัดหาพลังงาน แล้วจึงน�าภาพอนาคตที่ได้นั้นไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะนโยบายพลังงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาในด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ งานศึกษาน้ีผสมผสานการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณกับการจัดประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างภาพอนาคต ผลลพัธ์ทีไ่ด้คือฉากทศัน์ 4 ภาพด้วยกนั ได้แก่ ภาพสขุภาพดี 
(Healthy) ภาพมะเร็งระยะที่ 1 (Cancer Stage I) ภาพไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ (Great Influenza) 
และภาพอาการโคม่า (Coma)

อีกโครงการหนึ่งที่ใช้วิธีการแบบฉากทัศน์ในการฉายภาพอนาคตรายสาขา คือ โครงการจัดท�า
ภาพอนาคตการเกษตรไทย 256348 โดยสถาบนัคลงัสมองของชาต ิร่วมกบัศนูย์คาดการณ์เทคโนโลยเีอ
เปค และหน่วยงานอื่น ๆ  ในด้านการเกษตรและด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ
ดังกล่าวใช้กระบวนการสร้างฉากทัศน์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การเกษตรเข้าร่วมการประชุม ผลลัพธ์ที่ได้คือฉากทัศน์ของอนาคตการเกษตรไทย 3 ฉาก ได้แก่ ฉาก
ไม้ป่า ซึง่สะท้อนการเตบิโตของการเกษตรไทยทีเ่ข้มแขง็ ฉากไม้เลีย้ง ซ่ึงมกีารยกระดบัด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และใช้ทุนในการดูแลอย่างเป็นระบบ และฉากไม้ล้ม ซึ่งสะท้อนภาพอนาคตของความ
ล้มเหลวด้านการเกษตรของประเทศไทย ทั้งในด้านความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านสังคม โดยเฉพาะในด้านความเหลื่อมล�้าอันเนื่องจากภาคการเกษตร

ในระดบัเมอืงและชมุชน โครงการทีถื่อว่าเป็นครัง้แรกทีท่ดลองใช้วธิกีารมองอนาคตแบบฉากทศัน์
ในการวางนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย คือโครงการภาพอนาคตเมืองล�าพูน พ.ศ. 
257049 ด�าเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ร่วมกับส�านักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ 
(สพน.) ส�านักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2554 วิธีการหลักที่ใช้ในงานดังกล่าวคือการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากอดีต แล้วน�าผลการ
วิเคราะห์มาฉายภาพอนาคตด้วยการเขียนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สมมติอีก 20 ปีข้างหน้า 

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2553 ยังมีโครงการฉายภาพอนาคตเชียงคาน 2580 ของเมืองเชียงคาน 
จังหวัดเลย50 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการคาดการณ์สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรรมบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันล่วงหน้า 30 ปี จัดโดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย
และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) และสถาบันสิ่ง
แวดล้อมสตอ็กโฮล์ม ภาคพืน้เอเชยี (Stockholm Environment Institute - SEI) วธิกีารหลกัคอืการ
จัดประชุมระดมสมองของชาวเชียงคานจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงนักวิชาการและนักข่าวใน
ฐานะคนนอกพื้นที่ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของเมืองเชียงคาน
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อีกโครงการหนึ่งในลักษณะคล้ายกันคือโครงการทางเลือกการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข (Strengthening Inclusive Planning and Economic Decision-making for 
Environmentally Sustainable Pro-Poor Development)51 ซึ่งด�าเนินการโดยศูนย์ประสานงาน
วจิยัท้องถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม และส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations 
Development Programme - UNDP) ประจ�าประเทศไทยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กิจกรรม
หนึ่งของโครงการดังกล่าวคือการสร้างภาพอนาคตชุมชนระบบนิเวศสามน�้าในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในกระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคต คณะผู้วิจัยได้จัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงด้านสิง่แวดล้อม และปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงส�าคญัในพืน้ที ่ขัน้ตอนหนึง่ของกระ
บวการสร้างฉากทัศน์คือการระบุความไม่แน่นอนหลักของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตใน
พืน้ท่ีศกึษา ปัจจยัไม่แน่นอนในกรณนีีค้อืการฟ้ืนฟหูรอืล่มสลายของอาชพีการท�าน�า้ตาลมะพร้าวและ
อาชพีการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง และการตระหนกัใส่ใจหรอืการละเลยเพกิเฉยต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม ปัจจยัเหล่านีใ้ช้เป็นแกนในการสร้างตรรกะฉากทศัน์ (scenario logic) ซึง่เป็นพืน้ฐานของ
ฉากทัศน์ 3 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพหิ่งห้อยหดหู่ ปลาทูหนีตาย สื่อถึงอนาคตของสังคมอุตสาหกรรมตาม
กระแสหลกั และสิง่แวดล้อมธรรมชาติและอาชีพของเกษตรกรและชาวประมงดัง้เดิมได้รบัผลกระทบ 
(2) ภาพหิง่ห้อยยิม้สู ้ปลาทอูยูไ่ด้ แสดงภาพอนาคตของสงัคมท่องเทีย่วเชิงนเิวศมรีะดบั และ (3) ภาพ
หิ่งห้อยน่าดู ปลาทูเต็มอ่าว แสดงภาพอนาคตของสังคมเกษตรอินทรีย์เต็มขั้น

อกีโครงการหนึง่ทีใ่ช้วธิกีารวางแผนฉากทศัน์ในการคาดการณ์แบบมส่ีวนร่วมของกลุม่เป้าหมาย
คอืโครงการ Informal City Dialogues ของมลูนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์ (The Rockefeller Foudation) 
ใน พ.ศ. 255552 องค์กรศกึษาอนาคตช่ือ Forum for the Future ท�าหน้าทีป่ระสานกระบวนการคาด
การณ์ ร่วมกบัพนัธมิตรในมหานครหกแห่งทัว่โลกคือ มะนิลา (Manila) ลมิา (Lima) เชนไน (Chennai) 
อะครา (Accra) ไนโรบี (Nairobi) และกรุงเทพมหานคร  ส�าหรับในกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษา
จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้
ด�าเนินกระบวนการในระดับเมือง53 

วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการดงักล่าวคอืเพือ่สร้างกระบวนการสนทนาระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียส�าคัญในกิจกรรมนอกระบบทางการ (informal sector) ในมหานครที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง 
โดยใช้แนวทางและวิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มองอนาคตอย่างมีส่วนร่วม (participatory 
futures workshops) เป้าหมายของการประชมุชดุแรกคอืฉากทศัน์ของกจิกรรมนอกระบบในอกี 20 
ปีข้างหน้า เมือ่ได้ฉากทศัน์แล้ว จงึจดัการประชุมระดมสมองอกีชดุหนึง่ เพือ่คดิค้นนวตักรรมทีส่ามารถ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในกจิกรรมนอกระบบได้ ไม่ว่าอนาคตในเมอืงนัน้จะเป็นไปในฉากทศัน์ใด
ก็ตาม จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมตกลงเลือกนวัตกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมน�าร่องที่ด�าเนินการได้จริงด้วย
เงินสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ในกรณีของกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เข้าร่วมกระบวนการเป็นตัวแทนมา
จากกลุ่มกิจกรรมนอกระบบทางการ 4 กลุม่หลัก ได้แก่ กลุม่หาบเร่แผงลอย กลุม่คนท�างานท่ีบ้าน กลุม่
แม่บ้าน และกลุม่คนขบัขีจั่กรยานยนต์รบัจ้าง ในการจดัประชมุสร้างฉากทศัน์ 3 ครัง้ มเีข้าร่วมประชมุ
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ครั้งละประมาณ 50 คน ผลลัพธ์ที่ได้คือฉากทัศน์ 4 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพสตูผักผสม (Mixed Veggie 
Stew: An All-Inclusive City) สื่อถึงเมืองที่คนทุกกลุ่มอยู่ด้วยกันอย่างแยกไม่ออก (2) ภาพข้าวราด
แกงกะหรี่ (Curry Rice: A Mafia and Clique City) สื่อถึงเมืองที่แบ่งแยกกลุ่มชัดเจน แต่ด�าเนิน
กิจกรรมร่วมกันเป็นบางครั้งตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง (3) ภาพข้าวจานหลุม (Sectioned 
Plates: A Tug of War City) สื่อถึงเมืองที่แยกกันอยู่และแก่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกัน แต่ละกลุ่มรวม
ตัวกันเพื่อขับเคลื่อนทางการเมือง; (4)ภาพบุฟเฟ่ต์ฟูดคอร์ท (Food-Court Buffet: A Free for All 
City) แสดงภาพท่ีคนแต่ละกลุ่มแยกกันอยู่อย่างชัดเจน และไม่มีการรวมตัวกันเพื่อขับเคล่ือนการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ

เมือ่ได้ฉากทศัน์ทัง้ 4 ภาพแล้ว ขัน้ตอนต่อไปจงึเป็นการจดัประชมุระดมสมอง เพือ่ร่วมสร้างแนวคดิ
ทีเ่ป็นนวตักรรมส�าหรบัการพฒันาและยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในกิจกรรมนอกระบบทัง้ 4 กลุม่ ซึง่
เป็นนวตักรรมทีต่อบรบักบัสถานการณ์ทัง้ 4 ภาพทีไ่ด้สร้างขึน้มาก่อนหน้านี ้แนวคิดทีไ่ด้รบัเลอืกและ
ยอมรับจากผูเ้ข้าร่วมประชมุในโครงการคอืโครงการนกักฎหมายชมุชน (community lawyers) ซ่ึงต่อ
มาองค์กรโฮมเนต (Homenet Thailand) รับเป็นผู้ด�าเนินโครงการน�าร่องต่อไป 

วิธีการฉากทัศน์มักใช้ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ในกระบวนการคาดการณ์ ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตัวอย่างหนึ่งคือโครงการ Low-Carbon Society 2050 and Beyond ซึ่งด�าเนินการ
โดยศนูย์คาดการเทคโนโลยเีอเปค54 กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและอนาคต
ศาสตร์ในภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิก เป็นผูร้เิริม่ ออกแบบและด�าเนินกระบวนการคาดการณ์อนาคตของการ
ปรับตวัเพ่ือรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก วตัถปุระสงค์ของกระบวนการคาดการณ์คอื 
เพ่ือฉายภาพอนาคตของสงัคมคาร์บอนต�า่ และเพ่ือเสนอทางเลอืกเชงินโยบายให้กบัรัฐบาลในภมูภิาค
นี้ ข้ันตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดกรอบการคาด
การณ์และการสร้างฉากทัศน์อนาคตของสังคมคาร์บอนต�่า ผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น
ข้อความเชิงพยากรณ์ (predictive statements) ที่ต่อมาได้รับการประเมินเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้น จึงเป็นการส�ารวจเดลฟายแบบเรียลไทม์ (Real-time Delphi)  ผลลัพธ์จากการส�ารวจเดล
ฟายคือข้อมูลที่คณะท�างานน�าไปใช้ต่อในการพัฒนาฉากทัศน์ของสังคมคาร์บอนต�่าในค.ศ. 2050 แต่
กระบวนการไม่ได้จบอยู่เพียงแค่น้ัน คณะท�างานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อระดม
สมองและระบนุโยบายและมาตรการทีรั่ฐบาลและกลุ่มประชาคมในภมูภิาคนีค้วรด�าเนนิการเพือ่บรรลุ
เป้าหมายตามฉากทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมา

อกีโครงการหน่ึงทีผ่สมผสานเครือ่งมอืคาดการณ์เชงิปริมาณกบัวิธกีารสร้างฉากทศัน์คอื โครงการ
ภาพอนาคตในปี 2035 : ทีดิ่น พลงังาน และน้าในประเทศไทย โดยนพินธ์ พวัพงศกร และคณะ55 ผู้วิจัย
ได้คาดคะเนภาพอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน ที่ดิน และน�้า ภายใต้ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทย 4 ฉาก 
ในค.ศ.2035 แล้วจงึถอดนยัเชงินโยบายจากภาพอนาคตดงักล่าว กระบวนการวิเคราะห์และคาดการณ์
ในงานวจัิยเริม่ต้นจากท่ีคณะผูว้จิยัพฒันาฉากทศัน์เศรษฐกจิไทยจ�านวน 4 ภาพ แล้วน�าข้อมลูของทัง้ส่ี
ภาพมาคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานของน�้า ที่ดินในภาคการเกษตร และพลังงาน โดยใช้แบบจ�าลอง
เศรษฐมิติ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันในการพยากรณ์อุปสงค์ของการใช้ทรัพยากรทั้ง
สามประเภท เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและลักษณะของข้อมูลของทั้งสามกลุ่มไม่เหมือน
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กนั คณะผูว้จิยัตระหนกัถงึจดุอ่อนของการใช้เครือ่งมอืเศรษฐมติใินการคาดการณ์อนาคต ในประเดน็
ทีว่่าปัจจยัไม่แน่นอนบางประการอาจท�าให้อนาคตไม่เป็นไปตามแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในอดีต คณะผู้วิจัย
จึงจัดกระบวนการคาดการณ์เพิ่มเติม โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพอนาคตไปยังกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับผลการศึกษาจากแบบจ�าลองเศรษฐมิติ เม่ือได้ผลการส�ารวจแล้ว จึงจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม อีกจ�านวน 2 ครั้ง ท้ายที่สุด จึงน�าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากประมวล
และสงัเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดถ่ายออกมาเป็นภาพอนาคตของทรพัยากรทัง้สามประเภท รวมถงึข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายและมาตรการที่ตอบรับกับฉากทัศน์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา

แนวทางการก�าหนดฉากทัศน์ในโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปแนวคิดดั้งเดิมของการสร้าง
ฉากทัศน์ตามแบบของเฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) กล่าวคือ มีฉากทัศน์ฐาน (base scenario) ที่
แสดงวิวัฒนาการตามแนวโน้มที่ผ่านมา (business as usual) อีกฉากหนึ่งเป็นฉากทัศน์การพัฒนา
เศรษฐกจิตามสาขาหลกัทีข่บัเคลือ่นการเตบิโต คอืฉากทศัน์ทีเ่น้นภาคอตุสาหกรรม ฉากทัศน์ท่ีเน้นภาค
การเกษตรและบริการ และท้ายสุดเป็นฉากทัศน์ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0  คณะผู้
วจิยัยงัค�านงึถงึปัจจยัหรอืจดุหกัเห (disruptive force) ทีอ่าจท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ใน
การพฒันาประเทศและการใช้ทรพัยากรทัง้สาม ประเภทโดยแบ่งปัจจยัดงักล่าวออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่

1. ปัจจยัคกุคามการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ เช่น การเตบิโตของเศรษฐกจิ
โลกและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก  

2. ปัจจยัคกุคามทีส่ามารถควบคมุได้บางส่วน เช่น ปัญหาการเมอืงไทยไม่มเีสถยีรภาพ ปัญหา
สังคมสูงวัย ปัญหาคอรัปชั่นในสังคม ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน (climate change) 
การสนับสนุนภาคท่องเท่ียวให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การดูแล
จัดการแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  

3. ปัจจัยทีส่ามารถควบคมุได้ ได้แก่ การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน การเชือ่มโยงกบัประเทศใน
ภูมิภาค ความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งออก การเผยแพร่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางและธุรกิจสตาร์ทอัพ นโยบายภาครัฐที่ดูแลจัดการใน
เรื่องของที่ดิน และการเพิ่มความเป็นเมือง 

ในส่วนนี ้คณะผูว้จิยัได้วเิคราะห์ฉากทศัน์ของทรพัยากรแต่ละประเภท โดยค�านงึปัจจยัหกัเหทีม่ี
ผลต่ออุปสงค์และอุปทานในอนาคต  ฉากทัศน์และปัจจัยไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเสนอ
แนะนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรทั้งสามประเภท

ล่าสุด ผู้เขียนได้ร่วมงานกับคณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการด�าเนินโครงการ
วิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ซึ่งคาดการณ์ภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองใน
ประเทศไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ การอยูอ่าศยั การท�างาน การเดนิทาง การซือ้ของ การเกดิ และการตาย56 
โครงการวจิยันีใ้ช้กระบวนการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ นบัตัง้แต่การก�าหนดกรอบเนือ้หา การกวาด
สัญญาณ การสร้างภาพอนาคตฐาน การสร้างภาพอนาคตทางเลือก ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ และการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์  ส�าหรับการสร้างภาพอนาคตทาง
เลือกนั้น คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการฉากทัศน์เป็นหลัก 
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การศึกษาอนาคตด้วย
วิธีชาติพันธุ์วรรณนา

นอกเหนือจากวิธีการท่ีระบุในรายการท่ีจัดท�าโดยเกลนและกอร์ดอนในโครงการมิลเลนเนียมโปรเจ
กต์แล้ว ยงัมวีธิกีารศกึษาอนาคตแบบอ่ืนทีน่่าสนใจและมกีารประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ภาพอนาคต
ของประเด็นที่สนใจเก่ียวกับประเทศไทย  หน่ึงในนั้นคือวิธีการชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic 
Futures Research) ซ่ึงต่อมาพฒันาเป็นวธิกีารวจิยัอนาคตด้วยเดลฟายแบบชาตพินัธุว์รรณนา  งาน
ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับอนาคตในประเทศไทยท่ีใช้วิธีการชาติพันธุ์วรรณนาและวิธีการเดลฟายแบบ
ชาตพัินธุว์รรณนามจี�านวนมากพอสมควร อาท ิงานศกึษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2554- 2564)57 อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง 
พ.ศ. 2558–256758 ภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า 
(ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2555–2565)59 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า60 สังเกตได้ว่า งานศึกษาอนาคตที่ใช้วิธีการกลุ่มนี้จ�านวนมาก
อยู่ในสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ต้นคิดของวิธีการศึกษาอนาคตด้วยวิธี
ชาติพันธุ์วรรณนามาจากงานอนาคตวัฒนธรรมของประเทศไทยของนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน
ที่เลือกประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาในการประยุกต์และพัฒนาวิธีการศึกษาอนาคตแบบดังกล่าว ดัง
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

อนาคตวัฒนธรรมของประเทศไทย
งานศึกษาอนาคตประเทศไทยที่ถือเป็นงานบุกเบิกส�าคัญของวงการอนาคตศึกษาในระดับโลก
คืองานศึกษาอนาคตวัฒนธรรมของประเทศไทย (Cultural Futures of Thailand) โดยรอเบิร์ต 
เทกส์เตอร์ (Robert Textor) ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Futures ใน พ.ศ. 252161 ในงาน
ดังกล่าว เทกส์เตอร์ใช้วิธีชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) ในการวิเคราะห์อนาคตทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษที ่1970 โดยการสมัภาษณ์ปัญญาชน (intellectuals) คนไทย
จ�านวน 25 คนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา 
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ในงานวิจัยดังกล่าว เทกส์เตอร์ให้เหตุผลของการเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ว่า แม้ว่าคนไทยเหล่านี้
อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงการสัมภาษณ์ แต่เป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะกลับไปอยู่ที่ประเทศไทย จึงมี
ความสนใจอย่างมากกับอนาคตของประเทศไทย วิธีการศึกษาของเทกส์เตอร์ถือว่าเป็นการบุกเบิก
แนวทางและวิธีการใหม่ในด้านอนาคตศาสตร์ เน่ืองจากแตกต่างจากวิธีการกระแสหลักที่เป็นที่นิยม
อยู่ในช่วงเวลานั้นในวงการวิชาการและวงการวางแผน คือ การคาดการณ์ด้วยวิธีการเดลฟาย แม้ว่า
เทกส์เตอร์ไม่ได้สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านอนาคตศกึษา แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ถือเป็นกลุ่มคนชนชัน้น�าของ
สังคมไทยที่มีโอกาสกลับไปมีอิทธิพลต่อการก�าหนดอนาคตของประเทศไทย 

ในขั้นแรกของกระบวนการวิจัย เทกส์เตอร์ขอให้ผู ้ให้สัมภาษณ์จินตนาการฉากทัศน์ของ
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โดยแบ่งเป็นฉากทัศน์เชิงบวกที่พึงประสงค์ และฉากทัศน์
เชงิลบทีไ่ม่พงึประสงค์ ผูว้จิยัถามค�าถามกว้าง ๆ  เกีย่วกบัอนาคตของประเทศไทย ปรากฏว่า ประเดน็
หลักที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนกล่าวถึงคือเหตุการณ์และปัจจัยด้านการเมือง โดยเฉพาะในฉากทัศน์ด้าน
ลบ  ในทกุฉากมีเหตกุารณ์ความรนุแรงทางการเมืองเกดิขึน้ และเหตกุารณ์ความรนุแรงจะเกดิขึน้ตัง้แต่
ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1980 โดยคาดว่าจะยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี  นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ยัง
เชื่อว่า ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจจะเป็นสาเหตุของความรุนแรงด้านการเมืองที่เกิดขึ้นตาม
มา  ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากผลการศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานอนาคตศึกษาเกี่ยวกับประเทศตะวันตก ซึ่งมักเน้นปัจจัยด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจเป็นหลัก 

ฉากทัศน์หลักที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงแรกมีอยู่ 2 ภาพด้วยกัน ได้แก่ ฉากทัศน์ของ
ความต่อเนื่องของการปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหาร และฉากทัศน์ของการปกครองโดยระบอบ
คอมมวินสิต์หรอืสงัคมนยิมทีค่รองอ�านาจหลงัจากการต่อสูแ้ละความรนุแรงทีย่ดืเยือ้เป็นเวลานาน ขัน้
ตอนต่อมาของงานวจิยัคอืการสมัมนาในกลุม่คนไทยทีใ่ห้สมัภาษณ์ ภายใต้หัวข้อ “Thailand’s future: 
the quest for a third path” กิจกรรมหนึ่งของการสัมมนาคือการระดมสมองเพื่อแบ่งฉากทัศน์ทั้ง
สองภาพออกเป็นอีกสองฉากย่อยตามที่แสดงในตารางที่ 17

ผลลัพธ์จากการระดมสมองคือฉากทัศน์ที่ 3 ซึ่งแสดงภาพที่กลุ่มคนสายกลางของฝ่ายซ้ายและ
ฝ่ายขวาเจรจาต่อรองกัน หลังจากผ่านการต่อสู้และความรุนแรงที่ยืดเยื้อและเสียเลือดเนื้อ ฉากทัศน์

ที่มา: Textor (1978), 35

ตารางที่ 17
ฉากทัศน์อนาคตประเทศไทยตามการแบ่งกลุ่มคนของเทกสเตอร์
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ที ่3 เป็นภาพของการปกครองแบบสงัคมนยิมทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากบางกลุม่ในฝ่ายทหาร  ผลลพัธ์
ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งจากการศึกษานี้คือคุณค่า (values) ที่พึงประสงค์ 12 ด้านส�าหรับอนาคตของ
ประเทศไทยที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีฉันทามติร่วมกัน ได้แก่ (1) การด�ารงซึ่งเอกราชของประเทศ (2) การ
เลือกที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย (3) การลดความเหล่ือมล�้าในสังคม (4) รัฐบาลต้องตอบ
สนองความต้องการของประชาชน (5) ต้องลดคอรัปชั่นและลดการเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม (6) 
ต้องเพิ่มเสรีภาพ (7) ต้องลดความรุนแรงลงให้ได้มากที่สุด (8) ต้องลดความไม่เป็นระเบียบให้เหลือ
น้อยทีส่ดุ แม้ว่าอาจไม่มคีวามรนุแรง (9) ต้องจ�ากดัจ�านวนประชากร (10) ต้องรกัษาสภาพส่ิงแวดล้อม 
(11) เศรษฐกิจต้องเติบโต และ (12) รัฐบาลต้องควบคุมเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด

เทกส์เตอร์วิเคราะห์คุณค่าเหล่าน้ีเพิ่มเติม โดยแบ่งคุณค่าที่สังคมให้ความส�าคัญเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ระเบียบ (order) การเติบโต (growth) ความเท่าเทียมกัน (equity) และเสรีภาพ (freedom) 
จากนั้นจึงวิเคราะห์การแลกกันหรือการได้อย่างเสียอย่าง (trade offs) ระหว่างคุณค่าเหล่านี้ ทั้ง
ระหว่างระเบยีบกบัการเตบิโต ระเบยีบกบัความเท่าเทยีมกัน ระเบยีบกบัเสรภีาพ  การเตบิโตกบัความ
เท่าเทียมกัน การเติบโตกับเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันกับเสรีภาพ 

จากผลลพัธ์และบทเรยีนจากงานวจิยัข้างต้น เทกส์เตอร์ได้ด�าเนนิงานวจัิยต่อเนือ่งเพิม่เติมอกี ซึง่
ต่อมากลายเป็นพื้นฐานของวิธีวิจัยด้านอนาคตศึกษาที่เรียกว่า การวิจัยอนาคตด้วยชาติพันธุ์วรรณนา  
วิธีการนี้เน้นการวิเคราะห์อนาคตจากมุมมองด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มคน เพื่อทราบถึงการรับรู้และความชอบของแต่ละคนเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต  วิธี
การน้ีประยุกต์แนวคิดและวิธีชาติพันธุ์วรรณนาของสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural 
anthropology) ให้เข้ากับกรอบแนวคิด ความต้องการและข้อจ�ากัดของงานวิจัยด้านอนาคตศึกษา62 

งานวิจัยที่เป็นพื้นฐานแนวคิดของเทกส์เตอร์ท่ีเสนอให้ใช้วิธีชาติพันธุ์วรรณนาในการศึกษาภาพ
อนาคตยงัคงเป็นเรือ่งภาพอนาคตของประเทศไทย  แต่ส�าหรบัผลงานครัง้หลงั ซึง่ตพีมิพ์ใน พ.ศ. 2538 
เทกส์เตอร์ได้เลือกสัมภาษณ์ สิปปนนท์ เกตุทัต ซึ่งมีประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาประเทศของ
ไทยกว่า 30 ปี โดยใช้วธิชีาตพินัธ์ุวรรณนาเป็นวธิกีารวจิยัหลกั และร่วมเขยีนภาพฉากทัศน์อนาคตของ
ประเทศไทยในงานศึกษาที่ต่อเนื่องจากงานดังกล่าว

พืน้ฐานทางภววทิยา (ontology) ของวธิกีารและเนือ้หาในงานวจัิยดงักล่าวมคีวามน่าสนใจและ
ส�าคญัตรงทีว่่า ไม่มข้ีอเทจ็จรงิเกีย่วกบัอนาคต (future facts) มีแต่ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัปัจจบุนัและอดตี  
อนาคตเป็นเพยีงสิง่ทีส่ร้างขึน้ (construct) และไม่มกีารด�ารงอยูท่ีเ่ป็นภววสิยั (objective existence)  
ดงันัน้ เทกส์เตอร์จงึเน้นว่า งานวจิยัดงักล่าวไม่ได้ศกึษาอนาคตในตวัเอง (per se) แต่ศกึษาภาพลกัษณ์
ทีค่นคนหนึง่มอียูใ่นปัจจบุนัเกีย่วกบัปรากฏการณ์หรอืวฒันธรรมทีม่โีอกาสเกดิขึน้และน่าจะเกดิขึน้ใน
อนาคต รวมถึงภาพที่พึงประสงค์ที่คนคนนั้นต้องการให้เกิดขึ้น ภาพลักษณ์และความพึงพอใจเหล่านี้
อาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นอนาคตจริงต่อไป ดังนั้น เทกส์เตอร์จึงคาดหวัง
ว่า การวิจัยอนาคตด้วยวิธีชาติพันธุ์วรรณนาจะสามารถดึงเอาประเด็นส�าคัญออกมาจากผู้ให้ข้อมูล 
เพื่อวิเคราะห์ สรุป ตีความและน�าเสนอทางเลือกส�าหรับอนาคตต่อไปได้ 
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เทกส์เตอร์เลือกประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาในการทดลองและประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าว 
เนื่องจากในทศวรรษที่ 1970 ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตดัง
กล่าวไม่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง โดยท�าให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย 
ทัง้กบัสิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละสงัคม รวมถงึแรงกดดนัต่อองค์ประกอบด้านจรยิธรรมทีมุ่ง่สร้างความ
สมดุลกลมเกลียว (harmony) และความพอประมาณตามหลักคิดในพุทธศาสนา 

ปรากฏการณ์หลักท่ีเป ็นเป้าหมายของการศึกษาของเทกส์เตอร์คือแนวคิดเวลานิยม 
(tempocentrism) ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์เราให้ความสนใจน้อยเกินไปหรือให้ความสนใจผิดไปใน
ประเด็นเกี่ยวกับอนาคต แม้ว่ามนุษย์จะคาดหมายอนาคตในหลายด้านอยู่ตลอดเวลา แต่มักเกิดขึ้น
อย่างผิดเวลา ค�าว่าเวลานิยมสื่อถึงสภาพวัฒนธรรมความคิด (phychocultural state) ที่มนุษย์ใช้
กรอบเวลาผดิในการวเิคราะห์และค�านงึถึงอนาคต โดยเฉพาะในกรณทีีต้่องวางแผนนโยบายระยะยาว 
ปัญหานี้จึงมักเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ต้องจัดการกับความท้าทายเฉพาะหน้าในระยะสั้น 

ในกระบวนการสร้างภาพอนาคตของประเทศไทยในงานวิจัยดังกล่าว รอเบิร์ต เทกส์เตอร์
ได้สัมภาษณ์สิปปนนท์ เกตุทัต โดยเริ่มจากค�าถามทั่วไปเก่ียวกับอนาคตด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย จากนั้น ผู้วิจัยจึงประมวลและเรียบเรียงประเด็นส�าคัญ แล้วส่งกลับไปให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นหรือปรับแก้ตามที่คิดว่าเหมาะสม ในการสัมภาษณ์ขั้นแรกผู้วิจัยขอให้ ผู้
ตอบจินตนาการภาพระบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย 100 ภาพในต�าแหน่งที่ต่อเนื่องกันจาก
ภาพที่แย่ที่สุดคือต�าแหน่งที่ 1 ไปยังภาพที่ดีที่สุดคือต�าแหน่งที่ 100 ภายในเวลาที่เลือกเอง ในกรณีนี้ 
ผู้ตอบเลือก พ.ศ. 2563 เป็นปีเป้าหมายของฉากทัศน์ที่จินตนาการขึ้นมา ภาพอนาคตทั้ง 100 ภาพ
แสดงอนาคตของระบบสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ภาพที่เกินออกจาก 100 
ถือว่าเป็นภาพอุดมคติหรือยูโทเปีย (utopia) ท่ีไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่ก�าหนด ในขณะที่
ภาพที่เกินออกจากศูนย์ถือว่าเป็นภาพฝันร้ายหรือดิสโทเปีย (dystopia)

ในการสมัภาษณ์รอบต่อมา เทกส์เตอร์ขอให้ผูใ้ห้สมัภาษณ์สร้างภาพอนาคต 3 ภาพ ภาพแรกเป็น
ภาพอนาคตที่ประมาณต�าแหน่ง 85 ถึง 90 แม้ว่าอาจไม่ใช่ภาพอนาคตที่ดีที่สุด แต่ถือเป็นภาพที่พึง
ประสงค์และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง จากนั้น จึงเป็นการสร้างภาพที่ไม่พึงประสงค์ตรงที่ต�าแหน่งประมาณ 
10 ถึง 15  ในการวิจัยส่วนนี้ เทกส์เตอร์พบว่า ฉากทัศน์เชิงบวกมักใช้เวลาในการระบุรายละเอียด
นานกว่าฉากทัศน์เชิงลบ เมื่อผู้ตอบได้เขียนภาพอนาคตทั้งสองแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการระบุภาพ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด (most probable) ซึ่งไม่เกี่ยวกับความพึงประสงค์หรือความกลัวของผู้
ตอบ ในขัน้ตอนนี ้ผูต้อบต้องพจิารณาถงึช่องว่างระหว่างสิง่ทีต่นเองคาดหวงักบัสิง่ทีคิ่ดว่าจะเกดิขึน้ได้
จริง วิธีการนี้ท�าให้ผู้ตอบต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ที่คาดว่าจะลดช่องว่างดังกล่าวได้จริง

วธิกีารศึกษาอนาคตทีใ่ช้เครือ่งมอืแบบชาตพินัธุว์รรณนาต้องใช้ค�าถามทีส่ร้างความชดัเจน (clarity) 
ความครอบคลมุ (comprenhensiveness) บรบิท (contextualization) และความสอดคล้อง (coher-
ence) ในขณะเดยีวกนั วิธศีกึษาดงักล่าวท�าให้เกดิความยดืหยุ่นและการปฏสิมัพนัธ์อันดรีะหว่างผู้วจิยั
กับผู้ตอบค�าถาม อีกทั้งการเริ่มต้นกระบวนการจากการสร้างฉากทัศน์เชิงบวกตามด้วยฉากทัศน์เชิง
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ลบท�าให้สามารถเข้าใจถึงหลกัการและคณุค่าของผูต้อบในการพจิารณาเก่ียวกบัอนาคตได้เป็นอย่างดี 
กระบวนการดงักล่าวยงัเปิดโอกาสให้ผูต้อบสามารถพนิจิพเิคราะห์รายละเอยีดของค�าตอบของตนเอง
อย่างละเอียดและเป็นระบบ 

ในกรณีของฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้นจริง เทกส์เตอร์พบว่า ผู้ตอบไม่ค่อยพึงพอใจกับภาพอนาคต
ทีพั่ฒนาขึน้มาตอนแรกเท่าใดนกั เทกส์เตอร์จงึเพิม่เนือ้หาอกีหนึง่บท ซึง่มเีนือ้หาเน้นฉากทศัน์เชงิบวก
ทีอ่าจไม่ใช่ภาพท่ีเป็นไปได้มากทีส่ดุ แต่เป็นภาพอนาคตทีเ่ชือ่ว่าเกดิขึน้ได้ได้ ถ้าประเทศไทยมผีูน้�าทีด่ี
และมโีชคช่วยในบางเรือ่ง ฉากทศัน์แนวนีเ้รยีกว่า possidictive ซึง่เชือ่ว่า ฉากทศัน์ทีส่�าคญัไม่ต้องเป็น
ฉากทศัน์ทีมี่โอกาสเกิดสงูทีสุ่ด แต่เป็นฉากทศัน์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้สงูพอทีคุ้่มกบัความพยายามอย่างเตม็
ที่เพื่อให้บรรลุผลตามฉากทัศน์นั้น ส่วนส�าคัญส่วนต่อจากนั้นจึงอยู่ที่การค้นคิดและก�าหนดนโยบาย
ส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยเป็นไปตามฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นมา

เทกส์เตอร์กล่าวทิง้ท้ายไว้ในบทความวิจยัดังกล่าวว่า ผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะตามฉากทศัน์
ที่พัฒนาขึ้นมานั้น ต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะสามารถประเมินได้ แต่อย่างน้อยหนังสือฉากทัศน์ที่เขียน
ไว้กไ็ด้รบัความสนใจอย่างแพร่หลายในกลุม่ผูน้�า นกันโยบายและนกัวางแผนของประเทศไทยในยคุนัน้ 
ประกอบกับ ดร.สิปปนนท์เองก็รับต�าแหน่งผู้บริหารประเทศในระดับรัฐมนตรีและผู้น�าองค์กรส�าคัญ
ในการวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉากทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมาน่าจะเป็นประโยชน์
ส�าหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในด้านเหล่านี้

นอกจากนี้วิธีการข้างต้นน้ี งานวิจัยเก่ียวกับอนาคตจ�านวนหนึ่งในประเทศไทยได้วิเคราะห์แนว
โน้มการเปลีย่นแปลงจากอดตีถงึปัจจบุนั และพยายามคาดการณ์อนาคตโดยใช้วิธสีอบถามความคดิเห็น
ของผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกับประเดน็ทีต้่องการศกึษา โดยตัง้ค�าถามตรง ๆ  เกีย่วกบัภาพอนาคต 
เช่น ในงานวจิยัทีศ่กึษาสภาพการณ์ของภาพยนตร์ไทยในอนาคต63 ค�าถามชดุหนึง่ในแบบสอบถามเป็น
ค�าถามง่าย ๆ เช่น ท่านคิดว่าภาพยนตร์ไทยอนาคตจะเป็นอย่างไร บางค�าถามเป็นประโยคที่เปิดให้ผู้
ตอบเลอืกว่า เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืเฉย ๆ  กบัประโยคนัน้ เช่น ในอนาคตภาพยนต์ไทยจะได้รบัการ
ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น จะแข่งขันกับตลาดภาพยนตร์ในต่างประเทศมากขึ้น ฯลฯ เมื่อได้ค�า
ตอบจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงเอาค�าตอบไปประมวลและวิเคราะห์ต่อในเชิงสถิติ โดยอาจเสริม
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาอนาคตด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถได้ข้อมูลที่แสดงภาพอนาคต
ของผูท้ีเ่กีย่วข้องมาได้ระดบัหนึง่ แม้ว่าอาจไม่เป็นตามหลักการและวธิกีารแนวอนาคตศาสตร์ท่ีพฒันา
มาอย่างเป็นระบบดังเช่นวิธีการเดลฟายหรือวิธีชาติพันธุ์วรรณนาก็ตาม

การศึกษาอนาคตด้วยเดลฟายแบบชาติพันธุ์วรรณนา
วิธีการหนึ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากวิธีชาติพันธุ์วรรณนาของเทกส์เตอร์คือการผสมผสานวิธีเดล
ฟายกับวิธีชาติพันธุ์วรรณนา ซึ่งเสนอเป็นครั้งแรกโดยจุมพล พูลภัทรชีวิน ในระหว่างการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (Minnesota) สหรัฐอเมริกา และพบกับรอเบิร์ต เทกส์เตอร ์
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วิธีการศึกษาอนาคตด้วยเดลฟายแบบชาติพันธุ์วรรณนามุ่งเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของวิธีการที่มี
มาแต่เดิมทั้งสองวิธี ในการนี้ จุมพล พูลภัทรชีวินจึงทดลองวิเคราะห์กรณีศึกษาอนาคตทางเลือกของ
มหาวิทยาลัยไทยโดยใช้วิธกีาร EDFR ที่พัฒนาขึ้นมา64 และเผยแพร่แนวคิดและวิธีการดังกล่าวในงาน
เขียนและงานวิจัยในช่วงต่อมาทั้งที่เป็นภาษาไทย65 และภาษาอังกฤษ66 

งานวจิยัในประเทศไทยทีป่ระยกุต์ใช้วธิกีาร EDFR ในการศึกษาอนาคตครอบคลุมหวัข้อในหลาย
สาขา ทั้งสาขาการพยาบาล อาทิ เรื่องอนาคตบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเอง67 และเรื่องรูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย68 ไปจนถึง
เรื่องแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม69 ทั้งนี้ 
กลุ่มงานวิจัยที่ใช้เทคนิค EDFR ที่พบมากที่สุดคืองานวิจัยด้านการศึกษา อาทิ การศึกษาอนาคตของ
การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษา70  การพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ71 และอนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี72 
รวมถึงงานวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาอีกจ�านวนหนึ่งที่ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในการศึกษา
ภาพอนาคตในประเทศไทย

ข้อสงัเกตหนึง่จากการประมวลงานวจิยัในประเทศไทยทีใ่ช้เทคนคิการศกึษาอนาคตแนวนีค้อื โดย
มากเป็นการศกึษาแนวโน้ม การเปลีย่นแปลงและภาพอนาคตในเชงิปฏิฐาน พร้อมกบัการเชือ่มโยงต่อ
ไปยังประเด็นเชิงปทัสถานท่ีค่อนข้างชัดเจน ผลลัพธ์จากการวิจัยจึงมีนัยเชิงนโยบายชัดเจนในระดับ
หนึง่ แต่งานวจิยัทีป่ระมวลมามักไม่มีกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีและไม่มกีารวเิคราะห์ปัจจยัและบรบิททีม่ี
ผลต่อประเด็นการวจัิยนัน้เท่าใดนกั งานวจิยัจงึดเูหมอืนเน้นการทดลองใช้เทคนคิวธิกีารศกึษาอนาคต
มากกว่าการทดสอบสมมติฐานหรือทฤษฎี  ด้วยเหตุดังกล่าว ผลการศึกษาจากงานเหล่านี้จึงไม่น�าไป
สู่การสร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นข้อจ�ากัดไม่ใช่เฉพาะ
ของวิธีการวิจัยแนวนี้ แต่เป็นข้อจ�ากัดของอนาคตศึกษาในภาพรวมก็เป็นได้
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หนังสือด้านอนาคต
ศาสตร์ภาษาไทย

ที่ผ่านมานักเขียนและนักวิจัยชาวไทยได้ประมวลความรู้ด้านอนาคตศาสตร์มาแล้วบ้าง โดยตีพิมพ์เผย
แพร่เป็นบทความวิชาการ ต�าราและหนังสือออกมาเป็นภาษาไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์อนาคต (ชัยวัฒน์ คุประตกุล)
ชัยวัฒน์ คุประตกุล ถือเป็นนักวิจัยและนักเขียนรุ่นแรกคนหนึ่งของประเทศไทยที่เขียนบทความเกี่ยว
กับอนาคตศาสตร์และน�าเสนอความคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตในด้านต่าง ๆ ไว้หลายงานด้วยกัน อาทิ 
ในบทความชื่อ รัตนโกสินทร์ 400 ซึ่งตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2525/26 ชัยวัฒน์แนะน�าอนาคตศาสตร์ โดย
อธบิายความหมาย ความเป็นมา และหลกัการพืน้ฐานของศาสตร์ดงักล่าว แล้วน�าเสนอภาพววิฒันาการ
ของประเทศไทยนับตั้งแต่เริ่มยุครัตนโกสินทร์ ไปจึงภาพอนาคตของประเทศไทยในปีที่ 400 ของยุค
รัตนโกสินทร์ คือ พ.ศ. 272573 ปัจจัยที่ดูเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญของภาพอนาคตตามที่ผู้เขียน
น�าเสนอคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ เนื้อหาในบทความไม่ได้น�าเสนอเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวกเท่านั้น แต่รวมถึงภาพอนาคตในเชิงลบ ทั้งความวุ่นวายสับสนในสังคม ปัญหาการผลิตอาหารไม่
พอเพียงต่อประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นต้น เนื้อหาส่วนนี้ดูคล้ายกับการน�าเสนอฉากทัศน์
ที่เขียนข้ึนมาจากแนวโน้มที่ผู้เขียนสังเกตมาและจินตนาการไปพร้อมกัน นับว่าเป็นบทความที่เปิดมุม
มองเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ให้กว้างมากขึ้นส�าหรับผู้อ่าน แม้ว่าอาจไม่ได้แสดงวิธีการศึกษาตามหลัก
อนาคตศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยตรงก็ตาม 

ในอีกบทความหนึ่ง คือ “วิถีแห่งนักอนาคตศาสตร์” จากพรมแดนความรู้ (วาระครบรอบ 100 
ปี พระนาอนุมานราชธน) ซึ่งเผยแพร่โดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. 
2532 ชัยวัฒน์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอนาคตศาสตร์กับโหราศาสตร์  โดยอธิบาย
ว่า อนาคตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่แสดงภาพอนาคตที่มีหลายลักษณะและรูปแบบ และเป็นอนาคต
ที่มนุษย์อาจสามารถสร้างขึ้นเอง ในขณะที่โหราศาสตร์มุ่งแสดงภาพอนาคตเดียวและเป็นอนาคตที่
ก�าหนดไว้แล้ว 

บทความดังกล่าวยังบรรยายถึงความเป็นมาของอนาคตศาสตร์ในต่างประเทศจากอดีตจนถึงช่วง 
พ.ศ. 2532 รวมถงึความพยายามจดัตัง้สมาคมอนาคตนยิมแห่งประเทศไทย (Thailand Future Society) 
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ใน พ.ศ. 2530 และการจัดต้ังสถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย หรอืทีดอีาร์ไอ ท่ีด�าเนนิงานศกึษา
และวิจัยเชิงนโยบายเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศไทยในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะงาน
วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

บทความดังกล่าวยังกล่าวถึงนักอนาคตศาสตร์ที่ส�าคัญของโลก และน�าเสนอแนวคิดและเทคนิค
วิธีพยากรณ์อนาคตต่าง ๆ โดยน�าเสนอรายละเอียดพอสังเขปเกี่ยวกับเทคนิควิธีที่ได้รับความนิยม
ที่สุด 3 วิธี คือ วิธีต่อแนวโน้ม (trend extrapolation) วิธีการเดลฟายและเทคนิคสร้างฉากอนาคต 
(scenario)  ชยัวฒัน์กล่าวไว้ในบทความดงักล่าวว่า ยงัไม่มหีลกัสตูรและการเรยีนการสอนด้านอนาคต
ศาสตร์โดยตรงในประเทศใน พ.ศ. 2532 แต่คาดว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนด้านอนาคตศาสตร์
ในอนาคตอันใกล้74 เป็นที่น่าสนใจว่า ณ เวลานี้ใน พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านนี้โดยตรง
ในประเทศไทย ชยัวฒัน์เขยีนส่งท้ายในบทความดงักล่าวว่า ทกุคนสามารถเป็นนกัอนาคตศาสตร์ได้ ถ้า
เชื่อว่าอนาคตอยู่ในก�ามือของตนเอง และเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะสร้างอนาคตขึ้นมา มิใช่
ตามพรหมลิขิต ดวง หรืออ�านาจธรรมชาติใด ๆ อีกทั้งอนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับประชาชนคน
ไทยส่วนใหญ่เป็นส�าคัญ  แนวคิดดังกล่าวสะท้อนแนวคิดหลักของอนาคตศึกษาในยุคนั้นและในยุคต่อ
มาที่เชื่อว่า อนาคตสามารถก�าหนดได้ด้วยการตัดสินใจและการด�าเนินการในปัจจุบัน

อีกบทความหนึ่งที่ชัยวัฒน์ คุประตกุลเขียนไว้ในวารสาร มิติที่ 4 ฉบับพิเศษ 3 ใน พ.ศ. 2531 
คือเรื่อง “ประวัติศาสตร์อนาคต” โดยมีเนื้อหาอธิบายแนวคิด หลักการ และตัวอย่างการเขียนบันทึก
หรือล�าดับเหตุการณ์ที่คาดว่าหรือหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกบทความหนึ่งคือ “อนาคตศาสตร์กับ
นิยายวิทยาศาสตร์” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารมิติที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทและความส�าคัญของนิยาย
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะส�าหรับการสร้างภาพอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายกับอนาคตศาสตร์ แต่แตก
ต่างกันในด้านวิธีการมองอนาคตและขอบเขตความเป็นไปได้ของอนาคต75 

ชัยวัฒน์ยังเขียนชุดบทความ “เทคโนโลยีสู่อนาคต” ในนิตยสารพบโลก ใน พ.ศ. 253476 เนื้อหา
หลักคือการแนะน�าเทคโนโลยีท่ีคาดว่าน่าจะมีผลต่ออนาคตของมนุษย์ ทั้งเทคโนโลยีการแพทย์ 
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลยี รวมถึงอนาคตของ
การเรียนรู้และการส�ารวจอวกาศ  บทความเก่ียวกับอนาคตศาสตร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ใน
หนังสือ “ประวัติศาสตร์อนาคต” ซึ่งตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์คบไฟ ใน พ.ศ. 2540

อนาคตศาสตร์ (นาตยา ปิลันธนานนท์)
เท่าทีส่ามารถสบืค้นได้ในงานศึกษาครัง้นี ้หนงัสอื “อนาคตศาสตร์” ของนาตยา ปิลนัธนานนท์77 ซึง่เผยแพร่
ใน พ.ศ. 2526 น่าจะเป็นต�าราอนาคตศาสตร์เล่มแรกท่ีเขยีนเป็นภาษาไทย และครอบคลมุองค์ประกอบ
ของความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาในฐานะศาสตร์แขนงหนึ่ง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้ความส�าคัญ
กับการศึกษาอนาคตในฐานะวิธีการและเครื่องมือในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ สมมติฐานหลักคือ
มโนทัศน์เกี่ยวกับอนาคตมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ความสามารถของผู้เรียนในการมอง
อนาคตจะสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางการเรียนและประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความ
สามารถในการด�ารงชีวิตอยู่และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม พื้นฐานความรู้และทักษะในการ
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ศึกษาที่มุ่งไปยังอนาคตข้างหน้า จึงเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

หนงัสอืเล่มนีแ้บ่งออกเป็น 12 บท สองบทแรกกล่าวถงึการเปล่ียนแปลงในประวติัศาสตร์โลก และ
แนวโน้มและปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื้อหาใน 3 บทต่อมาเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
แสวงหาอนาคตและมโนทัศน์และหลักการท่ีเป็นพื้นฐานของอนาคตศาสตร์ รวมไปถึงเนื้อหาที่อธิบาย
เกี่ยวกับนักอนาคตศาสตร์และแนวคิดเรื่องอนาคต เนื้อหาส่วนที่ 3 ตั้งแต่บทที่ 6 ถึง 10 เป็นเรื่องเกี่ยว
กบัการสอนอนาคตศาสตร์ ทัง้หลักสตูร วธิสีอน กิจกรรมการสอน การสร้างจินตนาการอนาคตด้วยนยิาย
วิทยาศาสตร์  การสืบสวนสอบสวนค่านิยมและอนาคตศาสตร์ และการประเมินผลการศึกษาอนาคต
ศาสตร์  บทสุดท้ายเป็นเรื่องคุณประโยชน์ในภาพรวมของอนาคตศาสตร์

เนื้อหาในบทที่ 7 ประมวลวิธีการพยากรณ์ที่ส�าคัญไว้จ�านวนหน่ึง อาทิ วิธีการเดลฟาย วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยตาราง วงล้ออนาคต วิธีการสร้างอนาคตจ�าลอง การเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับอนาคต 
(scenario) วิธีต้นไม้ความเก่ียวข้อง การวิจัยด�าเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ การ
วิเคราะห์ระบบ การประเมินเทคโนโลยี  การคาดการณ์ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบมอนติคาร์โล (Monte 
Carlo Analysis) การพยากรณ์สัณฐาน (Morphological forecasting)  อนาคตทางเลือก การคาด
การณ์ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์ (Bayesian statistical forecasting) การวิเคราะห์แรงผลักดัน 
(Force Analysis) การวิเคราะห์แบบห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) การวิเคราะห์ด้วยสัญญาณของ
การเปลี่ยนแปลง (Precursor Forecasting) ผู้เขียนยังยกตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการสอนแนวคิดและ
วิธีการศึกษาอนาคตข้างต้น

นอกจากการประมวลความรู้พื้นฐานเก่ียวกับอนาคตศาสตร์ หนังสือเล่มดังกล่าวยังมีเนื้อหาท่ีน่า
สนใจในบทก่อนสุดท้ายเก่ียวกับโลกพระศรีอาริย์ (utopian) ซ่ึงถือเป็นโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วย
สันติสุข ความมั่นคงและความสุข นับเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติแบบยูโทเปียแบบหนึ่ง ข้อเสนอส�าคัญของ
เนื้อหาในบทนี้คือ แม้ว่าสังคมพระศรีอาริย์อาจไม่ใช่สังคมที่สมบูรณ์ที่สุดในทุกรูปแบบ และเป็นไปไม่
ได้ที่จะอธิบายโลกในอุดมคติให้ทุกคนพอใจได้ แต่เราสามารถสร้างมโนทัศน์ของโลกที่พึงประสงค์ได้ 
แม้ว่าอาจไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์ที่สุดก็ตาม

หยั่งรู้อนาคต (อนุช อาภาภิรม)
หนังสือ “หยั่งรู้อนาคต: หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคอนาคตศึกษา” โดยอนุช อาภาภิรม เป็นหนังสือ
เล่มหนึ่งที่ประมวลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษาเป็นภาษาไทยได้อย่างละเอียดและครอบคลุม 
หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์โดยมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2553 จึงถือว่าไม่เก่ามาก เนื้อหาหลาย
ส่วนอธิบายแนวโน้มส�าคัญในระดับโลกที่ยังคงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

โครงสร้างเนือ้หาของหนงัสอืแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เนือ้หาส่วนแรกมุง่สร้างความเข้าใจพืน้ฐานและ
หลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัอนาคตศกึษา โดยเริม่จากองค์ประกอบพืน้ฐานของอนาคตศกึษา ค�าอธบิายเกีย่ว
กบัเวลา ซึง่เป็นพืน้ฐานของการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัอนาคต เรือ่งหลกัการอนาคตศกึษา ซึง่ประกอบ
ด้วยความเชื่อทั่วไปเก่ียวกับอนาคตศึกษา โดยเฉพาะความเช่ือที่ว่า ภาพอนาคตไม่ได้มีหนึ่งเดียวแต่มี
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หลากหลาย  ตามด้วยเนือ้หาทีร่ะบถุงึค�าถามพืน้ฐานของอนาคตศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบั
อนาคต เนือ้หาส่วนทีส่องเป็นส่วนทีผู่เ้ขียนให้ความส�าคญัเป็นพิเศษ คอื ทฤษฎีและกรอบความคดิส�าคัญ
ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ปรากฏการณ์และเหตกุารณ์ต่าง ๆ  โดยมทีัง้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาส่วนที่สามอธิบายเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาอนาคต 
เนื้อหาส่วนสุดท้ายน�าเสนอแนวทางการน�าเอาหลักการและเทคนิคอนาคตศึกษาไปปฏิบัติต่อ

เนือ้หาในหนงัสอืเล่มดงักล่าวอธบิายทฤษฎด้ีานสงัคมศาสตร์อยูบ้่าง แต่เนือ้หาหลกัสือ่ถงึความเชือ่
พืน้ฐานว่า ปัจจยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นแรงขบัเคล่ือนส�าคัญทีท่�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต โดยเฉพาะพื้นฐานด้านหลักเหตุผล เน้ือหาเก่ียวกับวิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของ
อนาคตศกึษาทีป่ระมวลไว้ในหนงัสอืเล่มนีข้ยายความไปบางส่วนแล้วในบทท่ี 2 และ 3 ในหนงัสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้น�าเสนอหัวข้อหน่ึงท่ีน่าสนใจเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต ผู้เขียนเรียกความเชื่อมโยงนั้นว่า “เส้นด้ายอนาคต” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เชื่อมอดีต ปัจจุบันและ
อนาคตของสังคมมนุษย์ในทางโลกวิสัยและเป็นวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน องค์ประกอบของ “เส้นด้าย
อนาคต” ม ี3 ประการ ได้แก่ (1) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่เป็นปัจจยัทีข่บัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง
ชีวิตมนุษย์และสังคม เป็นปัจจัยท่ีช่วยต้านหายนะท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยชาติ และเป็นปัจจัยที่แสดงให้
เห็นถึงข้อจ�ากัดด้านต่าง ๆ ทั้งข้อจ�ากัดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อจ�ากัดของระบบที่มนุษย์
สร้างขึ้น อาทิ ระบบเศรษฐกิจ ระบบเมือง และระบบการเมือง  (2) การจัดระเบียบหรือการควบคุม
ทางสังคม ทั้งการจัดระดับการควบคุมตามโครงสร้างสังคม เช่น ชนชั้นในสังคม  การควบคุมด้านการ
ปกครอง การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม รวมถึงการจัดระเบียบโลกด้วยกฎหมาย ข้อ
ตกลงและมาตรฐานต่าง ๆ และ (3) ตัวมนุษย์เอง ซึ่งเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ โดยการรับรู้และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต การคาดหวังกับอนาคต และการรับผลลัพธ์จากการปฏิบัติ78 

ทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ในฐานะพื้นฐานของอนาคตศึกษาที่ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้มีตั้งแต่
ทฤษฎีความมั่งคั่ง ทฤษฎีสังคมนิยม วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ทฤษฎีชนชั้นน�า ทฤษฎีสมคบคิด
ไปจนถึงทฤษฎีอนัตตา ส่วนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนประมวลแนวคิดเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ 
ทฤษฎีไร้ระเบียบ ทฤษฎีฟิสิกส์ของนิวตัน กฎอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) ทฤษฎีสร้างทรง 
(Constructal Theory) ทฤษฎวีวิฒันาการ จติวคิราะห์และวทิยาศาสตร์แห่งการรบัรู้ ปัญญาประดษิฐ์ 
ไปจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัม

หนงัสอืเล่มดงักล่าวยงัอธบิายถึงเทคนคิการท�านายอนาคตแบบเก่า ทัง้แบบทีม่ผีูท้�านายท่ีชดัเจน 
เช่น โหร หมอดู คนทรงและนักนั่งทางใน ฯลฯ และแบบการเสี่ยงทาย เช่น การเสี่ยงติ้วเสี่ยงเซียมซี 
รวมถึงหลักการและวิธีการของการท�านายแบบเก่า ซ่ึงแตกต่างจากกรอบแนวคิดและวิธีการของการ
คาดการณ์อนาคตด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์  เทคนิคอนาคตศึกษาที่ผู้เขียนประมวลไว้ในหนังสือเล่ม
ดงักล่าว ได้แก่ วธิฉีากอนาคต (scenario) เทคนคิเดลฟาย วธีิการไต่ถามผูเ้ชีย่วชาญกบัการไต่ถามชาว
บ้าน รวมถึงวิธีเห็นล่วงหน้า (foresight) วิธีวิเคราะห์แนวโน้ม และการรู้เอง 

บทสุดท้ายของหนังสือเล่มน้ีเป็นเรื่องการน�าหลักการและเทคนิคอนาคตศึกษาไปปฏิบัติ โดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพอนาคตของศตวรรษที่ 21 อาทิ โลกาภิวัตน์ การจัดระเบียบโลก สงครามโลก
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ครั้งต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และค่านิยมของคนในโลก ข้อเสนอหนึ่งของผู้เขียน
คือ ศรวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านของระบบทุน จากระบบทุนการเงิน (financial 
capitalism) เป็นระบบทุนแบบอื่น ตัวเลือกที่มีอยู่ได้แก่ ทุนนิยมรากหญ้า ทุนนิยมสร้างสรรค์ (crea-
tive capitalism) และทุนนิยมธรรมชาติ (natural capitalism) นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21

อนาคตศึกษา (สุรชาติ บ�ารงสุข)
วงการวชิาการและนโยบายด้านความมัน่คงของประเทศไทยกต็ระหนกัถงึความส�าคญัของอนาคตศกึษา
เช่นกัน จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 87 ใน พ.ศ. 2554 เรื่อง “อนาคตศึกษา (Futures Stud-
ies)” โดยมี สุรชาติ บ�ารุงสุข เป็นบรรณาธิการ79 รวบรวมบทความและบทสรุปจากการเสวนาความ
มั่งคง “อนาคตศึกษากับการประเมินภัยคุกคาม” ซึ่งจัดโดยสถาบันการข่าวกรอง ส�านักข่าวกรองแห่ง
ชาติ ร่วมกับโครงการความมั่นคงศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 จุลสารฉบับดังกล่าวประกอบด้วย
บทความโดยอนุช อาภาภิรม ซึ่งอธิบายแนวคิด หลักการและวิธีการพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษา 
หน่วยพื้นฐานในการศึกษาอนาคต รวมถึงประเภทภัยคุกคามและการประเมินภัยคุกคาม ผู้เขียนยก
ตวัอย่างของการใช้เทคนคิการตรวจวเิคราะห์ (monitoring) และการสร้างฉากอนาคต (scenario) ใน
การศึกษาอนาคต  อีกบทความหนึ่งโดยสุรชาติ บ�ารุงสุข อธิบายปัญหาและภัยคุกคามในอนาคต ซึ่ง
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นทั้งหมด 15 ประเด็น ประกอบด้วยปัญหาความมั่นคงแบบเดิม 5 
ประการ ซึ่งเป็นความมั่นทางทหารเป็นหลัก ได้แก่ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ ความขัดแย้ง
เรื่องเส้นเขตแดนและการแย่งชิงทรัพยากรตามแนวชายแดน อาวุธท�าลายล้างสูง (weapon of mass 
destruction) และการแทรกแซงด้วยการช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ  อีก 
10 ประเด็นที่เหลือเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ได้แก่  ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทาง
สังคม การอพยพย้ายถิ่นของประชากร  ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงด้านน�้า ความมั่นคง
ด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
ในบทความดงักล่าว  สรุชาตชิีใ้ห้เหน็ถงึความท้าทายของ “หลากมติ ิหลายปัญหา” ซึง่เป็นโจทย์ส�าคัญ
ของการศึกษาประเด็นด้านความมั่นคงในอนาคต

บทความอื่น ๆ
นอกจากหนังสือและต�าราที่สรุปความไปแล้ว ยังมีบทความอีกหลายฉบับที่อธิบายอนาคตศึกษา/อาทิ 
ในบทความ “กลวธิวิีจยัอนาคต: กระบวนการอนาคตปริทศัน์”80 พรชุล ีอาชวอ�ารงุ สรปุความรูพ้ืน้ฐาน
เกี่ยวกับอนาคตศึกษา โดยอธิบายว่านักอนาคต (futurists) คือใคร ต่างจากนักวางแผนอย่างไร  การ
วิจัยอนาคตคืออะไร และมีวิธีการศึกษาอนาคตอะไรบ้าง บทความยังอธิบายเกี่ยวกับอนาคตปริทัศน์ 
(future scanning) คือ การกวาดสัญญาณหาแนวโน้ม เหตุการณ์ และประเด็นที่ก�าลังปรากฏ 
(emerging issues) โดยผู้เขียนยกตัวอย่างปัจจัยท่ีมีผลต่ออนาคตของอุดมศึกษา และน�าเสนอข้ัน
ตอนของการท�าอนาคตปริทัศน์ 
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ในบทความ “การวิจัยอนาคต: การศึกษาแนวโน้มบทบาทองค์กร”81 อังศินันท์ อินทรก�าแหง
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตศึกษา กระบวนการและตัวอย่างวิธีการศึกษาอนาคตในภาพรวม และ
ทบทวนการวิจัยอนาคตเพื่อศึกษาแนวโน้มบทบาทขององค์กร โดยเฉพาะวิธีการวิจัยอนาคตด้วยเดล
ฟายแบบชาติพันธุ์วรรณนา (EDFR) บทความดังกล่าวน�าเสนอขั้นตอนการวิจัยแบบ EDFR อย่าง
ละเอียด และยกตัวอย่างงานวิจัยอนาคตท่ีเป็นปริญญานิพนธ์ที่ศึกษาอนาคตด้วยวิธีการแบบ EDFR 
และวิธีการอื่น ในลักษณะคล้ายกัน

อนาคตวิทยา: ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (ชรินทร์ มั่งคั่ง)
หนงัสอืเล่มล่าสดุทีป่ระมวลความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัอนาคตศกึษาคอื “อนาคตวทิยา: ทฤษฎีและเทคนคิ
การจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา” โดยชรนิทร์ ม่ังคัง่ ซึง่ตพีมิพ์เผยแพร่เมือ่ พ.ศ. 255982 หนงัสอืเล่มนีมี้จดุ
มุง่หมายหลกัคอื (1) เพือ่ให้นกัศกึษาและบคุลากรด้านการศกึษาเข้าใจถงึกระบวนทศัน์และวธิกีารด้าน
อนาคตวิทยา (2) เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียน (3) เพื่อส่งเสริมการ
คดิค�าถึงถงึอนาคตและสภาพสงัคมในอนาคต และ (4) เพือ่ประยกุต์ใช้แนวคิดด้านอนาคตวิทยาในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพื่อท้ายที่สุดจะพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลโลก (global citizens) 
ต่อไป อนึง่ หนงัสอืเล่มนีใ้ช้ค�าว่าอนาคตวทิยา (futurology) เป็นหลกั แต่ดเูหมอืนว่าใช้ในความหมาย
เดียวกับค�าว่าอนาคตศาสตร์และอนาคตศึกษา (futures studies) 

ทัง้หนงัสอืเล่มนีแ้ละหนงัสอืของนาตยา ปิลนัธนานนท์ทีท่บทวนมาก่อนหน้านี ้ให้ความส�าคัญกบั
อนาคตศาสตร์หรืออนาคตวิทยาในฐานะองค์ความรู้และชุดเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
สามารถเรียนรู้และวางแผนอนาคต และด้านการศึกษาในวิชาสังคมศึกษาที่มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส�าหรับสังคมในอนาคต

เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 7 บท บทที่ 1 อธิบายสาระส�าคัญและหลักการอนาคตวิทยา
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับอนาคตวิทยา อนาคตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึง
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรมไทย และคุณค่าของอนาคตวิทยา  บทที่ 2 อธิบาย
ทฤษฎีพื้นฐานของอนาคตศึกษา อาทิ ทฤษฎีทางสังคม ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทฤษฎีมหากาฬหรือทฤษฎีสมคบคิด (conspiracy theories) ทฤษฎีอนัตตา ทฤษฎีไร้ระเบียบ 
(chaos theory) ทฤษฎสีร้างทรง (constructal theory) ทฤษฎีการเรยีนรูสั้งคม ทฤษฎีต้นไม้จรยิธรรม 
(moral tree theory) และทฤษฎีพอเพียง รวมไปถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างการคิดเชิงอนาคต
เพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก

 เนื้อหาในบทที่ 3 เน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษาที่มีองค์ประกอบด้าน
อนาคตศึกษา บทที่ 4 เป็นเรื่องเทคนิคพยากรณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษา ในทั้งสองบท
นี้ ผู้เขียนประมวลเทคนิคในการศึกษาอนาคตหลายแบบด้วยกัน เช่น เทคนิคเดลฟาย เทคนิคการ
วิจัยอนาคตด้วยชาติพันธุ์วรรณนาหรือ EDFR เทคนิคการวิจัยอนาคตด้วยเดลฟายชาติพันธุ์วรรณนา
หรือ EDFR และวิธีอนาคตปริทัศน์ เทคนิคต้นไม้ที่เกี่ยวข้อง (relevance tree) เทคนิควงล้ออนาคต 
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เนื้อหาในบทท่ี 5 อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาการคิดเชิงอนาคตในวิชา
สังคมศึกษา ส่วนบทที่ 6 เป็นเรื่องกระบวนทัศน์คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส�านักอนาคตของ
พลโลก ทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนทัศน์เชิงอนาคตในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และกระบวนทัศน์ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ ตามด้วยบทที่ 7 ท่ี
อธิบายแนวโน้มการศึกษาทางเลือกเพื่อปวงชนในสังคมอนาคต ทั้งในด้านนโยบาย รูปแบบของการ
จัดการศึกษาทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีคล้ายคลึง
กับเล่มอื่นที่ทบทวนมาก่อนหน้าน้ี โดยมีเน้ือหาท่ีมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่แนวคิดและวิธีการอนาคตศึกษา
ส�าหรับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในด้านศึกษาศาสตร์

ภาพรวมของเนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับอนาคตศึกษา
จากการประมวลเนือ้หาในหนงัสอืและต�าราด้านอนาคตศึกษาภาษาไทยทีมี่อยูใ่นปัจจบุนั พบว่า เนือ้หา
โดยทั่วไปครอบคลุมหัวข้อ แนวคิดและหลักการพื้นฐานของศาสตร์นี้ในระดับหนึ่ง เนื้อหาโดยมาก
เป็นการแปลและประมวลความรู้จากผลงานตีพิมพ์และแหล่งข้อมูลในต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาเพียง
เลก็น้อยทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบัประเทศไทยโดยตรง คงด้วยเพราะงานวจิยัและองค์ความรูเ้ชงิประจกัษ์ใน
ด้านนี้มีอยู่น้อยมาก จึงไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยส�าหรับการเขียนหนังสือ
และต�าราเท่าใดนกั หากในอนาคตมงีานวจิยัและการศกึษาอนาคตเกีย่วกบัประเทศไทยมากขึน้ น่าจะ
มีเนื้อหาเชิงประจักษ์มากขึ้นในหนังสือด้านอนาคตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทย

ส่วนเนือ้หาเกีย่วกบัวธิกีารและเครือ่งมอืการวเิคราะห์และคาดการณ์อนาคตนัน้ มอีธิบายอยูบ้่าง
ในหนงัสอืและต�าราทีก่ล่าวถงึไปข้างต้น แต่เนือ้หายงัคงเน้นแนวคดิและวธิกีารพืน้ฐานทีย่งัไม่สามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้ต่อได้จรงิ สิง่ทีข่าดหายไปคอื คู่มอืทีแ่สดงตวัอย่างของกระบวนการและขัน้ตอนการน�า
วิธีการและเครื่องมือคาดการณ์ไปใช้จริง โดยอาจเป็นคู่มือที่พัฒนาและใช้คู่ไปกับการฝึกอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถ ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติหรือเวิร์กช็อป83
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การคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อวาง
นโยบายสาธารณะ

การพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเป็นส่วนส�าคญัของการวางแผนนโยบายสาธารณะ องค์
ประกอบพืน้ฐานของการวางนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตนิบัตัง้แต่สมยัแรก คอื
การเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร เศรษฐกิจและสังคม การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ เพื่อน�ามาคาดการณ์
และวางแผนพัฒนาประเทศ ความส�าคัญของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการคาดการณ์เพื่อ
การวางแผน สะท้อนให้เห็นได้ในการยกระดับและขยายงานของส�านักงานสถิติกลางขึ้นเป็นส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ พร้อมกับการจัดต้ังส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติภายใต้สังกัดส�านักนายก
รัฐมนตรีใน พ.ศ. 2502  

ในกระบวนการก�าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตโิดยส�านกังานพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ใน พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้วิเคราะห์ตัวเลขเพื่อคาดการณ์ประชากรและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ แม้ว่าการศึกษาอนาคต
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่ได้ใช้วิธีการตามวิธีวิทยาของอนาคตศาสตร์โดยตรง แต่ถือว่าได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของอนาคตอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเป็นไป
ตามกรอบแนวคดิและวธิวีทิยาในด้านประชากรศาสตร์ ส่วนการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ
ก็เป็นไปตามหลักการ แนวคิดและวิธีการที่ได้รับการยอมรับในวงการเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น

ในขณะเดยีวกนั หน่วยงานทีมุ่ง่พฒันาระบบวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศได้
ใช้วธิกีารด้านอนาคตศาสตร์เพือ่วางแผนนโยบายมาได้ระยะหนึง่ โดยประยกุต์ใช้วธีิการใหม่ในการคาด
การณ์ เช่น การวเิคราะห์ล�าดบัเทคโนโลย ีการจดัท�าแผนทีน่�าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี พร้อมกนั
นี ้รฐับาลยงัจดัตัง้หน่วยงาน กลุม่งาน หรอืหน่วยวจิยัทีมุ่ง่ศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัอนาคตขึน้มาโดยเฉพาะ 
องค์กรเหล่านี้มีพื้นฐานแนวคิดในการคาดการณ์อนาคตท่ีแตกต่างจากงานพยากรณ์เพื่อการวางแผน
รายสาขาแบบดั้งเดิม โดยเน้นใช้แนวคิด หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับและเป็น
ที่นิยมในวงการอนาคตศึกษามากขึ้น ตัวอย่างที่ส�าคัญของหน่วยงานด้านอนาคตศึกษาในประเทศไทย
คือศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งในปัจจุบันคือส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
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ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
ตามทีน่�าเสนอไปก่อนหน้านี ้จากการทบทวนองค์ความรูด้้านอนาคตศาสตร์ในประเทศไทย พบว่า การ
ศกึษาอนาคตเป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัและการศกึษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในสาขาวชิาต่าง ๆ  และ
เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อวางแผนนโยบายอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นงาน
ด้านอนาคตศาสตร์ อย่างไรกต็าม ประเทศไทยไม่ได้มกีารวางระบบองค์กรและสถาบนัของการวเิคราะห์
และศึกษาอนาคตอย่างจริงจังและอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งจัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค 
(APEC Center for Technology Foresight – APEC-CTF) ใน พ.ศ. 2541

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคเกิดจากการท�างานร่วมกันของกลุ่มประ
เทศเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมให้การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยให้ประสบผลส�าเร็จ และเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อ
การเจรญิเตบิโตและการพฒันาทีย่ัง่ยนืของภมูภิาค กจิกรรมส่วนส�าคัญของกลุม่ประเทศเอเปคคอืการ
ประชมุระหว่างรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชกิ หนึง่ในนัน้คือรฐัมนตรด้ีานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยมกีารจัดตัง้คณะท�างานด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (Industrial Science 
and Technology Working Group - ISTWG)

หลงัจากทีเ่อเปคได้จัดตัง้คณะท�างานดงักล่าวแล้ว มกีารเสนอแนวคดิจดัตัง้ศนูย์ด้านการคาดการณ์
เทคโนโลยีขึ้น ทางรัฐบาลไทย โดยตัวแทนในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เสนอให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีประเทศสมาชิกอื่น ๆ สนับสนุน เช่น แคนาดาและออสเตรเลีย น�ามา
สู่การจัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยเป็นโครงการหนึ่ง
ของคณะท�างาน ISTWG ที่มีส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้า
ภาพ84 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์คาด
การณ์เทคโนโลยีเอเปค  ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยได้รับการ
สนบัสนนุจากกองทนุเอเปคเป็นเงนิ 50,000 เหรยีญสหรฐั ฯ และจากงบประมาณรายจ่ายประจ�า พ.ศ. 
2541 ของกระทรวงวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อมในส่วนของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นเงิน 5,102,500 บาท85

วัตถุประสงค์หลักของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคคือการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และวิธี
การคาดการณ์ และเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค โดยด�าเนินโครงการคาดการณ์ทั้งในระดับองค์กร 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค พร้อมกับการอบรมความรู้และทักษะด้านการคาดการณ์ ทั้งนี้ ศูนย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) เมื่อ พ.ศ. 2552  จนกระทั่ง สวทน. ปรับเปลี่ยนพันธกิจ
และชือ่ขององค์กรเป็นส�านกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) ใน พ.ศ. 2562 มาจนถึงปัจจุบัน
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ศนูย์คาดการณ์เทคโนโลยเีอเปคด�าเนนิโครงการคาดการณ์ทีค่รอบคลมุหวัข้อและประเดน็ทีห่ลาก
หลาย และมีทั้งงานในระดับภูมิภาคเอเปคและภายในประเทศไทย และในระดับชาติ ระดับรายสาขา
และระดับองค์กร ตัวอย่างงานคาดการณ์ที่มุ่งไปที่การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งร่วมด�าเนิน
การโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้แก่ โครงการคาดการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ค.ศ.
2020 (S&T 2020) โครงการ National Science Technology and Innovation Roadmap for 
Thai Industries  โครงการศึกษาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ส�าหรับสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคตประเทศไทย และโครงการภาพอนาคตประเทศไทย 2562  

ส่วนตวัอย่างของโครงการคาดการณ์ระดบัรายสาขา ได้แก่ โครงการอนาคตการเกษตรไทย ซึง่จดั
ท�าในช่วง พ.ศ. 2542-2543  โครงการ Healthy Futues of APEC Megacities โครงการ Towards 
Innovative, Prosperous, and Liveable Asian Megacities โครงการศึกษาความต้องการแพทย์
รังสีวิทยาในอีก 10 ปี ข้างหน้า โครงการคาดการณ์เพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต  โครงการศึกษาภาพ
อนาคต 10 ปีของอนาคตระบบอาชีวศึกษาประเทศไทยและแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวของ
ระบบอาชีวศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้า (2556-2565) โครงการภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563
ซึง่ด�าเนนิร่วมกบัสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ ส่วนตวัอย่างงานคาดการณ์เชิงยทุธศาสตร์ในระดบัองค์กร 
ได้แก่ แผนที่น�าทางของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การคลังสินค้า 
งานวางแผนแม่บทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)86 เป็นต้น 

วิธีการและกระบวนการที่ใช้ในโครงการเหล่านี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โครงการเกือบทั้งหมดใช้วิธี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมมองภาพอนาคต ในขณะที่หลายโครงการใช้
วิธีการเดลฟาย เพื่อรวบรวมและประมวลความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตจากผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้อง
ในประเด็นที่สนใจ และหลายโครงการด�าเนินกระบวนการสร้างฉากทัศน์เกี่ยวกับอนาคตในแต่ละเรื่อง
ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ โครงการเหล่านี้ไม่ค่อยใช้เครื่องมือคาดการณ์เชิงปริมาณเท่าใดนัก แต่เน้น
เครื่องมือเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญรายสาขา

อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดและวิธีการคาดการณ์เพื่อวางแผนนโยบายตามแนวคิดของกลุ่มอนาคต
ศกึษาในกลุม่นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ค่อนข้างแตกต่างไปจากการพยากรณ์เพือ่
การวางแผนรายสาขาเพื่อนโยบายการพัฒนาประเทศแบบด้ังเดิม ทั้งการคาดประมาณประชากรและ
การพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  จุดเริ่มต้นของแนวความคิดด้านอนาคตศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เริม่จากข้อตระหนกัทีว่่า การลงทนุด้านวจิยัและพฒันาเทคโนโลยต้ีองลงทนุสูง
และใช้เวลานาน อกีทัง้ยงัมคีวามไม่แน่นอนว่า ผลลพัธ์ท้ายสดุจะเป็นอย่างไร และจะบรรลตุามเป้าหมาย
ทีค่าดหวงัไว้หรอืไม่ ในขณะทีว่ธิกีารวเิคราะห์ความเป็นไปได้แบบรายโครงการ (feasibility studies) ที่
ใช้กันอยู่ทั่วไปในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน ก็ไม่ครอบคลุมภาพใหญ่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลก นอกจากนี ้ยงัมปัีจจยัต่าง ๆ  มากมายทีป่ฏสัิมพนัธ์ซึง่กนัและกนั แนวคิดและวธิกีารมองอนาคตแบบ
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เดิมไม่สามารถใช้ได้ จึงเกิดความคิดท่ีจะใช้กรอบทฤษฎีและวิธีการด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผน
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น87 

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน นักวิจัยที่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ทบทวนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการคาดการณ์เทคโนโลยีจากประเทศต่าง ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และญี่ปุ่น และสร้างองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์เทคโนโลยี (technology foresight) โดย
เฉพาะวธิกีารคาดการณ์หลกัทีใ่ช้ในองค์กรทีด่�าเนนินโยบายและขบัเคล่ือนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม นั่นคือการท�าแผนที่น�าทางเทคโนโลยี 

การคาดการณ์เทคโนโลยีส�าหรับประเทศไทย
หนึง่ในงานบกุเบกิด้านการคาดการณ์เทคโนโลยขีองประเทศไทยเกดิขึน้ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2539 เม่ือ
กลุม่นกัวจิยัด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสงัคมศาสตร์หลายสาขา น�าโดยศาสตราจารย์ ดร.ถริพฒัน์ 
วิลัยทอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ของโลก วิธีการคาดการณ์เทคโนโลยีในงานดังกล่าวไม่ใช้แนวทางดั้งเดิมที่ใช้แพร่หลายในประเทศที่
พัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้ว เช่น ญี่ปุ่นและอังกฤษ แต่เริ่มต้นจากการก�าหนดสมมติฐานแบบ a prioi ว่า 
เทคโนโลยใีนอนาคตบางแขนงได้เกดิขึน้และพฒันาอยูแ่ล้ว ในขณะทีเ่ทคโนโลยบีางแขนงยงัเพิง่เริม่ต้น 
วัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ดังกล่าวคือ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบว่าเทคโนโลยีใดจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมไทยและอย่างไร ค�าถามดังกล่าวตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกี่ยวพันอย่างมากกับภูมิหลังและกระบวนการคิดของผู้คนในประเทศ

กระบวนการคาดการณ์เทคโนโลยีในงานดังกล่าวเริ่มจากการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ต้องการ
วิเคราะห์จ�านวน 7 กลุ่ม โดยมีเทคโนโลยีในชุดแรกทั้งหมด 72 รายการ คณะผู้วิจัยประกอบด้วยผู้
เชี่ยวชาญจากสาขาท่ีเก่ียวข้องจ�านวน 15 คน ซ่ึงท�าหน้าที่จัดท�าข้อมูลปฐมภูมิส�าหรับการออกแบบ
สอบถามเพื่อการส�ารวจแบบเดลฟาย โดยค�าถามท่ีใช้เป็นแบบปลายปิด ค�าถามหลัก ได้แก่ ระดับ
ความส�าคัญของเทคโนโลยี ห้วงเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีนั้น อันดับของประเทศไทยในด้าน
เทคโนโลยีนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระดับการพัฒนาที่ควรตั้งเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี และอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยี

เมื่อได้รับค�าตอบในรอบแรก คณะผู้วิจัยจึงประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ SPSS เพื่อปรับค�าถาม 
โดยเพิ่มเทคโนโลยีที่เสนอเพิ่มเติมโดยผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจึงส่งแบบสอบถามกลับไปอีกครั้งหนึ่ง 
พร้อมแสดงผลของแบบสอบถามในครั้งแรก แบบสอบถามครั้งที่สองเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบ
ค�าถามใหม่และอาจเปลี่ยนค�าตอบของตนเอง วิธีการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของวิธีการเดลฟาย 
เพื่อเพิ่มความรอบคอบของผู้ตอบหลังจากท่ีรับทราบความคิดเห็นโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญคนอื่นแล้ว 
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสร้างภาพอนาคตของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง โดยคณะท�างานสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งจากแบบสอบถามและจากการประมวลของคณะผู้วิจัยเอง 
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คณะผู้วิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในหนังสือชื่อ “อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย: แนวโน้มของ
โลก สังคม เศรษฐกิจ การเมืองกับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”88 โดยน�าเสนอผลการคาด
การณ์เทคโนโลยีส�าหรับประเทศไทย เน้ือหาในส่วนแรกประมวลแนวโน้มส�าคัญของโลก ทั้งในด้าน
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ ตามด้วยการประเมินสภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทย และผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเดลฟาย บทสุดท้ายน�าเสนอภาพอนาคตของแต่ละ
เทคโนโลย ีโดยแบ่งตามห้วงเวลาสามช่วงคอื ค.ศ. 1996-2000, ค.ศ. 2001-2005 และ ค.ศ. 2006-2010 
ตามล�าดับ เทคโนโลยี 7 กลุ่มที่คาดการณ์ไว้ในงานดังกล่าว ได้แก่ (1) เทคโนโลยีพื้นฐาน (2) เทคโนโลยี
ชีวภาพ (3) เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ (4) เทคโนโลยีโลหะวัสดุ (5), (6) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพวิเตอร์ สารสนเทศและดาวเทยีม (สองกลุม่) และ (7) เทคโนโลยพีลงังาน ยานยนต์และสิง่แวดล้อม 

นอกจากการน�าเสนอเทคโนโลยีส�าคัญในห้วงเวลาต่าง ๆ แล้ว คณะผู้วิจัยยังน�าเสนอปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมถึงมาตรการเพื่อจัดการอุปสรรคเหล่านั้น ท้าย
ที่สุด คณะผู้วิจัยชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการใช้เทคนิคเดลฟายในการคาดการณ์เทคโนโลยี หนึ่งใน
นั้นคือปัญหาของการตั้งค�าถามในแบบสอบถามที่ใช้เป็นค�าถามปลายปิด ซึ่งอาจชี้น�าและเหนี่ยวน�าค�า
ตอบของผูต้อบค�าถาม และลดโอกาสทีจ่ะได้ข้อมลูเชงิลกึเพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญ นอกจากนี ้ผูเ้ช่ียวชาญ
ที่ตอบค�าถามโดยมากมาจากสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลการตอบแบบสอบถามจึงอาจเน้นมิติดัง
กล่าว และไม่ให้ความส�าคัญกับมิติสังคมวัฒนธรรมเท่าใดนัก 

คณะผู้วิจัยน�าเสนอบทสรุปท่ีน่าสนใจคือ ประโยชน์จากผลการคาดการณ์แบบเดลฟายข้ึนอยู่กับ
บริบทและศกัยภาพของแต่ละสงัคม สงัคมทีม่แีบบแผนและมีระเบยีบชดัเจนจะสามารถสร้างและก�าหนด
อนาคตของตนเอง แม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยไม่แน่นอนต่าง ๆ  ก็ตาม ในทางกลับกัน สังคมไทยยังคงไร้ซึ่ง
ระเบยีบ ไร้เสถยีรภาพและมคีวามอ่อนไหวสงู การเมอืงและอิทธพิลภายนอกท�าให้การพฒันากวดัแกว่ง
ง่าย ผลการคาดการณ์จึงถูกต้องแม่นย�าได้ยาก อีกทั้งการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นไปอย่าง
ลักลั่นและเหลื่อมล�้า ท�าให้การก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนามีความซับซ้อนและยุ่งยาก 
การใช้วธิกีารเดลฟายในการคาดการณ์เทคโนโลยจึีงอาจไม่ใช่วิธกีารทีด่ทีีส่ดุในการวางแผนเพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วไป

หลงัจากโครงการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยดีงักล่าว หน่วยงานภาครัฐด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
หลายแห่งของประเทศไทยได้เริม่เหน็ความส�าคญัของการคาดการณ์ภาพอนาคตของการพฒันาในด้าน
นี ้จงึเกดิโครงการคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหีลายโครงการ ดงัตวัอย่าง
โครงการคาดการณ์บางส่วนที่ด�าเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคที่แสดงในตารางที่ 18 ใน
หน้าถัดไป 
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ตารางที่ 18
ตัวอย่างงานคาดการณ์ที่ด�าเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
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องค์กรอื่นที่ท�างานด้านอนาคตศึกษา
นอกจากศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหา
ก�าไรอืน่ ๆ  ทีม่พีนัธกจิและกจิกรรมทีมุ่ง่สร้างและแผยแพร่องค์ความรูด้้านอนาคตศกึษาในประเทศไทย 
ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดตั้งสถาบัน
การมอง อนาคคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI) โดยก�าหนดบทบาทให้เป็น
สถาบนัเฉพาะทางเพือ่ช่วยในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของอนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ โดยเฉพาะทศิทาง
นวตักรรมทีส่ร้างการเปลีย่นแปลงต่อระบบเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดล้อม และชวีติความเป็นอยู ่รวมถงึ
บทบาทในการช่วยก�าหนดทศิทางและการวางแผนระยะยาวทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์สูงสุดให้กบัระบบ
เศรษฐกิจและการด�าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย  

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมนี้มียุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Enablers) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายกลุ่มนัก
อนาคตศาสตร์ทีเ่ชีย่วชาญและเข้มแขง็ ยทุธศาสตร์ที ่2 คอืการศึกษาภาพและแนวโน้มอนาคต (Trend 
Setter) โดยเฉพาะแนวโน้มที่สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อนวัตกรรม (Enterprise Innovation) ผ่านเครื่องมือ
การจดัการนวัตกรรม เครอืข่ายผูป้ระเมนินวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่พัฒนาศกัยภาพทางนวตักรรม
ให้กับกลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ เริ่มด�าเนินกิจกรรมด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไป
บ้างแล้ว เช่น การลงทะเบียนเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ การจัด
สัมมนา Trend Talk และงานประชุมและสัมมนาด้านอนาคตศึกษากับสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันอนาคตไทยศึกษา

อีกองค์กรหนึ่งที่มีกิจกรรมด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์คือสถาบันอนาคตไทยศึกษา 
(Thailand Future Foundation) ซึง่จดัต้ังขึน้ในสถานะมลูนธิทิีไ่ม่แสวงหาก�าไรโดยกลุ่มนกัธรุกจิและ
นักวิชาการจากหลายสาขา เพื่อด�าเนินการศึกษาและน�าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศที่มีนัยส�าคัญต่อภาคธุรกิจสังคมโดยรวม เว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.thailandff.org) ระบุ
ถึงวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง รวมท้ัง
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เก้ือหนนุการเจรญิเตบิโตของประเทศทีม่ัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจนเพือ่สร้างเครอืข่ายนกัคดิทัง้ในระดบั
บุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

หัวข้อและพันธกิจหลักของสถาบันเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Devel-
opment Goals – SDG) การด�าเนินการผ่าน Future Lab ในการจัดท�าฉากทัศน์อนาคต การวาง
ยุทธศาสตร์เชิงอนาคตและนวัตกรรมสังคม จากข้อมูลที่สืบค้นมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่า สถาบันนี้
ได้ด�าเนนิกจิกรรมด้านการคาดการณ์และการจดัท�าฉากทศัน์ในหลายงานด้วยกนั เช่น การเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยภาพอนาคต 20 ปีของอาเซียน การจัดท�าภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ใน
มิติด้านความมั่นคงของประเทศ ทางสถาบันยังออกนิตยสารออนไลน์รายเดือนชื่อ SCENARIO ซึ่งน�า
เสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้านต่าง ๆ 

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 

อกีองค์กรหนึง่คอืสถาบนัอนาคตศกึษาเพือ่การพฒันา  (Institute of Future Studies for Devel-
opment) เป็นสถาบนัวจิยัเอกชนในรปูแบบมลูนธิ ิโดยจดทะเบยีนเป็นทีป่รึกษากับศนูย์ข้อมลูทีป่รกึษา
ไทย กระทรวงการคลัง จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.ifd.or.th) พบว่า ทางสถาบันฯ ให้บริการที่
ปรกึษาในด้านนโยบายสาธารณะ การบริหารภาครัฐ การบรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และ
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการและ
นโยบาย การสร้างแบบจ�าลองพฤติกรรม และการคาดการณ์อนาคตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

ตัวอย่างของงานศึกษาของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้แก่ 

• โครงการวิจัยภาพอนาคตและลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
• DerivSIM- A Cross-Impact Based Stochastic Simulation Method for Forecasting 

(ปีที่ด�าเนินโครงการ: 2547)
• การคาดการณ์คุณสมบัติของบ้านใน 10 ปีข้างหน้า
• โครงการวจิยัความต้องการในอนาคตและการพฒันารปูแบบของระบบบรกิารทางการแพทย์

ระดับตติยภูมิและสูงกว่าใน 15 ปีข้างหน้า
• โครงการวิจัยภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025
• โครงการวจิยั ภาพอนาคตของสถานทีท่�างานในประเทศไทยในปี 2575 (Thailand’s Future 

Workplace in 2032) 

นอกจากองค์กรทั้งสามนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นที่จัดตั้งหน่วยงานย่อยภายในองค์กรที่มุ่งเน้นงาน
ด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ ท้ังเพื่อตอบรับพันธกิจและกิจกรรมด้านการวางแผน
ภายในองค์กรเอง และเพื่อให้บริการกับองค์กรภายนอก  ตัวอย่างเช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ได้จัดตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการคาดการณ์ (Center of Excellence for Foresight) ซึง่มุง่เผยแพร่
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ความรู้และทักษะในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในด้านการวางแผนแบบฉากทัศน์ให้กับ
ผู้ประกอบการไทย โดยให้บริการปรึกษาแนะน�าและจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารองค์กร89 

ส่วนในองค์กรรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนก็มีหลายแห่งที่ให้ความสนใจและจัดตั้งหน่วยงาน
ภายในทีท่�าหน้าทีใ่นด้านการคาดการณ์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัอย่างเช่น สถาบนันวตักรรม ปตท. มพีนัธ
กิจหลักคือการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 
และพลังงาน กิจกรรมด้านการคาดการณ์ของหน่วยงานนี้จึงมุ่งนี้ไปที่การคาดการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันนวัตกรรม 
ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Foresight 2030 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่ง
คาดการณ์และสร้างภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในอีก 10 ปีข้างหน้า90 แสดงถึงความสนใจและ
ความจ�าเป็นในการขยายขอบเขตของการคาดการณ์ทีก่ว้างไกลกว่าธรุกิจดัง้เดมิขององค์กร ในลกัษณะ
คล้ายกัน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ได้จัดตั้งฟิวเจอร์เทลส์แล็บ 
(FuturesTales Lab) ทีมุ่ง่เป็นศนูย์วจิยัด้านการคาดการณ์ การวเิคราะห์ข้อมลู และการสร้างพืน้ท่ีของ
การปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอนาคต91
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สรุป

ในบทนี ้ผูเ้ขยีนได้พยายามประมวลภาพรวมของประสบการณ์ด้านอนาคตศกึษาในประเทศไทย
ในช่วงประมาณ 40 กว่าปีทีผ่่านมา ทัง้ในงานเชงิวจิยัวชิาการและงานคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์
ทีต่อบโจทย์การวางแผนขององค์กร  สรปุเป็นภาพรวมได้ว่า แม้ว่างานวจิยัและงานวางแผนใน
ประเทศไทยได้ศกึษาการเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ  เพือ่การวางแผนอนาคตมาอยูพ่อสมควร แต่
การคาดการณ์อนาคตอย่างเป็นระบบตามแนวคดิและวธิกีารทีพ่ฒันาในวงการอนาคตศาสตร์
ระดบัโลก ยงัถอืว่าอยูใ่นวงจ�ากดั โดยมากเป็นงานคาดการณ์ในด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
ด้านศกึษาศาสตร์ อีกทัง้กรอบแนวคดิและเครื่องมอืทีใ่ช้ในงานศกึษาอนาคตในประเทศไทยที่
ผ่านมาจึงยังมีอยู่เพียงไม่กี่แบบ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณ 5 ปีท่ีผ่านมา องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทยต่างเริ่มเห็นความส�าคัญของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มาก
ขึน้ และมกีารจดัตัง้องค์กรด้านอนาคตศกึษาและการให้ทนุส�าหรบัโครงการศึกษาภาพอนาคต
ในหลายด้าน จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ต่อไปในประเทศไทย
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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

วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการประมวลความรู้ในหนังสือเล่มน้ีคือ เพื่อระบุช่องว่างความรู้ด้าน
อนาคตศึกษาส�าหรับประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบงานวิจัยและงานเขียนด้านอนาคต
ศาสตร์ในต่างประเทศกับงานที่มีอยู่ในประเทศไทย เสริมด้วยข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
นักวิชาการ นักวางแผนและผู้บริหารในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

โดยทัว่ไป เมือ่เราตัง้ค�าถามว่าช่องว่างความรูอ้ยูต่รงไหน ค�าตอบทีต้่องการมกัมุง่ไปทีห่วัข้อหรอื
ประเดน็ทีย่งัไม่มคี�าตอบ โจทย์หนึง่ทีผู่เ้ขยีนได้ตัง้ไว้ในการประมวลความรูใ้นหนงัสือนีคื้อ ประเทศไทย
ควรมุ่งเน้นงานวิจยัในหวัข้อหรอืประเดน็ไหนในอนาคตศกึษา ค�าตอบหนึง่ทีไ่ด้คอื ประเทศไทยยงัต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาอีกมากในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อและประเด็นการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย และกระบวนการวิจัย  ตามที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ แม้ว่าประเทศไทยมี
งานวิจัยในแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาท่ีพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่จ�านวนมากแล้วก็ตาม 
แต่การวิจัยอนาคตอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามทฤษฎี หลักการและวิธีการที่ยอมรับในวงการ
อนาคตศาสตร์ระดับโลกนั้น ยังมีอยู่น้อยมาก ช่องว่างความรู้ในด้านอนาคตศาสตร์จึงถือว่าใหญ่มาก
ส�าหรับประเทศไทย  

เนือ้หาส่วนต่อไปน�าเสนอบางประเดน็ทีผู่เ้ขียนเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีค่วรให้ความส�าคญัในการพฒันา
องค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาในประเทศไทยต่อไป

การเผยแพร่ความรู้และทักษะในการเข้าใจและใช้อนาคต
ความรูใ้นทุกศาสตร์ตั้งอยู่บนข้อสมมติและเงือ่นไขบางประการด้วยกันทัง้สิ้น  เช่นเดียวกัน ข้อสมมติ
ทีน่กัวจิยัในแต่ละศาสตร์และนกัปฏบิตัใินแต่ละสาขาวชิาชพีใช้วิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตกแ็ตก
ต่างกนั ข้อสมมตบิางประการอาจยงัคงเป็นท่ียอมรบัในบางสาขา แต่หากวเิคราะห์จากมมุมองอนาคต
ศึกษา ข้อสมมตินั้นอาจใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ข้อสมมติหนึ่งที่ส�าคัญในอนาคตศึกษาที่ควรประยุกต์
ใช้ในงานวจิยัในศาสตร์อืน่ได้ คอื อนาคตไม่ได้มอียูห่นึง่เดียว แต่มคีวามเป็นพห ุและมอียูห่ลากหลาย
และทางเลือก ด้วยเหตุนี้ กระบวนทัศน์ของการศึกษาอนาคตแบบท�านายหรือพยากรณ์อนาคตแบบ
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หนึง่เดยีว แล้ววางแผนและด�าเนนิการตามนัน้โดยไม่ได้ค�านงึถงึปัจจยัไม่แน่นอนในอนาคต จงึไม่เหมาะ
สมแล้วในโลกปัจจุบันที่ความไม่แน่นอนสูงและสังคมมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม 

ข้อสมมติในการคาดการณ์อนาคต (anticipation assumptions) ของอนาคตศึกษาที่แตกต่าง
จากข้อสมมติในการมองอนาคตของศาสตร์อื่นนี้เอง อาจเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ความรู้และเครื่อง
มือที่พัฒนาโดยนักอนาคตศาสตร์ยังไม่แพร่หลายไปยังศาสตร์และสาขาอื่น ตัวอย่างเปรียบเทียบที่
ส�าคัญคือสถิติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ในตัวเอง และได้พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือวิเคราะห์ที่
ศาสตร์อื่นสามารถน�าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม อนาคตศาสตร์ค่อนข้างมีข้อจ�ากัด
อยู่มากทั้งในด้านปรัชญาและด้านวิธีการ อีกทั้งข้อสมมติเกี่ยวกับอนาคตในแต่ละศาสตร์ยังไม่ได้เปิด
กว้าง และทีผ่่านมาอาจยงัไม่ได้มคีวามพยายามทีจ่ะท�าให้ข้อสมมตเิหล่านีก้ระจ่างและชัดเจนมากขึน้ 

ดังนั้น ช่องว่างส�าคัญในการส่งเสริมอนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์ในวงการวิชาการ ไม่ว่า
จะในระดับโลกหรือภายในประเทศไทย คือการสร้างและเผยแพร่ความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ
อนาคต (futures literacy) ให้เป็นเรื่องส�าคัญในทุกศาสตร์ ไม่จ�ากัดเฉพาะในสาขาอนาคตศาสตร์
เท่านัน้1 ขัน้ตอนแรกทีค่วรด�าเนนิการคอืการเสรมิสร้างฐานความรูแ้ละขดีความสามารถพืน้ฐานในการ
ตัง้ค�าถามใหม่ ๆ  ในการท�าความเข้าใจกบัประเดน็ปัญหาท่ีมอียูแ่ต่เดมิและทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต จาก
นัน้จงึพัฒนาภาพอนาคตและหาทางเลอืกเชิงนโยบายและมาตรการเพือ่เตรียมพร้อมรบัมอืกบัอนาคต  

การสร้างความรู้และทักษะเก่ียวกับการเข้าใจถึงอนาคต ไม่ควรจ�ากัดอยู่เพียงในวงการนักวิจัย 
นกัวชิาการและนกันโยบาย แต่ควรขยายขอบเขตกิจกรรมไปถงึการเรยีนการสอนส�าหรบันสิตินกัศกึษา
และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราเชื่อว่า ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจินตนาการ
เกี่ยวกับอนาคตเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องก่อร่างและสร้างขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก การส่งเสริมกิจกรรม
ในการเผยแพร่ความรู้และทักษะในการมองอนาคตต้องลงไปถึงระดับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับ

ตัวอย่างหัวข้อในการศึกษาอนาคต
โดยทัว่ไป ในการก�าหนดกรอบหวัข้อและทศิทางการวจัิยเพือ่ส่งเสรมิให้ทนุวจิยัในการสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนในประเทศไทยมักด�าเนินกระบวนการคิดและกล่ันกรองของคณะ
กรรมการทีป่ระกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารมาหลายขัน้ตอนแล้ว หวัข้อทีเ่ลอืกมา
ย่อมสะท้อนความส�าคญั ความจ�าเป็นและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ซึง่มกัต้องตอบโจทย์ทัง้ในเชงิ
วชิาการและในเชงิปฏบิตั ิ ด้วยเหตดุงักล่าว ในหนงัสือเล่มนี ้ผู้เขยีนจงึไม่ได้มุง่สร้างรายการของหวัข้อ
ที่เป็นช่องว่างความรู้ด้านอนาคตศาสตร์ที่ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยต่อไป 

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะต้องหมั่นติดตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามพันธกิจขององค์กรอยู่แล้ว ทั้งหน่วยงานระดับประเทศ เช่น ส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเพิ่งเปลี่ยนชื่อจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา และหน่วยงานรายสาขา 
เช่น หน่วยงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส�านักนโยบายและแผนของ



269 | อนาคตศึกษา

กระทรวงต่าง ๆ ดังนั้น แต่ละองค์กรจึงมีหน้าที่ในการก�าหนดหัวข้อและประเด็นการวางแผนที่ต้อง
สะท้อนแนวโน้ม ประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในทุกระดับ  หัวข้อและประเด็นที่เป็น
ช่องว่างความรู้ส�าหรับการศึกษาและวางแผนเพื่ออนาคตจึงมีอยู่มาก และขึ้นอยู่กับพันธกิจ บทบาท
หน้าที่ และทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่  

นยัส�าคญัของเงือ่นไขเชงิองค์กรดงักล่าวคอื การก�าหนดประเดน็หวัข้อทีเ่ป็นช่องว่างความรูค้วร
ใช้กระบวนการเฉพาะกจิของแต่ละองค์กรในการค้นหาและระบปุระเดน็ทีค่วรสร้างองค์ความรูต่้อไป 
ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมการระบุแนวโน้มใหม่ (trend spotting) และการศึกษาอนาคตเพื่อการวางแผน
นโยบายสาธารณะ จงึควรด�าเนนิการต่อเนือ่งและอย่างสม�า่เสมอในทกุองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่
มีพันธกิจเฉพาะด้านการวางแผน  ด้วยเหตุดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงไม่สามารถตอบโจทย์ที่ว่า หัวข้อ
และประเด็นไหนที่ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาภาพอนาคต เพราะผู้เขียนเชื่อว่า แต่ละองค์กรก�าหนด
ประเด็นหัวข้อและเครื่องมือในการศึกษาที่เหมาะสมเอง

อย่างไรกต็าม ในทีน่ี ้ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างหวัข้อทีเ่ป็นช่องว่างเชงิความรูใ้นปัจจบุนัทีห่น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอาจสนับสนุนให้วิจัยเพิ่มเติม หัวข้อเหล่านี้เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
และปัจจัยผลักดันที่น่าจะมีผลกระทบสูงและระยะยาว ไม่เฉพาะส�าหรับประชาชนคนไทยและ
ประเทศไทยเท่านัน้ แต่รวมไปถงึระดับมนษุยชาตแิละระดบัโลก การระบปุระเดน็ท่ีต้องสร้างองค์ความ
รู้เพิ่มสามารถเริ่มจากการวิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ (megatrends) ระดับโลกในด้านสังคม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และคุณค่า ส�าหรับผู้เขียน ความท้าทายส�าคัญระดับโลกแบ่งได้ 
3 ด้าน ได้แก่

1. ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ครอบคลุมความท้าทายด้านการ เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด้านระบบนิเวศ และด้านระบบพลังงาน รวมไปถึงด้านสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกที่รับกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับความท้าทายในการก้าวพ้นจากสภาพความ
ไม่ยัง่ยนืไปสูส่ภาพความยัง่ยนื (sustainability transitions) ทัง้ในด้านการผลติและการ
บริโภค และด้านการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน

2. ความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรม ครอบคลุมประเด็นความท้าทายด้านการเรียนรู้และ
การศึกษา ด้านสงัคม โดยเฉพาะเรือ่งความเหลือ่มล�า้และความไม่เป็นธรรมในสงัคม  รวม
ไปถงึความท้าทายด้านความเป็นผูน้�าของคนในสงัคม  แนวโน้มและความท้าทายส�าคัญที่
เกี่ยวเนื่องอย่างชัดเจน ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมคือกระบวนการเป็น
เมือง (urbanization) 

3. ความท้าทายด้านการเมือง ทั้งเรื่องความขัดแย้งและการเมืองในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศ ประเด็นการปกครองและการอภิบาล 
(governance)  ประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ผูกโยงกับความท้าทายด้าน
การเมืองในระดับต่าง ๆ 
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ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญคือความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยี อาทิ 
เทคโนโลยดีจิทิลั เทคโนโลยชีวีภาพ และเทคโนโลยด้ีานหุน่ยนต์และปัญญาประดษิฐ์ เป็นต้น เมือ่การ
พฒันาเทคโนโลยที�าให้เส้นแบ่งระหว่างโลกกายภาพ โลกชวีภาพและโลกดจิทิลัเริม่เลือนรางลง ความ
เข้าใจในการเปลีย่นแปลงของปัจจยัเหล่านีจ้งึมคีวามส�าคญัยิง่ในการศกึษาและเข้าใจอนาคต และเพือ่
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์
ปัจจยัส�าคญัประการหน่ึงทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในอนาคตคอืการพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ที่เป็นพื้นฐานการผลิตสินค้าและการบริการใหม่ ๆ ซึ่งท�าให้พฤติกรรม ความเป็นอยู่ 
ตลอดจนระบบเศรษฐกจิและสงัคมของมนษุย์เปลีย่นแปลงไป  แนวทางหนึง่ในการคาดการณ์คอืการ
ท�าความเข้าใจในแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม แล้วคาดการณ์ไปในอนาคตว่า 
จะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้าง และสิ่งใหม่ ๆ เหล่าน้ันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้คนและเศรษฐกิจ
สงัคมในระดบัต่าง ๆ  เนือ่งจากการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยมีหีลายสาขา อกีทัง้ยงัมกีารผสม
ผสาน การประสานและประจบกนัของเทคโนโลย ี ดงันัน้ การก�าหนดว่านโยบายสาธารณะทัง้ด้านการ
วิจัยและการด�าเนินงานจะต้องมุ่งเน้นไปเรื่องใดนั้น ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ โดยมีผู้
เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกระบวนการก�าหนดประเด็นวิจัยดังกล่าวด้วย  

การก�าหนดหัวข้อส�าหรับการวิจัยในอนาคตอยู่นอกขอบเขตของการประมวลความรู้ในหนังสือ
เล่มนี้ ในที่นี้ ผู้เขียนจึงขอเพียงยกตัวอย่างแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบางด้านที่ได้รับความ
สนใจจากวงการอนาคตศกึษาท่ัวโลก ซ่ึงอาจเป็นช่องว่างความรูส้�าหรบัการวิจัยอนาคตและคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

ระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ ค�าถามหลกัในหัวข้อนี ้ได้แก่ การพฒันาระบบอตัโนมติั (automa-
tion) และหุ่นยนต์จะมีผลอย่างไรต่อการผลิตในประเทศไทย ซึ่งย่อมมีผลต่อภาพอนาคตการท�างาน 
(future of work) และแรงงานในประเทศไทย ยิ่งในปัจจุบัน เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (platform 
economy) เริม่มผีลแล้วต่อแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ หากในอนาคต ระบบอตัโนมตัแิละ
หุน่ยนต์แพร่ขยายไปทกุด้าน ดงัทีน่กัอนาคตศาสตร์หลายคนพยากรณ์ไว้ ความท้าทายในเชงินโยบาย
จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต ด้านความเหลื่อมล�้าและความเป็นธรรมของแรงงาน
และสงัคม ด้านนโยบายสวัสดกิารของรฐั  ค�าถามในส่วนนีค้อื อนาคตของนโยบายสาธารณะควรต้อง
ปรับไปอย่างไรเพื่อรับมือกับการแพร่หลายของระบบอัตโนมัติ

ปัญญาประดิษฐ์ แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส�าคัญที่คาดกันว่าจะมีผลกระทบอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกจิสงัคมในอนาคตคอืปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงจะประสานกบัเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิ
และหุ่นยนต์ รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นที่จะท�าให้ความต้องการด้านทักษะของแรงงานมนุษย์ต้องปรับ
เปลี่ยนไปในอนาคต  แม้แต่ในด้านการศึกษาอนาคตเอง กรอบแนวคิดและวิธีการแบบ Artificial 
Neural Network เริ่มได้รับความสนใจและแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ในด้านปัญญาประดษิฐ์นีย้งัต้องมกีารสนบัสนนุต่อไป ในขณะเดยีว ประเทศไทย
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ควรมงีานวจิยัด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีวเิคราะห์ผลกระทบและปรากฏการณ์ทีส่มัพนัธ์กับ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือด้วยนโยบาย
และมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีอีกชุดหนึ่งที่คาดว่าจะมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและการให้บริการสาธารณะในอนาคตอันใกล้ โดยไม่จ�ากัดอยู่เพียงแค่การใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนส�าหรับสกุลเงินดิจิทัล หรือ cryptocurrency ที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปเท่าน้ัน ตัวอย่างค�าถาม
ในกลุ่มหัวข้อนี้ได้แก่ การซื้อขายที่ดินด้วยเงินสกุลดิจิทัลจะเกิดหรือไม่ เม่ือไหร่ และอย่างไร การ
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในด้านการแพทย์จะเกิดได้เร็วขนาดไหน และต้องมีนโยบายอะไรมารอง
รับและเตรียมพร้อมรับมือบ้าง

การแพทย์แม่นย�า (precision medicine) โดยเฉพาะการตัดต่อพันธุกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ เช่น เทคโนโลยี CRISPR ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในกลุ่มนี้ วงการนัก
วิทยาศาสตร์และองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ยังมีงาน
ศกึษาอนาคตน้อยมากทีผ่กูโยงเรือ่งเหล่านีก้บัประเดน็ด้านสงัคมวัฒนธรรมและจรยิธรรม โดยเฉพาะ
เรือ่งชวีจรยิธรรม (bioethics) ประเดน็ข้ามศาสตร์เหล่านีจ้�าเป็นต้องพฒันาองค์ความรูต่้อไป ตวัอย่าง
ค�าถามในด้านนี ้ได้แก่ เทคโนโลย ีCRISPR และการตดัต่อพนัธกุรรมจะมผีลอย่างไรต่อภาคการเกษตร
ไทยและเกษตรกรรายย่อย การกนิเนือ้สตัว์ทีม่าจากเซลล์ทีเ่พาะเลีย้งในห้องทดลองโดยไม่มกีารเลีย้ง
และฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นการกินเจหรือไม่ กฎหมายการควบคุมด้านอาหารและสาธารณสุขจะต้องปรับ
ตัวอย่างไร  การแพทย์แม่นย�าจะยิ่งท�าให้ความเหลื่อมล�้าทางสังคมในไทยแย่ลงหรือไม่ เป็นต้น

เทคโนโลยีดิจิทัล คงยังเป็นประเด็นส�าคัญท่ีต้องศึกษาต่อไป ตัวอย่างค�าถาม ได้แก่ ชีวิตและ
สงัคมหลงัยคุโซเชยีลมเีดยี (social media) จะเป็นอย่างไร คนไทยยงัจะใช้ส่ือใหม่เหล่านีต่้อไปหรอืไม่ 
อย่างไร และจะเปลีย่นไปอย่างไร คนรุน่ใหม่ทีเ่กิดและเติบโตขึน้มาในยคุเทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่โซเชยี
ล โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเจนวาย เจนแซท ไปจนถึงกลุ่มเจนอัลฟาและเบต้าในอนาคต หรือกลุ่มคนที่
เป็นชาวดจิิทลัโดยก�าเนดิ (digital natives) มชีีวิตเป็นอย่างไร และจะใช้ชวิีตอย่างไรในอนาคต ค�าถาม
เหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

การศกึษานยัทางจรยิธรรม กฎหมายและสงัคมของเทคโนโลย ีจากการพฒันาของวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ช่องว่างความรู้ส�าคัญในด้านอนาคตศึกษาของวงการวิชาการ
และวงการวางแผนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย อยู่ที่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับสังคม (science, technology, and society) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญ
ของการศึกษาอนาคตในระดับโลก โดยเฉพาะงานศึกษานัยทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของ
เทคโนโลยี (Ethical, Legal and Social Implications - ELSI) เป็นกลุ่มงานวิจัยที่ส�าคัญอย่าง
ยิ่งในอนาคต
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ภูมิรัฐศาสตร์
อีกหัวข้อหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับอนาคตประเทศไทยคือความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในเอเชีย ท่ามกลางแนวโน้มระดับโลกในปัจจุบัน
ที่แสดงให้เห็นว่า ในอนาคตอันใกล้น้ี ทวีปเอเชียจะเพิ่มความส�าคัญมากขึ้นในระดับโลก ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและการเมอืงระหว่างประเทศ ตวัอย่างค�าถามในหวัข้อน้ีได้แก่ ถ้าทนุจีนและคนจนียงัคงหล่ัง
ไหลเข้ามาในประเทศไทยต่อไป ชีวิตคนไทยและสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจีน อนิเดยี และอาเซยีนกบัไทยจะเปลีย่นไปหรอืไม่และอย่างไร  และเมือ่โครงการ One Belt, 
One Road ของจีนเสร็จสมบูรณ์ เศรษฐกิจไทยและอาเซียนจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอีก 20 ปีข้างหน้า  
สังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ถ้ามีการเปล่ียนกฎหมายให้คนต่างด้าวอยู่เมืองไทยได้ง่ายข้ึนและ
ตลอดไป หรือถ้าเด็กเกิดใหม่ทุกคนจะได้รับสัญชาติไทยโดยปริยาย เป็นต้น ประเด็นท้าทายเหล่านี้
จ�าเป็นต้องศึกษาภาพอนาคตไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

การศึกษาภาพลักษณ์อนาคตของคนไทย
ดงัทีอ่ธบิายไปในบทที ่2 ข้อสมมตสิ�าคัญประการหนึง่ของอนาคตศาสตร์ คือ มนุษย์เราไม่สามารถศกึษา
อนาคตได้ เนือ่งจากอนาคตยงัไม่เกดิขึน้ จึงไม่มข้ีอมลูหรอืข้อเทจ็จรงิของอนาคต ส่ิงทีเ่ราสามารถศึกษา
ได้จริงคือภาพลักษณ์ของอนาคต (Images of the future) เท่านั้น หัวข้อวิจัยหนึ่งที่ยังขาดอยู่และ
ถือเป็นช่องว่างความรู้ด้านอนาคตศึกษาของไทยคือ การศึกษาภาพลักษณ์อนาคตของคนไทย ค�าถาม
วิจัยคือ คนไทยคิดอย่างไรเกี่ยวกับอนาคต ทั้งอนาคตของตนเอง ของญาติพี่น้องและครอบครัว ของ
สังคมไทย และสังคมโลกโดยรวม  และภาพลักษณ์นั้นมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมใน
ปัจจุบัน งานวิจัยของนักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ�านวนมากได้ศึกษามาแล้วว่า โลกทัศน์มีผล
ต่อพฤติกรรม นักเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม แสดงให้ว่า ระยะเวลาและปัจจัย 
ทีม่นษุย์ค�านงึถงึเกีย่วกบัอนาคตมผีลต่อพฤตกิรรมในปัจจบุนั เช่น ความเคยชนิในการบรโิภคแบบไม่มี
การค�านึงถึงอนาคต (myopic habit) มีผลโดยตรงต่อการลงทุนและการออม หรือแม้แต่การตัดสินใจ
เข้าไปมส่ีวนร่วมด้านการเมอืง เป็นต้น งานวจิยัเกีย่วกบัภาพลักษณ์อนาคตมปีระโยชน์ทัง้ในเชงิวชิาการ
และในเชิงนโยบาย จึงควรสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านนี้มากยิ่งขึ้น

การศึกษาเหตุไม่คาดฝัน
ปัจจบุนั มงีานวจิยัทีศ่กึษาหัวข้อและประเดน็ตามแนวโน้มส�าคญัของโลกและของประเทศไทยทีท่ราบ
กันอยู่ทั่วไปแล้ว เช่น กระบวนการเป็นเมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 ฯลฯ  
แต่เนือ่งจากภาพอนาคตมคีวามไม่แน่นอนสงูและอาจไม่เป็นไปตามแนวโน้มทีผ่่านมา จงึควรมงีานวจิยั
ในหวัข้อทีม่คีวามไม่แน่นอนสงูและอาจมผีลกระทบในระดบัสงูและปานกลางด้วย ทัง้แบบเหตไุม่คาด
ฝันและหงส์ด�า (black swans) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

• เมื่อโรคไวรัสติดต่อข้ามชนิดสัตว์ท�าให้คนตายจ�านวนมาก
• เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าระดับชาติ ถูกแทนที่โดยระบบพลังงานชุมชนและครัวเรือน
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• เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถเก็บข้อมูลและความทรงจ�าของคนตาย
• เมื่อเนื้อสัตว์จากห้องทดลองเริ่มวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
• ชีวิตคนไทยหลังยุคโซเชียลมีเดีย
• เมื่อแรงงานพม่าย้ายกลับประเทศเป็นจ�านวนมาก
• เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมหานครกรุงเทพ

การเกิดโรคระบาดใหญ่จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใน พ.ศ.2562 เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่
มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระดับโลก เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้
เหน็ถงึความจ�าเป็นอย่างยิง่ยวดและเร่งด่วนในการสร้างฐานความรูแ้ละระบบการรบัมอืกับเหตกุารณ์
ไม่คาดฝันแบบนี้และแบบอื่นที่มีโอกาสเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน

ช่องว่างความรู้เชิงเครื่องมือและวิธีการ  
แม้ว่าที่ผ่านมาอาจมีการศึกษาอนาคตในประเทศไทยอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับองค์ความรู้ในระดับโลก
แล้ว ยังถือว่าห่างไกลพอสมควร  องค์ประกอบของความรู้ที่ส�าคัญส่วนหนึ่งคือองค์ความรู้ด้านเครื่อง
มอืและวธีิการ รวมถงึระบบฐานข้อมลูทีท่นัสมยัและมข้ีอมลูมากพอ โดยเฉพาะในโลกปัจจบุนัทีข้่อมลู
มอียูม่หาศาล และสามารถน�ามาใช้ในการศกึษาและคาดการณ์อนาคตอย่างทีไ่ม่เคยมมีาก่อน ด้วยเหตุ
นี้ จึงควรส่งเสริมการพัฒนาแบบจ�าลองหรือวิธีการที่ทันสมัย ดังเช่นระบบ Risk Assessment and 
Horizon Scanning System (RAHS) ของรัฐบาลสิงคโปร์ รวมถึงกระบวนการใหม่ในการสร้างโจทย์
เพื่ออนาคตที่สามารถน�าไปจัดท�าแผนที่น�าทางการวิจัยและการสนับสนุนการวิจัย

ในด้านกระบวนการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
วงการอนาคตศาสตร์ต่างประเทศคอืการเปิดกว้างของกระบวนการค้นหาความรูใ้นด้านวทิยาศาสตร์ที่
เรียกกนัว่า วิทยาศาสตร์เปดิ (open science) หรอืวทิยาศาสตรพ์ลเมือง (citizen science) แนวโน้ม
นีน่้าจะมีผลต่อวงการอนาคตศกึษา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการศกึษาและสร้างภาพอนาคต หวัข้อ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เปิดจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรติดตามหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาในเบื้องต้นไว้
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ช่องว่างเชิงสถาบัน	

จากกรณศีกึษาระบบคาดการณ์เชงิยทุธศาสตร์ของฟินแลนด์และสิงคโปร์ จะเหน็ได้ว่าระบบคาดการณ์
ระดับชาติแบ่งออกเป็นสองส่วนส�าคัญ ส่วนแรกเป็นสถาบันและองค์กรภาครัฐที่ด�าเนินการวิเคราะห์
และคาดการณ์ประเด็นอนาคตที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐในการรับมือและเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  อีกส่วนหนึ่งเป็นชุมชนด้านการ
วิจัยและวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายภาครัฐโดยตรง แต่อาจมี
ส่วนร่วมในการศึกษาและสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่ประยุกต์ใช้ในการวางแผนนโยบาย ในกรณีของ
ฟินแลนด์ ชุมชนวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ในประเทศมักเป็นนักวิชาการที่สังกัดมหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวจิยั ซึง่มกัได้รบัการสนบัสนนุด้านการเงนิจากกองทนุวจิยัและนวตักรรมทีอ่าจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาลหรืออาจเป็นมูลนิธิที่เป็นอิสระจากรัฐบาลก็ได้

ระบบคาดการณ์แห่งชาติของประเทศไทยท่ีผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าใดนัก และถือว่า
ห่างไกลมากจากระบบคาดการณ์แห่งชาติของประเทศที่เป็นผู้น�าด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์หรือ
สิงคโปร์  แม้ว่าในอดีต ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ชาต ิ(สวทน.) ภายใต้กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุารของศนูย์
คาดการณ์เทคโนโลยเีอเปค และด�าเนนิโครงการและกจิกรรมด้านการคาดการณ์มาพอสมควร แต่ผล
งานเชิงประจักษ์ไม่ปรากฏเหน็ในวงกว้างมากเทา่ที่ควร ทั้งผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผลงานทีน่�าไปใช้ต่อในการวางแผนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย และผลงานทีเ่ป็นแหล่งอ้างองิ
ในเชิงวิชาการ จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ด�าเนินบทบาทในด้านนี้เพิ่มขึ้นต่อไปอีก

เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรที่มีกิจกรรมด้านอนาคตศึกษาและการคาด
การณ์อนาคตมากขึน้ แสดงถงึความตระหนกัในการสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะด้านนี ้ ดงันัน้ นโยบาย
รฐับาลจงึควรเสรมิสร้างขีดความสามารถขององค์กรทีมี่อยูแ่ล้วต่อไปอกี ทัง้ศนูย์คาดการณ์เทคโนโลยี
เอเปค ภายใต้ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ภายใต้ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงกลุ่มวิจัยใน
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรภาคเอกชน



275 | อนาคตศึกษา

เนือ่งจากประเทศไทยในปัจจบุนัยงัมีผูเ้ชีย่วชาญด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์อยูจ่�านวน
น้อย โดยเฉพาะทีผ่่านการอบรมและการเรยีนด้านนีม้าโดยตรงและท�างานวิจยัด้านนีโ้ดยเฉพาะ จงึต้อง
มกีารเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านบคุลากรต่อไป พร้อมกนันี ้การศกึษาอนาคตในปัจจบุนัยงัเป็นไป
ตามความสนใจส่วนตวัรายบคุคล ไม่มกีารรวมตวักนัอย่างชัดเจนดงัในกรณขีอง National Foresight 
Network ของฟินแลนด์ จึงควรเสรมิสร้างเครอืข่ายนกัวชิาการและนกันโยบายทีส่นใจเรือ่งอนาคตใน
ประเทศไทยและเชื่อมโยงกับประชาคมวิชาการระดับโลกให้มากขึ้นอีก  

เมื่อไมน่านมานี้ในช่วงเดือนพฤศจกิายนและธนัวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ส�านกังานนวัตกรรม
แห่งชาตโิดยสถาบนัการมองอนาคตนวตักรรม ได้จดักจิกรรมทีมุ่ง่สร้างและส่งเสรมิเครอืข่ายผูท้ีส่นใจ
เกี่ยวกับการคาดการณ์และอนาคตศึกษา หนึ่งในนั้นคือการจัดการน�าเสนอผลการศึกษาและการฝึก
อบรมเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านเครื่องมือคาดการณ์พื้นฐาน ซึ่งด�าเนินการโดยคณะผู้ศึกษาจาก
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ ยังจัดการประชุมระดมความคิดเห็น
แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักอนาคตศาสตร์ร่วมกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการจดัท�าห้องปฏบิตักิารนโยบาย (policy lab) ภายในองค์กร  
ส่วนส�านักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานฝึกอบรมเครื่องมือคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง
อุตสาหกรรม ก็ได้จัดงานอบรมเกี่ยวกับการคาดการณ์ขององค์กรธุรกิจ (corporate foresight) เพื่อ
การวางแผนยุทธศาสตร์  กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเสริมสร้างและขยายชุมชนด้าน
อนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทย

ระบบข้อมูลพื้นฐานเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ต้องพัฒนาข้ึนเพื่อให้ระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ต้องมีข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึกท่ีสามารถน�ามาวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์การ
เปลีย่นแปลง ระบบการประเมนิความเสีย่งและการกวาดสญัญาณ (Risk Assessment and Horizon 
Scanning - RAHS) ของรัฐบาลสิงคโปร์มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถน�ามาใช้ได้ในการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์  เนื่องจากข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนการคาดการณ์ต้องมีความกว้างและลึกไปพร้อมกัน 
เพื่อให้สามารถจับสัญญาณอ่อนท่ีอาจกลายเป็นแนวโน้มส�าคัญในอนาคต ดังนั้น การเชื่อมต่อข้อมูล
ของรัฐบาลและหน่วยงานจึงเป็นหัวใจส�าคัญของการสร้างระบบฐานข้อมูลที่รองรับระบบคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ  

นอกจากนี ้หน่วยงานด้านการวางแผนยทุธศาสตร์ควรเพิม่ขดีความสามารถในการเกบ็ รวบรวมและ
วเิคราะห์ข้อมลูมหาศาลหรอืบิก๊ดาต้า โดยไม่จ�ากดัเฉพาะข้อมลูทีม่โีครงสร้างชดัเจน (structured data) 
แต่ต้องรวมไปถงึข้อมลูทีโ่ครงสร้างไม่ชัดเจน (unstructured data) เช่น ข้อมลูการสนทนาในสือ่โซเชยี
ล  อกีทัง้ยงัควรด�าเนนินโยบายข้อมลูเปิด (open data) ทีเ่อือ้ต่อการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ภาครัฐให้ได้มากที่สุด ตราบใดที่ข้อมูลนั้นไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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การเปิดข้อมูลให้องค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงได้
ง่าย จะท�าให้การกวาดสญัญาณและการคาดการณ์เพ่ือเตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคตเป็นไปได้ง่ายมากขึน้

จากที่ทบทวนไว้ก่อนหน้านี้ วัตถุประสงค์หลักประการหน่ึงของอนาคตศึกษาคือ เพื่อวางแผน
เตรียมพร้อมรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอนและด�าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ การ
ศึกษาอนาคตจึงเก่ียวข้องกับการกระท�า (action) อยู่เสมอ งานอนาคตศึกษาในประเทศไทยที่ผ่าน
มาอาจเน้นการสร้างความตระหนักในเรื่องอนาคตบ้าง แต่อาจยังไม่น�าไปสู่การปฏิบัติและการตัดสิน
ใจเท่าที่ควรนัก ดังนั้น กิจกรรมการศึกษาอนาคตเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและกิจกรรมการศึกษา
อนาคตเชงิวชิาการจงึต้องพฒันาไปพร้อมกนั สาเหตหุนึง่ทีก่ารศึกษาอนาคตยงัไม่พฒันาเป็นศาสตร์ใน
ประเทศไทย อาจเป็นเพราะยงัไม่มกีารเช่ือมอนาคตศกึษากบัการวจิยัอนาคตเพือ่ก�าหนดนโยบายอย่าง
เป็นรปูธรรม ท�าให้กรอบความคดิและแนวทางการมองอนาคตในแต่ละศาสตร์ยงัมข้ีอจ�ากดัอยู ่ซึง่โดย
มากยังเน้นแบบท�านายแล้วด�าเนินการ (predict-then-act) นับเป็นความท้าทายหลักที่ต้องพยายาม
จัดการต่อไป ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสนอไปข้างต้น
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย

จากการประมวลความรู้เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์และการศึกษาอนาคตเพื่อการวางแผนนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของต่างประเทศ พบว่า หน่วยงานสนบัสนุนด้านการวจิยัมบีทบาทส�าคญัในการสร้างระบบ
คาดการณ์ระดับชาติ ตัวอย่างที่ดีคือกองทุนนวัตกรรมของฟินแลนด์ ในการนี้ หน่วยงานรัฐของไทยที่
มีพันธกิจในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสามารถมีบทบาทได้ดังนี้

1. ส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรูภ้ายในวงการอนาคตศกึษาในประเทศไทยในส่วนทีเ่ป็นความ
รูพ้ื้นฐานและวธิกีารด้านอนาคตศกึษาโดยตรง ทัง้ในประเดน็หวัข้อท่ีมนียัส�าคัญเชิงนโยบาย 
และในด้านเครื่องมือการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อทราบถึงจุด
แข็งจุดอ่อนของวิธีการศึกษาต่าง ๆ

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือในการศึกษาและคาดการณ์อนาคตในศาสตร์
และสาขาวิชาเดิมท่ีมีอยู่ โดยมุ่งการวิจัยไปท่ีหัวข้อที่ข้ามภาคส่วนและข้ามสาขาวิชา 
(cross-sector and cross-discipline) เพื่อให้แต่ละวิชาเรียนรู้ปรับปรุงตนเอง ท�าให้
ประชาคมวิชาเปิดกว้างและสามารถสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายได้

3. ส่งเสรมิโครงการศกึษาและวจิยัในศาสตร์ทีม่อียูใ่ห้มองภาพอนาคตมากขึน้ โดยอาจตัง้เป็น
เงื่อนไขหนึ่งของการให้ทุนวิจัย

4. สนบัสนนุการศกึษาเพือ่วางแผนนโยบาย ให้ทดลองใช้กรอบแนวคดิและวธิกีารด้านอนาคต
ศึกษามากขึ้น 

5. สร้างชมุชนและเครอืข่ายนกัวชิาการและนกันโยบายทีส่นใจด้านอนาคตศกึษา โดยอาจจดั
อบรม และเสวนาวชิาการ-นโยบาย (Knowledge-policy interface) ในประเดน็ท่ีเน้นภาพ
อนาคต เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ของตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาคนโยบาย 
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ

6. สนบัสนนุการแลกเปลีย่นข้ามสถาบนัและศนูย์วจิยั รวมถงึส่วนงานยทุธศาสตร์ภายใน สกว. 
และหน่วยงานให้ทุนการวิจัยอื่น ๆ

การให้ทุนวิจัยในหัวข้อและประเด็นตามแนวโน้มส�าคัญของโลกและของประเทศไทยย่อมเป็น
เรื่องที่ถูกต้องและสมควรด�าเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอนาคตมีความไม่แน่นอนสูงและ 
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อาจไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่ผ่านมา จึงควรมีงานวิจัยในหัวข้อหรือประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูงและ
อาจมีผลกระทบในระดับสูงและปานกลาง งานวิจัยเหล่านี้ต้องเริ่มจากจินตนาการ แล้ววิเคราะห์ด้วย
เครื่องมืออนาคตศึกษาที่เป็นระบบ

ในปัจจบุนั มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการสร้างบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจด้านอนาคตศึกษาทัง้
ในระดบัพืน้ฐานและในระดบัสงู จากแนวโน้มทีห่ลายองค์กรภาครฐัและเอกชนได้ให้ความส�าคัญกบัการ
คาดการณ์เชงิยุทธศาสตร์เพือ่วางแผนนโยบายสาธารณะและยทุธศาสตร์ขององค์กร  การสร้างบคุลากร
ที่มีความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากนัก 
เพราะเนื้อหาตรงไปตรงมา ส่วนในด้านวิธีการวิเคราะห์ก็สามารถใช้ความรู้ต่อยอดจากศาสตร์อื่นที่มี
อยู่แล้ว ประเด็นส�าคัญจึงน่าจะอยู่ที่การสร้างกรอบความคิดเชิงอนาคตศึกษามากกว่าการฝึกอบรม
เครือ่งมอืเพียงอย่างเดยีว นอกเหนอืจากการส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะการวเิคราะห์ด้านอนาคตศกึษา
ในหมูน่กัวชิาการและนกันโยบายแล้ว ยงัควรส่งเสรมิการพฒันาบคุลากรทีส่ามารถด�าเนนิกระบวนการ
ศึกษาอนาคตแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากกระบวนกรที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินการประชุม ถือเป็น
องค์ประกอบส�าคัญท่ีขาดไม่ได้ และจ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้านอนาคตศึกษาที่ต้องผ่านการ
อบรมและฝึกฝนมาโดยเฉพาะ
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ความเป็นธรรม
ในการรับรู้อนาคต

ประเด็นสุดท้ายที่ผู้เขียนอยากฝากทิ้งท้ายไว้ในหนังสือเล่มนี้ คือเรื่องความเป็นธรรมในการรับรู้
อนาคต

องค์ความรูด้้านอนาคตศกึษาได้พฒันามามากในช่วงประมาณหนึง่ศตวรรษทีผ่่านมา ทัง้ในระดบั
ญาณวทิยาและวธิวีทิยา รวมถงึผลลพัธ์การคาดการณ์ทีน่�าไปใช้ต่อในการวางแผนยทุธศาสตร์ในระดบั
องค์กรและระดบัประเทศ  วงการอนาคตศกึษาได้ขยายกว้างมากขึน้ จากทีแ่ต่เดมิมเีฉพาะนกัวจิยัและ
นกัเขียนในทวปียโุรปและอเมรกิาเหนอื แต่ในปัจจบุนัมนีกัวชิาการจากเอเชยี แอฟรกิา และอเมรกิาใต้
มากขึ้น  ขณะเดียวกัน ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึกษาได้ขยายขอบเขตออกไปมาก โดย
ครอบคลมุเนือ้หาและมมุมองทีก่ว้างกว่าโลกทศัน์เชงิวทิยาศาสตร์แบบนวิตนั และยอมรบัในความหลาก
หลายของความคิดและวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคตมากกว่าเดิม 

กระนัน้กต็าม  วงการอนาคตศกึษาในระดบัโลกยงัคงยดึครองโดยกลุม่นกัคิดนกัเขยีนในประเทศ
ในทวีปยโุรปและอเมรกิาเหนอืเป็นหลกั  ถึงแม้ว่าในช่วงหลงัได้มงีานเขยีนของนกัวชิาการจากพืน้ทีอ่ืน่
มากขึน้ และการประยกุต์ใช้วธิกีารคาดการณ์ในการวางแผนนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยขีองหลาย
ประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์และเกาหลีใต้ ได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ในด้านองค์ความรู้เชิง
วิชาการก็ยังคงเป็นนักวิชาการจากกลุ่มวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกที่มีผลงานเชิงวิชาการที่เป็นฐานความ
รู้ของวงการอนาคตศึกษา นอกจากน้ี ถึงแม้ว่ากระบวนการและวิธีการด้านอนาคตศึกษาได้เปิดกว้าง
มากขึ้นกว่าเดิม แต่ในภาพรวมก็ยังมีมุมมองและแนวคิดจากปรัชญาตะวันตกเป็นหลัก จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ความเป็นธรรมในการรับรู้ (cognitive justice) ในศาสตร์นี้ ยังต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ต่อไปอีกมาก 

แนวคิดความเป็นธรรมในการรับรู้ต้ังอยู่บนความตระหนักและยอมรับในความหลากหลายและ
พหุนิยมของความรู้ และยึดในสิทธิพื้นฐานของความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะอยู่ร่วมกันได้ แนวคิดน้ี
เสนอเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2540 โดยนักคิดชาวอินเดียชื่อ ศิวะ วิศวะนาธาน (Shiv Visvanathan) 
ในหนังสือชื่อ "A Carnival for Science: Essays on science, technology and development2 
แนวคิดดังกล่าวมุ่งวิพากษ์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบง�าของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ของปรัชญา
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ตะวันตกต่อประเทศก�าลังพัฒนาและวัฒนธรรมอื่น ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดนี้เรียกร้องให้
วงการวิชาการของโลกให้การยอมรับและความส�าคัญกับรูปแบบความรู้ที่ไม่ใช่แบบตะวันตกมากขึ้น 
เนือ่งจากความรูม้รีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปได้ตามวถิแีละแนวทางการด�ารงชวีติทีแ่ตกต่างกนัออกไปใน
แต่ละสังคมวัฒนธรรม  ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จึงควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน

แนวคดิความเป็นธรรมในการรับรูมุ้ง่วพิากษ์กระบวนทศัน์ด้านวทิยาศาสตร์กระแสหลกัของโลกใน
ปัจจบุนั โดยพยายามส่งเสริมกระบวนทศัน์ในการสร้างองค์ความรูท้างเลือกและในรปูแบบอืน่  แนวทาง
หลกัคอืการเพิม่โอกาสในการสนทนาและแลกเปลีย่นกนัระหว่างผู้คนทีม่อีงค์ความรูท้ีแ่ตกต่างกัน และ
ในบางคร้ังอาจขดัแย้งกัน  โดยหวงัว่า การสนทนาดงักล่าวจะท�าให้เกิดองค์ความรูใ้นระดบัโลกทีน่�าไปสู่
ความยัง่ยนื เป็นประชาธปิไตยและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้  แนวคดินีเ้ริม่แพร่หลายมากขึน้ในวงการวชิาการ
ระดับโลก ทั้งในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม ด้านชีววิทยาชาติพันธุ์ (ethnobi-
ology) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (information and communication 
technology for development) เป็นต้น

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า จินตนาการส�าคัญกว่าความรู้ เนื่องจากความรู้ถูกจ�ากัดอยู่กับ
สิ่งที่เรารู้และเข้าใจอยู่ในปัจจุบัน ในขณะท่ีจินตนาการครอบคลุมไปทั่วโลกและทุกส่ิงทุกอย่างที่
เราจะรู้และเข้าใจได้ ข้อความดังกล่าวสามารถขยายความหมายเพิ่มได้ว่า ความรู้เป็นเพียงภาพ
ปัจจุบัน แต่จินตนาการเป็นภาพอนาคต ดังนั้น ถ้าหากความสามารถในการรับรู้และจินตนาการของ
คนในปัจจุบันถูกจ�ากัดโดยกระบวนทัศน์และปัจจัยเชิงโครงสร้างบางอย่าง และท�าให้คนบางกลุ่มไม่
ได้มีโอกาสจินตนาการเท่ากับคนกลุ่มอื่น นั่นหมายความว่า ภาพอนาคตที่เป็นไปได้และที่พึงประสงค์
ของคนกลุ่มนี้ก็ถูกจ�ากัดไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ความเป็นธรรมในการรับรู้และจินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคต จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในงานด้านอนาคตศึกษา ไม่น้อยไปกว่าความแม่นย�า
ในการพยากรณ์และความล�้ายุคของจินตนาการ  นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับอนาคตศึกษา จึงควรให้ความส�าคัญกับเรื่องความเป็นธรรมนี้
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น
นอร์เวย์ ดู ประเทศ

นักเขียนและนักวิจัยด้านอนาคตศึกษาชาวไทย

 ชัยวัฒน์ คุประตกุล 248, 249

 นาตยา ปิลันธนานนท์ 249, 253

 สิปปนนท์ เกตุทัต 244, 245

 อนุช อาภาภิรม 250, 252

นักคิดที่เสนอแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาอนาคต

 คาร์ล มากซ์ 15, 21, 22

 ชาลส์ ดาร์วิน 89, 90

 โทมัส มอร์ 4, 16
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 เพลโต 14

 เยอร์เกน ฮาเบอร์มาส 34, 35, 36, 38

 ออกุส กงต์ 15

นาตยา ปิลันธนานนท์ ดู นักเขียนและนักวิจัยด้านอนาคต

ศึกษาชาวไทย

นิวตัน 7, 18, 27, 57, 72, 86, 88, 251, 279

บ
บล็อกเชน ดู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ

บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

 เคน วิลเบอร ์36, 45, 95, 96, 108

 เจมส์ เอ เมา 66

 โซเฮล อินายาตอลลา 39, 107, 202

 แดเนียล เบล 43

 เธโอดอร์ กอร์ดอน 110, 137, 231, 241

 แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล 23, 31, 33, 36, 122, 214

 เฟรด โพลัก 32, 33, 67, 191

 รอเบิร์ต เทกส์เตอร์ 67, 242, 243, 244, 245, 246

 ริชาร์ด สลอเทอร์ 36, 45, 62, 68, 105

 โรเบิร์ต ยุงค์ 32, 37

 เวนเดล เบล 42, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 674

 อีเลนอรา มาซีนี 39

 โอลาฟ เฮลเมอร์ 68, 122, 137

 เฮอร์มัน คาน 16, 30, 43, 168, 241

แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

ป
ปฏิฐานนิยม 12, 18, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 42, 54

ประเทศ

 จีน 14, 19, 39, 42, 203, 241, 272

 ญี่ปุ่น 23, 33, 39, 47, 49, 51, 123, 145, 215, 216, 

257, 258, 279

 นอร์เวย์ 23, 32, 33, 51, 52, 229

 ฝรั่งเศส 15, 16, 17, 23, 25, 33, 61, 140, 143, 214

 ฟินแลนด์ 47, 51, 114, 209, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 224, 225, 229, 274, 275, 277

 เยอรมนี 20, 22, 23, 26, 47, 49, 218

 สหรัฐอเมริกา 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

 สิงคโปร์ 114, 145, 209, 216, 217, 222, 223, 224, 

225, 22, 273, 274, 275, 279

 อังกฤษ 23, 26, 49, 51, 66, 89, 110, 112, 258

 อินเดีย 24, 39, 272

ปัจจัยขับเคลื่อน 61, 113, 116, 135, 136, 141, 142, 

158, 171, 172, 173, 174, 202, 204, 210, 219, 

220, 234, 237, 250, 269

ปัญญาประดิษฐ์ ดู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ

ผ
ผลกระทบของเหตุการณ์ ดู การวิเคราะห์ผลกระทบ

ผลกระทบไขว้ ดู การวิเคราะห์ผลกระทบ

ผลกระทบต่อแนวโน้ม ดู การวิเคราะห์ผลกระทบ

แผนที่น�าทาง 110, 119, 194, 195, 196, 197, 234, 257

ฝ
ฝรั่งเศส ดู ประเทศ

พ
พระเจ้า 9, 12, 13, 203

พลวัตระบบ 43, 130, 152, 157, 158

พหุนิยม 34, 36, 39, 40, 54, 279

เพลโต ดู นักคิดที่เสนอแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการศึกษา

อนาคต

ฟ
ฟินแลนด์ ดู ประเทศ

เฟรด โพลัก ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

ภ
ภาพลักษณ์ของอนาคต 66, 67, 272

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ 20
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ม
มิติของเวลา ดู เวลา

มุมมองแบบองค์รวม 29, 76, 96

ย
ยุคเรืองปัญญา 12, 16, 67

ยูโทเปีย 12, 13, 14, 15, 16, 245, 250

ยูเนสโก 39, 51

เยอร์เกน ฮาเบอร์มาส ดู นักคิดที่เสนอแนวคิดที่เป็นพื้น

ฐานในการศึกษาอนาคต

เยอรมนี ดู ประเทศ

ร
รอเบิร์ต เทกส์เตอร์ ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

ระบบคาดการณ์ระดับชาติ 214, 215, 217, 220, 224, 

225, 274, 277

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สารสนเทศ

ริชาร์ด สลอเทอร์ ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

รูปอนาคตหลายเหลี่ยม 127, 131, 132, 133, 134

แรนด์ คอร์ปอเรชัน 29, 30, 32, 42, 123, 168, 175

โรเบิร์ต ยุงค์ ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

ล
โลกเสมือน ดู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ

ว
วงจรสะท้อนกลับ 130, 147

วงล้ออนาคต 306, 113, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 211, 250, 253

วิทยาศาสตร์เปิด 48, 273

เวนเดล เบล ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

เวลา

 การรับรู้เกี่ยวกับเวลา 72, 73

 ข้อสมมติเกี่ยวกับเวลา 72

 ทิศทางของเวลา 73

 มิติของเวลา 73, 79

ศ
ศาสนา

 คริสต ์9, 12

 พุทธ 78, 245

 อิสลาม 12

ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ดู องค์กรภาครัฐ

ส
สงคราม

 สงครามเย็น 28, 29, 32, 33, 40, 42, 92

 สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 18, 19, 20

 สงครามโลกครั้งที่สอง 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 

26, 28, 33, 69, 70, 214

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ดู องค์กรภาครัฐ

สถาบันคลังสมองของชาติ ดู องค์กรภาครัฐ

สมอง 9, 10, 11, 87, 93, 147

สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก 33, 37, 38, 39, 51, 52, 71

สหรัฐอเมริกา ดู ประเทศ

สัญญาณอ่อน 111, 114, 145, 148, 152, 153, 214, 

219, 275

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) หรือส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ดู องค์กรภาครัฐ

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ดู องค์กรภาครัฐ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ดู องค์กรภาครัฐ

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดู องค์กรภาครัฐ

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ดู องค์กรภาครัฐ

สิงคโปร์ ดู ประเทศ

สิปปนนท์ เกตุทัต ดู นักเขียนและนักวิจัยด้านอนาคตศึกษา

ชาวไทย
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ห
หงส์ด�า ดู เหตุไม่คาดฝัน

หลักการของการศึกษาอนาคต

 ความคล้ายคลึง 60, 61, 65

 ความต่อเนื่อง 59, 60, 61, 64, 72, 73

เหตุไม่คาดฝัน 110, 114, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 15, 152, 153, 214, 272

 ทฤษฎีเคออส 147

 ทฤษฎีระบบซับซ้อน 147

 ระดับผลกระทบอาร์ลิงตัน 151

 หงส์ด�า 148, 211, 272

อ
องค์กรภาครัฐ

 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค 233, 235, 237, 

238, 240, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 274

 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม 261, 272, 274, 

275

 สถาบันคลังสมองของชาติ 237, 238, 257

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) หรือส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 236, 237, 246, 277

 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 261, 274

 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 256, 258

 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 257, 258, 274

 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) 246

อนาคต

 อนาคตเชิงบูรณาการ 45, 46, 108

 อนาคตเชิงปทัสถาน 32, 179, 247

 อนาคตเชิงปรารถนา 90, 97, 192

 อนาคตทางเลือก 32, 38, 39, 80, 8, 88, 92, 98, 

171, 172, 211, 241, 247, 250

 อนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรือพึงประสงค์ 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

 อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ 16, 64, 65, 66, 68, 74, 

97, 145, 17, 175, 177, 178, 210

 อนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น 60, 64, 65, 67, 97, 170, 210, 

245

 อนาคตที่เป็นไปได้หรืออาจเกิดขึ้นได้ 16, 36, 61, 63, 

64, 66, 68, 80, 121, 135, 137, 146, 179, 187, 

193, 204, 260, 280

 อนาคตที่ไม่มีทางเกิดขึ้น 66

 อนาคตในอุดมคติ 13, 89

 อนาคตแบบตายตัว 13, 18

 อนาคตที่มีความเป็นพหุ. ดู กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ

อนาคต

 อนาคตหนึ่งเดียว ดู กระบวนทัศน์เกี่ยวกับอนาคต

อนุช อาภาภิรม. ดู นักเขียนและนักวิจัยด้านอนาคตศึกษา

ชาวไทย

ออกุส กงต์ ดู นักคิดที่เสนอแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการ

ศึกษาอนาคต

อังกฤษ ดู ประเทศ

อินเดีย ดู ประเทศ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. ดู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สารสนเทศ

อิสลาม ดู ศาสนา

อีเลนอรา มาซีน ีดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

โอลาฟ เฮลเมอร์ ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา

ฮ
เฮอร์มัน คาน. ดู บุคคลส�าคัญด้านอนาคตศึกษา
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อภิวัฒน์ รัตนวราหะ สอนและวิจัยเรื่องนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับเมือง ที่ดิน การขนส่ง 
และเทคโนโลยีกับสังคมท่ีภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดบัปริญญาตรด้ีานวศิวกรรมเมืองจากมหาวทิยาลยัโตเกยีว 
ปริญญาโทด้านเศรษฐกิจท่ีดินจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
และการวางแผนภาค และปริญญาเอกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายเทคโนโลยีจากสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มีประสบการณ์สอนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะที่สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ และนักวิชาการอาคันตุกะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีผลงานตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง 
“ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576” (ร่วมกับม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด) “เศรษฐกิจที่ดินของ
ประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้” และ “แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
ส�าหรับประเทศไทย 4.0: ทฤษฎีการออกแบบเมืองท่องเที่ยว” (ร่วมกับคมกริช ธนะเพทย์)

ประวัติผู้เขียน




