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สกว./สกสว.

“อนาคตศึกษา” เป็นการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีก่ า้ วทันหรือก้าวน�ำการเปลีย่ นแปลงของโลก
และตอบสนองการพัฒนาของประเทศ การศึกษาอนาคตจึงเป็นศาสตร์ทเี่ ป็นพืน้ ฐานเพือ่ การวางแผนใน
เชิงนโยบาย การสร้างต้นแบบในการพัฒนา และกรอบการท�ำงานต่อไปในอนาคตอย่างเป็นระบบ การ
ท�ำความเข้าใจและเรียนรูอ้ นาคตจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญทีส่ ำ� นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ให้การ
สนับสนุนทุนวิจยั โดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผลลัพธ์ทไี่ ด้จะน�ำไปสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ และเป็นเครือ่ งมือ
ที่ส�ำคัญในแง่มุมการส่งเสริมและพัฒนา การเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการมองภาพอนาคตในการท�ำงาน
อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ “อนาคตศึกษา” นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั ให้เกิดการน�ำไปใช้ประโยชน์
สู่สาธารณะ โดยน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและประมวลความรู้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นกระ
บวนการและเป็นรูปแบบการจัดการในหลากหลายมุมมอง รวมถึงการก�ำหนดทิศทางเพื่อการวางแผน
นโยบายในอนาคต และข้อเสนอส�ำหรับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่มีบทบาทส�ำคัญในฐานะหน่วยงาน
ที่สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย และเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
แหล่งความรู้และข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต
ในนามส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขอขอบคุณผู้เขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจสามารถต่อยอดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการมองภาพอนาคต
ที่ส�ำคัญต่อไป
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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คำ�นำ�

สกว./สกสว.

สกว. เห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นการพัฒนาความรู้
ด้าน “อนาคตศึกษา” ซึ่งเป็นเรื่องประเด็นวิจัยเกี่ยวกับอนาคตและเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับ
ประเทศไทย ประกอบกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาอนาคตที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมี
ค่อนข้างจ�ำกัด ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการประมวลและจัดการองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษา
อย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะใช้สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการศึกษาการ
จัดการวางแผนอนาคตในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความส�ำคัญกับอนาคตศึกษากับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ อันจะน�ำไปสู่กระบวนการน�ำความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคน การน�ำไปสู่
การปฏิบัติและวางแผนนโยบายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำไปสู่การพัฒนาของประเทศ
อย่างยั่งยืน
หนังสือ “อนาคตศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒ
ั น์ รัตนวราหะ เล่มนีเ้ ป็นผลงานทีม่ กี าร
วิเคราะห์และร้อยเรียงข้อมูลและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับอนาคตศึกษาอย่างรอบด้านทัง้ ในและต่างประเทศ
และที่ส�ำคัญได้ชี้ให้เห็นความท้าทายและช่องว่างความรู้ประเด็นต่างๆ และโอกาสการพัฒนาด้านนี้
หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ กระตุน้
ความคิดส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตศึกษา อันประกอบด้วยความรู้ด้านวิวัฒนาการ
ของอนาคตศึกษา แนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึกษา จนไปสู่วิธีการศึกษาในอนาคต การคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ และได้ตอ่ ยอดองค์ความรูเ้ รือ่ งอนาคตศึกษาในประเทศไทย ทีจ่ ะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะในอนาคตต่อไป
ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ในความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจยั และงานเขียนเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือ “อนาคตศึกษา” จะเป็นสือ่ กลาง
ในการส่งต่อผลการตกผลึกความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะได้ในวงกว้าง เกิดเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจ น�ำไปสูแ่ นวทางทีส่ ามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในการน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงและ
เกิดองค์ความรู้ที่ส�ำคัญในอนาคตของประเทศต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผู้อ�ำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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ผู้เขียน

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันบ่อยครั้งเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่คาดคิดมาก่อนและแพร่กระจายในวง
กว้างอย่างรวดเร็ว บางเหตุการณ์แม้เริม่ ต้นในวงแคบ แต่ภายในเวลาเพียงชัว่ พริบตา กลับปะทุกลาย
เป็นวิกฤตการณ์รุนแรงระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและ
ชีวติ ผูค้ นจ�ำนวนมาก ตัวอย่างทีช่ ดั เจนคือโรคระบาดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ 2019 จากทีค่ นจีน
ในเมืองอูฮ่ นั่ เพียงไม่กคี่ นเจ็บป่วยและมีอาการปอดอักเสบเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลา
เพียง 6 เดือน โรคติดต่อในระดับท้องถิ่นได้กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ที่กระจายไปทุกทวีปทั่วโลก ไม่
เว้นแม้แต่กลุม่ ชนเผ่าในป่าแอมะซอนและหมูเ่ กาะฟิจิ โดยมีผปู้ ว่ ยถึงกว่า 5 ล้านคนและผูเ้ สียชีวติ กว่า
3 แสนคน โรคระบาดนีย้ งั ท�ำให้ผคู้ นหลายร้อยล้านคนทัว่ โลกต้องตกงาน และท�ำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่
ภาวะถดถอยครั้งใหญ่รอบร้อยปี
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ และผลกระทบทีเ่ กิดจากโรคระบาดท�ำให้ผคู้ นจ�ำนวนมากต้องปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมและวิถีชีวิตอย่างที่ไม่เคยท�ำมาก่อน ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนของวันเวลาที่ผู้คนจะ
สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้แบบเดิมท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและการเมืองทีเ่ ปราะบางอยู่
แล้ว ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ผู้คน
ทั่วโลกประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้เกิดจากโรคระบาดใหญ่เพียงอย่างเดียว หลายเหตุการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคตไม่เพียงแค่ท�ำให้เกิดความล�ำบากในการด�ำรงชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่
มีความร้ายแรงที่อาจน�ำไปสู่การล่มสลายของมนุษยชาติเลยก็เป็นได้ เหตุการณ์หายนะในอนาคตดัง
กล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดสงครามนิวเคลียร์ หรือแม้แต่ความ
ก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์
ความไม่แน่นอนของอนาคตจึงกลายเป็นภาพปกติของโลกในปัจจุบัน ด้วยความรวดเร็ว ขนาด
และขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นนี้ การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจึงยิ่งส�ำคัญมากขึ้นกว่าเดิม ความสามารถในการวางแผนเพื่อชี้น�ำและก�ำหนดทิศทางของ
อนาคต และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ทั้งส�ำหรับการตัดสิน
ใจของปัจเจกบุคคลและครัวเรือน ไปจนถึงองค์กรและสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น
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ระดับประเทศหรือระดับโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในรูปแบบของปรากฏการณ์ พฤติกรรม และสาเหตุและผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ การสร้างองค์ความ
รูแ้ ละเครือ่ งมือในการท�ำความเข้าใจและจัดการกับอนาคต จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคน ทุกองค์กร
และทุกสังคมที่ต้องการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
อนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์เป็นสาขาวิชาการหนึ่งที่มุ่งสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการเข้าใจในอนาคต ทั้งอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ และอนาคตที่คาด
หวังให้เกิดขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานด้านปรัชญา ด้านวิธีการวิทยา รวมถึงกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ขอบเขตของอนาคตศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
อิทธิพลของภาพลักษณ์เกี่ยวกับอนาคตของปัจเจกบุคคลและสังคมต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใน
ปัจจุบนั รวมไปถึงการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการสร้างภาพอนาคตร่วม
กัน และการสือ่ สารผลลัพธ์การศึกษาอนาคตสูส่ าธารณะเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางนโยบายและ
ทางสังคม การศึกษาอนาคตจึงเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ เป็นทัง้ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ใช้ทงั้ ความ
รู้เชิงตรรกะในการวิเคราะห์และจินตนาการที่ก้าวพ้นออกจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ อนาคตศึกษายังมี
ความเป็นพหุศาสตร์ สหศาสตร์และข้ามศาสตร์ไปพร้อมกัน
งานวิจยั และงานเขียนในวงการอนาคตศึกษาได้พฒ
ั นามาระยะหนึง่ แล้วในระดับโลก นอกเหนือ
ไปจากงานศึกษาทีว่ เิ คราะห์และคาดการณ์อนาคตด้วยแนวคิดและเครือ่ งมือทีน่ ยิ มใช้ในแต่ละศาสตร์
ที่มีอยู่แล้ว ส�ำหรับในประเทศไทย การวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงส�ำหรับการ
วางแผนนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจก็มีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ส่วนหนังสือและต�ำรา
เกีย่ วกับอนาคตศึกษาและอนาคตศาสตร์พอมีอยูบ่ า้ ง แต่ในภาพรวม การศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ งยังมีอยูไ่ ม่มากนัก หนังสือเล่มนีจ้ งึ พยายามประมวลความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับอนาคตศึกษา
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาศาสตร์นี้ในประเทศไทยต่อไป
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะส�ำหรับนักวิชาการ นักนโยบายการวางแผน นิสิตนักศึกษา และ
ผู้อ่านทั่วไปที่สนใจในการศึกษาอนาคต ทั้งเพื่อเสริมความรู้เชิงวิชาการและเพื่อใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับองค์กรและระดับนโยบายสาธารณะ อนึ่ง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเป็นคู่มือที่อธิบาย
ขัน้ ตอนและกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ แต่เน้นความรูพ้ นื้ ฐานและภาพรวมเกีย่ วกับอนาคต
ศึกษาเป็นหลัก ส�ำหรับผูอ้ า่ นทีส่ นใจในรายละเอียดเกีย่ วกับกระบวนการและวิธกี ารคาดการณ์อนาคต
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงที่แนะน�ำไว้ในหนังสือเล่มนี้
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ทีส่ นับสนุนโครงการวิจยั “ปริทศั น์สถานภาพความรูด้ า้ นอนาคตศึกษา” ในปี 2562 และสนับสนุนการ
ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาและเผยแพร่ ผ ลลั พ ธ์ จ ากโครงการวิ จั ย ดั ง กล่ า วจนกลายมาเป็ น หนั ง สื อ เล่ ม นี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน ทีท่ าบทามให้ผเู้ ขียนรับผิดชอบการปริทศั น์ความรู้
ด้านอนาคตศึกษาและให้ความเชือ่ มัน่ ในการท�ำงาน ขอขอบคุณ ดร.นเรศ ด�ำรงชัย ดร.พันธุอ์ าจ ชัยรัตน์
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คุณโสภิดา ทองโสภิต Tanja Hichert และ Ozcan Saritas ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับทิศทางและประเด็น
ในการทบทวน และอนุเคราะห์ให้เอกสารและข้อมูลหลายชุดที่ใช้ในงานเขียนนี้ รวมทั้งศาสตราจารย์
ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
และผูท้ รงคุณวุฒทิ า่ นอืน่ ทีใ่ ห้ขอ้ คิดเห็นและค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงเนือ้ หารายงาน และคุณชนมณี ทองใบ
คุณอรรถพันธ์ สารวงศ์ คุณวัชรินทร์ ขวัญไฝ และคุณกิตติณัฐ พิมพขันธ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกแบบรูปเล่มและช่วยเหลือการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาการปริทัศน์ความรู้เบื้องต้นในหนังสือนี้จะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้
ด้านอนาคตศึกษา เพือ่ จินตนาการ ค้นหา และสร้างอนาคตทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
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บทนำ�
To expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect.
Oscar Wilde, An Ideal Husband
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บทนำ�
หากเปรียบเทียบการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์เหมือนกับการเดินเท้า ทุกย่างก้าวไปในอนาคตข้างหน้า
ย่อมมีเท้าหนึ่งที่ยังคงอยู่ในอดีตข้างหลัง ในขณะที่ร่างกายที่อยู่ตรงกลางพยายามสร้างสมดุลในแต่ละ
ก้าวของการเดิน โดยก�ำหนดจังหวะและระยะก้าวที่เหมาะสม เพื่อให้การเดินบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ตั้งใจไว้ ฉันใดก็ฉันนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ตัดสินใจท�ำในปัจจุบันมีสาเหตุไม่เพียงเฉพาะจากความ
เป็นไปในอดีต แต่ความนึกคิดและความคาดหวังเกีย่ วกับอนาคตก็มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของคนเราใน
ปัจจุบนั ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน จินตนาการและความปรารถนาเกีย่ วกับอนาคตจึงเป็นองค์ประกอบและ
คุณลักษณะส�ำคัญของการด�ำเนินชีวติ และเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของระบบสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ขณะเดียวกัน มนุษย์ไม่ได้เกิดมาแล้วเดินได้เลย เด็กทารกเริ่มเรียนรู้ตั้งไข่และ
เดินเตาะแตะผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานมามากจนกว่าจะสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว
การเรียนรู้และจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตก็ต้องมีการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูก
เช่นกัน
ด้วยเวลาเป็นพื้นฐานของอนาคต ตราบใดที่เรายังเชื่อในกฎฟิสิกส์แบบนิวตันที่ว่า เวลามีอยู่จริง
อย่างอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ และเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างสม�่ำเสมอไม่มีย้อนกลับ
อนาคตก็เป็นส่วนหนึ่งของล�ำดับเวลาที่จะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากเราเชื่อว่าเวลาไม่ได้ไหล
เป็นเส้นตรงไปข้างหน้า ไม่ได้ลว่ งเลยผ่านไป แต่หวนกลับมาเป็นวัฏจักรและวงจร และขึน้ อยูก่ บั การรับ
รู้ของมนุษย์เราเอง ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตย่อมต้องแตกต่างออกไป ยิ่งถ้าหากเราเชื่อตามแนวคิด
ปรัชญาว่าด้วยเวลาในแนวปัจจุบันนิยม (presentism) ที่เสนอว่า ทุกอย่างในอดีตและอนาคตไม่มีอยู่
จริง สิง่ ทีเ่ ป็นจริงมีเพียงสภาพปัจจุบนั ยิง่ ท�ำให้มโนทัศน์เกีย่ วกับอนาคตต้องปรับเปลีย่ นไป ทัง้ นี้ มนุษย์
พยายามท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับอนาคตมานาน แนวคิดเกีย่ วกับอนาคตจึงมีอยูใ่ นทุกเสีย้ วทุกมุมของการ
ใช้ชวี ติ และการคงอยูข่ องมนุษยชาติ ทุกศาสนาทุกลัทธิในโลกกล่าวถึงอนาคตในบริบททีแ่ ตกต่างกันออก
ไป ทั้งเรื่องกรรม ชีวิตหลังความตาย และเหตุการณ์ที่ท�ำนายหรือก�ำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นในคัมภีร์หรือ
ค�ำสอนของศาสดา ทุกสังคมวัฒนธรรมมีแนวคิดและวิธกี ารในการคิดค�ำนึงและจัดการเกีย่ วกับอนาคต
ในรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน การศึกษาอนาคตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของมนุษยชาติแต่อย่างใด

อนาคตศึกษา | 4

อย่างไรก็ตาม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมามีพัฒนาการด้านกรอบความคิด ทฤษฎีและ
วิธีการที่ใช้ศึกษาอนาคตในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น
จนกลายมาเป็นศาสตร์และวิชาชีพหนึ่งในปัจจุบัน ศาสตร์ดังกล่าวเรียกกันโดยทั่วไปว่า อนาคตศึกษา
หรืออนาคตศาสตร์ (Futures Studies) ซึ่งมุ่งสร้างทฤษฎี กรอบแนวคิด หลักการ และวิธีการในการ
ท�ำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยในสาขาที่ถือว่า
ใหม่นี้พยายามคาดการณ์ด้วยการท�ำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 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�ำรวจภาพอนาคตในระดับ
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ นี้ท�ำให้อนาคตศึกษามีฐานะเป็นสาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาแนว
โน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ท�ำอยู่แล้วในศาสตร์และสาขาอื่น
ด้วยจุดก�ำเนิดและแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ที่มองภาพอนาคตเป็นระบบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อนาคตศึกษาจึงเป็นสหสาขาวิชาที่มีความหลากหลายทั้งในหัวข้อและประเด็นวิจัย ทั้งค�ำถามพื้นฐาน
ในระดับญาณวิทยาเกี่ยวกับความรู้ว่าด้วยอนาคต เครื่องมือและวิธีการที่ใช้วิเคราะห์ ไปจนถึงประเด็น
การวิเคราะห์ทางเลือกของอนาคตในประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่สนใจ ทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและการเมือง แน่นอนว่า เรือ่ งอนาคตเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างองค์ความรูใ้ นสาขา
วิชาและวิชาชีพต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว ดังในกรณีของการพยากรณ์อากาศ การคาดประมาณจ�ำนวนประชากร
การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาดการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ แต่อนาคตศึกษา
ถือเป็นศาสตร์ทพี่ ยายามสร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับอนาคตไว้อย่างเป็นระบบและให้เห็นภาพที่
เป็นองค์รวม โดยมีปรัชญา ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดทีช่ ดั เจนมากขึน้ คุณลักษณะส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ของงานด้านอนาคตศึกษาคือ การมุง่ ท้าทายและรือ้ แยกข้อสมมติทซี่ อ่ นอยูใ่ นมโนทัศน์และความคิด
เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบัน การคาดการณ์อนาคตจึงมักเริ่มต้นจากความเชื่อว่า
ความเข้าใจและความคิดทีเ่ รามีอยูใ่ นปัจจุบนั เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต มักก�ำหนด
โดยกรอบความคิดและข้อสมมติทอี่ าจใช้ไม่ได้อกี ต่อไป
งานวิจยั ด้านอนาคตศึกษายังมุง่ สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการและวิธกี ารทีแ่ ต่ละบุคคลและ
องค์กรสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ การบริการหรือสถาบันใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองภาพอนาคตที่
เชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้ หรืออาจเป็นนวัตกรรมทีก่ ำ� หนดอนาคตได้ ความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับอนาคตศึกษาเริม่
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาและวิชาชีพต่าง ๆ ในวงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ธรุ กิจของบริษทั เอกชนหรือการวางแผนนโยบายสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ บริษทั ชัน้
น�ำของโลกจ�ำนวนมากให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการรูถ้ งึ แนวโน้มและปัจจัยการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิด
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ขึ้นและมีผลต่อธุรกิจของตนเอง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลในหลายประเทศก็ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม
ขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐในการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์นั้นมาวาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของรัฐบาล
ในประเทศไทยเอง หลายองค์กรได้พยายามใช้ความรู้และเครื่องมือด้านอนาคตศึกษาในการ
วิเคราะห์และวางแผนองค์กรและนโยบายสาธารณะมากว่ายี่สิบปีแล้ว หมุดหมายหนึ่งที่ส�ำคัญคือการ
จัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight) เพื่อวิเคราะห์
และวางแผนอนาคตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนั้นก็มีโครงการศึกษาอนาคตด้านต่าง ๆ มาพอ
สมควร ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเริ่มให้ความส�ำคัญกับการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ทั้งหน่วยงานการวางแผนพัฒนาภาพรวมระดับประเทศ เช่น ส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานวางแผนพัฒนารายสาขา เช่น ส�ำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) บริษัทชั้นน�ำหลายแห่งก็ได้เริ่มใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
แม้ว่างานวิจัยและงานวางแผนในแต่ละศาสตร์และสาขาต่างมีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
อนาคตอยู่แล้ว แต่พื้นฐานความคิดและวิธีวิทยาแตกต่างพอสมควรจากงานศึกษาอนาคตในกลุ่ม
วิชาการด้านอนาคตศาสตร์ โครงการวิจัยและงานเขียนหลายชิ้นในประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดด้านอนาคตศึกษามาแล้วบ้าง แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการประมวลความรู้ในด้านนี้อย่างเป็นระบบ
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประมวลความรู้ในด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาศาสตร์
นี้ในประเทศไทยต่อไป
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา วัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ประการ
แรกคือ เพื่อประมวลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษาจากงานเขียนและงานวิจัยส�ำคัญระดับโลก
ประการที่สองคือ เพื่อทบทวนตัวอย่างงานวิจัยและงานวางแผนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการด้าน
อนาคตศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทย และประการที่สามคือ เพื่อระบุช่องว่างความรู้ด้าน
อนาคตศึกษาที่เป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับงานวิจัยในประเทศไทยที่ควรส่งเสริมในอนาคต
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาจากแหล่งความรู้และข้อมูลสามกลุ่มหลัก ส่วนแรกมาจากการทบทวน
วรรณกรรม ทั้งที่เป็นบทความวิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ และอาจรวมถึงบทความแสดงความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาในวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผล
การด�ำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ส่วนที่สองมาจากการสัมภาษณ์ โดยผู้เขียนได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านอนาคตศึกษา เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับช่องว่างความรู้ที่น่า
จะมีการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต และน�ำมาประกอบในการเขียนบทสรุปและข้อเสนอแนะจากการ
ประมวลความรูใ้ นหนังสือเล่มนี้ ส่วนทีส่ ามมาจากการประชุมกลุม่ ย่อย ซึง่ ผูเ้ ขียนได้จดั ขึน้ 2 ครัง้ เพือ่ น�ำ
เสนอผลการวิจยั และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วน�ำผลการประชุมมาปรับปรุงรายงาน
การวิจัย “ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกษา” จากนั้น จึงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้
สมบูรณ์มากขึ้นจนเป็นหนังสือเล่มนี้
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เนื้อหาในหนังสือนี้แบ่งออกเป็น 6 บท บทที่ 1 ต่อจากบทน�ำนี้เป็นการทบทวนวิวัฒนาการของ
อนาคตศึกษาอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ทั้งงานเขียนและงานวิจัยใน
เชิงวิชาการและผลงานเพื่อการวางแผนนโยบาย บทที่ 2 อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษา
บทที่ 3 อธิบายวิธกี ารวิเคราะห์อนาคตทีใ่ ช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการด้านอนาคตศึกษาและการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ บทที่ 4 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งน�ำเอาความรู้
ด้านอนาคตศึกษามาประยุกต์ใช้ต่อเพื่อวางแผนนโยบายในองค์กรและนโยบายสาธารณะ บทที่ 5 น�ำ
เสนอผลการประมวลความรู้ด้านอนาคตศึกษาของประเทศไทย บทที่ 6 บทสุดท้ายระบุช่องว่างความ
รู้และประเด็นการวิจัยที่ควรมีการส่งเสริมต่อไป การน�ำเสนอเนื้อหาการปริทัศน์ในบทหลัง ๆ จะเน้นที่
ประเด็นหลักของความรู้เกี่ยวกับอนาคตศึกษา โดยไม่ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นมากนัก แต่สรุป
เนือ้ หาจากบทความวิชาการและรายงานวิจยั พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทีส่ นใจ
ในด้านนี้สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองต่อไป
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1

วิวัฒนาการ
ของอนาคต
ศึกษา
Memories are the key not to the past, but to the future.
Corrie ten Boom, The Hiding Place
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อนาคตอยู่ในสมอง
มนุษย์ต่างจากสัตว์ในหลายด้าน ในด้านศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตหนึ่งมีอยู่ว่า “อาหารนิทฺทา ภยเม
ถุนญจฺ สามาญญเมตปฺปสภิ นรานํ ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา” หมายความ
ว่า การแสวงหาอาหารกิน การแสวงหาความสุขจากการนอน ความรู้จักขี้ขลาด วิ่งหนี อันตราย และ
การประกอบเมถุนธรรม มนุษย์มเี สมอกันกับสัตว์ ธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำความผิดแปลกแตกต่างระหว่าง
คนกับสัตว์ เมื่อปราศจากธรรมะแล้ว คนกับสัตว์ก็เหมือนกัน1 ส่วนในคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนา
มีข้อความระบุถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ไว้อย่างชัดเจนว่า “เนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมด
เนือ้ มนุษย์กอ็ ย่างหนึง่ เนือ้ สัตว์กอ็ ย่างหนึง่ เนือ้ นกก็อย่างหนึง่ เนือ้ ปลาก็อย่างหนึง่ ” (1 โครินธ์ 15:39)2
มนุษย์เท่านัน้ ทีม่ คี วามสามารถในการเรียนรูแ้ ละบูชาพระเจ้า ด้วยพระเจ้าได้ “ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบ
พระฉายาของพระองค์” (ปฐมกาล 1:27)3 ทั้งในด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ความสามารถในการเลือก
อารมณ์ ศีลธรรม และความคิดสร้างสรรค์4
ในด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์และสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นตรงที่สมองของมนุษย์มี
พัฒนาการทีท่ ำ� ให้เราสามารถนึกคิด จินตนาการและพิจารณาสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมได้ ดังทีส่ ะท้อนในชือ่
วิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียกสปีชีส์มนุษย์ในปัจจุบัน คือ homo sapiens ซึ่งเป็นภาษาละตินที่แปลว่า “คน
ฉลาด” หรือ "ผูร้ "ู้ นักวิชาการในอดีตยกตัวอย่างคุณลักษณะของ “ความฉลาด” ทีท่ ำ� ให้มนุษย์แตกต่าง
จากสัตว์ประเภทอื่น เช่น ภาษา เครื่องมือและเทคโนโลยี และการจัดการทางสังคมวัฒนธรรม แต่งาน
วิจยั จ�ำนวนมากแสดงหลักฐานแย้งว่า สัตว์กม็ ภี าษา ใช้เครือ่ งมือ และร่วมมือกันและอยูด่ ว้ ยกันเป็นสังคม
แม้ว่าอาจไม่มีพัฒนาการให้ซับซ้อนและละเอียดเท่ากับมนุษย์ ดังที่ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin)
เขียนไว้ในหนังสือ “The Descent of Man” ว่า มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันที่ระดับ (degree) ไม่ใช่
ประเภท (kind) ดังนั้น ค�ำว่า sapiens ที่สื่อถึงความฉลาดของมนุษย์นั้นจึงอาจมีมากกว่าคุณลักษณะ
เหล่านี้ และความแตกต่างในระดับความคิดของมนุษย์นั่นเองที่ท�ำให้มนุษย์แตกต่างมากจากสัตว์ใน
ด้านอื่น ๆ
คุณลักษณะหนึ่งของมนุษย์ที่แตกต่างหรือท�ำได้ดีกว่าสัตว์คือมนุษย์มีความสามารถในการคาด
การณ์อนาคต งานวิจัยด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) จ�ำนวนหนึ่งค้นพบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า ความส�ำเร็จพื้นฐานในวิวัฒนาการของมนุษย์คือการ
คาดหมายและประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ สร้างกรอบและแนวทาง
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ในการพิจารณาทางเลือกและตัดสินใจด�ำเนินกิจกรรมต่อ ความสามารถในการคาดการณ์นี้เป็นความ
ฉลาดของมนุษย์ที่ท�ำให้เกิดเทคโนโลยีและสถาบันทางสังคมวัฒนธรรม และท�ำให้อารยธรรมมนุษย์
มีวิวัฒนาการและคงอยู่ต่อไปได้ บทบาทและหน้าที่ส่วนส�ำคัญของสมองมนุษย์จึงอยู่ที่การมองไปยัง
อนาคต ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
แนวคิดนี้ถือว่าใหม่ส�ำหรับวงการวิชาการด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ เนื่องจากที่
ผ่านมาข้อสมมติหลักของศาสตร์ดังกล่าวคือมนุษย์ติดกับดักอยู่กับอดีตและปัจจุบัน งานวิชาการด้าน
จิตวิทยามักเน้นไปทีอ่ ดีต คือความทรงจ�ำ (memory) และปัจจุบนั คือการรับรูแ้ ละแรงจูงใจ (perception and motivation) ด้วยข้อค้นพบจากการประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสมองในการมอง
อนาคต นักวิจัยด้านปรัชญาและจิตวิทยากลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจึงเสนอให้ใช้ค�ำ
ว่า homo prospectus เพื่อสื่อถึงความสามารถของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ ในการมองภาพ
ในอนาคต5
หากจิตหรือความคิด (mind) ของมนุษย์ไม่ได้สนใจแต่เพียงเรื่องในอดีตและปัจจุบัน แต่มุ่งไปที่
อนาคต การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึงต้องส�ำรวจลงไปถึงบทบาทและหน้าทีข่ องการมองอนาคตของมนุษย์
ในขณะเดียวกัน การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการเก็บและวิเคราะห์สิ่งที่เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลจากอดีต
เท่านั้น แต่เกิดจากการปรับเปลี่ยนความทรงจ�ำไปพร้อมกับการจินตนาการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
อนาคต โลกทัศน์ของมนุษย์เราไมได้เกิดจากการประมวลผลจากทุกเสี้ยวของภาพที่เห็นตรงข้างหน้า
เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมุง่ หาสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อนไปพร้อมกัน นอกจากนี้ การคาดการณ์ทำ� ให้
เราแต่ละคนฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะจากประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น แต่จากการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไปพร้อมกันกับผู้อื่น
นอกจากนี้ เป็นที่รับรู้กันทั่วไป และมีหลักฐานจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะด้าน
มานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ว่า มนุษย์เรายินดียอมเสียสละอะไรบางอย่างในวันนี้ เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนที่มากกว่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการออมและฝากเงินไว้ในธนาคาร การลงทุนในการศึกษา
หรือแม้แต่การท�ำบุญด้วยความเชื่อว่าจะท�ำให้ชาติหน้าเกิดมาสบายขึ้น การที่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม
ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และสร้างสถาบัน (institutions) ที่
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์และระเบียบของสังคมขึ้นมานั้น ส่วนหนึ่งก็เพราะมนุษย์ยอมควบคุม
พฤติกรรมตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในอนาคต ความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์และการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากการมองเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเองและผู้อื่นในอนาคต
การมองไปในอนาคตของมนุษย์มคี วามซับซ้อนมากกว่าและมีระยะเวลายาวกว่าสัตว์ กระรอกใน
เมืองหนาวขุดฝังลูกโอ๊คไว้ใต้ดนิ หรือยัดไว้ในโพรงไม้เพือ่ เตรียมเสบียงไว้สำ� หรับช่วงทีห่ าอาหารล�ำบาก
กบในเขตร้อนชื้นเตรียมตัวขุดหลุมและหมกตัวอยู่ใต้ดินเพื่อจ�ำศีลในช่วงความร้อนสูงและขาดน�้ำ แต่
พฤติกรรมการเตรียมตัวเหล่านี้เกิดจากสัญชาตญาณ ไม่ได้เกิดจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
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ของฤดูกาล ส่วนมดและผึ้งแบ่งงานกันท�ำและร่วมมือกันในการสร้างรังโดยอัตโนมัติตามที่ก�ำหนดมา
ในพันธุกรรม โดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันของสมาชิกในรังว่า จะร่วมมือท�ำอะไรกัน
บ้างในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังเริม่ มีงานวิจยั ทีแ่ สดงหลักฐานว่า สัตว์กม็ คี วามสามารถในการจินตนาการ
เหตุการณ์ในอนาคตเช่นเดียวกันกับมนุษย์ กลุ่มนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University
College London) ได้ใช้หนู (Rattus rattus) ในการทดลองและติดตามการท�ำงานของสมองส่วนฮิปโป
แคมปัส (hippocampus) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของสมองของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อื่น ๆ คณะวิจัยนี้ค้นพบว่า ในช่วงเวลาที่หนูหลับหรือพักผ่อนอยู่ สมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะก่อสร้าง
ส่วนประกอบของเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมส�ำหรับกิจกรรมที่มีเป้าหมายว่าจะท�ำเมื่อ
ตื่นมาแล้ว6 ข้อค้นพบดังกล่าวสนับสนุนข้อเสนอที่ว่า การคาดการณ์ไม่ได้มีเฉพาะในมนุษย์ และสมอง
ส่วนฮิปโปแคมปัสมีบทบาทในการจ�ำลองสถานการณ์ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานที่ว่าการ
จ�ำลองสถานการณ์อนาคตในสมองเกิดขึน้ ได้โดยไม่ตอ้ งมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อน ได้รบั การวิพากษ์
วิจารณ์ว่ายังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง7
แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังสรุปไม่ได้ว่า การคาดการณ์เป็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์
เท่านัน้ หรือไม่ แต่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า มนุษย์มคี วามสามารถในการคิดพิจารณาเกีย่ วกับระยะเวลาทีย่ าวนาน
กว่าสัตว์ ไม่ว่าจะย้อนกลับไปในอดีต หรือก้าวหน้าไปยังอนาคต แม้แต่ในวิวัฒนาการของมนุษย์เอง
การมองอนาคตของมนุษย์ในอดีตคงไม่ได้ซับซ้อนและมีระยะเวลายาวไกลดังเช่นในปัจจุบัน ในสมัย
ดึกด�ำบรรพ์ที่มนุษย์ยังไล่ล่าหาอาหาร ก่อนยุคที่สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ก่อนบูดเน่า การค�ำนึง
ถึงอนาคตคงไม่ได้ยาวไกลอะไรมาก ดังเช่นสัตว์ป่าที่ล่าเหยื่อและหาอาหารกินไปเป็นมื้อ ๆ เป็นวัน ๆ
ไป แต่เมื่อมนุษย์พัฒนามากขึ้นในยุคต่อมา มีการท�ำเกษตรกรรม มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนและเมือง
และมีอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น การมองไปยังอนาคตจึงมีระยะเวลาที่ไกล
มากขึ้นกว่าเดิม
กล่าวได้วา่ มนุษย์ให้ความสนใจเกีย่ วกับเวลามาโดยตลอด และการมองอนาคตก็เป็นพืน้ ฐานของ
การรับรูแ้ ละการพยายามท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับตัวเองและสิง่ แวดล้อมมาตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของความเป็น
มนุษย์ ดังนัน้ การมองอนาคตจึงเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า
มนุษย์ทกุ คนและทุกสังคมใช้เวลากับความพยายามในการมองไปยังอนาคตเท่ากัน บางคนหรือบางสังคม
อาจพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดการและเตรียมพร้อมกับอนาคตมากกว่าคนอื่นหรือสังคมอื่น
บางสังคมอาจพัฒนากระบวนการและเครื่องมือมองอนาคตที่เป็นระบบและครอบคลุม เพื่อการตัดสิน
ใจและด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสังคมอื่นก็ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัตถุประสงค์ส�ำคัญประการหนึ่งของอนาคตศาสตร์คือ เพื่อยกระดับความรู้
และความสามารถในกระบวนการตัดสินใจและประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจกรรมทัง้ ของสังคม การที่
นักวิชาการและนักนโยบายได้คิดค้นและน�ำเสนอแนวคิดที่มุ่งไปสู่อนาคตในช่วงเกือบร้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา แสดงถึงความพยายามของมนุษย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ นั่นเอง
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ญาณวิทยา
ของการรับรู้อนาคต
การท�ำความใจเกี่ยวกับศาสตร์ของความรู้ใด ๆ อย่างถ่องแท้ จ�ำเป็นต้องรู้ถึงญาณวิทยาของศาสตร์นั้น
ญาณวิทยา (epistemology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทั้งบ่อเกิดที่มาของความรู้ ธรรมชาติของ
ความรู้ ขอบเขตของความรู้ รวมถึงความสมเหตุสมผลของความรู้ ส�ำหรับในอนาคตศึกษานัน้ งานเขียน
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานองค์ความรูข้ องการท�ำความเข้าใจในอนาคตสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุม่ ด้วยกัน ได้แก่ กลุม่
แนวคิดเชิงศาสนา กลุม่ แนวคิดเชิงอุดมคติ กลุม่ แนวคิดเชิงประวัตศิ าสตร์นยิ ม กลุม่ นิยายวิทยาศาสตร์
และกลุ่มความคิดเชิงระบบ
แม้วา่ วิทยาศาสตร์เชิงปฏิฐานนิยม (positivism) และประจักษ์นยิ ม (empiricism) กลายเป็นพืน้
ฐานหลักของการพัฒนาความรูด้ า้ นในแทบทุกด้านมาระยะหนึง่ แล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริง การรับรู้
อนาคตของมนุษย์ในหลายสังคมหลายวัฒนธรรมยังคงรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทีไ่ ม่ยดึ หลักปฏิฐานนิยม
และประจักษ์นยิ มอยูม่ าก แนวคิดเชิงศาสนามีประวัตศิ าสตร์ยาวนานในการก�ำหนดกรอบความคิดของ
มนุษย์ในการรับรูเ้ กีย่ วกับอนาคต ในขณะเดียวกัน กลุม่ แนวคิดเชิงอุดมคติหรือยูโทเปียและกลุม่ แนวคิด
เชิงประวัติศาสตร์นิยมในอดีตได้วางพื้นฐานทางความคิดให้กับอนาคตศึกษาในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถานการณ์ที่แต่งขึ้นในนิยายวิทยาศาสตร์อาจดูเหมือนเพ้อฝัน แต่ก็เป็น
สิง่ ทีช่ ว่ ยขยายขอบเขตจินตนาการของมนุษย์ทอี่ าจน�ำไปสูก่ ารพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจริงขึน้ ได้ เนือ้ หาในส่วนนีน้ ำ� เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการรับรูอ้ นาคตในยุคก่อนสงครามโลกครัง้
ที่สอง เมื่อการศึกษาอนาคตเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยแนวคิดเชิงระบบได้เริ่มก่อร่างขึ้น

กลุ่มแนวคิดเชิงศาสนา

ความคิ ด เกี่ ย วกั บ อนาคตปรากฏอยู ่ ใ นทุ ก ศาสนา ในกลุ ่ ม ศาสนาอั บ ราฮั ม (Abrahamic
religions) ทัง้ ศาสนายูดาห์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ลว้ นแล้วแต่ระบุวา่ อนาคตและโชคชะตา
ของมนุษย์ก�ำหนดโดยพระเจ้า (God) ที่เป็นนิรันดร์ (eternal) และมีความรู้ไม่จ�ำกัด (omniscience)8
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนิกายในศาสนาคริสต์ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง (the second
coming) ของพระเยซูคริสต์และโลกาวินาศศาสตร์ (eschatology) ที่กล่าวถึงชะตากรรมสุดท้ายของ
มนุษยชาติ พืน้ ฐานความเชือ่ ดังกล่าวขัดกับแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ในยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) ซึง่ มุง่ เน้น
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การใช้หลักเหตุผลมากกว่าการใช้หลักจารีตประเพณีและความเชื่อในพระเจ้า ตามความคิดปรัชญาใน
สายนี้ อิสรภาพของมนุษย์เกิดจากเหตุผลและการกระท�ำของมนุษย์เอง แต่ด้วยความเชื่อในศาสนามี
มาเป็นเวลานานและฝังรากลึกในความคิดของมนุษย์ การศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต
ในอดีตจึงเป็นไปตามความเชื่อที่ว่า มนุษย์ไม่มีทางเลือกอื่น แต่ต้องท�ำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้า
การพยากรณ์หรือมองอนาคตจึงเป็นเพียงการรับ “ความรู้” เกี่ยวกับอนาคตผ่านทางศาสดา ผู้วิเศษ
หรือโหรที่สามารถท�ำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ความพยายามในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับอนาคตแบบตายตัว (deterministic) ปรากฏ
อยู่ในความเชื่อของผู้คนในสมัยโบราณ ทั้งวิญญาณนิยม (animism) ลัทธิบูชาอ�ำนาจของผู้วิเศษ
(shamanism) และความเชื่อในศาสนาต่าง ๆ การพยากรณ์อนาคตแบบตายตัวมีตั้งแต่การสังเกตและ
ท�ำนายอนาคตจากการแปลสัญญาณการเปลีย่ นแปลงบางอย่าง เช่น การดูความเคลือ่ นไหวของดวงดาว
ไปจนถึงการนั่งสมาธิหรือการใช้พลังจิตเพื่อมองอนาคตโดยผู้วิเศษ ความเชื่อในวิธีการท�ำนายอนาคต
แนวทางนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันในทุกสังคม ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิม ทั้ง
ในรูปแบบที่มีอยู่ทั่วไป เช่น การอ่านลายมือและไพ่ยิปซี การเสี่ยงเซียมซี และการท�ำนายจากกาก
ใบชา และในวิธีการเฉพาะในบางพื้นที่ เช่น การเสี่ยงทายผ้านุ่งในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญของไทย และการพยากรณ์อากาศในแต่ละฤดูกาลจากการอ่านลายเส้นบนม้าม
ของหมูในรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ประเทศแคนาดา9
กล่าวได้วา่ การพยากรณ์อนาคตแบบตายตัวทีผ่ สมผสานกับความเชือ่ ทางศาสนาและเรือ่ งราวทีม่ ี
ความขลังและลึกลับไม่ได้หายไปเมือ่ มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสังคมมนุษย์ และยังคง
เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนหนึง่ คงเป็นเพราะความเชือ่ ดังกล่าวยังคงมีประโยชน์
อยู่ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เพียงแค่วิธีการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปเท่านั้น
แนวคิดเชิงศาสนาในการมองอนาคตนีจ้ ดั อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ ชือ่ ว่า อนาคตก�ำหนดไว้ตายตัวอยูแ่ ล้ว และ
เราสามารถรูถ้ งึ อนาคตได้ถา้ ใช้วธิ กี ารทีถ่ กู ต้อง แต่วธิ กี ารรูถ้ งึ อนาคตในแนวทางนีม้ กั มีความลึกลับและ
มีเฉพาะผู้วิเศษที่ได้รับเลือกมา หรือเป็นวิธีการพิเศษที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นที่สามารถใช้ได้

กลุ่มแนวคิดเชิงอุดมคติ

กลุม่ แนวคิดทีอ่ าจถือว่าเป็นรากฐานของการศึกษาอนาคตในยุคสมัยใหม่คอื กลุม่ ยูโทเปีย (utopia)
หรือแนวคิดเชิงอุดมคติ10 ซึ่งเน้นภาพอนาคตในอุดมคติที่พึงประสงค์และอยากให้เกิดขึ้นในโลกแห่ง
ความเป็นจริง แนวคิดยูโทเปียมีทั้งที่เป็นภาพอุดมคติของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นและภาพอุดมคติของ
อีกสถานที่หนึ่งที่แสดงถึงความปรารถนาสุดขั้ว สังคมยูโทเปียที่ปรากฏในงานเขียน นวนิยายหรือ
ภาพยนตร์มักแสดงภาพของสถานที่หนึ่งในจินตนาการที่เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่ภาพในปัจจุบัน ใน
ทางกลับกัน สังคมดิสโทเปีย (dystopia) แสดงถึงสังคมและสถานทีท่ ไี่ ม่พงึ ประสงค์และน่าสะพรึงกลัว
ซึ่งมักเป็นฉากในภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ (sci-fi) ที่อาจเป็นสถานที่หนึ่งบนโลกใบนี้ในอนาคต
หรือในดวงดาวอื่น ที่มนุษย์ไปตั้งอาณานิคมใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แบบไหนและเมื่อ
ไหร่ก็ตาม ภาพยูโทเปียและดิสโทเปียล้วนแล้วแต่สื่อถึงสถานที่และเวลาที่ไม่ใช่ที่นี่และไม่ใช่ปัจจุบัน11
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ค� ำ ว่ า ยู โ ทเปี ย ใช้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในนวนิ ย ายเชิ ง ปรั ช ญาการเมื อ งชื่ อ เดี ย วกั น ของโทมั ส มอร์
(Thomas More) ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนบนเกาะสมมติในสังคมที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน แต่
แนวคิดสังคมในอุดมคติสามารถย้อนกลับไปได้ถงึ หนังสือชือ่ รีพบั บลิก (Republic) ของเพลโต (Plato)
ซึ่งได้เสนอแนวคิดต้นแบบสังคมอุดมคติในด้านการเมืองการปกครองและองค์ประกอบอื่น ๆ ของการ
ด�ำรงชีวิตที่ดี แนวคิดสังคมอุดมคติในยุคกรีกโบราณสื่อถึงสถานที่อื่นที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ และสื่อว่าถ้ามี
การปรับเปลี่ยนสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะท�ำให้สังคมในอนาคตเข้าใกล้สภาวะอุดมคติได้มากขึ้น
ในทางกลับกัน สังคมดิสโทเปียคือสังคมทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความไม่สงบและความหวาดกลัว และมักถูกรุกราน
โดยสัตว์ร้ายและมังกร
แผนภาพที่ 1
ภาพประกอบหนังสือ Utopia ของโทมัส มอร์ในปี 1516

ที่มา: Biblioteca nacional de Portugal

ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 แนวคิดสังคมยูโทเปียที่ปรากฏในงานเขียนตะวันตกได้เปลี่ยนจาก
ภาพของสถานที่อื่นที่ดีกว่าในเวลาเดียวกัน เป็นสถานที่เดียวกันในอนาคตที่ดีกว่า คือเป็นภาพอนาคต
ในอุคมคติ ภาพสังคมอุดมคติในหลายกรณีได้กลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองและการปกครองทีเ่ ป็น
พืน้ ฐานแนวคิดของรัฐบาลเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (totalitarianism) ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายปรับเปลีย่ นสังคม
ด้วยการชี้น�ำหรือบังคับสังคมไปสู่สภาพสมบูรณ์แบบตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในภาพยูโทเปียนั้น ตัวอย่างที่
มักเป็นที่อ้างอิงถึงในกรณีนี้คือ สังคมคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ยุคหนึ่งที่รัฐบาลได้จัดระเบียบสังคมตามกรอบคิดที่ชัดเจนและอย่างเข้มงวด
ภาพสังคมอุดมคติในบางครัง้ เป็นภาพอนาคตทีด่ กี ว่าอดีตและปัจจุบนั โดยเป็นภาพของอารยธรรม
ที่พัฒนาไปข้างหน้า (progress) และก้าวพ้นความดั้งเดิมและล้าหลังของสังคมในอดีต ในทางกลับกัน
ภาพอุดมคติในบางกรณีกลับเป็นภาพของอดีตทีด่ กี ว่าปัจจุบนั และอนาคตทีน่ า่ จะแย่ลง เป็นเหมือนการ
ถวิลหาภาพทีด่ ใี นอดีต ซึง่ พบเห็นบ่อยครัง้ ในละครทีวแี นวโรแมนติกย้อนยุค แม้กระทัง่ แนวคิดทางเลือก
อนาคต (alternative futures) ซึ่งเป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน ก็มีองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
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เป็นอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures) แนวคิดนี้อาจมีพื้นฐานแนวคิดไปในแนวเดียวกันกับ
กลุ่มยูโทเปีย แต่ข้อแตกต่างคือการยอมรับในความจริงว่า สิ่งต่าง ๆ หลายอย่างในสังคมมีทั้งส่วนได้
และส่วนเสีย (trade-offs) ที่สังคมต้องตัดสินใจเลือก

กลุ่มแนวคิดเชิงประวัติศาสตร์นิยม

ประวัติศาสตร์นิยม (historicism) เป็นแนวคิดและวิธีการที่เน้นความสนใจและให้ความส�ำคัญ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีตช่วงหนึ่ง เฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือเฉพาะในสังคมและ
วัฒนธรรมกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ แต่ละสังคมวัฒนธรรมและแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
มีวิวัฒนาการและความเป็นมาที่ไม่เหมือนกัน การวิเคราะห์แนวนี้เน้นการตีความข้อมูลอย่างละเอียด
และระมัดระวัง โดยไม่แยกส่วนออกจากบริบทและเงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ แนวคิด
ประวัตศิ าสตร์นยิ มจะเปิดกว้างกว่าแนวคิดแบบคตินยิ มลดทอน (reductionism) ทีพ่ ยายามย่อส่วนและ
ลดทอนความซับซ้อนของปรากฏการณ์ลง และสร้างความเป็นสากล (universality) ของความรูท้ ไี่ ด้มา
อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์ว่า แนวคิดประวัติศาสตร์นิยมมีลักษณะตายตัว (deterministic) มาก
เกินไป ตามที่คาร์ล พอปเปอร์ (Karl Popper) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์นิยมเป็นแนวทางการ
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทมี่ วี ตั ถุประสงค์หลักอยูท่ กี่ ารคาดการณ์เชิงประวัตศิ าสตร์ (historical prediction) ซึง่ มีขอ้ สมมติวา่ การวิเคราะห์เพือ่ หาจังหวะ (rhythms) หรือรูปแบบ (patterns) และกฎ (laws)
หรือแนวโน้ม (trends) จะท�ำให้สามารถเข้าใจถึงวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์
ได้12 กล่าวคือ ประวัติศาสตร์ก�ำหนดโดยเงื่อนไขเฉพาะ และการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์เป็น
ไปตามกฎพื้นฐานบางอย่าง นักคิดชาวตะวันตกกลุ่มหนึ่งในอดีตจึงได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
อนาคตตามกฎเกณฑ์และแนวโน้มตามที่ได้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดมาก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์
ตัวอย่างเช่น มาร์กี เดอ กองดอร์เซท์ (Marquis de Condorcet) นักปรัชญาและคณิตศาสตร์คน
ส�ำคัญในขบวนการเรืองปัญญา (Enlightenment) ของฝรั่งเศส ได้เสนอกฎว่าด้วยการพัฒนาความคิด
ของมนุษย์ตามหลักเหตุผล (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�ำไปสู่อนาคตที่เป็นธรรมมาก
ขึน้ โดยทีป่ จั เจกชนมีเสรีภาพ มีความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ และมีความเมตตากรุณาทางศีลธรรมมากขึน้ ท้าย
ที่สุดจะน�ำไปสู่สังคมที่ลดความเหลื่อมล�้ำและเป็นธรรมมากขึ้น ส่วนนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง
ในยุคต่อมา คือ ออกุส กงต์ (Auguste Comte) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการความรู้ของมนุษย์
เรียกว่า กฎแห่งขั้นสามขั้น (The Law of Three Stages) ตามหลักการพัฒนาจิตของมนุษย์ โดยมี
สาระหลักคือ การพัฒนาความรูแ้ บ่งเป็น 3 ขัน้ ขัน้ แรกเป็นขัน้ เทววิทยาหรือขัน้ ศาสนา (Theological/
religious) ขั้นที่สองเป็นขั้นปรัชญาหรือขั้นแห่งเหตุผล (Metaphysical/reason) และท้ายสุดเป็นขั้น
วิทยาศาสตร์ (Positive/scientific) ตามความคิดนี้ มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาความคิดไปทีละขั้น
จนถึงระดับวิทยาศาสตร์ได้ในที่สุด ส่วนคาร์ล มากซ์ (Karl Marx) ได้วิเคราะห์โครงสร้างและปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมที่เป็นไปในอดีต แล้วน�ำกฎเกณฑ์ที่วิเคราะห์ได้มาคาดการณ์
ของสังคมมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนว่า ระบอบทุนนิยมจะล่มสลายไป แล้วทดแทนด้วยระบอบสังคมนิยม
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จะเห็นได้วา่ ตามแนวคิดของทัง้ ของกองดอร์เซท์ กงต์และมากซ์ การเปลีย่ นแปลงในประวัตศิ าสตร์จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันและไปสู่อนาคตก�ำหนดโดยกฎเกณฑ์บางอย่างที่ตายตัว
นอกจากนักคิดในอดีตเหล่านี้ ยังมีนักอนาคตศึกษาในยุคหลังที่มีแนวความคิดไปในทิศทาง
ประวัตศิ าสตร์นยิ ม อาทิ ในหนังสือ The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next
Thirty-Three Years เฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) และแอนโทนี วีนเนอร์ (Anthony Wiener)
ได้วเิ คราะห์เหตุการณ์และปัจจัยการเปลีย่ นแปลงในประวัตศิ าสตร์ เพือ่ หากฎเกณฑ์ของการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการคาดการณ์ แล้วน�ำเสนอฉากทัศน์ (scenarios) ของภาพอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้
ได้13 แนวคิดประวัตศิ าสตร์นยิ มทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการศึกษาอนาคตกลุม่ นีใ้ นข้อสมมติทวี่ า่ เกณฑ์หรือปัจจัย
บางอย่างเป็นตัวก�ำหนดเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต งานอนาคตศึกษาทีค่ าดการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีมกั มีแนวโน้มไปในทิศทางนี้ โดยมุง่ ไปทีแ่ นวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีต่ ายตัว และเน้นการวิเคราะห์
ล�ำดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

กลุ่มนิยายวิทยาศาสตร์

สิ่งตีพิมพ์และผลผลิตส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงถึงจินตนาการของมนุษย์เกี่ยวกับภาพอนาคตคือ
นิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งขยายขอบเขตจินตนาการของมนุษย์ไปกว้างกว่าที่พบเห็นอยู่จริงในช่วงเวลา
นั้น ทั้งนี้วงการศึกษาอนาคตได้รับอานิสงส์อย่างมากจากเรื่องราวในนิยายวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ�ำนวนมากปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์กอ่ นมีการค้นคิดและผลิตขึน้ จริงเสีย
อีก นิยายวิทยาศาสตร์ที่เราอ่านหรือที่กลายเป็นภาพยนตร์ที่รับชมกัน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามของมนุษย์ในการศึกษาและจิตนาการเกี่ยวกับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้
นิยายวิทยาศาสตร์มรี ากฐานย้อนกลับไปถึงความก้าวหน้าด้านความรูท้ างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ในยุคเรืองปัญญา ในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16 องค์ประกอบส�ำคัญของยุคเรืองปัญญาคือการค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ สร้างความรูท้ กี่ ลายเป็นพืน้ ฐานของการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคมในยุคต่อมา ในช่วงเดียวกันนี้ วรรณกรรมแนวใหม่ได้แพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างส�ำคัญที่มีเนื้อหา
เกีย่ วกับอนาคตคือนวนิยายเชิงปรัชญาการเมืองชือ่ ยูโทเปีย (Utopia) ของโทมัส มอร์ (Thomas More)
ที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้
ต่อมาในช่วงปลายศวรรษที่ 19 นักเขียนหลายคนได้สร้างรากฐานวรรณกรรมที่เน้นเรื่อง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทกี่ ลายเป็นนิยายวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบนั หนึง่ ในนัน้ คือ ฌูล กาเบรียล แวร์น
(Jules Gabriel Verne) หรือที่รู้จักกันว่า จูลส์ เวิร์น เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้บุกเบิกการเขียนนิยาย
วิทยาศาสตร์ทมี่ ชี อื่ เสียงจากการเขียนเรือ่ งราวการผจญภัยในอวกาศ ใต้นำ�้ และการเดินทางต่าง ๆ ก่อน
การประดิษฐ์เรือด�ำน�ำ้ หรืออากาศยานขึน้ จริงเป็นเวลานาน บทประพันธ์สำ� คัญทีแ่ ปลเป็นภาษาอังกฤษ
ได้แก่ Around the World in Eighty Days, Five Weeks In a Balloon และ 20,000 Leagues
Under the Sea งานประพันธ์ของแวร์นในยุคท้าย ๆ สะท้อนผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยี รวม
ถึงการน�ำเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดทาง เช่น The Clipper of the Clouds, The Master of the
World นักเขียนอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์โลกร่วมกับแวร์นคือ
เอช. จี. เวลส์ (Herbert George Wells) นักเขียนชาวอังกฤษที่ได้ประพันธ์นิยายวิทยาศาสตร์
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รุ่นบุกเบิกที่ส�ำคัญ 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
เกี่ยวกับทางเลือกของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื้อหาของนิยายวิทยาศาสตร์จ�ำนวนหนึ่งเป็นเรื่องเชิง
บวก ซึ่งพรรณนาภาพอุดมคติของสังคมในอนาคตที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นิยายบางเรื่องได้คาดการณ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่นิยาย
วิทยาศาสตร์จ�ำนวนมากมีเนื้อหาไปในทางลบ โดยแสดงถึงผลกระทบและผลร้ายของการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี ภาพยนตร์ฮอลลีวูดจ�ำนวนมากเป็นเรื่องอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาด้าน
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
เป็นเสียง หุน่ ยนต์นกั ดนตรีออร์เคสตรา และสถาปนิกควบคุมหุน่ ยนต์กอ่ สร้างอาคาร ภาพเหล่านีแ้ สดง
ให้เห็นว่า แม้ว่าจินตนาการหลายอย่างไมได้เกิดขึ้นจริงตามที่คาดคิดไว้ แต่หลายอย่างก็กลายเป็นจริง
หรือใกล้ ค วามเป็ น จริ ง ขึ้น มาได้ นัก อนาคตศึก ษาในปัจ จุ บัน จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญกั บกระบวนการ
จิ น ตนาการมาก เพราะเชื่อว่าเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคต
แผนภาพที่ 2
ภาพจากโปสการ์ดชุด En L'An 2000

ที่มา: The Public Domain Review (publicdomainreview.org)
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กลุ่มแนวคิดเชิงระบบ

แนวคิดหลักที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษายุคใหม่ที่กลายมาเป็นแนวคิดหลักของอนาคต
ศึกษาจนถึงปัจจุบันคือแนวคิดเชิงระบบ (systems thinking) แนวคิดเชิงระบบมีคุณลักษณะ
หลักคือการค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ (part) กับองค์รวม (whole) และการเปลี่ยน
จากกรอบความคิดเชิงโครงสร้าง (structure) เป็นกรอบความคิดเชิงกระบวนการ (process) แนวคิด
เชิงระบบที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาสมัยใหม่เกิดขึ้นในวงการวิชาการในสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยรับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์แนวปฏิฐานนิยมและวิธีการวิจัย
แบบประจักษ์นิยม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานของโลกทัศน์แบบฟิสิกส์ของนิวตัน
แนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งธรรมชาติของมนุษย์สามารถย่อส่วนลงมาเป็นกลไก
ได้ จึงสามารถท�ำนายและพยากรณ์ได้วา่ สิง่ เหล่านัน้ จะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรในอนาคต แนวคิดนีเ้ ชื่อ
ในความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวและเป็นสากล จึงเป็นรากฐานของความคิดที่ว่า อนาคตที่ท�ำนายได้มีอยู่
หนึ่งเดียว (one predictable future) และสามารถทดลองและพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์14
ด้วยอิทธิพลของแนวคิดปฏิฐานนิยมและประจักษ์นิยม ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์หลักในวงการวิชาการ
ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 นักอนาคตศึกษาในยุคนั้นจึงเน้นการท�ำนายอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยวิธีคิด
และวิธีการที่มุ่งพัฒนาให้การศึกษาอนาคตเป็นวิทยาศาสตร์
แนวคิ ด อนาคตศึ ก ษาแบบการท� ำ นายอนาคตเกิ ด ขึ้ น ในห้ ว งเวลาที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ สั ง คม
ในประเทศตะวันตกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามแรงผลักดันของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วไปปรับเปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ผลิตแบบใหม่ ทั้งในด้านวิธีการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งใน
ด้านการบริโภค การด�ำรงชีวิตประจ�ำวันในครัวเรือน การแพทย์และสาธารณสุข ไปจนถึงด้านการ
พักผ่อน นันทนาการและประเพณีวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ศาสตร์ด้านการ
ศึกษาอนาคตได้รับความสนใจและมีการลงทุนพัฒนาแนวคิดและวิธีการอย่างจริงจังในช่วงต่อมา
คือการวางแผนเพื่อการทหาร กล่าวได้ว่า ความจ�ำเป็นด้านการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นปัจจัยเร่งที่ท�ำให้การศึกษาอนาคตก้าวข้ามแนวคิดอนาคตแบบตายตัวที่มีมาแต่เดิม 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
การเมืองมีความซับซ้อนมากขึน้ ความจ�ำเป็นและขอบเขตในการวางแผนของมนุษย์ยงิ่ เพิม่ มากขึน้ ตาม
การสร้างปราสาทและเมืองโบราณดังที่เห็นหลงเหลือในกลุ่มปราสาทนครธมและนครวัด การสร้าง
ปิระมิดในอารยธรรมโบราณทั้งอียิปต์และอินคา การสร้างก�ำแพงเมืองจีน โครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
เหล่านี้ล้วนส�ำเร็จได้ด้วยการวางแผนทั้งสิ้น
กิจกรรมส�ำคัญของสังคมมนุษย์ที่ต้องวางแผนเป็นพิเศษนับตั้งแต่สมัยโบราณคือการท�ำสงคราม
เจงกีส ข่าน สามารถบุกยึดครองแผ่นดินเกือบทัว่ เอเชียและยุโรปตะวันออกได้ ก็ดว้ ยการวางแผนก�ำลัง
ในการเคลือ่ นย้ายเสบียงและล�ำเลียงพล พระเจ้าบุเรงนองต้องวางแผนระดมพลและทรัพยากรมาก่อน
หน้าการยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาจนน�ำมาสูก่ ารเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ทีห่ นึง่ กลศึกในวรรณกรรมสาม
ก๊กแสดงถึงการเตรียมพร้อมและการน�ำเอาทรัพยากรทุกอย่างทีม่ อี ยูน่ ำ� มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ท�ำศึกสงคราม โดยเฉพาะความส�ำคัญของการวางกลยุทธ์และยุทธวิธกี ารสูร้ บ ซึง่ สามารถท�ำให้เอาชนะ
ข้าศึกได้แม้อาจมีก�ำลังไพร่พลน้อยกว่า นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา กิจกรรมการวางแผนที่
เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนขยายออกไปจากขอบเขตของการเตรียมพร้อมเพื่อการสงคราม โดย
ครอบคลุมถึงการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนชีวิตด้านการเงินของแต่ละคน แม้กระทั่ง
ในเรื่องพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์เช่นการมีบุตรยังต้องวางแผนครอบครัว แต่กระนั้นก็ตาม การ
วางแผนส�ำหรับสงครามยังคงเป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิดและทรัพยากรทุกด้าน มากกว่าการ
วางแผนนโยบายด้านอื่น
เหตุการณ์ส�ำคัญในด้านการเมืองการปกครองและการทหารที่เกิดขึ้นในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
บางส่วนในเอเชียตะวันออกในช่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ท�ำให้
เกิดความจ�ำเป็นและการผลักดันแนวคิดการรวมศูนย์ของการวางแผนโดยรัฐบาล เพื่อระดมพลและ
ทรัพยากรในการเตรียมพร้อมส�ำหรับการท�ำสงคราม ในช่วงนี้เองที่เกิดแนวคิดการมองอนาคต
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อย่างเป็นระบบ โดยขยายขอบเขตจากงานด้านการทหารไปจนถึงการวางแผนด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ชุดเหตุการณ์ส�ำคัญที่เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองภาพอนาคตและ
การวางแผน เริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ ตามด้วยการก่อตัว
และเข้ากุมอ�ำนาจของระบบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียต และลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีและระบบนาซี
เยอรมนี จนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและระบบการวางแผนพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูประเทศหลัง
จากสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

การวางแผนการท�ำสงครามในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้สร้างเมล็ดพันธุส์ ำ� หรับการศึกษาอนาคต
อย่างเป็นระบบ โดยเริม่ ต้นในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) จนเติบใหญ่กลายเป็นอนาคต
ศึกษามาจนถึงในปัจจุบัน ก่อนหน้านั้น องค์กรหรือกลุ่มคนที่สามารถระดมคนและทรัพยากรจ�ำนวน
มากเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทั้งประเทศมักเป็นเพียงผู้น�ำด้านการทหารในการเตรียมพร้อม
เพื่อท�ำสงคราม แต่การระดมพลและทรัพยากรทั้งประเทศเพื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไม่ได้จ�ำกัดอยู่
เพียงกองทัพ แต่รวมไปถึงผู้น�ำฝ่ายพลเรือนที่ต้องยกระดับความสามารถด้านการศึกษา การผลิตทาง
อุตสาหกรรม และความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ การสื่อสาร การขนส่ง รวมไปถึงการผลิตเสบียงอาหาร การเตรียมตัว
รับมือกับสงครามจ�ำเป็นต้องวางแผนอย่างละเอียดและซับซ้อน ทั้งระบบการจัดสรรทรัพยากรวัตถุ
และบุคลากรในการผลิต และการกระจายและจัดส่งอาหารและเครื่องนุ่งห่ม การเตรียมพร้อมส�ำหรับ
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านองค์กรในการสร้างระบบการคาดการณ์ของหลาย
ประเทศในยุคต่อมา15

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่

อีกสถานการณ์ส�ำคัญที่สร้างฐานความคิดและความจ�ำเป็นในการสร้างระบบการคาดการณ์คือ
ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่ (The Great Depression) ในช่วง พ.ศ. 2472-2482 ระหว่างสงครามโลก
ครัง้ ทีห่ นึง่ กับสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ภาวะตกต�ำ่ ของตลาดหุน้ และเศรษฐกิจในภาพรวมส่งผลกระทบไป
ทัว่ โลก ท�ำให้แนวคิดและข้อเสนอในการจัดการกับเศรษฐกิจแนวใหม่แพร่ขยายและเป็นทีย่ อมรับมาก
ขึน้ ก่อนหน้านัน้ เป็นทีเ่ ชือ่ กันว่า เมือ่ เศรษฐกิจตกต�ำ่ กลไกตลาดจะสามารถปรับเข้าสูด่ ลุ ยภาพได้ดว้ ย
ตนเอง แต่การทีภ่ าวะเศรษฐกิจได้ตกต�ำ่ เป็นเวลานานและไม่มวี แี่ ววว่าจะฟืน้ ตัวขึน้ เป็นเหตุให้แนวคิด
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian economics) ได้รับการตอบรับมากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศ
เล็งเห็นบทบาทในการแทรกแซงในตลาดเพื่อลดผลกระทบจากการว่างงานและเงินเฟ้อ ด้วยวิธีการ
ควบคุมและชีน้ ำ� ระบบเศรษฐกิจ พร้อมกับการลงทุนของรัฐในโครงการขนาดใหญ่เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
ตัวอย่างส�ำคัญที่สะท้อนแนวคิดนี้คือนโยบายนิวดีล (New Deal) ของประธานาธิบดีแฟรงกลิน
ดี โรสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) รัฐบาลกลางสหรัฐด�ำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หนึ่งโครงการตามนโยบายนี้คือโครงการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำเทนเนสซี
(Tennessee Valley) ซึ่งเริ่มต้นในค.ศ.1933 โดยมีโครงการย่อยที่มุ่งไปที่การพัฒนาภูมิภาคที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ อาทิ การพัฒนาเขื่อนและระบบชลประทานทีใ่ ช้นำ�้ เพือ่
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การผลิตไฟฟ้า การเกษตร และการป้องกันน�ำ้ ท่วม ไปจนถึงการพัฒนาฐานการผลิตอุตสาหกรรมปุย๋ และ
การเกษตรแปรรูป องค์การพัฒนาลุม่ แม่นำ�้ เทนเนสซี (Tennessee Valley Authority) เป็นตัวอย่างส�ำคัญ
ขององค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ มุง่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมภิ าค และเป็นต้นแบบของการวางแผน
ภาค (regional planning) ในยุคต่อมา
นโยบายและโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่นี้ท�ำให้เกิดแนวคิดและขั้นตอนที่
ต่อมากลายเป็นพื้นฐานของการศึกษาและวางแผนเพื่ออนาคตที่ยังคงใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ล�ำดับขั้น
ตอนของการวางแผนตามแนวทางดังกล่าวมีดังนี้
1. การวิเคราะห์และตีความจากหลักฐานเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับแนว
โน้มจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
2. การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่ด�ำเนินการใด ๆ
3. การสร้างทางเลือกของแนวทางด�ำเนินการและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก
4. การประเมินว่าทางเลือกของภาพอนาคตไหนพึงประสงค์ที่สุด
5. การก�ำหนดนโยบายและโครงการเพื่อด�ำเนินการให้บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์
จะเห็นได้วา่ ขัน้ ตอนทัง้ ห้านีเ้ ป็นพืน้ ฐานของกระบวนการวางแผนทีย่ งั คงใช้อยูท่ วั่ ไปในการวางแผน
พัฒนาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะในระดับองค์กร เมืองหรือประเทศ และเป็นแบบยึดหลักการเหตุผลและ
ครอบคลุม (rational-comprehensive planning model) ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักของวงการ
วางแผนนโยบายมาเป็นเวลานาน

ระบอบคอมมิวนิสต์ของโซเวียต

อีกแนวคิดหนึง่ ทีป่ พู นื้ ฐานแนวคิดการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบเพือ่ การวางแผนพัฒนาประเทศ
คือแนวคิดระบอบคอมมิวนิสต์ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลอย่างมากจากงานเขียนเรือ่ ง “ทุน” (Das Kapital) ของ
คาร์ล มากซ์ (Karl Marx) งาน “แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์” (The Communist Manifesto) ของ
คาร์ล มากซ์ และฟรีดริช เองเงิลส์ (Friedrich Engels) และ “จักรวรรดินิยม: ขั้นสูงสุดของทุนนิยม”
(Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) ของวลาดีมีร์ เลนิน (Vlademir Lenin) การ
ปฏิวตั ลิ ม้ ล้างระบบกษัตริยข์ องรัสเซียหรือทีเ่ รียกว่า การปฏิวตั บิ อลเชวิค (Bolshevik) น�ำไปสูร่ ะบบการ
ปกครองและการบริหารเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ ซึง่ ยึดหลักการปกครองโดยชนชัน้ กรรมาชีพ (proletariat) การยกเลิกทรัพย์สินส่วนตัวของเอกชนและการควบคุมวิธีการผลิตโดยรัฐ
การวางวิสยั ทัศน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศกลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของนโยบายรัฐหลัง
จากทีพ่ รรคบอลเชวิคเข้ายึดครองอ�ำนาจ เมือ่ รัฐบาลได้ยดึ ทีด่ นิ และบริษทั ของเอกชนให้เป็นของรัฐเกือบ
ทัง้ หมดแล้ว จึงก่อตัง้ องค์กรของรัฐทีม่ งุ่ เน้นการวางแผนเพือ่ พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและเศรษฐกิจ
ได้แก่ องค์กร GOELRO หรือองค์การไฟฟ้าของรัฐบาล (State Commission for Electrification of
Russia) และองค์การวางแผนของรัฐบาล Gosplan16 ภายใต้การท�ำงานขององค์กร Gosplan นี้เองที่
มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ส�ำหรับช่วง พ.ศ. 2471-2476 นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการ
วางแผน 5 ปีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจนเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติของสหภาพโซเวียตและหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
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การวางแผนพัฒนาระดับประเทศในยุคแรกเป็นไปในลักษณะแบบลองผิดลองถูก เนื่องจากไม่มี
สังคมหรือรัฐบาลไหนเคยท�ำมาก่อน จึงไม่มีตัวอย่างให้ลอกเลียนแบบได้ ส�ำหรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์
ในช่วงนั้น การวางแผนถือเป็นการทดลองที่มีความซับซ้อน17 แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้พัฒนาปรับเปลี่ยน
แนวคิดจากที่แต่เดิมการวางแผนเป็นกิจกรรมที่จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า กลาย
เป็นการวางแผนเพื่อก�ำหนดเป้าหมายของอนาคตที่ไกลกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับก�ำหนด
วิธีการในการบรรลุเป้าหมายนั้น แนวคิดดังกล่าวขยายขอบเขตจนครอบคลุมทั้งภาพอนาคตระยะยาว
(10 ปีขึ้นไป) ระยะกลาง (5-10 ปี) ระยะสั้น (1-5 ปี) และแผนด�ำเนินการ (1 ปี หรือทุกไตรมาส)18
แนวคิดหลักในการวางแผนของกลุ่มบอลเชวิคถือว่าจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในเชิงประวัติศาสตร์การ
วางแผน ตรงที่การมองว่า ภาพอนาคตไม่จ�ำเป็นต้องเป็นไปตามแนวโน้มที่ผ่านมาเสมอไป การกระท�ำ
ในปัจจุบันสามารถท�ำให้ภาพอนาคตตัดขาดจากภาพอดีตและปัจจุบันที่ไม่พึงประสงค์ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ
เสนอของเลนิน การปฏิวัติไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของสังคมนั้นพัฒนาจนถึงขึ้น
ระบบทุนนิยมสุกงอมแบบเยอรมนีตามทีม่ ากซ์เสนอไว้ แต่สามารถด�ำเนินการได้เลยโดยชนชัน้ แรงงานที่
สามารถรวมตัวและก่อการปฏิวตั ิ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปีฉบับแรก ซึง่
กรอบแนวคิดของการวางแผนไม่ได้ยดึ กับการยืดแนวโน้มจากอดีตทีว่ เิ คราะห์จากข้อมูลในอดีตต่อออก
ไปเป็นภาพอนาคต ทีเ่ รียกว่า genetical planning แต่ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนแบบ teleological
planning ซึง่ เน้นการก�ำหนดเป้าหมายยิง่ ใหญ่ทสี่ งั คมต้องการเข้าไปให้ถงึ แล้วให้การวางแผนมีบทบาท
ในการก�ำหนดวิธกี ารบรรลุเป้าหมายนัน้ 19 ความเชือ่ หลักในส่วนนีค้ อื อดีตไม่ได้เป็นตัวชีน้ ำ� อนาคต และ
สังคมสามารถก้าวข้ามอดีตได้ด้วยการตัดสินใจและการด�ำเนินการที่มุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่ง
มั่นทางการเมือง จะเห็นว่า แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อกรอบความคิดในการวางแผนมาจนถึงปัจจุบัน และ
มักปรากฏในการตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศและองค์กรในระดับต่าง ๆ ทั่วโลก

ลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีและระบบนาซีเยอรมนี

แนวคิดการวางแผนเพือ่ อนาคตยิง่ ได้รบั ความส�ำคัญในการปกครองแบบเผด็จการของรัฐบาลลัทธิ
ฟาสซิสต์ในอิตาลี ซึ่งครอบครองอ�ำนาจอย่างเด็ดขาดในช่วง พ.ศ. 2465-2486 และการปกครองของ
รัฐบาลนาซีในเยอรมนีในช่วง พ.ศ. 2476-2488 รัฐบาลทั้งสองด�ำเนินนโยบายกุมอ�ำนาจการบริหาร
จัดการอย่างเด็ดขาด โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นเลิศของชาติในด้านการเศรษฐกิจและด้าน
การทหาร ไปพร้อมกับการรวบอ�ำนาจของหน่วยงานส่วนกลางในด้านการจัดการสังคมและการเมือง
แม้ว่าระบบเศรษฐกิจในทั้งสองประเทศยังคงเป็นแบบทุนนิยม แต่ไม่ได้เป็นทุนนิยมที่เป็นไปตามกลไก
ตลาด แต่ขึ้นอยู่กับการควบคุมและจัดการโดยรัฐบาลกลาง เครื่องมือส�ำคัญของการวางแผนระบบ
เศรษฐกิจคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบครอบคลุม (comprehensive planning) ซึ่งก�ำหนดนโยบาย
และกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจในแทบทุกด้านของระบบเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
4 ปี ของรัฐบาลนาซีฉบับแรกด�ำเนินการใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2476 และฉบับที่สองในพ.ศ. 247920

สงครามโลกครั้งที่สอง

การวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกใน
ทศวรรษที่ 1930 ไม่ได้มุ่งไปที่การผลิตด้านการเกษตร แต่ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการผลิตทาง
อุตสาหกรรมหนัก เบื้องหลังของการปรับเปลี่ยนกรอบเป้าหมายของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใน
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ช่วงดังกล่าวคือ แนวคิดทีเ่ ชือ่ ว่าการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ และอ�ำนาจของประเทศให้ยงิ่ ใหญ่
ขึ้นนั้น ต้องเน้นที่อุตสาหกรรมการผลิต อีกเป้าหมายหนึ่งที่ส�ำคัญมากคือการเตรียมพร้อมส�ำหรับการ
ท�ำสงครามที่เริ่มคุกรุ่นขึ้นทั่วทั้งยุโรปและเอเชียตะวันออก
การเตรียมพร้อมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในนโยบายการวางแผนประเทศ ไม่เฉพาะในรัฐบาล
ฟาสซิสต์อิตาลีและนาซีเยอรมนี แต่รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และญี่ปุ่น การวางแผนประเทศ
ครอบคลุมรายละเอียดทุกด้านของระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการจัดสรรพลังงาน วัตถุดิบใน
การผลิต อาหาร ยา และเครื่องนุ่งหุ่ม ไปจนถึงการจัดการระบบขนส่งและนโยบายด้านการศึกษา
การวางแผนเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ อย่างมากมาก่อนหน้านัน้ ถูกแทนทีโ่ ดยการวางแผนเพือ่ เตรียม
พร้อมส�ำหรับสงครามครัง้ ใหญ่ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ อีกไม่นาน หลังจากนัน้ เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ขึ้น กรอบแนวคิดและการวางแผนเพื่ออนาคตจึงก�ำหนดโดยความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการท�ำสงคราม
การวางแผนพัฒนาประเทศยิ่งเพิ่มความส�ำคัญยิ่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลง แทบทุก
ประเทศที่เข้าร่วมในสงครามต้องวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต�่ำลงอีกครั้ง หลังจากทุ่มเททรัพยากร
ไปในการต่อสู้สงคราม นับตั้งแต่การบูรณะและสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขึ้นมาใหม่ หลังจากที่
ถูกท�ำลายไปจากการถล่มระเบิด รวมถึงการฟื้นฟูและก่อตั้งสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ขึ้นมาใหม่ ความจ�ำเป็นในการวางแผนเพื่ออนาคตนี้ไม่ใช่เกิดกับเฉพาะประเทศแพ้สงคราม ทั้งญี่ปุ่น
เยอรมนี และอิตาลี แต่ครอบคลุมถึงประเทศพันธมิตรด้วยเช่นกัน ความเสียหายและสูญเสียครั้งใหญ่
จากสงครามโลกครัง้ ทีส่ องท�ำให้ตอ้ งปรับเปลีย่ นแนวคิดและแนวทางในการวางแผนเพือ่ อนาคตในระดับ
ขนาด ขอบเขตและความเร็วที่อาจไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก21
แนวคิดการวางแผนพัฒนาระดับประเทศเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหลายประเทศในยุโรปในช่วง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา อาทิ อังกฤษ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส22 ส่วนหนึ่ง
ด้วยเพราะผู้น�ำของประเทศเหล่านี้เรียนรู้จากประสบการณ์ของหลายประเทศในช่วงสงครามแล้วว่า
รัฐบาลสามารถควบคุมและจัดการกับระบบเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ด้านการแลกเปลีย่ นเงินตรา และด้านการก�ำหนดนโยบายและงบประมาณเพือ่ การลงทุนของรัฐบาลไป
ในอนาคต องค์ประกอบส�ำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศตามแนวทางนีค้ อื การก�ำหนดเป้าหมาย
และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ นโยบายและมาตรการทีจ่ ะใช้เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
การวางแผนพัฒนาประเทศของฝรั่งเศสเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้วงการวิชาการด้านอนาคตศึกษา
ได้ก่อตัวขึ้นอย่างแพร่หลายในฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1950 หลังจากที่แกสตอง แบร์เจย์ (Gaston
Berger) ก่อตั้งศูนย์นานาชาติว่าด้วยการศึกษาอนาคต (Centre International de Prospective)
ขึน้ ใน พ.ศ. 2500 และเริม่ ตีพมิ พ์เผยแพร่วารสารวิชาการชือ่ Prospective ในช่วงเดียวกัน นักวิชาการ
ด้านอนาคตศึกษาของฝรั่งเศสหลายคนได้เข้าไปมีบทบาทส�ำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดย
รับหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจสังคมของฝรั่งเศสไปจนถึง
พ.ศ. 252823
ต่อมา แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de Jouvenel) ได้ก่อตั้งสมาคมนานาชาติการศึกษา
อนาคต (Association Internationale de Futuribles) ที่กรุงปารีสเมื่อ พ.ศ. 2503 และเป็นแรง
ส�ำคัญในการขยายเครือข่ายระดับโลกของนักวิชาการด้านอนาคตศึกษา เดอ จูวีเนลยังตีพิมพ์หนังสือ
ชื่อ L'Art de la Conjecture (The Art of Conjection) ซึ่งถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญในวิวัฒนาการ
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ของอนาคตศาสตร์ หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดและปรัชญาพื้นฐานที่เป็นกรอบของอนาคตศึกษา
รวมถึงรูปแบบ วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาอนาคต โดยเชื่อมโยงกับความจ�ำเป็นและกิจกรรมด้าน
การวางแผนพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สรุปได้ว่า การศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน มีรากฐาน
มาจากการวางแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปถึงการเตรียมพร้อมด้านการทหารและ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อท�ำสงคราม รวมไปถึงการวางแผนเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เสียหายไปในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้ง แนวคิดการศึกษาอนาคตในช่วงแรก
ของวิวฒ
ั นาการของศาสตร์นจี้ งึ แยกไม่ออกจากกิจกรรมด้านการวางยุทธศาสตร์การทหารและด้านการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระดับประเทศ ทัง้ ในประเทศทุนนิยมตะวันตกและในประเทศคอมมิวนิสต์
ในยุโรปตะวันออก กิจกรรมพื้นฐานของการคาดการณ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนา
ประเทศนับจากนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากอดีตใน
เชิงปริมาณ การคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การตั้งเป้าหมายที่ต้องบรรลุในอนาคต รวม
ถึงการก�ำหนดนโยบายและมาตรการ การด�ำเนินแผนงานและโครงการตามนโยบาย และการประเมิน
และปรับเปลี่ยนเป้าหมายและนโยบาย

อนาคตกับการวางแผนสร้างชาติ

แนวคิดการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบเพือ่ การวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมแพร่ขยายจาก
ประเทศในยุโรปไปยังพื้นที่อื่นของโลกในทศวรรษที่ 1950-1960 ตามกระแสการประกาศเอกราชของ
ประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่จากที่แต่เดิมที่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศในยุโรปมาก่อน ประเทศใหม่
เกิดขึ้นจ�ำนวนมากทั่วโลก ทั้งในเอเชีย เช่น อินเดีย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ในแอฟริกา เช่น โมซัมบิก
และเคนยา และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน เช่น จาเมกาและบาร์เบโดส ในช่วงระหว่างการรณรงค์
เรียกร้องเอกราชและหลังจากที่ได้รับเอกราชแล้ว ผู้น�ำของประเทศเหล่านี้มีพันธกิจต้องน�ำสังคมเข้าสู่
อนาคตในรูปแบบและสถานการณ์ทไี่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ภาพอนาคตทีแ่ ต่เดิมก�ำหนดไว้โดยกฎระเบียบ
ของเจ้าอาณานิคมต้องแทนทีด่ ว้ ยภาพอนาคตทีเ่ ป็นทางเลือกใหม่ ค�ำถามและประเด็นส�ำคัญจ�ำนวนมาก
ทีต่ อ้ งหาค�ำตอบ อาทิ โครงสร้างสถาบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับอนาคตจะเป็นอย่างไร
จะยังคงใช้ของเดิมทีต่ กทอดหลงเหลือมาจากช่วงอาณานิคม จะสร้างขึน้ มาใหม่หมด หรือจะผสมผสาน
ของเก่ากับของใหม่ได้หรือไม่และอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีค�ำถามในด้านอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น ธงชาติและเพลงชาติ หรือแม้แต่ชื่อของประเทศจะเป็นอย่างไร เป็นต้น
ในประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ การประกาศเอกราชจากเจ้าอาณานิคมเดิมเสมือนหนึง่ เป็นการประกาศ
ว่า อนาคตต่อไปจะไม่เหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กระนั้นก็ตาม แม้ว่าประวัติศาสตร์และความเป็น
ตัวตนในสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาก่อนในประเทศเหล่านี้ อาจใช้เป็นพื้นฐานแนวคิดและวาทกรรม
ในการสร้างชาติได้บา้ งก็ตาม แนวทางการพัฒนาและสร้างชาติในภาพรวมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ กลับเป็นไปตาม
แนวคิดสมัยใหม่และการพัฒนาตามต้นแบบของประเทศตะวันตกเสียเป็นส่วนใหญ่24 สาเหตุสำ� คัญเป็น
เพราะผูน้ ำ� การรณรงค์ประกาศเอกราชและผูน้ ำ� ประเทศในช่วงแรกของการสร้างชาติใหม่นนั้ โดยมากได้
รับการศึกษาจากประเทศตะวันตก จึงรับอิทธิพลด้านความคิดเกีย่ วกับการสร้างชาติทมี่ งุ่ เน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมที่ทันสมัย ไม่ผูกติดอยู่กับกรอบแนวคิดตามสังคมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
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นอกจากนี้ นักวางแผนนโยบายการพัฒนาในประเทศใหม่เหล่านี้ยังเชื่อในบทบาทส�ำคัญของรัฐ
ในการก�ำหนดเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รวมถึงบทบาทในการด�ำเนินนโยบายเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ ความเชื่อในบทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศนี้ได้รับการสนับสนุน
และผลักดันจากรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น ธนาคารโลก การช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนามีทั้งในระดับการวางแผนนโยบายการ
พัฒนา และในระดับการด�ำเนินโครงการพัฒนาด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือและ
เงินกู้ยืม และการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี องค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษา
อนาคตและการวางแผนในยุคดังกล่าวคือ ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านเทคนิคของประเทศ
พัฒนาแล้วมักมาพร้อมกับชุดกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ภาพอุดมคติของความเป็น
สังคมที่พัฒนาแล้ว รวมถึงวิธีการวางแผนที่จะน�ำไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมทันสมัยที่คาดว่าดีกว่า
ของดัง้ เดิม กรอบความคิดและทฤษฎีเหล่านีม้ ผี ลอย่างยิง่ ต่อการมองภาพอนาคตของสังคม โดยเฉพาะ
มโนทัศน์ของกลุ่มชนชั้นน�ำและนักเทคโนแครตที่มักเป็นผู้ก�ำหนดภาพอนาคตของประเทศที่ใช้
เป็นกรอบในการวางแผนนโยบาย
จะเห็นได้ว่า อนาคตศึกษาในยุคแรกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดระบบศาสตร์ (systems
science) ในวงการวิชาการและแนวคิดการวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมระดับประเทศ ซึง่ รัฐบาล
หลายประเทศในยุโรปได้ใช้อย่างจริงจังในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง โดยเฉพาะสหภาพโซเวียตและ
ฝรัง่ เศส แนวความคิดการวางแผนนีต้ อ่ มาแพร่ขยายไปยังประเทศก�ำลังพัฒนาอืน่ ๆ รวมถึงประเทศไทย
ซึ่งเริ่มจัดท�ำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา การวางแผน
พัฒนาประเทศนีใ้ ช้กรอบแนวคิดและวิธกี ารในการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตและการคาดการณ์อนาคต
ที่เรียนรู้มาจากประเทศตะวันตกเป็นหลัก
แนวคิดการวางแผนแบบนี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะในประเทศที่ประกาศเอกราชจากชาติอาณานิคม
เท่านั้น หลายประเทศไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับอิทธิพล
ด้านแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบสมัยใหม่ และมีการก�ำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศทุก 4-5 ปี ในกรณีของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจ
แห่งชาติขนึ้ ใน พ.ศ. 2493 โดยมีหน้าทีเ่ สนอความเห็นและค�ำแนะน�ำต่อรัฐบาลในเรือ่ งเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
ของประเทศ ต่อมาใน พ.ศ. 2502 ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก และเปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สภาพัฒน์ อาจกล่าวได้ว่า สภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นองค์กรวางแผน
พัฒนาประเทศเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้น�ำเอาวิธีการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
สรุปได้ว่า ในยุคทศวรรษที่ 1950 และ 1960 การสร้างชาติของประเทศก�ำลังพัฒนาภายหลัง
การประกาศเอกราชจากเจ้าอาณานิคม ท�ำให้เกิดความต้องการในการวิเคราะห์และมองภาพอนาคต
ของประเทศอย่างเป็นระบบ เนื่องด้วยความจ�ำเป็นในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ประเทศ และความเร่งด่วนในการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของความเป็นชาติหลังจากทีไ่ ด้ประกาศ
เอกราชแล้ว แนวคิดและวิธีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศพัฒนามาก่อนในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา จึงได้แพร่หลายไปทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง
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อนาคตเชิงพยากรณ์
และประจักษ์นิยม
ไม่วา่ ในศาสตร์ใดก็ตาม การแบ่งกลุม่ ทฤษฎี แนวคิดและวิธกี ารวิเคราะห์ยอ่ มมีอยูห่ ลากหลาย โดยขึน้ อยู่
กับเกณฑ์และวิธีการที่นักวิเคราะห์แต่ละคนเลือกใช้ การแบ่งกลุ่มทฤษฎีและแนวคิดด้านอนาคตศึกษา
ก็เช่นกัน นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาหลายคนได้เสนอวิธีการแบ่งกลุ่มแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์นี้ไว้
หลายแบบ หนึ่งในนั้นคือนักอนาคตศึกษาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือเจนนิเฟอร์ กิ๊ดลีย์ (Jennifer Gidley)
ซึง่ แบ่งกลุม่ แนวความคิดด้านอนาคตศึกษาไว้ 5 กลุม่ ได้แก่ (1) เชิงพยากรณ์และประจักษ์นยิ ม (predictive-empirical) (2) เชิงวิพากษ์และบรรทัดฐาน (critical-normative) (3) เชิงวัฒนธรรมและตีความ
(cultural-interpretive) (4) เชิงการมีสว่ นร่วมและรณรงค์ทางสังคม (participatory-advocacy) และ
(5) เชิงบูรณาการและองค์รวม (integral-holistic)25 เนื้อหาส่วนต่อจากนี้อธิบายแนวคิดทั้งห้ากลุ่มนี้
กลุ่มแรกคืองานอนาคตศึกษาเชิงพยากรณ์และประจักษ์นิยม กระแสความรู้หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นใน
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและกลายมาเป็นพื้นฐานส�ำคัญของอนาคตศึกษาในยุคต่อมาคือการวิจัย
ด�ำเนินงาน (Operations Research หรือ OR) ใน พ.ศ. 2482 นักวิทยาศาสตร์ในกองทัพอังกฤษ
ได้รับค�ำสั่งให้วิเคราะห์หาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ในปฏิบัติการทั่วไปของกองทัพอากาศ
จนท้ายที่สุดสามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operational system) ที่ใช้ระบบเรดาร์ในการสู้รบ
ทางอากาศกับฝูงบินของเยอรมนี และท�ำให้อังกฤษสามารถเอาชนะการต่อสู้ทางอากาศบนน่านฟ้า
อังกฤษได้ใน พ.ศ. 248326 ระบบปฏิบัติการดังกล่าวมีองค์ประกอบส�ำคัญที่กลายเป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การศึกษาอนาคตในยุคต่อมา นั่นคือ ระบบวิเคราะห์ที่ใช้เทคโนโลยีเรดาร์เพื่อคาดการณ์ว่า เครื่องบิน
ทิ้งระเบิดของเยอรมนีจะมุ่งไปที่ไหนและเมื่อใด ระบบคาดการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครือ่ งบินรบของอังกฤษในการตัดสินใจท่ามกลางทางเลือกของสถานการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ความส�ำเร็จของการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเลือกในการสู้
รบครั้งนั้น ท�ำให้กองทัพของประเทศอื่นให้ความส�ำคัญกับแนวทางนี้มากขึ้น รัฐบาลหลายประเทศได้
สร้างทีมนักวิเคราะห์ในด้านนีโ้ ดยเฉพาะ โดยในประเทศอังกฤษเรียกงานศึกษาแนวนี้ว่า Operational
Research ส่วนในสหรัฐอเมริกา มักเรียกว่า Operations Research และ Systems Analysis27 ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ศาสตร์ด้านนี้พัฒนามามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้แบบจ�ำลองเชิงคณิตศาสตร์
และสถิติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ช่วยในการตัดสินใจขององค์กร การวิจัยด�ำเนินงานมักสร้าง
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แบบจ�ำลองขึ้นมาเพื่อใช้วิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อนในโลกความเป็นจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพที่สุด
การศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบมีจดุ เริม่ ต้นทีพ่ ฒ
ั นาเป็นคูข่ นานกันในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป
ส�ำหรับในสหรัฐอเมริกา การวิเคราะห์อนาคตพัฒนาขึ้นจากการพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) ทีใ่ ช้ในการเตรียมพร้อมรับมือด้านการทหารและการสงคราม
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�ำความเข้าใจในระบบการควบคุม (control) และ
สือ่ สาร (communication) ของสิง่ มีชวี ติ และเครือ่ งจักร28 แต่ในปัจจุบนั หมายถึงการศึกษาการควบคุม
ระบบด้วยเทคโนโลยี
จะเห็นได้ว่า งานวิจัยด้านอนาคตศึกษายุคแรกในกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากคตินิยมในปรัชญา
วิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมตามโลกทัศน์แบบนิวตันที่มองธรรมชาติของมนุษย์และการเปลี่ยนไปใน
โลกตามกลไก และสามารถท�ำนายหรือพยากรณ์ (predict) ได้ ความเชือ่ พืน้ ฐานของแนวคิดปฏิฐานนิยม
คือความจริงที่สามารถรับรู้ได้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยสามารถทดสอบ
และพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์แบบประจักษ์นิยม
อนาคตศึกษาในยุคแรกเน้นการพยากรณ์อนาคตด้วยกระบวนการและวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์
จึงสะท้อนกระบวนทัศน์หลักในวงการวิชาการในยุคนั้น ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ที่
พยายามพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยตามแนวคิดปฏิฐานนิยม เพื่อให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์
มากขึ้น ภายใต้กระแสทรรศน์ดังกล่าว นักอนาคตศึกษาในยุคนี้จึงเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ที่มีความเป็นกลางหรือภววิสัย (objectivity) เพื่อให้ภาพอนาคตที่คาดการณ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
อีกนัยหนึ่งคือ นักวิจัยด้านอนาคตศาสตร์ต้องการผลักดันให้การศึกษาอนาคตเป็นวิทยาศาสตร์และได้
รับการยอมรับมากขึ้น
จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์อนาคตด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ที่โครงการศึกษาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสหรัฐอเมริกาในช่วง พ.ศ. 2467-2479 โดยกลุ่มนักวิจัยที่แต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีสหรัฐ (President's Research Committee on Social Trends)29 ในงานดังกล่าว
คณะผู้ศึกษา ซึ่งน�ำโดยนักสังคมวิทยาชื่อ วิลเลียม ออกเบิร์น (William Ogburn) ได้รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจากข้อมูลส�ำมะโนประชากรของประเทศ แล้วใช้เครื่องมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของผู้คน จากนั้นจึงพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแนวโน้มจากอดีต ต่อมาใน พ.ศ. 2480 คณะกรรมการทรัพยากร
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Resources Committee) ซึ่งมีออกเบิร์นเป็นกรรมการ
อยู่ด้วย ได้เผยแพร่รายงานชื่อ Technological Trends and National Policy, Including the
Social Implications of New Inventions ซึ่งได้วิเคราะห์และน�ำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และผลกระทบที่มีต่อสังคม
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วิธีการศึกษาหลักที่ใช้ในรายงานทั้งสองฉบับคือการคาดการณ์โดยใช้วิธีเชิงปริมาณในการค้นหา
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั แล้วจึงประมาณค่าในอนาคตโดยการลากเส้นแนวโน้ม
ต่อไปยังข้างหน้าอีก 2-3 ทศวรรษ ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของการวิเคราะห์แนว
โน้มและการคาดการณ์ของออกเบิรน์ คือ การผลิตสิง่ ประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึง่ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของสถาบันทางสังคมตามมา ตัง้ แต่
ระดับครอบครัวไปจนถึงรัฐบาล ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมท�ำให้ปรัชญา
ทางสังคมของผู้คนในยุคนั้นเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ย้อนกลับไปท�ำให้เกิดความต้องการในสินค้าและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการผลิตนวัตกรรมสืบเนื่องต่อไปเป็นวัฏจักร
แนวคิดผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมของออกเบิร์นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและกลาย
เป็นพื้นฐานของแนวคิดของการประเมินเทคโนโลยี (technology assessment) ซึ่งพัฒนาต่อมา
เป็นวิธีการหนึ่งที่ส�ำคัญของงานวิจัยด้านอนาคตศึกษา อีกทั้งยังได้กลายเป็นพันธกิจหลักขององค์กร
ส�ำคัญด้านอนาคตศึกษา อาทิ ส�ำนักงานประเมินเทคโนโลยี (Office of Technology Assessment)
ของรัฐสภาสหรัฐฯ
รายงานแนวโน้มทางสังคมฉบับดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการแสดงดัชนีเชิงปริมาณ
ที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ เพื่อก�ำหนดและตัดสินใจใน
นโยบายส�ำหรับอนาคต แนวคิดนี้ต่อมาได้แพร่หลายและพัฒนากลายเป็นขบวนการตัวบ่งชี้ทางสังคม
(Social Indicators Movement) นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา ดัชนีเชิงปริมาณเหล่านี้มี
ตั้งแต่ด้านประชากร เศรษฐกิจ แรงงาน ไปจนถึงด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี30 การสร้างดัชนีด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมกลายพื้นฐานของการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในยุคต่อมา นอกจากนี้ ด้วยการส่งเสริมของสหประชาชาติ
และเงินช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลในหลายประเทศทัว่ โลกได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ตวั เลข
เหล่านี้ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สืบเนื่องมาจนถึงแนวคิดตัวชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นพื้นฐานของการวางแผนนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน31 และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า การเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2500 ก็รับอิทธิพลมาจากขบวนการตัวบ่งชี้ทางสังคม
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
แนวคิดและวิธกี ารพยากรณ์อนาคตอย่างเป็นระบบตามแนวปฏิฐานนิยมและประจักษ์นยิ มนี้ ได้รบั
การสนับสนุนอย่างจริงจังในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และในช่วงเข้าสูย่ คุ สงคราม
เย็นระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตกที่น�ำโดยสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศตะวันออกที่น�ำโดยสหภาพ
โซเวียต กลุ่มมหาอ�ำนาจทั้งสองฝ่ายพยายามพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและแสนยานุภาพให้
เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมกันนี้แต่ละฝ่ายได้พยายามพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถวางแผน
และก�ำหนดยุทธศาสตร์ทางทหารได้อย่างเฉียบคม ความส�ำเร็จในการใช้การวิจัยด�ำเนินงานหรือการ
วิเคราะห์ระบบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง น�ำไปสู่การจัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นมาในช่วงหลังสงคราม
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ใน พ.ศ. 2488 กองทัพอากาศสหรัฐฯ ริเริม่ โครงการร่วมกับบริษทั ดักลาส แอร์คราฟ (Douglas Aircraft
Company) ชื่อ Project RAND (“Research ANd Development) เพื่อวางแผนการพัฒนา
อาวุธในอนาคตระยะยาว โครงการดังกล่าวพัฒนาต่อมาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร (non-profit
organization) ชื่อว่าแรนด์ คอร์ปอเรชัน (RAND Corporation) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักเป็นองค์กรที่
ปรึกษา (think tank) ให้กบั หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แม้วา่ แรนด์ไม่ถอื ว่าเป็นองค์กรทีป่ รึกษา
แห่งแรก แต่ถือว่ามีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ในช่วงแรก กิจกรรมหลักของแรนด์คอื การคาดการณ์ในประเด็นด้านการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบาย การประเมิน
เทคโนโลยี และการเสนอข้อแนะน�ำและข้อควรระวังในด้านต่าง ๆ หัวข้อการวิเคราะห์ครอบคลุม
ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องยนต์จรวดส�ำหรับขีปนาวุธ การใช้
ขีปนาวุธข้ามทวีป การใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ ไปจนถึงการเลือกต�ำแหน่งที่ตั้งของ
ฐานทัพ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการคาดการณ์การตัดสินใจของผู้น�ำประเทศคอมมิวนิสต์ รวมถึง
สถานการณ์ดา้ นการทหารอืน่ ๆ อีกมากมาย32 นอกจากการวิเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เหล่านีแ้ ล้ว
นักวิจัยของแรนด์ยังพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์ที่ถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้น โดยเน้นการใช้
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค�ำนวณของคอมพิวเตอร์ที่เริ่ม
พัฒนาขึ้นในยุคนั้น อาทิ การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการทหาร และวิธีการเดลฟีหรือเดลฟาย (Delphi)
แนวคิดและวิธกี ารดังกล่าวได้รบั การพัฒนาต่อด้วยนักวิจยั ในแรนด์ คอร์ปอเรชันและสถาบันเพือ่
อนาคต (Institute for the Future) ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรทีแ่ ยกตัวมาจากแรนด์ใน พ.ศ. 2511
ตัวอย่างของวิธีการที่นักวิชาการในองค์กรเหล่านี้พัฒนาขึ้นมา ได้แก่ แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์และ
สถิติศาสตร์ การจ�ำลองสถานการณ์ (simulation) การใช้เกม (gaming) รวมถึงวิธีการเดลฟายที่ยังคง
มีใช้กนั อย่างแพร่หลายในงานวิจยั ด้านอนาคตศึกษาและสังคมศาสตร์สาขาอืน่ งานวิเคราะห์ของแรนด์
ในช่วงต่อมาในทศวรรษที่ 1970 ครอบคลุมประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหาร เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร การแพทย์และสาธารณสุข ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในเมือง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก งานวิจัยของแรนด์และอีกหลายหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาใน
ช่วงสงครามเย็นได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและเทคนิคที่พัฒนาเพื่อการทหารในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในเมือง ทัง้ การวิจยั ด�ำเนินงาน การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ภาพถ่าย (photo imaging)
และไซเบอร์เนติกส์ หนึ่งในผลลัพธ์ของงานวิจัยในแนวนี้คือโครงการฟื้นฟูเมือง (urban renewal) ใน
เมืองใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา33
ไม่วา่ ประเด็นวิเคราะห์จะเป็นด้านการทหารหรือด้านสังคมเศรษฐกิจทัว่ ไป กรอบแนวคิดทีเ่ ป็นพืน้
ฐานหลักของการวิเคราะห์และคาดการณ์ของทีมวิจัยของแรนด์ ยังคงเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบ โดย
ให้ความส�ำคัญกับการมองปัญหาแบบองค์รวม (holistic) และความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ และระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนกับระบบทั้งหมด กรอบแนวความ
คิดนี้ยังเป็นพื้นฐานของการใช้คณะนักวิจัยจากสหสาขาที่ท�ำงานร่วมกัน พร้อมกับการวิเคราะห์ปัญหา
เดียวกันจากมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ มุมมองในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตั ิ และจากมุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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และนักวิชาการไปพร้อมกับมุมมองของผู้ปฏิบัติการและผู้สังเกตการณ์ทั่วไป คุณลักษณะส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งของแนวคิดและแนวทางการท�ำงานของทีมวิจัยของแรนด์คือ การสร้างแบบจ�ำลองที่
ย่อส่วนระบบที่ก�ำลังศึกษาอยู่ให้มีความซับซ้อนน้อยลง เพื่อสามารถน�ำเอาแบบจ�ำลองนั้นไปทดลอง
และพิสูจน์สมมติฐานต่อได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ แนวทางนี้เป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยด�ำเนิน
การที่ได้พัฒนามาก่อนหน้านี้ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงองค์กรของประเด็นปัญหาที่ต้องการ
วิเคราะห์ การสือ่ สารและปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบ รวมไปถึงการควบคุมก�ำกับระบบ
เพือ่ ระบุถงึ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานของระบบและปัจจัยทีส่ ามารถจัดการปรับเปลีย่ นให้ดขี นึ้ ได้ ทัง้ นี้
จุดมุง่ หมายหลักของการวิเคราะห์คอื เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถตัดสินใจด�ำเนินกิจกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ าร
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบนั้น
การคาดการณ์ระยะยาวและการใช้กรอบอนาคตในการวิเคราะห์นโยบายเป็นกิจกรรมส�ำคัญ
ที่กลายเป็นภาพลักษณ์หลักของแรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำเอาเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตมาเป็นส่วนส�ำคัญของการวิเคราะห์นโยบาย นักวิจยั ของแรนด์ยงั ได้พฒ
ั นาวิธกี ารคาดการณ์แบบ
ใหม่ไปพร้อมกับปรับปรุงวิธกี ารทีม่ อี ยูแ่ ล้วแต่เดิม อาทิ การจ�ำลองสถานการณ์โดยคอมพิวเตอร์ การใช้
เกมและการแสดงบทบาทสมมติ (role-playing) เทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมเชิงเส้นและไม่
เชิงเส้น (linear and non-linear programming) วิธีการมอนติคาร์โล (Monte Carlo method)
วิธกี ารคาดการณ์เทคโนโลยี ซึง่ รวมถึงแบบเดลฟาย รวมถึงการตัง้ งบประมาณแบบแผนงาน (program
budgeting) และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis)34 วิธีการเหล่านี้
ยังคงใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการและวงการวางแผนนโยบายทั่วโลกในปัจจุบัน
แรนด์ คอร์ปอเรชันถือว่าเป็นองค์กรต้นแบบของอนาคตศึกษาที่ส�ำคัญของโลก นักอนาคต
ศึกษาของแรนด์ที่มีผลงานส�ำคัญในยุคแรกนี้คือเฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน
การวางแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการทหาร หนังสือส�ำคัญของคานได้แก่ “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 นักวิจัยที่เคยท�ำงานที่แรนด์แยกตัวออกมาตั้งองค์กรและสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา
อนาคตหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา อาทิ สถาบันฮัดสัน (Hudson Institute) ที่ก่อตั้งโดยเฮอร์มัน คาน
สถาบันส�ำหรับอนาคต (Institute for the Future) และ เดอะ ฟิวเจอร์ส กรุ๊บ (The Futures
Group) รวมถึงองค์กรและบริษทั ทีป่ รึกษาจ�ำนวนมากทัว่ โลกทีป่ ระยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบและวิธกี าร
อื่น ๆ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่พัฒนาขึ้นที่แรนด์
แนวทางวิเคราะห์แบบนี้นอกจากเน้นการพยากรณ์เชิงประจักษ์ (predictive-empirical) แล้ว
ยังคงเป็นการประมาณค่าตามแนวโน้ม (conformist-extrapolative) ซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
(prognosis) การวางแผน และการคาดการณ์ดา้ นเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก จุดแข็งข้อหนึง่
ของแนวคิดและแนวทางการศึกษาอนาคตแบบนีค้ อื ความเป็นกลางหรือภววิสยั และไม่มอี คติหรือขึน้ อยู่
กับคุณค่าหรือค่านิยมใด ๆ แต่แนวทางนี้ได้รับการวิพากษ์ว่า ประเด็นและกรอบการวิเคราะห์มักแคบ
และไม่ตระหนักถึงบริบทเงื่อนไขของเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ การพยากรณ์ที่มีผลลัพธ์เป็นภาพอนาคต
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ตามแนวโน้มอาจสื่อถึงการหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องยอมรับตามชะตากรรม หากแนวโน้มมีผลลัพธ์เชิง
ลบอาจให้ผู้เกี่ยวข้องรู้สึกหมดหวัง ถ้าคิดว่าไม่สามารถท�ำอะไรเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนแนวโน้มนั้นได้
การพยากรณ์เป็นความพยายามทีจ่ ะรูถ้ งึ ภาพอนาคตทีม่ อี ยูห่ นึง่ เดียว นักพยากรณ์จงึ ต้องพัฒนา
วิธีการศึกษาที่จะท�ำให้ภาพอนาคตมีความคมชัดและแม่นย�ำที่สุด นักอนาคตศึกษาหลายคนเสนอ
แนวทางการแบ่งประเภทของการพยากรณ์ไว้ หนึ่งในนั้นคือ แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de
Jouvenel) ซึ่งเสนอในหนังสือชื่อ L'Art de la Conjecture (The Art of Conjection) ไว้ว่า การ
พยากรณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ การพยากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์ (scienctific prediction) และ
การพยากรณ์เชิงประวัตศิ าสตร์ (historical conjection) แบบแรกเป็นการพยากรณ์การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพกายภาพทีเ่ กิดจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทดลองทางวิทยาศาสตร์
และการสร้างต้นแบบทางวิศวกรรมในห้องทดลองถือว่าเป็นการพยากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาตามกรอบแนวคิด แล้วเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้
ทางทฤษฎีที่ได้ตั้งไว้แต่ตอนต้น กระบวนการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ที่ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
นี้ ใช้ทั่วไปในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการ
พยากรณ์อากาศ
อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์เชิงวิทยาศาสตร์มีข้อจ�ำกัดอยู่มาก แม้ว่าความสามารถในการ
พยากรณ์อากาศได้พัฒนาขึ้นมาก แต่กระนั้นนักวิเคราะห์ก็ยังไม่สามารถพยากรณ์การเกิดขึ้นของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างแม่นย�ำเสมอไป การเกิดพายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ อาจพอ
พยากรณ์ได้ในระดับภาพรวมและในระยะสัน้ เมือ่ ภัยพิบตั นิ นั้ ได้กอ่ ตัวขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่สามารถพยากรณ์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นย�ำเท่าใด แบบจ�ำลองด้านภูมิอากาศในระดับโลก
อาจสามารถแสดงอุณหภูมิและระดับน�้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นและสภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปร แต่ยังไม่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย�ำว่า ปริมาณฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่จะมีมากน้อยเท่าใด และจะ
มีผลกระทบโดยตรงอย่างไรบ้างกับคนในพื้นที่นั้น ตัวอย่างนี้แสดงถึงข้อจ�ำกัดในการพยากรณ์ทาง
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
ทฤษฎีและเครือ่ งมือบางอย่างเพือ่ รูถ้ งึ อนาคตของพฤติกรรมมนุษย์ถอื เป็นการพยากรณ์แบบหนึง่ แต่
เนื่องจากมนุษย์และปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมมีความซับซ้อนมาก การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ในการพยากรณ์อนาคต จึงไม่น่าจะมีความแม่นย�ำมากไปกว่าการท�ำนายโชคชะตาในสมัยโบราณ
การท�ำความเข้าใจในอนาคตของมนุษย์และสังคมจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นที่เข้าใจถึงและยอมรับ
ในความซับซ้อนดังกล่าว
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อนาคตเชิงวิพากษ์
และปทัสถาน
อนาคตศึกษาเชิงวิพากษ์และเชิงปทัสถานหรือบรรทัดฐาน (critical-normative) พัฒนาขึ้นในยุคต่อ
มา โดยมุ่งวิพากษ์กลุ่มนักอนาคตศึกษาแนวประจักษ์นิยมที่มีมาก่อนหน้านั้น ซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการ
กระแสหลักในทศวรรษที่ 1950 อนาคตศึกษาเชิงวิพากษ์เน้นความรู้เชิงปลดปล่อย (emancipatory
knowledge) ซึ่งมองว่า ความรู้เกี่ยวกับอนาคตไม่ได้ปราศจากอคติและคุณค่า ดังที่นักอนาคตศึกษา
แนวปฏิฐานนิยมยึดถือมาตลอด นักคิดหลายสาขาในทศวรรษที่ 1950 เริม่ วิพากษ์วจิ ารณ์การพยากรณ์
อนาคตเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการวางแผนด้านการทหาร โดยเฉพาะแนวคิดและวิธีการ
พยากรณ์อนาคตของกลุม่ นักวิเคราะห์ของแรนด์ คอร์ปอเรชันทีส่ ร้างฉากทัศน์ ทางทหารส�ำหรับรัฐบาล
สหรัฐฯ ในยุคสงครามเย็น นักวิชาการเชิงวิพากษ์เสนอว่า ภาพอนาคตไม่ได้มอี ยูห่ นึง่ เดียว และรัฐบาล
หรือคนกลุม่ หนึง่ ไม่ควรยึดภาพอนาคตมาครอบครองและควบคุมเพือ่ ประโยชน์ของตนเอง แต่อนาคต
มีอยู่หลายภาพ และคนกลุ่มอื่น สามารถจินตนาการ ออกแบบ และสร้างขึ้นมาร่วมกันได้
นักวิชาการเชิงวิพากษ์หลายกลุม่ ก่อตัง้ กลุม่ วิจยั และตีพมิ พ์ผลงานทีเ่ สนอแนวคิดการศึกษาอนาคตที่
ให้คนเป็นศูนย์กลาง และเสนอให้ลดความส�ำคัญของการวางแผนของรัฐและการพยากรณ์อนาคตทีม่ งุ่ เน้น
การวิเคราะห์ฉากทัศน์ของการท�ำสงคราม นักวิชาการเหล่านีว้ พิ ากษ์แนวคิดการศึกษาอนาคตด้วยวิธกี าร
พยากรณ์อนาคตแบบของแรนด์ พร้อมเสนอแนวคิดทางเลือกในการศึกษาและวางแผนอนาคตทีม่ คี วาม
หลากหลายมากขึน้ แนวคิดทางเลือกเหล่านีโ้ ดยมากน�ำเสนอโดยนักคิดชาวยุโรป
นักเขียนและนักวิชาการด้านสันติภาพเป็นกลุม่ หนึง่ ทีว่ พิ ากษ์การศึกษาอนาคตเพือ่ การท�ำสงคราม35
นักคิดกลุม่ นีเ้ ชือ่ ว่า การศึกษาอนาคตต้องให้ความส�ำคัญกับสันติภาพและวิธกี ารแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ตัวอย่างนักเขียนในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ โรเบิรต์ ยุงค์ (Robert Jungk) นักเขียนชาวออสเตรีย ซึง่ ตีพมิ พ์หนังสือชือ่
Tomorrow is Already Here ใน พ.ศ. 2495 โดยมีเนือ้ หาวิพากษ์สงั คมอเมริกนั ทีพ่ งึ่ พาการใช้เทคโนโลยี
และการครอบครองอนาคต (colonization of the future) โดยกลุม่ ชนชัน้ น�ำ ในท�ำนองเดียวกัน โยฮาน กัล
ตัง (Johan Galtung) ก่อตัง้ สถาบันวิจยั สันติภาพ (Peace Research Institute) ขึน้ ในกรุงออสโล นอร์เวย์
ใน พ.ศ. 2502 เพือ่ ศึกษาอนาคตของสันติภาพในโลก ส่วนนักสังคมวิทยาและอนาคตศึกษาชาวดัทช์ชอื่
เฟรด โพลัก (Fred Polak) ตีพมิ พ์หนังสือชือ่ The Image of the Future ใน พ.ศ. 2498 เป็นภาษาดัทช์
ซึง่ ต่อมาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษใน พ.ศ. 250436 โพลักน�ำเสนอแนวคิดอนาคตทางเลือกทีจ่ นิ ตนาการได้
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(imagined alternative futures) ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดส�ำคัญของอนาคตศึกษาในยุคต่อมา
โพลักเสนอว่า ความรุง่ เรืองหรือความตกต�ำ่ ของสังคมมักเกิดขึน้ จริง หลังจากทีค่ นในสังคมนัน้ มีมโนภาพของ
อนาคตทีแ่ สดงถึงความรุง่ เรืองขึน้ หรือความตกต�ำ่ ลง ดังนัน้ ตราบใดทีผ่ คู้ นในสังคมยังมีภาพอนาคตทีเ่ ป็นบวก
และแสดงความรุง่ เรืองอยู่ สังคมวัฒนธรรมนัน้ คงยังพัฒนาต่อไปได้อย่างเต็มที่ แต่เมือ่ ไหร่ทภี่ าพอนาคตของ
ผูค้ นเริม่ แสดงถึงความตกต�ำ่ และความเสือ่ มลง สังคมวัฒนธรรมนัน้ ก็ยากทีจ่ ะรุง่ เรืองต่อไป ด้วยเหตุดงั กล่าว
กระบวนการสร้างภาพอนาคตทีเ่ ป็นทางเลือกของสังคมจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับสังคมนัน้
กลุม่ นักอนาคตศาสตร์เชิงวิพากษ์คา่ ยยุโรป ซึง่ น�ำโดย โยฮาน กัลตัง ร่วมจัดการประชุมนานาชาติ
ของนักวิจยั ด้านอนาคตศึกษา (The First International Future Research Conference) เป็นครัง้ แรก
ทีก่ รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ใน พ.ศ. 2510 ครัง้ ต่อมาทีเ่ มืองเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ ใน พ.ศ. 2513 และ
กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ใน พ.ศ. 2515 จนน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World
Futures Studies Federation) ทีก่ รุงปารีสใน พ.ศ. 251637 พร้อมกันนีว้ งการอนาคตศึกษาทางเลือก
เริม่ ก่อตัวขึน้ อย่างรวดเร็วในฝรัง่ เศส แกสตอง แบร์เจย์ (Gaston Berger) จัดตัง้ ศูนย์นานาชาติวา่ ด้วยการ
ศึกษาอนาคต (Centre International de Prospective) ใน พ.ศ. 2500 เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการศึกษาและวางแผนอนาคต ส่วนแบร์ทร็อง เดอ จูวเี นลได้จดั ตัง้ สมาคมนานาชาติการศึกษา
อนาคต (Association Internationale de Futuribles) ทีก่ รุงปารีสใน พ.ศ. 2503 ส่วนเดนนิส เกเบอร์
(Dennis Gabor) นักอนาคตศึกษาชาวอังกฤษ เขียนหนังสือชือ่ Inventing the Future ใน พ.ศ. 2506
และ The Mature Society: A View of the Future ใน พ.ศ. 2515
นักอนาคตศึกษากลุม่ นีเ้ ชือ่ ในความจ�ำเป็นและความส�ำคัญของการศึกษาอนาคตระดับโลกทีเ่ น้นคน
เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะนักอนาคตศึกษาด้านสันติภาพย�ำ้ เน้นว่า วงการอนาคตศึกษาไม่ควรปล่อยให้
ทิศทางของงานอนาคตศึกษาถูกก�ำหนดโดยนักวิเคราะห์และผูว้ า่ จ้างทีส่ นใจในเรือ่ งการท�ำสงครามและ
การทหารแต่เพียงอย่างเดียว กระนัน้ ก็ตาม งานศึกษาอนาคตทีไ่ ด้รบั ความส�ำคัญและเงินสนับสนุนส่วนมาก
ในช่วงก่อนทศวรรษที่ 1990 ยังคงเป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการทหาร เนือ่ งด้วยสถานการณ์
และเงือ่ นไขของสงครามเย็นระหว่างค่ายทุนนิยมตะวันตกทีม่ สี หรัฐอเมริกาเป็นผูน้ ำ� กับค่ายคอมมิวนิสต์
ทีม่ สี หภาพโซเวียตเป็นพีใ่ หญ่ จุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญเกิดขึน้ หลังจากการสงครามเย็นได้สนิ้ สุดลงในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1990 เมือ่ ระบอบการปกครองในยุโรปตะวันออกมีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ประเด็นปัญหา
และหัวข้ออืน่ จึงได้รบั ความส�ำคัญมากขึน้ ในวงการอนาคตศึกษา อาทิ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของโลก เป็นต้น
ในทศวรรษที่ 1950 ทัง้ ฝรัง่ เศสและสหภาพโซเวียตต้องฟืน้ ฟูประเทศตนเองหลังจากสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง นักคิดชาวฝรัง่ เศสพยายามเสนอแนวคิดในการสร้างอนาคตทีด่ กี ว่าส�ำหรับฝรัง่ เศสและส�ำหรับ
ประชาคมโลกหลังสงคราม ส่วนสหภาพโซเวียตก็พยายามสร้างระบบเศรษฐกิจขึน้ มาใหม่ภายใต้แนวคิด
คอมมิวนิสต์ทรี่ วมศูนย์การวางแผนเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ ความพยายามของทัง้ สองประเทศ
นี้ แม้แตกต่างกันในแนวคิดพืน้ ฐานและกระบวนการ แต่ทงั้ คูก่ ม็ งุ่ ไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของ
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว การศึกษาอนาคตจึงกลายเป็นกิจกรรมส�ำคัญของวงการวิชาการและ
วงการวางแผนระดับประเทศของทัง้ สองประเทศในยุคดังกล่าว
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จะเห็นได้วา่ ในช่วงแรกของการพัฒนาวงการอนาคตศึกษา แนวคิดและวิธกี ารพืน้ ฐานในการศึกษา
ภาพอนาคตในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปแตกต่างกันอย่างชัดเจน นักอนาคตศึกษาในสหรัฐอเมริกาเน้นงาน
วิเคราะห์เชิงประยุกต์ทมี่ งุ่ ไปทีก่ ารตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ระบบ
ในขณะทีน่ กั อนาคตศึกษาในยุโรปเน้นภาพอนาคตระยะยาวของโลกและมนุษยชาติ โดยมีกระบวนการ วิธี
การและผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการทีห่ ลากหลายมากกว่านักวิชาการและนักวางแผนนโยบายทัว่ ไป

พหุนิยมในอนาคตศึกษา

กระบวนทัศน์เกีย่ วกับอนาคตเริม่ เปลีย่ นไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 จากเดิมทีเ่ ชือ่ ในอนาคตที่
เป็นหนึ่งเดียว (singular) เป็นอนาคตที่มีความเป็นพหุ (plural) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามกระแส
ความคิดในวงการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์และ
นักสังคมศาสตร์จ�ำนวนมากเริ่มวิพากษ์แนวคิดปฏิฐานนิยมและประจักษ์นิยม โดยเริ่มยอมรับมาก
ขึ้นว่า วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะความรู้ (knowledge) อยู่หนึ่งเดียว แต่ประกอบด้วยพหุความรู้
(knowledges) ที่ขึ้นอยู่กับบริบทของประเด็นปัญหาและชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) แต่ละกลุ่มมีพื้นฐานทางทฤษฎีแนวคิด ความเชื่อ วัตถุประสงค์และวิธีการแสวงหาความรู้
แตกต่างกัน นักคิดส�ำคัญที่วิพากษ์ทฤษฎีว่าด้วยความรู้และวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมมีอยู่หลาย
ส�ำนักคิด แต่ละคนมีมุมมองในการวิพากษ์แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือธอมัส คูน (Thomas Kuhn) นัก
ฟิสิกส์และนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งเสนอว่า ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ไม่สามารถก�ำหนดโดยเกณฑ์เชิงวัตถุวิสัย (objective) แต่ก�ำหนดโดยฉันทามติของกลุ่มชุมชน
วิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน กระบวนทัศน์ (paradigm) ทีแ่ ข่งขันกันอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลามักไม่สามารถ
น�ำมาเปรียบเทียบกันได้ (incommensurable) เนื่องจากแต่ละกระบวนทัศน์อธิบายความจริงที่แตก
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถพึ่งวัตถุวิสัยอย่างเดียวได้ และ
ต้องค�ำนึงถึงมุมมองที่เป็นอัตวิสัย หรือความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ข้อสรุปที่อ้างว่าเป็น
วัตถุวิสัยท้ายที่สุดแล้วยังคงตั้งอยู่บนเงื่อนไขและโลกทัศน์ที่เป็นอัตวิสัยของนักวิจัยอยู่ดี
นอกจากนี้ เยอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) นักปรัชญาและสังคมวิทยาชาวเยอรมัน
เป็นอีกคนหนึ่งที่เสนอแนวคิดที่ปฏิเสธทฤษฎีความรู้แบบปฏิฐานนิยม ข้อเสนอของฮาเบอร์มาสจัดอยู่
ในกลุ่มส�ำนักคิดแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory)
ที่เน้นการไตร่ตรองความคิดและวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาใน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากโครงสร้างและเงื่อนไขที่กดทับอยู่ ความคิด
พหุนยิ ม (pluralism) จึงพัฒนามาจากการวิพากษ์แนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมในปรัชญาความรูแ้ ละปรัชญา
วิทยาศาสตร์ที่มีมาก่อนหน้านั้น
ฮาเบอร์มาสแบ่งขอบเขตความสนใจทัว่ ไปของมนุษย์ (generic domains of human interest)
ที่สร้างความรู้ไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท�ำงาน (work) เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (interaction) และเกี่ยวกับอ�ำนาจ (power) ความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานหมายถึงวิธีการและความสามารถที่
มนุษย์สามารถใช้ในการควบคุมและจัดการสิง่ แวดล้อมรอบตนเอง หรือทีเ่ รียกว่า กิจกรรมเชิงเครือ่ งมือ
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(instrumental action) ความรู้ลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และพิสูจน์เชิงประจักษ์และอยู่ภาย
ใต้ข้อก�ำหนดเชิงเทคนิค กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นกรอบทฤษฎีด้วยการตั้งสมมติฐานและ
การอนุมาน (hypothetico-deductive) ถือเป็นกระบวนทัศน์หลักของการสร้างความรู้รูปแบบนี้
ดังนัน้ ความรูจ้ ากวิทยาศาสตร์กายภาพทัว่ ไป ทัง้ ฟิสกิ ส์ เคมีและชีววิทยา ถือว่าอยูใ่ นกลุม่ ความรูแ้ บบนี้
ความรู้กลุ่มที่สองที่เรียกว่าความรู้เชิงปฏิบัติ (practical knowledge) มุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของมนุษย์ หรือกิจกรรมเชิงสื่อสาร (communicative action) ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมนี้ก�ำหนดและควบคุมโดยการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม (norms) ที่สมาชิกร่วมกันสร้างขึ้น
มา เพื่อก�ำหนดความคาดหวังซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ตามความ
คิดของฮาเบอร์มาส บรรทัดฐานทางสังคมอาจเกิดจากข้อเสนอเชิงประจักษ์ (empirical) หรือเชิง
วิเคราะห์ (analytical) ก็ได้ แต่ความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผล (validity) ของความรู้ในรูป
แบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัย แต่ขึ้นอยู่กับอัตวิสัยร่วม (intersubjectivity) ของความ
เข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับความตั้งใจของแต่ละคนในชุมชนนั้น งานเขียนและงานวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดว่าอยู่ในขอบเขตความรู้
เชิงปฏิบัติ (practical domain) นี้
ขอบเขตความรู ้ เ ชิ ง ปลดปล่ อ ย (emancipatory domain) หรื อ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง
(self-knowledge) เกิดมาจากการตรึกตรองและสะท้อนความคิดของตนเอง ทั้งในด้านพัฒนาการ
ของตนเอง รวมถึงบทบาทและความคาดหวังของสังคมที่แต่ละคนประสบอยู่ การปลดปล่อยในที่นี้
หมายถึงการหลุดพ้นจากข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันที่ท�ำให้มนุษย์ไม่สามารถเป็น
อิสระได้ การเข้าใจอย่างถ่องแท้และความตระหนักเกี่ยวกับตนเองถือว่าเป็นการปลดปล่อยตนเอง
เพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าสาเหตุของปัญหาที่ตนเองประสบอยู่นั้นอยู่ตรงไหน ความรู้จากการปลดปล่อย
ตนเองด้วยการไตร่ตรองเกี่ยวกับตนเองนี้น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมอง (perspective transformation) และตามความคิดของฮาเบอร์มาส ความรู้ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นในศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิเคราะห์
(psychoanalysis) ทฤษฎีสตรีนิยม (feminist theory) เป็นต้น
ตารางที่ 1
ขอบเขตของความรู้ 3 รูปแบบตามความคิดของฮาเบอร์มาส

ที่มา: Tinning (1992)
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ความรู้แต่ละประเภทมีวิธีการเข้าถึงหรือวิธีวิทยาที่แตกต่างกัน ความรู้เชิงเทคนิคหรือเชิงเครื่อง
มือสามารถเข้าถึงด้วยวิธีการแนวปฏิฐานนิยม ความรู้เชิงปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการแบบ
ตีความ (interpretive/hermeneutic) ส่วนความรู้เชิงปลดปล่อยสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการ
วิพากษ์ (critical methods)
ทฤษฎีของฮาเบอร์มาสถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ (critical future
studies) ซึ่งเสนอเป็นครั้งแรกโดยริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) ใน พ.ศ. 2515 แนวคิด
นี้เชื่อว่า สังคมจ�ำเป็นต้องหยั่งรู้และก้าวข้ามความคิดและลัทธิความเชื่อที่ไร้ข้อพิสูจน์ (dogmatism)
และความคิดที่กดขี่สังคมอยู่ การสร้างความรู้เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับอนาคตจึงมีความส�ำคัญอย่างมาก
ในการก้าวข้ามการกดขี่ทางสังคม นอกจากทฤษฎีของฮาเบอร์มาสแล้ว ยังมีทฤษฎีของเคน วิลเบอร์
(Ken Wilbur) ว่าด้วยความส�ำคัญของการค้นพบและการเติบโตด้านจิตใจภายในของแต่ละคนในการ
ด�ำรงชิวตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ การศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์จึงเน้นการวิจารณ์โครงสร้างสังคมที่แข็ง
ทือ่ และกดขีผ่ คู้ นทีด่ อ้ ยโอกาส และวัฒนธรรมเชิงท�ำลายล้างและไม่สร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตแนวนี้
เน้นวิธกี ารและเครือ่ งมือเชิงอัตวิสยั เพือ่ ดึงเอาความคิดเกีย่ วกับอนาคตออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน นัก
อนาคตศึกษาแนวนีพ้ ฒ
ั นาและนิยมใช้เครือ่ งมือศึกษาทีแ่ ตกต่างจากนักอนาคตศาสตร์แนวปฏิฐานนิยม
อย่างชัดเจน ตัวอย่างวิธกี ารกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับอนาคต ได้แก่ วงล้ออนาคต (Futures Wheel)
การจัดประชุมสร้างภาพอนาคต (futures workshops) และการวิเคราะห์ชั้นของสาเหตุ (Causal
Layered Analysis)
การศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ตั้งอยู่บนความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า อนาคตเกิดขึ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน
แต่อยู่ในความคิดและอารมณ์ของคน ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตยังมีผลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจในปัจจุบัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในปัจจุบัน เนื่องจากความคิดเกี่ยวกับ
อนาคตก่อร่างและเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการสนทนาและถกเถียงอภิปราย อนาคตที่มีอยู่ใน
แล้วปัจจุบันจึงล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น การคิดและพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตจึงแยกไม่
ออกจากกระบวนการคิดทั่วไปของมนุษย์ นอกจากนี้ ความตั้งใจในอนาคตยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ตามแนวคิดนี้ ความสามารถในการคิดและคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต
ไม่ได้มีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษา หรือแม้แต่โหร หมอดูและศาสดาเท่านั้น มนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถนี้ทั้งสิ้น ส�ำหรับศาสตร์ด้านอนาคตศึกษานั้น การพยากรณ์ (prediction) ถือว่าเป็นวิธี
การเชิงปฏิฐานนิยม และความรู้ที่ได้จัดอยู่ในกลุ่มความรู้เชิงเทคนิค
สรุปได้วา่ กระบวนทัศน์ใหม่ของอนาคตศึกษาเกิดขึน้ พร้อมกับการเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในวงการ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุโรปที่ท้าทายแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมที่เป็นพื้นฐานวงการวิชาการ
กระแสหลักมาก่อนหน้านั้น ก้าวแรกของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านอนาคตศึกษา คือการปฏิเสธว่า
อนาคตมีอยู่เพียงหนึ่งเดียว ในทศวรรษที่ 1960 ปรัชญาว่าด้วยพหุนิยมเริ่มแพร่ขยายในยุโรป โดยนัก
อนาคตศึกษาเริม่ เสนอแนวคิดพหุอนาคตในสิง่ ตีพมิ พ์ตา่ ง ๆ เช่น เดอ จูวเี นล (De Jeuvenel) น�ำเสนอ
แนวคิด futuribles ใน พ.ศ. 2503 โดยเน้นว่า futuribles หมายถึงอนาคตที่เป็นไปได้ และเน้นความ
เป็นพหุของภาพอนาคตทีเ่ ป็นไปได้เหล่านัน้ ในท�ำนองคล้ายกัน ในการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยอนาคต

37 | อนาคตศึกษา

(International Futures Conference) ครั้งแรกใน พ.ศ. 2510 โดยคณะผู้จัดตีพิมพ์เอกสารประกอบ
การประชุมชือ่ ว่า Mankind 2000 ในเอกสารดังกล่าว โรเบิรต์ ยุงค์ (Robert Jungk) และผูเ้ ข้าประชุม
หลายคนน�ำเสนอแนวคิดพหุอนาคตที่ต่อมากลายเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึกษาในยุโรป
หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2516 นักอนาคตศึกษาเหล่านี้ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World
Futures Studies Federation) การใช้คำ� ว่า futures ในชือ่ ขององค์กรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นัก
อนาคตศึกษาในยุคนั้นเริ่มยอมรับแนวคิดพหุอนาคต แทนแนวคิดเดิมที่เชื่อใน “เอกอนาคต” (singular future) หรืออนาคตหนึ่งเดียว
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อนาคตเชิงวัฒนธรรม
และการตีความ
การศึกษาอนาคตอีกแนวทางหนึง่ คือแบบวัฒนธรรมและการตีความ (cultural-interpretive futures)
ซึ่งไม่ได้มุ่งไปที่การคาดการณ์ แต่เน้นไปที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความแตกต่างของปรากฏการณ์
และปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความหวังว่ากระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคตจะน�ำไปสู่ความเป็น
หนึง่ เดียวกัน (unity) ในขณะทีค่ วามจริง (truth) เป็นสิง่ สัมพัทธ์ (relative) ซึง่ มีภาษาและวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความจริงนั้นเป็นจริงมากขึ้น การเปรียบเทียบและค�ำนึงถึงวัฒนธรรมอื่นนอกจาก
วัฒนธรรมตะวันตกจะท�ำให้เราสามารถท�ำความเข้าใจในอนาคตของมนุษยชาติได้ดียิ่งขึ้น การศึกษา
อนาคตในแนวนีจ้ งึ เน้นมุมมองเชิงพหุวฒ
ั นธรรมเป็นส�ำคัญ โดยวิพากษ์และท้าทายแนวคิดวัฒนธรรม
38
กระแสหลักของสังคมตะวันตก
แนวคิดอนาคตเชิงพหุวฒ
ั นธรรมยังวิพากษ์แนวคิดการพัฒนาทีเ่ น้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงบริโภคนิยมที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แนวคิด
อนาคตศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมก่อร่างขึ้นในทศวรรษที่ 1980 พร้อมกับการประยุกต์ใช้วาทกรรม
หลังยุคอาณานิคม (post-colonial discourse) ในอนาคตศึกษา แนวคิดดังกล่าวยังปรากฏอยูใ่ นองค์
ประกอบของสมาชิกทีร่ ว่ มจัดตัง้ สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies Federation)
ซึง่ มีตวั แทนจากประเทศโลกทีส่ ามในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชีย นอกเหนือจากนักอนาคตศาสตร์
ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
การศึ ก ษาอนาคตแนวพหุ วั ฒ นธรรมยั ง เปิ ด โอกาสให้ ศึ ก ษาอนาคตจากมุ ม มองสตรี นิ ย ม
(feminism) และมุมมองของเด็กเยาวชน รวมถึงอนาคตที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ (possible,
alternative futures) นักอนาคตศาสตร์ที่เชื่อในแนวทางนี้พยายามสร้างต้นแบบ วิธีการและ
กระบวนการในการศึกษาและใช้ประโยชน์จริงจากภาพอนาคตทางเลือกทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดความ
รูเ้ ชิงปฏิบัติ (practical knowledge) ของเยอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) ซึ่งเน้นวิธีการ
ตีความเพื่อได้มาซึ่งความรู้เชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอนาคตที่หลากหลาย
ตัวอย่างงานด้านอนาคตศึกษาที่บุกเบิกแนวคิดพหุวัฒนธรรม ได้แก่ หนังสือชื่อ Rescuing All
Our Futures ซึ่งตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2542 โดยมีไซอูดิน ซาร์ดาร์ (Ziauddin Sardar) เป็นบรรณาธิการ39
ข้อเสนอหลักของหนังสือเล่มนีค้ อื สังคมวัฒนธรรมอืน่ นอกจากวัฒนธรรมตะวันตกมีอนาคตทีเ่ ป็นอิสระ
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จากอ�ำนาจกดดันต่าง ๆ และมีอสิ รภาพในการจินตนาการและสร้างอนาคตตามโลกทัศน์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีของตนเอง แต่งานเขียนด้านอนาคตศึกษาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่ได้มุ่งสร้างความรู้และวิธี
การที่ช่วยให้สังคมเหล่านี้สามารถสร้างอนาคตทางเลือกที่หลากหลายของตนเอง แต่กลับมุ่งสร้างวิสัย
ทัศน์กระแสหลักตามแนวความคิดและแนวทางปฏิบัติของประเทศตะวันตก นักอนาคตศึกษาที่ผ่าน
มาเน้นการคาดการณ์และพยากรณ์มากเกินไป และให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีมาก จนละเลยความ
ส�ำคัญในวัฒนธรรมและปัญหาของสังคมอื่น เป็นผลให้อนาคตศึกษากลายเป็นเครื่องมือของการครอบ
ครองอาณานิคมในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว อนาคตศึกษาจึงต้องเพิ่มมุมมองพหุวัฒนธรรมและความ
หลากหลายของสังคม เพื่อช่วยให้สังคมเหล่านี้ก้าวพ้นจากสภาพอาณานิคมที่หลงเหลืออยู่ได้
อีกงานหนึ่งที่บุกเบิกความคิดพหุวัฒนธรรมในอนาคตศึกษาคืองานของโซเฮล อินายาตอลลา
(Sohail Inayatullah) ซึ่งเสนอให้ศึกษาและตีความอนาคตทางเลือกของอารยธรรมโลก โดยให้ความ
ส�ำคัญมากขึ้นกับสังคมวัฒนธรรมในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากวัฒนธรรมตะวันตก สิ่งที่อนาคตศึกษา
ต้องการค้นหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงของอนาคต (future facts) แต่คือการตีความอนาคตขึ้นใหม่ที่ค�ำนึงถึง
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป รวมทัง้ วิธกี ารและแนวทางทีส่ งั คมวัฒนธรรมอืน่ เช่น จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย
และอาหรับ ใช้ในการรับรู้และสร้างภาพอนาคตของตนเอง40
อี ก โครงการหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ โครงการศึ ก ษาอนาคตเชิ ง วั ฒ นธรรมขององค์ ก ารการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ใน พ.ศ. 2533 นักวิจัยจาก
หลายประเทศ ซึง่ น�ำโดยอีเลนอรา มาซีนี (Eleanora Masini) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ แล้วพัฒนาฉากทัศน์ของ
อนาคตทางวัฒนธรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค พร้อมด้วยข้อเสนอที่มุ่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านวัฒนธรรม ข้อสรุปหนึง่ จากงานดังกล่าวคือ 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�ำเนินกิจกรรมวิชาการและการส่งเสริมงานด้านอนาคตศึกษา
ภายในประเทศ สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies Federation) ร่วมกัยูเนสโก
จัดการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาคในหลายประเทศ พร้อมกับจัดหลักสูตรและการอบรมเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับอนาคตศึกษาในหลายประเทศต่าง รวมทั้งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวยังคงด�ำเนินการ
มาถึงปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2555-2558 สมาพันธ์อนาคตศึกษาโลกร่วมมือกับแผนงาน Participation
Programme ของยูเนสโก ในการจัดการสอนและฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคต
ศึกษาให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ถูกละเลยในประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่ง โดยเน้นแนวคิดและ
แนวทางการศึกษาอนาคตที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางและความเป็นพหุของภาพอนาคต ตามข้อเสนอของ
นักอนาคตศึกษาที่เสนอไว้ในหนังสือ Mankind 2000 ใน พ.ศ. 2512
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดพหุนิยมอาจได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มนักวิชาการด้านอนาคต
ศึกษา แต่ในอีกมุมหนึ่ง การยอมรับในวงการวิชาการอาจยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานวางแผน
นโยบายสาธารณะที่สะท้อนมุมมองพหุนิยมอย่างแท้จริง ในงานเขียนที่วิเคราะห์วิวัฒนาการของ
อนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์ นักสังคมวิทยาชาวเกาหลีชื่อ ฮยุนจู ซง (Hyeonju Son) แบ่งช่วง
เวลาวิวฒ
ั นาการของอนาคตศึกษาในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในช่วงประมาณ 100 ปี
ที่ผ่านมา ตามความคิดของซง วงการวิชาการด้านอนาคตศึกษาพัฒนามามากหลังจากที่สงครามเย็น
ได้จบสิ้นลงในทศวรรษที่ 1990 โดยมีความหลากหลายด้านแนวคิดและวิธีการมากขึ้น กระนั้นก็ตาม
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา แนวคิดอนาคตศึกษาแบบพหุนิยมกลับถูกแทนที่โดยกระบวน
ทัศน์เสรีนิยมใหม่ (neoliberal) ที่ครอบง�ำแนวคิดการพัฒนาทั้งในวงการวิชาการและวงการนโยบาย
การพัฒนาทั่วโลก ท�ำให้งานศึกษาอนาคตในช่วงต่อมาจ�ำนวนมากเป็นการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าอาจมีโครงการศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์
(critical futures studies) และการสร้างภาพอนาคตแบบมีส่วนร่วมอยู่บ้าง แต่โครงการอนาคต
ศึกษาโดยมากยังคงมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือในการคาดการณ์เพื่อตอบโจทย์เชิงปฏิบัติ มากกว่าโจทย์
ที่ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับมนุษยชาติและศีลธรรมระดับโลก42
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อนาคตเชิงการมีสว่ นร่วม
และขับเคลือ
่ นสังคม
คลื่นความคิดต่อมาของอนาคตศึกษาคือแนวคิดการมีส่วนร่วมและการรณรงค์ขับเคลื่อนสังคม
(participatory-advocacy) ซึ่งท�ำให้บทบาทและสาระของการศึกษาอนาคตไม่จ�ำกัดอยู่เพียงการ
ศึกษาและสร้างภาพอนาคตโดยนักอนาคตศาสตร์ทไี่ ด้รบั การอบรมและฝึกฝนในเชิงทฤษฎีและเทคนิค
เท่านั้น แต่ขยายขอบเขตเนื้อหาและเปิดกว้างกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคตด้วยกันมากขึ้น แนวคิดนี้เชื่อว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์และสร้างภาพอนาคตจะท�ำให้ภาพอนาคตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาตรงกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียมากขึ้น และจะท�ำให้สามารถน�ำผลลัพธ์ของกระบวนการคาดการณ์ไปด�ำเนินการต่อให้บรรลุ
ประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน
แนวคิดการมีส่วนร่วมในอนาคตศึกษาสะท้อนขบวนการทางสังคมที่แพร่ขยายในยุโรปตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ในช่วงนั้น วงการอนาคตศึกษาในยุโรปให้ความ
ส�ำคัญอย่างมากกับเรื่องสันติภาพของโลก ในขณะที่วงการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ก็พยายามหลุด
พ้นจากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมและเข้าสู่แนวคิดหลังสมัยใหม่ (post-modern) พร้อมกันนี้
งานศึกษาเกีย่ วกับอนาคตในสหรัฐอเมริกาเริม่ เข้าสูก่ ารเปลีย่ นผ่านครัง้ ใหญ่เช่นกัน โดยเกิดขึน้ ในช่วง
การเปลีย่ นผ่านทางสังคมและการเมืองในสหรัฐอเมริกาทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งจากการรณรงค์เรียกร้องสิทธิ
พลเมือง (Civil Rights Movement) และการรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนาม
ขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกามีตน้ ตอมาจากปัญหาความขัดแย้งทางเชือ้ ชาติที่
เกิดจากแนวคิด “แบ่งแยกแต่เท่าเทียม” (separate but equal) ของคนที่มีสีผิวแตกต่างกันในสังคม
อเมริกัน ซึ่งปฏิบัติเรื่อยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศ การรณรงค์ดังกล่าวเชื่อว่า ความเหลื่อม
ล�้ำและความไม่เท่าเทียมกันของพลเมืองอเมริกันส่วนส�ำคัญมาจากการกีดกันคนผิวด�ำในแทบทุกด้าน
ของการใช้ชีวิตในสังคม นับตั้งแต่การแบ่งแยกโรงเรียน การใช้ห้องน�้ำ การใช้รถโดยสารสาธารณะ ไป
จนถึงการห้ามคนผิวด�ำพักค้างคืนในเมือง การเลือกปฏิบัตินี้มีเรื่อยมาจนกระทั่งใน พ.ศ. 2498 หญิง
ผิวด�ำชื่อโรซา พาร์ค (Rosa Parks) ได้ขัดขืนนโยบายการแบ่งแยกสีผิวในรถประจ�ำทางด้วยการเข้าไป
นั่งในบริเวณที่ก�ำหนดไว้ให้เฉพาะคนผิวขาว เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นชนวนเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิด
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่เท่าเทียมกันในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1950–1980 การต่อสู้
ดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันใน พ.ศ. 2498-2518 ได้เกิดการรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนาม โดยที่
นักศึกษา นักวิชาการ และคนหนุ่มสาวกลุ่มฮิปปี้ (hippie) จ�ำนวนมากได้รวมกลุ่มเดินขบวนประท้วง
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมสงครามในคาบสมุทรอินโดจีน จนกลายเป็นขบวนการทางสังคมที่ยืดยาวอยู่
หลายปี การรณรงค์ต่อต้านการท�ำสงครามของรัฐบาลท�ำให้เกิดการถกเถียงด้านแนวคิดและนโยบาย
ในหลาย ด้านของรัฐบาลตลอดช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 และต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นว่า รัฐบาลจะเลิกสงครามได้อย่างไร การรณรงค์ต่อต้านสงครามเวียดนามแพร่ขยายตัว
มากขึ้น และเพิ่มแนวร่วมจากกลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มรณรงค์เรียกร้องสิทธิพลเมืองของกลุ่มชาวอเมริกัน
เชื้อชาติแอฟริกัน กลุ่มรณรงค์เรียกร้องสิทธิสตรี และกลุ่มเรียกร้องสิทธิแรงงาน
ในขณะเดียวกัน วงการวิชาการในมหาวิทยาลัยทัว่ สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิด
ทีม่ งุ่ วิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายการท�ำสงครามและนโยบายอืน่ ของรัฐบาล นักวิชาการจ�ำนวนมากน�ำเสนอ
ทฤษฎีเชิงรากฐาน (radical theories) ที่วิพากษ์แนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมอย่างถอนราก
ถอนโคน และน�ำเสนอแนวคิดทีห่ วังว่าจะน�ำพาสังคมไปสูส่ นั ติภาพและความเป็นธรรมมากขึน้ ในวงการ
วิชาการและวิจัยในมหาวิทยาลัยเอง มีการตั้งค�ำถามและข้อวิพากษ์เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการรับเงินทุนวิจัยจากรัฐบาลกลางในโครงการวิจัยและโครงการที่ปรึกษาที่พัฒนาความรู้
เพื่อการท�ำสงคราม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็น ส่วนในวงการวิชาการและวงการวางแผน
นโยบายเพือ่ การพัฒนาและการผังเมือง นักวิชาการจ�ำนวนหนึง่ เริม่ ตัง้ ข้อสงสัยและปฏิเสธแนวคิดการ
วางแผนแบบครอบคลุมตามหลักเหตุผล (rationality) และตามแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่งเน้นเครื่องมือ
วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และเริ่มหันมาสนใจประเด็นด้านสิทธิพลเมือง ความเป็นธรรมในการพัฒนา
และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาในยุคดัง
กล่าว กระบวนทัศน์ของอนาคตศึกษาในสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับห่างออกจากแนวคิดเชิงระบบและ
ปฏิฐานนิยมตามแบบฉบับของแรนด์ คอร์ปอเรชัน ในความคิดของนักอนาคตศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียงคนหนึง่
คือเวนเดล เบล (Wendell Bell) จุดเปลี่ยนส�ำคัญของวงการอนาคตศึกษาในสหรัฐอเมริกาคือการจัด
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�ำกัดของวิธีคาดการณ์ที่ใช้อยู่ในเวลานั้น สาเหตุส�ำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้คือ ปัญหา
สังคมเศรษฐกิจและความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมอเมริกันได้ปะทุขึ้นมาและแพร่ขยายไปทั่วประเทศ
แต่ไม่ได้มกี ารเตรียมพร้อมรับมือความขัดแย้งเหล่านีม้ าก่อน สถาบันศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ จึง
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์เกีย่ วกับปัจจัยและเหตุการณ์ในอนาคต และ
การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น43
รายงานฉบับหลักของคณะกรรมการชุดนี้ระบุว่า องค์ประกอบส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องพัฒนาขึ้นมา
ส�ำหรับสังคมอเมริกันคือ ระบบและเครื่องมือคาดการณ์ปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียม
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ รายงานดั ง กล่ า วยั ง เสนอทางเลื อ กด้ า นนโยบายและ
ด้านสถาบันส�ำหรับการคาดการณ์อนาคต คณะกรรมการชุดดังกล่าวตีพิมพ์บทวิเคราะห์จ�ำนวนกว่า
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60 ฉบับ ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมือง อาทิ ค่านิยมและสิทธิของพลเมือง
ความเหลื่อมล�้ำระหว่างคนจนกับคนรวย ความเหลื่อมล�้ำระหว่างประเทศยากจนกับประเทศร�่ำรวย
บทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสังคม ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ตอ่ สังคม รวมถึงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ44 หัวข้อการวิเคราะห์อนาคตในงานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและ
พลเมืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากงานอนาคตศึกษาและการคาดการณ์ด้านการทหาร
ทีม่ มี าก่อนหน้านัน้ ในช่วงต่อมา นักอนาคตศึกษาจากแรนด์และคนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นส�ำนักคิดแบบแรนด์กไ็ ด้
ตีพมิ พ์งานเขียนในท�ำนองเดียวกัน ตัวอย่างงานเขียนที่กลายเป็นผลงานระดับคลาสสิกคือ 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�ำคัญ นักอนาคตศาสตร์เริม่ ความส�ำคัญกับการมองอนาคตในด้านอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การทหารมากขึน้ อีกทัง้
ยังพัฒนาศาสตร์ดา้ นการศึกษาอนาคตอย่างจริงจัง โดยเริม่ ตีพมิ พ์หนังสือและบทความเกีย่ วกับอนาคต
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ อาทิ หนังสือชื่อ The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting โดยแดเนียล เบล (Daniel Bell) ใน
พ.ศ. 2516 ซึ่งคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่ประเทศได้เข้าสู่ยุคหลัง
อุตสาหกรรมแล้ว

อนาคตศึกษากับอนาคตโลก

กระบวนทัศน์หลักของอนาคตศึกษาในระดับโลกปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 เมื่อ
เริ่มมีการศึกษาและตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับอนาคตของระบบนิเวศและมนุษยชาติ เอกสารส�ำคัญที่ถือ
เป็นหมุดหมายหลักของการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในวงการอนาคตศึกษาคือ รายงานชือ่ The Limits
to Growth หรือ “ขีดจ�ำกัดของการเติบโต” โดยกลุ่มคลับออฟโรม (Club of Rome) ใน พ.ศ. 2515
กลุ่มคลับออฟโรมเป็นการรวมตัวกันของบุคคลที่ต่างเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติ จึง
รวมตัวกันและก่อตัง้ องค์กรทีม่ งุ่ ส่งเสริมความเข้าใจในความท้าทายระดับโลกทีม่ ผี ลต่อมวลมนุษยชาติ
และเพื่อเสนอแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ การ
สื่อสารและการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย45 รายงาน The Limits to Growth ได้รับความ
สนใจอย่างมากทั้งในวงการวิชาการและวงการนโยบายการพัฒนาระดับโลก ส�ำหรับในวงการอนาคต
ศึกษา รายงานฉบับดังกล่าวถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการศึกษาอนาคตทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่
แวดล้อมและนิเวศวิทยา รวมถึงความต้องการและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มากกว่าการพัฒนาทีเ่ น้น
ความเจริญด้านวัตถุและการศึกษาด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิค46
แบบจ�ำลองทีใ่ ช้วเิ คราะห์ในงาน The Limits to Growth เป็นแบบพลวัตระบบ (system dynamics) ทีร่ เิ ริม่ โดยเจย์ ฟอร์เรสเตอร์ (Jay Forrester) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซท (Massachusetts
Institute of Technology) หรือ MIT ผลการจ�ำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ข้อสรุปว่า ถ้าไม่
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ การเติบโตด้านประชากรและการผลิตจะ
จบสิ้นลงภายในเวลาหนึ่งศตวรรษ ข้อสมมติส�ำคัญของแบบจ�ำลองมาตรฐาน (starndard model)
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ของงานวิเคราะห์ดังกล่าว ได้แก่ (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและพฤติกรรมของมนุษย์และ
สังคมโดยรวม (2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (3) ไม่มีสงคราม
(4) ไม่มีการประท้วงหยุดงาน (5) ไม่มีก�ำแพงกีดกั้นการค้าเสรี ฯลฯ ด้วยข้อสมมติดังกล่าว จึงเกิดข้อ
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ การคาดการณ์ของรายงานดังกล่าวไม่สะท้อนความเป็นจริง เนือ่ งจากเงือ่ นไข ปัจจัย
และข้อมูลที่ใช้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในความเป็นจริง ปัจจัยสมมติเหล่านี้
อาจเปลี่ยนไปได้ การวิเคราะห์ในรายงานจึงใช้แบบจ�ำลองที่มีตัวแปรและค่าพารามิเตอร์ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระนั้นก็ตาม แบบ
จ�ำลองทั้งหมดก็ยังแสดงผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ระบบโลกมีข้อจ�ำกัดด้านการเติบโต และ
ท้ายสุดจะเข้าสูส่ ภาวะถดถอย แม้วา่ อาจใช้เวลาต่างกันในฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน รายงานดังกล่าวยัง
เสนอว่า ระบบโลกอาจสามารถเข้าสู่ดุลยภาพและมีเสถียรภาพได้ ถ้าระบบต่าง ๆ สามารถบรรลุ
ชุดเงื่อนไขหนึ่งได้ ดังนั้น จากมุมมองด้านอนาคตศึกษา งาน The Limits to Growth จึงไม่ใช่
การคาดการณ์และระบุว่า ภาพใดจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ยกเว้นภาพเดียวคือการเติบโตอย่างไม่
สิ้นสุด แต่ภาพอนาคตอื่นล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกที่ก�ำหนดได้ด้วยการกระท�ำของมนุษย์ในปัจจุบัน
ข้อเสนอของรายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง กลุม่ แนวคิดฝ่ายซ้ายเห็นว่า
แนวคิดสิ่งแวดล้อมนิยม (environmentalism) ในรายงานดังกล่าวเป็นความกังวลของชนชั้นกลางที่
ไม่ให้ความสนใจกับความยากจน และปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้
ชีวติ ของชนชัน้ กลางเหล่านัน้ นัน่ เอง ส่วนกลุม่ แนวคิดฝ่ายขวาวิพากษ์วา่ รายงานดังกล่าวไม่ได้คำ� นึงถึง
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่สามารถสร้างโอกาสในการหาทรัพยากรและวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งยัง
ละเลยการท�ำงานของกลไกราคาทีค่ วบคุมและก�ำกับการผลิตในตลาด รายงานฉบับนีย้ งั ได้รบั ค�ำวิพากษ์
วิจารณ์จากประเทศก�ำลังพัฒนาว่า แนวคิดที่เสนอในรายงานพยายามปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาของ
ประเทศทีม่ าทีหลัง นโยบายและมาตรการทีเ่ สนอไว้ในรายงานจะท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตและการพัฒนา
ของประเทศก�ำลังพัฒนาสูงมากขึน้ แม้วา่ รายงานฉบับดังกล่าวได้เผยแพร่มาหลายสิบปีแล้วก็ตาม ข้อ
วิพากษ์เหล่านีย้ งั คงได้ยนิ อยูใ่ นวงการนโยบายการพัฒนาในปัจจุบนั โดยเฉพาะในการถกเถียงกันเรือ่ ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
ได้ขยายขอบเขตของค�ำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไปมากกว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วก็ตาม
ไม่วา่ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ภาพอนาคตในรายงานดังกล่าวจะได้รบั การยอมรับมากน้อยเท่าใด
ก็ตาม แต่จากมุมมองด้านพัฒนาการของอนาคตศึกษา รายงานนีถ้ อื ว่าได้จดุ ประกายให้กบั นักวิชาการ
และนักนโยบายทั่วโลกที่มุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์อนาคตมากขึ้น กิจกรรมของคลับออฟโรมได้
ผลักดันแนวคิดส�ำคัญของอนาคตศึกษาที่ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการและความเป็นสหสาขาของ
การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์อนาคตด้วยการจ�ำลองสถานการณ์
และการใช้แบบจ�ำลอง รายงานดังกล่าวยังสร้างรากฐานเชิงวิชาการให้กับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมการเคลือ่ นไหวเพือ่ สังคม โดยเฉพาะในการตัง้ กรอบของปัญหาในระดับโลก งานชิน้ นีก้ ลาย
เป็นเอกสารอ้างอิงพื้นฐานของการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่
ยั่งยืนในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน47

45 | อนาคตศึกษา

อนาคตเชิงบูรณาการ
และข้ามศาสตร์
แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นวงการอนาคตศึกษาในช่วงประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมาคือการ
ศึกษาอนาคตเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ (Integral-transdisciplinary futures) ซึง่ มุง่ บูรณาการแนวคิด
และแนวทางทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้การวิเคราะห์อนาคตมีมมุ มองทีก่ ว้างและระยะยาวมากขึน้
แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ความคิดของมนุษย์ไม่มีทางผิดเสมอไปและตลอดไป นั่นหมายความ
ว่า ในการเลือกแนวทางหรือวิธีการรับรู้และเรียนรู้อะไรบางอย่างนั้น ทุกด้าน ทุกวิถีทางและทุกวิธี
การล้วนมีส่วนที่ถูกต้องด้วยกันทั้งสิ้น การศึกษาวิจัยในแต่ละศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ต่างก็สร้างความรูท้ เี่ ป็นส่วนหนึง่ ของการตอบค�ำถามส�ำคัญและสิง่ ต่าง
ๆ ที่มนุษย์ต้องการค�ำตอบ
ความพยายามคาดการณ์ดว้ ยแนวคิดจากหลายมุมมองด้วยวิธกี ารเชิงบูรณาการนัน้ 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) แนวคิดนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีบูรณาการของเคน วิลเบอร์
(Ken Wilber) ซึ่งเสนอว่า ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งหมดสามารถจ�ำแนกได้ในตาราง 4
ช่อง (four-quadrant grid) ตามแกน “ข้างใน-ข้างนอก” (interior-exterior) และ “ปัจเจกบุคคล-
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ส่วนรวม” (individual-collective) ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายว่าศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง
ความรู้และประสบการณ์ทุกรูปแบบสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้อย่างไร
การศึกษาอนาคตแนวบูรณาการไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงวิธกี ารและเครือ่ งมือการวิจยั แบบเดิม นักอนาคต
ศาสตร์บางคน เช่น มายา แวน ลีมพุท (Maya Van Leemput) ทดลองใช้สื่ออื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์
วิดีโอและศิลปะ ในการศึกษาและสื่อสารเกี่ยวกับภาพอนาคต ในขณะที่นักอนาคตศาสตร์อีกหลาย
คนได้ทดลองใช้แนวคิดอนาคตศึกษากับเกม ทฤษฎีการออกแบบ และประสบการณ์แบบดื่มด�่ำ
(immersive experience) ในการสร้างภาพและประสบการณ์เกี่ยวกับอนาคต
แนวคิดอนาคตศึกษาเชิงบูรณาการตัง้ อยูบ่ นทฤษฎีทยี่ อมรับในความซับซ้อนของระบบและความ
ส�ำคัญของการข้ามศาสตร์สาขา จึงถือว่าเป็นแนวทางศึกษาอนาคตที่เปิดกว้างที่สุดและมีศักยภาพใน
การสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ในระดับโลกได้ แต่ในขณะเดียวกัน ด้วยความกว้างของแนวคิดนี้เอง
ท�ำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการหลายกลุ่มว่า ความพยายามที่จะท�ำให้มุมมองการศึกษา
อนาคตกว้างขึ้น กลับท�ำให้การศึกษาอนาคตไม่ลึกพอ อีกทั้งข้อสมมติของแนวคิดและวิธีการศึกษา
ของงานเชิงบูรณาการมักขัดแย้งกัน เนื่องด้วยปรัชญาพื้นฐานที่แตกต่างกัน เนื่องจากแนวคิดการ
ศึกษาอนาคตเชิงบูรณาการยังถือว่าค่อนข้างใหม่ในอนาคตศาสตร์ จึงคาดได้วา่ ข้อโต้แย้งในเชิงปรัชญา
แนวคิดและวิธีการจะยังคงมีต่อไป
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ทศวรรษล่าสุดของ
อนาคตศึกษา
นอกเหนือจากการใช้แนวคิดเชิงบูรณาการในการวิเคราะห์ภาพอนาคต ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่าน
มา วงการอนาคตศึกษามีวิวัฒนาการไปบ้างตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อมและการเมือง ค�ำศัพท์ทใี่ ช้เรียกอนาคตศึกษามีเพิม่ มากขึน้ ในหลายกรณีใช้สลับ
กันไปมา โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การประเมินเทคโนโลยี
(technology assessment) การคาดการณ์เทคโนโลยี (technology foresight) การพยากรณ์
เทคโนโลยี (technology forecasting) รวมไปถึงการวางแผนระยะยาว (long-range planning)
การเปลีย่ นแปลงส�ำคัญเกิดขึน้ ในประเทศทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ของโลกในด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
เอิสจาน ซาริทาส (Ozcan Saritas) และเดอริก อามิน (Derrick Anim) ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของวงการอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เพื่อวางแผนนโยบายในประเทศผู้น�ำด้านอนาคตศึกษา 5
แห่งคือฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่นและรัสเซีย ในช่วง 10 ปีระหว่าง พ.ศ. 2550-2560
โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพบริบทของการคาดการณ์ (2) ขอบเขตการคาดการณ์
(3) ความสม�่ำเสมอในการใช้เครื่องมือคาดการณ์ในการพัฒนานโยบาย (4) กลไกทางการเงิน (5) ระดับ
การมีส่วนร่วม และ (6) การใช้ผลลัพธ์และการน�ำไปปฏิบัต48ิ ทั้งนี้ บริบทเนื้อหาและกระบวนการของ
กิจกรรมการคาดการณ์ใน 5 ประเทศข้างต้นเปลี่ยนไปดังนี้
ประการแรก กิจกรรมการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ใน 5 ประเทศกรณีศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจาก
โครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นโครงการที่มีขอบเขตเนื้อหาแคบลง โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อาทิ ความท้าทายใหญ่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่งหรือเทคโนโลยีใด
เทคโนโลยีหนึ่ง ประการที่สอง กิจกรรมการคาดการณ์ขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดย
เปิดให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายเข้ามาร่วมกระบวนการมากขึ้น แรงขับ
เคลือ่ นส�ำคัญของแนวโน้มนีค้ อื ความพยายามสร้างกระบวนการและสภาพแวดล้อมทีจ่ ะท�ำให้การศึกษา
และคาดการณ์อนาคตสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติใช้จริง ประการที่สาม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ทำ� ให้กระบวนการคาดการณ์สนั้ ลงมาก เครือ่ งมือใหม่ ๆ ท�ำให้สามารถเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล การสอบถามความเห็น และการเผยแพร่ผลลัพธ์ โดยเฉพาะในเวทีหรือแพลตฟอร์ม
(platform) บนอินเทอร์เน็ต ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
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การเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ในวงการอนาคตศึกษาในช่วงหนึง่ ทศวรรษทีผ่ า่ นมาคือ วิธกี ารคาด
การณ์เพือ่ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้พฒ
ั นาขึน้ มาก เนือ่ งจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้ใช้วิธีการคาดการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศยั ง ท� ำ ให้ ก ารท� ำ เหมื อ งข้ อ มู ล
(text mining) และการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อการกวาดสัญญาณเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบนพื้นที่ออนไลน์ ท�ำให้เกิดการคาดการณ์ร่วมกันของ
คนจ�ำนวนมากและหลากหลาย ตามที่เรียกกันว่าเป็นการคาดการณ์แบบเครือข่าย (networked
foresight) การคาดการณ์แบบประสบการณ์ (experiential foresight) การคาดการณ์รุ่นที่ 5 (5th
generation foresight) และการคาดการณ์ 2.0 (Foresight 2.0)49 กลุ ่ มนั ก อนาคตศาสตร์ ใ นช่ ว ง
หลั ง เริ่ ม ให้ ค วามสนใจกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากปั ญ ญาร่ ว ม (collective intelligence หรื อ
intelligence of the crowd) ส�ำหรับการตั้งโจทย์และการด�ำเนินงานวิจัยระยะยาว การใช้เครื่องมือ
ด้านสารสนเทศส�ำหรับการคาดการณ์ การใช้การออกแบบและแสดงภาพ (visualization) ของเรื่อง
ราวที่แต่งขึ้น (fiction) ในการใช้เกมจ�ำลองสถานการณ์ (gamification) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
การคาดการณ์เชิงประสบการณ์เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการสร้างความรู้และเผยแพร่ผลลัพธ์สู่กลุ่ม
เป้าหมายและสู่สาธารณะ
ความสนใจในวิธีการและเครื่องมือคาดการณ์ที่เปิดกว้างมากขึ้นนี้ สะท้อนแนวคิดใหม่ที่ก�ำลังได้
รับความสนใจมากขึน้ ในวงการวิชาการระดับโลก คือ วิทยาศาสตร์เปิด (open science) วิทยาศาสตร์
เครือข่าย (networked science) วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (citizen science) รวมถึงการคาดการณ์
แบบเปิด (open foresight) แนวคิดเหล่านี้มีสาระหลักอยู่ที่การเปิดกว้างกระบวนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และการคาดการณ์ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและประชาชนทัว่ ไปมากขึน้ กว่าในอดีต ความ
ท้าทายหลักของกระบวนการคาดการณ์แนวนี้คือการเปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมได้มากที่สุด
ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากรและเงื่อนไขด้านเทคโนโลยี
ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้กระบวนการ
คาดการณ์เปิดกว้างมากขึ้น ทั้งในการวางแผนนโยบายสาธารณะและการคาดการณ์ส�ำหรับธุรกิจ
(corporate foresight) การเปิดกว้างของกระบวนการคาดการณ์สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้น
ฐานเกีย่ วกับการสร้างความรู้ กล่าวคือ ในอดีต การคาดการณ์เป็นเรือ่ งเฉพาะของผูเ้ ชีย่ วชาญและจ�ำกัด
เฉพาะสาขาวิชาและวิชาชีพหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน การสร้างความรู้ในทุกด้านเริ่มเปิดกว้างให้ประชาชน
ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม และมีความเป็นสหสาขาและสหวิชาชีพมากขึ้นกว่าเดิม
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เครื่องมือคาดการณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
เฉพาะเทคโนโลยีในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การเก็บส�ำรอง การจัดระเบียบ การประมวลและ
อ่านผล และการแสดงผลและเผยแพร่ พร้อมกันนี้ประเภทข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์และผลลัพธ์ในการ
คาดการณ์มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและคุณภาพของข้อมูล
จากเครื่องมือที่เคยใช้มาในอดีต ตัวอย่างเช่น การส�ำรวจเดลฟายเป็นวิธีการหลักในการศึกษาอนาคต
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ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น วิธีการดังกล่าวเน้นข้อมูลด้าน
อุปทานเป็นหลัก และค�ำนึงถึงปัจจัยด้านอุปสงค์น้อยมาก ข้อวิพากษ์ดังกล่าวท�ำให้เกิดความพยายาม
ในการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องด้านอื่น และในประเด็นที่หลาก
หลายขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เครื่องมือสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น
อีกแนวโน้มหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในวงการอนาคตศึกษาในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาคือ กิจกรรมการคาดการณ์
ระดับชาติ โดยเฉพาะในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ทั้ ง ในด้ า นขอบเขตเนื้ อ หาและระบบและกระบวนการ หลายประเทศด� ำ เนิ น กระบวนการ
คาดการณ์ ขนาดย่อม (mini-foresight) ซึ่งเน้นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นที่มุ่งสร้าง
ฉากทัศน์ วัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และความตระหนักถึงพลวัตและความส�ำคัญของ
การคาดการณ์ และเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูม้ ีอำ� นาจตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้แนวคิดและเครือ่ งมือ
คาดการณ์ในการวางแผนนโยบาย แต่ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ คือ กิจกรรมการคาดการณ์ระดับประเทศมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ และมีวตั ถุประสงค์ทหี่ ลากหลายและมากเกินไป อีกทัง้ ท�ำให้เกิดความคาดหวังมาจาก
กระบวนการคาดการณ์ที่จัดไป จนท�ำให้ระบบการคาดการณ์ระดับประเทศต้องล้มไป ดังในกรณีของ
ประเทศอังกฤษและเยอรมนี50 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดการคาดการณ์เชิงพลวัตและปรับตัวได้
(dynamic and adaptive foresight) เพื่อรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงบริบทและ
เงือ่ นไขทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ เพือ่ สร้างทางเลือกเตรียมเผือ่ ไว้ตามเหตุการณ์และเงือ่ นไขทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้นในฉากทัศน์อนาคต51
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ในช่วงสองสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา แนวคิดและกิจกรรมการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์สำ� หรับการวางแผน
นโยบายได้แพร่ขยายไปทัว่ โลก รัฐบาลระดับประเทศและระดับท้องถิน่ รวมถึงบริษทั และองค์กรจ�ำนวน
มากได้ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือคาดการณ์มากขึน้ แนวโน้มส�ำคัญทีน่ า่ จะสืบเนือ่ งต่อไปในอนาคตคือ เครือ่ ง
มือคาดการณ์จะมีความละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และการมีส่วน
ร่วมจะเปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น
แนวโน้มใหญ่ของโลกในด้านต่าง ๆ ท�ำให้การคาดการณ์ระยะยาวยิ่งส�ำคัญมากขึ้น แนวคิดและ
วิธีการคาดการณ์ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทเหล่านี้เช่นกัน แนวคิดการคาดการณ์แบบพลวัตและ
ปรับตัวได้เป็นข้อเสนอหนึ่งในการปรับเปลี่ยนแนวทางการคาดการณ์ โดยใช้แนวคิดแบบฉากทัศน์
แต่เพิ่มกรอบเวลาให้หลากหลาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมถึงเส้นทางไปสู่อนาคต
(future pathways) ที่หลากหลาย เพื่อบรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์และหลีกเลี่ยงภาพอนาคตที่
ไม่พึงประสงค์ วิธีการคาดการณ์อนาคตที่ตอบรับกับเงื่อนไขของพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
ปัจจัยไม่แน่นอนต่างจึงต้องรักษาความสมดุลระหว่างภาพอนาคตระยะยาวกับภาพอนาคตระยะสั้น
นอกเหนือจากด้านเครื่องมือ การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ยังปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมที่มุ่งเน้น
เฉพาะด้านเทคโนโลยีไปเป็นกิจกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหากว้างมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องสังคมและสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น คาดว่า กิจกรรมด้านการคาดการณ์ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า จะให้ความส�ำคัญ
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กับเนือ้ หาและแนวทางการศึกษาทีเ่ น้นการข้ามสาขา (trans-disciplinary) และอาจไปไกลถึงการต้าน
สาขา (anti-disciplinary) ซึง่ หมายถึงการศึกษาทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นขอบเขตของสาขาวิชาและวิชาชีพเดิม แต่
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้คำ� นิยามใหม่ กรอบแนวคิดใหม่ และวิธกี ารใหม่ไปพร้อมกัน การศึกษาอนาคตในภาย
ภาคหน้าจึงเปิดโอกาสให้สาขาวิชาใหม่ ๆ และนักวิจัยและนักคาดการณ์ในระดับต่าง ๆ สามารถเข้า
มาร่วมในกระบวนการได้มากขึ้น
ปัจจัยทีค่ าดว่าน่าจะมีผลกระทบมากทีส่ ดุ ต่อวงการอนาคตศึกษาในอนาคตอันใกล้คอื เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า (big data)52 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นัก
อนาคตศาสตร์สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมากได้ทันที (real-time) อีกทั้งแหล่ง
ข้อมูลจะหลากหลายมากขึน้ กว่าแหล่งข้อมูลแบบข้อความ (textual data) ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั โดยจะ
สามารถใช้ได้ทั้งข้อมูลภาพ (visual data) และข้อมูลที่รับรู้จากประสาทสัมผัส (sensory data) จาก
เครื่องมือที่ตรวจจับและตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ นอกจากนี้ ขีดความ
สามารถของคอมพิวเตอร์ทเี่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ (cloud computing)
เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) น่าจะเพิม่ ศักยภาพ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในกระบวนการคาดการณ์ในอนาคต
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและสารสนเทศท�ำให้การคาดการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในกระบวนการกวาดสัญญาณ ซึ่งต้องค้นหาและท�ำเหมืองข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลจากพื้นที่
บนโลกออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มและสัญญาณที่ส�ำคัญ วิธีการหลักที่ใช้อยู่ทั่วไปคือการดูด
กวาดข้อมูลจากเว็บไซต์ (web scraping) แล้วใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เสริมด้วยการประเมินด้วยวิจารณญาณของผูเ้ ชีย่ วชาญ อย่างไรก็ตาม แนวทางนีม้ กั ประสบปัญหาหลาย
ประการ เช่น การสูญเสียข้อมูล ความทนทานต่อการเสียหาย (fault tolerance) อยูใ่ นระดับต�ำ่ กล่าว
คือ เมื่อองค์ประกอบภายในบางอย่างเสียหาย ระบบปฏิบัติงานมักไม่สามารถท�ำงานต่อไปได้ มีความ
ล่าช้า (latency) สูง มีความเอนเอียงตามความเห็นของผู้วิเคราะห์ และความสามารถในการท�ำนาย
(predictive power) ไม่สูงมาก เป็นต้น ระบบการกวาดสัญญาณในหลายองค์กรจึงพยายามพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดข้อจ�ำกัดในกระบวนกวาดสัญญาณ อาทิ Machine
Learning, Computer Vision และ Natural Lanaguage Processing การใช้ปัญญาประดิษฐ์จึงน่า
จะเป็นหัวใจส�ำคัญของระบบคาดการณ์ในอนาคต
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เครือข่ายด้าน
อนาคตศึกษา
ตัวชีว้ ดั หนึง่ ของการพัฒนาของศาสตร์ใดศาสตร์หนึง่ คือขนาดเครือข่ายนักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญ รวม
ถึงการรวมกลุ่มและการจัดตั้งองค์กรของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950
เป็นต้นมา นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาได้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิชาการและสมาคมวิชาชีพในหลาย
ประเทศทั่วโลก อาทิ Association Internationale Futuribles ในฝรัง่ เศส 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) ซึ่งถือว่า
เป็นองค์กรส�ำคัญของวงการวิชาการและวิชาชีพนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นในการประชุมวิชาการ International
Futures Research Conference) ที่กรุงปารีสใน พ.ศ. 2516 โดยองค์การยูเนสโกเป็นผู้สนับสนุน
ด้านการเงินในการจัดงานของสมาพันธ์จนถึงประมาณปลายทศวรรษที่ 1990 และยังคงเป็นพันธมิตร
ส�ำคัญของสมาพันธ์เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ในด้านวิชาชีพ สมาคมนักอนาคตศึกษาอาชีพ (Association
of Professional Futurists) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545 โดยใน พ.ศ. 2563 มีสมาชิกอยู่กว่า 500 คนใน
40 ประเทศทั่วโลก53
องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรการกุศลหลายแห่งให้ความสนใจในการสร้างเครือข่ายของ
นักอนาคตศึกษา องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาอนาคตศึกษาเรื่อยมาคือองค์การยูเนสโก ซึ่งนอกจาก
สนับสนุนงานศึกษาและวิจยั การเผยแพร่สงิ่ ตีพิมพ์ และการจัดงานวิชาการเกี่ยวกับอนาคตศึกษาแล้ว
ยังด�ำเนินโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรูพ้ นื้ ฐานด้านอนาคตศึกษาทีเ่ รียกว่า futures literacy ใน
ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย
องค์ประกอบส�ำคัญของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพคือการประชุม
และสัมมนา นับตั้งแต่การประชุมการวิจัยอนาคตระหว่างประเทศครั้งแรก (The First International
Future Research Conference) ที่กรุงออสโล นอร์เวย์ใน พ.ศ. 2510 มีการจัดงานประชุมดังกล่าว
สืบเนื่องมาต่อจากนั้นในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมของนักอนาคตศึกษาอีก
กลุ่มหนึ่งคือการประชุมระดับโลกว่าด้วยอนาคต (Global Conference on the Future) ที่เมือง
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
ทีผ่ า่ นมา ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ก็มกี ารรวมกลุม่ ของนักอนาคตศึกษา เช่น เครือข่ายอนาคตศึกษาใน
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Futures Network) ซึ่งจัดการประชุมประจ�ำปีครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 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�ำนวนวารสารในด้านนี้เพิ่มจาก 12
ฉบับใน พ.ศ. 2508 เป็น 122 ฉบับใน พ.ศ. 252155 และ 124 ฉบับ ใน พ.ศ. 253656 ตัวอย่างวารสาร
วิชาการส�ำคัญที่มีการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (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�ำนักพิมพ์ Emerald
• Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies วารสาร
วิชาการฉบับแรกทีม่ งุ่ ตีพมิ พ์บทความเกีย่ วกับอนาคตศึกษา ใน พ.ศ. 2512 ปัจจุบนั ตีพมิ พ์
โดยส�ำนักพิมพ์ Elsevier
• Futuribles วารสารด้านอนาคตศึกษาทีต่ พี มิ พ์เป็นภาษาฝรัง่ เศสมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2503 โดย
Futuribles Centre
• Info: The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media วารสารนี้เน้นหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตที่สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในมุมมองต่าง ๆ เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ 2542 โดยส�ำนัก
พิมพ์ Emerald
• International Journal of Foresight and Innovation Policy วารสารนี้มุ่งไปที่
หัวข้อและประเด็นที่เป็น “ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์” (strategic intelligence) เผยแพร่
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยส�ำนักพิมพ์ Inderscience
• Journal of Evolution and Technology วารสารนี้เปิดโอกาสให้กับบทความที่น�ำ
เสนอแนวคิดเกีย่ วกับอนาคตทีอ่ าจดูไม่นา่ จะเกิดขึน้ หรือหลุดจากความเป็นจริงมากเกินไป
จากมุมมองของวารสารวิชาการอื่นที่เป็นกระแสหลัก หัวข้อหลักของบทความในวารสาร
นี้เน้นภาพอนาคตของมนุษยชาติ เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. 2542 โดย Institute for
Ethics and Emerging Technologies
• Journal of Futures Studies: Epistemology, Methods, Applied and Alternative 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 และเผยแพร่มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2511 โดยส�ำนัก
พิมพ์ Elsevier
• Policy Futures in Education วารสารนี้เน้นบทความเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา
ในมุมมองเชิงวิชาการ การวิเคราะห์และวางแผนนโยบายด้านการศึกษา โดยเน้นนวัตกรรม
ด้านการศึกษาและด้านนโยบายการศึกษา โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยส�ำนัก
พิมพ์ Symposium
• Technological Forecasting and Social Change: An International Journal
วารสารฉบับนีเ้ น้นบทความด้านวิธกี ารและการประยุกต์ใช้การคาดการณ์เทคโนโลยีและการ
ศึกษาอนาคตในฐานะเครือ่ งมือวางแผน โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านสังคม สิง่ แวดล้อม
และเทคโนโลยี วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดยส�ำนักพิมพ์ Elsevier
• The International Journal of Forecasting วารสารนี้เน้นผลงานเชิงประจักษ์ การ
ประเมินและการน�ำเอาผลการคาดการณ์ไปใช้ประโยชน์ต่อ รวมถึงวิธีการและแนวทางยก
ระดับคุณภาพของการคาดการณ์ วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยส�ำนัก
พิมพ์ Elsevier
• The Journal of Forecasting วารสารนี้เน้นบทความเกี่ยวกับการคาดการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการคาดการณ์เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยส�ำนักพิมพ์ Wiley
• World Future Review: A Journal of Strategic Foresight วารสารนีม้ งุ่ ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นความคิดระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบตั ทิ สี่ นใจเรือ่ งอนาคต โดยเฉพาะการใช้
เครือ่ งมือด้านอนาคตศึกษาในการช่วยการตัดสินใจ วารสารนีเ้ ริม่ เผยแพร่ครัง้ แรกใน พ.ศ.
2552 โดยสมาคม World Future Society ต่อมารวมเป็นวารสารเดียวกับวารสาร Futures
Research Quarterly ทีต่ พี มิ พ์ระหว่าง พ.ศ. 2528 ถึง 2551 และวารสาร Futures Survey
• World Futures: The Journal of New Paradigm Research วารสารนีเ้ น้นบทความ
วิจยั ทีน่ ำ� เสนอกระบวนทัศน์และแนวทคิดใหม่ทเี่ ป็นสหสาขาวิชา โดยเฉพาะในจุดเชือ่ มต่อ
ระหว่างวิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วารสารนี้เริ่มเผยแพร่มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยส�ำนักพิมพ์ Taylor and Francis
• Time & Society เน้นหัวข้อเกี่ยวกับเวลาและสังคม ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านวิธีการ
อาทิ การใช้เวลาในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาในการก�ำหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รัฐกิจและการบริหารองค์กร วารสารนี้เผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดย
ส�ำนักพิมพ์ Sage
นอกจากนี้ ยังมีวารสารเฉพาะทางที่ออกฉบับพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตของประเด็นส�ำคัญ
ในศาสตร์นั้น ๆ และยังมีนิตยสารที่ไม่มีการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่มีบทความที่น�ำเสนอ
แนวคิดเกีย่ วกับอนาคต อาทิ Club of Amsterdam Journal: Shaping your Future in the Knowledge Society, Futures Bulletin, The European Foresight Monitoring Briefs, The Futurist
และ Wired
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สรุป
อนาคตศึกษาเป็นศาสตร์ที่พยายามสร้างและใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคตอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาการของศาสตร์ในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนทัศน์ของวงการวิชาการในระดับโลก จากที่แต่เดิมอนาคตศึกษาเน้นการสร้างความรู้
ด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยม โดยมุ่งค้นหาอนาคตที่เป็นความจริงหนึ่ง
เดียว และเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ทางการทหารและความมั่นคง จนพัฒนามาเป็นศาสตร์ที่ใน
ปัจจุบันยอมรับในแนวคิดเชิงพหุนิยมและบูรณาการมากขึ้น อนาคตศึกษาทั้งในฐานะสาขาทาง
วิชาการและสาขาวิชาชีพในปัจจุบันมีกรอบแนวคิดและประเด็นวิเคราะห์ที่หลากหลาย รวมถึง
วิธีการสร้างความรู้ที่เปิดกว้างให้คนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น พร้อมกันนี้ เครือข่าย
ด้านอนาคตศึกษาก็ขยายจากเดิมที่เป็นนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นส่วนใหญ่
กลายเป็นเครือข่ายระดับโลกที่มีนักวิชาการและนักนโยบายจากทวีปอื่นมากขึ้น
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2

แนวคิด
พืน
้ ฐานของ
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
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รู้อนาคตไปทำ�ไม
เราต้องการความรูเ้ กีย่ วกับอนาคตไปท�ำไม ค�ำถามนีอ้ าจฟังดูพนื้ ฐานมาก และดูเหมือนว่าคนทัว่ ไปใคร ๆ
ก็ตอบได้ แต่คำ� ถามนีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการศึกษาอนาคตในฐานะการ
เป็นศาสตร์วชิ าการและสาขาวิชาชีพหนึง่ ค�ำตอบหนึง่ คือ เราต้องการรูอ้ นาคตเพือ่ ยกระดับความเป็นอยู่
และสวัสดิการของมนุษย์ให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าปัจจุบนั ซึง่ อาจเป็นทัง้ ในด้านวัตถุอย่างเดียวหรือรวมไปถึงด้าน
จิตใจด้วยก็ได้ นักอนาคตศึกษาบางคนอาจแย้งว่า วัตถุประสงค์แค่นนั้ แคบเกินไป เพราะยังเป็นมุมมองที่
ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิง่ โดยมองไม่เห็นถึงความส�ำคัญและคุณค่าของสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทัง้ สัตว์
และพืช รวมไปถึงระบบธรรมชาติอนื่ ทีม่ อี ยูใ่ นโลก แม้วา่ สิง่ เหล่านัน้ อาจไม่มปี ระโยชน์ตอ่ มนุษย์โดยตรง
ด้วยเหตุนนี้ กั อนาคตศึกษาในยุคหลังจึงขยายขอบเขตของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการศึกษา
อนาคตให้ครอบคลุมมากขึน้ โดยมุง่ ท�ำให้โลกนีด้ ขี นึ้ และน่าอยูม่ ากขึน้ ไม่ใช่เฉพาะส�ำหรับมนุษย์ทกุ คน
แต่รวมถึงระบบรองรับการมีชวี ติ อยูข่ องสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ในโลกนีไ้ ปพร้อมกัน แนวคิดดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อเสนอของปีเตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) นักปรัชญาชาวอเมริกนั ซึง่ เรียกร้องให้มกี ารขยายขอบเขต
ของจริยธรรมไปให้กว้างกว่าขอบเขตของสปีชีส์ของมนุษย์ โดยให้ครอบคลุมถึงสัตว์ต่าง ๆ1 การขยาย
กรอบความคิดดังกล่าวยังเป็นไปตามความเชือ่ ของสังคมดัง้ เดิมหลายแห่งโดยเฉพาะในสังคมตะวันออก
ที่ว่า มนุษย์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และไม่ได้เป็นศูนย์กลางของธรรมชาติที่สามารถแยก
ส่วนออกมาได้ ตามที่แนวคิดวิทยาศาสตร์กระแสหลักพยายามมาโดยตลอด
ในขณะเดียวกัน ทุกวัตถุประสงค์และแนวคิดในการศึกษาอนาคต รวมถึงวิธีการที่นักอนาคต
ศาสตร์ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต ย่อมมีข้อสมมติและเงื่อนไข รองรับและซ่อนเร้นอยู่เสมอ
การวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจในข้อสมมติและเงือ่ นไขเหล่านี้ จะท�ำให้เราสามารถมองเห็นจุดเด่นจุด
ด้อยของแต่ละแนวคิดและวิธีการอย่างชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือข้อสมมติหลักที่เป็นพื้นฐานของ
อนาคตศึกษาในยุคแรก นัน่ คือข้อสมมติทวี่ า่ อนาคตเป็นเอกพจน์ ตามแนวคิดนี้ อนาคตเกิดขึน้ ตามการ
ไหลของเวลาตามความคิดเชิงกลไกของฟิสกิ ส์แบบนิวตัน อนาคตจึงมีหนึง่ เดียวและสามารถพยากรณ์
ได้ดว้ ยวิธกี ารเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ตอ่ มาข้อสมมตินนั้ ได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์ จนมีการน�ำเสนอแนวคิด
อนาคตแบบพหูพจน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับคนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงเวลาที่จะตัดสินใจว่า ท่ามกลางทางเลือก
อนาคตที่เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนั้น ตนเองจะเลือกและสร้างอนาคตแบบไหน
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ส�ำหรับในภาษาไทยนั้น ค�ำว่า “อนาคต” ค�ำเดียว ไม่สื่อว่าเป็นค�ำเอกพจน์หรือพหูพจน์ จึงไม่
ชัดเจนว่าภาพอนาคตมีอยู่หนึ่งเดียวหรือว่ามีมากกว่านั้น แต่ในภาษาอังกฤษ ค�ำศัพท์ที่ใช้อย่างแพร่
หลายในปัจจุบันที่สื่อถึงอนาคตศาสตร์คือค�ำว่า futures studies โดยใช้ค�ำว่า futures เป็นพหูพจน์
แทนที่จะเป็น future เฉย ๆ การใช้ค�ำพหูพจน์ดังกล่าวสะท้อนถึงปรัชญาพื้นฐานของอนาคตศึกษาที่
พัฒนามาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งมองว่าอนาคตไม่ได้มีอยู่หนึ่งเดียว แต่มีอยู่หลายทางเลือก
เนื้อหาส่วนแรกในบทนี้น�ำเสนอหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคต เนื้อหา
ส่วนต่อมาน�ำเสนอข้อสมมติและเงื่อนไขหลักของการศึกษาอนาคต ส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปประเด็น
โต้แย้งส�ำคัญในอนาคตศาสตร์ เนื้อหาทั้งหมดนี้มาจากประมวลงานเขียนส�ำคัญของผู้เชี่ยวชาญด้าน
อนาคตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
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หลักการและวัตถุประสงค์
ของการศึกษาอนาคต
ค�ำว่าการศึกษาอนาคตอาจฟังดูขัดแย้งกันในตนเอง เนื่องจากอนาคตยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบันที่เราสามารถศึกษาได้ ไม่เหมือนกับการศึกษาอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้ว และการศึกษาเหตุการณ์
ปัจจุบันที่รับรู้เชิงประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังที่นักประวัติศาสตร์มักพูดเสมอว่า เราจะเข้าใจ
ปัจจุบนั และอนาคตได้ตอ่ เมือ่ เราเข้าใจประวัตศิ าสตร์ การศึกษาอนาคตของนักอนาคตศาสตร์จงึ ต้องพึง่
ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันเท่านั้น แต่นักอนาคตศาสตร์พยายามท�ำความ
เข้าใจกับอดีตและปัจจุบนั ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ ส�ำหรับนักอนาคตศาสตร์ ประโยชน์ของความรูเ้ กีย่ วกับอดีตและปัจจุบนั
จึงอยู่ที่อนาคต และการตัดสินใจและกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ไม่ได้มุ่งไปที่อดีต แต่มุ่งไปที่อนาคต

หลักการความต่อเนื่อง

ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอดีตจะเป็นประโยชน์ในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตได้ต่อเมื่อ
สถานการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในอดีตยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ข้อสมมติหนึ่งที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ของอนาคตศึกษาคือหลักความต่อเนื่อง (principle of continuity) ซึ่งเสนอว่า ปรากฏการณ์และ
เงือ่ นไขทีเ่ กิดในอดีตจะด�ำเนินต่อเนือ่ งไปยังอนาคต โดยอาจเป็นความต่อเนือ่ งในเชิงกายภาพ เชิงเวลา
เชิงวัฒนธรรม หรือเชิงความคิด
ความถีข่ องการเปลีย่ นแปลงทีป่ ระสบอยูเ่ ป็นประจ�ำ รวมถึงผลลัพธ์ของการเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจ
ท�ำให้เราคิดว่า โลกอนาคตในอีก 20-30 ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากปัจจุบันมากจนไม่ไม่สามารถจ�ำได้
ว่าแต่เดิมเป็นอย่างไร แต่ในความเป็นจริง หลายสิง่ หลายอย่างในอนาคตจะไม่แตกต่างจากปัจจุบนั แม้
กระทัง่ ในช่วงเวลาทีด่ เู หมือนมีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่และอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบหลายอย่างรอบ
ตัวเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะมีมากกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมดูน่าตื่นเต้นและน่าสนใจกว่าความต่อเนื่อง นักอนาคตศาสตร์จึงต้อง
พยายามระวังไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เนื่องจากภาพอนาคตมีทั้งการต่อ
เนื่องและการเปลี่ยนแปลง
ความต่อเนือ่ งอาจเกิดขึน้ จากปัจจัยหน่วงทีต่ อ่ ต้านการเปลีย่ นแปลง ทัง้ พฤติกรรมทีเ่ ป็นนิสยั ของ
แต่ละคน สถาบันทางสังคม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ โครงสร้าง
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พื้นฐานทางกายภาพที่คงอยู่เป็นเวลานาน เช่น ถนนหนทางและอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโครงสร้าง
อ�ำนาจของผู้มีอิทธิพลและผู้น�ำที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องคือพลวัตระหว่างแนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้าม
(trend-countertrend) กล่าวคือ เมื่อปัจจัยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและการเป็นแนวโน้ม
ก็มักจะเกิดแรงต่อต้านในทางตรงกันข้าม เช่น ในสังคมเมืองที่ความเป็นชุมชนในละแวกบ้านลดลง คน
บางกลุ่มก็พยายามสร้างชุมชนรูปแบบอื่นขึ้นมาแทนที่ เช่น ชุมชนบนโลกออนไลน์ ในโลกสมัยใหม่ที่
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สามารถท�ำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้น การบริการโดยมนุษย์จะได้รับความ
นิยมมากขึน้ และในสังคมทีค่ นใช้ชวี ติ ห่างจากศาสนามากขึน้ ผูค้ นอาจหาทางออกด้านจิตวิญญาณด้วย
วิธีการอื่น เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากโลกวัตถุนิยม เป็นต้น แนวโน้มกับแนวโน้มตรงกันข้ามนี้อาจ
ดูเหมือนเป็นปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) ที่ดูเหมือนเป็นสภาวะที่ขัดแย้งกัน ความเข้าใจใน
พลวัตดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต

หลักการความคล้ายคลึง

อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในความต่อเนื่องอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการสร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคต
อีกหลักการหนึ่งที่ส�ำคัญคือหลักการความคล้ายคลึง (principle of analogy) ซึ่งถือว่าเหตุการณ์บาง
รูปแบบเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้น ถ้าเราสังเกตเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบและลักษณะ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เราสามารถคาดคะเนได้ว่า เหตุการณ์ในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์นั้น น่าจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หน้านั้น หลักการความคล้ายคลึงเป็นพื้นฐานและกรอบความคิดส�ำหรับการตีความข้อมูลที่มนุษย์รับ
รู้จากโลกภายนอก ซึ่งท�ำให้ช่วยลดเวลาและความพยายามในการท�ำความเข้าใจกับสิ่งนั้น ตราบใดที่
บริบทและปัจจัยอื่น ๆ ยังคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง มนุษย์เราใช้หลักการความต่อเนื่องและหลักการ
ความคล้ายคลึงในการพยากรณ์และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตอยู่ตลอดเวลา
แน่นอนว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอดีตไม่ได้กลายเป็นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอนาคตโดย
อัตโนมัติ แต่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตการพร้อมกับความคาดหวังและความปรารถนา ความ
รู้จากอดีตเป็นเพียงข้อมูลดิบที่มนุษย์เราใช้วิเคราะห์และคาดคะเนสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้
กรอบความคิด สมมติฐานหรือทฤษฎีอะไรบางอย่างในการคาดคะเนนั้น แต่สิ่งที่เราคิดและคาดคะเน
เกี่ยวกับอนาคตอาจไม่เป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่เสมอไป เนื่องจากแต่ละคนอาจมีความ
คาดหวังและความปรารถนาที่มีผลต่อการตัดสินใจที่เกินจากขอบเขตของเหตุผลและข้อมูลที่มาจาก
ข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต
นอกจากข้อมูลจากอดีตและความปรารถนาแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการเป็นส่วนส�ำคัญของ
กระบวนการคิดของมนุษย์ที่ก้าวพ้นข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดโดยความทรงจ�ำจากอดีต ตรรกะที่ใช้เป็นกรอบ
ในการคาดคะเน และความปรารถนาทีเ่ ป็นไปตามอารมณ์ จินตนาการทีว่ า่ นีอ้ าจเกิดจากความบังเอิญที่
ผสมผสานความคิดและข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วเกิดสิง่ ใหม่ทไ่ี ม่เคยคิดหรือมีขนึ้ มาก่อนก็ได้ แน่นอน
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทวี่ า่ นีไ้ ม่ได้เป็นความรูเ้ กีย่ วกับอนาคต แต่เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้เราสามารถจินตนาการ
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ได้วา่ อะไรบ้างทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และเป็นวิธกี ารเอาข้อมูลและความเข้าใจจากอดีตมาผสมผสาน
กันเพื่อค้นหาความเป็นไปได้ของอนาคต
ด้วยหลักความต่อเนื่องและหลักความคล้ายคลึงข้างต้น นักอนาคตศาสตร์จึงพยายามวิเคราะห์
ข้อมูลจากอดีต โดยใช้ตรรกะของทฤษฎีและกรอบความคิดประกอบกับความปรารถนาที่มีอยู่ในการ
จินตนาการความเป็นไปได้ของอนาคต เพื่อตัดสินใจในการกระท�ำที่มุ่งบรรลุเป้าประสงค์ในการยก
ระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ในโลก เป้าประสงค์ดังกล่าวไม่จ�ำกัดอยู่
เพียงแค่ภายในกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ แต่เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนักวิชาการและวิชาชีพ
สาขาอื่น ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสาธารณสุขศาสตร์ สถาปนิก
นักวางผังเมือง ศิลปิน คนขับรถเมล์และจักรยานยนต์รับจ้าง และแม่บ้าน ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการ
ให้สิ่งที่ตนเองท�ำอยู่เกิดประโยชน์ส�ำหรับตนเอง ส�ำหรับคนอื่น รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ในโลกนี้ที่แต่ละคนให้
ความส�ำคัญ แต่สงิ่ หนึง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักอนาคตศาสตร์คอื การคิดเกีย่ วกับอนาคต
(prospective thinking) เป็นหลัก2
การศึกษาอนาคตยังมุง่ เสริมสร้างความเป็นธรรมระหว่างรุน่ (intergenerational equity) ซึง่ เป็น
พืน้ ฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์และศึกษาอนาคตช่วยยกระดับความเป็นอยูแ่ ละ
สวัสดิภาพของคนรุ่นต่าง ๆ ไม่เฉพาะส�ำหรับคนรุ่นปัจจุบันที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในปัจจุบัน แต่รวมถึงคนรุ่นอนาคตยังซึ่งไม่อยู่ตรงนี้ จึงไม่มีโอกาสร่วมในกระบวนการตัดสิน
ใจที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาในอนาคต การศึกษาและค�ำนึงถึงอนาคตที่ครอบคลุม
ไปถึงความต้องการ เงื่อนไขและบริบทของคนรุ่นหลัง จึงเป็นการสร้างความเป็นธรรมระหว่างรุ่นได้
ในระดับหนึ่ง
ในกลุม่ นักอนาคตศึกษาทัว่ ไป วัตถุประสงค์พนื้ ฐานของการศึกษาอนาคตคือการค้นหาหรือสร้าง
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกของอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (possible futures) อนาคตที่น่าจะ
เกิดขึ้น (probable futures) และอนาคตทีคาดหวังให้เกิดขึ้นหรือพึงประสงค์ (preferable futures)

ความแตกต่างระหว่างอนาคตศึกษากับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์

นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาแบ่งงานศึกษาเกี่ยวกับอนาคตในเชิงวิชาการออกจากในเชิงนโยบาย
ค่อนข้างชัดเจน โดยเรียกงานในเชิงวิชาการว่า อนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์ (academic futures
studies) ส่วนงานคาดการณ์ที่มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการตัดสินใจเชิงนโยบายนั้น เรียกโดยทั่วไปว่า
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) งานทั้งสองรูปแบบมีเนื้อหาคร่อมกันอยู่มาก
โดยทั้งคู่พยายามท�ำความเข้าใจในภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและจ�ำเป็นต้องเตรียมพร้อมและวางแผน
รองรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกัน3
งานด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มงุ่ ไปทีก่ ารตัดสินใจ โดยเน้นการระบุ บรรยาย และอธิบาย
ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อน�ำความรู้เกี่ยวกับ
อนาคตมาช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ผู้บริหารบริษัทน�้ำมันขนาดใหญ่
ต้องการรูว้ า่ อนาคตของการใช้พลังงานในเมืองเป็นอย่างไรอีก 10 ปีขา้ งหน้า จึงต้องเข้าใจถึงสถานการณ์
และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่ก�ำลังเกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงใน
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อนาคต อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการขนส่งและการก่อสร้าง การบริโภคของคนรุน่ ใหม่ ฯลฯ เพือ่
สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกตัวอย่างในระดับนโยบายสาธารณะคือ ผู้บริหารประเทศ
ต้องก�ำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศในด้านการเกษตร จึงต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและการตัดต่อพันธุกรรมที่ก�ำลังเกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ที่น่าจะมีผล
ต่อความสามารถในการผลิตและการเพาะปลูกทัว่ โลก เป็นต้น การตอบประเด็นค�ำถามเหล่านี้ นอกจาก
ต้องวิเคราะห์การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สังคมอื่น ๆ ด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การยอมรับของสังคมกับเทคโนโลยีใหม่
ที่เกิดขึ้น การคาดการณ์เพื่อหาตอบของค�ำถามเหล่านี้จึงมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเป็น
หลัก ดังนั้น ส่วนส�ำคัญของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นการพยากรณ์และการหาทางออกที่
มุ่งไปที่การปฏิบัติจริง
อีกมุมมองหนึ่งในการนิยามการคาดการณ์คือข้อเสนอของริชาร์ด สลอเทอร์ (Richard Slaughter) ที่มองการคาดการณ์เป็นกระบวนการขยายขอบเขตของการรับรู้ของมนุษย์ใน 4 ด้านด้วยกัน
ได้แก่ (1) การประเมินผลกระทบของการตัดสินใจการกระท�ำในปัจจุบนั (2) การตรวจจับและหลีกเลีย่ ง
ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น (3) การพิจารณานัยของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อปัจจุบัน และ (4)
การสร้างวิสัยทัศน์ของภาพที่ต้องการให้เกิดในอนาคต ในขณะที่ เอียน ไมลส์ (Ian Miles) และไมเคิล
คีนาน (Michael Keenan) ก�ำหนดนิยามของการคาดการณ์ว่าเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เกีย่ วกับอนาคตทีเ่ ป็นระบบและมีสว่ นร่วมไปพร้อมกับการสร้างวิสยั ทัศน์ระยะกลางและระยะยาว เพือ่
เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการตัดสินใจในปัจจุบนั และระดมก�ำลังในการท�ำงานร่วมกัน4 นิยามเหล่านีแ้ สดงให้
เห็นว่า การคาดการณ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เทคนิควิธี แต่เป็นกระบวนการด้วยเช่นกัน
ส่วนงานศึกษาอนาคตในทางวิชาการมักเน้นประเด็นหรือค�ำถามในภาพใหญ่ ๆ มากกว่าค�ำถามที่
มุง่ ไปยังการวางแผนและตัดสินใจขององค์กร ตัวอย่างค�ำถามเช่น ในอีก 30 ปีขา้ งหน้า เทคโนโลยีอะไร
จะท�ำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากทีส่ ดุ การตอบค�ำถามดังกล่าวจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ภาพกว้างของ
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทงั้ หมด แล้วจึงวิเคราะห์ผลกระทบทีค่ าดว่าน่าจะเกิดขึน้ ภายใต้ชดุ เงือ่ นไข
และข้อสมมติต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคตในแนวนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจเพื่อด�ำเนิน
การในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เปิดประเด็นและความเป็นไปได้ของทางเลือกในอนาคตให้กว้าง
ไว้ เพื่อให้นักวิจัยคนอื่นวิเคราะห์รายละเอียดต่อไป
ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความแตกต่างกันระหว่างการศึกษาอนาคตเพื่อการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายกับการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงวิชาการ วิธีการศึกษาอนาคตจึงมีความแตกต่าง
กันบ้างระหว่างงานทั้งสองกลุ่มนี้ เนื่องจากการศึกษาอนาคตเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายมักใช้วิธี
การที่หลากหลายและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย ความหลากหลายด้านวิธีการและแหล่งข้อมูล
จึงอาจท�ำให้การศึกษาหรือการวิจัยมีความเสี่ยงที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดูผิวเผิน เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
เชิงวิชาการ ซึ่งมักด�ำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่เคร่งครัด และมีประเด็นค�ำถามที่เจาะลึกและแคบ
เกินกว่าที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
ในงานศึกษาอนาคตเพือ่ ตอบโจทย์ดา้ นนโยบาย นักอนาคตศึกษามักตัง้ ค�ำถามว่า สิง่ ทีว่ เิ คราะห์นนั้
ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไรและเท่าไหร่ (What difference does it make?) มากกว่าค�ำถามว่า

63 | อนาคตศึกษา

เรารู้จักสิ่งนั้นดีมากน้อยขนาดไหน (How well do we know it?)5 แม้ว่านักวิเคราะห์อาจไม่สามารถ
ศึกษาปัจจัยและเงือ่ นไขในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อทางเลือกเชิงนโยบายได้
อย่างครบถ้วนและละเอียดภายในเวลาที่จ�ำกัด แต่ก็สามารถระบุถึงปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้วิธีการด้านอนาคตศึกษา อีกทั้งผู้บริหารมักต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถรอผลการ
วิเคราะห์ทสี่ มบูรณ์และละเอียดในทุกด้าน โดยไม่จำ� เป็นต้องเข้าใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อย่างถ่องแท้ แต่
ต้องเข้าใจมากพอที่จะตัดสินใจว่าจะท�ำอะไร ด้วยเหตุผลอย่างไร ในทางกลับกัน การศึกษาอนาคตใน
ด้านวิชาการต้องการความครอบคลุมและสมบูรณ์ โดยถือเป็นหน้าที่และบทบาทของนักวิจัยในการ
ท�ำความเข้าใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อย่างละเอียด ถีถ่ ว้ นและถ่องแท้ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาอนาคตเพือ่
ตอบโจทย์เชิงนโยบายยังต้องพึง่ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการพืน้ ฐานทีม่ มี าก่อนหน้านัน้ ด้วย
เหตุนี้ การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์วชิ าการและสาขาวิชาชีพด้านอนาคตศึกษาจึงต้องพัฒนากิจกรรม
การศึกษาอนาคตทั้งสองด้านไปพร้อมกัน
การศึกษาอนาคตมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการด้วยกัน นักวิชาการที่ผ่านมาแบ่งกลุ่มกิจกรรม
ของอนาคตศึกษาไว้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือข้อเสนอของแฮโรลด์ ลาสเวล (Harold Lasswell) ซึ่ง
แบ่งวัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ตามกิจกรรมหลักไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. การระบุเป้าหมายและคุณค่าให้ชัดเจน
2. การแสดงแนวโน้ม
3. การอธิบายเงื่อนไข
4. การคาดการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและน่าจะเกิดขึ้น หากนโยบายปัจจุบันยังด�ำเนินต่อไป
5. การสร้าง ประเมิน และเลือกนโยบายทางเลือก เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์6ต่อมา
เวนเดล เบล (Wendell Bell) นักอนาคตศาสตร์ทมี่ ชี อื่ เสียงทีม่ หาวิทยาลัยเยล (Yale University)
ในสหรัฐอเมริกา ได้ ข ยายความต่อจากข้อเสนอของลาสเวลจากกิจกรรม 5 ข้อเป็น 9 ข้อ7 ตามราย
ละเอียดดังนี้

ศึกษาอนาคตที่เป็นไปได้
วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่ส�ำคัญของอนาคตศึกษาคือการศึกษาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันด้วยมุมมอง กรอบ
แนวคิดหรือวิธีการที่ไม่เหมือนเดิม แม้ว่ามุมมองหรือกรอบแนวคิดที่เลือกใช้อาจไม่ได้รับความนิยม
หรือไม่ได้รับการยอมรับในเวลานั้นก็ตาม การส�ำรวจอนาคตที่เกิดขึ้นจึงต้องใช้จินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ที่หลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ โดยปรับเปลี่ยนมุมมองปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้
เป็นโอกาส และมองอุปสรรคขวากหนามเป็นสิ่งกีดขวางที่สามารถก้าวข้ามพ้นไปได้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจ�ำนวนมากเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยแนวคิดและความมุ่งมั่นในท�ำนองนี้ ค�ำศัพท์หนึ่งที่นิยมใช้ใน
วงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือค�ำว่า pain point ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่หรือคิด
ว่ามีอยู่ แต่ผู้ประกอบการหรือนวัตกร (innovator) ไม่ได้มอง pain point เป็นปัญหา แต่เป็นโอกาส
ที่ต้องพยายามสร้างวิธีการหรือนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขและสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับผู้บริโภค ใน
ลักษณะคล้ายกัน นักอนาคตศาสตร์สามารถวิเคราะห์และจินตนาการภาพอนาคตของปรากฏการณ์
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หนึ่งจากมุมมองที่หลากหลาย ค�ำถามที่นักอนาคตศาสตร์ถามในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค�ำถามว่า ปัจจุบันเป็น
อย่างไร แต่ถามว่า อนาคตจะเป็นอะไรและอย่างไรได้บ้าง
การค้นหาหรือส�ำรวจอนาคตที่เป็นไปได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตมีอยู่แล้วจริงในปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นไปได้ใน
อนาคตกับสภาพทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั คือกรณีของแก้วน�ำ้ ทีบ่ างและแตกได้งา่ ย เมือ่ เรายกแก้วน�ำ้ นัน้ อยูส่ งู
เหนือบ่า ถ้าปล่อยแก้วน�้ำนั้นตกลงไปลงบนพื้นคอนกรีต แก้วจะแตกได้ แม้ว่าเรายังไม่ได้ปล่อยแก้วน�้ำ
นัน้ ออกจากมือ แก้วน�ำ้ ยังมีโอกาสแตกได้เสมอ แน่นอนว่า แก้วน�ำ้ นัน้ อาจจะไม่แตกเลย เพราะคนถือไม่
ปล่อยให้ตกลงบนพืน้ เลยในอนาคต แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่าโอกาสทีแ่ ก้วน�ำ้ จะตกแตกในอนาคตจะ
หมดหายไป กล่าวคือ แก้วน�ำ้ นัน้ มีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานหรือพืน้ นิสยั (disposition) ในปัจจุบนั ทีใ่ นอนาคต
อาจตกลงบนพื้นแล้วแตกได้ ในท�ำนองเดียวกันนี้ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ศักยภาพของปัจเจกบุคคล
กลุ่มคนและสังคมโดยรวมในการเติบโตและเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ศักยภาพ
เหล่านี้มักไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์และหน้าที่หนึ่งของอนาคตศึกษาคือ
การส�ำรวจความเป็นไปได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือมีอยู่แล้วในปัจจุบัน

ศึกษาอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น
หลังจากทีจ่ นิ ตนาการและวิเคราะห์แล้วว่า อนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้มอี ะไรบ้าง วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมต่อไปของการศึกษาอนาคตคือ การวิเคราะห์วา่ ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ใดบ้างทีค่ าดว่าน่า
จะมีโอกาสเกิดขึน้ มากหรือมากทีส่ ดุ ในอนาคตภายในกรอบระยะเวลาหนึง่ และภายใต้เงือ่ นไขชุดหนึง่ ดัง
นัน้ วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักอีกประการหนึง่ ของอนาคตศึกษาคือการศึกษาอนาคตทีน่ า่ จะเกิดขึน้
ได้ (probable futures) เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ว่านี้มีตั้งแต่เรื่องส่วนบุคคล เช่น อนาคตการ
ท�ำงานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย เรือ่ งระดับกลุม่ คน เช่น อนาคตของครอบครัวหลังจากทีย่ า้ ยบ้าน
ไปอยูต่ า่ งจังหวัด ไปจนถึงเรือ่ งระดับสังคมโดยรวม เช่น อนาคตของผูส้ งู วัยไทยในอนาคต และประเด็น
ความท้าทายระดับโลก เช่น สภาพภูมิอากาศของโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า ค�ำถามหลักของการศึกษา
อนาคตทีน่ า่ จะเกิดขึน้ ในส่วนนีค้ อื เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทสี่ นใจอยูน่ นั้ อนาคตจะมีโอกาสเป็นไป
อย่างไรได้มากทีส่ ดุ ถ้าเงือ่ นไข บริบทและปัจจัยต่าง ๆ ยังคงเป็นไปอย่างเดิม ในกรณีทเี่ ป็นปรากฏการณ์
ที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ค�ำถามส�ำคัญในการวิเคราะห์อนาคตในส่วนนี้คือ
พฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นั้นจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปในอนาคต
การศึกษาอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นต้องก�ำหนดกรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์ และเงื่อนไขหรือ
ข้อสมมติของการวิเคราะห์ การศึกษาทั้งอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้กับอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นต้องศึกษา
สภาพปัจจุบันไปพร้อมกับแนวโน้มจากอดีต เพื่อพิจารณาว่า แนวโน้มที่ผ่านมาจะเป็นไปอย่างเดิมต่อ
ไปในอนาคตอีกหรือไม่ตามหลักความต่อเนือ่ งทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น หากเชือ่ ตามสัจธรรมทีว่ า่ ทุกสิง่ ทุก
อย่างล้วนไม่เทีย่ งและไม่แน่นอน การทีอ่ นาคตเปลีย่ นแปลงไปจึงเป็นเรือ่ งธรรมดา ดังนัน้ ประเด็นจึงไม่
ได้อยูท่ วี่ า่ อนาคตจะเปลีย่ นแปลงไปหรือไม่ แต่อยูท่ วี่ า่ อนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้นนั้ เป็นแบบไหน มีหน้า
ตาเป็นอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีนี้ นักอนาคตศาสตร์จะตั้งค�ำถามว่า อนาคตที่
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เชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้มากทีส่ ดุ นัน้ เป็นอย่างไร ถ้าเงือ่ นไขเปลีย่ นแปลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ ก็จะถามว่า ภาพอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร ถ้าพฤติกรรมของมนุษย์
เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นอยู่ในอดีตและเป็นอยู่ในปัจจุบัน
แผนภาพที่ 3
กรวยอนาคต (Futures Cone)

ดัดแปลงจาก: Voros (2003)

ในการวิเคราะห์อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ นักอนาคตศาสตร์มักเริ่มจากการวิเคราะห์เงื่อนไขและ
ข้อสมมติของเหตุการณ์หรือประเด็นทีส่ นใจ แล้วจึงประมาณการและคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงไปยัง
อนาคตตามหลักการความคล้ายคลึง ตัวอย่างงานในแนวนี้มีอยู่มาก เช่น ในรายงาน The Limits to
Growth งานวิเคราะห์ดา้ นการใช้ทรัพยากรของมนุษย์เริม่ จากการก�ำหนดข้อสมมติของการเปลีย่ นแปลง
ด้านพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของมนุษย์และด้านอืน่ ๆ แล้วจึงค�ำนวณผลกระทบทีค่ าดว่าน่าจะเกิดขึน้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานนี้ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นการวิเคราะห์
ด้วยแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ภายใต้ขอ้ สมมติและเงือ่ นไขต่าง ๆ ทัง้ นี้ เหตุการณ์ทวี่ เิ คราะห์วา่ น่าจะเกิด
ขึน้ จะแม่นย�ำหรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในอนาคตหรือไม่และเท่าใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไข
และข้อสมมติทใี่ ช้ในการคาดการณ์ ด้วยเหตุดงั กล่าว นักอนาคตศาสตร์จงึ ให้ความส�ำคัญกับการท�ำความ
เข้าใจในเงื่อนไขและข้อสมมติที่ใช้ในแบบจ�ำลอง และเลือกข้อสมมติที่สมเหตุสมผลมากที่สุด
การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและเงือ่ นไขนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้ความรูท้ มี่ กี ารสะสมมา
ก่อนหน้านี้ ทัง้ นี้ ในกระบวนการศึกษาหรือคาดการณ์อนาคต นักอนาคตศาสตร์อาจไม่ได้วเิ คราะห์และ
พิสจู น์ความสมเหตุสมผลหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุกบั ผล (causality) ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง
เนือ่ งจากการพิสจู น์และอธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าวจ�ำเป็นต้องมีกรอบทฤษฎีและกระบวนการวิจยั ที่
ใช้เวลาในการพิสูจน์ หน้าที่และบทบาทหลักของนักอนาคตศาสตร์จึงไม่ได้อยู่ที่การพิสูจน์สมมติฐาน
และอธิบายปรากฏการณ์ดว้ ยทฤษฎี แต่ใช้กระบวนการและวิธกี ารศึกษาอนาคตทีป่ ระมวลความรูแ้ ละ
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ข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน ดังนัน้ นักอนาคตศาสตร์จงึ มีบทบาทในการน�ำเอาความรูท้ นี่ กั วิจยั คน
อืน่ ได้คน้ พบหรือพิสจู น์ไว้แล้ว มาประมวลและประยุกต์ใช้ในกระบวนการศึกษาและคาดการณ์อนาคต
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
ซึ่งอาจอยู่ในขอบเขตของอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้หรือในขอบเขตของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้8

ศึกษาภาพลักษณ์ของอนาคต
อีกวัตถุประสงค์และกิจกรรมส�ำคัญของนักอนาคตศาสตร์คือการศึกษาภาพลักษณ์ของอนาคต
(images of the future) ที่ผู้คนในองค์กรหรือสังคมมีต่ออนาคตขององค์กรหรือสังคมของตนเอง
นักอนาคตศาสตร์ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูค้ น้ หาและวิเคราะห์วา่ คนในองค์กรหรือสังคมหนึง่ มีความคิดหรือภาพ
ลักษณ์เกีย่ วกับรูปแบบ คุณลักษณะและองค์ประกอบของภาพอนาคตขององค์กรหรือสังคมของตนเอง
อย่างไรบ้าง และความคิดหรือภาพลักษณ์นั้นมีผลอย่างไรบ้างต่อพฤติกรรมและกิจกรรมในปัจจุบัน
กรอบแนวคิดและทฤษฎีสำ� คัญทีน่ กั อนาคตศาสตร์ใช้วเิ คราะห์ภาพลักษณ์ของอนาคตคือทฤษฎีวา่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (theories of social change) ที่เน้นการวิเคราะห์ทัศนคติและความ
คิดที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรม แนวคิดหลักในกลุ่มนี้ได้แก่ 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�ำรวจภาคสนาม
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของจาเมกาในยุคต้นทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นช่วงการ
รณรงค์ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เนื้อหาของการส�ำรวจและการวิเคราะห์มุ่งไปที่ทัศนคติของผู้คน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงอนาคตของ
ประเทศ เมาสร้างดัชนีความเชือ่ ในความก้าวหน้า (Index of Belief in Progress) ทีม่ าจากภาพลักษณ์
เกีย่ วกับอนาคตของผูน้ ำ� ในสังคม โดยแบ่งเป็นภาพลักษณ์ในเชิงบวกและเชิงลบ แล้วน�ำดัชนีดงั กล่าวไป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ
ข้อค้นพบหนึ่งของงานศึกษานี้คือ ผู้น�ำที่รับรู้เกี่ยวกับปัญหา ความไม่พอใจ ความหวังและความ
กังวลของคนในสังคมจะมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ดีกว่าผู้น�ำที่รับรู้น้อยกว่า ข้อสรุปหนึ่งของเมา
คือ ความเชือ่ ในความก้าวหน้าในอนาคตไม่ได้เป็นเพียงอุดมคติลอย ๆ แต่กไ็ ม่ได้ตงั้ อยูบ่ นฐานของความ
เป็นจริงอย่างเดียวเสมอไป ในทางกลับกัน ภาพลักษณ์ของอนาคตที่เป็นลบเกิดมาจากความไม่รับรู้ใน
ความเป็นจริงได้เช่นกัน งานวิจัยของเมาชิ้นนี้แสดงถึงสาเหตุหรือต้นตอของภาพลักษณ์ของอนาคตที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน
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งานอนาคตศึกษาอีกชิน้ หนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์ของอนาคต คืองานศึกษาภาพลักษณ์
ของอนาคตในอารยธรรมตะวันตก (A Study of Images of the Future in Western Civilization) ตี
พิมพ์ใน พ.ศ. 2504 โดย เฟรด โพลัก (Fred Polak)10 งานนีถ้ อื ว่าเป็นงานเขียนส�ำคัญระดับคลาสสิกใน
วงการอนาคตศึกษา ในงานนี้ โพลักไม่ได้เน้นทีส่ าเหตุหรือปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาพลักษณ์เกีย่ วกับอนาคตดัง
ในกรณีของจาเมกา แต่มงุ่ ไปทีผ่ ลลัพธ์ของภาพลักษณ์ของอนาคตต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโดยรวม
โพลักน�ำเสนอประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตกในยุคสมัยโบราณ นับตั้งแต่อารยธรรม
ซูเมอร์ (Sumer) ยุคกรีก ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคเรืองปัญญา มาจนถึงยุคสมัยใหม่ในช่วงกลางศตวรรษ
ที่ 20 ในหนังสือเล่มดังกล่าว โพลักอธิบายให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ที่ผู้คนมีต่อสังคมของตนเองในช่วงใด
ช่วงหนึ่งจะมีผลต่อการเจริญรุ่งเรืองและการถดถอยตกต�่ำของสังคมนั้น อารยธรรมที่มีความรุ่งเรือง
ในอดีตมักมีความสามารถในการจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต ข้อสรุปหนึ่งของโพลักคือ ความสามารถ
ในการจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของอารยธรรมตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เริ่มตกต�่ำลง ซึ่ง
สือ่ ถึงความถดถอยของอารยธรรมตะวันตกทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงอนาคตต่อมา สมมติฐานดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลลัพธ์จากงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์จำ� นวนหนึง่ ทีเ่ สนอว่า ภาพลักษณ์อนาคตทีเ่ ป็นบวกจะน�ำไปสู่
ผลลัพธ์ทเี่ ป็นบวกด้วยเช่นกัน เนือ่ งจากภาพลักษณ์อนาคตทีเ่ ป็นบวกท�ำให้คนสามารถรับมือและจัดการ
กับปัญหาและก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้ในใจ แม้ว่าภาพอนาคต
บางภาพอาจดูเหมือนเป็นมายาคติก็ตาม11
ด้วยอิทธิพลของงานวิจัยของเมาและโพลัก ประเด็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์อนาคตจึงกลายเป็นงาน
วิจัยส�ำคัญกลุ่มหนึ่งในอนาคตศึกษา โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาและองค์ประกอบของภาพลักษณ์ ที่มา
และสาเหตุ รวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบของภาพลักษณ์ในอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและสังคมโดยรวม หัวข้อการศึกษามีตั้งแต่การศึกษาเปรียบเทียบความหวัง
และความกลัวของคนทัว่ ไปในหลายประเทศ12 ภาพลักษณ์อนาคตของชนชัน้ น�ำผิวขาวในแอฟริกาใต้13
รวมถึงงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (ethnographic research) ของรอเบิร์ต เทกส์เตอร์ (Robert
Textor) เกี่ยวกับภาพลักษณ์อนาคตของประเทศไทยที่วิเคราะห์ผ่านความเชื่อของผู้ให้ข้อมูลคนไทย14

ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานของอนาคตศึกษา

ศาสตร์ใดศาสตร์หนึง่ จะพัฒนาได้ยอ่ มต้องเสริมสร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐานในเชิงปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานที่สามารถน�ำไปต่อยอดต่อไปได้ โดยเฉพาะในเชิงญาณวิทยา ซึ่งศึกษาที่มา ธรรมชาติ
ขอบเขต และความสมเหตุสมผลของความรู้เกี่ยวกับอนาคต ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลัก
ประการหนึ่งของงานวิจัยด้านอนาคตศึกษาคือการพัฒนาพื้นฐานทางปรัชญาของความรู้ที่สร้างขึ้นมา
และวิธีวิทยาที่ท�ำให้เกิดความรู้ในศาสตร์นี้
ตามความคิดของเวนเดล เบล พื้นฐานทางปรัชญาของอนาคตศึกษาในบางด้านถือว่าพัฒนามา
แล้วระดับหนึ่ง แต่มีบางส่วนที่พัฒนามาน้อยมาก ในด้านวิธีการวิเคราะห์และสร้างทางเลือกของภาพ
อนาคตอย่างเป็นระบบนัน้ ถือว่าพัฒนามาได้ดี โดยมีงานศึกษาเชิงประจักษ์จำ� นวนมากทีน่ ำ� วิธกี ารศึกษา
อนาคตเหล่านีไ้ ปใช้ อาทิ วิธกี ารเดลฟายและวิธกี ารวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุว์ รรณนา รวมถึงการจ�ำลอง
สถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์และการจัดกระบวนการสร้างภาพอนาคตแบบมีสว่ นร่วม15 แต่ในทางกลับ
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กัน องค์ความรู้เชิงปรัชญาที่รองรับแนวคิดหลักของอนาคตศึกษา ทั้งอนาคตที่เป็นไปได้ อนาคตที่เชื่อ
ว่าเกิดขึ้นได้ และอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึน้ ยังไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าใดนัก งานเขียนที่อภิปราย
ประเด็นด้านญาณวิทยาของอนาคตศึกษายังมีอยู่ไม่มากเท่ากับงานเขียนเชิงประยุกต์ ตัวอย่างงาน
เขียนในเชิงปรัชญาของอนาคตศึกษาหลัก ๆ เป็นงานของ โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer)16 ริชาร์ด
สลอเทอร์ (Richard Slaughter)17และเวนเดล เบล (Wendell Bell)18

ศึกษาพื้นฐานด้านจริยธรรมของอนาคตศึกษา

นอกจากองค์ความรู้พื้นฐานในด้านปรัชญาและด้านวิธีการ วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของงาน
วิจยั ด้านอนาคตศึกษาคือการศึกษาพืน้ ฐานด้านจริยธรรม เหตุผลทีน่ กั อนาคตศึกษาต้องให้ความส�ำคัญ
กับพืน้ ฐานด้านจริยธรรมเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึง่ ของการศึกษาอนาคต
นัน่ คือ การค้นหาหรือสร้างอนาคตทีค่ สดหวังให้เกิดขึน้ หรือพึงประสงค์ นอกเหนือไปจากการศึกษาภาพ
อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้และอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ การศึกษาว่าอนาคตที่พึงประสงค์เป็นอย่างไร
นั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวพันโดยตรงกับค�ำถามที่ว่า สังคมที่ดีเป็นอย่างไร
เนื่องจากอนาคตที่พึงประสงค์และแนวคิดสังคมที่ดีสื่อถึงคุณค่าหรือความพึงพอใจที่มีความเป็น
อัตวิสัย (subjectivity) นักอนาคตศาสตร์จึงต้องหาหลักการเหตุผลและวิธีการประเมินระดับความพึง
ประสงค์ของทางเลือกอนาคตต่าง เพื่อตอบให้ได้ว่า ท�ำไมทางเลือกนั้นจึงดีกว่าทางเลือกอื่น ด้วยเหตุนี้
นักอนาคตศาสตร์จงึ ต้องศึกษาและตระหนักถึงพืน้ ฐานทางจริยธรรม ซึง่ อาจเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั หิ รือค่านิยมของสังคมทีม่ อี ยูแ่ ล้วแต่เดิม แต่เกณฑ์หรือมาตรฐานของสังคม
ที่ดีในอนาคตนั้นอาจมาจากพื้นฐานทางจริยธรรมที่กว้างกว่ากรอบคุณค่าหรือค่านิยมของสังคมที่มีมา
แต่เดิมก็ได้ เช่น แนวคิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานอาจขัดกับธรรมเนียมปฏิบตั ดิ งั้ เดิมของชุมชนหนึง่ แต่
เป็นหลักการพื้นฐานที่สังคมทั่วโลกให้ความส�ำคัญมากขึ้น และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเน้นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ค�ำนึงถึงคนรุ่นหลัง อาจขัดกับประเพณีและนิสัยในการใช้ทรัพยากรของผู้คน
ในสังคมหนึ่ง แต่ถือเป็นหลักการและบรรทัดฐานที่สังคมโลกให้ความส�ำคัญมากขึ้น ดังนั้นการค�ำนึงถึง
อนาคตทีพ่ งึ ประสงค์จงึ ต้องสร้างชุดเหตุผลทางจริยธรรมใหม่ทสี่ ามารถใช้ยนื ยันว่า อนาคตทีพ่ งึ ประสงค์
ต้องค�ำนึงถึงคนทั้งโลกและคนรุ่นหลัง ไม่ใช่เพียงเพื่อความพึงพอใจของคนในชุมชนและคนรุ่นปัจจุบัน
ยิง่ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้ามากเท่าไหร่และเปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็วเท่าใด ความจ�ำเป็นในการก�ำหนดพืน้ ฐานทางจริยธรรมด้านอนาคตศาสตร์ยงิ่ ส�ำคัญเท่านัน้
เทคโนโลยีหลายอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ท�ำให้ต้องตั้งค�ำถามด้านจริยธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การตัด
ต่อพันธุกรรม การผลิตเนื้อสัตว์จากการปลูกถ่ายเซลล์ในห้องทดลองโดยไม่ต้องมีการเลี้ยงและฆ่าสัตว์
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหรือกล้องวงจรปิดทีต่ ดิ ตัง้ ในพืน้ ที่
สาธารณะ การตัดสินเลือกของรถยนต์ไร้คนขับว่าจะชนใครในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
ด้วยเหตุนี้ หน้าที่และบทบาทส�ำคัญประการหนึ่งของนักอนาคตศาสตร์ คือการระบุและแสดง
คุณค่าและแนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรมของการศึกษาอนาคตให้ชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงการสร้าง
เกณฑ์และมาตรฐานที่มีความเป็นวัตถุวิสัยระดับหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้ในการประเมินเป้าหมายและ
องค์ประกอบของทางเลือกอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ เกณฑ์และมาตรฐานเหล่านีค้ รอบคลุมไปถึงการพัฒนา
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และประมวลจรรยาบรรณด้านวิชาชีพของนักอนาคตศาสตร์ ดังทีม่ กี ารก�ำหนดหลักจรรยาบรรณ (code
of conduct) ในวิชาชีพอื่น ๆ

ตีความอดีตและปรับทิศทางปัจจุบัน
มนุษย์เรามักตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ โดยใช้ประสบการณ์และสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ าจากอดีตมาเป็นกรอบ
นับตั้งแต่ประสบการณ์วัยเด็กที่เริ่มล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกเพื่อลุกขึ้นนั่ง ตั้งไข่ เดินวิ่งและขี่
จักรยาน ไปจนถึงการเรียนในห้องเรียนและประสบการณ์ชีวิตในสังคม ความผิดพลาดในอดีตมักเป็น
บทเรียนให้เราปรับแนวคิดและแนวทางการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงาน ในขณะเดียวกัน ความส�ำเร็จที่
ผ่านมาท�ำให้เรารูว้ า่ อะไรบ้างทีค่ วรท�ำต่อไป เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีเ่ ราต้องการในอนาคต ดังนัน้ จึงเป็น
เรือ่ งธรรมชาติทคี่ วามทรงจ�ำของอดีตมักใช้เป็นกรอบคิดของภาพลักษณ์ในอนาคตทีก่ ำ� หนดพฤติกรรม
ในปัจจุบัน
ประเด็นทีน่ กั อนาคตศาสตร์ดงั เช่นเวนเดล เบล เสนอไว้คอื ความเชือ่ หรือภาพลักษณ์ทเี่ รามีเกีย่ ว
กับอนาคตสามารถก�ำหนดภาพลักษณ์ของอดีตได้เช่นกัน กล่าวคือ ภาพทีเ่ รามองเห็นและคาดหวังเกีย่ ว
กันอนาคตของตนเอง ของสังคม และของโลก สามารถก�ำหนดกรอบแนวคิดและมุมมองที่เรามีต่อสิ่ง
ที่เกิดไปแล้วในอดีตได้ ตัวอย่างหนึ่งคืองานวิจัยของเวนเดล เบลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
ลักษณ์ในอนาคตกับมุมมองเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของประเทศจาเมกาในยุคก่อนการประกาศเอกราช
หลังสงครามโลกครั้งที่ 219 ข้อค้นพบส�ำคัญประการหนึ่งคือ ก่อนการปกครองตนเอง เนื้อหาในหนังสือ
ประวัตศิ าสตร์เต็มไปด้วยเรือ่ งราวเกีย่ วกับคนขาวและระบบอาณานิคม แต่หลังจากนัน้ เมือ่ ได้ปกครอง
ตนเองแล้ว เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนพูดถึงและเรียนรู้กลับกลายเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมใน
สังคม การใช้แรงงานทาส และเรื่องราวอื่นที่ไม่ได้พูดถึงมาก่อน การปรับเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต
นีเ้ กิดขึน้ จากภาพอนาคตของประเทศทีม่ งุ่ เข้าสูก่ ารประกาศเอกราชในช่วงต่อมา ซึง่ ชาวจาเมกาเชือ่ ว่า
จะน�ำไปสูส่ งั คมทีม่ อี สิ รภาพและเป็นธรรมมากกว่าเดิม ประวัตศิ าสตร์ในกรณีนจี้ งึ เป็นเรือ่ งราวทีม่ นุษย์
เล่าให้ตนเองฟังเกี่ยวกับสังคมและชีวิตที่ตนเองต้องการในอนาคต20
ดังนั้น วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการศึกษาอนาคตคือ การสร้างกรอบในการตีความอดีต
ขึ้นใหม่ ไปพร้อมกับการก�ำหนดกรอบในการตัดสินใจและกิจกรรมที่จะท�ำในปัจจุบัน จากที่กล่าวมา
ก่อนหน้านี้ การศึกษาอนาคตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ความเข้าใจและความมุ่งหวังเกี่ยวกับอนาคตท�ำให้เราสามารถเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีขึ้น
เพราะการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพปัจจุบัน ไม่ได้พึ่งเพียงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและแนว
โน้มที่จะเป็นต่อไปในอนาคต แต่รวมไปถึงความมุ่งหวังที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายในอนาคตมีผลต่อมุมมองเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีตคือ
กรณี “น�้ำครึ่งแก้ว” ค�ำถามที่เรามักได้ยินอยู่ประจ�ำคือ แก้วน�้ำที่มีน�้ำอยู่ครึ่งหนึ่งนั้น เป็นแก้วน�้ำจะ
เต็มครึ่งหนึ่งหรือว่างครึ่งหนึ่ง ค�ำตอบหนึ่งคือ แก้วน�้ำเต็มครึ่งหนึ่งหรือว่างครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าก�ำลัง
จะเติมน�้ำหรือก�ำลังจะดื่มน�้ำ21 เพราะถ้าหากต้องการจะเติมน�้ำให้เต็ม ก็จะตอบว่า แก้วน�้ำนั้นเต็มไป
ครึ่งหนึ่งแล้ว ในทางกลับกัน ถ้าคิดว่าก�ำลังจะดื่มน�้ำให้หมด ก็จะตอบว่า น�้ำในแก้วนั้นหมดไปแล้ว
ครึ่งหนึ่ง ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ที่ต่างกันท�ำให้เรามีมุมมองที่ต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด
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ขึ้นมาก่อนหน้านั้น ถ้าเราต้องการดื่มน�้ำ แต่มีคนดื่มไปแล้วก่อนครึ่งหนึ่ง เราจะคิดแบบหนึ่ง แต่ถ้าเรา
ต้องการเทน�้ำทิ้ง เราจะคิดอีกแบบหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาอนาคตช่วยให้เราสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิง่ ทีเ่ ราเชือ่ เกีย่ วกับอดีต
สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับปัจจุบัน และสิ่งที่เราคาดหวังส�ำหรับอนาคต โดย (1) ตีความเกี่ยวกับอดีตขึ้นใหม่
(2) เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (3) ตัดสินใจและเริ่มท�ำสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ (4) สร้างความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรที่เรามีในปัจจุบันกับในอนาคต

ประมวลความรู้และคุณค่าส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อีกบทบาทหนึง่ ของนักอนาคตศาสตร์คอื การประมวลความรูเ้ พือ่ การออกแบบและด�ำเนินโครงการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาที่ริเริ่มโดยภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาค
ประชาสังคม นโยบายหรือโครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตามย่อมต้องผ่านกระบวนการริเริม่ และวางแผน การ
สร้างและประเมินทางเลือก และการด�ำเนินโครงการ ความรูท้ จี่ ำ� เป็นต้องใช้ในการด�ำเนินโครงการตัง้ แต่
ต้นจนจบมีอยู่มากและหลากหลาย ไม่จ�ำกัดเพียงความรู้เชิงวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการค�ำนวณหรือ
พิจารณาเชิงตรรกะ แต่รวมไปถึงความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความรู้สึกและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตลอดกระบวนการ นักอนาคตศาสตร์มบี ทบาทส�ำคัญในการช่วย
วิเคราะห์ ประมวลและจัดระบบความรู้ ไปพร้อมกับการประสานคุณค่าและค่านิยมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียในองค์กรหรือสังคมโดยรวม
กระบวนการวางแผนและพัฒนาใด ๆ ย่อมจ�ำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางของผู้เชี่ยวชาญมาช่วย
ให้ค�ำตอบในแต่ละเรื่อง ในขณะเดียวกัน การประสานและบูรณาการความรู้เฉพาะทางเหล่านี้มีความ
ส�ำคัญอย่างมากในการออกแบบนโยบายการพัฒนาส�ำหรับอนาคต เนือ่ งจากการด�ำเนินโครงการในโลก
แห่งความเป็นจริงมีความซับซ้อนและแตกต่างอย่างมากจากโครงการวิจยั ทีผ่ ศู้ กึ ษาสามารถลดทอน ย่อ
ส่วนและตั้งข้อสมมติตามที่ต้องการ นอกจากความรู้เชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ความเข้าใจในกระบวนการ
ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง ถือเป็นความรู้อีกชุดหนึ่งที่ส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงจ�ำเป็นต้องมีผปู้ ระสานความรูแ้ ละคุณค่าทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกัน
ในการแปลงวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายในอนาคตออกเป็นกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการได้ในปัจจุบนั เพือ่ ผลิตผล
ลัพธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและพึงประสงค์ นักอนาคตศาสตร์สามารถเลือกใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ ในการด�ำเนิน
โครงการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในการออกแบบอนาคต
ในยุคเริ่มต้นของอนาคตศึกษาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระบวนทัศน์หลักของศาสตร์คือ
การวิเคราะห์ทางเลือกอนาคตด้วยวิธกี ารเชิงระบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการสร้าง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการทหาร แต่ชว่ งหลังมานีว้ ตั ถุประสงค์สำ� คัญของศาสตร์คอื การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
แบบประชาธิปไตยในกระบวนการสร้างและออกแบบอนาคตของคนทุกระดับในสังคม นักอนาคตศึกษา
จ�ำนวนหนึง่ ทีม่ อี าชีพให้คำ� ปรึกษากับองค์กรหรือรัฐบาลในการวิเคราะห์อนาคตเพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์
อาจไม่ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนทัว่ ไปเท่าใดนัก เพราะหัวข้อและประเด็น
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ปัญหาที่เป็นโจทย์ของการศึกษาจ�ำกัดอยู่ภายในกรอบความสนใจขององค์กรที่ว่าจ้าง แต่ส�ำหรับนัก
อนาคตศาสตร์ทั่วไป โดยเฉพาะสมาชิกในสมาพันธ์อนาคตศึกษาโลก (World Futures Studies
Federation) วัตถุประสงค์ส�ำคัญของศาสตร์คือการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ้นในงานศึกษาและด�ำเนินการวางแผนเพื่ออนาคต
วัตถุประสงค์ขอ้ นีป้ รากฏชัดเจนในวิธกี ารศึกษาและสร้างภาพอนาคตหลายวิธดี ว้ ยกัน เช่น ในการ
ประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ อนาคต (futures workshops) นักอนาคตศาสตร์จะให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การเลือกผูเ้ ข้าประชุม โดยเน้นการเปิดโอกาสให้มตี วั แทนจากกลุม่ คนทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ ยังจัดเตรียมวิธี
การและขัน้ ตอนในการประชุมทีเ่ ปิดโอกาสให้คนกลุม่ ต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละภาพลักษณ์อนาคตของตนเองกับผูเ้ ข้าร่วมประชุมคนอืน่ ได้อย่างเสรี แน่นอนว่า กระบวนการ
พัฒนาและสร้างภาพอนาคตทีส่ ะท้อนหลักการประชาธิปไตยอาจต้องใช้เวลานานและทรัพยากรมากกว่า
การวิเคราะห์ ออกแบบและตัดสินใจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างเดียว การถกเถียงและโต้แย้งกันของแต่ละคน
อาจท�ำให้กระบวนการช้าลง และในบางประเด็นอาจหาวิธแี ก้ไขปัญหาแบบฉันทามติไม่ได้ กระนัน้ ก็ตาม
นักอนาคตศาสตร์เชือ่ ว่า กระบวนการพัฒนาและเลือกภาพอนาคตด้วยกันของคนในสังคมจะท�ำให้เกิด
ความเข้าใจและความเคารพในความคิดที่แตกต่างมากขึ้น และจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาว

สื่อสารและผลักดันอนาคตที่พึงประสงค์
นักอนาคตศาสตร์บ่อยครั้งอาจมีบทบาทมากกว่าการเป็นผู้ประมวลความรู้และคุณค่าของคนอื่น
และมีบทบาทมากกว่าการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างภาพ
อนาคตและก�ำหนดทิศทางของการเปลีย่ นแปลงทางสังคม รวมถึงบทบาททีม่ ากกว่าการเป็นผูป้ ระสาน
กระบวนการสร้างภาพอนาคตและวิสัยทัศน์ส�ำหรับองค์กรหรือสังคม นักอนาคตศาสตร์สามารถแสดง
บทบาทเชิงรุกมากกว่านั้น ทั้งในการประเมินว่า ภาพอนาคตใดเป็นภาพที่พึงประสงค์สำ� หรับองค์กร
หรือสังคม รวมถึงการสื่อสารและเผยแพร่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ให้กลุ่มคนอื่น ๆ หรือสาธารณชน
ได้รับรู้ และการรณรงค์เรียกร้องและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสถาบัน เพื่อให้ภาพ
อนาคตที่ต้องการเกิดขึ้นจริง
การมีส่วนร่วมโดยตรงในการผลักดันนโยบายถือว่าเป็นบทบาททางการเมือง ดังนั้น อาจกล่าวได้
ว่า วัตถุประสงค์ของอนาคตศึกษาอาจไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การศึกษาและวิเคราะห์อนาคตเพื่อเตรียม
พร้อมส�ำหรับการวางแผนเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการมีสว่ นร่วมทางการเมืองโดยตรง ในกรณีนี้ นักอนาคต
ศาสตร์จงึ ไม่ใช่เป็นเพียงนักวิเคราะห์ทอี่ ยูบ่ นหอคอยงาช้าง แต่เป็นนักปฏิบตั คิ นหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้าง เผยแพร่
และใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคตเพื่อการตัดสินใจในปัจจุบัน การน�ำเสนอความคิดเพื่อการ
ปฏิบัติจริงจึงถือเป็นวัตถุประสงค์ส�ำคัญของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน
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ข้อสมมติใน
การศึกษาอนาคต
วิธีการค้นหาความรู้ไม่ว่าในศาสตร์ใดก็ตามย่อมตั้งอยู่บนข้อสมมติและเงื่อนไขทางปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวคิดบางประการ ซึง่ มีผลต่อการน�ำความรูท้ คี่ น้ พบไปใช้ประโยชน์ตอ่ อนาคตศาสตร์กม็ ขี อ้ สมมติและ
เงือ่ นไขอยูห่ ลายประการเช่นกัน นักอนาคตศาสตร์และนักคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ตอ้ งท�ำความเข้าใจ
ในข้อสมมติและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อวิเคราะห์และแปลผลจากข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำมากขึ้น
ข้อสมมติส�ำคัญของอนาคตศึกษามีดังต่อไปนี22้

เวลากับอนาคต

ข้อสมมติเกี่ยวกับเวลาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดของการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต การรับรู้และ
ความเข้าใจของมนุษย์เกีย่ วกับเวลามีผลอย่างยิง่ ต่อการรับรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์ ปรากฏการณ์และสิง่ ต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ด้าน
ต่าง ๆ นักวิจัยทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ต่างมีคำ� อธิบายและข้อสมมติหลายประการเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รียกว่าเวลา ในอนาคตศึกษาเช่นกัน ข้อสมมติ
เกี่ยวกับเวลาเป็นพื้นฐานของข้อสมมติอื่น ๆ เกี่ยวกับอนาคต รวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่นักอนาคตศาสตร์
ใช้วิเคราะห์และคาดการณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต
ข้อสมมติหลักเกี่ยวกับเวลาที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษากระแสหลักในปัจจุบันเป็นไปตาม
แนวคิดฟิสิกส์แบบนิวตัน กล่าวคือ เวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเส้นตรงไปทางเดียว และย้อนกลับ
ไม่ได้ ด้วยข้อสมมติดังกล่าว จึงเกิดข้อสมมติสืบเนื่องว่า เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์
อืน่ และความต่อเนือ่ งของเวลาเป็นสิง่ ก�ำหนดอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เวนเดล เบล (Wendell Bell)
อธิบายประเด็นส�ำคัญของข้อสมมตินี้ไว้โดยสรุปดังนี้

เหตุการณ์และกระบวนการ

การรับรู้เกี่ยวกับเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแยกแยะเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคต เวลาที่ว่านี้มีทั้งเวลาในเชิงกายภาพ (physical time) เวลาในเชิงชีวภาพ (biological time) เวลาในเชิงจิตวิทยา (psychological time) และเวลา
เชิงสังคม (social time)23 นักคิดและนักเขียนในอดีตหลายคน เช่น เอมิล ดูรไ์ กม์ (Emile Durkheim)
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เสนอว่า เวลาเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้น ในขณะที่พิทิริม โซโรคิน (Pitirim Sorokin) และรอเบิร์ต เม
อร์ตัน (Robert Merton) เสนอว่า เวลาในเชิงดาราศาสตร์ (astronomical time) เป็นเพียงหนึ่งใน
หลายความคิดเกี่ยวกับเวลาที่มนุษย์คิดขึ้น และเวลาเป็นเครื่องมือหนึ่งของระบบการสร้างการร่วมมือ
ทางสังคม (social collaboration)24
อย่างไรก็ตาม เวนเดล เบล ให้ความเห็นแตกต่างออกไปว่า แนวคิดว่าด้วยเวลาเหล่านีไ้ ม่ได้แยกสิง่
ที่เรียกว่าเวลา (time) ออกจากการรับรู้เกี่ยวกับเวลาของมนุษย์ (human perception of time) ใน
การศึกษาอนาคต ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับเวลา นักอนาคตศาสตร์ตอ้ งแยกแยะให้ชดั เจนระหว่างเวลาใน
เชิงวัตถุวิสัย คือเวลาที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์ กับเวลาในเชิงอัตวิสัย คือเวลาที่รับรู้โดยมนุษย์
ทั้งนี้ การท�ำความเข้าใจกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ในอนาคต
ศึกษา ต้องค�ำนึงถึงมิติของเวลาใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ล�ำดับเวลา (เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง)
ช่วงเวลา (เกิดขึน้ นานเท่าไหร่) ต�ำแหน่งของเวลา (เกิดขึน้ เมือ่ ไหร่ตามปฏิทนิ ) และอัตราเกิดซ�ำ้ (ความถี่
ของการเกิดเหตุการณ์เดียวกัน)25 การวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
มิติของเวลาทั้ง 4 ด้านนี้

เวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง ไปในทิศทางเดียว และย้อนกลับไม่ได้

ข้อถกเถียงว่าเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง (continuous) หรือไม่ต่อเนื่อง (discrete) เป็นค�ำถามนักคิด
นักวิจัยพยายามพิสูจน์มาเป็นเวลานาน นักฟิสิกส์บางกลุ่มเสนอว่า เวลามีคุณลักษณะดังเช่นแสง ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทีแ่ บ่งออกได้ทเี่ รียกว่า ควอนต้า (quanta) คุณลักษณะดังกล่าวแสดงว่า
เวลาไม่ได้ผ่านไปอย่างต่อเนื่อง แต่แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นของการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ และเกิน
ขอบเขตของการวิเคราะห์ของอนาคตศึกษาในปัจจุบัน ข้อสมมติหลักของการศึกษาอนาคตในปัจจุบัน
จึงเชื่อว่า เวลาเป็นดังเช่นพื้นที่ (space) ที่มีความต่อเนื่องและเชื่อมต่อกันอย่างไม่สิ้นสุด
ข้อสมมติเกี่ยวกับทิศทางของเวลามีนัยส�ำคัญส�ำหรับการศึกษาอนาคตเช่นกัน ข้อถกเถียงในที่นี้
คือ เวลาเคลื่อนไหวผ่านไปในทิศทางเดียว เคลื่อนไหวเป็นวงกลม (circular) ที่ย้อนกลับมาจุดตั้งต้น
หรือเคลื่อนไหวเป็นวงจร (cyclical) ที่มีขึ้นมีลง นักประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์บางกลุ่มเสนอว่า
ชุมชนเกษตรกรรมในยุคโบราณเชื่อว่า เวลาผ่านไปเป็นวงจรตามฤดูกาลของแต่ละปี และหมุนเวียนไป
เรื่อย ๆ ดังนั้น แนวคิดของวัน สัปดาห์และปีจึงสะท้อนความเชื่อในการย้อนกลับของเวลาเป็นวงจร
ต่อมา ความเชื่อในทิศทางของเวลาที่เป็นวงจรถูกแทนที่ด้วยแนวคิดที่ว่า เวลาผ่านไปในทิศทางเดียว
(unidirectional) โดยเฉพาะเมื่ออารยธรรมและสังคมมนุษย์เริ่มขยายใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น จึงต้องมีการวางแผนเพื่อก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในเมือง เพื่อท�ำสงคราม เพื่อพาณิช
ยกรรมและการค้าระหว่างเมืองและระหว่างทวีป การวางแผนนัยหนึง่ คือการควบคุมและบริหารจัดการ
กับเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ในอนาคต แม้ว่าความเชื่อในวงจรเวลายังคงมีอยู่เรื่อยมา แต่ความเชื่อ
ในเวลาที่เคลื่อนผ่านไปในทิศทางเดียวและไปข้างหน้าได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น แนวคิด
นี้เป็นไปตามพัฒนาการและการแพร่ขยายของกลุ่มศาสนาจูเดโอ-คริสเตียน ซึ่งเชื่อว่าเวลามีจุดเริ่มต้น
และประวัติศาสตร์เคลื่อนไปข้างหน้า26
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กลุม่ นักอนาคตศาสตร์สมัยใหม่กย็ ดึ ข้อสมมติเกีย่ วกับรูปแบบและทิศทางการเคลือ่ นไหวของเวลา
ในท�ำนองเดียวกัน ตามความคิดของเวนเดล เบล แม้ว่าเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
การด�ำเนินกิจกรรมในสังคมมนุษย์อาจดูเหมือนว่าเกิดขึ้นเป็นวงจร เช่น ฤดูกาล การท�ำงาน และการ
พักผ่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เวลาผ่านไปแล้วย้อนกลับมาเป็นวงจร ข้อสมมติหลักของอนาคต
ศาสตร์ในปัจจุบันคือ เวลาเคลื่อนผ่านไปข้างหน้าและไม่ย้อนกลับมา (irreversible)

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่เคยเกิดมาก่อน

ข้อสมมติที่สองของอนาคตศึกษาคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต สิ่งที่ว่า
นี้อาจเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพ หรือเป็นเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทาง
สังคม ด้วยข้อสมมตินี้ ความรู้และประสบการณ์จากอดีตอาจไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานหรือหลักอ้างอิง
ให้กับการตัดสินใจและการด�ำเนินการในอนาคตเสมอไป ทั้งนี้ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ความเร็วของ
การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการรับรู้และท�ำความเข้าใจของมนุษย์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างช้า ๆ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอดีตและปัจจุบนั
สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางของการตัดสินใจและการด�ำเนินการเพื่ออนาคตได้ เนื่องจาก
อนาคตอาจไม่แตกต่างมากจากปัจจุบันและอดีต แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้
และประสบการณ์จากอดีตอาจไม่เป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต จึงจ�ำเป็นต้องสร้าง
กระบวนการรับรู้ข้อมูลและเรียนรู้องค์ความรู้ชุดใหม่ส�ำหรับอนาคต

ไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคต

เงือ่ นไขส�ำคัญอีกประการหนึง่ ในอนาคตศึกษาคือ อนาคตไม่มหี ลักฐานทีส่ ามารถสังเกตและพิสจู น์ได้ใน
เชิงประจักษ์ จึงไม่มขี อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับอนาคต (future facts) แต่ถา้ เราไม่มขี อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับอนาคต
แล้ว เราจะสามารถรับรูเ้ กีย่ วกับอนาคตได้อย่างไร ประเด็นนีถ้ อื เป็นปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์ (paradox) ของอนาคตศึกษา กล่าวคือ เราพยายามสร้างความรูเ้ กีย่ วกับอนาคตโดยทีไ่ ม่มขี อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับ
อนาคตด้วยการค้นหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีต สร้างทางเลือกในปัจจุบัน และจินตนาการ
ความเป็นไปได้ในอนาคต เงื่อนไขหรือข้อสมมติที่ว่า ไม่มคี วามเป็นไปได้ในอดีตและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อนาคต ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์เกือบทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน27
ด้วยเหตุนี้ อนาคตจึงเป็นพื้นที่ของความไม่แน่นอน (uncertainty) นักอนาคตศาสตร์ต้องประสบ
กับความท้าทายในการสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับอนาคตทีแ่ ม่นย�ำทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพือ่ สร้างทางเลือก
ในการด�ำเนินการและตัดสินใจอย่างถูกต้องที่สุด ในขณะเดียวกัน นักอนาคตศาสตร์ตระหนักดีว่า การ
คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง เนื่องจากไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้
แต่อย่างน้อยก็สามารถสร้างทางเลือกของภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้
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การคิดเกี่ยวกับอนาคตเป็นพื้นฐานของมนุษย์

อีกข้อสมมติหนึ่งที่ส�ำคัญของอนาคตศึกษาคือ การคิดเชิงอนาคต (futures thinking) เป็นพื้นฐานของ
การกระท�ำของมนุษย์ ดังทีก่ ล่าวมาในบทน�ำ การคิดค�ำนึงเกีย่ วกับอนาคตเป็นพืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไร นักอนาคตศาสตร์จึงยึดข้อสมมตินี้เป็นหลักการในการวิเคราะห์และการ
คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม นักอนาคตศาสตร์ตระหนักดีถึงข้อจ�ำกัดที่ว่า ผู้คนทั่วไปไม่ได้ค�ำนึงถึงอนาคต
ได้ดีและได้ไกลเท่าที่ควร โดยมากมักมีข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้เพื่อพิจารณาและค�ำนึงถึงอนาคต เพราะ
มีข้อมูลที่จ�ำกัดหรือไม่มีวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้คนทั่วไปมักไม่มองภาพระยะยาว และมุ่งเน้น
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้างหน้าหรืออนาคตระยะสั้น ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับการตัดสิน
ใจระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่รวมไปถึงการตัดสินใจร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยรวม28

ความรู้เกี่ยวกับอนาคตเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ที่สุด

ข้อสมมติสำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับอนาคตทัง้ ในแง่ของปัจเจกบุคคลและในแง่ของสังคม
ส่วนรวมถือเป็นความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์ทสี่ ดุ ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ด�ำรงชีวติ การตัดสินใจทีม่ เี ป้า
หมายชัดเจนจะเกิดประโยชน์หรือไม่และเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับอนาคตที่แต่ละคนหรือ
แต่ละกลุม่ คนมีอยูก่ บั ตัว รวมถึงความสามารถในการใช้ขอ้ มูลความรูน้ นั้ ในกระบวนการตัดสินใจเพือ่ ให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความรู้ดังกล่าวมีตั้งแต่ความรู้ที่ได้จากการคาดการณ์ระยะสั้น
เช่น การตัดสินใจเมือ่ ขับรถและต้องเลีย่ งอุบตั เิ หตุ เส้นทางทีข่ บั แล้วจะไปถึงจุดหมายได้เร็วและปลอดภัย
ที่สุด ไปจนถึงความรู้ส�ำหรับการตัดสินใจที่มีเป้าหมายระยะยาว เช่น การเลือกคณะหรือสาขาเรียนใน
มหาวิทยาลัย การเลือกงาน การเลือกที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่การเลือกคู่ครอง ทางเลือกเหล่านี้ล้วนต้อง
มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอนาคตในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
นักอนาคตศาสตร์เชือ่ ว่า ความรูเ้ กีย่ วกับอดีตสามารถช่วยให้เราสามารถท�ำความเข้าใจในปัจจุบนั
ได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยสร้างแนวทางทีช่ นี้ ำ� การตัดสินใจทีม่ ผี ลต่ออนาคต อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจใน
อดีตอย่างเดียวไม่สามารถสร้างข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และมากเพียงพอที่จะท�ำให้เราสามารถเตรียม
พร้อมและจัดการกับสถานการณ์ในอนาคตได้ทงั้ หมด การศึกษาอนาคตจึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นข้อมูล
เกี่ยวกับอดีตให้เป็นความรู้เกี่ยวกับอนาคตที่สมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้
ขั้นตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือ การพิสูจน์ว่าความรู้เกี่ยวกับอดีตที่มีอยู่นั้นถูกต้องหรือ
ไม่ ด้วยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลและประเมินการตีความทีเ่ คยมีมาเกีย่ วกับข้อมูลนัน้ ขัน้ ตอนต่อมาคือ
การประเมินว่า ความรู้เกี่ยวกับอดีตสามารถประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
ได้หรือไม่ แล้วจึงวิเคราะห์ต่อว่า ผลลัพธ์ของการกระท�ำในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคต
ขั้นตอนสุดท้ายคือการสืบหาหลักฐาน ทั้งในเชิงตรรกะ เชิงทฤษฎี และเชิงประจักษ์ เพื่อโต้แย้งและ
หักล้างสมมติฐานเกี่ยวกับภาพอนาคตที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลในอดีต ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยตัดสินได้
ว่า ข้อมูลความรู้จากอดีตสามารถใช้กับสถานการณ์ในอนาคตได้หรือไม่
อดีตมีความส�ำคัญในฐานะเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการมองอนาคต ทัง้ ในกรณีทเี่ ราต้องการภาพอนาคต
ที่คล้ายกับภาพอดีตที่ดี และในกรณีที่เราไม่ต้องการให้อนาคตเหมือนกับอดีตที่เป็นความผิดพลาด

อนาคตศึกษา | 76

ความรูเ้ กีย่ วกับอดีตเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการสร้างและทดสอบความเชือ่ เกีย่ วกับอนาคต แต่ภาพอนาคต
ก็ขึ้นอยู่กับการจินตนาการด้วยความคิดเชิงตรรกะ ซึ่งช่วยเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอดีตเป็นความรู้เกี่ยว
กับอนาคต แต่ในบางกรณี ความรู้เกี่ยวกับอดีตกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นโอกาส และท�ำให้ภาพ
อนาคตแคบลงมากกว่าช่วยขยายภาพให้กว้างขึ้น ในกรณีดังกล่าว แต่ละคนแต่ละสังคมจึงจ�ำเป็นต้อง
สร้างทางเลือกของภาพอนาคตที่พึงประสงค์ขึ้นมาใหม่ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นในกรณี
ไหนก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับอนาคตมีประโยชน์ส�ำหรับการตัดสินใจในปัจจุบัน

อนาคตที่เปิดกว้าง

อีกข้อสมมติหนึง่ ในอนาคตศาสตร์คอื อนาคตไม่ได้ถกู ก�ำหนดไว้แล้ว และไม่ใช่วา่ มนุษย์เราจะไม่สามารถ
เปลี่ยนอนาคตได้ นักอนาคตศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่า อนาคตเต็มไปด้วยโอกาสและมีความเป็นไปได้
เสมอ อนาคตจึงไม่ได้มีเพื่อให้ค้นพบ แต่เพื่อเปิดกว้าง ด้วยข้อสมมตินี้ อนาคตจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เสรีภาพ เนือ่ งจากอนาคตจะเป็นอย่างไรนัน้ ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ราเลือกทีจ่ ะท�ำในปัจจุบนั แต่ไม่ใช่
ว่าอนาคตจะเปิดกว้างไปทั้งหมด ขอบเขตของอนาคตอาจจ�ำกัดด้วยบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งด้าน
ชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจิตวิทยา จากมุมมองนี้ อนาคตจึงเต็มไปด้วยความ
เป็นไปได้ เงื่อนไข ความแน่นอนและความไม่แน่นอน รวมถึงโอกาสและข้อจ�ำกัดไปพร้อมกัน

ผลลัพธ์ในอนาคตเกิดจากการกระท�ำของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล

พร้อมกันนี้ นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า ปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและองค์กรทางสังคมมีอ�ำนาจควบคุมปัจจัย
ที่ก�ำหนดการกระท�ำในปัจจุบันและโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต กระนั้นก็ตาม คนคนหนึ่งอาจควบคุม
อนาคตของตนเองได้บางส่วน แต่กม็ บี างอย่างทีค่ วบคุมโดยบุคคลอืน่ หรือกลุม่ คนอืน่ ในสังคม ข้อสมมติ
นี้ถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญของอนาคตศึกษา เพราะสื่อความหมายว่า เราต้องการศึกษาอนาคตไม่ใช่เพียง
เพื่อรู้เท่านั้น แต่เพื่อควบคุมและจัดการกับอนาคตด้วยการตัดสินใจและการกระท�ำในปัจจุบัน
ข้อสมมตินี้ประกอบกับข้อสมมติว่าด้วยอนาคตที่เปิดกว้าง ถือเป็นความท้าทายหลักของอนาคต
ศาสตร์ ความท้าทายในประเด็นนีค้ อื อนาคตทีว่ า่ เปิดกว้างนัน้ เปิดกว้างจริงเท่าใด ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดและ
เงื่อนไขใด ในขณะเดียวกัน อนาคตที่ว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น สามารถก�ำหนดและควบคุมได้โดย
ความตั้งใจและความสมัครใจของมนุษย์เองมากน้อยเท่าใด อะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วย
ความเป็นไปได้มากน้อยเท่าใด และด้วยความพยายามของเราเองเท่าใด ในขณะเดียวกัน อนาคตอะไร
บ้างทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ภายใต้เงือ่ นไขและข้อจ�ำกัดทีม่ อี ยู่ บทบาทส�ำคัญของนักอนาคตศาสตร์
คือการท�ำให้เราเห็นถึงทุกสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และทุกสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเอง
สาระหลักของข้อสมมตินี้เป็นเรื่องความเป็นองค์รวมและการพึ่งพากันของระบบต่าง ๆ ในโลก
และไม่มีระบบหรือหน่วยใดในโลกที่แยกขาดออกจากกันได้ ดังนั้น การท�ำความเข้าใจในความสัมพันธ์
เชิงพลวัตของโลกจึงต้องเริ่มจากการยอมรับว่า หน่วยวิเคราะห์หนึ่งใดย่อมมีผลกระทบสืบเนื่องต่อ
หน่วยอื่ น อยู ่ เ สมอ ไม่ ม ากก็ น ้ อ ย ข้ อ สมมติ ว ่ า ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ แ บบพึ่ ง พากั น (interdependence) ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในโลกท� ำ ให้ ก ารมองอนาคตต้ อ งมี มุ ม มองแบบองค์ ร วมและแบบข้ า ม
ศาสตร์ (transdisciplinary) แนวคิดหนึง่ เป็นทีย่ อมรับในปัจจุบนั ทัง้ ในวงการวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
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และศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คือแนวคิดที่ว่าระบบเศรษฐกิจ
สังคม และระบบอืน่ ในระดับโลกล้วนพึง่ พาทรัพยากรของทัง้ โลก อีกทัง้ ยังเกีย่ วข้องและพึง่ พาซึง่ กันและ
กัน การศึกษาและการวางแผนเพือ่ ความยัง่ ยืนจึงต้องใช้ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญด้านเทคนิคและด้าน
องค์กรของทุกภาคส่วนทั้งโลก จึงจะประสบความส�ำเร็จได้
ความเกีย่ วเนือ่ งและพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างสิง่ ต่าง ๆ ในโลกนีท้ ำ� ให้การตัดสินใจและการด�ำเนิน
การด้านนโยบายจ�ำเป็นต้องมีมุมมองเชิงบูรณาการ นักอนาคตศาสตร์ในช่วงหลังจึงขยายมุมมองการ
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมผลกระทบและผลลัพธ์ทไี่ ม่ได้ตงั้ ใจไว้กอ่ น (unintended consequences) โดยไม่
จ�ำกัดเฉพาะผลกระทบขัน้ แรกของสาเหตุหรือหน่วยวิเคราะห์ทตี่ งั้ ใจไว้แต่ตน้ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยลดการประหยัดใช้พลังงานต่อหน่วย แต่ท�ำให้ผู้บริโภคใช้
พลังงานโดยรวมมากขึน้ เพราะคิดว่าได้ประหยัดพลังงานต่อหน่วยไปแล้ว หรือทีเ่ รียกว่าผลสะท้อนกลับ
(rebound effect) อีกกรณีหนึ่งคือ การใช้มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การใช้
หมวกกันน็อคและเข็มขัดนิรภัย ท�ำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือคนขับรถยนต์รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
จึงขับรถเสีย่ งมากขึน้ และอาจท�ำให้อบุ ตั เิ หตุโดยรวมไม่ลดลงหรือกลับเพิม่ ขึน้ มากกว่าเดิม ปรากฏการณ์
นี้เรียกว่าการชดเชยความเสี่ยง (risk compensation) หรือผลกระทบเพลซ์มัน (Peltzman effect)
อีกนัยหนึ่งของความเกี่ยวเนื่องและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสิ่งต่าง ๆ ในโลกคือ การตัดสินใจ
และการด�ำเนินการใด ๆ ย่อมจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญข้ามศาสตร์และสาขา ด้วยเหตุนี้
อนาคตศาสตร์จงึ พยายามก้าวพ้นความเชีย่ วชาญเฉพาะสาขาและการแบ่งแยกวิชาการและวิชาชีพออก
เป็นสาขาและกลุม่ ย่อย ด้วยความตระหนักว่า ไม่มศี าสตร์หรือสาขาหนึง่ เดียวทีส่ ามารถตอบค�ำถามหนึง่ ได้
ครบถ้วนทุกด้านทุกมุมมอง ดังนั้น หัวข้อด้านอนาคตศาสตร์จึงมักเน้นประเด็นที่วิเคราะห์และด�ำเนิน
การได้จากมุมมองของศาสตร์และสาขาที่หลากหลาย คณะผู้วิจัยงานด้านอนาคตศึกษาจึงมักมาจาก
หลากหลายสาขาที่ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเดียวกัน

อนาคตบางภาพดีกว่าภาพอื่น

อีกข้อสมมติหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศาสตร์คือความเชื่อที่ว่า อนาคตบางภาพดีกว่าอนาคตภาพ
อืน่ ดังนัน้ เมือ่ นักอนาคตศาสตร์วเิ คราะห์และสร้างชุดทางเลือกของอนาคตได้แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการ
ประเมินว่า ทางเลือกอนาคตไหนทีพ่ งึ ประสงค์มากกว่ากัน นักอนาคตศาสตร์อาจช่วยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการประเมินทางเลือกอนาคตให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ ด้วยการแสดงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตแต่ละภาพ หรือด้วยการวิเคราะห์คุณค่า (value) ที่ใช้ในการประเมินทางเลือกของอนาคตที่พึง
ประสงค์ รวมทัง้ การวิเคราะห์และแสดงข้อสมมติทเี่ ป็นพืน้ ฐานของคุณค่าในการประเมินให้กระจ่างแจ้ง
คุณค่าทีว่ า่ นีอ้ าจเป็นค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากล ซึง่ ไม่ขนึ้ อยูก่ บั พืน้ ทีห่ รือสังคมวัฒนธรรม
ใด หรืออาจเป็นคุณค่าเฉพาะพื้นที่หรือสังคมวัฒนธรรมก็ได้
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อนาคตศึกษากับทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง
การศึกษาอนาคตโดยพื้นฐานคือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันเพื่อ
สร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคต หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ย่อมไม่มีอดีต ไม่มีปัจจุบัน และไม่มีอนาคต
อนาคตศึกษาจึงเป็นศาสตร์ที่มุ่งท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ แล้วน�ำความ
เข้าใจนั้นมาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญของอนาคตศึกษา จุดเริ่มต้นของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
คือการพรรณนาและอธิบายการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่รูปแบบ ขอบเขต ระดับและความเร็วของการ
เปลีย่ นแปลง ไปจนถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการเปลีย่ นแปลงนัน้ งานด้านอนาคตศาสตร์จงึ อาจเหมือน
งานประวัตศิ าสตร์ตรงทีเ่ ป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในอดีตอย่างเป็นระบบ
ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือการน�ำความรู้นั้นมาคาดการณ์ต่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะแปร
เปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นฐานของการคงอยู่ของสรรพสิ่งในโลก และเป็นองค์ประกอบที่พบเห็นอยู่
ทั่วไป หนึ่งในไตรลักษณ์ตามหลักสัจธรรมทางพุทธศาสนาที่ระบุถึงปกติวิสัยหรือสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ คือ อนิจจัง ซึ่งหมายถึงความไม่เที่ยงหรือความไม่ถาวรคงที่แน่นอนและอยู่สภาพเดิมตลอด
ไป ตามแนวคิดดังกล่าว สรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมและคง
สภาพอย่างเดิมได้ตลอดไป เพียงแต่บางสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงช้า จนดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลง บางอย่าง
อาจเปลี่ยนแปลงเร็ว จนสังเกตไม่ทัน
การเปลีย่ นแปลงมีผลอย่างยิง่ ต่อการด�ำรงชีพและวิถชี วี ติ ของมนุษย์ โดยเป็นบ่อเกิดของทัง้ โอกาส
ความคาดหมาย และความหวัง รวมถึงความไม่แน่นอน ความกังวล หรือแม้แต่ความกลัว การใช้ชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นความสนุกสนาน ตื่นเต้นและท้าทายส�ำหรับบางคน แต่ส�ำหรับคน
อื่น อาจท�ำให้เกิดความสับสนและเหน็ดเหนื่อย ความรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของสติ
ของมนุษย์ และความเชื่อที่ว่า มนุษย์เราสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับปัจเจกหรือใน
ระดับสังคม ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองของมนุษย์
นั ก ปรั ช ญาได้ เ สนอและถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ ความหมายของค� ำ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงมาเป็ น
เวลานาน และมีประเด็นปลีกย่อยที่จะสนใจแต่เกินขอบเขตเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ อย่างไรก็ตาม
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ในบทนี้ ขอก�ำหนดนิยามพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับการท�ำความเข้าใจเกี่ยว
กับอนาคตไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงคือความแตกต่าง (difference) หรือความผิดกัน (non identity) ใน
คุณลักษณะของสิง่ (things)29 ตัวอย่างหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลง (change) เกิดขึน้ เมือ่ อุณหภูมริ ะหว่าง
ต�ำแหน่งหนึง่ กับอีกต�ำแหน่งหนึง่ บนผืนโลกแตกต่างกัน หรือเมือ่ ความกดดันอากาศทีว่ ดั ได้ในพืน้ ทีห่ นึง่
แตกต่างจากอีกพืน้ ทีห่ นึง่ อย่างไรก็ตาม ในบริบททัว่ ไปและในการศึกษาอนาคต ค�ำว่าการเปลี่ยนแปลง
สื่อถึงความแตกต่างในคุณลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
มิติของเวลา (temporal change)
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวพันกับแนวคิดว่าด้วยสาเหตุ (cause) แม้ว่ายังมีข้อถกเถียง
ในเชิงปรัชญา แต่ก็เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในวงการปรัชญาตะวันตกว่า การเปลี่ยนแปลงสามารถ
แยกออกจากสาเหตุได้ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาเหตุ (uncaused change) สามารถเกิด
ขึ้นได้ทั้งในเชิงแนวคิด (conceptually) และในสภาพจริง ดังในกรณีของการสลายกัมมันตรังสี
(radioactive decay) ในทางกลับกัน สาเหตุประการหนึ่งอาจท�ำให้สิ่งหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นได้
ด้วยเหตุนี้ สาเหตุจึงไม่ได้เป็นทั้งเงื่อนไขจ�ำเป็น (necessary condition) และเงื่อนไขเพียงพอ (sufficient condition) ของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งหนึ่งสิ่งใด30

ระดับการเปลี่ยนแปลง

ความสนใจในอนาคตศึกษาเพิม่ มากขึน้ ในช่วงนี้ ส่วนหนึง่ น่าจะมาจากความตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วและในวงกว้างในด้านต่าง ๆ ของโลกปัจจุบัน นับตั้งแต่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีรอบตัว
อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�ำ
วัน มนุษย์ในโลกปัจจุบนั ใช้โทรศัพท์มอื ถืออยูต่ ลอดเวลา จนเหมือนกับเป็นส่วนหนึง่ ของร่างกายมนุษย์
และดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว แต่ไม่นานมานี้ คนจ�ำนวนมากยังไม่มีแม้แต่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่บ้าน
เศรษฐกิจโลกทีเ่ ชือ่ มโยงกันอย่างแยกไม่ออกก็ดเู หมือนจะเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ถึงกับต้องมีชอ่ งข่าว
เศรษฐกิจของสถานีโทรทัศน์ที่เสนอข่าวอยู่ตลอดเวลา และมีข้อมูลราคาการซื้อขายหุ้นวิ่งตรงข้างล่าง
จอโทรทัศน์อยูต่ ลอดเวลา ในด้านการเมืองก็ดเู หมือนจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ทุก ๆ วันดูเหมือน
จะมีการประชุมผู้น�ำประเทศ มีการชุมนุมประท้วงไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง มีการต่อสู้และท�ำสงคราม
ในพื้นที่ใดที่หนึ่งในโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับโลกมาพร้อมกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและพยากรณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไร
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเหล่านี้ เกิดขึ้นไป
พร้อมกับการรับรู้ข้อมูลในปริมาณและความรวดเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ชีวิตคนเราในปัจจุบันก็
เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาในหลายรูปแบบ ทั้งบนสื่อโซเชียล ทั้งทางเฟซบุ๊ก ไลน์และทวิตเตอร์
เว็บไซต์ส�ำนักข่าว และรายการข่าวทางโทรทัศน์ ข้อมูลและข่าวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่น�ำเสนอภาพของ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องราว รูปแบบและระดับความเร็วต่าง ๆ รายงานข่าวที่เปลี่ยนทุกชั่วโมง และ
ข่าวด่วนที่เปลี่ยนทุก ๆ นาที จะเห็นได้ว่า สังคมเราให้ความสนใจและความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงที่ ความสนใจดังกล่าวสะท้อนสัญชาตญาณและประสาทสัมผัส
ของมนุษย์ที่รับรู้และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา แทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่
ไม่เปลี่ยนแปลงและคงที่อยู่เช่นเดิม
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ในช่วงหลัง เราอาจได้ยินคนพูดหรืออ่านเจอหัวข้อบทความในนิตยสารที่ว่า อินเทอร์เน็ตหรือ
เทคโนโลยีบางอย่างท�ำให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงไป ประโยคดังกล่าวคงเป็นเพียงแค่การสร้างความ
ตืน่ เต้นและน่าสนใจให้กบั ผูฟ้ งั และผูอ้ า่ น เพราะในความเป็นจริง อินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำ� ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง
เปลีย่ นไป แน่นอนว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำ� ให้ชวี ติ คนเราและสังคมมนุษย์เปลีย่ น
ไปมาก เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ทั้งการแพทย์ การเกษตร การเดินทาง ฯลฯ และ
การเปลีย่ นแปลงด้านการเมืองในอดีต ทัง้ ระบอบการปกครอง รัฐบาล ผูน้ ำ� ประเทศ รวมไปถึงสงคราม
ระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เป็นประเด็นส�ำคัญอยู่ในปัจจุบัน
เหตุการณ์และสาเหตุเหล่านี้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และชัดเจน โดยส่งผลกระทบต่อชีวิต
คน สังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ทเี่ กิดขึน้ นี้ หลายสิง่ หลายอย่างก็อาจไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปมาก
นัก จากมุมมองดังกล่าว ก็อาจมีคนโต้แย้งได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมาไม่ได้ท�ำให้
ความโหยหาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนของมนุษย์ลดน้อยลงไป มนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่เช่นเดิม เพียงแต่
รูปแบบปฏิสัมพันธ์อาจเปลี่ยนไปเท่านั้น ส่วนในด้านการเมือง ก็อาจมีข้อโต้แย้งว่า การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือผูน้ ำ� ประเทศก็อาจไม่ได้ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างการเมืองเท่าใด เพราะกลุม่
ทุนก็ยงั คงกุมอ�ำนาจอยูเ่ หมือนเดิม สังคมโลกสังคมไทยก็ยงั ประสบปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ความยากจน
และความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อมอยูเ่ ช่นเดิม ตามความคิดนี้ ค�ำอ้างว่ามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อยู่
มากนั้น ละเลยประเด็นปัญหาหลายอย่างในเชิงโครงสร้างที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและความคงที่เป็นพื้นฐานของหลักการส�ำคัญในการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์อนาคต กล่าวคือ การศึกษาอนาคตต้องระบุได้ว่า อะไรบ้างได้
เปลี่ยนแปลงไป และในรูปแบบและระดับเท่าใด พร้อมกันนี้ ก็ต้องระบุถึงและเข้าใจด้วยว่า อะไรบ้าง
ที่ยังคงเหมือนเดิม และไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อนาคตทางเลือก

อีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาคืออนาคตทางเลือก ซึ่งหมายถึงการท�ำความเข้าใจ
ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างในอนาคตตามระดับความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ทั้งนี้
สังเกตได้จากค�ำว่า futures ที่เติม s เพื่อสื่อถึงความเป็นพหูพจน์ของอนาคต แนวคิดอนาคตทาง
เลือกนี้ส่ือให้เห็นว่า การศึกษาอนาคตไม่ได้มุ่งไปที่การท�ำนาย (predict) ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขี้น
แต่เป็นการวิเคราะห์หาภาพอนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับความเป็นไปได้ต่าง ๆ เพื่อวางแผน
และเตรียมพร้อมรับมือกับภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวคิดอนาคตทางเลือกเกี่ยวโยงกับแนวคิด
ความไม่แน่นอนและความแน่นอน รวมถึงข้อสมมติ (assumptions) ของภาพอนาคตที่คาดการณ์ไว้
การพยากรณ์ (forecast) หรือการคาดการณ์จะแม่นย�ำหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อสมมติที่ตั้งไว้เกี่ยว
กับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้างนอก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงข้างใน

การศึกษาอนาคตโดยเฉพาะในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงสองส่วน ส่วน
แรกคือการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร ระบบ
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หรือพื้นที่ที่สนใจ เพื่อค้นหาและสร้างภาพอนาคตทางเลือก ส่วนที่สองเป็นการก�ำหนดและด�ำเนิน
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ด้วยการวางแผนและการด�ำเนินการ รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
โลกภายนอกและภายในองค์กรเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
และเป็นพื้นฐานของทางเลือกว่าจะท�ำอะไรได้บ้างเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่ต้องการ เมื่อได้เลือก
เส้นทางที่ต้องการด�ำเนินการแล้ว จึงเป็นการวางแผนและการด�ำเนินการตามแผนต่อไป
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกไม่ได้ก�ำหนดภาพอนาคตของปัจเจกบุคคล
องค์กร หรือสังคมที่ตายตัวเสมอไป แต่ละคนแต่ละองค์กรมีทางเลือกที่สามารถด�ำเนินการได้ เพื่อให้
ภาพอนาคตเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนแต่ละองค์กร
สามารถสร้างอนาคตได้ตามทีต่ นเองต้องการได้ทงั้ หมดและเสมอไป ข้อจ�ำกัดและเงือ่ นไขภายนอกก็มี
ผลต่อทางเลือกและภาพอนาคตที่แต่ละคนสามารถสร้างได้เช่นกัน

มิติของการเปลี่ยนแปลง

ในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงเพือ่ เป็นฐานส�ำหรับการศึกษาอนาคต นักอนาคตศาสตร์มกั วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ (1) ที่มาของการเปลี่ยนแปลง (2) ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง
(3) อัตราการเปลี่ยนแปลง และ (4) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง31

ที่มาของการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสองแหล่งด้วยกัน คือ จากโลกภายนอกและจากภายในตัวเอง การ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกมีผลต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน
มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมภายนอก ภาพอนาคตเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของการ
เปลีย่ นแปลงของทัง้ สองแหล่งนี้ แนวคิดเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็นพืน้ ฐานของกระบวนการศึกษา
อนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทใี่ ช้อยูท่ วั่ ไป การกวาดสัญญาณเป็นขัน้ ตอนและวิธกี ารหนึง่
ในการท�ำความเข้าใจกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกและอาจมีผลต่อปัจเจกและองค์กร ในขณะ
ทีก่ ารก�ำหนดภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ การสร้างวิสยั ทัศน์ และการพยากรณ์ยอ้ นกลับ (backcasting)
น�ำไปสู่การวางแผนและการด�ำเนินการที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่กว้างกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการศึกษาอนาคต นักอนาคตศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ไม่ใช่
เพราะเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในระดับโลกส�ำคัญกว่าในระดับท้องถิน่ หรือในระดับปัจเจก แต่เป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมักมองไม่เห็นหรือมองเห็นไม่ชัดเจนจากมุมมองในระดับที่เล็ก
ลงมา เนือ่ งจากคนทัว่ ไปโดยมากให้ความสนใจและความส�ำคัญกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทีเ่ กิดรอบ
ข้างตนเอง ความเข้าใจในการเปลีย่ นแปลงในระดับโลกท�ำให้ปจั เจกและองค์กรสามารถวิเคราะห์ได้วา่
การเปลีย่ นแปลงในระดับโลกจะมีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองหรือไม่ และต้องวางแผนเพือ่ เตรียม
พร้อมและรับมือได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน ความเข้าใจในการเปลีย่ นแปลงระดับโลกก็ทำ� ให้สามารถ
ตัดสินใจได้วา่ แต่ละคนแต่ละองค์กรเห็นทางเลือกและตัดสินใจมีสว่ นร่วมในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ที่ท�ำให้ภาพอนาคตดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง
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ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ ศึกษาอนาคตเพือ่ การวางแผนในระดับองค์กร การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงมุ่งไปที่หน่วยวิเคราะห์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในองค์กร ระดับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรหรือพื้นที่ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงในระดับสภาพแวดล้อมขององค์กรอาจสังเกตได้
ง่าย เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กรและเกิดอยู่เป็นประจ�ำ คล้ายกับคลื่นเหนือน�้ำทะเลใน
มหาสมุทรที่ปรับระดับสูงต�่ำตามความรุนแรงของลมที่พัดอยู่เหนือน�้ำ แต่การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
อาจขึ้นอย่างช้า ๆ ในระดับที่ลึกกว่า แต่มีผลกระทบในวงกว้างกว่าและหลีกเลี่ยงได้ยากกว่า ดังเช่น
คลื่นใต้น�้ำในมหาสมุทร
อย่างไรก็ตาม การแบ่งระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับสภาพแวดล้อมกับระดับโลกมีนัยที่ขึ้นอยู่
กับบริบทของประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ หนึ่งในตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ระดับสภาพแวดล้อมกับระดับโลกคือเหตุการณ์นำ�้ ท่วม สถานการณ์นำ�้ ท่วมในลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาอาจถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประจ�ำในระดับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นี้ แต่หากช่วงเวลาและความถี่
ของน�้ำท่วมเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มเดิม และหากสาเหตุของน�ำ้ ท่วมส่วนหนึ่งเกิดจากระดับน�ำ้ ทะเล
ที่สูงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นเป็นสถานการณ์น�้ำท่วมนั้น อาจสื่อถึงสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในระดับโลก เหตุการณ์น�้ำท่วมอาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกด้วยเช่นกัน
อีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่พนักงานจ�ำนวนหนึ่งต้องออกจากงานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
องค์กรหรือระดับท้องถิ่น แต่อาจเกิดจากสาเหตุที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
เนือ่ งจากประเทศอืน่ มีตน้ ทุนแรงงานทีถ่ กู กว่า หรือเกิดจากนโยบายกีดกันการค้าของประเทศผูซ้ อื้ สินค้า
ในทวีปอเมริกาเหนือหรือยุโรป ซึ่งเป็นปัจจัยในระดับโลก เป็นต้น
ในกระบวนการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอนาคต ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมักแบ่งออก
เป็นกลุ่มตามสาขาหรือหัวข้อที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น กรอบแนวคิดหนึ่งที่นิยมใช้ในกลุ่ม
นักอนาคตศึกษาและคาดการณ์คือ STEEP (social, technological, economic, environmental, 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 ซึ่งเพิ่มประเด็นด้านจริยธรรม (ethics) และด้านประชากร (demographic) และ PMESII-PT (political, military, economic, social, information, infrastructure, physical environment, and time) ไม่ว่าจะใช้กรอบแนวคิดใดก็ตาม ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดเหล่านี้คือ ปัจจัยที่แยกออกมาเป็นกลุ่มเหล่านี้ มีผลกระทบซึ่งกันและกัน แม้ว่า
เราไม่อาจสามารถระบุและท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในทุกด้านได้ แต่การระบุและเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญในระดับโลก มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตระยะยาว

ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์หลักของการกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงคือการมองให้เห็นภาพชัดที่สุดภายในระยะ
ห่างจากจุดมองของแต่ละคน โดยอาจเป็นการมองระดับภายในองค์กรไปจนถึงระยะห่างออกไปใน
ระดับประเทศและระดับโลก วัตถุประสงค์ของการกวาดสัญญาณที่มุ่งไปที่ภาพที่ไกลที่สุดนั้น สะท้อน
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อยู่ในค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ค�ำว่า horizon scanning ที่ใช้สื่อถึงการกวาดสัญญาณ นอกเหนือจากค�ำ
ว่า environmental scanning ที่ใช้อยู่ทั่วไป ค�ำว่า horizon หรือเส้นขอบฟ้าสื่อถึงจุดไกลสุดบนโลก
นี้ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
อย่างไรก็ตาม การกวาดสัญญาณการเปลีย่ นแปลงไม่ได้มกี รอบเพียงในด้านพืน้ ที่ (space) เท่านัน้
แต่มกี รอบด้านเวลา (time) ด้วยเช่นกัน โดยอาจแบ่งเป็นกรอบเวลาระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
ในโครงการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนมักมีการก�ำหนดปีเป้าหมาย เช่น พ.ศ.2575,
พ.ศ.2580, ค.ศ.2030, ค.ศ.2040 หรืออาจก�ำหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ เช่น ระยะเวลา 5 ปี 10 ปี
หรือ 20 ปี ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ ของการก�ำหนดช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ตัวเลข
ที่ใช้จึงมักเป็นตัวเลขกลม ๆ ที่ไม่ได้สื่อถึงความเฉพาะเจาะจงของปีใดเป็นพิเศษ
ช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยังแปรผันไปตามประเด็นและหัวข้อที่สนใจ บางเรื่อง
มีความหมายและนัยของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
ขณะที่การเปลี่ยนทางการเมืองมักเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น นักอนาคตศาสตร์มักให้ความสนใจ
กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ซึ่งมักใช้เวลานานกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในระดับองค์กรหรือระดับท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ งานคาดการณ์ระดับโลก
จ�ำนวนมากจึงตั้งช่วงระยะเวลาการวิเคราะห์ไว้ที่ 20 หรือ 30 ปีจากเวลาปัจจุบัน
ข้อโต้แย้งหนึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาการคาดการณ์คือช่วงเวลา 20 ปียาวเกินไป ปัจจัยหลายอย่าง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพียงไม่กี่ปีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ที่ผ่านมางานวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือประเทศโดยมากจึงมุ่งไปที่ระยะเวลา 3-5 ปีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การ
มองภาพระยะยาวเกินไป อาจเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรในการคาดการณ์และวางแผนโดยใช่
เหตุ อย่างไรก็ตาม การมองภาพระยะยาวเป็นเรื่องส�ำคัญ ทั้งในด้านระยะเวลาของผลกระทบที่เกิด
จากการตัดสินใจในปัจจุบัน และในด้านระยะเวลากว่าที่องค์กรหรือปัจเจกสามารถผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างได้จริง
การตัดสินใจหลายอย่างในปัจจุบันมีผลสืบเนื่องเป็นเวลานาน นับตั้งแต่การตัดสินใจส่วนบุคคล
เช่น การตัดสินใจซือ้ หรือผ่อนบ้าน การเลือกคูค่ รอง ไปจนถึงการตัดสินใจระดับประเทศ เช่น การตัดสิน
ใจลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเมือง การลงทุนในระบบการศึกษาและการ
วิจัยพื้นฐาน เป็นต้น การตัดสินใจบางอย่างอยู่ติดกับประเทศ พื้นที่และสังคมนั้นเป็นเวลานานมาก
เช่น การเลือกมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเลือกแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
การเลือกมาตรฐานขับรถบนช่องเลนซ้ายของถนน การเลือกขนาดกว้างของรางรถไฟแบบสแตนดาร์ด
เกจ เป็นต้น เนื่องจากการตัดสินใจในปัจจุบันมีผลระยะยาวไปอีกเป็นเวลานาน การคาดการณ์ระยะ
ยาวจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจและวางแผนด�ำเนินการในปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่
เทคโนโลยี มักไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ มาก่อนหน้านั้น การเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผันหรือดิสรัปชัน (disruption) มักเกิดมาจากการเปลีย่ นแปลงในระดับเล็กย่อย แต่สะสมการ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนผ่านจุดผลิกผัน (tipping point) ที่สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตาม
แนวคิดนี้ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายกรณีต้องใช้เวลานานหลายปีหรือหลายทศวรรษ
กว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน การมองภาพอนาคตทางเลือกในระยะยาวจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
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อัตราการเปลี่ยนแปลง

ความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับเร็วช้าขนาดไหนและในรูปแบบใด ถือเป็นพื้นฐานของ
การคาดการณ์อนาคต การเปลี่ยนแปลงมีทั้งที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างช้า ๆ ไปเรื่อย ๆ ในระยะยาว
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาสั้น และไม่ต่อเนื่องจากแนวโน้ม
เดิม การคาดการณ์เหตุการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นไปง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลง
แบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมนุษย์มีเวลาในการท�ำความเข้าใจและปรับตัวกับสิ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง
และมีประสบการณ์ในการรับรู้และคาดเดาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามแนวโน้มเดิมได้ การคาด
การณ์แนวนีค้ อื การต่อแนวโน้ม (trend extrapolation) ซึง่ ถือเป็นวิธกี ารพืน้ ฐานในการคาดการณ์ภาพ
อนาคต นักอนาคตศาสตร์บางคนเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นการสร้างภาพอนาคตฐาน (baseline future)32
ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�ำนวนมากไม่ได้เป็นไปตามแนวโน้มเดิม อย่างน้อย
จากมุมมองของคนหรือองค์กรที่ไม่ได้กวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปนอกขอบเขตองค์กรหรือพื้นที่
แวดล้อมรอบตัว เหตุการณ์ท�ำนองนี้มีอยู่จ�ำนวนมากในประวัติศาสตร์ เช่น วิกฤติน�้ำมันในพ.ศ.2516
วิกฤตการณ์การเงินในเอเชียพ.ศ.2540 หรือที่เรียกว่าวิกฤติต้มย�ำกุ้ง วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์หรือวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ในพ.ศ.2550 เหตุการณ์ก่อการร้าย 9-11 รวมไปถึงการเกิดโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ไป
ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็วและผลิกผันไปจากแนวโน้มเดิม มักท�ำให้ผู้คนไม่สามารถ
รับมือได้ เพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือมีอยู่น้อยมาก และไม่ได้วางแผนเตรียมพร้อมไว้
การเปลีย่ นแปลงแบบผลิกผัน ไม่ตอ่ เนือ่ งและเหนือความคาดหมายนีเ้ ป็นอีกสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
ต้องมีการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบ เนื่องจากไม่สามารถท�ำนายได้หรือท�ำนายได้ยากว่า เหตุการณ์
ที่ไม่ต่อเนือ่ งจะเกิดขึน้ เมื่อใดและในรูปแบบใด เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องนี้อาจมีผลกระทบในวง
กว้าง นักอนาคตศาสตร์จงึ ให้ความสนใจและความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการเปลีย่ นแปลงรูปแบบดังกล่าว
โดยเฉพาะเหตุการณ์หรือปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญในระดับโลกและในระยะยาว

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยเส้นกราฟลักษณะต่างกัน ในภาพรวม
สามารถแบ่งรูปแบบการเปลีย่ นแปลงได้ 4 แบบด้วยกัน33แบบแรกการเปลีย่ นแปลงเป็นเส้นตรง (linear)
สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงคงที่ในทุกช่วงเวลา แม้ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงนี้
สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความเป็นจริงแทบไม่มีรูปแบบที่เป็นเส้นตรง
แบบที่สองการเปลี่ยนแปลงแบบเลขชี้ก�ำลังหรือเอกซ์โพเนนเชียล (exponential) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเพิ่มขึ้นตามขนาดหรือจ�ำนวนรวมของปัจจัย
ที่วิเคราะห์ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้มีอยู่มาก อาทิ การขยายตัวของไวรัสและเชื้อโรค
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ การค�ำนวณดอกเบี้ยแบบทบต้น รวมไปถึงกฎ
ของมัวร์ (Moore's law) ซึ่งอธิบายปริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจรรวมที่คาดว่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัว
ประมาณทุกสองปี และต่อมาใช้ในการท�ำนายการพัฒนาความเร็วของไมโครโปรเซสเซอร์ นัยส�ำคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น
อาจท�ำให้การเตรียมพร้อมรับมือเป็นไปได้ยากมากขึ้น
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รูปแบบที่สามของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นก�ำกับ (asymptotic) หรือเชิง
ลอการิทึม (logarithm) เมื่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเข้าสู่ขีดจ�ำกัด โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ตามช่วงเวลาที่ผ่านไป ในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง (Law of diminishing
returns) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเข้าสู่ขีดจ�ำกัด ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในรูป
แบบนี้ ได้แก่ กรณีท่ีการเพิ่มจ�ำนวนคนงานในการก่อสร้างอาคารอาจท�ำให้สามารถท�ำงานได้เร็วมาก
ขึน้ แต่เมือ่ เพิม่ จ�ำนวนคนงานไปเรือ่ ย ๆ ก็ไม่ได้เพิม่ ความเร็วในการสร้างอาคารเท่าใดนัก นักเรียนอ่าน
หนังสือเตรียมสอบเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง มักเริ่มรู้สึกล้าและเหนื่อยมากขึ้นในชั่วโมงหลัง ๆ และ
เริ่มจ�ำอะไรไม่ค่อยได้ เกษตรกรเติมปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชไร่ แต่เติมไปมาก ๆ ก็ไม่ได้ท�ำให้ผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้นเท่าใดนัก ผลตอบแทนหรืออัตราก�ำไร (profit margin) จากนวัตกรรมที่ตอนแรกอยู่ในระดับ
สูงมาก เมือ่ วันเวลาผ่านไป มีสนิ ค้าคูแ่ ข่งหรือทดแทน และผูบ้ ริโภคต้องการสินค้าใหม่ ก็อาจท�ำให้อตั รา
ก�ำไรลดลงไปเรื่อย ๆ ได้
การประเมินปรากฏการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงในรูปแบบลอการิทมึ นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั มุมมองของแต่ละ
คน บางคนอาจมองว่าการเพิม่ ขึน้ แบบลอการิทมึ ยังคงแสดงถึงการเพิม่ ขึน้ ของปัจจัยนัน้ แต่บางคนอาจ
มุ่งเน้นไปที่อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงมากกว่า ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้จะช่วย
ให้สามารถคาดการณ์ได้วา่ สิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ นัน้ อยู่ในช่วงการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว หรืออยูใ่ นช่วง
ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงเริ่มลดลงและเข้าสู่ขีดจ�ำกัดช่วงสุดท้ายแล้ว
รูปแบบสุดท้ายคือการเปลีย่ นแปลงแบบวงจร (cyclic) ซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงกลับไปกลับมาระ
หว่างค่าสูงสุด (maximum) กับค่าต�่ำสุด (minimum) การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลาย ๆ อย่าง
เป็นไปในรูปแบบลูกตุ้มที่ย้อนกลับไปกลับมา หรือแบบหยินหยาง เช่น การเพิ่มขึ้นลดลงของอุณหภูมิ
ตามฤดูกาล การขึ้นลงของระดับน�้ำทะเล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเศรษฐกิจ เช่น วงจรหรือ
วัฏจักรทางเศรษฐกิจทีม่ เี ติบโตและมีการถดถอยลดลง และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เช่น ชัยชนะ
ในการเลือกตั้งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะระหว่างขั้วการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมกับแนวก้าวหน้า เป็นต้น
ความเข้าใจในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบนี้ ท�ำให้สามารถคาดการณ์ได้วา่ น่าจะมีการย้อนกลับของกระแส
ได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นลักษณะแบบต่อเนื่อง ส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อ
เนื่องสามารถแสดงได้ดว้ ยกราฟตัวเอส หรือทีเ่ รียกว่า เอสเคิรฟ์ (S-curve) โดยแบ่งช่วงการเปลีย่ นแปลง
ออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ (1) ยุคเก่า คือ ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงน้อยและเป็นไปตามแนวโน้มเดิม
(2) ยุคเปลี่ยนผ่าน คือ ช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากเหตุการณ์ใหม่
ทีแ่ ตกต่างจากเดิมและไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน และ (3) ยุคใหม่ คือ ช่วงเวลาทีป่ จั จัยและคุณลักษณะของ
ระบบนัน้ แตกต่างจากเดิมไปมาก แต่เริม่ ลงตัวแล้ว แนวคิดเอสเคิรฟ์ นีน้ ยิ มใช้อธิบายการแพร่ขยายด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงแบบเอสเคิร์ฟกับแบบเอกซ์โพเนนเชีย
ลอยู่ตรงที่ความตระหนักว่า การเติบโตใด ๆ ย่อมมีขอ้ จ�ำกัด จึงไม่มกี ารเติบโตแบบเอกซ์โพเนนเชียลไปได้
เรื่อย ๆ และตลอดไป ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตที่ลดลงอาจแสดงถึงขีดจ�ำกัดที่มีอยู่ของระบบ
ในปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นของเอสเคิร์ฟใหม่ก็เป็นได้
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
เนือ้ หาข้างต้นอธิบายแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง แต่การวิเคราะห์ภาพอนาคตและการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ จ�ำเป็นต้องพึง่ ทฤษฎีบางประการทีอ่ ธิบายการเปลีย่ นแปลงในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
มาก่อนในอดีต แล้วน�ำทฤษฎีนนั้ มาเป็นกรอบในการคาดการณ์ภาพอนาคต นักอนาคตศาสตร์ทผี่ า่ นมา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจากหลายศาสตร์ นับตั้งแต่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา ไปจนถึงทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยา ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนววิทยาศาสตร์
มักใช้กบั การพยากรณ์อนาคตของเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ โดยเน้นความเป็นวัตถุวสิ ยั (objectivity)
ของการวิเคราะห์ ส่วนทฤษฎีดา้ นสังคมศาสตร์และจิตวิทยามักใช้เป็นกรอบวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ทีม่ าจากความเป็นอัตวิสยั ของคนในสังคม เช่น คุณค่าและความเชือ่ ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงมีผลต่อวิธี
การทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาคต ซึง่ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์และเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมได้

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์

กลุ่มทฤษฎีส�ำคัญที่เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ใช้คาดการณ์อนาคตคือทฤษฎีจาก
วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (physical/natural sciences) โดยเฉพาะทฤษฎี
ฟิสิกส์ ทฤษฎีกลุ่มนี้เน้นเน้นสภาพวัตถุวิสัยของปรากฏการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์แบบฟิสกิ ส์ของไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ซึง่ เน้นแสดง
ภาพแบบย่อส่วน (reductionism) และกลไก (mechanics) ของสาเหตุและผลลัพธ์ โดยมักใช้ในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีความซับซ้อน กรอบแนวคิดแบบนิวตันกลายเป็นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานาน และมีอิทธิพลต่อสังคมศาสตร์หลายสาขา โดยเฉพาะ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบนิวตันได้รับการประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์อนาคต โดย
ยึดหลักการพื้นฐานที่ว่า นักวิเคราะห์สามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ถ้าสามารถทราบถึงกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล หรือสาเหตุกับผลลัพธ์ได้ ภาย
ใต้ข้อสมมติว่าความสัมพันธ์นั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไปในลักษณะเดิม การพยากรณ์ตามแนวคิดนี้มุ่งสร้าง
ความแม่นย�ำของการพยากรณ์ให้ได้มากที่สุด
แนวคิดฟิสิกส์ในยุคต่อมาได้ท้าทายกระบวนทัศน์แบบนิวตัน หนึ่งในนั้นคือทฤษฎีสัมพัทธภาพ
(relativity) ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทฤษฎีนี้ได้ขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับความจริงที่เกี่ยวโยงกับ
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เวลาและพืน้ ที่ (time and space) โดยล้มล้างความคิดทีม่ มี าแต่เดิมว่า เวลาเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างวัตถุวสิ ยั
และเหมือนกันส�ำหรับทุกคน และแยกออกจากพื้นที่ได้ อีกแนวคิดหนึ่งที่ท้าทายการมองความจริงแบบ
หนึง่ เดียวคือแนวคิดฟิสกิ ส์ควอนตัม ซึง่ ได้กอ่ ร่างขึน้ มาอย่างชัดเจนในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทฤษฎี
ควอนตัมได้ท้าทายข้อสมมติแต่เดิมเกี่ยวกับมุมมองว่าด้วยวัตถุวิสัยของความจริง งานวิจัยจ�ำนวนมาก
ได้พยายามพิสูจน์และค้นหาหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎีดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือ บทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ในโลกระดับจุลภาคที่ประกอบด้วยอะตอมและอนุภาค ซึ่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ก�ำหนดโดยกลศาสตร์ควอน
ตัม (quantum mechanics) คนสองคนสามารถสังเกตปรากฏการณ์เดียวกัน แต่เห็นเป็นข้อเท็จจริง
ที่แตกต่างกันได้ กล่าวคือ สิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงนั้น สามารถมีความเป็นอัตวิสัยได้ ทั้งทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพและทฤษฏีควอนตัมสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ของอนาคตศึกษาในยุคทศวรรษที่ 1970 เป็นต้น
มาที่มองอนาคตเป็นพหูพจน์ และไม่ได้มีอยู่หนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นอนาคตที่เป็นอัตวิสัยและขึ้นอยู่กับ
มุมมองของแต่ละคนหรือกลุ่มคน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์กับทฤษฎีควอนตัมอาจดูเหมือนห่างไกลเกินกว่าที่จะน�ำมาใช้
ในการคาดการณ์อนาคต แต่การมองอนาคตด้วยมิติเวลาที่แตกต่างจากเดิม อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการคาดการณ์อนาคตสามารถจินตนาการความเป็นไปได้อื่น ๆ ที่แตกต่างจากภาพเดิมได้
ตัวอย่างเช่น ในโครงการมองภาพอนาคตของ Army Medical Department ของสหรัฐอเมริกา
ซึง่ ด�ำเนินกระบวนการโดย Institute for Alternative Futures ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ลองใช้แนวคิดเกีย่ ว
กับเวลาที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์ไตน์ และได้สร้างภาพอนาคตที่ตั้งอยู่บนข้อสมมติ
ว่า คนรุ่นใหม่มีความคิดเกี่ยวกับเวลาและมีปฏิสัมพันธ์กับเวลาในรูปแบบที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน35
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้เวลาในรูป
แบบที่แตกต่างคนรุ่นก่อนเท่านั้น แต่อาจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสมองและระบบ
ประสาทของคนรุ่นใหม่ด้วยก็เป็นได้ ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีพื้นฐานจากฟิสิกส์สามารถน�ำมา
ใช้เป็นฐานความคิดในการมองอนาคตที่แตกต่างจากเดิมได้
ความท้าทายหนึ่งของการคาดการณ์อนาคตคือการจินตนาการภาพอนาคตที่หลุดออกจากกรอบ
ความคิดที่มีอยู่แต่เดิม ขั้นตอนส�ำคัญในช่วงแรกของกระบวนการคาดการณ์จึงอยู่ที่การโน้มน้าวความ
คิดของผู้เข้าร่วมกระบวนการให้ก้าวพ้นกระบวนทัศน์เดิมที่ท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพใหม่ขึ้นได้

ทฤษฎีความซับซ้อน

นับตัง้ แต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ศาสตร์ดา้ นการศึกษาอนาคตมีววิ ฒ
ั นาการไปตามกระบวนทัศน์เกีย่ ว
กับอนาคตทีป่ รับเปลีย่ นไป จากทีแ่ ต่เดิมมองว่าอนาคตเป็นผลลัพธ์สบื เนือ่ งจากอดีต เป็นอนาคตทีม่ ที าง
เลือกและเปิดกว้างมากขึน้ ทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์สำ� คัญทีพ่ ฒ
ั นาเป็นพืน้ ฐานของการศึกษาอนาคตในช่วงดัง
กล่าวคือแนวคิดโครงสร้างแบบกระจาย (dissipative structure) ของอิลยา พริโกกีน (Ilya Prigogine)
นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบลสาขาเคมีในพ.ศ. 2520 ทฤษฎีโครงสร้างแบบกระจาย
เป็นพืน้ ฐานของงานวิจยั เกีย่ วกับระบบจัดการตนเอง (self-organizing systems) ซึง่ อธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ด้วยปัจจัยทีม่ ากกว่ากลไกแบบสาเหตุและผลลัพธ์ (cause-effect mechanism) ธรรมดา โดยเพิม่
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การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากความบังเอิญ (chance) และความอลวนหรือเคออส (chaos) ทีท่ ำ� ให้เกิดความ
ซับซ้อน (complexity) ในระบบต่าง ๆ ทฤษฎีนเี้ สนอว่า ระบบปิด (closed systems) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ
ทีเ่ ป็นไปตามกฎฟิสกิ ส์แบบนิวตัน สามารถคงอยูไ่ ด้ไปพร้อมกับระบบเปิด (open systems) ทีเ่ อนโทรปี
(entropy) น�ำไปสูส่ ภาวะเคออส และท�ำให้เกิดระบบที่มีศักย์สูงกว่า (higher order systems) ระบบ
ทีม่ คี วามซับซ้อนสูงนีอ้ อ่ นไหวต่อเงือ่ นไขตัง้ ต้น (initial conditions) มาก กล่าวคือ ค่าตัง้ ต้นเปลีย่ นแปลง
เพียงเล็กน้อย ก็อาจขยายผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้
แนวคิดเคออสและความซับซ้อนของระบบได้กลายเป็นทฤษฎีสำ� คัญทีน่ กั อนาคตศาสตร์ใช้อธิบาย
การเปลีย่ นแปลงด้านทีน่ ำ� ไปสูภ่ าพอนาคตทีแ่ ตกต่างไปอย่างมากจากภาพและแนวโน้มในปัจจุบนั งาน
คาดการณ์ภาพอนาคตจ�ำนวนมากได้ใช้กรอบแนวคิดระบบทีซ่ บั ซ้อน เปิดกว้างและมีววิ ฒ
ั นาการอยูเ่ สมอ

ความท้าทายของการวางแผนในยุคแห่งความไม่แน่นอน

แนวคิดกระแสหลักในหมู่นักอนาคตศาสตร์ในปัจจุบันคือ เราไม่สามารถท�ำนายอนาคตได้ แต่สามารถ
คาดการณ์ว่าภาพอนาคตทางเลือกใดบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นได้ แล้วน�ำภาพเหล่านั้นมาวางแผนต่อ แต่
องค์กรจ�ำนวนมากยังคงใช้แนวคิดและวิธีการวางแผนแบบเดิมที่ตั้งอยู่บนข้อสมมติว่า อนาคตจะเป็น
ไปอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต และสามารถท�ำนายได้ ความไม่แน่นอนของอนาคตกับการวางแผนจึงดู
เหมือนเป็นสองสิ่งที่ขัดแย้งกัน
ระบบซับซ้อน (complex systems) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่
แน่นอน แนวคิดนี้ช่วยให้นักวางแผนสามารถท�ำความเข้าใจได้ว่า ปรากฏการณ์หรือองค์ประกอบต่าง
ๆ ในระบบที่ซับซ้อนเกิดขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างของระบบซับซ้อนมีเห็นอยู่ทั่วไป นับ
ตั้งแต่รังมด ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ไปจนถึงตลาดหุ้นระดับโลก เป็นต้น ระบบซับซ้อนเหล่านี้มี
คุณลักษณะพิเศษ ได้แก่
1. พฤติกรรมกลุ่มที่ซับซ้อน แม้ว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยของระบบจะมีพฤติกรรมที่เป็น
ไปตามกฏง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ท�ำงานร่วมกันเป็นระบบใหญ่
แล้ว กลับมีรูปแบบพฤติกรรมที่ท�ำนายได้ยาก
2. การประมวลผลและย้อนกลับ (feedback) ของข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ ทัง้ ข้อมูลจาก
ภายในและภายนอกระบบ
3. พฤติกรรมการปรับตัว ระบบซับซ้อนจะเรียนรู้และปรับพฤติกรรมไปตามเงื่อนไขและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อนึง่ ระบบซับซ้อนในความหมายของค�ำว่า complex แตกต่างจากระบบทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนในความ
หมายของค�ำว่า complicated ระบบซับซ้อนในแบบหลัง สือ่ ถึงความซับซ้อนและยากในการท�ำความเข้าใจ
แต่สามารถแบ่งระบบย่อยลงมาเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ได้ ในทางกลับกัน ในกรณีของระบบซับซ้อนแบบ
complex นัน้ ไม่สามารถแบ่งองค์ประกอบย่อยลงมาได้ในลักษณะเดียวกัน เพราะบางองค์ประกอบอาจมี
พลวัตและปรับเปลีย่ นตัวเองไปแล้วตามสภาพแวดล้อมและเงือ่ นไขทีเ่ ปลีย่ นไป ระบบทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะซับซ้อน
และปรับตัวได้เช่นนีท้ ำ� ให้การท�ำนายหรือพยากรณ์อนาคตเป็นไปได้ยาก กรอบแนวคิดและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ท�ำความเข้าใจในอนาคตของระบบดังกล่าวจึงต้องแตกต่างจากการท�ำความเข้าใจในระบบซับซ้อนแบบสถิต
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การวางแผนยุทธศาสตร์ในบริบทเดิมทีผ่ า่ นมาตัง้ อยูบ่ นฐานความคิดทีว่ า่ อนาคตเป็นการต่อแนวโน้ม
จากปัจจุบนั แต่ในบริบททีม่ คี วามซับซ้อนและความไม่แน่นอนสูง ข้อสมมติดงั กล่าวไม่สามารถใช้ได้อกี ต่อไป
ในโลกของการเปลีย่ นแปลง การวางแผนในยุคต่อจากนีไ้ ปต้องจัดการกับความซับซ้อนและความไม่แน่นอน
เป้าหมายของการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบายในโลกทีซ่ บั ซ้อนและเชือ่ มต่อกันหมดเช่นนี้ คือการ
ค้นหาทางออกทีบ่ รรลุเป้าหมายและได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วในระยะสัน้ พร้อมกับเลีย่ งการกระท�ำทีจ่ ะท�ำให้
เกิดผลลัพธ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ในระยะยาว ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพือ่ การวางแผนไม่ได้อยูต่ รง
ทีก่ ารหาทางออกทีด่ ที สี่ ดุ (optimal) แต่อยูท่ กี่ ารลดความไม่แน่นอนและความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการตัดสินใจ
ตัวอย่างส�ำคัญทีใ่ ช้แนวคิดระบบซับซ้อนในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์คอื โครงการวิจยั ระบบโรค
อ้วน (obesity system) โดยแผนงาน Foresight Programme ของส�ำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งรัฐบาล
สหราชอาณาจักร (UK Government Office for Science)36 โครงการดังกล่าวได้ใช้กระบวนการมีสว่ น
ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาผังระบบความอ้วน (Obesity System Map)
ที่เป็นแบบจ�ำลองแนวคิดเชิงคุณภาพ (qualitative, conceptual model) ที่มีตัวแปร 108 ปัจจัย ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตั้งแต่กลุ่มตัวแปรในด้านการผลิตอาหาร ไปจนถึงปัจจัยด้านสรีรวิทยา การสร้าง
ผังระบบดังกล่าวเป็นพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ภาพอนาคตและนโยบายทางเลือกในการป้องกันและลด
ปัญหาโรคอ้วนของรัฐบาลอังกฤษในช่วงต่อมา

ทฤษฎีวิวัฒนาการ

อีกทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ คือทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจาก
แนวคิดวิวัฒนาการด้วยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ที่เสนอโดยชาลส์ ดาร์วิน
(Charles Darwin) และอัลเฟรด รัสเซล วอลลัส (Alfred Russel Wallace) ในช่วงกลางศตวรรษที่
19 สาระพื้นฐานของแนวคิดวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะของสปีชีส์ในช่วงหลาย
ช่วงอายุ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ปัจเจกที่สามารถปรับตัวได้ตามเงื่อนไขและสิ่ง
แวดล้อมทีป่ รับเปลีย่ นไปจะสามารถเอาตัวรอดได้ โดยแพร่ขยายพันธุแ์ ละถ่ายทอดยีนของตนเองให้กบั
ลูกหลานต่อไป ในขณะที่ปัจเจกที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็ต้องล้มหายตายจากไป และไม่มีการถ่ายทอด
ยีนส่วนที่ด้อยกว่าต่อไป
ทฤษฎีวิวัฒนาการเองก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนมาถึงในยุคหลังที่มีข้อเสนอในกลุ่มชีววิทยา
พัฒนาการเชิงวิวฒ
ั นาการ (evolutionary developmental biology) หรือทีเ่ รียกโดยย่อว่า evo-devo
ทีเ่ น้นว่า การเปลี่ยนแปลงระหว่างรุน่ ทีเ่ รียกว่าวิวัฒนาการ (evolution) นัน้ เป็นผลมาจากรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงภายในสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทในแต่ละรุ่น หรือที่เรียกว่าพัฒนาการ (development)
นักอนาคตศาสตร์หลายคนได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการในการมองภาพอนาคต หนึง่ ในนัน้ คือ
โยนาส ซอลค์ (Jonas Salk) ซึง่ เสนอว่าแรงผลักดันการเปลีย่ นแปลงแบบวิวฒ
ั นาการคือการเติมเต็มของ
สิ่งตรงกันข้าม (opposed complementarity) โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการเคลื่อนที่ระหว่าง
ขั้วต่างสองขั้ว37 ส�ำหรับงานด้านอนาคตศึกษา วิวัฒนาการเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างขั้วของความ
จริงที่รับรู้อยู่ในปัจจุบัน (perceived reality) กับวิสัยทัศน์ของอนาคตในอุดมคติ (idealized future)
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ในพื้นที่หรือประเทศ นัยหนึ่งก็คือการจัดการกับ
แรงดึงดูดและความตึงเครียดระหว่างขั้วต่าง ๆ
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แนวคิ ด และวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ ใ นการคาดการณ์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ อนาคตเชิ ง ปรารถนา
(aspirational futures) ซึง่ เสนอโดย Institute for Alternative Futures แนวคิดนีเ้ สนอกระบวนการ
ค้นหาและวิเคราะห์คณ
ุ ค่าเบือ้ งลึกของสังคมหรือองค์กร แล้วฉายภาพนัน้ ไปยังอนาคต เพือ่ ให้เกิดความ
ตึงเครียด (tension) ระหว่างภาพทีพ่ งึ ประสงค์กบั ภาพความจริงในปัจจุบนั จากนัน้ จึงสร้างเส้นทางของ
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 ซึ่งเชื่อว่า ทุกสปีชีส์มีวิวัฒนาการมาจาก
สปีชีส์ก่อนหน้านั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละเล็กทีละน้อย ไม่ได้เป็นสปีชีส์ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างฉับพลัน
อย่างไรก็ตาม ตามกระบวนทัศน์ในสาขาชีววิทยาวิวัฒนาการในปัจจุบันยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลง
ด้านชีววิทยามีทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น การแปรผันทางพันธุกรรม (genetic drift) และ
การพลักผันอย่างฉับพลัน เช่น การผ่าเหล่าหรือมิวเทชัน (mutation) เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ
พันธุกรรมในดีเอ็นเอมีลักษณะแบบไม่ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจึงเป็นแบบก้าวกระโดด
ในระดับชีววิทยา (biological level) แม้ว่าในปริมาณที่เล็กมากก็ตาม
แนวคิดวิวฒ
ั นาการแบบค่อยเป็นค่อยไป (phyletic gradualism) ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ
ของดาร์วินจึงถูกแทนที่ในช่วงหลังโดยทฤษฎีวิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ (punctuated
equilibrium) ซึ่งเสนอว่า วิวัฒนาการประกอบด้วยช่วงเวลาระยะยาวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย ตามด้วยช่วงการเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสัน้ ๆ นักบรรพ
ชีวินวิทยาชาวอเมริกันชื่อไนลส์ เอลเดร็จ (Niles Eldredge) และสตีเฟน เจ กูล (Stephen J Gould)
ได้ตีพิมพ์บทความที่เสนอแนวคิดนี้ในพ.ศ.2515 โดยเสนอว่า การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
(gradualism) ที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินไม่พบในหลักฐานทางฟอสซิล
แม้วา่ นักวิทยาศาสตร์ยงั คงวิจยั และถกเถียงกันอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ว่า รูปแบบวิวฒ
ั นาการของสปีชสี ์
ต่าง ๆ แท้จริงแล้วแตกต่างกันอย่างไร แต่ทฤษฎีหลักก็ยังคงเป็นวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
แบบแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้ ข้อเสนอหลักประการหนึ่งคือ รูปแบบวิวัฒนาการของสปีชีส์หนึ่ง
อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งหรืออาจมีทั้งสองแบบ โดยวิวัฒนาการในระยะยาวมักเป็นแบบค่อยเป็นค่อย
ไป และวิวัฒนาการในระยะสั้นมักเป็นแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ39
ในวิวฒ
ั นาการแบบค่อยเป็นค่อยไป การคัดเลือกและการแปรผัน (variation) เกิดขึน้ ทีละเล็กทีละ
น้อย จึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ องค์ประกอบของสิง่ มีชวี ติ จะผันแปรเพียงเล็กน้อยไป
ตามสิง่ แวดล้อมรอบข้าง คนหรือสิง่ มีชวี ติ ตัวไหนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ ป็นประโยชน์กจ็ ะอยูร่ อด ในขณะทีค่ น
อืน่ หรือตัวอืน่ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ลักษณะนัน้ หรือมีอยูน่ อ้ ยก็จะล้มหายตายจากไป ทีละเล็กทีละน้อยในระยะยาว
ประชากรของสปีชีส์นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขี้นอย่างช้า ๆ คงที่ และสม�่ำเสมอ
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ส�ำหรับวิวฒ
ั นาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ นัน้ ในช่วงเวลาระยะหนึง่ ทีเ่ ป็นสภาพเสถียร (stasis)
แทบไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงของสัณฐาน (morphology) ของสิง่ มีชวี ติ นัน้ ต่อมาในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
กลับมีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ปะทุขนึ้ ซึง่ ท�ำให้เกิดการผ่าเหล่าของยีนของคนบางคนหรือสัตว์บางตัว
ที่ไม่ได้เป็นการสืบทอดทางดีเอ็นเอมาจากยุคก่อนหน้านั้น ผลลั พ ธ์ ข องการผ่ า เหล่ า นี้ จ ะสื บ ทอด
ต่ อ ไปยั ง รุ ่ น หลั ง ต่ อ มาจนน� ำ ไปสู ่ วิ วั ฒ นาการแบบแยกสาย (cladogenesis) (แผนภาพที่ 4)
แม้ว่าคุณลักษณะใหม่จากการผ่าเหล่าบางอย่างอาจไม่เป็นผลดีต่อคนคนนั้นหรือสัตว์ตัวนั้น แต่
บางอย่างอาจเป็นผลดีที่ท�ำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากคุณลักษณะใหม่น้ีมักมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการอยู่รอดของคนหรือสัตว์ในสปีชีส์นั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ละครั้ง
จะท�ำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในสัดส่วนของกลุ่มคนหรือสัตว์ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวกับกลุ่มที่
ไม่มี และเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วอายุ หลังจากนั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงดุลยภาพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย วิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ นี้อาจเกิดจากการผ่าเหล่าของยีน หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยอื่น เช่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในระดับพฤติกรรมและองค์ประกอบร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น
แผนภาพที่ 4
รูปแบบวิวัฒนาการ
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นักสังคมศาสตร์ในช่วงต่อมาได้น�ำทฤษฎีวิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วง ๆ มาประยุกต์ใช้
อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมที่ซับซ้อน โดยเสนอว่า ระบบสังคมโดยมากมักอยู่
ในสภาพหยุดนิ่ง (stasis) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วใน
ช่วงระยะเวลาสั้น งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้กรอบแนวคิดนี้มีทั้งงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบาย40 และวิวัฒนาการของความขัดแย้ง41
นักอนาคตศาสตร์ได้น�ำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์อนาคตเช่นกัน ปีเตอร์ บิชอบ
(Peter Bishop) และแอนดี้ ไฮนส์ (Andy Hines) เรียกช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือช่วง
ดุลยภาพว่าเป็น “ยุคสมัย” (era) ตามที่นักประวัติศาสตร์มักใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น ยุคสงครามเย็น ยุค
เศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่ (Great Depression) และยุคการฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยา (Renaissance)42 ช่วงเวลา
ในยุคเหล่านีม้ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างจากยุคก่อนหน้านัน้ และมักมีเหตุการณ์ทเี่ ป็นหมุดหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทั้งก่อนหน้าและภายหลังยุคนั้น ช่วงเวลาระหว่างยุคสมัยเรียกว่า
ช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitions) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและพลิกผัน โดยอาจเกิด
จากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาและแพร่ขยายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเติบโต
ตกต�่ำหรือผันผวนทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ไปจนถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติและโรคระบาดครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่สภาวะใหม่ที่แตกต่างจากเดิม และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่
โจทย์และความท้าทายของการคาดการณ์จึงอยู่ที่การวิเคราะห์ว่า สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น
อยู่ในช่วงดุลยภาพของยุคสมัยหนึ่ง หรือแท้จริงแล้วก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และช่วงเวลาดังกล่าว
จะคงอยู่นานเท่าไหร่ เนื่องจากตามนิยามแล้ว ช่วงเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงมีความไม่
แน่นอนสูงและยากต่อการคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำ อีกทั้งยังยากที่จะด�ำเนินการตามแผนได้อย่าง
ที่ต้องการ แต่นั่นก็คือวัตถุประสงค์และประโยชน์หลักของการคาดการณ์ กล่าวคือ ในช่วงที่ไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงมาก วัตถุประสงค์ของการคาดการณ์คอื เพือ่ วิเคราะห์ให้เห็นภาพอนาคตของสัญญาณหรือ
ปัจจัยทีอ่ าจสร้างความเปลีย่ นแปลงพลิกผันในช่วงเปลีย่ นผ่านเมือ่ ภาวะดุลยภาพเริม่ จบลง แต่ถา้ หาก
อยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่าน วัตถุประสงค์ของการคาดการณ์คอื เพือ่ วิเคราะห์ภาพอนาคตทางเลือกของยุคสมัย
ใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตาม วัตถุประสงค์หลัก
ของการคาดการณ์คือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

อีกกลุม่ หนึง่ ของทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อกรอบแนวคิดและวิธกี ารด้านอนาคตศึกษาคือทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) ทฤษฎีกลุม่ นีม้ กั ใช้เป็นพืน้ ฐานของการท�ำนายว่า
สังคมมนุษย์จะมีววิ ฒ
ั นาการไปตามพลวัตทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิสมั พันธ์ระหว่างศักยภาพของระบบประสาท
มนุษย์ที่มีมาแต่ก�ำเนิดกับปัญหาที่ต้องประสบและแก้ไขในช่วงชีวิตของแต่ละคน
ทฤษฎีหลักในกลุ่มแนวคิดนี้คือทฤษฎีเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics theory) ซึ่งพัฒนามา
จากทฤษฎี Emergent Cyclical Levels of Existence Theory ที่เสนอโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
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ชื่อแคลร์ เกรฟส์ (Clare Graves) ในช่วงทศวรรษ 1950-60 สาระหลักของทฤษฎีนี้คือมนุษย์ไม่ได้มี
วิวฒ
ั นาการมาเฉพาะในด้านกายภาพ แต่รวมไปถึงด้านสังคมและด้านจิตวิทยา ทัง้ นี้ จิตวิทยาของมนุษย์
มีวิวัฒนาการผ่านกระบวนการที่ทั้งแบบค่อย ๆ คลี่คลายออกมา (unfolding) แบบปรากฏตัวขึ้นมา
อยากปัจจุบันทันด่วน (emergent) แบบเหวี่ยงกลับไปกลับมา (oscillating) และแบบเคลื่อนที่เป็น
เกลียว (spiraling) พร้อมกันนี้ ก็มกี ารทดแทนระบบพฤติกรรมเดิมในระดับศักย์ตำ�่ กว่า (lower order)
ด้วยระบบพฤติกรรมใหม่ที่มีล�ำดับศักย์สูงกว่า (higher order) เมื่อปัญหาการคงอยู่ของมนุษยชาติได้
เปลี่ยนไป43 ข้อสังเกตหนึ่งของทฤษฎีนี้คือ เมื่อปัญหาหรือปรากฏการณ์ในโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น
ไปจนถึงขั้นหนึ่ง ความสามารถของสมองมนุษย์ในการรับรู้จะเริ่มประสบขีดจ�ำกัด ดังนั้น สมองมนุษย์
จึงต้องพัฒนาแบบจ�ำลองที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อท�ำความเข้าใจกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น44
ตามแนวคิด “เกลียวสองชัน้ ” (Double Helix) ของเกรฟส์ วิวฒ
ั นาการเกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
โลกภายนอกกับการตอบสนองของมนุษย์ ซึง่ เกิดขึน้ ได้ทงั้ ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับสังคม และระดับ
มนุษยชาติ เกลียวชัน้ แรกอธิบายเงือ่ นไขของชีวติ หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในโลกภายนอก ทัง้ สภาพกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการเมือง ส่วนเกลียวที่สอง
อธิบายสมรรถภาพของจิตใจและระบบประสาทและการรับรู้ของแต่ละคนหรือกลุ่มคน ในการตอบรับ
และตอบสนองกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกภายนอก มนุษย์จะปรับตัวเข้ากับโลกทีม่ คี วามซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยการปรับกระบวนทัศน์และคุณค่าของแต่ละคนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกทฤษฎีหนึง่ ในด้านจิตวิทยาทีน่ กั อนาคตศึกษาได้ประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมคือแนวคิดจิตส�ำนึก 5 ขั้นของรอเบิร์ต คีกัน (Robert Kegan) ซึ่งประกอบด้วย
1. Impulsive mind เป็นจิตส�ำนึกตามสัญชาตญาณและการรับรู้ที่ยังไม่ได้แบ่งแยก
ระหว่างความจริงกับจินตนาการ การรับรู้รอบตัวเป็นไปตามแรงกระตุ้นหรือสิ่งดลใจ
รอบตัว
2. Imperial mind เป็นจิตส�ำนึกที่เน้นความต้องการ ความสนใจและประโยชน์ของ
ตนเอง มีการแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวออกเป็นกลุ่มก้อนและเป็นประเภทต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนได้มากขึ้น
3. Socialized mind เป็นจิตส�ำนึกที่เริ่มเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (mutuality)
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonalism) มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง
และความส�ำนึกรู้ตนเอง (self consciousness) ปัจจัยส�ำคัญที่สุดส�ำหรับจิตส�ำนึกใน
ระดับนี้คือแนวคิด ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับผู้คนและระบบรอบตัวเรา
เช่น ครอบครัว สังคม อุดมคติ และวัฒนธรรม
4. Self-Authoring mind เป็นจิตส�ำนึกที่เข้าใจตนเอง และตระหนักว่าความคิด ความ
รู้สึกและความเชื่อของตนเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานหรือความคาดหวังของคนอื่น
หรือกลุ่มคนอื่นในสังคม อีกทั้งยังสามารถแยกความคิดของตนเองออกจากของผู้อื่น
ได้ โดยพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับตัวเอง ทั้งในเชิงความคิดและวิถีของการกระท�ำ
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รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินใจและด�ำเนินการด้วยตนเอง จิตส�ำนึก
ในระดับนี้สามาถก�ำหนดขีดจ�ำกัดและขอบเขตของปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก รวมถึง
การร่วมมือกับผู้อื่น
5. Self-Transforming mind เป็นระดับจิตส�ำนึกที่การรับรู้เกี่ยวตนเองไม่ได้ผูกติดกับ
บทบาทหรืออัตลักษณ์หนึ่งใด แต่สร้างสรรค์และเปลี่ยนไปเรื่อยด้วยการส�ำรวจและ
ไตร่ตรองตนเองอยู่เสมอ และปรับบทบาทและความเป็นตัวของตัวเองตามปฏิสัมพันธ์
ที่มีกับผู้อื่น
คีกนั เชือ่ ว่า มนุษย์ได้พฒ
ั นาจิตส�ำนึกระดับสูงขึน้ มาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึง่ ถือว่าเป็นอดีต
ทีไ่ ม่นานมานีใ้ นประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ เนือ่ งจากมนุษย์มอี ายุยนื มากขึน้ และมีเวลาในการพัฒนา
ระบบประสาทและความคิดมากขึน้ 101 พร้อมกันนี้ คีกนั ยังเสนอว่า พัฒนาการของจิตส�ำนึกเป็นการสลับ
ไปสลับมาระหว่างความคิดว่าด้วยตัวเอง หรือฉัน (me) กับความคิดเกีย่ วกับตัวเองกับผูอ้ นื่ หรือเรา (we)
และหลักการของการก้าวข้าม (transcend) กับรวมเข้า (include) จึงเกิดขึ้นในจิตส�ำนึกขั้นสูงขึ้นไป
นอกจากแนวคิดเกลียวพลวัตของเกรฟส์และคีกันแล้ว ยังมีทฤษฎีด้านจิตวิทยาอีกหลายส�ำนัก
ที่นักอนาคตศาสตร์สามารถน�ำมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ เพื่อ
คาดการณ์ภาพอนาคต เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาพัฒนาการว่า จิตส�ำนึก
(conciousness) ที่ซับซ้อนและสามารถจัดการกับปัญหาในโลกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มักเกิดขึ้นใน
คนหรือกลุ่มคนที่ส่ิงแวดล้อมที่สนับสนุนและท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ45 หากทฤษฎีดัง
กล่าวเป็นจริงตามทีน่ กั จิตวิทยากลุม่ นีเ้ สนอมา ข้อเสนอนีม้ นี ยั ส�ำคัญมากส�ำหรับการคงอยูข่ องโลกใบนี้
เนือ่ งจากหนึง่ ในแนวโน้มส�ำคัญของโลกคือ กระบวนการเป็นเมืองทีป่ ระชากรโลกจ�ำนวนกว่าครึง่ ใช้ชวี ติ
อยู่ในพื้นที่เมือง ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าพื้นที่ชนบททั้งในด้านระบบเศรษฐกิจสังคมและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน และในด้านปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
นักอนาคตศาสตร์ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดวิฒนาการเชิงจิตวิทยาในกระบวนการคาดการณ์และสร้าง
ภาพอนาคตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร โดยเฉพาะในการคาดการณ์ที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่ซับ
ซ้อนมากกว่าเดิม ข้อตกลงเบื้องต้นของแนวคิดนี้คือการยอมรับว่า ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น ปัจเจกหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องก้าวพ้นความจ�ำเป็นและความต้องการเฉพาะของตนเอง แล้ว
เปิดกว้างให้ผู้อื่นและองค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขและด�ำเนินการเพื่อจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนั้น
ตัวอย่างหนึ่งคือในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทการตลาดแห่งหนึ่ง นักวิเคราะห์ได้ใช้
กรอบแนวคิดระดับจิตส�ำนึกในการประเมินปัจจัยต่าง ๆ และพบว่า บริษัทในยุโรปที่ให้ความส�ำคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility) สามารถเสนอคุณค่า (value
propositions) ที่สูงกว่าบริษัทอเมริกันที่เน้นการแข่งขันเป็นหลัก และน�ำคุณค่าทางสังคมนั้นมาสร้าง
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ให้กับลูกค้า อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้แนวคิดวิวัฒนาการด้านจิตวิทยาในการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ คือ โครงการคาดการณ์อนาคตของหลักสูตรด้านเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์ที่ได้คือยุทธศาสตร์ในการสอนจริยธรรม การเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านวัฒนธรรมและภาษา การท�ำงานเป็นทีมภายในและระหว่างกลุ่มวิชาชีพ และการรับใช้สังคม โดย
เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส46

ทฤษฎีบูรณาการ

นักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ในยุคหลังเริ่มให้ความสนใจกับทฤษฎีบูรณาการที่พยายามผสมผสาน
องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การพัฒนาด้านทางจิต วิญ ญาณ (spiritual development) กั บองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาปัญญาและการพัฒนาด้านจิตวิทยา หนึง่ ในทฤษฎีในกลุม่ นีค้ อื ทฤษฎี บูรณาการของเคน
วิลเบอร์ (Ken Wilber) ซึ่งเสนอว่า ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 4 เสี้ยว
หรือจตุภาค (quadrant) ที่แบ่งด้วยแกน 2 แกนคือ แกนข้างใน-ข้างนอก (internal-external) และ
แกนปัจเจก-กลุ่ม (individual-collective)47
ตารางที่ 2
การแบ่งกลุ่มความรู้และประสบการณ์ตามทฤษฎีบูรณาการของเคน วิลเบอร์

ที่มา: Wilber (2000)

นอกจากแนวคิดจตุภาคของความรู้และประสบการณ์แล้ว ตามแนวคิด AQAL (All Quadrant,
All Level) วิลเบอร์เสนอองค์ประกอบเพิ่มเติมของการบูรณาการ ได้แก่
1. Levels คือระดับการพัฒนาของจิตส�ำนึกตั้งแต่ระดับ pre-personal, personal และ
transpersonal
2. Lines คือเส้นทางของการพัฒนาตามขอบเขต (domain) ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ
โดยในแต่ละเส้นทางก็จะมีระดับการพัฒนาหลายขั้นตอนที่อาจไม่เท่าและเสมอกัน
ตัวอย่าง ได้แก่ ด้านการรับรู้ (cognitive) ด้านจริยธรรม (ethical) ด้านความสุนทรียภาพ
(aesthetic) ด้านพื้นที่ (spatial) ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (logical-mathematic)
เป็นต้น
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3. States คือสภาวะของจิตส�ำนึกระดับต่างๆ เช่น การเดิน การหลับ การฝัน การกระ
ตุ้นประสาท ฯลฯ
4. Types คือสภาพอื่นๆ ที่อธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแบ่งเข้ากลุ่มอื่น ๆ ได้ เช่น
ความเป็นผู้ชาย/ผู้หญิง บุคลิกลักษณะ ฯลฯ
ตามแนวคิดของวิลเบอร์ ความรูท้ บี่ รู ณาการอย่างแท้จริงคือความรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ ป็นไปตาม
เกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน คือ quadrants, lines, levels, states และ types
นักอนาคตศาสตร์เริม่ พยายามทดลองใช้กรอบแนวคิดแบบบูรณการนีใ้ นการมองภาพอนาคต โดย
เฉพาะในงานที่พยายามบูรณาการมิติการพัฒนาของมนุษย์ที่ไม่แยกออกจากธรรมชาติ กล่าวคือ การ
มองโลกแบบองค์รวม (holon) ขององค์ประกอบทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกัน แนวคิดชั้นขององค์รวม หรือ
holarchy มีความคล้ายกับตุก๊ ตาแม่ลกู ดก (Matryoshka) ของรัสเซีย ซึง่ มีความเป็นองค์รวมอยูซ่ อ้ นกัน
นัยหนึง่ คือ ความเป็นองค์รวมสามารถเกิดขึน้ ได้ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามซับซ้อน
แนวคิดชัน้ ขององค์รวมได้รบั การประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในโครงการคาดการณ์อนาคตหลาย
งานของ Institute for Alternative Futures ตัวอย่างเช่น ในงานคาดการณ์ขีดความสามารถของการ
วิจัยด้านชีวการแพทย์ในการยกระดับสุขภาพของมนุษย์ในหลายทศวรรษต่อมา48 ผลจากกระบวนการ
คาดการณ์อย่างมีสว่ นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ แสดงภาพอนาคตทีค่ วามสามารถเพิม่ ขึน้ จากการพัฒนา
ด้านความรู้และเทคโนโลยี ระบบการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะบุคคล และความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโรค
ภัยไข้เจ็บที่ผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์แบบตะวันตกกับโลกทัศน์ของตะวันออก แต่ประเด็นท้าทาย
ทีส่ ดุ ในงานคาดการณ์ดงั กล่าว คือการวิเคราะห์ภาพอนาคตของระดับการพัฒนาด้านจริยธรรมในโลกที่
เป็นกรอบชีน้ ำ� การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในยุคต่อ ๆ มา ในการนี้ นักอนาคตศาสตร์ชอื่ โจนาธาน เพ็ก
(Jonathan Peck) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบรู ณาการของเคน วิลเบอร์ โดยขยายความของแนวคิดชัน้ องค์
รวม (holarchy) ทีค่ รอบคลุมธรรมชาติของมนุษย์เป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติโดยรวม และระบบการวิจยั
และพัฒนาด้านชีวการแพทย์อยูภ่ ายในระบบสุขภาพ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ระบบเศรษฐกิจการเมืองทีอ่ ยูภ่ ายใน
ระบบจริยธรรมอีกขั้นหนึ่ง ในภาพอนาคตของการพัฒนาด้านชีวการแพทย์ใน ค.ศ. 2029 ปัจจัยด้าน
จริยธรรมด้านชีวการแพทย์ จึงกลายเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่จะท�ำให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สามารถ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับมนุษยชาติได้
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ประเภทของงาน
อนาคตศึกษา
งานด้านอนาคตศึกษามีอยู่หลากหลาย และแบ่งออกได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยคร่าวดังนี้

การคาดการณ์เชิงปฏิฐานและเชิงปทัสถาน

งานอนาคตศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ การคาดการณ์เชิงปฏิฐาน (positive forecast/
foresight) และการคาดการณ์เชิงปทัสถาน (normative forescast/foresight) ส�ำหรับการคาดการณ์
เชิงส�ำรวจ (exploratory forecasting) ที่ตั้งค�ำถามว่า อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง เป็นค�ำถาม
แนวปฏิฐาน การศึกษาในแนวทางนีเ้ ริม่ จากการวิเคราะห์ภาพอดีตและปัจจุบนั แล้วจึงวางโครงร่างและ
เนื้อหาเกี่ยวกับภาพอนาคต ส่วนการคาดการณ์เชิงปทัสถานหรือบรรทัดฐานจะตั้งค�ำถามว่า อนาคต
ที่ปรารถนาเป็นอย่างไร การวิเคราะห์ในแนวทางนี้เริ่มจากการวาดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ แล้วจึง
ย้อนกลับมาเตรียมแนวทางและกิจกรรมในปัจจุบันที่คาดว่าจะน�ำไปสู่อนาคตที่ต้องการ ดังนั้น การ
คาดการณ์เชิงส�ำรวจมักมุ่งไปที่อนาคตที่ดูเหมือนน่าจะเกิดขึ้นและอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้จริง ส่วน
การคาดการณ์เชิงปทัสถานจะเน้นอนาคตพึงประสงค์49
อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มแบบนี้อาจใช้ไม่ได้กับการแบ่งกลุ่มวิธีการวิเคราะห์ด้านอนาคตศึกษา
เสมอไป วิธีการวิเคราะห์บางอย่างสามารถใช้ได้กับการคาดการณ์ทั้งสองแบบ และบางวิธีการผสม
ผสานทั้งแนวทางแบบปฏิฐานและปทัสถานเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์เชิงศึกษาส�ำนึก
หรือฮิวริสติก (heuristic forecasting) เน้นการคาดคะเนว่า แนวทางไหนหรือทางเลือกไหนน่าจะดี
ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด แล้วด�ำเนินการไปแบบลองผิดลองถูก แต่อยู่ภายใต้กรอบที่ควบคุมได้
ระดับหนึ่ง แนวทางแบบฮิวริสติกค�ำนึงถึงทั้งปัจจัยหรือตัวแปรหลักในระบบที่วิเคราะห์ และความรู้สึก
และปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นในระบบนัน้ วิธกี ารด้านอนาคตศึกษาหลายวิธใี นปัจจุบนั มีความยืดหยุน่ มาก
พอทีส่ ามารถประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ เงือ่ นไขและวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ได้ และตอบโจทย์ได้ทงั้ ในเชิง
ปฏิฐานและปทัสถาน
แนวทางการศึกษาอนาคตยังสามารถแบ่งตามการมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย แนวทางหนึง่ เน้น
การศึกษาโดยนักอนาคตศาสตร์ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยไม่ต้องร่วมท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้
ว่าจ้าง ในกรณีนี้ ผู้ศึกษาด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยกลุ่มเป้าหมาย แล้ว
ส่งผลการศึกษาเมื่อแล้วเสร็จ ในทางกลับกัน วิธีการศึกษาอนาคตบางวิธีเน้นการท�ำงานร่วมกับกลุ่ม
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เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นบริษัท องค์กร ชุมชน รัฐบาล หรือผู้ว่าจ้าง การศึกษาอนาคตแบบนี้เชื่อว่า การมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจหลักของการท�ำความเข้าใจในผลลัพธ์ของการศึกษา และการน�ำ
ผลลัพธ์นั้นไปด�ำเนินการต่อ

การท�ำนาย การพยากรณ์ และการคาดการณ์

งานศึกษาอนาคตอาจแบ่งออกเป็นการท�ำนาย (prediction) การพยากรณ์ (forecast) และการคาด
การณ์ (foresight) กิจกรรมทั้งสามแบบอาจฟังดูไม่แตกต่างกัน และดูเหมือนการแบ่งแยกประเภทดัง
กล่าวเป็นเพียงการเล่นค�ำของนักวิชาการ หรือเป็นเพียงประเด็นในเชิงอรรถศาสตร์ (semantic) ทีไ่ ม่ได้
มีนัยส�ำคัญในการด�ำเนินงานจริง ทั้งนี้ ค�ำศัพท์หลายค�ำมีความหมายคล้ายคลึงกันมาก จนคนทั่วไปไม่
จ�ำเป็นต้องใช้แยกแยะกันในภาษาพูดและการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับนักทฤษฎีและนักวิชาการ
ค�ำศัพท์แต่ละค�ำสือ่ ถึงความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ในศาสตร์ดา้ นอนาคตศึกษา มีคำ� ศัพท์เชิงเทคนิคหลาย
ค�ำทีแ่ สดงถึงแนวคิดหรือสังกัป (concept) ทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษทีเ่ ป็น
ภาษาหลักของวงการวิชาการด้านอนาคตศึกษา
ในอนาคตศึกษา การท�ำนายสือ่ ถึงความเชือ่ ของผูท้ ำ� นายว่าสิง่ ทีท่ ำ� นายไว้จะเกิดขึน้ จริงในอนาคต
เช่น รายงานของบริษทั Ericsson ท�ำนายว่า ภายในค.ศ.2020 จะมีคนใช้โทรศัพท์มอื ถือมากกว่าคนใช้
โทรศัพท์บา้ น50 หรือในค.ศ.2020 ราคาไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกกว่าจากไฟฟ้าจากแหล่งอืน่
อย่างน้อยในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา51 ในทางกลับกัน การพยากรณ์สื่อถึงความเป็น
ไปได้ของการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้พยากรณ์เชื่อว่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้น เช่น ในการ
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า โอกาสฝนตกอยู่ที่ร้อยละ 70 ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
เป็นต้น ส่วนค�ำว่า การคาดการณ์นั้น ขยายความของการท�ำนายและการพยากรณ์ให้กว้างขึ้น โดยใน
ช่วงหลัง เริม่ เน้นกระบวนการศึกษาอนาคตทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ ทัง้ ในด้านอนาคตทางเลือก และในด้าน
กระบวนการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์และสร้างภาพอนาคต
ตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ การศึกษาอนาคตเพื่อช่วยในการตัดสินใจจะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้น
ขึน้ อยูก่ บั ว่า กระบวนการและผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สามารถช่วยผูบ้ ริหารสามารถตัดสินใจและสร้าง
นโยบายได้หรือไม่ มากกว่าความแม่นย�ำของผลลัพธ์จากการคาดการณ์นั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ
การคาดการณ์และพยากรณ์หลายประเด็นในรายงาน Limits to Growth ไม่แม่นย�ำและไม่ถกู ต้อง แต่
งานศึกษาดังกล่าวท�ำให้เกิดการถกเถียงและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยต่อ จนน�ำไปสู่ความตระหนัก
และนโยบายการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

นักวางแผนกับนักอนาคตศาสตร์

การวางแผนเป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต การมองไปยังอนาคตจึงเป็นองค์ประกอบและกิจกรรม
ส�ำคัญที่นักวางแผนด�ำเนินการอยู่เป็นประจ�ำ อย่างไรก็ตาม นักวางแผนมีบทบาทที่แตกต่างจากนัก
อนาคตศาสตร์ในหลายด้าน อาทิ นักวางแผนโดยทั่วไปมุ่งเน้นพิจารณาปรากฏการณ์เฉพาะเรื่อง
หรือประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น การวางแผนพัฒนาเมือง การวางแผนด้าน
สาธารณสุข การวางแผนด้านการศึกษา ฯลฯ ในขณะทีน่ กั อนาคตศาสตร์มงุ่ วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
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ในหลายด้านด้วยกรอบความคิดจากหลายสาขาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ นักอนาคตศึกษามักมองภาพ
ระยะยาวตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในขณะที่นักวางแผนมักตั้งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ไว้ที่ประมาณ 3-5 ปี
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้อาจมีน้อยลงในปัจจุบัน เมื่อนักวางแผนให้ความส�ำคัญกับการมองภาพ
อนาคตระยะยาวมากขึ้น และใช้กระบวนการและวิธีการด้านอนาคตศาสตร์มากขึ้นในกระบวนการ
วิเคราะห์และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือการวางแผนนโยบายสาธารณะ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพระยะยาวโดยนักอนาคตศาสตร์สามารถน�ำมาใช้เป็นกรอบคิดของนัก
วางแผนได้ โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวและโอกาสการ
พัฒนาในระยะยาว นักอนาคตศาสตร์สามารถช่วยสร้างทางเลือกของอนาคต เพื่อให้ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสามารถเลือกทิศทางในการพัฒนา ในขณะที่นักวางแผนสามารถน�ำทางเลือกนั้น
มาสร้างเป็นแผนการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายในอนาคต แน่นอนว่าในสถานการณ์จริง กิจกรรมและ
บทบาทของนักอนาคตศึกษากับนักวางแผน รวมถึงผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจอาจไม่ได้แยกกันชัดเจน
และมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างคนกลุม่ ต่าง ๆ เหล่านีต้ ลอดกระบวนการศึกษาและวางแผนเพือ่ อนาคต

อนาคตศึกษา อนาคตศาสตร์ หรืออนาคตวิทยา

ประเด็นหนึง่ ทีย่ งั ไม่มขี อ้ ตกลงอย่างลงตัว อย่างน้อยในวงการศึกษาและคาดการณ์อนาคตในประเทศไทย
คือ ค�ำเรียกของสาขาวิชาหรือศาสตร์ของการศึกษาอนาคตว่าเป็น “อนาคตศึกษา” หรือ “อนาคต
ศาสตร์” ซึ่งแปลโดยตรงจากค�ำว่า futures studies หรือค�ำว่า “อนาคตวิทยา” ซึ่งแปลมาจากค�ำว่า
futurology รวมไปจนถึง ศาสตร์การคาดการณ์ ซึง่ แปลจากค�ำว่า anticipation science/studies ค�ำ
เรียกชือ่ ศาสตร์หรือสาขาทีย่ งั ไม่ลงตัวเมือ่ เปรียบเทียบกับศาสตร์พนื้ ฐานอืน่ นัยหนึง่ ก็สะท้อนพลวัตใน
ปัจจุบันของสาขาวิชาการนี้
ศาสตร์พนื้ ฐานทีเ่ รารูจ้ กั กันอยูท่ วั่ ไปมักมีววิ ฒ
ั นาการจนเป็นองค์ความรูท้ อี่ าจแยกกันอย่างชัดเจน
จนมีชื่อเรียกเฉพาะที่ชัดเจน ดังในกรณีของศาสตร์ที่ลงท้ายด้วย –ics เช่น คณิตศาสตร์ (Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) และสถิติศาสตร์ (Statistics) รากศัพท์ของค�ำเสริมท้าย (suffix)
นี้สามารถย้อนกลับไปถึงค�ำในภาษากรีกโบราณคือ φύσις (phúsis) ซึ่งแปลว่า ธรรมชาติ ดังนั้น
ศาสตร์ที่ลงท้ายด้วย “-ics” จึงมักหมายถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนค�ำว่า “-logy” นั้นมา
จากค�ำในภาษากรีกโบราณ λογία (logía) ซึ่งแปลว่า แขนงของการศึกษา (branch of study) ส่วน
ค�ำว่า studies ในสาขาหรือแขนงสาขาวิชาใหม่ เช่น นครศึกษา (urban studies) วัฒนธรรมศึกษา
(cultural studies) สตรีศกึ ษา (women’s studies) ภูมิภาคศึกษา (reginal studies) สื่อถึงการศึกษา
ทีข่ า้ มศาสตร์และสาขาทีม่ มี าแต่เดิม และมีความเป็นพหุศาสตร์ สหศาสตร์ หรือข้ามศาสตร์ หากเป็นไป
ตามนัน้ การศึกษาอนาคตในปัจจุบนั อาจยังคงเรียกว่าอนาคตศึกษา มากกว่าอนาคตศาสตร์หรืออนาคต
วิทยา แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ กีย่ วข้องในวงการวิชาการด้านนีจ้ ะตกลงกันอย่างไร
จึงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องอภิปรายกันต่อไป
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ข้อจำ�กัดเชิงทฤษฎีของ
อนาคตศึกษา
สาขาวิชาการหนึง่ ใดย่อมต้องมีทฤษฎีรองรับ หรืออย่างน้อยก็ตอ้ งมีการถกเถียงกันในเชิงทฤษฎีระหว่าง
นักวิชาการในวงการนั้น ทฤษฎีในที่นี้หมายถึง โครงสร้างความคิดอย่างเป็นระบบที่มนุษย์จินตนาการ
ขึ้นมา โดยครอบคลุมขอบเขตที่กว้างและมีกฎเชิงประจักษ์หรือประสบการณ์ที่มีความสม�่ำเสมอของ
คุณลักษณะในวัตถุหรือเหตุการณ์ ทั้งที่สังเกตได้และที่สมมติขึ้นได้ ส�ำหรับสาขาวิชาและศาสตร์ที่มี
วิวัฒนาการมาจากการผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ดังในกรณีของอนาคตศึกษา ข้อ
จ�ำกัดส่วนหนึ่งคือรากฐานทางทฤษฎีของการค้นหาความรู้ในศาสตร์นั้น
หนึง่ ในข้อวิพากษ์ทนี่ กั วิชาการหลายคนมีเกีย่ วกับอนาคตศึกษาในฐานะสาขาวิชาหนึง่ คือ อนาคต
ศึกษาไม่มรี ากฐานทางทฤษฎีทแี่ ข็งแกร่งและเชือ่ มโยงสอดคล้องซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะในส่วนของการ
คาดการณ์ (foresight)52 นักอนาคตศึกษาบางกลุม่ เสนอให้ใช้ทฤษฎีนวัตกรรรม (innovation theories)
และทฤษฎีระบบ (systems theory) เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของการคาดการณ์53 อีกกลุ่มหนึ่งเสนอให้
ใช้ทฤษฎีระบบความคิด (system of thought) ซึ่งนิยมใช้ในงานศึกษาอนาคตเชิงวิพากษ์ (critical
futures studies) เป็นพืน้ ฐานทางทฤษฎีทงั้ ส�ำหรับงานวิชาการด้านอนาคตศึกษาและงานคาดการณ์54
ความท้าทายในการพัฒนาทฤษฎีพนื้ ฐานส�ำหรับการคาดการณ์และการศึกษาอนาคต ส่วนหนึง่ เกิดจาก
การขาดความเข้าใจและข้อตกลงกันในขอบเขตทางทฤษฎีของสาขาวิชานี้ รวมถึงความหมายของทฤษฎี
เกี่ยวกับและในการคาดการณ์ (theory about and in foresight)
ข้อเสนอหนึ่งในการพัฒนาทฤษฎีของการคาดการณ์และอนาคตศึกษาคือ การก�ำหนดกรอบเบื้อง
ต้นในการน�ำเสนอทฤษฎีเกีย่ วกับการคาดการณ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสามระดับ ทฤษฎีระดับ
แรกมองการคาดการณ์เป็นกิจกรรมในการสร้างความรู้ ทฤษฎีในส่วนนี้จึงเป็นทฤษฎีระดับอภิมาน
(meta-theory) ที่ประมวลทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการคาดการณ์เข้าด้วยกัน ทฤษฎีส่วนนี้จึงไม่ใช่การ
คาดการณ์ในตัวเอง แต่เป็นพื้นฐานทางปรัชญาของกิจกรรมการคาดการณ์ ทฤษฎีระดับที่สองมองการ
คาดการณ์เป็นกระบวนการที่มีการแทรกแซงหรือด�ำเนินการบางอย่างในด้านองค์กรหรือสังคม ทฤษฎี
ระดับนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์เชิงปฏิบตั ขิ องกระบวนการคาดการณ์ ส่วนทฤษฎีระดับทีส่ ามมองการ
คาดการณ์เป็นการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตของระบบสังคมเทคโนโลยี ทั้งนี้ ทฤษฎีสองกลุ่มหลังมี
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ผลอย่างมากต่อวงการอนาคตศึกษา โดยเฉพาะในด้านการคาดการณ์ เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทฤษฎีทกี่ ำ� หนด
เงือ่ นไขและบริบทเกีย่ วกับวิธกี ารคาดการณ์ วิธกี ารวัดผลลัพธ์และประสิทธิผล และวิธกี ารเชือ่ มโยงกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตที่ขึ้นอยู่กับบริบทที่เฉพาะเจาะจง55
ข้อจ�ำกัดทางทฤษฎีของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์นัยหนึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทาย
ในเชิงวิชาการที่จะเสนอแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ท�ำให้วงการวิชาการและองการวิชาชีพในเรื่องนี้
พัฒนาได้ต่อไป
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สรุป
นักวิชาการด้านอนาคตศึกษาได้พัฒนาชุดแนวคิด ทฤษฎีและหลักการส�ำหรับการศึกษาและ
สร้างภาพอนาคตเรื่อยมา จนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในฐานะศาสตร์ทางวิชาการและ
สาขาวิชาชีพหนึ่ง เนื้อหาในบทนี้ได้ประมวลหลักการและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคต
รวมถึงข้อสมมติและทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงทีน่ กั อนาคตศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
อดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอนาคตในระดับต่าง ๆ
โดยเฉพาะข้อสมมติและทฤษฎีเกี่ยวกับเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการศึกษา
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในอนาคตศึกษามาจากการผสมผสาน
ความรู้จากศาสตร์และสาขาที่หลากหลาย ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงเฉพาะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
แต่รวมไปถึงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ แม้ว่ากระบวนทัศน์พื้นฐานของ
อนาคตศึกษาในปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับแนวคิดเชิงระบบ ซึ่งได้รับอิทธิพลหลักจากแนวคิด
ปฏิฐานนิยมและประจักษ์นิยมที่มุ่งไปสู่ความจริงเชิงภววิสัย แต่นักอนาคตศาสตร์และนักคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบันก็ตระหนักถึงความส�ำคัญของแนวคิดเชิงปทัสถาน ซึ่งเน้นความ
คิดเชิงอัตวิสัยของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างภาพอนาคตที่พึงประสงค์ท่ี
ใช้เป็นกรอบของการตัดสินใจในการวางแผนด�ำเนินการ แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยพหุอนาคตจึง
สัมพันธ์กับความเป็นพหุศาสตร์และสหศาสตร์ของงานด้านอนาคตศึกษาในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยัง
สะท้อนออกมาในความหลากหลายของวิธีการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
ซึ่งจะน�ำเสนอในบทต่อไป
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3

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
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ประเภท
วิธีการศึกษาอนาคต
ความสามารถในการท�ำความเข้าใจและคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการคาดการณ์ตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป นักอนาคต
ศาสตร์ที่ดีต้องมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎี และตระหนักอยู่เสมอว่า ทฤษฎีและวิธีการที่เลือกใช้ศึกษา
อนาคตมีผลต่อกระบวนทัศน์และมุมมองที่มีต่อเงื่อนไขและบริบทของการศึกษา ซึ่งย่อมมีผลสืบเนื่อง
ต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการคาดการณ์
วิธีการและเครื่องมือการศึกษาอนาคตมีอยู่หลากหลาย แต่ละวิธีมีปรัชญาพื้นฐาน ข้อสมมติ
เงื่อนไข ประโยชน์และข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกันออกไป พัฒนาการและความนิยมของวิธีการศึกษาของ
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งย่อมสะท้อนวิวัฒนาการของศาสตร์นั้น อนาคตศาสตร์ก็เช่นกัน จากที่แต่เดิม วิธี
การทีน่ ยิ มใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์เชิงระบบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง เพือ่ ตอบโจทย์ดา้ นยุทธศาสตร์
ทางการทหาร จนต่อมา วงการอนาคตศาสตร์เริม่ ยอมรับวิธกี ารอืน่ ทีเ่ ปิดกว้างให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้า
มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคตร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ที่กว้าง
และมีความหลากหลายมากขึ้น
เช่นเดียวกับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน การศึกษาอนาคตในช่วงหลังไม่ได้พึ่งวิธีการ
วิเคราะห์เพียงวิธเี ดียว แต่ให้ความส�ำคัญกับการผสมผสานของวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ทัง้ วิธกี ารวิเคราะห์
เชิงปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ และวิธีการที่ด�ำเนินการเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญกับวิธีการที่เน้นการ
มีส่วนร่วม ขีดความสามารถในการค�ำนวณที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท�ำให้การวิเคราะห์แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความตระหนักในสิทธิทางการเมืองและประชาธิปไตยท�ำให้การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาอนาคตที่ต้องด�ำเนินการและผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The Millennium Project) แบ่งกลุ่มวิธีการศึกษาอนาคตไว้
อย่างครอบคลุม ดังนี1้
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ตารางที่ 3
วิธีการสำ�คัญในศึกษาอนาคต
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ที่มา: Gordon and Glenn (2009)

วิธีการศึกษาอนาคตอาจแบ่งตามขั้นตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ริชาร์ด สลอเทอร์
(Richard Slaughter) เสนอกรอบแนวทางการศึกษาอนาคตแบบ 4 ขั้นตอนเพื่อใช้ในการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งโจเซฟ โวรอส (Joseph Voros) น�ำไปพัฒนาเพิ่มเติมจน
กลายเป็นแนวทางการคาดการณ์พื้นฐานที่ใช้ในการสอนด้านอนาคตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สวินเบิร์น (Swinburne University of Technology) ในประเทศออสเตรเลีย แต่ละขั้นตอนมีวิธีการ
เฉพาะที่สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และพื้นที2่ โดยแบ่ง
เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มวิธีการน�ำเข้า (input methods) วัตถุประสงค์หลักของวิธีการในกลุ่มนี้คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถน�ำมาใช้วิเคราะห์ต่อไป ตัวอย่างวิธีการที่เป็นที่
นิยมใช้ ได้แก่ วิธีการเดลฟาย (Dephi) วิธีการกวาดสัญญาณ วิธีการ futurescan
รวมไปถึงวิธีการส�ำรวจและวิธีการประเมินเทคโนโลยี (technology assessment)
2. กลุม่ วิธกี ารวิเคราะห์ (analytic methods) วัตถุประสงค์หลักของวิธกี ารในกลุม่ นีค้ อื
เพือ่ สร้างความหมายจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาในการเข้าใจถึงอนาคต เพือ่ ให้เกิดมุม
มองและกรอบแนวคิดใหม่ที่อาจแตกต่างจากมุมมองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างวิธีการ
ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ประเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues analysis)
การวิเคราะห์แนวโน้มและการประมาณค่านอกช่วง (trend analysis and extrapolation) การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) การวิเคราะห์รูปแบบ
(pattern recognition) การวิเคราะห์วาทกรรมและข้อความ (discourse and text
analysis) และการสนทนา (dialogue)
3. วิธกี ารตีความ/วิธกี ารเชิงลึก (interpretive/paradigmatic/in-depth methods)
กลุ่มวิธีการนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์มา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ตัวอย่างของวิธี
การตีความและวิเคราะห์เชิงลึกที่เกิดขึ้นมาจากงานด้านอนาคตศึกษา ได้แก่ วิธีการ
วิเคราะห์ประวัตศิ าสตร์มหภาค (macrohistory) ของโยฮาน กัลทุง (Johan Galtung)
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การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ (Causal Layered Analysis) ของโซเฮล อินายาตอลลา
(Sohail Inayatullah) นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่นที่พัฒนามาก่อนหน้านี้ เช่น อรรถ
ปริวรรตศาสตร์ (Hermaneutics) ซึ่งเป็นวิธีการตีความและท�ำความเข้าใจตัวบทผ่าน
ทางกระบวนการเชิงประจักษ์ วิธีการวิเคราะห์ระบบ (systems analysis/thinking)
รวมไปถึงวิธกี ารผสมผสานสิง่ ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในงาน (bricolage) นอกจากนี้ แนวทาง
เชิงบูรณาการ (integral metholology) ของเคน วิลเบอร์ (Ken Wilbur) ในกระแส
แนวคิดอนาคตเชิงบูรณาการ (integral futures)
4. วิธกี ารส�ำรวจ ท�ำซ�ำ้ และคาดหวัง (iterative, exploratory, prospective methods)
วิธีการในกลุ่มนี้มุ่งเน้นการสร้างภาพอนาคตด้วยการจินตนาการและการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ อาทิ การสร้างวิสยั ทัศน์ (visioning) การวางแผนฉากทัศน์ (scenario planning) และการพยากรณ์ยอ้ นกลับ (backcasting) ซึง่ เป็นตัง้ วิสยั ทัศน์ในอนาคตไว้แล้ว
ย้อนกลับมาวางแผนเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์นนั้ องค์ประกอบหนึง่ ของวิธกี ารศึกษาและ
สร้างภาพอนาคตกลุม่ นีค้ อื การเคลือ่ นไหวผลักดันทางสังคม (activism) ทัง้ การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ (action research) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (action learning) และการ
จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพอนาคตแบบมีส่วนร่วม3
การแบ่งกลุ่มวิธีการตามขั้นตอนการคาดการณ์ข้างต้นสามารถแบ่งให้ละเอียดเพิ่มลงไปอีกตาม
ประเภทกิจกรรมในแต่ละขัน้ ตอน ดังทีเ่ สนอไว้โดยเอสจาน ซาริทาส (Ozcan Saritas) 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. กลุ่มวิธีการส�ำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (intelligence) และก�ำหนดขอบเขตของ
การศึกษา
2. กลุ่มวิธีการจินตนาการ (imagination) เพื่อค้นหาความเป็นไปได้และทางเลือกที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. กลุ่มวิธีการบูรณาการ (integration) เพื่อจัดระเบียบข้อมูล ความรู้และเหตุการณ์
เกี่ยวกับอนาคต
4. กลุ่มวิธีการตีความ (interpretation) เพื่อแปลผลและก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์
5. กลุ่มวิธีการด�ำเนินการ (intervention) เพื่อก�ำหนดนโยบาย แผนและโครงการ
6. กลุ่มวิธีการประเมินผลกระทบ (impact) เพื่อทบทวนผลด�ำเนินการ และเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงแนวทางหรือด�ำเนินกิจกรรมใหม่
นอกจากวิธีการทั้ง 6 กลุ่มแล้ว ยังมีกลุ่มที่ 7 คือวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลอดกระบวนการคาดการณ์ทั้ง 6 ขั้นตอน ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ประเภทวิธีการศึกษาอนาคตแบ่งตามขั้นตอนการคาดการณ์

ดัดแปลงจาก: Saritas (2013)

อนาคตศึกษา | 110

“

วิธีการศึกษาอนาคตที่มีอยู่จ�ำนวนมากนี้อาจท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่า แต่ละแนวทางและวิธีการมี
ความแตกต่างกันอย่างไร ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของอังกฤษ (Office of Science and
Innovation) อธิบายความแตกต่างของวิธีการหลักในการคาดการณ์ไว้อย่างกระชับและชัดเจน ดังนี4้
สมมติว่าคุณก�ำลังยืนอยู่บนหอบังคับการบนเรือ เมื่อกวาดสายตาออกไป จะ
เห็นเส้นขอบฟ้า (การกวาดสัญญาณ - horizon scanning) และมองเห็นยอดของ
ภูเขาน�ำ้ แข็งและเรือบรรทุกเสบียง คุณคาดประมาณความเร็วและทิศทางของยอด
ภูเขาน�้ำแข็งและเรือบรรทุกเสบียงนั้น (การวิเคราะห์แนวโน้ม - trend analysis)
แล้วน�ำเอาข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ (การสร้างแบบจ�ำลอง – modeling)
จากนั้นจึงก�ำหนดเส้นทางเดินเรือ (การท�ำแผนที่น�ำทาง – roadmapping) เพื่อ
เข้าไปหาเรือบรรทุกเสบียงแต่เลี่ยงไม่ให้ชนภูเขาน�้ำแข็ง ในขณะที่คุณก�ำลังล่อง
เรือไป คุณคิดถึงช็อกโกแลตอร่อยที่คุณหวังว่าจะอยู่บนเรือบรรทุกเสบียงนั้น (การ
สร้างวิสยั ทัศน์ - visioning) คุณตระหนักดีวา่ ความเร็วและทิศทางของภูเขาน�ำ้ แข็ง
และเรือบรรทุกเสบียงอาจเปลีย่ นแปลงได้เสมอ จึงค�ำนวณทางเลือกเส้นทางทีท่ ำ� ให้
มีโอกาสสูงทีส่ ดุ ในการเข้าไปถึงเรือบรรทุกเสบียง (การสร้างฉากทัศน์ – scenarios)
กระนั้นก็ตาม คุณรู้ดีว่า ถึงแม้จะพยายามวางแผนไว้อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสที่
เหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้น และท�ำให้เรือชนกับภูเขาน�้ำแข็งได้ คุณจึงสั่งให้ลูกเรือ
ฝึกซ้อมการหนีภัยฉุกเฉิน (การใช้เกมจ�ำลองสถานการณ์ - gaming) พร้อมกันนี้
คุณก็จินตนาการต�ำแหน่งของเรือบรรทุกเสบียงที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
แล้ววิเคราะห์และวางขั้นตอนการเดินเรือเข้าไปถึงต�ำแหน่งนั้น (การพยากรณ์ย้อน
กลับ - backcasting)

”

ค�ำอธิบายข้างบนแสดงให้เห็นว่า วิธีการศึกษาอนาคตมีอยู่หลากหลาย การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ สถานการณ์และบริบท โดยไม่มีวิธีการหนึ่งเดียวที่เหมาะสมส�ำหรับทุกวัตถุประสงค์และ
ทุกสถานการณ์ ความเข้าใจในจุดแข็งและข้อจ�ำกัดของแต่ละวิธีการช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกับค�ำถาม สถานการณ์และเงื่อนไขของการวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง
เนื้อหาส่วนที่เหลือในบทนี้น�ำเสนอสาระส�ำคัญโดยย่อของวิธีการและเครื่องมือศึกษาอนาคต
ที่เป็นที่ยอมรับในวงการอนาคตศาสตร์และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เนื้อหาส่วนใหญ่สรุปมา
จากหนังสือชื่อ Futures Research Methodology - V3.0 ซึ่งเจโรม เกลน (Jerome Glenn)
และเธโอดอร์ กอร์ดอน (Theodore Gordon) เป็นบรรณาธิการ โดยมีนกั อนาคตศาสตร์ชอื่ ดังระดับ
โลกเป็นผูเ้ ขียนในแต่ละบท หนังสือเล่มดังกล่าวอธิบายวิธวี ทิ ยาด้านอนาคตศึกษาไว้อย่างครอบคลุม จึง
เป็นหนังสืออ้างอิงทีเ่ หมาะส�ำหรับผูอ้ า่ นทีต่ อ้ งการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมจากเนือ้ หาทีส่ รุปไว้ในบทนี้
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การกวาดสัญญาณ
การวางแผนทีด่ ตี อ้ งใช้ขอ้ มูลความรูจ้ ากการคาดการณ์ แต่การคาดการณ์ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดก็ตาม ย่อม
ตั้งอยู่บนข้อสมมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ในโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและในวงกว้าง การค้นหาและ
ตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกระทบย่อมมีความส�ำคัญมากขึ้น หน่วยงาน
และองค์กรที่ต้องการวางแผนยุทธศาสตร์ในบริบทของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ยิ่งจ�ำเป็นต้องมีขีดความสามารถที่ดีในการกวาดสัญญาณ
การกวาดสัญญาณเป็นวิธีการพื้นฐานที่นักอนาคตศาสตร์ใช้ในการค้นหา เก็บรวมรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้แยกแยะว่าปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดเป็นปัจจัยคงที่ (constant) ปัจจัยใดที่
เปลี่ยนแปลง (change) และปัจจัยใดที่เปลี่ยนแปลงอย่างคงที่ (constant change) รวมถึงสัญญาณ
อ่อน (weak signals) ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต รวมไปถึงสาเหตุทที่ ำ� ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้น ผลลัพธ์จากการกวาดสัญญาณท�ำให้นักอนาคตศาสตร์
สามารถตัดสินได้ว่า ข้อสมมติพื้นฐานของการคาดการณ์ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ควรต้องปรับเปลี่ยนข้อ
สมมติและเงื่อนไขใดบ้างเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยนแผนและการเต
รียมการให้ดียิ่งขึ้น
ค�ำว่า environment ในค�ำว่า environmental scanning เป็นศัพท์ทนี่ กั อนาคตศาสตร์ใช้อย่าง
แพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970 แต่เมื่อแนวคิดและการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมแพร่ขยายใน
วงกว้างมากขึน้ จึงเกิดข้อสังเกตว่า ค�ำศัพท์ดงั กล่าวสือ่ ถึงการจับสัญญาณทีเ่ น้นเฉพาะการเปลีย่ นแปลง
ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environment) ที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์เท่านั้น ดังนั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนดังกล่าว นักอนาคตศาสตร์จึงเริ่มใช้ค�ำศัพท์อื่น เช่น ระบบกวาดสัญญาณ
อนาคต ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) และระบบปัญญาส�ำหรับอนาคต (futures
intelligence system) อีกค�ำศัพท์หนึ่งที่ใช้คือ horizon scanning system
วัตถุประสงค์หลักของระบบการกวาดสัญญาณคือการค้นพบสิ่งบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ การกวาดสัญญาณเป็น
มากกว่าการติดตามข่าวตามสื่อต่าง ๆ โดยเป็นกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหา
วิเคราะห์และประเมินความส�ำคัญของแนวโน้ม พัฒนาการ และประเด็นอุบัติใหม่ที่อาจยังไม่ชัดเจน
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ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต แต่อาจมีนัยส�ำคัญในเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติด้วยเช่น
กัน กระบวนการกวาดสัญญาณจึงไม่จบอยู่ในตัวเอง แต่ต้องสร้างค�ำถามที่น�ำไปสู่การสนทนาและถก
เถียงกันต่อไปเกี่ยวกับทิศทางและภาพอนาคตขององค์กรหรือพื้นที่เป้าหมายของการคาดการณ์และ
การวางแผนนั้น ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมในการกวาดสัญญาณจึงควรเป็นกิจกรรมพื้นฐานในกระบวนการ
เรียนรู้และการตัดสินใจขององค์กร

ขั้นตอนและวิธีการ

กระบวนการกวาดสัญญาณในภาพรวมแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ ตอนหลัก เริม่ จาก (1) การระบุความต้องการ
ในการกวาดสัญญาณ (2) การคัดเลือกและเชิญผู้เข้าร่วมกระบวนการกวาดสัญญาณ (3) การเก็บข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้อง (4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (5) การเผยแพร่ผลการกวาดสัญญาณและ (6) การใช้ผลการวิเคราะห์
ในการวางแผนเพือ่ ตัดสินใจ ในบางองค์กร อาจมีการสร้างระบบการกวาดสัญญาณเพือ่ ให้กระบวนการ
ดังกล่าวให้เป็นกิจกรรมส�ำคัญส่วนหนึ่งขององค์กร แผนภาพข้างล่างแสดงตัวอย่างโครงสร้างระบบ
การกวาดสัญญาณที่โครงการมิลเลเนียมโปรเจกต์พัฒนาให้กับบริษัทคูเวตออยล์
แผนภาพที่ 5
ตัวอย่างระบบการกวาดสัญญาณในการคาดการณ์

ดัดแปลงจาก: Gordon and Glenn (2009)

ตามตัวอย่างดังกล่าว องค์ประกอบส�ำคัญของระบบกวาดสัญญาณอนาคตประกอบด้วย ระบบ
กวาดสัญญาณ ระบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบสร้างปัญญาร่วม (collective intelligence
system) และระบบบริหารจัดการ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจและเรียนรูเ้ กีย่ วกับอนาคต
และการตัดสินใจด้านนโยบาย องค์ประกอบส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งคือระบบป้อนกลับและระบุความ
ต้องการใหม่ (feedback and new requirements) ซึ่งป้อนข้อมูลทั้งความเห็นและค�ำแนะน�ำจาก
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ฝ่ายผู้บริหารและผู้ตัดสินใจไปยังกลุ่มนักวิเคราะห์ที่กวาดและวิเคราะห์สัญญาณ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
และข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลจากการกวาดสัญญาณสามารถบันทึกตามหัวข้อหรือค�ำส�ำคัญ เพื่อ
น�ำไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น
1. กลุ่มหัวข้อของเหตุการณ์/ปัจจัย เช่น STEEP – สังคม (social) เทคโนโลยี (technology)
เศรษฐกิจ (economic) สิ่งแวดล้อม (environmental) และการเมือง (politics) รวมถึง
ข้อสมมติ และความเสี่ยง (risks)
2. สิง่ บ่งชีห้ ลัก (leading indicator) คือเหตุการณ์หรือปัจจัยทีส่ อื่ ถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
3. ที่มาข้อมูล
4. วิธีการเข้าถึงข้อมูล
5. นัยและความส�ำคัญของเหตุการณ์หรือปัจจัย ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้นและการ
วิเคราะห์รูปแบบ (pattern analysis)
6. ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือปัจจัยขับเคลื่อน แม้ว่าเราไม่
อาจทราบถึงอนาคต แต่พอคาดเดาอย่างมีหลักการได้ถึงขอบเขตของผลกระทบที่มีโอกาส
เกิดขึน้ ในอนาคต นักวิเคราะห์อาจใช้วธิ กี ารวงล้ออนาคต ในการคาดการณ์ผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและอนาคต โดยแสดงเป็นตัวเลขหรือการพรรณนาสถานการณ์ที่เป็น
อยู่ในปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่มีแผนการหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
7. ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้างที่มีผลต่อเหตุการณ์หรือตัวบ่งชี้ที่สนใจ ทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร
8. วันเวลาที่บันทึกและผู้บันทึก
การกวาดสัญญาณเป็นกิจกรรมส�ำคัญของการน�ำเข้าข้อมูล (input) เพื่อการศึกษาอนาคตทั้งใน
ด้านวิชาการและด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การกวาดสัญญาณสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
• คณะผู้เชี่ยวชาญ (expert panels) ในระบบกวาดสัญญาณ อาจมีการจัดตั้งคณะผู้
เชี่ยวชาญที่คอยสังเกตการณ์และเฝ้ามองหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ
ทั้งวิธีการเดลฟาย การพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ในการจับสัญญาณบนพื้นที่ดิจิทัลและสื่อ
โซเชียล และการจัดการประชุมกลุ่มย่อยและการสนทนาเพื่อระดมสมองในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น แบบ world café รวมถึงวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตลาดการพยากรณ์ (prediction market)
• การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในฐานข้อมูลที่เก็บรวมรวมข้อมูลใน
หัวข้อและประเด็นที่สนใจ ทั้งบทความในวารสารวิชาการ นิตยสาร รายงานของรัฐบาล
และองค์กร ข่าวและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบกระดาษและแบบดิจิทัลที่สามารถเข้า
ถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต
• การสืบค้นบนเว็บไซต์ โดย web crawlers ทีส่ ามารถสืบค้นบนเว็บเพือ่ หาข้อมูลใหม่ และ
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•
•

การใช้ Google Alerts (http://www.googlealert.com) ในการค้นหาสัญญาณด้วยค�ำ
ส�ำคัญที่ก�ำหนดขึ้น และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
การรวบรวมประกาศและสื่อประชาสัมพันธ์ (press release) ขององค์กรหรือบริษัทที่
แสดงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มด้านต่าง ๆ
การติดตามบุคคลส�ำคัญ ทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ รวม
ถึงหัวข้อและเนื้อหาการบรรยายในการประชุมชั้นน�ำในวงการวิชาการและวงการธุรกิจ

ความถี่ของการกวาดสัญญาณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความส�ำคัญที่องค์กรให้กับการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรบางแห่งอาจมีหน่วยย่อยหรือเจ้าหน้าที่ที่ท�ำหน้าที่กวาดสัญญาณอยู่
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ เช่น ศูนย์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Centre for Strategic Futures)
ของรัฐบาลสิงคโปร์ บางแห่งมีโครงการกวาดสัญญาณตามค�ำขอหรือค�ำสั่งจากหน่วยงานอื่น บางแห่ง
กวาดสัญญาณเมื่อมีความสนใจในสถานการณ์ที่ดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ขอบเขตของการกวาดสัญญาณมักขึ้นอยู่กับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร คุณลักษณะ
ส�ำคัญของการกวาดสัญญาณในการคาดการณ์ที่แตกต่างจากการการส�ำรวจแนวโน้มและเงื่อนไข
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ท�ำอยู่ทั่วไป คือ การให้ความส�ำคัญกับสัญญาณอ่อน (weak
signals) ที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เหตุไม่คาดฝันที่มีโอกาสเกิดขึ้นต�่ำแต่ผลกระ
ทบสูง หรือไวล์คาร์ด รวมถึงความครอบคลุมในการกวาดสัญญาณในสาขาและภาคส่วนต่าง ๆ ให้
มากที่สุด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอบเขตของการกวาด
สัญญาณขึ้นอยู่กับทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและด้านบุคลากรขององค์กรด้วยเช่นกัน
ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของระบบกวาดสั ญ ญาณระดั บ โลกที่ พั ฒ นาระบบปั ญ ญาร่ ว ม (collective
intelligence system) คือระบบข้อมูลและเครือข่ายพลังงานระดับโลก (Global Energy Network
and Information System – GENIS) ซึ่ ง พั ฒ นาโดยโครงการมิ ล เลนเนี ย มโปรเจกต์ (The
Millennium Project) ระบบ GENIS มีสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) เครือข่ายพลังงานระดับโลก
(Global Energy Network) ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารและการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย
นักนโยบาย และผู้ท�ำงานด้านพลังงาน และ (2) ระบบข้อมูลพลังงานระดับโลก (Global Energy
Information System) ซึ่งเป็นฐานความรู้และชุดเครื่องมือที่ส่งเสริมการรวบรวมและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับระบบพลังงานระดับโลก5 รัฐบาลหลายประเทศให้ความส�ำคัญกับระบบการคาดการณ์ระดับ
ชาติ จึงมีหน่วยงานหรือคณะท�ำงานที่ท�ำหน้าที่กวาดสัญญาณในด้านต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลฟินแลนด์
(ทั้งในรัฐบาลและในสภาผู้แทนราษฎร) สิงคโปร์ (ใน Centre for Stratetic Futures) อังกฤษ
(ใน Government Office of Science) และแคนาดา (ใน Policy Horizons Canada)
เนื่องจากกรอบการท�ำงาน แนวทางและวิธีการกวาดสัญญาณของแต่ละองค์กรและแต่ละ
โครงการมักแตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมักแตกต่างกันด้วย ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างหนึ่งของ
ผลลัพธ์การกวาดสัญญาณ โดยเป็นสารบัญของรายงานของการกวาดสัญญาณด้านความมั่นคงทาง
สิ่งแวดล้อมของสถาบันนโยบายสิ่งแวดล้อมของกองทัพบกสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 25526
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ตารางที่ 5
ตัวอย่างประเด็นการกวาดสัญญาณด้านความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

ที่มา: Gordon and Glenn (2009)
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อีกตัวอย่างหนึ่งในตารางที่ 6 แสดงผลการกวาดสัญญาณปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่ออนาคต
ของเมือง โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ STEEP ในโครงการ “คนเมือง 4.0” ซึ่งด�ำเนินการโดยคณะวิจัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7
ตารางที่ 6
ตัวอย่างปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่ออนาคตของเมือง
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ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และคณะ (2563)
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การทำ�เหมืองข้อมูล
และข้อความ
ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ท�ำให้วธิ กี ารท�ำเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความเป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ ในงานด้านอนาคตศึกษา
และเป็นช่องทางใหม่ที่ได้รับความส�ำคัญมากขึ้นในวงการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตาม ด้วยจ�ำนวนข้อมูลได้เพิ่มขึ้นมากและอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแหล่งข้อมูลยังมีความหลากหลายมาก
ยิง่ ขึน้ จึงท�ำให้การท�ำเหมืองข้อมูลต้องก้าวข้ามขอบเขตของศาสตร์และสาขาวิชาการและวงการวิชาชีพ
และครอบคลุมสิง่ ตีพมิ พ์และฐานข้อมูลจ�ำนวนมากและหลากหลายมากขึน้ ด้วยเหตุนี้ นักอนาคตศึกษา
จึงต้องพัฒนาเทคนิควิธใี นการระบุ ค้นหา และประมวลข้อมูลทีส่ ามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็น
ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในการคาดการณ์และตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
วิธีการหนึ่งในการได้มาซึ่งข่าวกรองหรือข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการ
คือการท�ำเหมืองข้อมูล (data mning) และการท�ำเหมืองข้อความ (text mining) วิธีการท�ำเหมือง
ข้อมูลและข้อความเป็นหนึ่งในวิธีการส�ำคัญของการวิเคราะห์เทคโนโลยีส�ำหรับอนาคตที่ประกอบ
ด้วยการประเมิน การพยากรณ์ การคาดการณ์และการสร้างแผนที่น�ำทางด้านเทคโนโลยี (technology assessment, forecasting, foresight, and roadmapping) หลักการพื้นฐานของวิธีการท�ำ
เหมืองข้อความคือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ คล้ายกับวิธกี ารพืน้ ฐานของการ
ทบทวนวรรณกรรมแบบดัง้ เดิม แล้วจัดระบบและย่อยข้อมูลดิบเพือ่ วิเคราะห์หารูปแบบและเหตุการณ์
ส�ำคัญ แนวคิดพื้นฐานของการท�ำเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความคล้ายคลึงกับวิธีการกวาดสัญญาณ
ทั้งการท�ำเหมืองข้อมูลและการท�ำเหมืองข้อความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล การท�ำเหมือง
ข้อมูลหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�ำนวนมากเพือ่ ค้นหารูปแบบทีม่ คี วามหมาย ในขณะทีก่ าร
ท�ำเหมืองข้อความมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข้อความที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างไม่ชัดเจน (unstructured)
ให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อหาข้อค้นพบเชิงลึก การท�ำเหมืองข้อมูลโดยทั่วไปมุ่งใช้เครื่องมือทาง
สถิติที่วิเคราะห์ตัวเลข ในขณะที่การท�ำเหมืองข้อความเน้นการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะ
วากยสัมพันธ์ (syntax) และการวิเคราะห์ศัพท์ (lexicon)
การก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะขีดความสามารถในการค�ำนวณโดยคอมพิวเตอร์
ท�ำให้การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้งา่ ยและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือวิธีการบรรณมิติหรือบรรณมาตร (bibliometrics) ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดและ
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วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ในการวัดและประเมินสิ่งตีพิมพ์ เช่น การวัดจ�ำนวนผลงานวิจัย
และจ�ำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยในสาขาหรือหัวข้อที่สนใจ วิธีการท�ำเหมืองข้อความส่วนหนึ่งคล้าย
กับการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยที่วิเคราะห์รูปแบบของการใช้ค�ำศัพท์
หรือประโยค แต่ขดี ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ทำ� ให้การวิเคราะห์เนือ้ หาด้วยการท�ำเหมืองข้อความ
ครอบคลุมปริมาณข้อมูลมากขึ้น เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การท�ำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขและมีโครงสร้าง (structured data) หรือ
ข้อมูลที่ได้แบ่งเป็นเขตข้อมูลหรือฟิลด์ (field) ไว้แล้ว เช่น ผู้เขียน ปีเผยแพร่ ค�ำส�ำคัญ แต่รวมไปถึง
ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบโครงสร้างไม่ชัดเจน (unstructured qualitative data) เช่น ข้อความการ
สนทนาและแลกเปลี่ยนบนกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด (webboard) เป็นต้น สาขาความเชี่ยวชาญ
ในการท�ำเหมืองข้อมูลได้พัฒนามากขึ้น เช่น ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (computational linguistics)
การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP) และ การค้นหาความรู้ในฐาน
ข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases) อนึ่ง การท�ำเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความถือ
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่เสริมประกอบซึ่งกันและกัน และมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจ�ำนวนมากเพื่อ
แก้ปัญหาหรือความท้าทายทางวิชาการหรือธุรกิจเช่นเดียวกัน แต่วิธีการทั้งสองเน้นวิเคราะห์ข้อมูลที่
แตกต่างกัน
โดยทัว่ ไป การท�ำเหมืองข้อมูลเน้นวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบมีโครงสร้าง ในขณะทีก่ ารท�ำเหมืองข้อความ
เน้นข้อมูลที่โครงสร้างไม่ชัดเจน ทั้งสองแนวทางพึ่งการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติศาสตร์ ปัญญา
ประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) แต่ในกรณีของการท�ำเหมืองข้อความ ต้อง
ใช้เครื่องมือด้านการประมวลภาษาธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อแปลงข้อมูลดูเหมือนไม่มีโครงสร้างหรือมี
โครงสร้างไม่ชัดเจนให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนน�ำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ
วิธีการท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี (tech mining) สามารถใช้ได้
ในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างดัชนีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ดัชนีนวัตกรรม
(innovation indicators) ประเภทข้อมูลที่เลือกใช้ในการท�ำเหมืองข้อมูลขึ้นอยู่กับประเด็นหัวข้อ
และวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ ประเภทข้อมูลส�ำหรับการท�ำเหมืองข้อมูลในบริบทด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและและนวัตกรรมแบ่งได้ตามประเภทเนื้อหา (เทคโนโลยี/บริบทของเทคโนโลยี) และแหล่ง
ข้อมูล (ฐานข้อมูล/อินเทอร์เน็ต/คน) ได้ 6 ประเภท ได้แก่8
ตารางที่ 7
ประเภทข้อมูลด้านเทคโนโลยี

ที่มา: Porter (2009)
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ขั้นตอนและวิธีการ

การท�ำเหมืองข้อมูลด้านเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลและช่องทางทั้งหมดที่แสดงในตาราง
ที่ 7 ทัง้ นี้ กระบวนการท�ำเหมืองข้อมูลเพือ่ ใช้ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน
หลักคือ (1) การเลือกแหล่งข้อความ (2) การเตรียมพร้อมข้อความ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล และ
(4) การแปลผล
การเลือกแหล่งข้อความ
การเลือกแหล่งข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอนาคตขึ้นอยู่กับกรอบค�ำถามวิจัยหรือ
หัวข้อทีก่ ำ� หนดไว้ในตอนต้น เมือ่ ก�ำหนดค�ำถามวิจยั ได้ชดั เจนแล้ว จึงตัดสินใจว่าจะตอบค�ำถามนัน้ ด้วย
วิธกี ารใด และการวิเคราะห์ดว้ ยแหล่งข้อความจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แหล่งข้อความทีใ่ ช้ได้มอี ยูม่ าก
นับตัง้ แต่บทความทัว่ ไป สิง่ ตีพมิ พ์ทรี่ ะบุมาตรฐานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงข้อความบนโลก
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ แนวทางการค้นหาข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการคาดการณ์จะขึ้นอยู่
กับหัวข้อและประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ข้อความบางประเภทสามารถเขียนโปรแกรมและอัลกอริทมึ
เพือ่ ช่วยในการค้นหาได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น ข้อความที่อยู่ในฐานข้อมูล เช่น สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ และมาตรฐานเทคโนโลยี และข้อความตามโซเชียลมีเดีย การพัฒนาอัลกอริทึมที่ท�ำให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง หรือ machine learning ได้ทำ� ให้การท�ำเหมืองข้อมูลเป็นไป
ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทตี่ อ้ งวิเคราะห์ขอ้ ความในแหล่งข้อมูลแบบดัง้ เดิมทีย่ งั อยูใ่ นรูปแบบ
กระดาษ เช่น รายงานของภาครัฐยุคก่อนดิจทิ ลั นักวิเคราะห์ยงั คงจ�ำเป็นต้องใช้วธิ เี ก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การเตรียมพร้อมข้อความ
ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อความได้ จ�ำเป็นต้องมีการคัดกรอง (clean) และปรับเปลี่ยนข้อความให้อยู่
ในรูปแบบข้อมูลทีม่ โี ครงสร้างทีส่ ามารถวิเคราะห์ได้ โดยเริม่ จากการแยกข้อความออกเป็นองค์ประกอบ
ย่อย ๆ เช่น ค�ำศัพท์ ขัน้ ตอนนีเ้ รียกว่า tokenization จากนัน้ จึงน�ำองค์ประกอบย่อยมาแสดงเป็นเวก
เตอร์ (vector) จากนัน้ จึงเป็นการตัดค�ำด้วย stop words ซึง่ เป็นการลบค�ำทีไ่ ม่สำ� คัญทิง้ ไปจากข้อมูล
หรือใช้เทคนิคอืน่ ๆ เช่น stemming ซึง่ เป็นการตัดค�ำให้อยูใ่ นรูปแบบพืน้ ฐาน หรือ lemmatization ซึ่ง
เป็นการลดความซับซ้อนของค�ำจนอยู่ในรูปแบบฐาน (root form) ในพจนานุกรม จากนั้น จึงเป็นการ
นับและเก็บความถี่ของแต่ละค�ำเพื่อวิเคราะห์ต่อไป9
การวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนทีส่ ามของการท�ำเหมืองข้อความคือการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ เช่น การจ�ำแนก
ประเภท (classification) และการวิเคราะห์กลุ่ม (clustering) ด้วยซอฟแวร์ต่าง ๆ เช่น R, SPSS,
RapidMiner, Leximancer, VantagePoint เป็นต้น
การแปลผล
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีประโยชน์เมื่อมีการแปลผล แต่การแปลผลจากข้อมูลจ�ำเป็น
ต้องมีกรอบแนวคิดทีม่ าจากความรูเ้ ชิงสาระเกีย่ วกับหัวข้อนัน้ และเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
นอกจากนี้ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ตอ้ งแปลผลตามบริบทและขอบเขตของกระบวนการคาดการณ์
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ทีด่ ำ� เนินการอยู่ การท�ำเหมืองข้อความเป็นกระบวนการท�ำซ�ำ้ ซึง่ ผลลัพธ์การวิเคราะห์จำ� เป็นต้องมีการ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในองค์กรที่
ด�ำเนินกระบวนการคาดการณ์เป็นส่วนหนึง่ ของการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเหมือง
ข้อความสามารถท�ำให้เป็นมาตรฐาน เพื่อท�ำซ�้ำได้อย่างอัตโนมัติ
ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบรรจบกันของเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของ
อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ปริมาณข้อมูลจะเกิดขึ้นในโลก
มนุษย์อีกมากมายมหาศาล วิธีการท�ำเหมืองข้อมูลและเหมืองข้อความจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น
ในวงการอนาคตศึกษาและคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ขยายขอบเขตความรู้ของ
มนุษย์ออกไปอีก โดยเฉพาะขอบเขตอนาคตที่เป็นไปได้
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เดลฟาย
เดลฟายเป็นวิธกี ารบุกเบิกทีท่ ำ� ให้อนาคตศึกษาได้พฒ
ั นาเป็นศาสตร์และสาขาวิชาทีม่ รี ะบบและระเบียบ
วิจยั ทีช่ ดั เจน นักวิจยั ในแรนด์คอร์ปอเรชัน (RAND Corporation) ได้พฒ
ั นาวิธเี ดลฟายในช่วงทศวรรษ
ที่ 1960 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของเทคโนโลยีทางทหาร รวมถึงประเด็นด้านการเมืองและแนวทาง
จัดการกับสถานการณ์ด้านการทหารและความมั่นคง ก่อนหน้านั้น วิธีการวิเคราะห์ทางเลือกใน
อนาคตมีอยู่จ�ำกัด เช่น วิธีการใช้เกมและสถานการณ์จ�ำลอง (simulation and games) โดยให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการสวมบทบาทเป็นตัวแทนประเทศหรือกลุ่มการเมือง อีกวิธีหนึ่งคือวิธีการคาดการณ์
แบบอัจฉริยะ (genius forecasting) ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือรายกลุ่มแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ในวงการวางแผนยุคนั้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเท่าใด
นัก และคอมพิวเตอร์ยังมีขีดความสามารถจ�ำกัด นักวิจัยที่แรนด์เชื่อว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่สอดคล้องกันน่าจะมีโอกาสถูกต้องและแม่นย�ำมากกว่าความเห็นของคนทั่วไปที่อยู่นอกวงการของ
ศาสตร์หรือวิชาชีพนั้น
แต่อุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่งในการรวบรวมความเห็นของคนที่หลากหลายคือ เมื่อผู้เชี่ยวชาญ
มาร่วมประชุมในห้องเดียวกัน การถกเถียงและอภิปรายกันซึ่ง ๆ หน้าอาจท�ำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนไม่
แสดงความเห็นที่แท้จริงของตนเอง คณะนักวิจัยของแรนด์ ซึ่งน�ำโดยโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer)
จึงพัฒนาวิธกี ารรวบรวมและประมวลความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญโดยไม่ตอ้ งให้มาร่วมประชุมในทีเ่ ดียวกัน
นักวิจยั ของแรนด์ตพี มิ พ์เผยแพร่ผลงานการคาดการณ์จากการใช้วธิ กี ารเดลฟายครัง้ แรกในรายงาน
การพยากรณ์ระยะยาว (Report on a Long-Range Forecast) ใน พ.ศ. 2507 โดยน�ำเสนอผลการ
คาดการณ์ระยะยาวเกีย่ วกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครัง้ ใหญ่ในช่วง
หลัง พ.ศ. 2543 คณะผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการเดลฟายในครั้งนั้นมีทั้งหมด 82 คน โดยมี
ตัง้ แต่นกั วิทยาศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ทมี่ ชี อื่ เสียงไปจนถึงนักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ชอื่ ดัง เช่น
ไอแซค อสิมอฟ (Isaac Asimov) และอาร์เธอร์ คลาก (Arthur Clarke) และนักอนาคตศาสตร์ เช่น
แบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de Jouvenel)10 แม้ว่าเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่คาดการณ์ไว้ใน
รายงานดังกล่าวมีทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็ตาม แต่โครงการศึกษาดังกล่าวได้ท�ำให้เดลฟาย
กลายเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในฐานะที่ท�ำให้การคาดการณ์อนาคตมี
กระบวนการทีเ่ ป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้ ต่อจากนัน้ มา วิธกี ารเดลฟายได้รบั ความนิยมและ
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ใช้งานอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน จากการส�ำรวจฐานข้อมูล Scopus ใน พ.ศ. 2551 พบ
ว่า งานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ 105 ฉบับใช้วิธีการเดลฟายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานวิจัยด้านการแพทย์11
จุดมุ่งหมายหลักของวิธีการเดลฟายคือการกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและอภิปรายกันอย่าง
แท้จริง โดยไม่สนใจว่าผู้เข้าร่วมเป็นใครก็ตาม หลักการส�ำคัญของวิธีการนี้จึงอยู่ที่ความเป็นนิรนาม
(anonymity) หรือการปิดบังชื่อหรือตัวตนของผู้เข้าร่วมกระบวนการ ความเห็นต่าง ๆ จะประมวล
และป้อนกลับ (feedback) ไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดร่วมกันวิเคราะห์และ
ประเมินอีกรอบหนึ่ง
วิธีการเดลฟายเหมาะส�ำหรับการคาดการณ์และประเมินภาพอนาคตระยะยาวประมาณ
20-30 ปี ของประเด็นที่เพิ่งเกิดใหม่และยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันเท่าใดนัก วิธีการนี้ยัง
เหมาะสมส�ำหรับประเด็นที่ปัจจัยภายนอก อาจท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางและระดับการ
เปลีย่ นแปลงของประเด็นนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทปี่ จั จัยในด้านความคิดเห็นของสังคมมีอทิ ธิพล
มากกว่าองค์ประกอบด้านเทคนิคหรือด้านเศรษฐกิจ
ระบบการคาดการณ์ระดับชาติในหลายประเทศมีการส�ำรวจเดลฟายอยูเ่ ป็นระยะ ๆ หนึง่ ในนัน้ คือ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ใช้เทคนิคเดลฟายมานานกว่า 40 ปีตั้งแต่ปี 1970 สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Science and Technology Policy – NISTEP)
เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบการคาดการณ์ระดับชาติ โดยด�ำเนินโครงการคาดการณ์ขนาดใหญ่ทุก
ๆ 5 ปี และใช้เทคนิคเดลฟายเป็นวิธีการหลัก ในโครงการคาดการณ์ครั้งล่าสุดในพ.ศ.2562 มีผู้เข้า
ร่วมกระบวนการมากกว่า 6,697 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพ และ
ครอบคลุมประเด็นมากกว่า 700 เรื่อง12

ขั้นตอนและวิธีการ

กระบวนการเดลฟายเริม่ ต้นจากการก�ำหนดประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาหรือคาดการณ์ให้ชดั เจนทีส่ ดุ เพือ่
ระบุทงั้ ขอบเขตศาสตร์และสาขาทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ รวมถึงรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีต่ อ้ งการเชิญให้เข้าร่วม
กระบวนการ สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งแจ้งผูเ้ ชีย่ วชาญคือการปกปิดชือ่ และตัวตนของผูร้ ว่ มเข้ากระบวนการ เพือ่
ให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบค�ำถามได้อย่างอิสระ เมื่อก�ำหนดขอบเขตและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญแล้ว คณะ
ท�ำงานจึงร่างค�ำถามส�ำหรับแบบสอบถามที่จัดส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นชุด ๆ ต่อเนื่องกัน
ชุดค�ำถามที่ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นหัวใจของกระบวนการเดลฟาย สมมติว่าค�ำถามหลักที่นัก
วิจัยต้องการทราบคือปีที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นกักดับรายได้ปานกลางและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรือปีที่บริการแท็กซี่ในกรุงเทพฯ จะใช้รถยนต์ไร้คนขับเป็นส่วนใหญ่ ค�ำ ถามดั ง กล่ า วจะปรากฏ
อยู ่ ใ นแบบสอบถามชุ ด แรก ค� ำ ตอบของผู ้ เ ชี่ ย วชาญจะระบุ ป ี ที่ ค าดว่ า เหตุ ก ารณ์ นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น
จากนั้นนักวิจัยจะรวบรวมและประมวลค�ำตอบเหล่านี้ แล้วแสดงออกมาเป็นพิสัย (range) หรือช่วงปี
ที่ผู้เชี่ยวชาญตอบมา แบบสอบถามชุดที่สองที่ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม จะแสดงช่วงปีที่ประมวลมา
ขั้นตอนนี้จะเน้นถามผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค�ำตอบที่สูงที่สุดและต�่ำที่สุด หรือคนที่ให้ค�ำตอบที่มีค่าห่างจาก
ค่าเฉลี่ยมากให้ทบทวนค�ำตอบของตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับค�ำตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้ว
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ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้อาจปรับค�ำตอบของตนเอง หรือให้ค�ำอธิบายเพิ่มเติมว่า ท�ำไมค�ำตอบของตนเองจึง
แตกต่างจากกลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญอื่นมาก
จากนั้น คณะผู้วิจัยจะสังเคราะห์เหตุผลเหล่านี้ เพื่อน�ำไปสร้างชุดค�ำถามรอบที่สาม ซึ่งน�ำเสนอ
ทั้งช่วงปีที่ได้ประมวลมาจากรอบที่สอง และค�ำอธิบายของค�ำตอบที่แตกต่างมากจากคนอื่น ชุดค�ำถาม
รอบที่สามอาจเปิดโอกาสให้คนอื่นโต้แย้งค�ำตอบและค�ำอธิบายที่น�ำเสนอไป โดยใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จ
จริงที่มีอยู่ ข้อโต้แย้งเหล่านี้จะน�ำเสนอต่อไปในชุดค�ำถามรอบที่สี่และห้า รวมทั้งประเด็นที่ทั้งกลุ่มเห็น
พ้องกันเป็นฉันทามติ
วิธกี ารคาดการณ์แบบเดลฟายนัยหนึง่ เป็นการเปิดให้มกี ารโต้แย้งกันภายใต้สถานการณ์ทนี่ กั วิจยั
สามารถควบคุมได้ แนวทางนีท้ ำ� ให้เกิดการแลกเปลีย่ นและป้อนข้อมูลกลับไปกลับมาเกีย่ วกับความเห็น
ที่สุดขั้วหรือแตกต่างมากจากความเห็นของคนอื่น ๆ จนกระทั่งสามารถสร้างฉันทามติได้ระดับหนึ่ง
ภายในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้น แม้ว่าในบางกรณี ฉันทามติอาจไม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่วิธีการเดลฟายท�ำให้นัก
วิจัยและผู้เข้าร่วมกระบวนการเห็นถึงเหตุผลและข้อสมมติอย่างชัดเจนมากขึ้น ข้อค้นพบในส่วนนี้มี
ประโยชน์อย่างมากในการน�ำเอาผลลัพธ์จากการคาดการณ์ด้วยวิธีการเดลฟายไปใช้ต่อในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อย วิธีการเดลฟายเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีเวลาตรึกตรองและเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างการส�ำรวจเดล
ฟายแต่ละรอบ จึงเป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการวิเคราะห์เชิงลึก และการจัดล�ำดับความส�ำคัญด้วย
ฉันทามติจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการ
วิธีการเดลฟายให้ความส�ำคัญกับเกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการส�ำรวจ
และการออกแบบกระบวนการให้มนั่ ใจได้วา่ ผูเ้ ข้าร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของกระบวนการเดลฟาย และ
ยินดีเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เนือ่ งจากวิธกี ารเดลฟายมุง่ เน้นทีค่ วามเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ แนวคิดพืน้ ฐานจึงแตกต่างอย่างชัดเจน
จากวิธกี ารศึกษาอนาคตทีเ่ น้นเครือ่ งมือทางสถิติ จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการเดลฟายมักมีนอ้ ย ผลลัพธ์
จากการท�ำเดลฟายจึงไม่สามารถน�ำไปท�ำนายว่า ในกลุ่มประชากรที่ใหญ่กว่านั้น ผลลัพธ์จะเป็น
อย่างไร แม้แต่ในกรณีที่เปลี่ยนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มอื่น ผลลัพธ์ของกระบวนการเดลฟายอาจ
แตกต่างกัน ข้อค้นพบจากกระบวนการเดลฟายจึงเป็นเพียงผลการประมวลความเห็นของคนกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า กระบวนการเดลฟายไม่มีประโยชน์และไม่น่าเชื่อถือ เพราะจุด
มุง่ หมายส�ำคัญของวิธกี ารนีค้ อื การค้นหาแนวคิดเกีย่ วกับอนาคต ทัง้ ทีไ่ ด้รบั ฉันทามติจากคนในกลุม่ หรือ
ที่แตกต่างอย่างมากจากความเห็นอื่น ๆ
ค�ำถามพืน้ ฐานของวิธกี ารเดลฟายเพือ่ การคาดการณ์และวางแผนอนาคตแบ่งออกเป็นสามประเภท
ได้แก่
1. การคาดการณ์เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ค�ำถามหลักคือเหตุการณ์หรือปัจจัยนั้น
จะเกิดขึ้นเมื่อใด รวมถึงคุณลักษณะ รูปแบบ และระดับของเหตุการณ์หรือปัจจัยนั้นจะ
เป็นอย่างไร
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2. ความพึงประสงค์ของสถานการณ์ในอนาคต ค�ำถามหลักคือเหตุการณ์หรือปัจจัยหนึง่ สมควร
ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร
3. วิธีการบรรลุหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ในอนาคต ค�ำถามหลักคือถ้าเหตุการณ์หนึ่งสมควร
เกิดขึน้ จะต้องด�ำเนินนโยบายหรือกิจกรรมอะไรบ้างเพือ่ ท�ำให้สงิ่ นัน้ เกิดขึน้ จริง และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในทางกลับกัน ถ้าหากไม่ควรเกิดขึ้น ควรต้องท�ำอะไรบ้างเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นนั้ เกิดขึน้ ค�ำถามในส่วนนีอ้ าจครอบคลุมถึงระดับความเป็นไป
ได้ที่นโยบายจะท�ำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ค�ำถามทั้งสามกลุ่มอาจต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคนละกลุ่ม เนื่องจากแต่ละเรื่องต้องการค�ำตอบที่
แตกต่างกัน บางค�ำถามอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาการที่มองเห็นภาพกว้างไกลและข้ามสาขา
วิชา บางค�ำถามอาจต้องการประสบการณ์เชิงปฏิบตั แิ ละความเข้าใจในปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการน�ำนโยบาย
ไปด�ำเนินการใช้จริง
วิธีการเดลฟายอาจประยุกต์ใช้วิธีการสอบถามและรวบรวมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธี
การอื่นนอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญให้เข้าร่วม
กระบวนการโดยไม่เปิดเผยชื่อและตัวตน การสัมภาษณ์เชิงลึกอาจด�ำเนินการสองครั้ง ถ้าสามารถจัด
เวลาได้ แต่โดยมากมักเป็นการสัมภาษณ์ครั้งเดียว โดยใช้วิธีถามที่เรียกว่า feed-forward คือการตั้ง
ค�ำถามและให้ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนอื่น มารอบหนึ่งแล้ว และ
เป็นความเห็นที่เริ่มสอดคล้องกัน แม้ว่าความเห็นจากการสัมภาษณ์อาจแตกต่างกันมาก แต่ไม่ถือว่า
เป็นปัญหา เพราะวัตถุประสงค์ของวิธีการเดลฟายคือเพื่อหาแนวคิดที่ส�ำคัญส�ำหรับการวิเคราะห์ขั้น
ต่อไป ไม่ใช่การสร้างข้อมูลจ�ำนวนมากเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ ข้อดีของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ
ผู้วิจัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการทราบถึงเหตุผลของความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ และในกรณีที่ได้ค�ำตอบที่ไม่คาดหมายมาก่อน
นอกจากข้อมูลหลักที่ได้จากการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้ว กระบวนการเดลฟาย
จ�ำเป็นต้องมีการวิจัยเอกสารเบื้องต้น เพื่อประมวลแนวโน้มและปัจจัยไม่แน่นอนเบื้องต้นที่จะใช้ใน
การส�ำรวจความเห็น นอกจากนี้ การประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ การท�ำเดลฟายสามารถประยุกต์ใช้เครือ่ งมือ
สารสนเทศสมัยใหม่ด้วยซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีปฏิสัมพันธ์
กันได้ โดยยังคงหลักการพื้นฐานของการป้อนกลับข้อมูล ในบางกรณีผู้เข้าร่วมสนทนาอาจเปิดเผยตัว
ตน แต่มีวิธีการให้แต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงอย่างอิสระด้วยช่องทางออนไลน์ แม้กระทั่งการใช้
แบบสอบถามในการส�ำรวจความคิดเห็นเริ่มใช้แบบสอบถามออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการ
ส�ำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม

วิธีเดลฟายแบบเรียลไทม์

อีกวิธกี ารหนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นามาจากวิธเี ดลฟายคือวิธเี ดลฟายแบบเรียลไทม์หรือเวลาจริง (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 เมื่อกรอกค�ำตอบบนเว็บไซต์แล้ว ระบบเดลฟายจะส่งข้อมูล
ไปยังฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ประมวลผลทันที แล้วจึงส่งผลการค�ำนวณกลับไปยังผู้เข้า
ร่วมกระบวนการทุกคน พร้อมกันนี้ทุกคนจะเห็นค่าเฉลี่ยหรือพิสัยของค�ำตอบ รวมทั้งเหตุผลทั้งหมด
ที่แต่ละคนได้ให้ไว้
วิธีเดลฟายแบบเรียลไทม์ไม่ได้มีการส�ำรวจเป็นรอบ เหมือนวิธีการเดลฟายแบบดั้งเดิม แต่ผู้เข้า
ร่วมสามารถเปลี่ยนค�ำตอบและเหตุผลของตนเองได้ เมื่อได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยหรือพิสัยของค�ำ
ตอบของคนอืน่ ในกลุม่ แต่ละคนอาจเปลีย่ นค�ำตอบของตนเองได้เสมอ หลักการพืน้ ฐานของวิธกี ารเดล
ฟายยังคงมีอยูใ่ นวิธกี ารแบบเรียลไทม์ ทัง้ ความเป็นนิรนาม การป้อนกลับข้อมูลและผลลัพธ์ และการน�ำ
เสนอผลลัพธ์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ ข้อดีของการท�ำเดลฟายแบบเรียลไทม์คอื ความสะดวกรวดเร็ว
และสามารถใช้ได้กับผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนมากที่อยู่ในหลายพื้นที่พร้อมกันหรือแม้แต่ทั่วโลก แต่ต้องมี
การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลและความสามารถในการประมวลผลทันที
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วงล้ออนาคตและรูป
อนาคตหลายเหลีย
่ ม
วงล้ออนาคต (Futures Wheel) เป็นวิธีการคาดการณ์ที่ใช้วิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์และผลกระทบ
ของแนวโน้ม เหตุการณ์ และประเด็นอุบัติใหม่ รวมถึงการตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลกระทบ
ดังกล่าวมีทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมหลายทอด นักอนาคตศาสตร์ เจอโรม เกลน (Jerome
Glenn) พัฒนาวิธีการนี้ใน พ.ศ. 2514 ซึ่งต่อมากลายเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และพิจารณาผลกระทบในอนาคต และสร้างข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ส�ำหรับกระบวนการวิเคราะห์นโยบายและการคาดการณ์เพื่อก�ำหนดนโยบาย วิธีการนี้
ต่อมาได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านอนาคตศึกษาและการวางแผนด้านต่าง ๆ และมีชื่อเรียก
อื่น เช่น วงล้อการด�ำเนินการ (Implementation Wheel) วงล้อผลกระทบ (Impact Wheel) แผนที่
ความคิด (Mind Map) และการโยงใยผลกระทบ (Webbing)
วิธกี ารวงล้ออนาคตเป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก ใช้เพียงกระดาษเปล่าและปากกา แต่
เป็นเครือ่ งมือทีท่ รงพลังและใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี จึงได้รบั ความนิยมมากในหมูน่ กั อนาคตศาสตร์ทวั่
โลก ทัง้ ในด้านการเรียนการสอนด้านอนาคตศาสตร์และการวางแผน รวมถึงการใช้งานจริงเพือ่ วางแผน
นโยบายสาธารณะและการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เอกชน ทัง้ ในการระบุถงึ ปัญหาและโอกาสในอนาคต
สินค้าและการบริการใหม่ และช่องทางตลาดใหม่ รวมถึงการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ใหม่ วงล้ออนาคตมีความคล้ายคลึงกับการวาดแผนที่ความคิด (mind mapping) ซึ่งแสดงผลกระทบ
สืบเนื่องเป็นเส้นตรงจากเหตุการณ์หรือแนวโน้มตั้งต้น ในขณะที่วงล้ออนาคตแสดงความสัมพันธ์เป็น
วงกลม แผนที่ความคิดใช้ได้ดีในการส�ำรวจความคิด แต่ไม่ได้แบ่งแยกผลกระทบเป็นล�ำดับขั้นดังใน
กรณีของวิธีวงล้ออนาคต
วงล้ออนาคตเป็นวิธกี ารระดมสมองแบบมีโครงสร้าง (structured brainstorming) ทีใ่ ช้ตงั้ ค�ำถาม
และหาค�ำตอบเกี่ยวกับอนาคต ขั้นตอนเริ่มแรกคือการเขียนชื่อแนวโน้มหรือเหตุการณ์ในวงกลมตรง
กลางกระดาษ แล้วจึงลากเส้นออกจากวงกลมนั้นคล้ายกับซี่วงล้อ แล้วจึงเขียนผลกระทบโดยตรง
ในขั้นแรกตรงปลายซี่ล้อนั้น ต่อจากนั้น จึงลากเส้นต่อไปอีกเพื่อแสดงผลกระทบขั้นต่อไป ดั่งเป็นวง
ล้อวงที่สอง ท�ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนเห็นภาพที่ชัดเจนและครอบคลุมของผลกระทบของเหตุการณ์
หลักที่เขียนไว้ตรงกลางวงล้อนั้น
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แผนภาพที่ 6
ตัวอย่างภาพวงล้ออนาคต

ที่มา: Belfo et al. (2015)

วิธีการวงล้ออนาคตนอกจากใช้วิเคราะห์ผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากแนวโน้มหรือเหตุการณ์
ในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างครอบคลุมแล้ว ยังใช้ในการพยากรณ์และฉายรายละเอียด
ของฉากทัศน์ในอนาคต โดยสะสางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และการพัฒนา
แนวคิดใหม่จากแนวคิดที่มีอยู่แต่เดิม อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไปพร้อมกัน ในการนี้ คณะท�ำงานจะเลือกฉากทัศน์ทสี่ นใจและประเด็นในฉากทัศน์นนั้ ทีต่ อ้ งการ
ขยายความ แล้วด�ำเนินกระบวนการระดมสมองเพือ่ ระบุผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากเหตุการณ์หรือแนวโน้ม
ในฉากทัศน์นนั้ จากนัน้ คณะท�ำงานอาจวิเคราะห์ประเด็นเดียวกันในฉากทัศน์อนื่ เพือ่ เปรียบเทียบราย
ละเอียดของแต่ละฉากทัศน์ส�ำหรับการประเมินทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
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แผนภาพที่ 7
ตัวอย่างวงล้ออนาคตของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา: Belfo et al. (2015)

ขั้นตอนและวิธีการ

การระดมสมองเพื่อจัดท�ำวงล้ออนาคตเริ่มจากการก�ำหนดประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็น
ปัจจัย แนวโน้ม แนวคิด หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สนใจ กระบวนการระดมสมองเริ่มจากการ
เขียนประเด็นดังกล่าวตรงกลางกระดาษ ฟลิปชาร์ท กระดาน หรือใช้โปรเจกต์เตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์
จากนั้น กระบวนกร (facilitator) หรือผู้ด�ำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำเสนอ
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงจากเหตุการณ์หรือปัจจัยเริ่มต้นนั้น แล้วจึงวาดเส้น
ตรงเหมือนซีล่ อ้ จากวงกลมตรงกลาง จึงลากเส้นเชือ่ มผลกระทบขัน้ แรกเข้าด้วยกันเป็นวงกลมหรือวงรี
จากนั้น กระบวนกรจะขอให้ผู้เข้าประชุมลืมปัจจัยตั้งต้นที่อยู่ตรงกลางวงล้อไปก่อน แล้วเสนอ
ผลกระทบขัน้ ต่อไปทีค่ ดิ ว่าจะเกิดขึน้ จากผลกระทบขัน้ แรก เมือ่ ได้ผลกระทบขัน้ ทีส่ องแล้ว จึงลากเส้น
วงกลมอีกวงหนึ่ง ผู้จัดการประชุมสามารถก�ำหนดจ�ำนวนวงรอบของวงล้อได้ตามความเหมาะสมของ
เวลาและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ หลักการพืน้ ฐานของการระดมสมองเพือ่ สร้างวงล้ออนาคตคือ การเปิดโอกาส
ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระในช่วงแรก โดยไม่ประเมินว่าประเด็นทีน่ ำ�
เสนอมาถูกต้องหรือไม่ หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน จากนั้น จึงใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งใน
การอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินและตัดสินใจร่วมกันว่า ประเด็นไหนมีความเป็นไป
ได้มากกว่ากัน คล้ายกับขั้นตอนการสร้างความชัดเจนในกระบวนการระดมสมองทั่วไป
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อีกวิธกี ารหนึง่ คือ ก่อนทีจ่ ะเขียนผลกระทบใดลงไปในกระดาษ กระบวนกรอาจเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้า
ร่วมประชุมอภิปรายกัน เพือ่ เลือกผลกระทบทีค่ ดิ ว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึน้ จริง ถ้าทุกคนในกลุม่ เห็นด้วย
ว่า ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นจริง จึงระบุและบันทึกลงไปในวงล้ออนาคต ที่ประชุมอาจใช้หลัก
เกณฑ์ฉันทามติในการเลือกประเด็นที่จะเขียนลงไปในวงล้ออนาคต และเพื่อตัดประเด็นที่ไม่น่าจะเกิด
ขึ้นออกไป เพื่อให้กระบวนการกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแสดงล�ำดับขั้นของผลกระทบเป็นขั้นที่หนึ่ง สองและสาม อาจใช้วิธีการอื่นแทนการสร้าง
วงกลมเป็นรอบ ๆ ได้ เช่น การใช้ลูกศรสองเส้นระหว่างผลกระทบขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สอง และลูกศร
สามเส้นระหว่างผลกระทบขั้นที่สองกับขั้นที่สาม ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถแสดงผลกระทบไขว้
(cross impact) ได้
แผนภาพที่ 8
ตัวอย่างวิธีการแสดงวงล้ออนาคตที่ใช้จำ�นวนลูกศรแทนลำ�ดับขั้นของผลกระทบ

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

วงล้ออนาคตเป็นวิธกี ารทีด่ ำ� เนินการได้งา่ ยโดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมืออะไรเป็นพิเศษ และไม่ตอ้ งมีการ
ฝึกอบรมอะไรเป็นพิเศษ ในขณะทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใจวิธกี ารและกระบวนการได้งา่ ย วิธกี าร
นีส้ ามารถใช้ได้ในแทบทุกขัน้ ตอนทีต่ อ้ งการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์และ
แนวโน้มในกระบวนการคาดการณ์ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและใช้ได้ดีในหลายสถานการณ์
วงล้ออนาคตสามารถใช้ได้ในการสร้างวงจรสะท้อนกลับ (feedbook loop) ทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ซึ่งแสดงผลกระทบขั้นต่อ ๆ ไปที่ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้น การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงเหตุ
และผลด้วยวิธีการวงล้ออนาคตสามารถพัฒนาต่อเป็นผังพลวัตระบบ (system dynamics) ส�ำหรับ
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การวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไปได้ วิธีการวงล้ออนาคตเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถคิด
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ได้ด้วยกรอบแนวคิดเชิงระบบโครงข่ายที่มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ซับ
ซ้อนและยืดหยุ่น แทนที่จะเป็นระบบแบบง่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเป็นแบบเส้นตรงและมี
ล�ำดับศักย์ นอกจากนี้ รูปแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏออกมาในวงล้ออนาคตอาจขัดแย้งซึ่งกันและกัน
ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ วิธีการวงล้ออนาคตจึงสะท้อนพื้นฐาน
ด้านทฤษฎีเชิงระบบแบบซับซ้อนและมีพลวัต อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่แสดงภาพความสัมพันธ์ที่เข้าใจได้
ง่ายและสื่อสารได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการเชือ่ มต่อปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นวงล้ออนาคต ความซับซ้อนทีเ่ กิด
ขึ้นอาจท�ำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการหรือกระบวนกรไม่สามารถสร้างรูปแบบของภาพอนาคตที่เข้าใจได้
แม้วา่ จุดแข็งของวิธกี ารนีอ้ ยูท่ กี่ ารค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ทชี่ ดั เจนของปัจจัยต่าง ๆ ในภาพอนาคต
แต่กระบวนการระดมสมองอาจท�ำให้ประเด็นที่ปรากฏมีความซับซ้อนเกินไปจนไม่สามารถสร้างภาพ
ความสัมพันธ์ทชี่ ดั เจนขึน้ ได้ การใช้วธิ กี ารวงล้ออนาคตจึงต้องระวังไม่ให้ประเด็นต่าง ๆ ซับซ้อนจนเกินไป
ข้อจ�ำกัดอีกประการหนึ่งของวิธีการวงล้ออนาคตคือ ผลลัพธ์จากการระดมสมองขึ้นอยู่กับความรู้
และความสามารถของคนที่เข้าร่วมกระบวนการ ไม่เฉพาะในการระบุปัจจัยหรือผลกระทบที่ส�ำคัญ แต่
รวมไปถึงการเข้าใจผิดว่า ปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เป็นแบบเหตุและผล (causation) แต่ในความ
เป็นจริงแล้วเป็นแบบสหสัมพันธ์ (correlation) นอกจากนี้ ผลกระทบที่แสดงในวงล้ออนาคตอาจไม่
แสดงถึงจังหวะเวลาและความเป็นไปได้ของการเกิดผลกระทบ โดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบกับผลกระทบอืน่
ข้อจ�ำกัดนี้ท�ำให้นักอนาคตศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมขึ้นมา เพื่อแก้ไขข้อจ�ำกัด
เกี่ยวกับช่วงเวลาและระดับความเป็นไปได้ของผลกระทบต่าง ๆ

รูปอนาคตหลายเหลี่ยม

วิธกี ารศึกษาอนาคตแบบรูปอนาคตหลายเหลีย่ ม (Futures Polygon) พัฒนามาจากวิธกี ารวงล้ออนาคต
โดยนักอนาคตศาสตร์ชื่ออันโทนีโอ ปาชิเนลลี (Antonio Pacinelli) ปาชิเนลลีวิพากษ์ว่า แนวคิดวง
ล้ออนาคตแบบเดิมมีข้อจ�ำกัดในการประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่การ
ประเมินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่จ�ำเป็นในการคาดการณ์และการก�ำหนดแนวทางการน�ำผลลัพธ์
จากการคาดการณ์ไปด�ำเนินการต่อ14 เกณฑ์หนึ่งที่วิธีการวงล้ออนาคตใช้ในการประเมินความเป็นไป
ได้คือฉันทามติของผู้เข้าร่วมกระบวนการ กล่าวคือ ถ้าผู้ร่วมสร้างวงล้ออนาคตเห็นด้วยกันทั้งหมดว่า
เหตุการณ์หรือผลกระทบหนึง่ มีโอกาสเกิดขึน้ จริง น่าจะเป็นหลักประกันได้วา่ เหตุการณ์หรือผลกระทบ
นั้นเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในอนาคต (plausible) แนวคิดนี้เชื่อว่า การตัดสินใจดังกล่าวควรเกิดขึ้นก่อนการ
คาดการณ์หรือการสร้างฉากทัศน์ แต่เกณฑ์ดงั กล่าวไม่ระบุระดับความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือผลก
ระทบหนึ่งภายในระยะเวลาที่สนใจ นอกจากนี้ วิธีการวงล้ออนาคตยังมีข้อจ�ำกัดอื่นเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เมื่อใดที่ผลกระทบจะปรากฏให้เห็นและเมื่อใดที่จะแสดงผลกระทบมากที่สุด
และผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นยาวนานเท่าใด
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วิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมมุ่งแก้ไขข้อจ�ำกัดดังกล่าว โดยเพิ่มขั้นตอนการประเมินระดับความ
เป็นไปได้ของผลกระทบที่คาดการณ์ได้จากวิธีวงล้ออนาคต พร้อมกับประเมินต�ำแหน่งและช่วงเวลาที่
ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้น วิธีการนี้เหมาะส�ำหรับขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างฉากทัศน์ ซึ่งเน้นการ
ประเมินความเป็นไปได้ของฉากทัศน์มากกว่าการประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง คุณลักษณะและวัตถุประสงค์หลักของวิธีวงล้ออนาคตและรูปอนาคตหลายเหลี่ยมอยู่ตรงที่การ
สร้างฉากทัศน์ที่เกิดจากหลายเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราว เมื่อเหตุการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นมา ก็จะท�ำให้ความเป็นไปได้ที่อีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นเพิ่มตามมาได้
วิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมมีกระบวนการวิเคราะห์โดยคร่าวดังนี้
• ขั้นตอนแรกด�ำเนินการเหมือนกับวิธีการวงล้ออนาคตทั่วไป โดยใช้เกณฑ์การลงมติแบบ
เอกฉันท์ในการตัดผลกระทบและประเด็นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงออกก่อน เพื่อเน้นเหตุการณ์
ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้น
• จากนั้น ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะระบุค่าความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หรือผลกระทบหนึ่ง จะ
เกิดขึน้ โดยอาจประชุมและอภิปรายกัน แล้วตกลงร่วมกันว่าความเป็นไปได้อยูท่ รี่ ะดับใด อีก
ช่องทางหนึง่ คือการผ่านกระบวนการสือ่ สารอืน่ เช่น การตอบค�ำถามผ่านทางกระบวนการเดล
ฟาย ตัวอย่างค�ำถามทีใ่ ช้คอื ความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดเหตุการณ์หรือผลกระทบจากกระบวนการ
วงล้ออนาคต ภายในช่วงเวลา 1 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี อยู่ที่ระดับใด
• เมื่อได้ค�ำตอบทั้งหมดแล้ว จึงแสดงตัวเลขความเป็นไปได้ออกมาในแผนภาพ โดยเริ่มจาก
การก�ำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วแบ่งวงกลมออกเป็นเสี้ยว ตามจ�ำนวนผลกระทบ
ที่ต้องการประเมินความเป็นไปได้ จากนั้นจึงลากเส้นตรงที่แสดงระดับความเป็นไปได้หรือ
ความแน่นอนของแต่ละผลกระทบ ผลกระทบหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นใกล้ ร้อยละ 100 เท่าใด
เส้นรัศมีจะยาวใกล้จรดกับขอบเส้นวงกลมเท่านัน้ เมือ่ ลากเส้นรัศมีได้ครบทุกเหตุการณ์แล้ว
จึงลากเส้นเชื่อมจุดปลายเส้นรัศมีทั้งหมด เพื่อวาดเป็นรูปหลายเหลี่ยมต่อไป วิธีการนี้ช่วย
ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบที่ได้คาดการณ์จากวิธีการวงล้ออนาคต แผนภาพข้าง
ล่างแสดงตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมแสดงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่คาดการณ์จาก
กระบวนการสร้างวงล้ออนาคต
แผนภาพที่ 9
รูปอนาคตหลายเหลี่ยมแสดงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต

ที่มา: Pacinelli (2006)

133 | อนาคตศึกษา

วิธกี ารรูปอนาคตหลายเหลีย่ มสามารถใช้รว่ มกับวิธกี ารคาดการณ์แบบอืน่ ตัวอย่างเช่น ในโครงการ
วิเคราะห์โอกาสในการท�ำงานของคนจนในพื้นที่ Chieti-Ortona ในอิตาลี นักวิจัยได้ผสมผสานวิธีการ
ประชุมกลุ่มย่อย การท�ำเดลฟายเกี่ยวกับนโยบาย วงล้ออนาคต และรูปอนาคตหลายเหลี่ยม โดยใช้
แต่ละวิธีการในแต่ละขั้นตอนของการคาดการณ์ ดังตัวอย่างหน้าถัดไป
แผนภาพที่ 10
การผสมผสานวิธีการรูปอนาคตหลายเหลี่ยมกับวิธีการคาดการณ์อื่น ๆ

ที่มา: Pacinelli (2006)
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การวิเคราะห์ผลกระทบ
การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เป็นกลุ่มวิธีการศึกษา
อนาคต ที่แบ่งผลกระทบออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ผลกระทบของเหตุการณ์ (event impact) ซึง่
เกิดขึน้ เมือ่ เหตุการณ์หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบหนึง่ ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact) ซึง่ เป็นผลกระทบของ
เหตุการณ์หนึ่งต่อแนวโน้ม และผลกระทบไขว้ (cross-impact) ซึ่งเป็นผลกระทบระหว่างเหตุการณ์
ต่าง ๆ
การวิเคราะห์ผลกระทบเหตุการณ์ (Event Impact Analysis) เน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทั้งที่คาดการณ์ได้หรือไม่สามารถเลี่ยงได้ ทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบ
เหตุการณ์อาจใช้ร่วมกับการศึกษาอนาคตวิธีการอื่น เช่น วิธีวงล้ออนาคตและวิธีรูปอนาคตหลาย
เหลีย่ ม ทัง้ สองวิธกี ารนีส้ ามารถใช้รว่ มกับวิธกี ารเดลฟายเพือ่ ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบและ
เหตุการณ์อนาคตในแต่ละฉากทัศน์ทพี่ ฒ
ั นามา แล้วจึงพัฒนาเป็นรูปอนาคตหลายเหลีย่ ม เพือ่ แสดงค่า
ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต
อีกวิธกี ารหนึง่ เป็นการศึกษาผลกระทบของเหตุการณ์ทมี่ โี อกาสเกิดขึน้ ในอนาคตต่อแนวโน้มของ
ปรากฏการณ์ที่สนใจ15 วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม (Trend Impact Analysis) เป็นการ
ประมาณค่านอกช่วง (extrapolate) ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือปรากฏการณ์ที่
แสดงด้วยตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ แล้วใช้วิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญในการปรับแนวโน้ม
ของปรากฏการณ์ดังกล่าวตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการนี้สามารถใช้ร่วมกับวิธีการแบบ
จ�ำลองอื่นได้
อีกวิธีการหนึ่งคือการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) ซึ่งพิจารณาผลกระทบ
ทีแ่ ต่ละเหตุการณ์มตี อ่ กัน วิธกี ารพืน้ ฐานของการวิเคราะห์คอื การสร้างตารางไขว้ (matrix) โดยทีแ่ ต่ละ
ช่องตารางแสดงปฏิสัมพันธ์ของแต่ละชุดเหตุการณ์ วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้สามารถใช้ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาอนาคตที่หลากหลาย เช่น การปรับค่าความเป็นไปได้จากวิธีการเดลฟาย16
การคาดคะเนแนวโน้มในอนาคต17 และการสร้างฉากทัศน์18 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ แบบจ�ำลองสถานการณ์ (simulative approach) แบบฮิวริสติก
(heuristic approach) และแบบการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (optimization approach)
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม

วิธีคาดการณ์ผลกระทบเชิงปริมาณใช้ข้อมูลจากอดีตโดยทั่วไป โดยประมาณค่านอกช่วงตามแนวโน้ม
ที่มีอยู่เดิมไปยังอนาคต วิธีการนี้ใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานในงานวิจัยในหลายศาสตร์และ
สาขาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา (time-series) อาทิ วิธีเศรษฐมิติในเศรษฐศาสตร์ อย่างไร
ก็ตาม วิธีการวิเคราะห์แนวนี้ไม่ค�ำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในองค์กร หรือใน
พื้นที่หรือบริบทที่ศึกษา ข้อสมมติของวิธีการนี้จึงอยู่ที่ว่า ปัจจัยขับเคลื่อนหรือตัวแปรต้นที่เป็นสาเหตุ
ของการเปลีย่ นแปลงในอดีต จะยังคงสร้างผลกระทบหรือผลลัพธ์แบบเดิมต่อไป วิธกี ารนีย้ งั ไม่คำ� นึงว่า
เหตุการณ์หรือปัจจัยบางอย่างในอนาคตอาจท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เคยมีมาแต่อดีตต้อง
เปลี่ยนไป จนท�ำให้แนวโน้มทีผ่ า่ นมาไม่เป็นไปตามทิศทางหรือระดับเดิม วิธกี ารคาดการณ์แบบนี้ ท�ำให้
ผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ไม่เปิดช่องให้กับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จึงท�ำให้การวางแผนไม่ได้เตรียมพร้อม
ส�ำหรับเหตุการณ์ในลักษณะนั้น
ด้วยข้อจ�ำกัดดังกล่าว จึงมีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มขึ้นในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1970 เพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ตามแนวโน้มแบบเดิม โดยปรับการวิเคราะห์แบบอนุกรม
เวลาให้คำ� นึงถึงเหตุการณ์ทอี่ าจเปลีย่ นแปลงแนวโน้มทีเ่ ป็นมาจากอดีต วิธกี ารนีเ้ ริม่ จากการจินตนาการ
และระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยทีอ่ าจเปลีย่ นทิศทางหรือระดับการเปลีย่ นแปลงของแนวโน้มทีส่ นใจ โดย
วิเคราะห์ทั้งชุดปัจจัยและเหตุการณ์ส�ำคัญ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างของการใช้วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม ได้แก่ งานศึกษาของบริษัท Health
Care Futures ซึง่ ใช้วธิ กี ารนีใ้ นการคาดการณ์อนาคตของตลาดยา และโครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์
(Millennium Project) ใช้วธิ กี ารนีใ้ นการสร้างดัชนีสถานการณ์อนาคต (State of the Future Index)
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มมีสองขั้นตอนหลัก ในขั้นแรก นักวิเคราะห์จะลาก
เส้นตรงหรือเส้นโค้งตามแนวโน้มตามข้อมูลในอดีต เพื่อประมาณค่านอกช่วงแล้วลากเส้นไปยังอนาคต
ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุไม่คาดคิด เส้นแนวโน้มนี้เรียกว่าเส้นฐาน (baseline) ที่แสดงถึงสถานการณ์ฐาน
(baseline scenario) ในกรณีที่ไม่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์แทรกซ้อนใด ๆ นักวิเคราะห์สามารถเลือก
เส้นที่สะท้อนแนวโน้มตามข้อมูลจริงมากที่สุด โดยใช้ ขั้ น ตอนวิ ธี ห รื อ อั ล กอริ ทึ ม (algorithm) ที่
เหมาะสม การเลือกเส้นฐานมีความส�ำคัญมาก เพราะจะก�ำหนดสถานการณ์พื้นฐานที่วิเคราะห์เปรียบ
เทียบการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนต่อมาเป็นการส�ำรวจ รวบรวมและประมวลความเห็นและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญใน
การค้นหาและระบุเหตุการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้นและท�ำให้แนวโน้มจากอดีตเปลี่ยนแปลงไป โดยระบุ
ทัง้ เหตุการณ์ทคี่ าดว่าจะเกิด ระดับความเป็นไปได้ ภายในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ และผลกระทบทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นกับแนวโน้มในอนาคต นักวิเคราะห์อาจเพิ่มขั้นตอนที่สาม คือ การสร้างสถานการณ์หรือฉาก
ทัศน์อนาคตทีค่ ำ� นึงถึงเหตุการณ์และปัจจัยทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ แผนภาพที่ 11 แสดงแนวคิดพืน้ ฐานของ
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มเหมาะส�ำหรับการประเมินนโยบาย โดยผู้ประเมินสามารถ
เปรียบเทียบค่าของปัจจัยหรือตัวแปรทีส่ นใจในสถานการณ์ทไี่ ม่ทำ� อะไร (do-nothing) กับสถานการณ์
ที่ด�ำเนินนโยบาย โดยคาดประมาณระดับความเป็นไปได้และระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
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แผนภาพที่ 11
แนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มในอนาคต

ดัดแปลงจาก: Glenn (2009c)

นโยบายนั้น อีกแนวทางหนึ่งคืออาจใช้วิธีการนี้ในการจัดล�ำดับของชุดทางเลือกนโยบายว่า นโยบาย
ไหนจะท�ำให้เกิดผลกระทบมากทีส่ ดุ ในช่วงเวลาทีส่ นใจ นโยบายหรือมาตรการบางประการอาจสร้าง
ผลกระทบได้เร็ว แต่มผี ลจ�ำกัดในช่วงเวลาสัน้ ในขณะทีบ่ างมาตรการอาจสร้างผลลัพธ์ชา้ แต่ยงั่ ยืนกว่า
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จะท�ำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการวิเคราะห์ขั้นแรกที่ลากเส้นแนวโน้มจากปัจจุบันไปยังอนาคต ผู้วิเคราะห์ต้องก�ำหนดเส้น
แนวโน้มจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ โดยเลือกประเภทแนวโน้มที่น่าจะแสดงรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด ประเภทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมีอยู่หลายแบบ นับตั้งแต่แนวโน้มแบบ
เส้นตรง (linear) ที่ใช้อยู่ทั่วไปในการพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน แนวโน้มแบบเลขยกก�ำลัง (power)
แบบฟังก์ชันเลขชี้ก�ำลัง หรือเอกซ์โพเนนเชียล (exponential) ไปจนถึงแนวโน้มแบบลอการิทึม
(logarithm) และแบบพหุนามหรือโพลิโนเมียล (polynomial) ตามตัวอย่างในแผนภาพข้างล่างนี้
แผนภาพที่ 12
ประเภทแนวโน้ม

ดัดแปลงจาก: Glenn (2009c)
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การเลือกประเภทแนวโน้มมีความส�ำคัญมากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มในอนาคต
เนือ่ งจากจะก�ำหนดสูตรค�ำนวณทีใ่ ช้ในการคาดการณ์ไปยังอนาคต เมือ่ เลือกประเภทแนวโน้มและสูตร
ทีใ่ ช้ในการลากเส้นแนวโน้มได้แล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงไปยังอนาคตในกรณี
ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือปัจจัยขับเคลื่อนอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แผนภาพที่ 13
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้ม

ดัดแปลงจาก Bigdatalens.com

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�ำนึงถึงกรณีที่อีก
เหตุการณ์หนึ่งมีผลกระทบที่ท�ำให้ค่าความเป็นไปได้นั้นเปลี่ยนไป แต่ในความเป็นจริงปัจจัยหลาย
อย่างอาจมีปฏิสัมพันธ์กันและท�ำให้ค่าความเป็นไปได้ของผลกระทบเปลี่ยนไป วิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบไขว้ได้รบั การพัฒนาต่อมา จนกลายเป็นวิธกี ารคาดการณ์สำ� คัญทีใ่ ช้รว่ มกับวิธกี ารอืน่ ๆ นอก
เหนือจากวิธีการเดลฟาย
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้สามารถใช้เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการกวาดสัญญาณส�ำหรับอนาคต
ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อลดความไม่แน่นอนในการวางแผน ชุดวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้มีอยู่
หลายวิธีการย่อย หนึ่งในนั้นคือวิธีการระบบและตารางผลกระทบไขว้ (Cross Impact Systems
and Matrices – SMIC)19 ในปัจจุบัน มีโปรแกรมซอฟแวร์ส�ำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบไขว้อยู่
หลายโปรแกรม
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ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ นักวิเคราะห์จะค�ำนวณความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น แล้วปรับระดับความเป็นไปได้ตามระดับปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่วิเคราะห์ไปพร้อมกัน
ข้อสมมติพนื้ ฐานของแนวทางนีค้ อื เหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน เหตุการณ์
ที่เราสังเกตเห็นไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียว แต่เกิดจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันจนท�ำให้เกิดผลกระทบไขว้

ขั้นตอนและวิธีการ

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อการคาดการณ์มีขั้นตอนหลักดังนี้
ก�ำหนดจ�ำนวนและประเภทของปัจจัย
ขัน้ ตอนแรกของการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้คอื การก�ำหนดชุดเหตุการณ์หรือปัจจัยหลักทีต่ อ้ งการ
วิเคราะห์ การเลือกชุดเหตุการณ์หรือปัจจัยนีส้ ำ� คัญมาก เพราะถ้าน้อยเกินไป การวิเคราะห์จะไม่สามารถ
ระบุถึงปัจจัยส�ำคัญและผลกระทบส�ำคัญได้ แต่ถ้ามากเกินไป จะท�ำให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อน
เกินกว่าความจ�ำเป็น และอาจท�ำให้ไม่สามารถเห็นภาพที่ชัดเจน ถ้าจ�ำนวนปัจจัยที่ต้องการวิเคราะห์
มีทั้งหมด n ประการ จ�ำนวนปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบไขว้จะเท่ากับ n2 – n แสดง
ว่า ยิง่ จ�ำนวนปัจจัยมากขึน้ เท่าไหร่ การวิเคราะห์จะมีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ อย่างทวีคณ
ู เท่านัน้ การศึกษา
20
ผลกระทบไขว้โดยมากจะมีจ�ำนวนปัจจัยอยู่ที่ประมาณ 10-40 ปัจจัย
การระบุปัจจัยชุดแรกสามารถท�ำได้โดยการทบทวนสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมกับการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเกี่ยวข้อง ต่อจากนั้น จึงตัดบางปัจจัยที่ซ�้ำซ้อนกันออก หรือรวมบางปัจจัยที่ความ
หมายคล้ายกันเข้าด้วยกัน โดยอาจปรับเปลีย่ นชือ่ เรียกปัจจัยใหม่ให้เหมาะสม การวิเคราะห์ผลกระทบ
ไขว้จะท�ำได้ง่าย ถ้าปัจจัยต่าง ๆ เป็นอิสระซึ่งกันและกันอย่างมากที่สุด
ประมาณค่าความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เดี่ยว
เมื่อระบุรายการปัจจัยที่ต้องการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้ว จึงประมาณค่าความเป็นไปได้ที่แต่ละ
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาในอนาคตที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยในขั้นแรกสมมติก่อนว่า แต่ละ
เหตุการณ์เกิดขึน้ โดยไม่มเี หตุการณ์อนื่ เกิดขึน้ พร้อมกัน ค่าความเป็นไปได้นจี้ ะได้มาจากกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยอาจมาจากการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือ
การประชุมกลุม่ ย่อย เมือ่ ได้คา่ ความเป็นไปได้ชดุ แรกแล้ว ขัน้ ต่อไปจะเป็นการประมาณค่าความเป็นไป
ได้ที่ปรับตามผลกระทบที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ
เนื่องจากการคาดประมาณค่าความเป็นไปได้ดังกล่าวใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ จึงมีข้อวิพากษ์ว่า การคาดประมาณค่าความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ในชุดแรกนั้น
ผู้เชี่ยวชาญได้ค�ำนึงถึงการเกิดขึ้นของปัจจัยอื่น ๆ ไปพร้อมกันแล้ว ค่าความเป็นไปได้ของปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ จึงได้รวมผลกระทบไขว้ไว้แล้วในความคิดของผูเ้ ชีย่ วชาญ ในกรณีนี้ การวิเคราะห์ผลก
ระทบไขว้จงึ มีไว้เพือ่ ตรวจสอบว่า ค่าความเป็นไปได้จากการส�ำรวจรอบแรกแบบไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั รอบ
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ที่สอง หรือปฏิสัมพันธ์มีความสอดคล้องกันหรือไม่และอย่างไร เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างตารางค่าความเป็น
ไปได้ที่สมบูรณ์แล้ว จะสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า เมื่อมีนโยบาย มาตรการ หรือปัจจัยใหม่ใดเกิดขึ้น
แล้ว ค่าความเป็นไปได้ของแต่ละปัจจัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
ประมาณค่าความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไข
ขั้นตอนต่อมาคือการประมาณค่าความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไข (conditional probabilities) ซึ่ง
เป็นการคาดประมาณผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมื่อมีเหตุการณ์หรือปัจจัยหนึง่ เกิดขึน้ ก่อนหน้านัน้
ตัวอย่างกรณีสมมติเช่น ระดับความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีบริการแท็กซี่ไร้คนขับในอีก 10 ปีข้าง
หน้าอาจประมาณค่าได้ที่ 0.50 แต่ถา้ รัฐบาลเปลีย่ นกฎหมายด้านขนส่งสาธารณะอาจท�ำให้คา่ ความเป็น
ไปได้เพิ่มขึ้นเป็น 0.75 ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ผู้วิจัยจะถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของคู่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ต้องการวิเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้อง
จากนัน้ นักวิเคราะห์จะตรวจสอบความถูกต้องของความเป็นไปได้เชิงเงือ่ นไขทีไ่ ด้มาในการค�ำนวณ
ครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดในการค�ำนวณเชิงคณิตศาสตร์ ขั้นตอนนี้อาจท�ำโดยการ
สร้างและวิเคราะห์แบบจ�ำลองสถานการณ์ในคอมพิวเตอร์หลายรอบ เพือ่ ให้ผลการวิเคราะห์ทมี่ นั่ ใจได้
วิเคราะห์ฉากทัศน์
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้คือการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์ส�ำหรับ
อนาคต หรือการวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์หรือปัจจัยหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างไรบ้าง
เพื่อสร้างทางเลือกและรายละเอียดในการตัดสินใจต่อไป
ตารางที่ 8
ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผลกระทบไขว้

ดัดแปลงจาก: Glenn (2009c)
หมายเหตุ: + ผลกระทบเชิงบวก, - ผลกระทบเชิงลบ, ขนาดสัญลักษณ์สื่อถึงระดับผลกระทบ
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ในตารางที่ 8 แสดงวิธีการพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ จะเห็นได้ว่า ช่องตารางในแนว
ตั้งและแนวนอนแสดงปัจจัยเดียวกัน แล้วจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละคู่ ค�ำถามหลัก
ในการวิเคราะห์สว่ นนีค้ อื การเปลีย่ นแปลงในปัจจัยหนึง่ จะมีผลต่ออีกปัจจัยหนึง่ มากเท่าใด โดยระบุคา่
ความเป็นไปได้นั้นลงไปในแต่ละช่องเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ง่าย ๆ เป็น + หรือ – ดังตัวอย่างตาราง
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ข้างบน
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา โดยมักใช้ผสมผสานกับวิธีการอื่น เช่น การ
ใช้เกมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�ำลองสถานการณ์ตามแนวคิดมอนติคาร์โล ข้อจ�ำกัดหนึ่งของวิธี
การนี้คือการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการก�ำหนดความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์เดี่ยวและ
เหตุการณ์คู่ อีกประเด็นหนึ่งคือ ในโลกแห่งความเป็นจริง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง
ๆ อาจไม่ได้เกิดเป็นคู่ แต่อาจเกิดขึ้นระหว่างสามปัจจัยหรือมากกว่านั้น ซึ่งจะท�ำให้ปฏิสัมพันธ์มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และท�ำให้การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เป็นไปได้ยากขึ้น
นั ก อนาคตศาสตร์ ท ดลองใช้ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการเก็ บ รวบรวมความเห็ น ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
เกี่ยวกับค่าความเป็นไปได้ วิธีการระบบและตารางผลกระทบไขว้ (Cross Impact Systems and
Matrices – SMIC) พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งเน้นการใช้แบบสอบถาม ต่อ
มาได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถค�ำนวณค่าความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไขจากค�ำตอบจาก
แบบสอบถาม นอกจากนี้ การใช้วิธีการเดลฟายแบบเรียลไทม์สามารถเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบไขว้ มั ก ใช้ ใ นการคาดการณ์ ด ้ า นเทคโนโลยี
(technological forecasting) และการวิเคราะห์อนาคตของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเฉพาะทาง
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การวิเคราะห์โครงสร้าง
จากที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอนาคตศาสตร์คือตาราง
ผลกระทบ (impact matrix) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์พลวัตของระบบของประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา องค์
ประกอบส�ำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบคือการวิเคราะห์โครงสร้าง (structural analysis) ของระบบ
ที่ต้องการศึกษา รวมถึงยุทธศาสตร์ของผู้กระท�ำ (actors’ strategies) และความเป็นไปได้ของผลกระ
ทบไขว้ (cross-impact probabilities)
การวิเคราะห์โครงสร้างมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของระบบโดยรวมต่อประเด็นปัญหาที่ต้องการ
ศึกษาและคาดการณ์ โดยอาจใช้รว่ มกับการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ซึง่ มุง่ ความสนใจไปทีค่ วามสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างมักใช้เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการ
สร้างฉากทัศน์ โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการท�ำความเข้าใจกับระบบในภาพรวมและในการระบุถงึ ปัจจัยขับ
เคลือ่ นทีท่ ำ� ให้ระบบโดยรวมต้องเปลีย่ นไป การวิเคราะห์โครงสร้างใช้ได้ในการสร้างสมมติฐานทีเ่ ป็นพืน้
ฐานในการสร้างฉากทัศน์
วิธกี ารวิเคราะห์โครงสร้างเน้นวิเคราะห์ปจั จัยทีท่ ำ� ให้เกิดผลกระทบระหว่างปัจจัยกับระบบโดยรวม
ตัวอย่างวิธกี ารในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ วิธกี าร Kane’s Simulation หรือ KSIM21 และวิธกี าร MICMAC (Impact
Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification) ส�ำหรับการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของผู้กระท�ำจะเน้นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในระบบ
อาทิ วิธีการวาดแผนภาพอ�ำนาจ (Chart of Powers) ที่เสนอโดยเทแนร์ บูโช (Ténière-Buchot)
และวิธีการ MACTOR ที่แสดงพันธมิตรและคู่ขัดแย้ง ส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลกระทบ
ไขว้จะเน้นการวิเคราะห์เหตุการณ์และสมมติฐานเกีย่ วกับความเป็นไปได้ทเี่ กิดจากผลกระทบไขว้ของคู่
เหตุการณ์หรือปัจจัยทั้งหมดในระบบที่ต้องการศึกษา
การวิเคราะห์โครงสร้างเหมาะส�ำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากและมีหลายปัจจัยสัมพันธ์กัน
จึงต้องสร้างวิธีการและกระบวนการวิเคราะห์ที่ไม่มองข้ามปัจจัยส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือ
ภายนอกระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญที่อยู่ในระบบนั้น การระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาที่ก�ำลังวิเคราะห์อยู่เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ฉากทัศน์ในขั้นตอนถัดไปได้ การวิเคราะห์
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โครงสร้างยังเหมาะส�ำหรับการคาดการณ์ที่ต้องการความต่อเนื่องระยะยาว แต่ละปัจจัยที่น�ำมา
วิเคราะห์โครงสร้างจะประกอบไปด้วยดัชนีสองประการ ได้แก่ ดัชนีอทิ ธิพล (influence index) ซึง่ วัด
ระดับผลกระทบทีต่ วั แปรนัน้ มีตอ่ ระบบโดยรวม และดัชนีการพึง่ พา (dependency index) ซึง่ วัดระดับ
ผลกระทบที่ระบบโดยรวมมีผลต่อตัวแปรนั้น ๆ
การวิเคราะห์โครงสร้างสามารถช่วยสร้างฉันทามติระหว่างสมาชิกในคณะท�ำงานการคาดการณ์
การวิเคราะห์โครงสร้างนับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมความคิดไปพร้อมกับการลดความคิดเห็นที่มี
ความเอนเอียง เพื่อสร้างความคิดหรือข้อเสนอในภาพรวมที่ทุกคนสามารถยอมรับได้

ขั้นตอนและวิธีการ

การวิเคราะห์โครงสร้างเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะท�ำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์คือการระบุและก�ำหนดปัจจัยที่น่า
จะมีผลกระทบต่อประเด็นปัญหาทีต่ อ้ งการศึกษา แล้วจึงก�ำหนดนิยามของปัจจัยทัง้ หมดให้ชดั เจน โดย
ให้สอดคล้องกันในระดับความละเอียดและความเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ไม่ให้นยิ ามมีความหมายกว้าง
หรือเฉพาะเจาะจงมากจนเกินไป จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มปัจจัยเป็นปัจจัยภายในระบบและปัจจัยภายนอก
ระบบ และแบ่งตามหัวข้อที่ต้องการศึกษา งานศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างโดยทั่วไปใช้ตัวแปรไม่เกิน
70-80 ตัวแปร22
ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย โดยใช้ตารางแสดงปัจจัยทัง้ หมดทัง้ ใน
แนวตั้งและแนวนอน ดังในกรณีของการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ค�ำถามหลักในการวิเคราะห์ส่วนนี้คือ
ปัจจัยแต่ละคูม่ คี วามสัมพันธ์กนั หรือไม่ ถ้าไม่มี ก็จะกรอกเลข 0 แต่ถา้ มีผลกระทบโดยตรงในระดับต�ำ่ ก็
จะกรอกเลข 1 ผลกระทบโดยตรงระดับปานกลาง กรอกเลข 2 ผลกระทบโดยตรงระดับสูง กรอกเลข
3 และอาจเติมเลข 4 ถ้าคิดว่ามีโอกาสที่จะมีผลโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
จะท�ำหน้าที่ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
เมื่อกรอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดแล้ว จึงประเมินดัชนีอิทธิพลและดัชนีการพึ่งพา
เพื่อลงจุดในกราฟอิทธิพล-การพึ่งพา (Influence-depedency graph) กราฟดังกล่าวแสดงว่า ปัจจัย
ไหนมีความส�ำคัญ และมีความส�ำคัญมากน้อยต่างกันอย่างไร และระบุว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มไหน
มีผลต่อพัฒนาการหรือพลวัตของระบบที่ศึกษา ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์โครงสร้างสามารถใช้ได้ใน
การสร้างฉากทัศน์เพื่อสร้างความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากพอที่จะใช้ในการก�ำหนดนโยบายและ
มาตรการด�ำเนินการ
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แผนภาพที่ 14
ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลกับการพึ่งพาของตัวแปร

ที่มา: Coyle (2009)

หน่วยวิจัย LIPSOR (Laboratory for Investigation in Prospective Strategy and Organization)
ในฝรัง่ เศสพัฒนาโปรแกรมส�ำเร็จรูป MICMAC และ MACTOR ทีใ่ ช้ได้ในการวิเคราะห์ดชั นีอทิ ธิพลและ
ดัชนีการพึง่ พา และในการวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย โปรแกรมดังกล่าวดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ www.cnam.fr/lipsor/ แม้ว่าการสร้างตารางแสดงค่าปัจจัยเหล่านี้อาจไม่ยาก แต่การ
อภิปรายและตีความจากผลการวิเคราะห์ที่เป็นตัวเลขอาจยาก เนื่องจากมีผลการค�ำนวณจ�ำนวนมาก
และจ�ำเป็นต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายผลการค�ำนวณนั้น
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เหตุไม่คาดฝัน
วงการอนาคตศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับว่า แม้ว่าวิธีการคาดการณ์ได้พัฒนามาอย่างเป็นระบบ และใน
ปัจจุบนั มีขอ้ มูลมากมายมหาศาลในการวิเคราะห์มากขึน้ ก็ตาม ภาพอนาคตมักเต็มไปด้วยเหตุไม่คาดคิด
คาดฝัน หรือไวลด์คาร์ด (wild cards) ซึง่ ท�ำให้สงิ่ ทีพ่ ยากรณ์หรือคาดการณ์ไว้ไม่สามารถใช้ได้ ตัวอย่าง
เหตุการณ์ประเภทนีม้ อี ยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็นภัยพิบตั ติ ามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิ เหตุการณ์
วิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง เช่น วิกฤติต้มย�ำกุ้งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ที่เริ่มจากประเทศไทย
วิกฤติการเงินที่เกิดจากตลาดสินเชื่อซับไพร์มในสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2551 และเหตุการณ์ก่อการ
ร้าย ทั้งเหตุการณ์ 9/11 ที่นครนิวยอร์กใน พ.ศ. 2544 และล่าสุดคือสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัส
โควิด-19 ในพ.ศ. 2562-2563
ทัง้ นี้ โลกาภิวตั น์ดา้ นการค้า การลงทุนและการผลิตท�ำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกเชือ่ มโยงกันอย่าง
ขาดไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ทำ� ให้ระบบเศรษฐกิจของโลกยิง่ อ่อนไหวเปราะบางมากขึน้ ความเชือ่ มโยง
เหล่านี้ท�ำให้เหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งสร้างผลกระทบทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิม ความท้าทาย
ของนักอนาคตศาสตร์จึงอยู่ที่ว่า เราจะพัฒนาวิธีการคาดการณ์อนาคตอย่างไรที่สามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดโดยไม่คาดคิดมาก่อน และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น
ตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ วิธีการอนาคตศาสตร์โดยทั่วไปพัฒนามาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของ
เหตุการณ์หรือปัจจัยที่สนใจ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง รวม
ถึงผลกระทบไขว้ของปัจจัยเหล่านั้น วิธีการแนวนี้ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมาระยะหนึ่งแล้ว แต่วิธีการ
คาดการณ์อนาคตเพือ่ รูถ้ งึ และรับมือกับเหตุไม่คาดฝันได้รบั การพัฒนาอย่างเป็นระบบมาไม่นานเท่าใด
นัก จุดเริ่มต้นของแนวคิดไวลด์คาร์ดสามารถย้อนกลับไปที่การวางแผนแบบฉากทัศน์ ซึ่งบริษัทเชลล์
(Shell) ใช้ในการวางแผนองค์กรในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เพือ่ วิเคราะห์ตลาดน�ำ้ มันในอนาคต และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ องค์ประกอบหนึง่ ของการวิเคราะห์แบบฉาก
ทัศน์คอื ไวลด์คาร์ด ซึง่ หมายถึงเหตุการณ์ทมี่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ย แต่เมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะมีผลกระทบสูง
ในบางครั้งมีการใช้ค�ำว่า disruption หรือ ruptures เพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงนั้นยังไม่มีการพัฒนาวิธีการที่วิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ
ต่อมาใน พ.ศ. 2535 นักอนาคตศาสตร์จากสถาบันอนาคตศึกษาโคเปนเฮเกน (Copenhagen Institute for Futures Studies) สถาบัน BIPE Conseil และสถาบันเพือ่ อนาคต (Institute for the Future)
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ได้ให้นยิ ามค�ำว่าไวลด์คาร์ดว่าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้นอ้ ย แต่มคี วามเป็นได้สูงที่จะมี
ผลกระทบสูงต่อการด�ำเนินธุรกิจ และได้ระบุเหตุการณ์ไวล์คาร์ดและผลกระทบต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
ได้ รวมถึงแนวทางที่บริษัทสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับไวลด์คาร์ดนั้น23 อย่างไรก็ตาม รายงานดัง
กล่าวไม่ได้อธิบายวิธีการที่ได้มาซึ่งปัจจัยไวลด์คาร์ดเหล่านั้น
แม้ว่างานอนาคตศาสตร์ที่เสนอทางเลือกของภาพอนาคตอาจกล่าวถึงเหตุไม่คาดคิดแบบไวลด์
คาร์ดมาบ้าง แต่ไม่ได้มีการพัฒนาวิธีการอย่างชัดเจน จนกระทั่งใน พ.ศ. 2538 เมื่อนักอนาคตศาสตร์
ชื่อจอห์น ปีเตอร์สัน (John Petersen) ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Out of the Blue: How to Anticipate
Big Future Surprises หนังสือเล่มดังกล่าวน�ำเสนอวิธีการวิเคราะห์เหตุไม่คาดคิดอย่างเป็นระบบ24
หลังจากนัน้ นักอนาคตศาสตร์หลายคนน�ำเสนอวิธกี ารวิเคราะห์ไวล์คาร์ดทีล่ ะเอียดซับซ้อนมากขึน้ โดย
แบ่งแยกชัดเจนระหว่างเหตุไม่คาดฝันกับสัญญาณอ่อน25 รวมถึงความแตกต่างระหว่างการเปลีย่ นแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เห็นได้ถึงการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ กับการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่อยู่ดี ๆ เกิด
ขึน้ โดยไม่คาดฝันมาก่อน26 ความตระหนักเกีย่ วกับความเสี่ยงทีม่ ีผลต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมท�ำให้
นักวิเคราะห์ให้ความสนใจในเหตุไม่คาดฝันมากขึ้น อาทิ ธุรกิจประกัน27 และธุรกิจผลิตเครื่องบินและ
รถยนต์28 ในด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะ ก็มีการวิเคราะห์ไวลด์คาร์ดที่มีผลต่อเศรษฐกิจสังคม
ในระดับประเทศ ดังในกรณีของรัฐบาลสิงคโปร์29 องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงกลายเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการวิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันในงานอนาคตศาสตร์
เหตุไม่คาดฝันแต่ละอย่างยังมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในเชิงสาเหตุและเชิงผลกระทบ โรคระบาด
โควิด 19 ย่อมมีสาเหตุและผลกระทบแตกต่างจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิที่ญี่ปุ่น หรือวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตซับไฟร์มปี 2008 ก็มีสาเหตุที่แตกต่างจากวิกฤตการเงินต้มย�ำกุ้งปี 1997
ดังนั้น การแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันจึงมีหลายวิธีการ เหตุไม่คาดคิดคาดฝันอาจเกิดจากแหล่งต้นตอที่
หลากหลาย ทัง้ ทีเ่ ป็นผลลัพธ์ทไี่ ม่ได้ตงั้ ใจจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และ
การพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการทางธรรมชาติที่ไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดขึ้น เช่น จุดพลิกผันของ
ระบบนิเวศ แหล่งต้นตอของเหตุไม่คาดฝันอาจแบ่งตามรายสาขาในแนวคิด STEEP คือ สังคม เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง (society, technology, economy, environment, politics)
อีกเกณฑ์หนึง่ ในการแบ่งกลุม่ เหตุไม่คาดฝันคือผลกระทบของเหตุการณ์ โดยอาจแบ่งตามสาขาใน
STEEP ที่ได้รับผลกระทบและขอบเขตของผลกระทบว่าครอบคลุมวิถีชีวิต ธุรกิจ และพื้นที่กว้างใหญ่
ขนาดไหน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการระบาดของซาร์ส (SARS-CoV) ใน พ.ศ. 2546 เมอร์ส (MERSCoV) ใน พ.ศ. 2555 แม้มีผลกระทบอยู่มาก แต่ก็จ�ำกัดอยู่ในวงแคบกว่าในกรณีของโควิด 19 ทั้งกับ
ชีวิตคนทั่วไป ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ตามนิยามพื้นฐาน เหตุไม่คาดฝันหมายถึงเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ต�่ำมาก แต่เหตุไม่คาดฝัน
แต่ละเหตุการณ์ก็มีระดับความเป็นไปได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับการรู้หรือไม่รู้ของมนุษย์เกี่ยวกับ
เหตุการณ์นั้น โดยแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. เหตุการณ์ทรี่ วู้ า่ มีเกิดขึน้ และค่อนข้างแน่ใจว่าจะเกิดขึน้ อีก แต่ไม่รวู้ า่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ไหร่ เช่น
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ น�้ำท่วมใหญ่
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2. เหตุการณ์ที่คนทั่วไปไม่รู้ แต่เป็นที่รู้กันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. เหตุการณ์ทโี่ ดยพืน้ ฐานแล้วไม่สามารถรูไ้ ด้ลว่ งหน้า แม้แต่ผเู้ ชีย่ วชาญไม่มแี นวคิดหรือเครือ่ ง
มือในการรูถ้ งึ เหตุการณ์นนั้ คือ สิง่ ทีเ่ ราไม่รวู้ า่ เราไม่รู้ หรือ unknown unknowns
ความรู้หรือไม่รู้ดังกล่าวมีนัยเชิงจิตวิทยา บางเหตุการณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์รับรู้อยู่แล้วและมีความ
คิดและโลกทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นอยู่แล้ว เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ แต่เหตุไม่คาดฝันบางอย่างอาจ
ดูเหมือนขัดกับสามัญส�ำนึกหรือแม้แต่สัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ในกรณีนี้
เส้นแบ่งระหว่างความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้จึงอยู่ที่ว่า ณ เวลานั้น มนุษย์หรือสังคมนั้นมีความ
รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือไม่ และมีความคิดหรือโลกทัศน์อย่างไรกับสิ่งนั้น
เหตุไม่คาดฝันยังสามารถแบ่งได้ตามระดับความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์ ได้แก่
(1) เหตุไม่คาดฝันทีเ่ กิดจากธรรมชาติทอี่ ยูน่ อกเหนือความสามารถและการตัดสินใจของมนุษย์ (2) เหตุ
ไม่คาดฝันที่เกิดจากมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ และ (3) เหตุที่เกิดจากมนุษย์โดยตั้งใจ เหตุไม่คาดฝันไม่
จ�ำกัดอยู่เพียงเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์ในเชิงลบ บางเหตุการณ์อาจมีผลในเชิงบวกได้ เช่น การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์โดยบังเอิญ เช่น ยาเพนนิซิลิน วัตถุระเบิดไดนาไมต์ สารออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทแอลเอสดี
(LSD) เป็นต้น ประเภทของเหตุไม่คาดฝัน มีผลต่อภาพอนาคตหรือฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง
แนวทางการจินตนาการและวิธีการวิเคราะห์ภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์และสัญญาณที่
อาจสามารถกวาดหาได้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝัน (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9
ประเภทของเหตุไม่คาดฝัน

ดัดแปลงจาก iknowfutures.eu
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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
ความตืน่ ตัวในการพัฒนาทฤษฎีเคออสเกิดขึน้ ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 เมือ่ นักวิทยาศาสตร์
หลายสาขาเริ่มยอมรับว่า ทฤษฎีที่เป็นไปตามระบบเชิงเส้น (linear system) ไม่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมจ�ำนวนมากในระบบธรรมชาติและระบบสังคม ประโยคหนึ่งที่ได้ยินอยู่ทั่วไปและสื่อถึง
ปรากฏการณ์ตามทฤษฎีเคออส คือปรากฏการณ์ "ผีเสื้อขยับปีกท�ำให้เกิดพายุ" หรือ butterfly effect
ปรากฏการณ์นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในพื้นที่หนึ่งและเวลาหนึ่ง อาจท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในอีกพื้นที่หนึ่งและอีกเวลาหนึ่งได้ ในเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีเคออสใช้อธิบาย
ลักษณะพฤติกรรมของระบบพลวัตแบบไม่เชิงเส้น (non-linear) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานที่
แม้วา่ รูปแบบและลักษณะการเปลีย่ นแปลงในระบบตามทฤษฎีเคออสอาจดูปน่ั ป่วนและเป็นแบบ
สุม่ หรือไร้ระเบียบ (random/stochastic) แต่ตามนิยามแล้ว ระบบเคออสเป็นแบบไม่สมุ่ หรือระบบทีม่ ี
ระเบียบ (deterministic) และมีความไว (sensitive) ต่อสภาวะเริม่ ต้น กล่าวคือ ระบบ 2 ระบบทีม่ คี ณ
ุ
ลักษณะแบบเคออสอาจเริม่ ต้นจากสภาวะทีแ่ ตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่เมือ่ เวลาผ่านไปและระบบได้
เปลีย่ นไปสักระยะหนึง่ สภาวะของระบบทัง้ สองจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
นั้นสามารถสืบกลับไปที่สาเหตุต้นตอหนึ่งใดได้ จึงไม่ใช่ระบบแบบสุ่ม (random) แต่เป็นระบบที่มี
ระเบียบและก�ำหนดได้ (deterministic)
ทฤษฎีระบบซับซ้อนเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการพยากรณ์และคาดการณ์
ระบบซับซ้อนหมายถึงระบบที่องค์ประกอบจ�ำนวนมาก และองค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน รูปแบบหนึง่ ของระบบซับซ้อนคือโครงข่ายทีม่ จี ดุ ต่อ (node) เป็นองค์ประกอบของระบบ โดยที่
เส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดต่าง ๆ แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละจุดต่อ ตัวอย่างระบบซับซ้อนได้แก่ภูมิ
อากาศของโลก ระบบนิเวศ สมองมนุษย์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง เป็นต้น การคาด
การณ์และพยากรณ์พฤติกรรมของระบบซับซ้อนท�ำได้ยาก เนื่องจากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ และระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบซับซ้อน ได้แก่ ความไม่เป็นเส้นตรง (nonlinearity) ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
และพฤติกรรมของระบบ การปรับตัว (adaptation) และระบบการป้อนกลับ (feedback loops)
คุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้เป็นพื้นฐานหลักของการคาดการณ์ระบบซับซ้อน
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ทั้งทฤษฎีเคออสและทฤษฎีระบบซับซ้อนมีอิทธิพลต่ออนาคตศึกษา วิธีการศึกษาอนาคตหลาย
วิธีต้ังอยู่บนกระบวนทัศน์ดังกล่าว ตัวอย่างหนึ่งคือแนวคิดเหตุไม่คาดฝันหรือไวลด์คาร์ดและแนวคิด
หงส์ด�ำ (black swans) ทัง้ สองค�ำนีส้ อื่ ถึงเหตุการณ์ทมี่ คี วามเป็นไปได้ต�่ำที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว
จะมีผลกระทบสูง แนวคิดนีม้ กั ประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพือ่
สามารถรับมือกับเหตุไม่คาดฝันได้ ไวลด์คาร์ดอาจสามารถคาดการณ์ได้จากการวิเคราะห์สญ
ั ญาณอ่อน
ที่เป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และแยกส่วน และสร้างฉากทัศน์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันให้ดี
ยิ่งขึ้น
แนวคิดไวลด์คาร์ดในอนาคตศึกษาได้รับการแพร่หลายจากหนังสือของจอห์น ปีเตอร์ซัน (John
Petersen) ตามที่กล่าวถึงไปข้างต้น ต่อมา ใน พ.ศ. 2549 นักอนาคตศึกษาชาวออสเตรเลียชื่อ มาร์คัส
บาร์เบอร์ (Marcus Barber) ได้นำ� เสนอแนวคิดตารางผลกระทบเชิงอ้างอิง (Reference Impact Grid)
ซึง่ พัฒนาแนวคิดของปีเตอร์ซนั ให้ครอบคลุมมากขึน้ โดยระบุถงึ ความอ่อนไหวเปราะบางของระบบ และ
ปัจจัยที่อาจท�ำให้ระบบโดยรวมไม่มีเสถียรภาพ ตามแนวคิดของปีเตอร์ซัน ไวลด์คาร์ดเป็นเหตุไม่คาด
คิดที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วนตามแนวคิดของบาร์เบอร์ ไวล์คาร์ดไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์เดียวเสมอ
ไป แต่อาจเป็นชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันที่ท�ำให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์แบบเดียวกัน บาร์เบอร์
เรียกชุดปรากฏการณ์นวี้ า่ ชุดความไม่ตอ่ เนือ่ งแบบลดระดับ (cascading discontinuity set) ซึง่ หมาย
ถึงเหตุการณ์เล็ก ๆ จ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ได้วางแผนหรือคาดคิดมาก่อน แต่ส่งผลให้ระบบมีความไม่เสถียร
จนท้ายที่สุด ท�ำให้เกิดผลกระทบที่ไม่แตกต่างจากเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์หนึ่งได้30
แนวคิด “หงส์ด�ำ” (Black Swan) มีความคล้ายกับไวล์คาร์ด นาสซิม นิโคลัส ทาเลบ (Nassim
Nicholas Taleb) ใช้ค�ำว่าหงส์ด�ำในหนังสือชื่อ The Black Swan เพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
และท�ำให้เกิดผลกระทบกับองค์กรหรือประเทศ แนวคิดนี้มีข้อแตกต่างจากแนวคิดไวล์คาร์ดตรงที่
ปรากฏการณ์หงส์ดำ� ถูกก�ำหนดไว้แล้ว แม้ยงั ไม่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั แต่จะเกิดขึน้ แน่นอนในอนาคต แนวคิด
หงส์ด�ำอธิบายเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง แต่เกิดขึ้นน้อยครั้งมาก และยากที่จะคาดการณ์ด้วยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่มีอยู่เดิม เหตุการณ์หงส์ด�ำยากที่จะค�ำนวณความเป็นไปได้ออกมาเป็นตัวเลขด้วย
เครื่องมือเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีโอกาสเกิดต�่ำมาก นอกจากนี้ในเชิงจิตวิทยา คนทั่วไปมักไม่ให้
ความสนใจเท่าทีค่ วรกับเหตุการณ์ทไี่ ม่แน่นอนและเกิดขึน้ ได้นอ้ ยครัง้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของทาเลบ
ไม่ได้มงุ่ ไปทีค่ วามพยายามทีจ่ ะคาดการณ์เหตุการณ์ทคี่ าดการณ์ได้ยากมากหรือแทบไม่ได้เลย แต่เสนอ
ให้มุ่งความพยายามไปที่การสร้างขีดความสามารถที่จะจัดการกับผลกระทบเชิงลบเมื่อเกิดเหตุการณ์
นั้นขึ้น ไปพร้อมกับการเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากที่สุด
นัยและความส�ำคัญของเหตุไม่คาดฝันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนและแต่ละองค์กรใน
การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์นั้น พร้อมกันนี้ การตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อว่า
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และมีผลกระทบมากจริงหรือไม่ จากข้อสังเกตดังกล่าว
อีกเกณฑ์หนึ่งที่สามารถใช้ในการแบ่งกลุ่มเหตุไม่คาดฝันคือความน่าเชื่อถือ (credibility) ของแหล่ง
ที่มาและข้อความเกี่ยวกับเหตุไม่คาดฝันนั้น โดยเฉพาะจากมุมมองของผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ ดัง
นั้น ความน่าเชื่อถือจึงย่อมขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละเรื่อง เหตุไม่คาดฝันที่มาจาก
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การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในสาขาหรือพื้นที่หนึ่ง อาจไม่ได้รับความเชื่อถือเท่า
กันในอีกสาขาหรือพื้นที่หนึ่ง หรือไม่ได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
ด้วยเกณฑ์ดังกล่าว เหตุไม่คาดฝันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่31
1. ไวล์คาร์ดแบบ 1: ความเป็นไปได้ต�่ำ ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือสูง
2. ไวล์คาร์ดแบบ 2: ความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือต�่ำ
3. ไวล์คาร์ดแบบ 3: ความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือเป็นที่ถกเถียงกัน
4. ไวล์คาร์ดแบบ 4: ความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง ความน่าเชื่อถือสูง
เหตุไม่คาดฝันโดยทั่วไปคือแบบที่ 1 คือเป็นเหตุการณ์ที่ยอมรับกันทั้งในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง แต่ความไปได้ต�่ำ ส่วนเหตุไม่คาดฝันแบบที่ 2
ถึง 4 นั้น เป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง ผลกระทบสูง แต่มีระดับความเชื่อถือที่แตกต่างกันออก
ไป แบบที่ 2 คือเหตุการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง แต่คนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริง ส่วนแบบที่ 3 คือเหตุการณ์ที่ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักถึงเหตุการณ์ดัง
กล่าวมากพอที่ท�ำให้เกิดการอภิปรายกันในวงกว้าง แม้ว่ายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเกี่ยว
กับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นั้น ส�ำหรับแบบที่ 4 นั้น คือเหตุการณ์ที่เชื่อกันทั่วไปแล้วว่ามีความเป็น
ไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น
การแบ่งกลุม่ ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเส้นการอุบตั ใิ หม่ของประเด็น (Issue Emergence) และ
วิวัฒนาการของความชอบธรรมเชิงนโยบาย (policy legitimization) ซึ่งเสนอโดย แกรม มอลิเตอร์
(Graham Molitor) ใน พ.ศ. 252032 ตามแนวคิดนี้ ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่และกลายเป็นเรื่องส�ำคัญใน
เชิงนโยบายมักผ่านขั้นตอนของการตระหนักรู้และความเห็นของกลุ่มคนต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางสื่อที่
แตกต่างกันออกไป ตามที่แสดงอยู่ในแผนภาพข้างล่าง จุดเริ่มต้นคือแนวคิดที่อภิปรายกันในกลุ่มนัก
วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นเริ่มแพร่หลายและขยายขอบเขตไปยังกลุ่มผู้น�ำทางความคิด ตามด้วยการ
ถกเถียงกันในกลุ่มประชาชนทั่วไปในช่วงต่อมา จากนั้นจึงกลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่รัฐบาลให้
แผนภาพที่ 15
แนวคิดเส้นการอุบัติใหม่ของประเด็น
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ความสนใจและเกิดการถกเถียงกันจนกลายเป็นนโยบายและกฎหมายใหม่ขึ้นมา
ตามแนวคิดนี้ เหตุไม่คาดฝันก็มวี วิ ฒ
ั นาการคล้ายกัน กล่าวคือ ในช่วงแรกเป็นเหตุการณ์ทใี่ นกลุม่ ผู้
เชีย่ วชาญเชือ่ ว่ามีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะเกิดขึน้ แต่ไม่ได้รบั ความเชือ่ ถือในกลุม่ ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจ จาก
นัน้ จึงเริม่ มีการถกเถียงกันในวงกว้างมากขึน้ จนกลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายต่อไปในทีส่ ดุ ตัวอย่างของ
วิวฒ
ั นาการของแนวคิดในลักษณะนีค้ อื แนวคิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ในช่วงแรกเป็นเพียง
ข้อเสนอเชิงวิชาการ แต่ต่อมามีการถกเถียงกัน จนในปัจจุบันใน พ.ศ. 2563 รัฐบาลหลายประเทศเริ่ม
ด�ำเนินนโยบายและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขั้นตอนและวิธีการ
การแบ่งกลุ่มข้างต้นสะท้อนถึงความจ�ำเป็นในการสร้างกระบวนการวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์
ที่อาจกลายเป็นเหตุไม่คาดฝันที่มีผลกระทบสูง การวิเคราะห์เพื่อระบุถึงเหตุไม่คาดฝันแบ่งออกเป็น
4 ขั้นตอนหลักตามค�ำถามส�ำคัญ 4 ข้อ ได้แก่33
1. การระบุเหตุการณ์ (identification) เหตุไม่คาดฝันอะไรบ้างสามารถเกิดขึ้นได้
2. การประเมินและกลั่นกรอง (assessment/filtering) เหตุไม่คาดฝันอะไรส�ำคัญที่สุด
3. การติดตาม (monitoring) เราสามารถคาดหมายและติดตามเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่
4. ทางเลือกในการด�ำเนินการ (options for action) เราเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างไรบ้าง
กระบวนการวิเคราะห์เหตุไม่คาดฝันมีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้
การระบุเหตุการณ์
ความท้าทายหลักของขั้นตอนแรกคือการค้นหาและระบุเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นภัยพิบัติหรือ
เหตุการณ์อันตรายเดิม ๆ ที่รู้กันอยู่แล้ว นักอนาคตศาสตร์หลายคนได้วิเคราะห์และสร้างรายการของ
เหตุการณ์แบบไวลด์คาร์ดไว้บ้างแล้ว เช่น จอห์น ปีเตอร์สัน (John Petersen) น�ำเสนอเหตุการณ์ไวล์
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�ำนวนและรายละเอียดของเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ เงื่อนไขและบริบทของแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการค้นหาและระบุถงึ เหตุไม่คาดฝันมีหลากหลาย นับตัง้ แต่การจัดประชุมระดมสมอง
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ และการส�ำรวจพืน้ ที่ ไปจนถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์เพือ่ หา
บทเรียนจากสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ มาก่อนแล้วเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั เนือ่ งจากการค้นหาเหตุ
ไม่คาดฝันจ�ำเป็นต้องใช้จินตนาการสูง นิยายวิทยาศาสตร์ หรือนิยายอื่น ๆ ที่มีประเด็นและเนื้อหาที่
ก้าวพ้นไปจากกรอบแนวคิดดั้งเดิมทั่วไป อาจช่วยในการวิเคราะห์หาเหตุไม่คาดฝันได้
การประเมินและกลั่นกรอง
เมื่อระบุเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้มาจ�ำนวนหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินและกลั่นกรอง
ว่า เหตุการณ์ไหนที่น่าจะมีผลกระทบสูงต่อพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายและควรเตรียมพร้อมต่อไป วิธีการ
หนึ่งคือการคาดประมาณระดับผลกระทบออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่วัดค่าได้ แล้วจัด
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ล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ทั้งหมด กรอบแนวคิดหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ได้ในการประเมินผลกระทบ
จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือล�ำดับความส�ำคัญของผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ 4 ระดับ ดังนี36้
1. ตัวตน (being) ประกอบด้วยการรับรู้ คุณค่าและค่านิยม สุขภาพและสุขภาวะ และสภาพ
แวดล้อมรอบตัว
2. การด�ำรงชีวิต (sustenance) ประกอบด้วยต�ำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ปริมาณและ
คุณภาพของอาหารและน�้ำ พลังงาน และการขนส่งเดินทาง
3. การกระท�ำ (actions) ประกอบด้วยความสัมพันธ์กับผู้อื่น การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคน
หรือองค์กร และการใช้เวลาในการท�ำงานและสันทนาการ
4. เครื่องมือ (tools) คือสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อท�ำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและมีความหมาย
มากขึ้น เช่น เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสื่อสาร เรียนรู้ ผลิตและกระจายสิ่งของ สินค้า
และการบริการ
เหตุการณ์หรือปัจจัยที่ไม่คาดฝันอาจมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดและรวดเร็วในระดับเครื่องมือ
และการกระท�ำของมนุษย์ แต่ผลกระทบนัน้ อาจไม่ลกึ หรือกว้างในระดับผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ และ
ความเป็นตัวตนของมนุษย์ การวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุไม่คาดฝันจึงต้องค�ำนึงถึงระดับของผลกระ
ทบดังกล่าวให้ชดั เจน ในการวิเคราะห์คา่ ผลกระทบ เหตุการณ์ใดมีผลต่อความเป็นตัวตนมากเท่าไหร่จะ
ยิ่งมีค่าผลกระทบสูงมากขึ้นเท่านั้น สูตรหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์เสนอให้ใช้ในการประเมินผลกระทบ
ของเหตุไม่คาดฝันคือ ระดับผลกระทบอาร์ลิงตัน (Arlington Impact Index)37 ซึ่งแบ่งผลกระทบออก
เป็น 3 องค์ประกอบคือ ระบบมนุษย์ นัยของผลกระทบ และอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยมีสมการดังนี้

IAI = V+ T+ Op + P + O+ ΔC+ R

ระดับผลกระทบ = ความเปราะบาง + จังหวะเวลา + การต่อต้าน
+ อิทธิพล + ผลผลิต + อัตราการเปลี่ยนแปลง + ขอบเขต
ระบบมนุษย์ (human systems)
ความเปราะบาง (Vulnerability) ค�ำถามหลักในการวิเคราะห์สว่ นนีค้ อื กลุม่ หรือระบบเป้าหมาย
ของการวิเคราะห์มคี วามเปราะบางต่อเหตุการณ์นนั้ มากน้อยขนาดไหน และมีความสามารถในการฟืน้
ตัวกลับได้ดีขนาดไหน
จังหวะเวลา (Timing) จังหวะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผลต่อระดับผลกระทบ มนุษย์อาจ
เรียนรู้และสร้างเครื่องมือในการรับมือกับเหตุการณ์หนึ่งได้ แต่ต้องใช้เวลา ดังนั้นถ้าเหตุการณ์นั้นเกิด
ขึ้นก่อนที่มนุษย์จะพร้อมรับมือ อาจท�ำให้ผลกระทบรุนแรงกว่าถ้าเกิดขึ้นในภายหลัง ในทางกลับกัน
ในบางกรณี ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนอาจมีผลกระทบน้อย เนื่องจากมนุษย์ยังไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งนั้นมาก
แต่ถ้าปล่อยเวลาให้ยาวนานไป อาจท�ำให้ผลกระทบสูง เพราะทุกคนต้องพึ่งพาสิ่งนั้น ตัวอย่างหนึ่งคือ
การล่มของระบบอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อนกับปัจจุบัน ย่อมมีผลกระทบที่แตกต่างกันมาก
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การต่อต้าน (Opposition) เหตุการณ์นั้นจะถูกต่อต้านหรือขัดขืนจากคนหรือกลุ่มคนมากน้อย
เท่าใด ระดับการต่อต้านจะมีผลต่อระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
อิทธิพล (Power) เหตุการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตน การด�ำรงชีวิต การกระท�ำและ
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�ำได้ยากถ้าหากไม่เตรียมตัวไว้ เนื่องจากการปรับตัวและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในระบบมัก
ประสบกับอุปสรรคและความเฉื่อยที่มีอยู่แต่เดิมในระบบนั้น
การติดตาม
วัตถุประสงค์หลักของการสร้างระบบการติดตาม (monitoring) คือการลดระดับความไม่คาดฝัน
ของเหตุการณ์หนึง่ ลงให้ได้มากทีส่ ดุ ส�ำหรับเหตุไม่คาดฝันทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้ว วิธกี ารหลักของการติดตาม
คือการสังเกตและวิเคราะห์จากเงื่อนไขและบริบทที่มีอยู่ของการเกิดเหตุการณ์ แต่ในกรณีของสิ่งที่เรา
ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ (unknown unknowns) เราย่อมไม่สามารถติดตามเหตุการณ์นั้นได้ จนกระทั่งสามารถ
สังเกตเห็นเป็นสัญญาณอ่อนที่แสดงให้เห็นว่า โอกาสในการเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้นมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น ดังนั้น การติดตามในกรณีนี้จึงหมายถึงการค้นหาและระบุถึงสัญญาณอ่อน และคอยสังเกตและ
จับตามองการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เหล่านั้น แม้ว่าการสร้างระบบติดตามเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
และสัญญาณอ่อนเป็นสิ่งที่ยาก แต่นักอนาคตศาสตร์จ�ำนวนหนึ่งเชื่อว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตและการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว
ได้เพิ่มขีดความสามารถในการระบุถึงสัญญาณอ่อนให้ดียิ่งขึ้น
ทางเลือกในการด�ำเนินการ
การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันจ�ำเป็นต้องใช้แนวคิดและแนวทางที่หลากหลายและ
หลุดออกจากกรอบ (out-of-the-box) ทั้งความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจินตนาการ
วัตถุประสงค์หลักของการด�ำเนินการคือเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่คาดฝันก่อนที่จะเกิดขึ้น ถ้าเป็นเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อหาช่องทางกระตุ้นให้เหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นจริง อีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 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 รายการเหล่านีว้ เิ คราะห์และประเมินโดยสมาชิกในเครือข่าย ซึง่ มีมากถึง 18,679 คน38 ในการ
สร้าง WI-WE Bank โครงการ iKNOW ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการกวาดสัญญาณหาเหตุไม่คาดฝันและ
สัญญาณอ่อน นับตัง้ แต่การกวาดสัญญาณอย่างเป็นระบบจากผลลัพธ์ของโครงการวิจยั และคาดการณ์ทงั้
ในยุโรปและทั่วโลก การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัย
ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง การประชุมวิชาการและการปฏิบตั กิ าร รวมถึงการส�ำรวจทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์
ตัวอย่างของเหตุไม่คาดฝันในฐานข้อมูล WI-WE Bank ได้แก่ การระบาดของไวรัส ภูเขาไฟระเบิด
ครั้งใหญ่ การค้นพบอารยธรรมต่างดาว การพัฒนาเม็ดเลือดแดงเทียมที่มีคุณลักษณะเหมือนของจริง
การคว�ำ่ บาตรของสหประชาชาติตอ่ สหรัฐอเมริกา การล่มของอินเทอร์เน็ตและไม่สามารถกูฟ้ น้ื คืนกลับ
มาได้ สงครามระหว่างชนเผ่าใหม่ในเมือง เทคโนโลยีการแพทย์รักษาโรคส�ำคัญเกือบทั้งหมดในยุโรป
การสิ้นสุดของโลกาภิวัตน์ เป็นต้น
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แบบจำ�ลองการตัดสินใจ
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์คือเพื่อเตรียมพื้นฐาน
ส�ำหรับการตัดสินใจ วิธีการแบบจ�ำลองการตัดสินใจมุ่งจ�ำลองพฤติกรรมการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจริง
ตามเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมา แล้วประเมินว่า ทางเลือกยุทธศาสตร์ไหนดีที่สุดตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่ละ
เกณฑ์อาจมีน�้ำหนักไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความส�ำคัญที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการให้กับแต่ละเกณฑ์ รวม
ถึงความเป็นไปได้และปัจจัยความไม่แน่นอนในอนาคต แบบจ�ำลองการตัดสินใจใช้อย่างแพร่หลาย
ในงานคาดการณ์ โดยมีความหลากหลายของวิธีการ หัวข้อ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และวิธีการวัด
โดยพื้นฐาน แบบจ�ำลองการตัดสินใจเป็นไปตามกรอบทฤษฎีอรรถประโยชน์ (utility theory)
ที่เสนอว่า คนที่ตัดสินใจด้วยหลักเหตุผล (rationality) จะเลือกสินค้า นโยบาย หรือกิจกรรมที่ตรง
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้มากที่สุด แบบจ�ำลองการตัดสินใจใช้ทั่วไปในการวิเคราะห์ระบบ ทั้งนี้ พฤติกรรม
ของระบบโดยมากก�ำหนดโดยการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนหรือองค์กรที่อยู่ในระบบนั้น
เช่น พฤติกรรมในตลาดหุ้นเกิดจากการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้ขายหุ้น การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ในตลาดหุน้ รวมไปถึงการตัดสินใจทางนโยบายของรัฐบาล ส่วนพลวัตระบบประชากรของ
ประเทศขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจในการแต่งงานและการมีลกู ของคนแต่ละวัย รวมถึงการย้ายเข้าย้ายออก
และนโยบายคนต่างด้าวของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ส�ำหรับในระบบการขนส่งในเมือง พฤติกรรมการ
เดินทางขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเมืองในการเลือกที่อยู่อาศัย การเลือกแหล่งงาน รวมถึงพาหนะ
ทีเ่ ลือกใช้ในการเดินทาง จากตัวอย่างเหล่านี้ เห็นได้วา่ การท�ำความเข้าใจในพฤติกรรมของระบบหนึง่
จ�ำเป็นต้องเข้าใจในธรรมชาติของการตัดสินใจขององค์ประกอบอื่นในระบบนั้น
แบบจ�ำลองการตัดสินใจมักเริม่ จากการตัง้ เกณฑ์การตัดสินใจ แล้วประเมินทางเลือกในการตัดสิน
ใจ หรือในทางกลับกัน อาจวิเคราะห์ผลการตัดสินใจ แล้วจึงย้อนกลับไปหาเกณฑ์ทแี่ ต่ละคนได้ตงั้ ไว้ ใน
กรณีนี้ แบบจ�ำลองจะแสดงกระบวนการตัดสินใจของผูต้ ดั สินใจทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของระบบโดยรวม
ผูต้ ดั สินใจมีตงั้ แต่ผบู้ ริโภค ผูน้ ำ� องค์กร ไปจนถึงนักการเมือง ฯลฯ ข้อสมมติหลักของแนวทางวิเคราะห์
แบบนี้คือ ผู้ตัดสินใจค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการประเมินทางเลือกที่มีอยู่ และทางเลือกที่ได้ตัดสินใจ
เลือกนัน้ โดยรวมสร้างอรรถประโยชน์มากกว่าทางเลือกอืน่ ถึงแม้วา่ ผูต้ ดั สินใจอาจไม่ได้แจกแจงเกณฑ์
หรือปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจออกมาทั้งหมด แล้วชั่งน�้ำหนักและประเมินทางเลือกก็ตาม แต่ถือว่าได้
คิดค�ำนึงถึงคุณค่าหรืออรรถประโยชน์ที่ให้กับแต่ละปัจจัยไปแล้ว
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ในการตัดสินใจแต่ละครั้ง การก�ำหนดว่าทางเลือกไหนดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ
คุณค่าที่ให้กับแต่ละเกณฑ์ด้วย เช่น ทางเลือกบางอย่างอาจต้นทุนต�่ำ แต่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าบาง
ทางเลือกทีต่ น้ ทุนสูง แต่ให้ประโยชน์สงู กระบวนการตัดสินใจในแนวทางนีต้ อ้ งเลือกให้นำ�้ หนักระหว่าง
เกณฑ์แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคุณค่าของผู้ตัดสินใจ
นักวิเคราะห์ในหลายศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคที่หลากหลายในการสร้างแบบจ�ำลองการตัดสินใจ
ตัวอย่างหนึ่งในด้านการตัดสินใจของผู้บริโภคคือวิธีการวัดร่วม (conjoint measurement) ซึ่งให้ผู้
ตอบแสดงความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการหรือความพึงพอใจของตนเองเกี่ยวกับองค์
ประกอบหรือคุณลักษณะทีผ่ สมรวมกันของสินค้าทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์คอื เพือ่ วิเคราะห์วา่
องค์ประกอบหรือคุณลักษณะสินค้าใดทีผ่ บู้ ริโภคพึงพอใจมากทีส่ ดุ แนวคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของวิธกี ารวัด
ร่วมคือ ถ้าเป็นค�ำถามตรง ๆ ว่าชอบคุณลักษณะหรือองค์ประกอบไหนอย่างไร ผูบ้ ริโภคอาจไม่สามารถ
อธิบายว่า ตนเองได้รวบรวมและประมวลคุณลักษณะของสินค้ามาอย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
สินค้านั้น การใช้วิธีการวัดร่วมสามารถอนุมานพฤติกรรมของแต่ละคนได้จากสิ่งที่แต่ละคนได้เลือกไป
แทนที่จะให้แต่ละคนระบุถึงความส�ำคัญของแต่ละองค์ประกอบหรือคุณลักษณะแต่ละด้าน
แบบจ�ำลองการตัดสินใจใช้อย่างแพร่หลายในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เทคนิคหนึ่งที่ใช้กัน
ทั่วไปคือตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategy Analysis Grid) ซึ่งพัฒนาโดยเจอโรม เกลน (Jerome
Glenn)39 ในการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่จัดอยู่ในช่องด้าน
บนซ้ายสุดสามารถด�ำเนินการได้ง่าย แต่อาจไม่มีประสิทธิผลเท่ากับยุทธศาสตร์ในช่องด้านล่างขวา ซึ่ง
ยากกว่าในการด�ำเนินการ
ตารางที่ 10
ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

ที่มา: The Futures Group International (2009a)

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป้าหมายของนโยบายอยูท่ กี่ ารลดการส่งเสียงดังภายในห้องสมุด ช่องที่ 1 หมาย
ถึงยุทธศาสตร์ในให้ข้อมูลกับนักศึกษาและบุคลากร เช่น การติดโปสเตอร์หรือสติกเกอร์รณรงค์การลด
การใช้เสียง ตัวอย่างยุทธศาสตร์ในช่องที่ 2 คือการขอให้คนทีส่ ง่ เสียงดังออกจากห้องสมุด ส่วนช่องที่ 3
เป็นการสร้างระบบใหม่ขนึ้ มาแทนทีร่ ะบบเดิม เช่น สร้างระบบออนไลน์ทที่ ำ� ให้ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องมา
ใช้หอ้ งสมุดโดยตรง หรือปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมในระบบ เช่น เพิม่ วัสดุปอ้ งกันเสียงบนผนังห้อง เป็นต้น40
ประโยชน์หนึง่ ของตารางรูปแบบดังกล่าวคือสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ตามประสิทธิผลและ
ความยากง่ายของการด�ำเนินงาน
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อีกเทคนิคหนึง่ ทีใ่ ช้ตารางในการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายคือการประยุกต์ใช้กรอบทฤษฎีลำ� ดับ
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs) โดยประเมินว่า แต่ละนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ในด้านความต้องการของผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 11
ตารางที่ 11
ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์และทางเลือกนโยบาย

ที่มา: The Futures Group International (2009a)

นอกจากนี้ เทคนิคการสร้างแบบจ�ำลองแบบ MULTIPOL ของมิเชล โกเดท์ (Michel Godet)
เสนอให้ใช้ขอ้ สมมติทวี่ า่ บริบทในอนาคตมีมากกว่าหนึง่ ทางเลือก แทนทีจ่ ะเป็นอนาคตเดียวและมีการ
ให้คณ
ุ ค่าหนึง่ เดียว การวิเคราะห์การตัดสินใจตามเทคนิคนีจ้ ะปรับค่าน�ำ้ หนักของแต่ละการตัดสินใจตาม
บริบทในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ ตัวอย่างเช่น ในการตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ
ของการใช้เชื้อเพลิงจะได้รับน�้ำหนักในการประเมินมากกว่าในกรณีที่เป็นฉากทัศน์อนาคตที่เน้นการ
ประหยัดพลังงานมากกว่าฉากทัศน์ที่ใช้พลังงานมาก เทคนิคการประเมินนี้ท�ำให้มีความยืดหยุ่นในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ของนโยบายได้ตามสถานการณ์ในอนาคตที่หลากหลาย
ในปัจจุบนั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทชี่ ว่ ยในการตัดสินใจอยูพ่ อสมควร ซึง่ โดยมากเป็นไปตามหลัก
การเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกของนโยบายตามเกณฑ์ทมี่ กี ารถ่วงน�ำ้ หนักทีต่ า่ งกัน
หรืออาจใช้การวิเคราะห์ร่วม (conjoint analysis) เพื่อระบุระดับความพึงพอใจและแจกแจงเกณฑ์
และน�้ำหนักที่ให้กับแต่ละเกณฑ์ บางระบบมีฟังก์ชั่นการประเมินความเสี่ยงและประมาณระดับความ
เสี่ยงด้วยการจ�ำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลในรูปแบบคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
แนวโน้ม (Trend Impact Analysis) ตัวอย่างของโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบจ�ำลองการตัดสินใจมีดังนี้
• 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/application/decision-support/)
• Question Pro (http://www.questionpro.com/info/contactUs.html)
• Sawtooth Software (http://www.sawtoothsoftware.com/education/techpap.
shtml)
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แบบจำ�ลองทางสถิติ
แบบจ�ำลองทางสถิติ (statistical modeling) เป็นหนึ่งในวิธีการพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตที่ได้
ความนิยมและแพร่หลายมากทีส่ ดุ ในแทบทุกศาสตร์และสาขา ไม่วา่ จะในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และสังคมศาสตร์ แบบจ�ำลองทางสถิตสิ ำ� หรับการศึกษาอนาคตครอบคลุมทุกวิธี
การทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของตัวเลขและคณิตศาสตร์ โดยมีทงั้ ทีเ่ ป็นแบบจ�ำลองอนุกรมเวลา (time series)
และแบบจ�ำลองสถานการณ์ (simulation modeling) แบบจ�ำลองอนุกรมเวลาใช้สมการคณิตศาสตร์
ที่อธิบายชุดข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับปัจจัยหนึ่งได้อย่างเหมาะสมที่สุด วิธีการที่ง่ายที่สุดคือสมการอย่าง
ง่ายทีล่ ากเส้นตรงหรือเส้นโค้งทีล่ ดความคลาดเคลือ่ น (error) ระหว่างชุดข้อมูลกับเส้นทีล่ ากได้ให้เหลือ
น้อยที่สุด ส่วนแบบจ�ำลองที่ซับซ้อนกว่านั้นจะมุ่งใช้สมการคณิตศาสตร์ที่ลดความคลาดเคลื่อนสะสม
(cumulative error) ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่กับข้อมูลที่สร้างขึ้นมา (reconstructed data) ข้อมูลที่
ใช้อาจเป็นค่าเฉลี่ยเชิงสถิตย์ (static average) หรือปรับข้อมูลให้เรียบ (smooth) มากขึ้นโดยการ
ใช้วิธีแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) หรือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน�้ำหนักซับซ้อน
(Exponential Moving Average) ที่ให้ค่าน�้ำหนักมากกว่ากับข้อมูลที่ใหม่กว่า เมื่อสมการที่สร้างขึ้น
สอดคล้องอย่างดีกับข้อมูลจริง (good fit) จะสามารถใช้แบบจ�ำลองนั้นในการพยากรณ์อนาคตต่อไป
ส่วนการสร้างแบบจ�ำลองสถานการณ์ครอบคลุมเทคนิควิธีการหลายแนวทางด้วยกัน อาทิ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regession) แบบจ�ำลองสถานการณ์ (simulation modeling)
และแบบจ�ำลองพลวัตระบบ (system dynamics modeling) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู มุง่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ซึง่ อธิบายรูปแบบหรือคุณลักษณะของตัวแปรตาม
สมการถดถอยอาจเป็นแบบเส้นตรง (linear) หรือเป็นแบบไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear) และพหุนาม
(polynomial) สมการถดถอยอาจเป็นแบบตัดขวาง (cross-sectional) ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ณ จุดเวลาหนึ่ง หรือเป็นแบบอนุกรมเวลาที่แสดงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาด้วย
การพยากรณ์หรือคาดการณ์ไปยังอนาคตย่อมเป็นการวิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลาโดยอัตโนมัติ ใน
หลายกรณี ตัวแปรตามของสมการหนึ่งเป็นตัวแปรต้นของอีกสมการหนึ่ง จึงต้องสร้างสมการเกี่ยว
เนื่อง (simultaneous equations) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในระบบที่ซับซ้อน ดัง
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ในกรณีของระบบเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการเหล่านี้สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์แนวโน้มจากอดีต
และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต
คุณลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ ของการวิเคราะห์ทางสถิตแิ บบอนุกรมเวลาคือ สมการจะก�ำหนด
โดยความสัมพันธ์เชิงสถิติที่เป็นมาแต่อดีต ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ�ำลองจึงไม่มีความหมายหรือมีค่า
ทางกายภาพ ในขณะที่ในแบบจ�ำลองพลวัตระบบนั้น สมการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลอกเลียนแบบการ
ท�ำงานของระบบจริงที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งเป็นตัวแปรสองประเภทคือตัวแปรสต็อก (stock) กับ
ตัวแปรกระแสหรือโฟลว์ (flow) ซึ่งสามารถใช้ได้ดีในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ�ำลองจึงมีความหมายในเชิงกายภาพจริงของระบบนั้น
เครือ่ งมือทางสถิตใิ นการศึกษาและคาดการณ์อนาคตใช้กนั อย่างแพร่หลายในวงการวิชาการและ
วางแผนนโยบาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยอนาคต เนื่องจากช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอดีต อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เห็นภาพของการพยากรณ์ในกรณีที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบและปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญ หรือที่เรียกว่าสถานการณ์หรือ
ฉากทัศน์ฐาน (baseline situation/scenario)
แต่วธิ กี ารทางสถิตเิ หล่านีม้ ขี อ้ จ�ำกัดส�ำคัญหลายประการ ผูศ้ กึ ษาอนาคตจึงต้องพึงระวังและเข้าใจ
ในข้อจ�ำกัดเหล่านี้ ชุดข้อสมมติที่ส�ำคัญของเครื่องมือทางสถิติคือ (1) ข้อมูลทั้งหมดที่จ�ำเป็นในการ
คาดการณ์สามารถหาได้ในข้อมูลจากอดีต (2) แบบจ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ ด้วยข้อมูลจากอดีตสามารถแสดง
โครงสร้างทีแ่ ท้จริงของระบบทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ และ (3) โครงสร้างระบบทีส่ มมติไว้ในแบบจ�ำลองด้วย
ข้อมูลจากอดีตจะไม่เปลีย่ นแปลงไปในอนาคต ข้อสมมติเหล่านีม้ กั ไม่ระบุไว้อย่างชัดเจนในแบบจ�ำลอง
ทีเ่ ห็นอยูท่ วั่ ไป นักวิเคราะห์โดยทัว่ ไปจึงอาจมองข้ามข้อสมมติสำ� คัญเหล่านี้ แต่เนือ่ งจากเป็นข้อสมมติที่
ผลอย่างมากต่อการคาดการณ์และการตีความจากผลการคาดการณ์ จึงต้องให้ความสนใจในเรือ่ งนีม้ าก
ขึ้น ข้อสมมติดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือของการใช้สมการสถิติเชิงเดี่ยวในการพยากรณ์
ในปัจจุบัน มีการพัฒนาวิธีคาดการณ์ที่ตระหนักถึงข้อสมมตินี้และพยายามลดข้อจ�ำกัดที่เกิด
ขึ้น หลักการพื้นฐานของการสร้างแบบจ�ำลองที่แก้ไขปัญหาข้างต้น โดยเฉพาะในการศึกษาอนาคต
คือ การจ�ำลองสถานการณ์ต้องใกล้กับความเป็นจริงมากที่สุด โดยเปรียบเทียบโครงสร้าง องค์
ประกอบและเงื่อนไขของแบบจ�ำลองกับสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อแค่
ให้เข้าใจว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ด้วยว่า ปรากฏการณ์
นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตภายในระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ที่รับได้ ตาม
แนวทางนี้ นักวิเคราะห์ต้องตรวจสอบข้อสมมติอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยนข้อสมมติและแบบจ�ำลอง
ตามที่เหมาะสม และอาจต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และวิเคราะห์ซ�้ำไปซ�้ำมาจนกระทั่งแบบจ�ำลองนั้น
สะท้อนปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมจริง ส�ำหรับในงานศึกษาอนาคต แบบจ�ำลองจะต้องมี “เวลา”
เป็นตัวแปรอิสระหนึ่งที่ส�ำคัญ ดังนั้น เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติใดที่เพียงแค่ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สถิติระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยไม่มีกรอบแนวคิดที่มี “เวลา” เป็นตัวแปรอิสระหนึ่ง จะไม่
สามารถใช้ในการคาดการณ์ได้
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ในปัจจุบัน แบบจ�ำลองทางสถิติที่ใช้ศึกษาอนาคตมักค�ำนึงถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ทั้งใน
การก�ำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจ�ำลอง และการตีความและใช้ประโยชน์จากผลการ
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ผลการคาดการณ์ควรระบุระดับความเชื่อมั่นอยู่เสมอ ส�ำหรับวิธีการวิเคราะห์เชิง
สถิติที่จ�ำลองสถานการณ์ ในการคาดการณ์ ผลการวิเคราะห์ต้องอธิบายทิศทางแนวโน้ม (trajectories) ตามเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) ปัจจัยแทรกซ้อนจากภายนอก และการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายในระบบ ไม่เช่นนั้น กรอบความคิ ด ทางสถิ ติ ที่ ใ ช้ จ ะเป็ น แบบดี เ ทอร์ มิ นิ ส ติ ค
(deterministic) ซึ่งมีระเบียบและก�ำหนดได้ตายตัว จึงไม่เปิดกว้างส�ำหรับความไม่แน่นอนที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือทางสถิติในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ในอนาคตที่มี
ความไม่แน่นอน ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายตัวของความเป็นไปได้ (probability distributions)
การคาดประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter estimation) และการพิสูจน์สมมติฐาน
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การวิเคราะห์สณ
ั ฐานและ
ต้นไม้ความเกีย
่ วข้อง
การวางแผนยุทธศาสตร์ทงั้ ในระดับองค์กรและระดับนโยบายการพัฒนาของประเทศมักประสบปัญหา
และความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีความซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถหรือยากที่จะแสดงออกมา
ในเชิงปริมาณเป็นตัวเลขทีน่ ำ� มาวิเคราะห์เป็นแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ได้ ทัง้ แบบตัดขวางและอนุกรม
เวลา วิธีการที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมักเป็นตามแนวคิดแบบลดทอนและย่อส่วนระบบลงเป็นองค์ประกอบ
ย่อย โดยแยกส่วนส�ำคัญออกจากส่วนทีไ่ ม่สำ� คัญ และวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยส�ำคัญต่อผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น แล้วจึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาตามแบบจ�ำลองที่สร้างขึ้น ข้อด้อยของแนวคิดและแนวทางนี้
คือ สถานการณ์จริงมักไม่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล แบบจ�ำลองจึงมักไม่สามารถอธิบายระบบที่ซับซ้อน
ได้ โดยเฉพาะในกรณีทปี่ จั จัยทีอ่ าจดูไม่สำ� คัญกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญขึน้ มา นอกจากนี้ พฤติกรรมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ มักไม่ได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วน แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ใน
ระบบ จึงอาจถูกละเลยในการวิเคราะห์แบบทั่วไป
การวิเคราะห์สัณฐาน (Morphological Analysis) เป็นทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะห์ระบบ
และปัญหาในรูปแบบดังกล่าว โดยวิเคราะห์หาโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของระบบสังคมและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน และมีองค์ประกอบหลายมิติที่ไม่สามารถแปล
ออกมาเป็นเชิงปริมาณได้ ข้อจ�ำกัดนี้พบมากในการใช้แบบจ�ำลองแบบวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์
(causal modeling) และการจ�ำลองสถานการณ์41 วิธีการวิเคราะห์สัณฐานพัฒนาโดยนักฟิสิกส์
ชื่อฟริทส์ สวิกกี (Fritz Zwicky) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไป
ได้ทั้งหมดของปัญหาซับซ้อนหลายมิติที่ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นตัวเลข วิธีการวิเคราะห์สัณฐาน
ประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้าน เช่น การพัฒนาระบบขับเคลื่อนจรวดและ
เครื่องยนไอพ่น การออกแบบทางวิศวกรรม การคาดการณ์เทคโนโลยี การพัฒนาองค์กร และการ
วิเคราะห์นโยบาย42
การวิเคราะห์สัณฐานไม่ละทิ้งปัจจัยหรือองค์ประกอบใด ๆ จากระบบที่ต้องการวิเคราะห์ แต่
ทิศทางการวิเคราะห์เริ่มจากผลลัพธ์กลับไปหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบใน
ระบบ ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์จึงเป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์แนวนี้ ขั้นตอนหลักคือการ
สร้างพื้นที่พารามิเตอร์ (parameter space) ของปัญหาซับซ้อนที่ต้องการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
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หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยเน้นความสอดคล้องภายในของระบบ (internal consistency)
พื้นที่ของการเชื่อมกันและสอดคล้องกันนี้เรียกว่าเขตสัณฐาน (morphological field) การวิเคราะห์
สัณฐานด้วยคอมพิวเตอร์สามารถสร้างเขตสัณฐานทีใ่ ช้เป็นแบบจ�ำลองเชิงอนุมาน (inference model)
ทีส่ ร้างข้อสรุปจากหลักฐานทีม่ อี ยูห่ รือข้อสรุปทีม่ มี าก่อนหน้า วิธกี ารวิเคราะห์สณ
ั ฐานใช้เทคนิคทีเ่ รียก
ว่า การประเมินความสอดคล้องไขว้ (cross-consistency assessment) ทีท่ ำ� ให้สามารถย่อส่วนความ
ซับซ้อนทีด่ เู หมือนจะลดไม่ได้ให้ลดลงได้ โดยการค้นหาวิธแี ก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นไปได้และมีอยูจ่ ริง ไปพร้อม
กับการตัดเอาวิธีแก้ไขปัญหาที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลออกไป โดยไม่ต้องลด
จ�ำนวนตัวแปรในการวิเคราะห์ให้น้อยลง
การวิเคราะห์สัณฐานใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ในการพัฒนาฉากทัศน์และการสร้างแบบ
จ�ำลองฉากทัศน์ การพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสีย่ ง การเชือ่ มโยงวิธกี ารกับผลลัพธ์
ในชุดนโยบายที่ซับซ้อน การพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดยืน การ
ประเมินโครงสร้างองค์กร รวมถึงการน�ำเสนอความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อนออกมาเป็นแผนภาพทีค่ รอบคลุม
และเข้าใจได้ง่าย

ขั้นตอนและวิธีการ

กระบวนการวิเคราะห์สัณฐานจะใช้การประชุมกลุ่มย่อยของผู้เชี่ยวชาญประมาณ 6-8 คน โดยมี
กระบวนกรทีม่ เี ข้าใจหลักฐานและทฤษฎีเกีย่ วกับการวิเคราะห์สณ
ั ฐานและมีประสบการณ์ในการด�ำเนิน
43
กระบวนการ กระบวนการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตารางที่ 12
ตัวอย่างเขตสัณฐานที่มีพารามิเตอร์ 5 ตัว

ที่มา: Ritchey (2009)

การสร้างเขตสัณฐาน (morphological field)
ขั้นตอนนี้เริ่มจากการระบุและก�ำหนดพารามิเตอร์หรือมิติของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ แล้ว
จึงประเมินค่าหรือสถานะ (states) ของแต่ละพารามิเตอร์ เขตสัณฐานคือค่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันของพารามิเตอร์แต่ละตัว รูปแบบ (configuration) แบบหนึ่งจะมีค่าจากพารามิเตอร์หนึ่งตัว ซึ่ง
คือสภาวะ (state) หรือวิธีแก้ไขปัญหาหนึ่งของปัญหาที่ซับซ้อนนั้น ๆ ตารางที่ 12 แสดงเขตสัณฐาน
ของพารามิเตอร์ 5 ตัว แต่ละพารามิเตอร์ (A, B, C, D, E) มีค่าหรือสถานะเฉพาะของแต่ละตัว (4,
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3, 5, 2, 5) เมื่อรวมกันแล้ว จึงได้รูปแบบที่เป็นไปได้ถึง 600 รูปแบบ (4x3x5x2x5) ช่องที่ระบายสีอยู่
ในตารางที่ 12 แสดงเพียงรูปแบบเดียวจากทั้งหมด 600 รูปแบบที่เป็นไปได้
หากเขตสัณฐานหรือเขตความเป็นไปได้ของรูปแบบมีอยูไ่ ม่มาก ผูว้ เิ คราะห์สามารถวิเคราะห์หาว่า
รูปแบบไหนมีความสอดคล้องกัน มีความเป็นไปได้ สามารถด�ำเนินการได้ หรือน่าสนใจ และรูปแบบ
ไหนบ้างทีไ่ ม่เป็นเช่นนัน้ ขัน้ ตอนนีเ้ รียกว่าการสร้างพืน้ ทีว่ ธิ แี ก้ไขปัญหา (solution space) ทีป่ ระกอบ
ด้วยวิธีการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะความสอดคล้องซึ่งกันและกันภายในระบบ (internal
consistency) แต่เมื่อเขตสัณฐานมีพารามิเตอร์อยู่มาก เช่น 7-8 พารามิเตอร์ จะท�ำให้ความเป็นไป
ได้ของรูปแบบเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 50,000 ถึง 500,000 รูปแบบ ซึ่งเกินกว่าความสามารถของนัก
วิเคราะห์ในการตรวจสอบ ดังนั้น ขั้นตอนส�ำคัญต่อไปการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์
เพื่อลดจ�ำนวนรูปแบบที่เป็นไปได้ลง โดยตัดเอารูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันเองออก
กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการประเมินความสอดคล้องไขว้ (cross-consistency assessment)
ซึ่งเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดแบบเชิงคู่ (pairwise) ในลักษณะคล้ายกับตารางผลกระทบไขว้
(cross-impact matrix) เพือ่ ตรวจสอบว่า แต่ละคูม่ คี วามสัมพันธ์ทสี่ อดคล้องกันหรือไม่ ความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างพารามิเตอร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ ความขัดแย้งเชิงตรรกะ (logical contradictions)
ของประเด็นหรือแนวคิดที่วิเคราะห์ และข้อจ�ำกัดเชิงประจักษ์ (empirical constraints) คือ
ความสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลด้านหลักฐานเชิงประจักษ์
เมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทงั้ หมดแล้ว สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นพืน้ ทีว่ ธิ ี
แก้ไขปัญหา (solution space) และผลลัพธ์ที่เป็นเขตสัณฐาน (morphological field) ซึ่งสามารถใช้
เป็นแบบจ�ำลองเชิงอนุมานต่อไปได้ เมือ่ ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ จะสามารถปรับค่าพารามิเตอร์
หนึ่งให้เป็นข้อมูลเข้า (inputs) พร้อมกับตั้งเงื่อนไขและค่าเริ่มต้น (initial conditions) เพื่อวิเคราะห์
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เป็นทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหา (solutions) ต่อไปได้
ประเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์
วิธีการวิเคราะห์สัณฐานเหมาะส�ำหรับการประเมินยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์หรือสถานการณ์ โดย
เริ่มจากการสร้างเขตสัณฐาน (morphological field) ขึ้นมาสองชุด ชุดแรกส�ำหรับฉากทัศน์ที่เกิด
จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเรียกว่าเขตโลกภายนอก (external world field) และอีกชุด
หนึ่งส�ำหรับการสร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับยุทธศาสตร์หรือปัจจัยเชิงระบบที่สามารถควบคุมหรือปรับ
เปลี่ยนได้ หรือที่เรียกว่าเขตภายใน (internal world field) จากนั้นจึงประเมินความสอดคล้องไขว้
ระหว่างเขตสัณฐานทั้งสอง เพื่อค้นหาว่ายุทธศาสตร์ไหนจะมีประสิทธิผลมากที่สุดและยืดหยุ่นที่สุด
ส�ำหรับฉากทัศน์ต่าง ๆ
ตัวอย่างหนึ่งของการประเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์คืองานศึกษาการ
พัฒนาระบบการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต (Extended Producer Responsibility - EPR) ของ
กระทรวงสิง่ แวดล้อมสวีเดน44 ตารางข้างล่างแสดงเขตฉากทัศน์ (scenario field) ของพารามิเตอร์ 8 ตัว
ซึ่งแสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อระบบ EPR ของสวีเดน จ�ำนวนพารามิเตอร์ดังกล่าวท�ำให้เกิดรูปแบบ
ฉากทัศน์จ�ำนวน 20,736 รูปแบบ เมื่อได้ประเมินความสอดคล้องไขว้แล้ว ท�ำให้สามารถลดฉากทัศน์
เหลือประมาณ 2,000 ฉาก ท้ายสุดทางคณะผูศ้ กึ ษาจึงเลือก 8 ฉากทัศน์ทคี่ รอบคลุมพารามิเตอร์ทงั้ หมด
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ตารางที่ 13
ตัวอย่างเขตฉากทัศน์ที่เป็นไปตามเกณฑ์พารามิเตอร์ทั้งหมดและที่สอดคล้องกัน

ที่มา: Ritchey (2009)
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จากนั้นจึงเป็นการสร้างเขตยุทธศาสตร์ (strategy field) ที่มีจ�ำนวน 8 พารามิเตอร์เช่นกัน ซึ่ง
แสดงถึงปัจจัยภายในที่มีผลต่อระบบ EPR ของสวีเดนในอนาคต ท�ำให้มีรูปแบบยุทธศาสตร์จ�ำนวน
34,560 รูปแบบ เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องไขว้แล้วจะเหลือประมาณ 500 ยุทธศาสตร์ ตารางที่ 14
แสดงตัวอย่างของยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขพารามิเตอร์ทั้ง 8 ตัว
ตารางที่ 14
ตัวอย่างเขตฉากทัศน์ที่เป็นไปตามเกณฑ์พารามิเตอร์ทั้งหมดและที่สอดคล้องกัน

ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการประกอบทัง้ สองตารางเข้าด้วยกัน เพือ่ ทดสอบยุทธศาสตร์กบั ฉากทัศน์ตา่ ง ๆ
ด้วยการประเมินความสอดคล้องไขว้ระหว่างยุทธศาสตร์และฉากทัศน์ที่เหลือจากการวิเคราะห์ก่อน
หน้านี้ โดยอาจประเมินตามแนวทางแบบรวบรัด (quick method) ซึ่งประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์กับภาพรวมของแต่ละฉากทัศน์ หรือแนวทางแบบถี่ถ้วน
(throrough method) ที่ประเมินความสัมพันธ์ภายในระหว่างแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละยุทธศาสตร์
กับแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละฉากทัศน์ ซึ่งท�ำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น แต่จะท�ำให้การประเมินและการ
เลือกยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างละเอียด
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ตารางที่ 15
ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์

ที่มา: Ritchey (2009)

การสร้างแบบจ�ำลองเชิงอนุมาน
ขัน้ ตอนต่อไปคือการสร้างสถานการณ์จำ� ลองเพือ่ วิเคราะห์วา่ ถ้าปรับเปลีย่ นพารามิเตอร์หรือปัจจัย
หนึง่ ใดแล้ว จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้าง นักวิเคราะห์สามารถปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขและค่าพารามิเตอร์
เพื่ออนุมานต่อได้ว่า ถ้าปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในสถานการณ์ไหนบ้าง แบบ
จ�ำลองในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย แล้ววิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
แต่ละทางเลือกนโยบายที่ได้ก�ำหนดมา

การวิเคราะห์ต้นไม้ความเกี่ยวข้อง (Relevance Trees)

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มักมีความซับซ้อนมากและขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย โดยเฉพาะการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่การพัฒนาเทคโนโลยีมักไม่ได้รับการประสานกันอย่างเป็น
ระบบ นักวางแผนนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีจึงต้องหาวิธกี ารคาดการณ์การพัฒนา
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ของเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปพร้อมกัน เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ต้นไม้ความ
เกี่ยวข้องหรือผังต้นไม้ (relevance trees) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการ แสดงโครงสร้างประเด็นปัญหา
โดยแบ่งหัวข้อหรือเป้าหมายกว้าง ๆ ออกเป็นหัวข้อและประเด็นย่อยให้ละเอียดที่สุด แล้วแสดงออก
มาเป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างล�ำดับศักย์และทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น แล้ว
จึงแสดงผลการคาดการณ์มิติต่าง ๆ ของแต่ละเส้นทาง เช่น ต้นทุน ระยะเวลาและความเป็นไปได้ของ
การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
เทคนิคนี้มีพื้นฐานคล้ายกับการวิเคราะห์สัณฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และแสดงภาพทางเลือก
เพื่อให้ภาพรวมของวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด การวิเคราะห์ต้นไม้ความเกี่ยวข้องและการ
วิเคราะห์สัณฐานที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ถือเป็นวิธีการคาดการณ์เชิงปทัสถาน (normative) ที่มีจุดเริ่ม
ต้นการวิเคราะห์ทคี่ วามต้องการหรือวัตถุประสงค์ในอนาคต แล้วจึงย้อนกลับมาหาสถานการณ์ กิจกรรม
เทคโนโลยีและมาตรการที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคตนั้น
การวิเคราะห์ลำ� ดับศักย์ความเกีย่ วข้องในการระบุถงึ ปัญหาและวิธกี ารแก้ไข การก�ำหนดความเป็น
ไปได้ของการแก้ไข การเลือกวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด และการคาดประมาณความต้องการเชิงสมรรถนะ
(performance requirements) ของเทคโนโลยีหรือนโยบาย รวมไปถึงการก�ำหนดแผนงานลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนา ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ล�ำดับศักย์จะเป็นแผนภูมิที่คล้ายกับผังโครงสร้างองค์กรที่น�ำ
เสนอข้อมูลเป็นล�ำดับขั้น โดยขั้นที่สูงสุดแสดงแนวคิดเชิงนามธรรมที่สุด แล้วลงรายละเอียดไปเรื่อย ๆ
จนถึงขัน้ ทีล่ ะเอียดทีส่ ดุ โดยทีป่ จั จัยหรือองค์ประกอบในขัน้ หรือชัน้ เดียวกันจะประเมินจากมุมมองหรือ
เกณฑ์เดียวกัน การสร้างล�ำดับศักย์ความเกี่ยวข้องจะท�ำให้สามารถเห็นภาพรวมของประเด็นปัญหาที่
ต้องการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนและวิธีการ

กระบวนการวิเคราะห์ล�ำดับศักย์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก45 ได้แก่
1. ก�ำหนดและระบุขอบเขตของปัญหา
2. ระบุและวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของปัจจัยหรือพารามิเตอร์ทงั้ หมดส�ำหรับการพัฒนาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
3. สร้างตารางหลายมิติ (multidimensional matrix) หรือแผนภูมลิ ำ� ดับศักย์ความเกีย่ วข้อง
ที่แสดงรูปแบบส่วนผสมของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้
4. ประเมินผลลัพธ์ของส่วนผสมทั้งหมดด้วยเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ความเป็นไปได้และโอกาสใน
การบรรลุเป้าหมาย
5. การวิเคราะห์เชิงลึกว่าทางเลือกไหนดีที่สุดเมื่อค�ำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่
แผนภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วธิ กี ารสร้างต้นไม้ความเกีย่ วข้องในการคาดการณ์
อุปสงค์ในการเดินทาง โดยมีปจั จัยหลักสองประการทีม่ ผี ลต่อความต้องการในการเดินทาง ได้แก่ ความ
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สามารถในการจ่ายเพื่อการเดินทางและความจ�ำเป็นในการเดินทาง การวิเคราะห์ต้นไม้ความเกี่ยวข้อง
แสดงให้เห็นว่ามีปจั จัยหลายกลุม่ ทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์ในการเดินทาง แต่หวั ข้อย่อยเกีย่ วกับการเดินทางไป
ท�ำงานทีแ่ ยกออกจากกลุม่ ความต้องการในการเดินทาง อาจเป็นหัวข้อส�ำหรับการวิจยั หรือคาดการณ์ที่
เหมาะสมที่สุด นักวิเคราะห์อาจระบุข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ของแต่ละหัวข้อ เพื่อวิเคราะห์ต่อว่า
แต่ละหัวข้อมีเนื้อหากว้างหรือแคบเกินไป
แผนภาพที่ 16
ตัวอย่างต้นไม้ความเกี่ยวข้อง

ข

ที่มา: Sharpe and Howard (1996)
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ฉากทัศน์
การสร้างฉากทัศน์ (scenarios) เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีน่ กั อนาคตศาสตร์ในปัจจุบนั นิยมใช้ในการคาดการณ์
และกระตุ้นความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นไปได้และทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ค�ำว่า
“ฉาก” หรือ scene ในภาษาอังกฤษมาจากค�ำทีใ่ ช้ในศิลปะการละครทีส่ อื่ ถึงตอนหรือช่วงของละครที่
มีการด�ำเนินเรือ่ งราวเป็นขัน้ เป็นตอนตามเค้าโครง (plot) ทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
และภาษาอิตาเลียน (scena) ส�ำหรับในภาษาไทย ได้มกี ารแปลค�ำว่า scenario เป็นค�ำว่า สถานการณ์
หรือเหตุการณ์ ดังทีป่ รากฏในค�ำว่า “การวางแผนด้วยสถานการณ์” (scenario planning) ในหนังสือ
เล่มนี้ ผูเ้ ขียนเสนอให้ใช้คำ� ว่า ฉากทัศน์ เพือ่ สือ่ ถึงการมีทางเลือกของอนาคตและการสาธยายเรือ่ งราว
ที่มีเค้าโครงเรื่องชัดเจนในการศึกษาอนาคต
แนวคิดการสร้างฉากทัศน์เพือ่ การศึกษาและวิเคราะห์อนาคตเริม่ ปรากฏเป็นครัง้ แรกเมือ่ เฮอร์มนั
คาน (Herman Kahn) ได้เสนอให้ใช้ค�ำว่า scenario ในโครงการวิเคราะห์และวางแผนนโยบายด้าน
ยุทธศาสตร์และด้านการทหารของแรนด์คอร์ปอเรชันในช่วงทศวรรษที่ 1950 และเผยแพร่แนวคิดดัง
กล่าวในวงการอนาคตศึกษาและการวางแผนยุทธศาสตร์ทวั่ โลก คานได้วเิ คราะห์ฉากทัศน์ของการเกิด
สงครามนิวเคลียร์ในหนังสือชื่อ On Escalation: Metaphors and Scenarios ซึ่งเผยแพร่ใน พ.ศ.
2508 และการจัดระเบียบอ�ำนาจในโลกและความท้าทายด้านความมัน่ คงของสหรัฐอเมริกาในหนังสือ
ชื่อ The Year 2000 ซึ่งเผยแพร่ใน พ.ศ. 2510
กรอบแนวคิดพื้นฐานของการสร้างฉากทัศน์ของคานคือการแบ่งทางเลือกออกอนาคตออกเป็น
3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ ฉากสถานการณ์ตามแนวโน้มจากอดีต (business as usual) ฉากสถานการณ์
เลวร้ายที่สุดที่เกิดจากจัดการที่ผิดพลาดหรือดวงไม่ดี (worst case scenario) และฉากสถานการณ์ดี
ทีส่ ดุ ทีเ่ กิดจากการจัดการทีด่ ี (best case scenario) แนวคิดดังกล่าวได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์จากนัก
อนาคตศาสตร์ในยุคต่อมาว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอาจมองว่าฉากสถานการณ์ตามแนวโน้มคือการท�ำนาย
(prediction) และมักตัดสินใจท�ำตามนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงเกิดขึ้นจริงตามที่คาดการณ์
ไว้ ฉากทัศน์ตามแนวโน้มจึงไม่ได้เป็นทางเลือกของอนาคตอย่างแท้จริง นักอนาคตศาสตร์รุ ่ น ต่ อ มา
จึ ง เสนอให้ ส ร้ า งฉากทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามแนวโน้ ม เดิ ม โดยอาจมี จ� ำ นวนฉากทั ศ น์ ม ากกว่ า
3 ฉาก เพื่ อสร้ างความยืด หยุ่น ในการศึก ษาทางเลื อ กอนาคต และในการสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ใ น
การเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต
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ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จในการใช้แนวคิดฉากทัศน์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ในการ
รับมือกับอนาคตที่ผันผวนคือบริษัทเชลล์ (Royal Dutch/Shell) ที่ใช้วิธีการฉากทัศน์ในการศึกษา
อนาคตของตลาดน�้ำมันในช่วงก่อนวิกฤติน�้ำมันใน พ.ศ. 2516 ผลลัพธ์หนึ่งของการศึกษาดังกล่าวคือ
การคาดการณ์วา่ ราคาน�ำ้ มันจะเพิม่ สูงขึน้ แต่จะตกต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็ว บริษทั เชลล์จงึ วางแผนยุทธศาสตร์
เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับสถานการณ์ดงั กล่าวไว้ลว่ งหน้า ต่อมาเมือ่ เกิดเหตุการณ์นนั้ จริงตามทีค่ าดการณ์
และเตรียมการไว้ บริษทั จึงได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าบริษทั คูแ่ ข่ง หลังจากนัน้ ในทศวรรษที่ 1980 บริษทั
เชลล์ยังใช้วิธีการฉากทัศน์ในการวิเคราะห์อนาคตของสหภาพโซเวียต ซึ่งถือเป็นคู่แข่งส�ำคัญกับบริษัท
เชลล์ในตลาดพลังงานในยุโรป เนือ่ งจากเป็นประเทศผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติทสี่ ำ� คัญรายหนึง่ ของโลก หน่วย
งานการวิเคราะห์อนาคตของบริษัทเชลล์ได้รับความส�ำคัญภายในองค์กรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และมี
งานวิเคราะห์และเผยแพร่ฉากทัศน์ด้านพลังงานในอนาคตของโลกในหลายแง่มุมเรื่อยมา
นอกจากบริษัทเชลล์แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการศึกษาอนาคตแบบ
ฉากทัศน์ในการคาดการณ์อนาคตด้านพลังงานในสหรัฐอเมริกา หลังจากทีเ่ กิดวิกฤติพลังงานในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1970 อาทิ โครงการ Project Independence ใน พ.ศ. 2517 ของส�ำนักงานพลังงานแห่ง
รัฐบาลสหรัฐฯ (Federal Energy Administration) และโครงการนโยบายพลังงาน (Energy Policy
Project) ในปีเดียวกันของมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) โครงการเหล่านี้สร้างความตระหนักด้าน
วิกฤติพลังงานทั้งในกลุ่มวงการวางแผนนโยบายและสาธารณชนทั่วไป
วิธกี ารศึกษาอนาคตแบบฉากทัศน์ได้รบั ความนิยมและแพร่หลายเรือ่ ยมา องค์กรทัง้ ในภาครัฐและ
เอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ได้ประยุกต์ใช้วิธีการนี้ในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะในการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนด้านภัยธรรมชาติ
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและการเมือง โดยอาจใช้ร่วมกับวิธีการคาดการณ์อนาคตรูปแบบอื่น ๆ เช่น
โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The Millennium Project) ได้พัฒนาฉากทัศน์ของอนาคตโลกด้วย
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัว่ โลกด้วยวิธกี ารเดลฟาย โครงการดังกล่าวได้พฒ
ั นา
แหล่งข้อมูลส�ำคัญที่รวบรวมบรรณานุกรมเกี่ยวกับโครงการวิจัยและคาดการณ์อนาคตด้วยวิธีการฉาก
ทัศน์กว่า 700 ชุดในกลุ่มหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ ประชากรและทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การอภิบาลและ
ความขัดแย้ง เศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่งคั่ง และบูรณาการของอนาคต46
ฉากทัศน์เป็นเรือ่ งราวทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหว่างปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุในปัจจุบนั กับผลลัพธ์ทนี่ า่
จะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต (plausible) พร้อมกับระบุและอธิบายถึงปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มสาเหตุและผลลัพธ์
เข้าด้วยกัน ทัง้ การตัดสินใจ เหตุการณ์และผลกระทบ โดยมุง่ ความสนใจไปทีก่ ระบวนการเชิงเหตุและผล
และการตัดสินใจ47 ฉากทัศน์แตกต่างจากการพยากรณ์ (forecast) และการคาดคะเน (projections)
ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น แม้ว่าฉากทัศน์ที่ดีจะมีองค์ประกอบที่มาจากการคาดคะเนและการคาดการณ์
โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ ฉากทัศน์จึงแตกต่างจากผลการค�ำนวณ
แนวโน้มในอนาคตด้วยแบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์ทแี่ สดงผลการคาดการณ์ทแี่ ตกต่างกันไปตามข้อสมมติ
และเงือ่ นไขของแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ทผี่ วู้ เิ คราะห์ได้กำ� หนดไว้48 การทีผ่ ลลัพธ์เปลีย่ นไปตามค่าน�ำเข้า
(input) ไม่ได้สื่อถึงฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน แต่สื่อถึงผลการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน
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ฉากทัศน์มักมีก�ำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น Global Transport Scenarios 205049 ฉากทัศน์ชีวิต
คนไทย พ.ศ. 257650 แต่ฉากทัศน์ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ภาพอนาคตหนึ่งเดียว แต่เป็นการประมวล
ภาพอนาคตหลายภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งปัญหา ความท้าทาย โอกาสและวิธี
แก้ไขปัญหา โดยแสดงถึงพัฒนาการที่น่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของการสร้างฉากทัศน์ไม่เหมือนกับการพยากรณ์ กล่าวคือ ไม่ได้มงุ่ ไปทีค่ วามแม่นย�ำของการคาดการณ์
แต่อยู่ที่ประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้มีอ�ำนาจสามารถตัดสินใจด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างทันที ไม่
รอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเรื่องราวของฉากทัศน์นั้นหรือไม่ก็ตาม
เกณฑ์หลักในการประเมินฉากทัศน์ที่ดีมี 3 ประการ ได้แก่ (1) มีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่น่า
จะเกิดขึน้ ได้จริง โดยแสดงความเชือ่ มโยงเป็นกระบวนการทีช่ ดั เจนระหว่างปัจจัยหรือเหตุการณ์ทเี่ ป็น
สาเหตุกบั เหตุการณ์ทเี่ ป็นผลลัพธ์ และการตัดสินใจทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการนัน้ (2) มีความสมเหตุสมผล
ของเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์ และแต่ละฉากทัศน์มีเนื้อหาในประเด็นหัวข้อคล้ายกัน เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้และ (3) มีเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจและตืน่ เต้นพอทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมกระบวนการพยายาม
คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์
ในวงการวางแผนนโยบายและอนาคตศึกษาในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วไปแล้วว่า
การวางแผนเพือ่ ปรับเปลีย่ นสภาพสังคม เศรษฐกิจ กายภาพและสิง่ แวดล้อมเพือ่ เข้าสูภ่ าพอนาคตหนึง่
เดียวนัน้ ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เพราะอนาคตมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถหยัง่ รูไ้ ด้ลว่ งหน้า แนวคิด
ฉากทัศน์จึงเป็นทางเลือกในการวางแผนที่สร้างชุดภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ แล้วจึงพัฒนาแผนที่
เตรียมพร้อมรับมือหรือปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ในแต่ละฉากทัศน์ โดยวิเคราะห์หาปัจจัยและองค์ประกอบ
ของแผนที่สามารถรับมือได้อย่างเต็มที่กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน์
การสร้างฉากทัศน์มงุ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับทางเลือกของอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้ เพือ่ พัฒนา
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนในระยะยาวที่สะท้อนคุณค่าหรือความต้องการขององค์กรหรือสังคม
ดังนั้น ฉากทัศน์จึงเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างสถานการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าเกิด
ขึ้นได้กับอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว กระบวนการสร้างฉากทัศน์ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กระบวนการสามารถเพิม่ ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ าจมีผลต่ออนาคต โดยการน�ำเอา
ข้อสมมติและเงื่อนไขที่มีอยู่มาเปิดเผยและท�ำให้กระจ่างมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการสร้างฉากทัศน์
มักจัดการประชุมระดมสมองและอภิปรายกันอย่างเปิดเผย จึงสร้างโอกาสให้แต่ละกลุม่ คนแลกเปลีย่ น
และอภิปรายเกี่ยวกับข้อสมมติและเงื่อนไขของแต่ละคนได้ วิธีการฉากทัศน์ยังใช้ได้ในการค้นหาและ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนและสังคมในอนาคต ซึ่งน�ำมาใช้เป็นโจทย์ในการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ได้
ฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นมาอาจเป็นเชิงส�ำรวจ (exploratory) ซึ่งบรรยายเหตุการณ์และแนวโน้มที่
พัฒนาไปตามข้อสมมติและเงื่อนไขต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยและเหตุการณ์เหล่านี้ ส่วน
ฉากทัศน์เชิงปทัสถานหรือบรรทัดฐานจะบรรยายภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ทนี่ า่ จะเกิดขึน้ จากปัจจัย ใน
ปัจจุบัน เนื้อหาในฉากทัศน์อาจแสดงเรื่องราวในเชิงลบ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจพยายาม
ค้นหายุทธศาสตร์หรือวิธีแก้ไขปัญหาที่ท�ำให้เหตุการณ์ในฉากทัศน์นั้นไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน ฉาก
ทัศน์อาจแสดงภาพเชิงบวกที่พึงประสงค์พร้อมกับตัวอย่างนโยบายและแนวทางที่ทำ� ให้เกิดภาพพึง
ประสงค์นั้น
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ในกรณีที่ต้องการใช้ฉากทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย เนื้อหาในฉาก
ทัศน์อาจบรรยายถึงพัฒนาการและเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายและแผน ดังตัวอย่าง
ฉากทัศน์อนาคตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในระดับโลกในค.ศ. 2050 ที่พัฒนาโดยโครงการมิลเลนเนียม
โปรเจกต์ (The Millennium Project) ซึ่งเน้นตัวอย่างนโยบาย เทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มนุษย์ที่น�ำไปสู่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวก ส่วนในตัวอย่างของการใช้ฉากทัศน์ในการวิเคราะห์นโยบาย
การพัฒนาเมือง อาจพัฒนาฉากทัศน์ทมี่ ชี ดุ ข้อสมมติและเงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายกัน แต่มรี ะดับค่าที่
แตกต่างกันออกไป อาทิ โครงสร้างประชากร อัตราการเกิดและย้ายถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และรูปแบบการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีค่าของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน จะมีเส้นทางของ
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้น ในกระบวนการคาดการณ์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานหรือองค์กรสามารถพัฒนา
ฉากทัศน์ขึ้นมาเพื่อประมวลข้อมูลความรู้ที่จ�ำเป็นต้องรู้ไว้ก่อนการตัดสินใจ และเพื่อเข้าใจถึงความ
ส�ำคัญของความไม่แน่นอนที่มีผลต่อเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนี้ การสร้างฉากทัศน์
ยังเปิดโอกาสให้ผู้น�ำองค์กรต้องคิดและตัดสินใจด�ำเนินการอะไรบางอย่าง เพื่อรับมือหรือด�ำเนินการ
กับอนาคตทางเลือกที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนและวิธีการ

นักอนาคตศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดและแนวทางหลายรูปแบบในการสร้างฉากทัศน์ ทั้งแบบที่เน้นเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณ และแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางรูปแบบ
ไหนก็ตาม ทุกแนวทางล้วนแล้วแต่ให้ความส�ำคัญกับการท�ำความเข้าใจในระบบโดยรวมของประเด็น
ที่ต้องการคาดการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาประเด็น แนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึน้ ทีท่ ำ� ให้ระบบเปลีย่ นแปลงไปได้ กระบวนการสร้างฉากทัศน์ในภาพรวมประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน
หลัก ได้แก่ (1) การระบุขอบเขตของประเด็นที่ต้องการสร้างฉากทัศน์ (2) การระบุปัจจัยขับเคลื่อน
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (3) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (4) การสร้างฉากทัศน์ และ
(5) การแปลงฉากทัศน์เป็นยุทธศาสตร์ส�ำหรับปัจจุบัน
แผนภาพที่ 17
ภาพรวมกระบวนการคาดการณ์ด้วยฉากทัศน์

ดัดแปลงจาก: IZT (2007)
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กระบวนการสร้างฉากทัศน์เริ่มต้นจากขั้นตอนการก�ำหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องการคาด
การณ์ โดยคณะท�ำงานจะวิเคราะห์และก�ำหนดขอบเขตของระบบทีเ่ กีย่ วข้องตามกรอบหัวข้อและความ
เห็นของผูน้ ำ� องค์กรและผูเ้ ชีย่ วชาญ ขัน้ ตอนต่อมา เป็นการระบุหาปัจจัยขับเคลือ่ นทีค่ าดว่าจะมีผลต่อ
อนาคตของระบบนัน้ โดยเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่งทีห่ ลากหลาย แล้วจึงคัดกรองปัจจัย
ทีส่ ำ� คัญให้เหลือประมาณ 6-20 ปัจจัย จากนัน้ จึงเป็นการวิเคราะห์ระดับผลกระทบและความไม่แน่นอน
ของแต่ละปัจจัยทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของภาพอนาคตทางเลือก โดยอาจใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมปฏิบัติการ และการส�ำรวจเดลฟาย
ผลลัพธ์ที่ได้คือปัจจัยส�ำคัญที่จะใช้เป็นแกนหลักของเนื้อหาที่จะพัฒนาต่อในแต่ละฉากทัศน์
ในขัน้ ตอนต่อมา คณะท�ำงานจะพัฒนาเรือ่ งราวในแต่ละฉากทัศน์ ซึง่ มีแนวทางการสร้างโครงเรือ่ ง
อยู่หลายประการด้วยกัน อาทิ ฉากทัศน์ฐาน (baseline scenario) คือเรื่องราวในอนาคตที่เกิดขึ้นใน
กรณีที่ปัจจัยและแนวโน้มในปัจจุบันยังคงด�ำเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือในกรณีที่มี
การด�ำเนินนโยบายหรือมาตรการที่น้อยมากจนไม่เกิดผลกระทบที่ท�ำให้แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม พร้อมกันนี้ คณะท�ำงานอาจสร้างภาพฉากทัศน์ในมุมกลับทีแ่ สดงเรือ่ งราวของการด�ำเนินการใหม่
ๆ ซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากแนวโน้มเดิม
อีกแนวทางหนึ่งคือการเขียนฉากทัศน์ด้วยเรื่องราวในเชิงลบและเชิงบวก ฉากทัศน์เชิงลบแสดง
ภาพการเปลีย่ นแปลงทีป่ จั จัยภายนอกท�ำให้เกิดผลลัพธ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ตอ่ ระบบหรือกลุม่ เป้าหมาย ใน
ทางกลับกัน ฉากทัศน์เชิงบวกอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส�ำคัญ และการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือกฎหมาย อีกวิธีการหนึ่งของ
การเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์คือการบรรยายเหตุการณ์ส�ำคัญในอนาคต เช่น สภาพเศรษฐกิจเฟื่องฟู
วิกฤติเศรษฐกิจตกต�ำ่ และสงคราม โดยผสมผสานเนือ้ หาทัง้ ทีเ่ ป็นภาพเชิงบวกและเชิงลบเข้าด้วยกัน51
ในโครงการคาดการณ์โดยทั่วไป จ�ำนวนฉากทัศน์มีประมาณ 2-6 ฉาก
เมื่อคณะท�ำงานร่างเรื่องราวในฉากทัศน์แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์และประเมินความ
เป็นไปได้ของแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละฉากทัศน์ ทัง้ ในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ การประเมินความ
เป็นไปได้ดงั กล่าวอาจใช้วธิ กี ารเดลฟาย โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจเป็นผูป้ ระเมิน
จากนั้น คณะท�ำงานจึงทบทวนเนื้อหาเพื่อประกันความถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องของแต่ละ
ประเด็นในแต่ละฉากทัศน์
อีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาฉากทัศน์ระดับองค์กรเริ่มจากการที่ผู้บริหารองค์กรก�ำหนดก่อนว่า
ต้องการรู้ข้อมูลหรือประเด็นอะไรบ้างเพื่อตัดสินใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นคณะท�ำงานจะ
วิเคราะห์และคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลือก โดยระบุและบรรยายเหตุการณ์ แนวโน้มและปัจจัยความ
ไม่แน่นอนทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมทัง้ ปัจจัยทีค่ าดว่าจะมีผลต่อธุรกิจหรือนโยบายนัน้ วิธกี าร
เฉพาะของแนวทางนีค้ อื การสร้างทฤษฎีหรือตรรกะของฉากทัศน์ (scenario logics) ซึง่ หมายถึงมุมมอง
ที่ท�ำให้เห็นภาพอนาคตที่แตกต่างและหลากหลาย และแบ่งออกเป็นฉากทัศน์ต่าง ๆ ได้ ตรรกะฉาก
ทัศน์มักสร้างขึ้นจากปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญและปัจจัยไม่แน่นอนที่แบ่งฉากทัศน์ออกแบบภาพ ๆ และ
ใช้ปจั จัยเหล่านีเ้ ป็นแกนในการบรรยายเรือ่ งราวและพัฒนาการในแต่ละฉากนัน้ อย่างละเอียด เพือ่ แสดง
ผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการตัดสินใจในแต่ละประเด็น พร้อมไปกับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละฉากทัศน์52
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อีกแนวทางหนึ่งในการสร้างฉากทัศน์เริ่มจากการสร้างภาพปัจจุบันของระบบที่ต้องการศึกษา
โดยระบุและแบ่งกลุ่มตัวแปรทั้งหมดที่ควรค�ำนึงถึง พร้อมค�ำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเหล่านั้นกับการเปลี่ยนแปลงของระบบโดยรวม53 จากนั้นจึงวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยส�ำคัญและค่า
พารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัย รวมถึงกลไกและบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนั้น วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis) จากนั้น
จึงเป็นการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในฉากทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมา
อีกวิธกี ารหนึง่ ทีน่ กั อนาคตศาสตร์ใช้ในการสร้างฉากทัศน์คอื การวิเคราะห์สณ
ั ฐาน (Morphological
Analysis) ซึ่งมุ่งค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเทคโนโลยี
ในระบบที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ มีซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์แนวนี้โดยเฉพาะ เช่น
Parmenides EIDOS และ The Tool Suite ที่ประกอบด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยขับ
เคลื่อนและการสร้างฉากทัศน์อย่างเป็นระบบ
นักอนาคตศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า กระบวนการสร้างฉากทัศน์ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสีย นอกจากเพือ่ รวบรวมข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ยังเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของทีท่ ำ� ให้
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิผลมากขึ้น บางโครงการมีผู้เข้า
ร่วมเป็นคนเฉพาะในองค์กร บางโครงการเปิดกว้างให้กับคนภายนอกเข้าร่วมในประบวนการ จ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการสร้างฉากทัศน์จึงมีตั้งแต่ระดับหลายสิบคนถึงหลายพันคน ตัวอย่างเช่น ใน
โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์มีผู้เชี่ยวชาญและนักวางแผนนโยบายหลายพันคนทั่วโลกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างฉากทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
ฉากทัศน์ที่ดีและเป็นประโยชน์ควรมีเนื้อหาตรงกับประเด็นส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือ
พื้นที่ศึกษา เนื่องจากประเด็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอยู่มาก และสามารถสร้างฉากทัศน์ได้จ�ำนวน
มาก ดังนั้น การสร้างเรื่องราวที่ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ และไม่ยาวเกินไปจึงส�ำคัญมาก ในระหว่าง
การเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์ รายละเอียดและทิศทางของเนื้อหาอาจปรับเปลี่ยนไปจากเป้าหมายที่
มีอยู่แต่เดิม ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์อาจท�ำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านั้น
ตราบใดทีเ่ รื่องราวดังกล่าวยังมีความสอดคล้องและสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ใน
การเขียนฉากทัศน์ เนื่องจากสื่อถึงจินตนาการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจที่เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ การเขียน
ฉากทัศน์ควรให้ความส�ำคัญกับผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพก่อน แล้วจึงใช้ผลจากการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ทั้งจากแบบจ�ำลองและข้อมูลสถิติมาประกอบเป็นหลักฐานในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้องการใช้แบบจ�ำลองเชิงคณิตศาสตร์ในการย่อส่วนระบบและลดทอนความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาลง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
นักอนาคตศาสตร์โดยมากไม่เสนอให้พัฒนาฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด (most likely)
เนื่องจากจะกลายเป็นการท�ำนายมากกว่าการสร้างฉากทัศน์ และจะท�ำให้กรอบการคิดของผู้เข้าร่วม
กระบวนการไม่หลุดจากการพยากรณ์หรือการคาดคะเนทั่วไป ฉากทัศน์ที่ดีควรสะท้อนปัจจัยและ
เหตุการณ์ทนี่ า่ จะเกิดขึน้ หลายชุด เมือ่ พลวัตทีเ่ กิดจากปัจจัยและเหตุการณ์มคี วามหลากหลาย จึงเป็น
ไปไม่ได้ที่ฉากใดฉากหนึ่งจะกลายเป็นอนาคตได้จริงทั้งหมด กระบวนการพัฒนาฉากทัศน์จึงไม่เน้นที่
การหาหรือพยากรณ์ภาพอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ มากทีส่ ดุ แต่เน้นทีผ่ ลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ได้อย่างหลากหลาย
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การสร้างฉากทัศน์เชิงปฏิสัมพันธ์

ฉากทั ศ น์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาโดยนั ก วิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม หนึ่ ง อาจน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยคนอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ ไ ม่
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างฉากทัศน์นั้นมาตั้งแต่ต้น ผู้ใช้ฉากทัศน์อาจต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และรายละเอียดในฉากทัศน์ แต่ท�ำได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
ผลลัพธ์ในฉากทัศน์มักร้อยเรียงและสอดคล้องกันมาอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนักวิจัยในโครงการมิล
เลนเนียมโปรเจกต์จึงพัฒนาวิธีการที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้พัฒนาฉากทัศน์หนึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ฉากทัศน์ทมี่ อี ยูแ่ ต่เดิมได้ วิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ วัตถุประสงค์นค้ี อื การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact
analysis) ซึ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือปัจจัยในอนาคต รูปแบบพื้นฐานของวิธีการนี้คือ
ตารางสี่เหลี่ยมที่แสดงปัจจัยในอนาคตที่ต้องการวิเคราะห์ในแนวตั้งและแนวนอน พร้อมระดับความ
เป็นไปได้ที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างอิสระและความเป็นไปได้ตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์อื่น ๆ54
การวิเคราะห์ค่าความเป็นไปได้จะด�ำเนินการตามหลักการมอนติคาร์โล (Monte Carlo) กล่าว
คือ นักวิเคราะห์จะสุ่มเลือกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา แล้ววิเคราะห์ต่อว่า ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ความเป็น
ไปได้ของเหตุการณ์อื่นที่เหลือจะแทนค่าโดยความเป็นไปได้เชิงเงื่อนไข (conditional probabilities)
ทีเ่ กิดจากเหตุการณ์แรก จากนัน้ จึงสุม่ เลือกเหตุการณ์ทสี่ องและสามต่อไป จนทุกเหตุการณ์หรือปัจจัย
ได้รับเลือก ผลลัพธ์ของการค�ำนวณนี้คือฉากทัศน์ฉากหนึ่ง เมื่อกระบวนการนี้ท�ำซ�้ำจ�ำนวนหลายครั้ง
จะท�ำให้ได้ผลลัพธ์ทเี่ ป็นค่าความเป็นไปได้ของแต่ละเหตุการณ์ ฉากทัศน์ทไี่ ด้จงึ ถือว่าเป็นฉากทัศน์เชิง
ปฏิสัมพันธ์ (interactive scenarios) เนื่องจากเกิดจากการค�ำนวณการปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือ
ปัจจัย เนื่องจากการค�ำนวณมีความซับซ้อน จึงต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์
สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยได้ ปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่นี้เป็นพื้น
ฐานของฉากทัศน์ใหม่ที่สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนนโยบายหรือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ต่อ
ไป ทั้งนี้ โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ และตีพิมพ์
ผลลัพธ์ของตัวอย่างการสร้างฉากทัศน์เชิงปฏิสมั พันธ์ไว้ในรายงาน State of the Future ใน พ.ศ. 2552
วิธีการขั้นสูงวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการสร้างฉากทัศน์คือเทคนิคที่เรียกว่าการสร้างฉากทัศน์จาก
ปฏิสัมพันธ์เชิงระบบ (Field Anomaly Relaxation - FAR) ซึ่งมุ่งสร้างแผนที่ของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยขับเคลือ่ นในระดับระบบ (systematic scale) โดยแบ่งปัจจัยขับเคลือ่ นเหล่านีอ้ อกเป็นกลุม่ สาขา
(sectors) และกลุ่มปัจจัย (factors) การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสาขาและปัจจัยต่าง ๆ
ท�ำให้สามารถสร้างฉากทัศน์ทมี่ คี วามหลากหลายและสัมพันธ์กนั ได้มากขึน้ 55 วิธกี าร FAR นิยมใช้ในการ
คาดการณ์สถานการณ์ระดับมหภาคในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านการทหาร เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์
ส�ำหรับกองก�ำลังพิเศษ56 โครงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ดา้ นภูมศิ าสตร์การเมืองในทะเลจีนใต้57 แต่กม็ งี าน
ทีป่ ระยุกต์ใช้กบั ประเด็นอืน่ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร58 วิธกี าร FAR เน้นการประชุมระดมสมอง
ของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ องค์กร ADFA ด้านความมัน่ คงของออสเตรเลียได้พฒ
ั นา
ซอฟต์แวร์ชอื่ Groupstorm เพือ่ ใช้ในการน�ำเข้าและประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการระดมสมอง
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ระบบการตัดสินใจทีใ่ ช้ได้
กับหลายสถานการณ์
อุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่งในการศึกษาและคาดการณ์อนาคตคือ ภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้
(plausible futures) ในระยะยาวมีอยู่จ�ำนวนมากและอาจทับซ้อนซึ่งกันและกัน (multiplicity) วิธี
การและเครือ่ งมือศึกษาอนาคตทีใ่ ช้กนั อยูท่ วั่ ไปมักประสบกับปัญหานี้ ไม่วา่ จะเป็นการเขียนเรือ่ งราวเชิง
วรรณกรรมทีส่ ร้างจินตนาการให้กบั คนอ่าน การประมวลความรูแ้ ละปัญญาของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญดังเช่น
วิธกี ารเดลฟาย หรือแม้แต่การใช้แบบจ�ำลองเชิงสถิตแิ ละคอมพิวเตอร์ในการจ�ำลองสถานการณ์ รวมไป
ถึงการวางแผนเชิงฉากทัศน์ทมี่ งุ่ เตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ภาพอนาคตทีเ่ ชือ่
ว่าเกิดขึ้นได้มีอยู่จ�ำนวนมากท�ำให้การคาดการณ์อนาคตเป็นภาพเดียวมักไม่ถูกต้อง ในขณะที่นโยบาย
หรือมาตรการที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ไว้แล้ว อาจเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงไม่
ประสบผลส�ำเร็จในการรับมือ แม้กระทัง่ การวางแผนแบบฉากทัศน์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ อย่างละเอียดและค�ำนึง
ถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจไม่ครอบคลุมความเป็นไปได้ทหี่ ลากหลายมากในอนาคต และไม่มวี ธิ กี าร
ที่เป็นระบบในการวิเคราะห์และพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฉากทัศน์ได้
ด้วยเหตุดงั กล่าว นักวิจยั กลุม่ หนึง่ ทีแ่ รนด์คอร์ปอเรชันได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการตัดสิน
ใจที่เรียกว่า ระบบการตัดสินใจที่ใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (Robust Decision Making - RDM) ขึ้น
เพือ่ ใช้การคาดการณ์อนาคตทีไ่ ม่สมบูรณ์ทมี่ อี ยูจ่ ำ� นวนมากได้อย่างเป็นระบบ59 วิธกี ารนีย้ อมรับว่าภาพ
อนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้และทับซ้อนกัน ถือเป็นตัวแทนของฉากทัศน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีข้อมูลอยู่
ของทางเลือกในอนาคตที่ไม่สามารถหยั่งรู้ก่อนได้ วิธีการนี้เหมาะสมกว่าวิธีการพยากรณ์ด้วยการ
เชื่อมโยงจุดแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (point forecasts) หรือการท�ำนายด้วยความเป็นไปได้
(probabilistic predictions)
นอกจากนี้ วิธีการ RDM จะช่วยให้นักวิเคราะห์และผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสามารถก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการหรือกิจกรรมที่ท�ำได้ในระยะสั้น และใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (robust) ซึ่งมีความไม่
แน่นอนในอนาคต การด�ำเนินการดังกล่าวสามารถท�ำให้บรรลุเป้าหมายของผูน้ ำ� ได้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ทางเลือกอื่น ๆ ไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตาม วิธีการ RDM นับเป็นการปรับเปลี่ยน
จากการตั้งค�ำถามดั้งเดิมว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เป็นค�ำถามว่า เราสามารถท�ำอะไรในปัจจุบันที่จะ
ท�ำให้อนาคตเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้
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แนวคิด RDM สะท้อนแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงในวงการวางแผนยุทธศาสตร์ในช่วงประมาณ 2-3
สามทศวรรษทีผ่ า่ นมา นักคาดการณ์และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทงั้ ในระดับองค์กร ระดับประเทศและ
ระดับโลก เริ่มให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า robust ซึ่งหมายถึงความทนทานหรือใช้ได้กับทุกสถานการณ์
แทนค�ำว่า optimum ซึ่งหมายถึงดีที่สุด เนื่องจากเริ่มตระหนักกันว่า ปัจจัยจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นใน
โลกปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงและมีความผันผวนสูง การท�ำนายและคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ในอนาคตจึงเป็นเรื่องยาก และมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ความก้าวหน้า
ของความรู้ด้านจิตวิทยาของการตัดสินใจแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคิดแบบเดิมที่เน้นอรรถประโยชน์
ที่คาดหวัง (expected utility) ไม่ได้เป็นแนวทางที่ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการตัดสินใจใช้
จริงในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งขีดความสามารถในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ จึงท�ำให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดส�ำหรับการวิเคราะห์การตัดสิน
ใจในเชิงปริมาณได้ดียิ่งขึ้น
จุดเริ่มต้นของแนวคิด RDM เกิดขึ้นเมื่อต้นทศวรรษที่ 1990 เมื่อนักวิเคราะห์ของแรนด์ประสบ
กับความท้าทายในการวิเคราะห์งานด้านนโยบายทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูงและมีพลวัตของระบบทีไ่ ม่มจี ดุ
ดุลยภาพ (non-equilibrium dynamics) ดังเช่นในกรณีการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศยุโรปตะวันออก60 เครื่องมือเชิงปริมาณที่ใช้ในการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมมักไม่เหมาะสมส�ำหรับสถานการณ์เหล่านี้ ในขณะเดียวกัน นักวิจัยของ
แรนด์เห็นว่า แบบจ�ำลองที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ดี ยังคงมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ถ้าหากสามารถ
วิเคราะห์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าหลายแสนหลายล้านครั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อสมมติของแบบ
จ�ำลองเกี่ยวกับอนาคตเหล่านั้น
ด้วยแนวคิดดังกล่าว นักวิจยั กลุม่ นีจ้ งึ น�ำเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของระบบการตัดสินใจแบบ
ทนทานหรือแบบรับกับหลายสถานการณ์ได้ (RDM) ขึ้นใน พ.ศ. 2539 โดยน�ำไปใช้ในการประเมิน
ยุทธศาสตร์การปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ61 ในปัจจุบนั วิธกี าร RDM ได้รบั การประยุกต์ใช้วเิ คราะห์และก�ำหนด
นโยบายในหลายด้าน ทัง้ ด้านกลาโหมและความมัน่ คง การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านการศึกษา
ขั้นสูง การประกันภัย การวางแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เอกชน รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายระยะยาว เพื่อก�ำหนดการด�ำเนินการในระยะสั้นที่มุ่งผลลัพธ์ไป
ที่เหตุการณ์และปรากฏการณ์ในช่วงเวลาหลายทศวรรษในอนาคต62 ระบบการตัดสินใจ RDM เป็น
วิธีการเชิงปริมาณและค�ำนวณซ�้ำ (interative) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ท่ีไม่ผันแปร
ไปตามปัจจัยไม่แน่นอนในอนาคต และเพื่อระบุความอ่อนไหวและเปราะบาง (vulnerabilities) ของ
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ความไม่แน่นอนทีว่ า่ นีเ้ กิดขึน้ เมือ่ องค์กรหรือผูน้ ำ� ไม่รหู้ รือไม่สามารถตกลงกันได้วา่
จะต้องด�ำเนินการอย่างไรเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ และไม่ทราบถึงค่าความเป็นไปได้ของปัจจัยน�ำเข้า
ในแบบจ�ำลองระบบทีใ่ ช้ในการคาดการณ์ รวมถึงเกณฑ์และวิธกี ารทีใ่ ช้ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ทางเลือกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น วิธีการ RDM ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการค�ำนวณซ�้ำกันหลายครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบว่า ผลลัพธ์จากยุทธศาสตร์ทนี่ กั วิเคราะห์ได้คดิ ขึน้ มานัน้ ยังคงสามารถบรรลุได้ตามสถานการณ์
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อนาคตทีห่ ลากหลายหรือไม่และได้ดเี ท่าใด แบบจ�ำลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์สามารถทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (stress test) ของยุทธศาสตร์เหล่านี้ และสามารถคาดการณ์ตามแนวโน้มจากข้อมูลที่มี
อยูว่ า่ ยุทธศาสตร์ไหนจะสร้างผลลัพธ์ได้ดหี รือไม่อย่างไร กระบวนการวิเคราะห์นจี้ ะใช้กบั ทุกทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมด
วิธีการ RDM ไม่ได้มงุ่ ทีก่ ารท�ำนายหรือพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตแล้วด�ำเนินการ (predict-thenact) แต่เน้นการสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับทางเลือกในระยะสัน้ ทีจ่ ะก�ำหนดอนาคตระยะ
ยาว โดยพิจารณาถึงภาพอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้ทมี่ อี ยูจ่ ำ� นวนมาก รวมถึงทางเลือกของเส้นทางทีจ่ ะ
เข้าถึงเป้าหมายระยะยาว และกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการในระยะสั้นที่รับมือได้กับทุกสถานการณ์ใน
อนาคต วิธีการนี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ประกอบกับ
ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลเชิงปริมาณจ�ำนวนมาก
วิธีการตัดสินใจแบบ RDM แตกต่างจากวิธีการคาดการณ์แนวทางอื่น ทั้งแบบท�ำนายแล้วด�ำเนิน
การ (predict-then-act) และแบบการวางแผนฉากทัศน์ โดยเฉพาะเมื่อค�ำถึงถึงระดับความซับซ้อน
ระดับความไม่แน่นอน และระดับของโอกาสในการป้องกันความเสี่ยง (แผนภาพที่ 18) วิธีการ RDM
อาจใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดในการแสดงคุณลักษณะของความไม่แน่นอนและจัดการกับความไม่แน่นอน
นั้น โดยเฉพาะในระบบที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่แม้แต่นักวิเคราะห์และผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจที่มี
ประสบการณ์ยังไม่สามารถทราบถึงผลกระทบของนโยบายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
แผนภาพที่ 18
มิติของการตัดสินใจที่ใช้ได้กับหลายสถานการณ์

ที่มา: Lempert et al. (2009)
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ขั้นตอนและวิธีการ

วิธีการ RDM มีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ส่วนที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
ในขั้นตอนแรก คณะท�ำงานจะรวบรวมฉากทัศน์หรือสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นให้ได้จ�ำนวนมาก
และหลากหลายที่สุด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การทดสอบทางเลือกนโยบายในระยะสั้น ข้อมูลและเรื่องราว
ในฉากทัศน์อาจมาจากหลายแหล่ง ทั้งจากเอกสารหรือจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายทางความคิด คุณค่าและความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคต
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด แต่ดีพอที่จะตอบรับกับทุก
สถานการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้ จากนัน้ จึงเป็นการพัฒนาวิธกี ารจัดล�ำดับความส�ำคัญของทาง
เลือกฉากทัศน์ที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเลือกยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ (adaptive) เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์
และความไม่แน่นอน โดยปรับเปลี่ยนตามข้อมูลและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์แบบปรับเปลี่ยนได้ในระยะสั้นจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์ในระยะยาว โดยการสร้างกรอบทางเลือก
ส�ำหรับการตัดสินใจในอนาคต การออกแบบยุทธศาสตร์ในระยะสั้นจึงเน้นเพื่อสามารถตรวจสอบและ
ปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเพื่อการวิเคราะห์ภาพอนาคต
จ�ำนวนมากได้ซ�้ำกันหลายครั้ง ซึ่งท�ำให้สามารถทดสอบและค้นพบสมมติฐานที่พิสูจน์ได้ว่าใช้ได้กับ
สถานการณ์ทหี่ ลากหลาย การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเลือกฉากทัศน์และการตัดสินใจท�ำให้
มนุษย์สามารถค้นพบยุทธศาสตร์ระยะสั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนและตอบรับกับสถานการณ์อนาคตที่
หลากหลายได้
ในกระบวนการวิเคราะห์จริง ระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยสร้างฉากทัศน์ทนี่ า่ จะเกิดขึน้ ได้เป็นจ�ำนวน
มาก โดยแต่ละฉากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอนาคตและยุทธศาสตร์ที่น�ำไปสู่ผลลัพธ์ในอนาคต
ระบบการตัดสินใจแบบ RDM วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุดภาพอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ แล้วสร้าง
ออกมาเป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือที่เรียกว่า visualization ที่ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถสร้าง
สมมติฐานและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และทดสอบสมมติฐานและยุทธศาสตร์เหล่านี้ต่อไป

179 | อนาคตศึกษา

การคาดการณ์
อย่างมีสว
่ นร่วม
แนวคิดส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการอนาคตศาสตร์คือการให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกระบวนการคาดการณ์ โดยเฉพาะในการส�ำรวจและพัฒนาภาพอนาคตที่เป็นไปได้และ
พึงประสงค์ การมีส่วนร่วมทีว่ า่ นี้ หมายถึงกิจกรรมทีม่ ีทงั้ แบบทีผ่ เู้ ข้าร่วมมาพบหารือกันตัวต่อตัว แบบ
เป็นกลุ่มในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือแบบการประชุมผ่านทางเครื่องมือโทรคมนาคม โดยอาจเป็นก
ลุ่มคนในองค์กรเดียวกัน ในพื้นที่ ประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน หรือแม้แต่ในระดับโลก โดยแต่ละคน
เข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคต และพัฒนาภาพอนาคตร่วมกัน ผลลัพธ์ทเี่ กิดจาก
กระบวนการศึกษาและพัฒนาภาพอนาคตอย่างมีสว่ นร่วมนี้ มักเป็นภาพอนาคตเชิงปทัสถาน คือกล่าว
ถึงภาพอนาคตทีค่ วรจะเป็นมากกว่าภาพอนาคตเชิงวิเคราะห์ทมี่ งุ่ แสดงให้เห็นว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร
ตามเงื่อนไขและบริบทในอดีตและปัจจุบัน
กระบวนการคาดการณ์อย่างมีส่วนร่วมสามารถระบุถึงความปรารถนาของผู้คนที่เข้าร่วม
กระบวนการ รวมถึงยุทธศาสตร์โดยทั่วไปในการบรรลุความปรารถนาเหล่านั้น แต่อาจไม่เหมาะสม
ส�ำหรับการพัฒนาแผนที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง ซึ่งควรใช้วิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์อื่น
ประกอบกันไปด้วย ภาพอนาคตที่เกิดจากการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะช่วยให้รายละเอียดที่พัฒนา
จากกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ห่างจากความเป็นจริงมากจนเกินไป และยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมา
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
แนวคิดหนึง่ ในวงการวางแผนและอนาคตศึกษาเชือ่ ว่า ระดับการยอมรับของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เช่น
เดียวกันระดับความยากง่ายของการด�ำเนินการตามนโยบายหรือแผน ก็มักแปรผันไปตามระดับการมี
ส่วนร่วมของผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในกระบวนการคาดการณ์และวางแผนเช่นกัน กระบวนการวางแผน
ที่พิจารณาและค�ำนึงถึงภาพอนาคตจ�ำนวนมากและหลากหลายเท่าใด ก็จะเพิ่มโอกาสให้ผลผลิตที่
เป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์
หลักของกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งในการคาดการณ์อนาคตและการวางแผนยุทธศาสตร์ คือ เพื่อยก
ระดับคุณภาพของการตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
กระบวนการอีกด้วย
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เป็นเรื่องธรรมดาที่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเต็มไปด้วยความเห็นที่แตกต่างและมีการโต้แย้งกัน
ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ยิง่ ถ้าเป็นประเด็นส�ำคัญและท้าทายเท่าไหร่ ก็จะยิง่ มีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
มากเท่านัน้ จึงคงเป็นเรือ่ งแปลกและไม่ธรรมดา ถ้ากระบวนการมีสว่ นร่วมมีแต่ความคิดเห็นเดียวกันหรือ
เห็นพ้องกันทัง้ หมด วัตถุประสงค์หลักประการส�ำคัญของกระบวนการคาดการณ์ในอนาคตศึกษาคือ เพือ่
กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมกระบวนการใช้จนิ ตนาการของตนเองได้มากทีส่ ดุ ความหลากหลายของจินตนาการ
และความคิดเห็นจึงเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในกระบวนการคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นไปอย่างอิสระ และความเห็น
แตกต่างกันมากเกินไป จะไม่นำ� ไปสูผ่ ลผลิตและผลลัพธ์ทชี่ ดั เจน และไม่นำ� ไปสูก่ ารตัดสินใจและด�ำเนิน
การต่อไปได้ กระบวนการทีด่ จี งึ ต้องชีน้ ำ� ให้ผเู้ ข้าร่วมมีจดุ มุง่ หมายและขอบเขตทีช่ ดั เจน และรูส้ กึ ถึงการ
มีส่วนรับผิดชอบและความร่วมมือร่วมกัน การวางแผนกระบวนการและการใช้กระบวนกรที่ดีจึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคาดการณ์อนาคต การวางแผน
ยุทธศาสตร์ หรือการปรึกษาหารือในรายละเอียดโครงการ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและต้นทุนทีล่ ดต�ำ่ ลงท�ำให้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
ได้แพร่หลายไปทั่วโลก และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคาดการณ์
อนาคตและการตัดสินใจในหลายรูปแบบมากขึ้น วิธีการและกระบวนการมีส่วนร่วมมีอยู่มากมายและ
หลากหลาย เนื่องจากมีหนังสือ ต�ำราและคู่มือจ�ำนวนมากที่น�ำเสนอรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่แล้ว63 จึง
ไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายโดยละเอียดในที่นี้ ประเด็นส�ำคัญที่ต้องตระหนักอยู่เสมอในการใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการคาดการณ์อนาคตคือ แต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสีย จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละวิธีอยู่ จึงต้อง
เข้าใจวิธีการเหล่านี้อย่างถ่องแท้ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในแต่ละ
เรื่องและแต่ละพื้นที่
ตัวอย่างเช่น การจัดประชาพิจารณ์อาจเป็นทีน่ ยิ มใช้ทวั่ ไป แต่มขี อ้ จ�ำกัดส�ำคัญคือเป็นการให้ความ
เห็นทีละคน ท�ำให้จำ� นวนและสัดส่วนของผูท้ สี่ ามารถแสดงความเห็นได้จริงมีอยูน่ อ้ ย ความท้าทายคือจะ
ท�ำอย่างไรให้ความเห็นทีไ่ ด้รบั นัน้ เป็นเสียงจากตัวแทนจริง และเป็นความเห็นเชิงลึกทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การคาดการณ์และการวางแผนจริง แนวทางหนึ่งในการแก้ไขคือการผสมผสานระหว่างการจัดประชา
พิจารณ์กลุ่มใหญ่กับการประชุมกลุ่มย่อย แม้ว่าผลลัพธ์จากการประชุมกลุ่มย่อยอาจไม่ถือเป็นตัวแทน
ของกลุ่มใหญ่ทั้งหมด แต่สามารถให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ส�ำคัญต่อการคาดการณ์และการวางแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไปได้ เป็นต้น
วิธีการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วมสามารถจ�ำแนกเป็นกลุ่มตามขนาดของกลุ่มตามจ�ำนวนคนและ
ตามจ�ำนวนสถานที่ประชุม ดังนี้

181 | อนาคตศึกษา

ตารางที่ 16
ประเภทของวิธีการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม

ที่มา: Glenn (2009b)

ซินคอน

วิธกี ารคาดการณ์แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ น้นการมองอนาคตมากทีส่ ดุ และเป็นองค์รวมมากทีส่ ดุ คือวิธกี ารซินคอน
(Syncon)64 วิธกี ารนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ ในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1970 โดยกลุม่ The Committee for
65
the Future เพื่อตอบค�ำถามว่า ภาพอนาคตอะไรที่ทุกคนสามารถมุ่งท�ำร่วมกันเพื่อให้บรรลุภาพนั้น
ได้ และความไม่เข้าใจกัน (misunderstandings) อะไรที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะท�ำให้เกิดความร่วมมือนั้น
ซินคอนเป็นวิธีการประชุมแบบหนึ่งที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมค่อย ๆ ก่อร่างและสร้างความคิด
ที่ท้ายสุดสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ตามชื่อเต็มคือ synergistic convergence - Syncon
วิธีการนี้เชื่อว่า ถ้าผู้คนที่หลากหลายสามารถมาเจอกัน ร่วมกันสร้างฝัน และหาจุดยืนร่วมกัน ก็
จะสามารถสร้างความตระหนักที่ท�ำให้เกิดความก้าวหน้ากับทุกคนได้ 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
กันทีผ่ สมผสานเอาองค์ประกอบและทิศทางทีแ่ ตกต่างกันเข้าด้วยกัน จนท้ายสุดเป็นกลุม่ ใหญ่กลุม่ เดียว
กระบวนการคาดการณ์แบบซินคอนนี้ ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชือ่ ม
ผู้เข้าร่วมจากสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมเองได้
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แผนภาพที่ 19
วงล้อซินคอนที่แสดงประเด็นย่อย

ที่มา: Glenn (2009b)

ในแต่ละกลุม่ ทีเ่ รียกว่าซินคอน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญจากสาขาต่าง ๆ จะระดมสมอง
กันโดยมีกระบวนกรเป็นผู้ด�ำเนินกระบวนการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ละ
กลุ่มจะมีเครื่องมือการสื่อสารที่เชื่อมต่อการประชุมกลุ่มย่อยหรือซินคอนอื่นเข้าด้วยกัน และอาจมีการ
เผยแพร่ในเวลาเดียวกัน เพือ่ ให้คนทัว่ ไปสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้ การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หรือ
วิธีการอื่นเช่นทางอินเทอร์เน็ต สามารถเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกระบวนการคาดการณ์แบบซินคอนจาก
50-500 คนที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มซินคอนโดยตรงเป็นหลายพันคน และสามารถถามค�ำถามหรือ
ให้ความเห็นระหว่างกระบวนการได้
แผนภาพที่ 20
วงล้อซินคอนที่แสดงประเด็นย่อย

ที่มา: Glenn (2009b)
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กรุ๊ปแวร์

ประเภทซอฟต์แวร์ที่ช่วยเชื่อมต่อและท�ำให้การสื่อสารและการประชุมออนไลน์เป็นไปได้ง่ายคือ
ซอฟต์แวร์ทเี่ รียกว่า “กรุป๊ แวร์” (Groupware) ส่วนกรุป๊ แวร์ทใี่ ช้ในระบบการตัดสินใจอย่างมีสว่ นร่วม
เรียกโดยทั่วไปว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (Group Decision Support System) ซอฟต์แวร์
เหล่านี้สามารถช่วยท�ำหน้าที่ได้หลายด้าน เช่น
• การเก็บและน�ำเสนอค�ำตอบและความเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการได้อย่างทันที จึงท�ำให้
สามารถต่อยอดข้อมูล ความรู้และความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว
• การจัดการระดมสมองผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สามารถจัดกลุม่ ประเด็นและข้อมูลเพือ่
การวิเคราะห์ในอนาคตได้ง่ายมากขึ้น
• การแสดงภาพหรือกราฟแสดงความเชื่อมโยงของกลุ่มประเด็นและข้อมูล ท�ำให้ผู้เข้าร่วม
สามารถเข้าใจได้งา่ ยขึน้ และสามารถเสริม คัดค้านหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติมได้งา่ ยยิง่ ขึน้
• การประเมินทางเลือก และการจัดอันดับตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ขึน้ มาโดยกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ
• การสร้างชุดค�ำส�ำคัญ ค�ำอธิบายหรือพจนานุกรมในประเด็นทีเ่ ห็นพ้องกัน เพือ่ ป้องกันความ
เข้าใจผิดในการสื่อสารและการด�ำเนินงานต่อไป
• การสร้างลิงก์ที่เชื่อมไปยังข้อมูล เอกสารหรือเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อสามารถอ้างอิงและใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต
• การร่วมผลิตผลงาน ทั้งการเขียน การแก้ไข การตรวจค�ำและการจัดการรูปแบบในเวลา
เดียวกัน
ในปัจจุบัน มีกรุ๊ปแวร์จ�ำนวนมากที่ใช้ในกระบวนการคาดการณ์และวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ทั้ง
ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อและที่เป็นแบบเปิด (open source)

ขั้นตอนและวิธีการ

เช่นเดียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วไป กระบวนการมีส่วนร่วมในการคาดการณ์จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้
• การก�ำหนดความส�ำเร็จทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินกระบวนการ เช่น ได้ผลลัพธ์เป็นเป้าหมาย
เดียวกัน ได้ฉันทามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแม้แต่การยอมรับว่า ภาพอนาคตมีอยู่หลาก
หลาย มีหลายฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นได้
• การมุ่งเน้นไปที่อนาคต ความท้าทายหนึ่งของกระบวนการคาดการณ์อย่างมีส่วนร่วมคือ
จะท�ำอย่างไรให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้ยึดติดกับปัญหาในอดีต และการประเมินและตัดสินว่า ใคร
ถูกใครผิดในอดีต แต่มุ่งให้การสนทนาและการอภิปรายมุ่งไปหาภาพอนาคต บ่อยครั้งที่
กระบวนการมีส่วนร่วมมักหมดเวลาไปกับการถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ปัจจุบัน และไม่มีเวลาเหลือส�ำหรับการพูดถึงอนาคต ดังนั้น การอภิปรายเกี่ยวกับปัจจุบัน
จึงต้องอยูใ่ นบริบทของการสร้างทางเลือกส�ำหรับอนาคต อนึง่ ในกระบวนการมีสว่ นร่วมควร
ก�ำหนดปีเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถมุ่งเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
• ขอบเขตเนือ้ หา ควรก�ำหนดให้ชดั เจนว่า เนือ้ หาจะมุง่ เฉพาะเจาะจงไปทีป่ ระเด็นหรือหัวข้อ
หนึ่งเดียว เช่น อนาคตของการเดินทาง อนาคตของการแพทย์แผนไทย หรือครอบคลุม
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หัวข้อและประเด็นที่กว้างกว่านั้น เช่น อนาคตชีวิตคนไทย นอกจากนี้ ควรก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินกระบวนการไว้กอ่ นว่า จะยึดตามแนวทางทีต่ งั้ ไว้หรือให้มคี วามยืดหยุน่ และปรับ
เปลีย่ นได้ อีกทัง้ ยังควรตัง้ เป้าหมายไว้กอ่ นว่า ผลลัพธ์จากการกระบวนการมีสว่ นร่วมจะต้อง
เป็นฉันทามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นชุดทางเลือกที่มีการประเมินผลเปรียบเทียบด้าน
ต้นทุนและผลประโยชน์
• ผู้เข้าร่วมกระบวนการ กระบวนการมีส่วนร่วมต้องมีกรอบคิดและแนวทางในการก�ำหนด
จ�ำนวนผู้เข้าร่วม วิธีการและระยะเวลาในการเข้าร่วม โดยค�ำนึงถึงระดับความรู้ความ
เชี่ยวชาญและส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหาของกระบวนการคาดการณ์ ใน
บางโครงการ อาจเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมกระบวนการได้ แต่บางกระบวนการอาจจ�ำกัด
เฉพาะระดับผู้บริหาร เป็นต้น
• ความซื่อตรง ของกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักการส�ำคัญ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อ
ความน่าเชื่อถือของกระบวนการ หากกระบวนการถูกชักใยและปรับเปลี่ยนได้ตามความ
ต้องการของคนบางกลุ่ม หรือท�ำให้เป็นไปตามวาระซ่อนเร้นที่ได้ตั้งไว้ก่อน จะท�ำให้ผู้เข้า
ร่วมกระบวนการรูส้ กึ ว่าถูกหลอกลวงและไม่เชือ่ ถือในกระบวนการและผลลัพธ์ทไี่ ด้ ด้วยเหตุ
นี้ ความซื่อตรงและซื่อสัตย์ของผู้ด�ำเนินกระบวนการจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
นอกจากหลักการพื้นฐานดังกล่าว ยังมีหลักการเกี่ยวกับการด�ำเนินกระบวนการที่ผู้ด�ำเนิน
กระบวนการและกระบวนกรควรค�ำนึงถึง เช่น
• พยายามกระตุน้ หรือส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมบางคนทีไ่ ม่กล้าพูดสามารถแสดงความเห็นได้มากขึน้
• เปิดโอกาสให้มีแนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นในกระบวนการ
• สร้างช่องทางในการสื่อสาร ทั้งการรับฟังอย่างเดียว การพูดคุยและการสนทนากลุ่ม
• จัดเวลาที่เพียงพอส�ำหรับการครุ่นคิดและเปลี่ยนความคิดเห็นได้
• แยกกลุ่มผู้เข้าร่วมที่รู้จักกันออกจากกัน
• สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้อย่างสบายใจ
• สร้างความตระหนักของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนเดียวกัน และมีจุดยืนเดียวกัน
• เตรียมข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็นไว้ให้พร้อม
• กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิดภาพระยะยาว (20 ปีขึ้นไป)
• กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิดถึงผลกระทบต่อเนื่องขั้นที่สองและสามของปัจจัยหรือการกระ
ท�ำหนึ่ง
• ให้ความส�ำคัญกับทุกมุมมองเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
• เปิดโอกาสให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น
• ค�ำนึงถึงการน�ำนโยบายหรือแผนไปปฏิบัติ
• หลีกเลี่ยงการท�ำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถูกคุกคาม
• สร้างความชัดเจนในบทสรุปเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในภายหลัง
• ในกรณีทเี่ ป็นประเด็นสาธารณะ ควรเปิดให้สอื่ สารมวลชนสามารถรายงานผลได้อย่างเต็มที่
• เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้าร่วมมีโอกาสในการเสนอความเห็น
• สร้างบรรยากาศที่แสดงให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจเห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ดี
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การจำ�ลอง
สถานการณ์และเกม
การจ�ำลองสถานการณ์และการใช้เกม (simulation and games) มีประโยชน์อย่างมากในการคาด
การณ์และวางแผนเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต เนื่องจากนักวิจัยและนักวางแผนสามารถค้นหาและ
ประเมินทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการจัดการกับปัญหาและความท้าทายในอนาคต รวมทัง้ เตรียมพร้อม
ที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสดีที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่มีความเสี่ยงหรือต้นทุนสูงในกรณีที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด วิธีการจ�ำลองสถานการณ์และเกมใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ นักวิจัย นัก
ออกแบบ และนักวางแผนในหลายสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้าน
การบริหารธุรกิจ และด้านนโยบายสาธารณะ ตัวอย่างเกมจ�ำลองสถานการณ์ทที่ กุ คนรูจ้ กั คือเกมเศรษฐี
(monopoly game) ทีเ่ ป็นบอร์ดเกมทีค่ นทัว่ ไปเล่นได้และยังสอนหลักการเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
พืน้ ฐานอีกด้วย แนวคิดการใช้เกมวิทยาเพือ่ วัตถุประสงค์ในการวางแผน หรือเกมิชเิ คชัน (gamification)
ได้แพร่หลายและเป็นทีย่ อมรับมากขึน้ ทัง้ ในวงการวิชาการ การวางแผนนโยบาย และการวางแผนธุรกิจ
การจ�ำลองสถานการณ์และเกมมีความหมายแตกต่างจากค�ำว่าแบบจ�ำลอง (models) และฉาก
ทัศน์หรือสถานการณ์ (scenarios) แบบจ�ำลองคือการลดทอนหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงและมีความซับซ้อน โดยแสดงองค์ประกอบส�ำคัญของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบต่าง ๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือน�ำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
แบบจ�ำลองมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเรา ทั้งแบบจ�ำลองที่จับต้องสัมผัสได้ทางกายภาพ เช่น โมเดลบ้านที่
สถาปนิกหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ท�ำขึ้นเพื่อแสดงให้ลูกค้าดูก่อนตัดสินใจ ไปจนถึงแบบจ�ำลองทาง
คณิตศาสตร์ เช่น แบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และแบบจ�ำลองภูมิอากาศโลกที่แสดง
องค์ประกอบระบบด้านกายภาพ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศระดับโลก ส่วนสถานการณ์หรือฉากทัศน์เป็นการพรรณนาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในกิจกรรม
โครงการหรือสถานการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอาจเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เกิดขึ้น
จริงและที่จินตนาการได้ ในแต่ละสถานการณ์อาจสามารถแจงแยกย่อยออกเป็นสถานการณ์หรือฉาก
ทัศน์ย่อยได้อีก
การจ�ำลองสถานการณ์และเกมก็มีความหมายแตกต่างกัน การจ�ำลองสถานการณ์เป็นการ
สร้างสถานการณ์ในสถานที่หรือเวลาที่แตกต่างออกไปจากสถานการณ์จริง โดยมักเป็นการสมมติ
สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น การจ�ำลองสถานการณ์ไม่ได้เป็นเกมเสมอไป และมัก
ตัง้ อยูบ่ นสถานการณ์หรือฉากทัศน์ทสี่ ร้างขึน้ ในรูปแบบของแบบจ�ำลอง ดังนัน้ สถานการณ์สมมติทเี่ ริม่
ต้นจากการตั้งเงื่อนไขของการสมมติ (เช่น สมมติว่า ...) ถือว่าเป็นการจ�ำลองสถานการณ์อย่างง่ายแล้ว
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ยกตัวอย่างเช่น ในการฝึกซ้อมการหนีภัย สภาพแวดล้อมและเส้นทางหนีภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ
จ�ำลอง ในขณะที่การซ้อมหนีภัยถือเป็นสถานการณ์จ�ำลอง ในการประเมินผลกระทบจากการด�ำเนิน
มาตรการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการค้าเสรี จะใช้แบบจ�ำลองเศรษฐศาสตร์มหภาคมาค�ำนวณและ
ประมาณผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้เงือ่ นไขสมมติตา่ ง ๆ สถานการณ์จำ� ลองจึงเป็นการสร้างพลวัต
ให้กับแบบจ�ำลองพื้นฐานด้วยค่าพารามิเตอร์ที่สมมติขึ้น
ส่วนเกมเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงให้ผู้เล่นแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อสู้หรือแข่งขัน
ซึ่งกันและกัน หรือแข่งกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละเกม เกมจึงมีคุณลักษณะคล้าย
กับการจ�ำลองสถานการณ์อยู่ในหลายด้าน และการจ�ำลองสถานการณ์มักใช้เป็นพื้นฐานของการสร้าง
เกม ประเภทของเกมมีทั้งแบบที่ทุกคนในเกมชนะได้ (win-win game) แบบที่บางคนหรือไม่กี่คน
ชนะ (win-lose game) หรือแบบที่จ�ำนวนหรือปริมาณที่คนหรือกลุ่มคนหนึ่งชนะเท่ากับจ�ำนวนหรือ
ปริมาณที่อีกคนหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่แพ้ (zero-sum game) หรือแบบที่ระดับการชนะและแพ้ไม่เท่ากัน
(non-zero-sum game) แต่ละเกมจะมีกฎกติกาที่ก�ำหนดเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดเพิ่มเติมจากเงื่อนไข
ที่มาพร้อมกับการจ�ำลองสถานการณ์ที่เป็นพื้นฐานของเกมนั้นอยู่แล้ว เช่น เกมที่ตั้งอยู่บนการจ�ำลอง
สถานการณ์หนึง่ อาจมีเงือ่ นไขเพิม่ ขึน้ ในด้านเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นเกม หรือจ�ำนวนผูเ้ ล่นในแต่ละบทบาท
ในด้านอนาคตศาสตร์ เกมที่สร้างขึ้นพยายามเลียนแบบสถานการณ์การวางแผนจริง หรือเพื่อ
ใช้ฝึกสอนทักษะเฉพาะ เกมจ�ำนวนมากเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะใน
กลุ่มคนและองค์กร การใช้เกมมักใช้กระบวนกรที่มองเห็นภาพรวมและสามารถช่วยชี้น�ำและแนะน�ำ
ผู้เล่นในเกมได้ โดยผู้เล่นอาจเล่นบทบาทสมมติ (role play) ก็ได้ เกมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราสา
มาถเข้าใจถึงกระบวนการใดกระบวนหนึง่ ได้อย่างดีขนึ้ โดยเฉพาะจากมุมมองของผูอ้ นื่ การปฏิสมั พันธ์
ที่เกิดขึ้นในเกมยังท�ำให้เกิดความสนุกสนาน และช่วยสร้างความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกันของ
สมาชิกในทีมหรือคนที่มีพื้นฐานหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกมจึงเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีในขั้นตอน
แรก ๆ ของการวางแผนในระดับองค์กรหรือในระดับชุมชน และในการสร้างความพร้อมในการรับมือ
กับความท้าทายในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เกมแตกต่างจากการจ�ำลองสถานการณ์ในหลายด้าน การจ�ำลองสถานการณ์สามารถ
สร้างผลลัพธ์ท่ีเป็นแนวคิดและกิจกรรมที่หลากหลายมากและอาจไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่คาดคิดไว้ก่อน
แต่ส�ำหรับเกม แม้ว่าอาจสร้างทางเลือกของผลลัพธ์ได้มาก แต่การแข่งขันในเกมมักจ�ำกัดจ�ำนวนหรือ
ขอบเขตของผลลัพธ์ ด้วยเงื่อนไขด้านเวลาหรือตามกติกาของเกมที่ตั้งไว้แต่ต้น นอกจากนี้ การจ�ำลอง
สถานการณ์มีความเหมาะสมมากกว่าเกมในการสร้างฉากทัศน์เพื่อการคาดการณ์อนาคต เนื่องจาก
การต่อสู้แข่งขันกันระหว่างผู้เล่นในแต่ละเกมอาจมีผลต่อการพัฒนาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ
ในแต่ละฉากทัศน์ได้
อย่างไรก็ตาม การใช้เกมอาจท�ำให้เห็นข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลองที่พัฒนาขึ้นมา และสามารถสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้เล่นได้เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดและทางเลือกที่มีส�ำหรับอนาคต ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจ
ในปัจจุบันเป็นไปได้ดีมากขึ้น เกมจึงมีประโยชน์มากเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการอื่นในการคาดการณ์และการ
วางแผน ทัง้ วิธกี ารวิเคราะห์ระบบ วิธกี ารเดลฟายและวิธกี ารใช้แบบจ�ำลองการตัดสินใจ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ แสดงผลลัพธ์ทนี่ ำ� ไปตัดสินใจต่อแล้ว การใช้เกมอาจใช้ได้ดกี ว่า เนือ่ งจาก
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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โดยเฉพาะการสือ่ สารเกีย่ วกับเหตุการณ์หรือปัจจัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ เกมทีเ่ ตรียมการ
วิเคราะห์ไว้ก่อน สามารถใช้ในการเก็บ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการตอบ
รับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเงื่อนไขในสถานการณ์หรือฉากทัศน์ต่าง ๆ ได้ ข้อมูลและผลการวิเคราะห์
สามารถน�ำไปพัฒนาแบบจ�ำลองและการจ�ำลองสถานการณ์ทดี่ มี ากขึน้ รวมถึงแนวคิดส�ำหรับการพัฒนา
แนวทางแก้ไขหรือนโยบายที่เหมาะสมต่อไปได้
ผูเ้ ล่มเกมยังรูส้ กึ ถึงความท้าทายในการแข่งขันกันในเกมมากกว่าการวิเคราะห์ตวั แปรและตัวเลขใน
การวิเคราะห์ด้วยการจ�ำลองสถานการณ์ เกมจึงสามารถดึงเอาความรู้สึกของผู้เล่นออกมาได้มากกว่า
แบบจ�ำลองแห้ง ๆ ที่เป็นสมการหรือตารางวิเคราะห์บนสเปรดชีท (spreadsheet) ดังนั้น ในกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่ออนาคต การใช้เกมจึงสามารถสร้างความหลากหลายและมิติ
ของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตได้มากกว่าการใช้แบบจ�ำลองธรรมดา
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างเกมกับการจ�ำลองสถานการณ์เริ่มลดน้อยลงในโลกเสมือน
เช่น โลกเสมือนออนไลน์ (online virtual world) ชื่อ เซเกินไลฟ์ (Second Life) ซึ่งพัฒนาโดยลิน
ดันแลป (Linden Lab) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยในปัจจุบันมีผู้เล่นมากกว่า 1 ล้านคน แม้ว่าเซเกิน
ไลฟ์มีคุณลักษณะหลายอย่างคล้ายกับเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นจ�ำนวนมากสวมบทบาทที่หลากหลาย แต่ผู้
พัฒนายืนยันว่า เซเกินไลฟ์ไม่ใช่เกม เนื่องจากไม่ได้มีการสร้างความขัดแย้งหรือต่อสู้แข่งขันขึ้นมาไว้
ก่อน และไม่มีเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ก่อนเช่นกัน66 ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ก�ำหนดไว้
ก่อนเหมือนเกมทั่วไป
การจ�ำลองสถานการณ์และเกมสามารถใช้ได้ในการคาดการณ์และศึกษาอนาคต การวางแผนและ
ออกแบบ การเรียนการสอนและฝึกอบรม และการบันเทิง ในการคาดการณ์ นักอนาคตศาสตร์สามารถ
ใช้การจ�ำลองสถานการณ์ของภาพอนาคตทีเ่ ป็นไปได้และน่าจะเกิดขึน้ ได้ เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ ไม่วา่
จะเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องก�ำหนดนโยบายสาธารณะ บริษัทเอกชนที่ต้องการตัดสินใจยุทธศาสตร์
ในการลงทุน และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก�ำไรที่ต้องการก�ำหนดทิศทางการท�ำงานในอนาคต
การจ�ำลองสถานการณ์ในหัวข้อหรือประเด็นทีส่ นใจ สามารถใช้รว่ มกับวิธกี ารคาดการณ์และวิธวี จิ ยั อืน่
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้
วงการอนาคตศาสตร์ช่วงหลังได้พัฒนาวิธีการจ�ำลองสถานการณ์และเกมตามหลักการที่เรียกว่า
“ปัญญารวมหมู่” (wisdom of crowds) หรือปัญญาร่วม (collective wisdom) ตัวอย่างเช่นวิธีการ
ตลาดการพยากรณ์อนาคต (futures prediction market) ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์การคาดการณ์
อนาคตโดยการร่วมคิดหรือคราวด์ซอสซิง (crowdsourcing) การใช้เกมในการคาดการณ์สามารถช่วย
สร้างความรู้เชิงลึกเพื่อก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานขององค์กรหรือรัฐบาล ทั้งใน
ด้านการสร้างและประมวลความคิดขึ้นใหม่ การสื่อสารความคิด และการตระหนัก รับรู้และเข้าใจโดย
ผ่านประสบการณ์ในการคาดการณ์67

ขั้นตอนและวิธีการ

การออกแบบเกมและการจ�ำลองสถานการณ์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้ในหลายด้านด้วย
กัน แต่ละเกมและการจ�ำลองสถานการณ์มีวิธีการออกแบบรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตาม
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วัตถุประสงค์และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมและการจ�ำลองสถานการณ์
เพื่อการคาดการณ์อนาคต แบ่งได้เป็นขั้นตอนดังนี้
• ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของงาน ความต้องการของลูกค้าหรือกลุม่ เป้าหมาย
และทรัพยากรที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
• ก�ำหนดองค์ประกอบและรูปแบบของเกมและแบบจ�ำลองที่สามารถแสดงและสื่อถึงตัวแปร
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเงื่อนไขและข้อสมมติต่าง ๆ
• ออกแบบองค์ประกอบและเงื่อนไขเหล่านี้ตามคุณลักษณะและความต้องการของผู้เข้าร่วม
ทัง้ ผูเ้ ล่นเกมหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้ ผูป้ ระสานงานและกระบวนกร ในกรณีทเ่ี ป็นการ
ประชุมปฏิบัติการที่จ�ำลองสถานการณ์
• คัดเลือกระบบและวิธีการสื่อสาร เพื่อชี้แจงแนวทาง วิธีการและกติกาในการเข้าร่วม
กระบวนการ และเพื่อรองรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมหรือผู้เข้าร่วมการจ�ำลอง
สถานการณ์และกับผู้ประสานงานและกระบวนกร
• สร้างช่องทางให้ผู้ออกแบบระบบสามารถตอบค�ำถามจากผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ระหว่าง
กิจกรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมอยู่ในคู่มืออธิบาย
กระบวนการ
• เลื อ กสถานที่ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นแสดงแบบจ� ำ ลองในเกมหรื อ การจ� ำ ลอง
สถานการณ์
เมื่อออกแบบองค์ประกอบแล้ว จึงพัฒนาและสร้างแบบจ�ำลองและเกม ทบทวนและทดลองใช้
เกมหรือการจ�ำลองสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากนั้นจึงเป็นการใช้จริงกับลูกค้าหรือกลุ่ม
เป้าหมายจริง
การใช้เกมและการจ�ำลองสถานการณ์ได้รับความนิยมมากขึ้นและใช้อย่างแพร่หลายในวงการ
วิชาการแทบทุกศาสตร์และสาขา ในวงการธุรกิจ และในวงการนโยบายสาธารณะในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับท้องถิน่ ประเทศ และระหว่างประเทศ ปัจจัยหลายประการจะยิง่ ท�ำให้การใช้เกมและการจ�ำลอง
สถานการณ์มีความส�ำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ประการแรกคือปรากฏการณ์บิ๊กดาต้า (big
data) ซึง่ หมายความถึงจ�ำนวนข้อมูลทีม่ มี ากมายมหาศาลจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย การพัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ยิง่ ท�ำให้ขดี ความสามารถในการเก็บและประมวลผลจากข้อมูลเพิม่ ขึน้ แบบ
ทวีคณ
ู รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีชอ่ งทางทีม่ ากขึน้ และได้ทกุ เวลา การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่น semantic web และ grid computing ไปจนถึงคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม
(quantum computer) จะท�ำให้ขีดความสามารถในการผลิต เผยแพร่ เข้าถึงและประมวลผลข้อมูล
ยิ่งเพิ่มขึ้น พัฒนาการเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการสร้างและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์จ�ำลองและเกม
นอกจากนี้แล้ว ความสามารถในการสร้างแบบจ�ำลองและการประมวลผลข้อมูลได้ครอบคลุมไป
ถึงการวิเคราะห์รูปภาพและวิดีโอ การวิเคราะห์ภาพและเสียงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสัมผัส (haptic technology) จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาแบบจ�ำลอง
และเกมในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการคาดการณ์และศึกษาอนาคต
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ตลาดการพยากรณ์
วิธีการศึกษาและคาดการณ์อนาคตที่ถือว่าใหม่ส�ำหรับวงการอนาคตศาสตร์คือตลาดการพยากรณ์
(prediction markets) ซึ่งมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น ตลาดข้อมูล (information markets) และตลาด
สัญญาซื้อขายเหตุการณ์ล่วงหน้า (event futures)
แนวคิดเบื้องต้นของวิธีการนี้คือคนทั่วไปจะคาดเดาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต
ที่ไม่แน่นอน แล้วท�ำสัญญาที่จ่ายผลตอบแทนตามการเกิดหรือไม่เกิดของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์
ที่คาดเดาไว้ อัตราผลตอบแทน (yield) ของสัญญาจึงสะท้อนผลการพยากรณ์โดยรวมของตลาด
(market aggregated forecasts) ของการเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในอนาคต ตลาดการพยากรณ์จึงเป็น
เหมือนตลาดอนุพนั ธ์ของเหตุการณ์ (event derivatives) ซึง่ การท�ำสัญญาซือ้ ขายเกีย่ วกับเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ จะช่วยคาดการณ์โอกาสการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงการรับรูข้ องตลาดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และผลลัพธ์ตา่ ง ๆ เนือ่ งจากตลาดการพยากรณ์เป็นการรวบรวมความ
คิดและความเห็นของผูค้ นทีห่ ลากหลาย จึงเชือ่ กันว่าเป็นเครือ่ งมือทีแ่ สดงแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ที่
มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จากตลาดการพยากรณ์สามารถน�ำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาพ
รวม รวมถึงการประกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
เนือ่ งจากตลาดการพยากรณ์เปิดกว้างให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าลงทุนได้ บางคนอาจมีขอ้ มูลเฉพาะ
ที่ไม่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต และอาจลงทุนใน
เหตุการณ์นั้นโดยไม่เปิดเผยเนื้อหาและแหล่งที่มาของข้อมูล ตลาดการพยากรณ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งใน
การรวบรวมข้อมูลที่ปกติไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งท�ำให้การพยากรณ์มีความแม่นย�ำมากขึ้น
ในบางกรณี ตลาดการพยากรณ์อาจช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจในองค์กรและด้านการเมือง เมือ่
แต่ละคนมีแรงจูงใจด้านการเงินในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจริงจากฉันทามติของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมด เนื่องจากการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ส่วนตัวในกระบวนการตัดสินใจ จะถูกปรับ
สมดุลโดยความต้องการส่วนตัวในการคาดการณ์ถึงทางออกที่ท้ายสุดจะได้รับฉันทามติ กล่าวคือ แรง
จูงใจทางการเงินจากการลงทุนในตลาดคาดการณ์จะโน้มน้าวให้แต่ละฝ่ายค้นหาและเลือกทางออกทาง
สายกลางที่ยอมรับได้ แทนที่จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ�ำนวนมากในการเจรจาต่อรอง
เหตุการณ์ที่ซื้อขายในตลาดการพยากรณ์มีตั้งแต่ผลการเลือกตั้ง การซื้อขายบริษัท ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดก็ได้ที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อเวลาผ่านไป
ตัวอย่างหนึง่ ของตลาดการพยากรณ์คอื ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในมลรัฐไอโอวา (Iowa Electronic Market)
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เทรดเดอร์ซื้อขายสัญญาที่จะจ่าย 1 เหรียญถ้าผู้สมัครคนหนึ่งชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ถ้าตลาดการ
พยากรณ์มีประสิทธิภาพจริง ราคาของสัญญาดังกล่าวจะสะท้อนผลรวมของความเป็นไปได้ที่ผู้สมัคร
แต่ละคนจะได้รับเลือก68 ตลาดการพยากรณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือตลาดการพยากรณ์เลือกตั้งที่
ด�ำเนินการโดยมหาวิทยาลัยไอโอวา69 แต่มกี ารประยุกต์ใช้แนวคิดนีใ้ นการคาดการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ภาคเอกชน เช่น รายได้จากภาพยนตร์ ยอดขายของบริษทั การเสร็จสิน้ โครงการ ดัชนีเศรษฐกิจ ผลลัพธ์
การวิจยั และพัฒนา ความส�ำเร็จของสินค้าใหม่ ผลกระทบของกฎหมาย ฯลฯ นักวิจยั ยังเสนอใช้วธิ กี าร
ประยุกต์ในตลาดการพยากรณ์ดา้ นสาธารณสุข เช่น การคาดการณ์โอกาสในการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่70 วิธีการและกลไกของตลาดที่ใช้ในการคาดการณ์มีหลากหลาย เช่นการประมูลแบบผู้ซื้อและผู้
ขายเสนอราคาพร้อมกันและต่อเนือ่ ง (continuous double auctions) การพนันทายผลการแข่งขัน
(pari-mutuel pools) ตลาดพนันที่มีคนรับแทง (bookmaker-mediated betting markets) ฯลฯ
ส่วนในภาครัฐ ส�ำนักโครงการวิจยั ขัน้ สูงด้านกลาโหม (Defense Advanced Research Projects
Agency - DARPA) พยายามใช้ตลาดการพยากรณ์ในการประเมินความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง
โครงการตลาดวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis Market) ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย อาทิ
สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางพลเรือน การวางก�ำลังทางทหาร ดัชนีความขัดแย้ง ฯลฯ ตัวอย่าง
ค�ำถามได้แก่ กองทัพทหารสหรัฐฯ จะถอนก�ำลังออกจากประเทศ ก ภายในสองปีหรือน้อยกว่านั้น
อย่างไรก็ตาม71 โครงการนีไ้ ด้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็นแนวคิดทีไ่ ม่เหมาะสม เพราะเหมือนพยายาม
สร้างตลาดฟิวเจอร์ของการก่อการร้าย (terrorism futures) โครงการจึงถูกยกเลิกไปในทีส่ ดุ 72 อย่างไร
ก็ตาม มีเว็บไซต์ตลาดการท�ำนายและพนันผลการแข่งขันกีฬา เช่น Tradesports.com ที่มีการพนัน
เหตุการณ์อื่น ๆ นอกจากด้านกีฬาด้วยเช่นกัน ตลาดประเภทนี้สะท้อนถึงการที่ผู้เข้าร่วมในตลาดซื้อ
ขายสัญญากัน โดยทีผ่ ลตอบแทนขึน้ อยูก่ บั โอกาสการเกิดเหตุการณ์ในอนาคตทีไ่ ม่สามารถรูล้ ว่ งหน้าได้
อีกตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์แนวคิดตลาดการพยากรณ์ในด้านนโยบายสาธารณะและ
การเมืองคือ แบบจ�ำลองฟูตาร์คี (Futarchy) ที่เสนอโดยรอบิน แฮนสัน (Robin Hanson) เมื่อ
พ.ศ.255673 ในแบบจ�ำลองนี้ ผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจไม่ได้ลงคะแนนเลือกนโยบาย แต่เลือกผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์แทน จากนัน้ จึงสร้างตลาดการพยากรณ์เพือ่ ประเมินว่านโยบายไหนจะสร้างผลลัพธ์ทมี่ าก
ที่สุดตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่แรก แล้วจึงเลือกนโยบายนั้นเพื่อด�ำเนินการจริงต่อไป
แม้วา่ แนวคิดตลาดการพยากรณ์มมี าหลายทศวรรษแล้ว แต่เพิง่ ได้รบั ความสนใจอย่างแพร่หลาย
มากขึน้ ในช่วงหลังเมือ่ เกิดนวัตกรรมหลายอย่างจากการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) เช่น
ระบบการก�ำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ (decentralized governance) และสัญญาอัจฉริยะ (smart
contract) เทคโนโลยีเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดทางเลือกของตลาดการพยากรณ์มากขึน้ จากทีแ่ ต่เดิมมีเฉพาะ
ตลาดแบบรวมศูนย์ (centralized markets) ที่มีองค์กรหรือบริษัทหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ แต่ตอน
นี้มีตลาดแบบกระจายศูนย์ที่ใช้แพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในการด�ำเนินธุรกรรม
ตัวอย่างตลาดการพยากรณ์แบบกระจายศูนย์ทเี่ ริม่ ได้รบั ความสนใจมากขึน้ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Gnosis
(https://gnosis.pm) และ Augur (http://www.augur.net) แพลตฟอร์มเหล่านีย้ งั คงอยูใ่ นขัน้ ตอน
ของการทดลองและทดสอบ แต่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการคาดการณ์อนาคตได้
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วิสย
ั ทัศน์
การสร้างวิสัยทัศน์ (visions) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการวางแผนที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป แทบทุก
องค์กรในปัจจุบันก�ำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่สุด โดยใช้ค�ำศัพท์
วลี หรือประโยคที่ชัดเจน ทรงพลัง และแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรนั้น วิสัยทัศน์จึงเสมือนเป็น
ภาพอนาคตที่องค์กรให้ค�ำมั่นสัญญากับตนเองและผู้อื่นว่าจะพยายามสร้างขึ้นให้ได้ พร้อมกันนี้ วิสัย
ทัศน์ยังสื่อถึงคุณค่าที่องค์กรให้ความส�ำคัญและต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต วิสัยทัศน์ในฐานะเครื่อง
มือด้านอนาคตศาสตร์จึงสื่อถึงการสร้างและพัฒนาอนาคตที่พึงประสงค์
การสร้างวิสัยทัศน์ส�ำหรับการวางแผนมีมานานแล้ว แต่แนวคิดที่ให้ความส�ำคัญกับวิสัยทัศน์ใน
ฐานะพื้นฐานของอนาคตศาสตร์คือแนวคิดภาพลักษณ์ในอนาคตของเฟรด โพลัก (Fred Polak) ซึ่ง
เสนอว่า การสร้างวิสยั ทัศน์เป็นองค์ประกอบหลักของการคิดเกีย่ วกับอนาคต เนือ่ งจากการตัดสินใจทุก
อย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมด ดังนั้น ภาพอนาคตจึงเป็นพื้นฐานของทุกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกและการตัดสินใจในการวางแผน ภาพลักษณ์เกีย่ วกับความเป็นไปได้ในอนาคตของมนุษย์จงึ
มักเกิดขึน้ ก่อนและพัฒนาไปพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีส่ ำ� คัญในประวัตศิ าสตร์โลก แนวคิด
ของโพลักส่งอิทธิพลต่อแนวคิดการศึกษาอนาคตในยุคต่อมา อาทิ งานของวิลลิส ฮาร์มาน (Willis
Harman) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และงานศึกษาของ SRI International และ Institute for
Alternative Futures74วิสัยทัศน์เป็นภาพอนาคตที่แต่ละคนหรือองค์กรต้องการสร้างขึ้น วิสัยทัศน์ที่
ดีจงึ ต้องสือ่ ถึงคุณค่าและวัตถุประสงค์ทลี่ มุ่ ลึก พลังของวิสยั ทัศน์สำ� หรับการชีน้ ำ� และพัฒนาอนาคตจึง
อยู่ที่ความสามารถในการกระตุ้นคนในองค์กรและประสานการท�ำงานของทุกคนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
นั้น พร้อมยกระดับความพยายามของแต่ละคนที่จะด�ำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุความปรารถนาและ
ความทะเยอทะยานของแต่ละคน วิสัยทัศน์จึงเหมือนเป็นภาพใหญ่ที่สร้างกรอบและทิศทางส�ำหรับ
กิจกรรมประจ�ำวัน เนื่องจากวิสัยทัศน์มุ่งกระตุ้นความรู้สึกของคนในองค์กร จึงเสมือนเป็นอนาคต
ส�ำหรับใจ (futures for the heart) ในขณะที่การวิเคราะห์แนวโน้มและฉากทัศน์เป็นเหมือนอนาคต
ส�ำหรับสมอง (futures for the head)75
วิสัยทัศน์ที่ทรงพลังจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
• มีความชอบธรรม โดยไม่เกิดมาจากหรือก�ำหนดโดยความคิดของคนคนเดียวหรือคนกลุม่
เดียว เนือ่ งจากในการผลักดันองค์กรให้ไปพร้อมกันได้ วิสยั ทัศน์ตอ้ งได้รบั การยอมรับและ
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มีความชอบธรรมจากสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจเกิดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
วิสัยทัศน์ หรืออาจเกิดจากความเคารพในผู้น�ำหรือกลุ่มคนที่เสนอวิสัยทัศน์นั้น
• มีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วน วิสัยทัศน์จะเกิดประโยชน์ได้เมื่อสมาชิกในองค์กรมองเห็น
ว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และน�ำไปสู่การยอมรับและความพยายามร่วมกันใน
การผลักดันองค์กรไปข้างหน้า
• แสดงคุณค่าสูงสุดส�ำหรับสังคม วิสยั ทัศน์ทดี่ คี วรแสดงถึงคุณค่าทีอ่ งค์กรสามารถสร้างให้
กับสังคมส่วนรวมได้ ซึง่ กว้างและลุม่ ลึกกว่าความมุง่ หมายทีจ่ ะสร้างก�ำไรหรือแข่งขันได้กบั
องค์กรอื่น แม้ว่าการสร้างรายได้และท�ำก�ำไรอาจเป็นวัตถุประสงค์ส�ำคัญของบางองค์กร
แต่วิสัยทัศน์ที่แสดงถึงประโยชน์ส�ำหรับสังคมจะท�ำให้สมาชิกในองค์กรเห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่ตนเองท�ำมากเกินกว่าผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน
• ไปไกลกว่าความเป็นจริงในปัจจุบนั วิสยั ทัศน์ทดี่ ตี อ้ งสร้างความท้าทายให้กบั คนในองค์กร
โดยมุ่งไปที่การผลักดันและก้าวข้ามขีดจ�ำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการสร้างความท้าทาย
ความตื่นเต้น และความรู้สึกว่าก�ำลังท�ำอะไรที่ส�ำคัญอยู่
• สามารถบรรลุได้ภายในช่วงเวลาหนึง่ วิสยั ทัศน์ตอ้ งสามารถบรรลุได้ภายในช่วงเวลาหนึง่
เพื่อให้สมาชิกในองค์กรเห็นว่า สามารถท�ำให้บรรลุได้จริง แม้ว่าจะต้องประสบกับความ
ยากล�ำบากและใช้เวลานานก็ตาม
กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์เริ่มตั้งแต่การพินิจพิเคราะห์ การแก้ไขปรับปรุง และการสร้างพันธ
สัญญาในการท�ำงาน ข้อความที่แสดงวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท76 ได้แก่
1. วิสัยทัศน์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ (identity) มักเป็นข้อความที่แสดงถึงอนาคตที่ปรารถนา
และพึงประสงค์ ซึ่งท�ำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมกัน
ของคนในองค์กร วิสัยทัศน์ที่ทรงพลังในแนวนี้มักระบุต้นแบบหรือแม่พิมพ์ที่เป็นตัวอย่าง
ของสังคม ตัวอย่างเช่น วิสัยทัศน์ของ องค์กร Military Health System ของสหรัฐฯ คือ
“We are healers who walk with warriors in unity.”
2. วิสยั ทัศน์ทแี่ สดงถึงคุณค่า (value) แสดงหลักการพืน้ ฐานทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
ขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คือ
“Health for all, with equity, solidarity, sustainability, and gender sensitivity.”
3. วิสยั ทัศน์ทแี่ สดงถึงอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ (preferable future) ระบุอย่างละเอียดถึงภาพ
ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร
การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกระบวนการที่ต้องมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญในองค์กร โดย
ปรับไปตามเงื่อนไขและบริบทของแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม ตามความคิดของปีเตอร์ เซงเก้
(Peter Senge) บริบทของการก�ำหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละองค์กรมี 5 แบบด้วยกัน ได้แก่77
1. บอก (telling) ผู้น�ำองค์กรก�ำหนดวิสัยทัศน์ และทุกคนท�ำตาม
2. ขาย (selling) ผู้น�ำองค์กรมีวิสัยทัศน์ แต่ต้องโน้มน้าวคนอื่นในองค์กรให้คล้อยตาม
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3. ทดสอบ (testing) ผูน้ ำ� องค์กรมีความคิดบางอย่างทีจ่ ะเป็นวิสยั ทัศน์ได้ และต้องการทดสอบ
ปฏิกิริยาของคนในองค์กรก่อนด�ำเนินการต่อไป
4. ปรึกษา (consulting) ผู้น�ำองค์กรประกอบร่างวิสัยทัศน์ขึ้นมา แล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นใน
องค์กรให้ความเห็นและค�ำแนะน�ำ
5. สร้างร่วมกัน (co-creating) ผู้น�ำและคนอื่น ๆ ในองค์กรร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งตามความคิดของเซงเก้ เป็นบริบทที่พึงประสงค์ที่สุดในการ
สร้างวิสัยทัศน์ที่ได้ผล

ขั้นตอนและวิธีการ

กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์มีอยู่หลายแนวทาง แต่โดยมากมีขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นตอนแรกคือการเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ ซึ่งมักเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญที่ไม่ได้จ�ำกัด
อยู่เพียงคนในองค์กรเอง แต่อาจรวมถึงคนอื่นที่มีส่วนร่วมหรือได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจาก
การท�ำงานขององค์กรนัน้ หลักการส�ำคัญของวิสยั ทัศน์คอื ต้องได้รบั การยอมรับจากคนในองค์กร การ
เลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์จึงต้องค�ำนึงถึงการเป็นตัวแทนและความหลากหลายของผู้
เข้าร่วม ซึ่งไม่ควรมีจ�ำนวนคนมากหรือน้อยเกินไป
ขัน้ ตอนต่อไปคือการสร้างเวทีและบรรยากาศทีด่ สี ำ� หรับการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและคุณค่า
ของแต่ละคน เพื่อน�ำไปสู่คุณค่าร่วมกัน ทั้งนี้ อาจจัดเป็นการประชุมปฏิบัติการนอกสถานที่เป็นเวลา
1-2 วัน โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
• ท�ำความเข้าใจกับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยค�ำนึงถึงแนวโน้ม ปัญหาและความท้าทาย
สถานการณ์ ฉากทัศน์ และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในช่วงที่ผ่านมา
• สะท้อนความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มเกี่ยวกับคุณค่าและความส�ำเร็จขององค์กรใน
ช่วงที่ผ่านมา เพื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
• พัฒนาวิสยั ทัศน์รว่ มกัน โดยอาจเริม่ จากการแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมแต่ละ
คน แล้วพัฒนาข้อความที่สะท้อนถึงคุณค่าและความมุ่งหวังของผู้เข้าร่วมประชุม
• ก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้ถึงภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ควรแสดง
ถึงความกล้าที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ มีความชัดเจน มีความท้าทายและตื่นเต้นพอที่จะ
กระตุ้นสมาชิกในองค์กร และสามารถวัดได้
• ก�ำหนดขั้นตอนในการท�ำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
การสร้างวิสัยทัศน์สามารถใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาอนาคตแบบอื่นได้ เช่น ในงานอนาคตศึกษา
ของ Institute for Alternative Futures ขั้นตอนแรกของการสร้างวิสัยทัศน์เริ่มจากการประเมิน
สถานการณ์แวดล้อมและการสร้างฉากทัศน์ จากนัน้ จึงสร้างวิสยั ทัศน์ เพือ่ ระบุถงึ ความปรารถนาและ
อัตลักษณ์ขององค์กร แล้วจึงตามด้วยการวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร78
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แผนทีน
่ �ำ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิธคี าดการณ์ทนี่ ยิ มใช้ในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่าง
ประเทศ คือการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science and Technology Roadmapping) ซึ่งแสดงเส้นทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากจุดหนึ่งในปัจจุบันไปยังเป้าหมาย
หนึ่งที่ต้องการในอนาคต แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีแสดงจุดเชื่อมและจุดตัดระหว่างขั้นตอนและการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างเส้นทางนั้น จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการคาดการณ์และ
การวางแผนไปพร้อมกัน
ต้นตอของแนวคิดแผนทีน่ ำ� ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอื การศึกษาขัน้ ตอนในวิวฒ
ั นาการ
ของเหตุการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ำไปสู่การเกิดนวัตกรรมหรือระบบใหม่ งานวิจัย
ส�ำคัญในด้านนี้คือโครงการวิจัยในทศวรรษที่ 1960 สองโครงการ คือ โครงการ “Traces” ของ
มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) ของสหรัฐฯ และโครงการ “Hindsight” ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการค้นพบด้านวิทยาศาสตร์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี งานวิจยั ทัง้ สองได้วางพืน้ ฐานส�ำหรับการวิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคต่อมา
อีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแผนที่นำ� ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือเครื่องมือ
วางแผนทีเ่ รียกว่า เทคนิคการประเมินผลและทบทวนแผนงาน (Program Evaluation and Review
Technique - PERT) ซึ่งแสดงขั้นตอนในกระบวนการที่มุ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแสดงทางเลือก
ของเส้นทางในการด�ำเนินการ และวิเคราะห์เส้นทางส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือทีเ่ รียกว่า
วิธกี ารหาเส้นทางวิกฤติ (Critical Path Method) วิธกี ารนีเ้ ริม่ ใช้อย่างแพร่หลายในทศวรรษที่ 1950
ในการวางแผนพัฒนาอาวุธ ต่อมาได้แพร่หลายในการวางแผนโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนภาพแบบ PERT แสดงโครงข่ายของกิจกรรมทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ พร้อมแสดงจุดเชื่อม (nodes) และขั้นตอนก่อนหลังของกิจกรรม
รวมถึงระดับความเชือ่ มโยงและพึง่ พาซึง่ กันและกัน การวิเคราะห์โครงข่ายนีจ้ ะช่วยระบุเส้นทางวิกฤติ
ที่มีผลต่อเหตุการณ์ที่น�ำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้ วิธีการแผนที่น�ำทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้
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พัฒนาเรือ่ ยมา และมีการพัฒนาเทคนิควิธอี นื่ ทีค่ ล้ายกัน เช่น การวิเคราะห์ลำ� ดับเทคโนโลยี (Technology Sequence Analysis) ซึ่งเพิ่มวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติเข้าไปในกระบวนการคาดการณ์
แผนภาพที่ 21
ตัวอย่างแผนที่นำ�ทางเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน

ดัดแปลงจาก: Ulrich & Eppinger (2003)

นักอนาคตศาสตร์ใช้เทคนิคแผนที่น�ำทางประกอบในการสร้างฉากทัศน์ เพื่อแสดงถึงพัฒนาการ
ของระบบทีม่ คี วามซับซ้อนและมีปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบซึง่ กันและกัน แผนทีน่ ำ� ทางจึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นโครง
ร่างของฉากทัศน์ โดยอาจวิเคราะห์และระบุระดับความเป็นไปได้เป็นตัวเลข เพื่อคาดการณ์ขั้นตอนที่
ต้องบรรลุและเวลาทีต่ อ้ งใช้ตามเส้นทางทีน่ ำ� ไปสูเ่ ป้าหมายท้ายสุด นอกจากนี้ นักวางแผนยังสามารถใช้
แผนทีน่ ำ� ทางในการระบุถงึ ยุทธศาสตร์ทตี่ อ้ งใช้ในการเข้าสูเ่ ป้าหมาย ส�ำหรับการตัดสินใจการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา (R&D) แผนที่น�ำทางช่วยในการวิเคราะห์และเลือกเส้นทางในการวิจัยและพัฒนา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ หรือมีตน้ ทุนต�ำ่ สุด กระบวนการสร้างแผนทีน่ ำ� ทางยังช่วยส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
แลกเปลี่ยนสื่อสารและบูรณาการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
แผนที่น�ำทางด้านเทคโนโลยีคือแผนที่มุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้วิธี
การหรือเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเฉพาะเจาะจง แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีสามารถใช้ได้กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ (1) เพื่อสร้างข้อ
ตกลงหรือฉันทามติเกีย่ วกับความจ�ำเป็นหรือความต้องการด้านใดด้านหนึง่ และเทคโนโลยีทจี่ ะมาตอบ
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สนองความจ�ำเป็นนัน้ (2) เพือ่ สร้างกลไกในการพยากรณ์เทคโนโลยีทจี่ ะพัฒนาขึน้ ในอนาคต และ (3)
เพื่อใช้เป็นกรอบการวางแผนและประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี79
แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน80 ได้แก่
1. แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (product technology roadmap) แสดงขั้นตอนการ
พัฒนาเทคโนโลยีจากปัจจุบันไปจนถึงขั้นที่สามารถผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
2. แผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีอบุ ตั ใิ หม่ (emerging technology roadmap) แสดงวิวฒ
ั นาการ
ของเทคโนโลยีหนึง่ ทีเ่ พิง่ พัฒนาขึน้ มา และทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้ในการกระตุน้ หรือปรับเปลีย่ น
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว
3. แผนที่น�ำทางตามประเด็น (issue-oriented roadmap) แสดงถึงเทคโนโลยีที่เป็นองค์
ประกอบหนึ่งของกระบวนการหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือวิวัฒนาการของปัญหาหรือความ
ท้าทายชุดหนึ่ง
แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีมีทั้งที่เป็นแบบผลัก (push) ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ในห้องทดลองในการ
ออกแบบแผนงานการวิจัยและพัฒนา โดยแสดงขั้นตอนที่เป็นระบบในการผลักดันเทคโนโลยีจาก
สภาพปัจจุบันไปข้างหน้า และแบบดึง (pull) ซึ่งนักวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์มักใช้ระบุเส้นทางที่สั้น
ที่สุดที่น�ำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
แผนทีน่ ำ� ทางเป็นแผนภาพทีแ่ สดงจุดเชือ่ ม (nodes) ทีเ่ ชือ่ มต่อกัน โดยทีจ่ ดุ เชือ่ มแสดงเหตุการณ์
ส�ำคัญบนเส้นทางเข้าหาเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดยอาจเป็นองค์ประกอบทีว่ ดั ได้ในเชิงปริมาณ เช่น จ�ำนวน
สิทธิบัตรของแต่ละเทคโนโลยี หรือในเชิงคุณภาพ เช่น คุณลักษณะของเทคโนโลยี ส่วนเส้นเชื่อมต่อ
ระหว่างจุดแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ส�ำคัญ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น จ�ำนวน
การอ้างอิงระหว่างกลุม่ เทคโนโลยี หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น รูปแบบความเชือ่ มโยงระหว่างเทคโนโลยี
แผนภาพดังกล่าวแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งเป็นเงื่อนไขการพัฒนาของอีก
เทคโนโลยีหนึ่ง เส้นเชื่อมระหว่างแต่ละจุดในแผนภาพสามารถใช้แสดงระยะเวลาหรือความเป็นไป
ได้ที่เทคโนโลยีหนึ่งจะน�ำไปสู่อีกเทคโนโลยีหนึ่ง

ขั้นตอนและวิธีการ

ในภาพรวม กระบวนการสร้างแผนที่น�ำทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ
คือ81 (1) ระบุจดุ เชือ่ ม (nodes) (2) ก�ำหนดคุณลักษณะของจุดเชือ่ ม (3) เชือ่ มจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และ
(4) ก�ำหนดคุณลักษณะของเส้นเชือ่ ม กิจกรรมหลักส่วนหนึง่ ของวิธกี ารนีค้ อื การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ซึง่ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาร่วมกันก�ำหนดจุดเชือ่ มและเส้นเชือ่ มของระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทตี่ อ้ งการ
วิเคราะห์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมีตั้งแต่นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นักการตลาด ไปจนถึงนัก
ลงทุน และนักนโยบายสาธารณะ โดยแต่ละคนมีขอ้ มูลและความรูท้ สี่ ามารถช่วยสร้างแผนทีน่ ำ� ทางได้
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ในเชิงกิจกรรม การสร้างแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ
การเตรียมการ เริม่ จากการก�ำหนดและบรรลุเงือ่ นไขเบือ้ งต้นของการท�ำแผนทีน่ ำ� ทาง เช่น การ
ยอมรับว่า องค์กรหรือหน่วยงานมีปญ
ั หาหรือความท้าทายบางอย่างทีต่ อ้ งใช้แผนทีน่ ำ� ทางในการจัดการ
กับปัญหาหรือความท้าทายนัน้ การจัดเตรียมทรัพยากร และการสร้างการมีสว่ นร่วมของตัวแทนผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้
น�ำผลลัพธ์ไปใช้ต่อได้จริง จากนั้นจึงเป็นการก�ำหนดผู้น�ำหรือเจ้าภาพในการด�ำเนินกระบวนการ แล้ว
ตามด้วยการก�ำหนดขอบเขตของแผนที่น�ำทาง ทั้งขอบเขตในด้านเทคโนโลยีและขอบเขตในด้านการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาแผนที่น�ำทาง ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนย่อย82 ได้แก่
1. ก�ำหนดผลผลิตที่เป็นจุดมุ่งหมายของการท�ำแผนที่น�ำทาง หากไม่สามารถวิเคราะห์
หาความต้องการร่วมกัน (common product needs) ได้ ให้ใช้วิธีการแบบฉากทัศน์
2. ก�ำหนดความต้องการของระบบที่ส�ำคัญ (critical system requirements) และ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แสดงมิติต่าง ๆ ของเทคโนโลยีที่ต้องมี อาทิ ต้นทุนต�่ำ ความ
เชื่อถือสูง ความต้องการนี้จะใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนที่น�ำทาง
3. ก�ำหนดขอบเขตเทคโนโลยีส�ำคัญที่จะท�ำให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามความต้องการที่
ก�ำหนดไว้ก่อนหน้านี้
4. ก�ำหนดปัจจัยที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและเป้าหมาย โดยระบุว่าทางเลือกเทคโนโลยีแต่ละ
ชุดจะต้องใช้ได้ในระดับใดภายในเวลาเท่าใด
5. วิเคราะห์หาทางเลือกด้านเทคโนโลยีและล�ำดับเวลาของพัฒนาการ ตามเป้าหมายด้าน
คุณลักษณะหรือขีดความสามารถของเทคโนโลยีภายในช่วงเวลาและล�ำดับเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
6. แนะน�ำทางเลือกของเทคโนโลยีที่ควรด�ำเนินการหรือพัฒนาต่อ รวมถึงจังหวะเวลาที่ควร
เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอื่น
7. จัดท�ำรายงานแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการระบุและให้รายละเอียดเกี่ยว
กับเทคโนโลยี ปัจจัยส�ำคัญ ประเด็นที่ยังไม่ได้วิเคราะห์และจัดการ ข้อแนะน�ำด้านเทคนิค
และในการน�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้ต่อ
การติดตามงานต่อเนื่อง
เมือ่ ได้แผนทีน่ ำ� ทางแล้ว ต้องเปิดให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องได้วพิ ากษ์ ให้คำ� แนะน�ำ และยืนยันว่า โครงสร้าง
และองค์ประกอบของแผนทีน่ ำ� ทางทีไ่ ด้ทำ� ขึน้ มานัน้ ถูกต้องและเป็นทีย่ อมรับได้ โดยเฉพาะภายในกลุม่
คนที่จะน�ำแผนที่น�ำทางนั้นไปใช้ต่อ เมื่อใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้องมีการทบทวนและปรับให้ทันสมัย
เป็นประจ�ำ เนื่องจากความต้องการและเทคโนโลยีมักเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

การวิเคราะห์ล�ำดับเทคโนโลยี

วิธกี ารหนึง่ ทีพ่ ฒ
ั นาต่อยอดจากการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอื วิธกี ารวิเคราะห์ลำ� ดับ
ทางเทคโนโลยี (Technology Sequence Analysis - TSA) ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในทศวรรษที่ 1980
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วัตถุประสงค์หลักของวิธีการนี้คือ เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ระบบเทคโนโลยีหนึ่งจะมีใช้ได้ใน
อนาคต โดยค�ำนวณค่าความเป็นไปได้ตามระยะเวลาทีป่ ระมาณว่าจะต้องใช้ในการพัฒนาแต่ละขัน้ ตอน
ที่จ�ำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น แนวคิดพื้นฐานของวิธีการนี้บางส่วนมาจากการวิเคราะห์ล�ำดับ
ศักย์หรือต้นไม้ความเกี่ยวข้อง (Relevance Tree analysis) โดยเพิ่มขั้นตอนการประมาณระยะเวลา
ที่ใช้ในเชิงปริมาณ แม้ว่าแนวคิด วิธีการ และซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงแรกมุ่งใช้เพื่อการคาด
การณ์เทคโนโลยี แต่กม็ กี ารน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การวางแผนด้านอืน่ ได้ เช่น การคาดการณ์ผลลัพธ์ทาง
สังคมของนโยบายโดยค�ำนวณความเป็นไปได้ของระยะเวลาทีจ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสัน้ และ
ระยะกลางที่จะน�ำไปสู่เป้าหมายระยะยาว หรืออาจประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์นโยบาย
ด้านเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีที่แข่งกันอยู่ และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด วิธี
นี้ยังพัฒนาอยู่เรื่อยมา ตัวอย่างเช่น ระบบวิเคราะห์ล�ำดับเทคโนโลยีของกลุ่ม The Futures Group
ครอบคลุมเครือข่ายที่มีขั้นตอนระยะกลาง (intermediate steps) ของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องใช้ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์
ข้อสมมติพื้นฐานของวิธีการ TSA คือเชื่อว่า อนาคตเป็นชุดของขั้นตอนหรือการตัดสินใจที่เชื่อม
ต่อกันอย่างเป็นเหตุและผล ซึ่งน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นสถาวะหนึ่งในอนาคต ช่วงระยะเวลาระหว่างจุด
(node) หรือขั้นตอน (step) ระหว่างเส้นทางนั้นสามารถแสดงเป็นค่าความเป็นไปได้ของแต่ละจุด
เมื่อรวมกันแล้วจึงสามารถวิเคราะห์ค่าความเป็นไปได้ของสภาวะอนาคตที่อาจเป็นเทคโนโลยีหรือ
ระบบสังคมทีต่ อ้ งการพัฒนา ส�ำหรับในการวิเคราะห์เทคโนโลยี แต่ละจุดในเครือข่ายคือเทคโนโลยีขนั้
กลาง (intermediate technologies) การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสุดท้ายจึงสามารถคาดการณ์ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดของระบบหรือโครงข่ายเทคโนโลยีทั้งหมด ประกอบกับช่วงเวลา
ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ TSA ของระบบหรือโครงข่ายเทคโนโลยีทั่วไปประกอบด้วยจุดเชื่อมตั้งแต่ 600
ถึง 800 จุด และมีเส้นทางเลือก (paths) ประมาณ 700 ถึง 1,000 เส้น ดังนั้น การประยุกต์ใช้งานวิธี
การนีใ้ นการพัฒนาเทคโนโลยีจริง จึงต้องใช้ซอฟต์แวร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาเฉพาะเพือ่ การนี้ และโดยมากใช้
วิธกี ารเชิงสถิตแิ บบมอนติคาร์โลในการค�ำนวณความเป็นไปได้ในแต่ละทางเลือก แม้วา่ วิธกี ารดังกล่าว
จะมีความซับซ้อน แต่เหมาะสมส�ำหรับการคาดการณ์และพัฒนาระบบอนาคตที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
และสามารถใช้ได้ดีในการระบุเทคโนโลยีขั้นกลางที่ต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป้าหมายสุดท้ายบรรลุได้
ตามวันเวลาที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ในการประมาณต้นทุนของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
แต่ละเส้นทางเลือก รวมถึงการระบุเทคโนโลยีเฉพาะที่ต้องก�ำหนดไว้ในแผนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวม ซึ่งท�ำให้สามารถลดต้นทุนให้ต�่ำที่สุดหรือใช้เวลา
น้อยที่สุด วิธีการนี้ยังสามารถระบุถึงความไม่แน่นอนของกระบวนการและก�ำหนดเวลาของโครงการ
พัฒนา ส�ำหรับในกรณีที่ใช้วิธีการนี้ในการวิเคราะห์นโยบาย ผู้วิเคราะห์สามารถคาดประมาณระยะ
เวลาและความเป็นไปได้ที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นและระยะกลาง
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การวิเคราะห์แบบจำ�ลอง
ตามพฤติกรรมผูก
้ ระทำ�
การสร้างแบบจ�ำลองตามพฤติกรรมผู้กระท�ำ (Agent-Based Modeling – ABM) เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นในวงการวิจัยที่ต้องการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แนวคิดพื้นฐานของ ABM คือการสร้างระบบที่รวมการตัดสินใจอย่างอิสระ (autonomous decision
making) ของผูก้ ระท�ำ (agents) ซึง่ อาจเป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคล ผูก้ ระท�ำแต่ละคนหรือแต่ละกลุม่ จะ
ประเมินสถานการณ์ของตนเองและตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคน เพื่อด�ำเนินพฤติกรรม
ที่เหมาะสมส�ำหรับบทบาทในแต่ละระบบย่อยที่ผู้กระท�ำนั้นเป็นตัวแทนอยู่ ตัวอย่างของระบบย่อย
นี้ ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบการขาย ฯลฯ คุณลักษณะหนึ่งของแบบจ�ำลองตาม
พฤติกรรมผู้กระท�ำคือการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดซ�้ำกันเป็นประจ�ำระหว่างผู้กระท�ำแต่ละคน83 นักวิเคราะห์
จะใช้คอมพิวเตอร์ในการค�ำนวณพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�ำที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย
วิธีการแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ทั่วไป
องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจ�ำลองตาม ABM ประกอบด้วยระบบของผู้กระท�ำ (a system of
agents) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท�ำ การวิเคราะห์ด้วยแบบจ�ำลองประเภทนี้จะแสดงรูปแบบ
พฤติกรรมที่ซับซ้อน และท�ำให้เราสามารถเข้าใจถึงพลวัตของระบบในโลกความเป็นจริงที่จ�ำลองมา
แบบจ�ำลองยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้กระท�ำพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ได้ท�ำนายมาก่อน
แบบจ�ำลอง ABM ทีซ่ บั ซ้อนใช้โครงข่ายประสาทเทียม (neural networks) อัลกอริทมึ เชิงวิวฒ
ั นาการ
(evolutionary algorithms) หรือเทคนิคการเรียนรู้อื่น ๆ ที่สะท้อนวิธีการเรียนรู้และการปรับตัวที่
เกิดขึ้นจริง
แนวคิดพื้นฐานของแบบจ�ำลอง ABM มีมาตั้งแต่ในทศวรรษที่ 1940 และพัฒนาเรื่อยมา แต่เริ่ม
มีการใช้ประยุกต์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างแพร่หลายเมื่อขีดความสามารถในการค�ำนวณ
ของคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ที่ตีพิมพ์จ�ำนวนมากใช้วิธีการแบบจ�ำลอง ABM ในแทบทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งในด้านลงทุนการเงิน ด้านระบาดวิทยา ด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
หัวข้อหลักที่นักวิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง ABM แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน84 ได้แก่
1. กระแส (flows) เช่น การหนีภัย การจราจร การจัดการการไหลเวียนของลูกค้า
2. ตลาด (markets) เช่น ตลาดหุ้น ระบบการตอบสนองลูกค้า (shopbots) และการจ�ำลอง
สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์
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3. องค์กร (organizations) เช่น การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการด�ำเนินงาน และการออกแบบ
องค์กร
4. การแพร่กระจาย (diffusion) เช่น การแพร่กระจายของนวัตกรรม และพลวัตของการ
เปิดรับเทคโนโลยี
แบบจ�ำลอง ABM มีเงื่อนไขเบื้องต้น คือ ระบบที่มีองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนอาจมีรูปแบบ
พฤติกรรมที่ซับซ้อนและไม่สามารถท�ำนายได้ ระบบไม่เชิงเส้น (non-linear systems) ที่มีองค์
ประกอบง่าย ๆ แต่เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง กลับมีรูปแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนและก�ำหนดได้
หรือดีเทอร์มีนิสติก (deterministic) แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ระบบที่ดูเหมือนว่าไม่มี
แบบแผน (random) จริงแล้วอาจมีแบบแผน (order) อยู่ก็ได้ ในระบบเคออสและระบบที่จัดการตัว
เอง (self-organizing systems) อาจมีแบบแผนบางประการอยู่ อีกเงื่อนไขที่ส�ำคัญของแบบจ�ำลอง
ABM คือ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาและขยายใหญ่ขึ้นมามาก จน
สามารถวิเคราะห์การระบาดหรือแพร่กระจายของสิ่งต่าง ๆ ดังที่เกิดกับการระบาดของโรค ไม่ว่าจะ
เป็นความคิด ความเชื่อ ความนิยม หรือรูปแบบพฤติกรรมบางอย่าง
การพัฒนาขีดความสามารถในการค�ำนวณของคอมพิวเตอร์และแบบจ�ำลอง ABM อาจเป็น
ทางเลือกในการแสวงหาความรู้และค�ำตอบแทนวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมที่พฤติกรรมของ
ระบบได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้วโดยสมการที่ก�ำหนดไว้ก่อนหน้านี้ แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์แบบเดิมที่
ใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้กระท�ำต่าง ๆ อาจไม่สามารถใช้อธิบายและคาดการณ์พฤติกรรม
ของผู้กระท�ำระบบในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เนื่องจากรูปแบบพฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงและมี
ความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปเพียงนิดเดียว แม้กระทั่งในระบบที่ดูเหมือนว่าจะมีองค์
ประกอบง่าย ๆ อยู่ก็ตาม
ขีดความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ท�ำให้อาจไม่จ�ำเป็น
ต้องเขียนสมการคณิตศาสตร์แบบเดิมทีพ่ ยายามสร้างแบบจ�ำลองทีเ่ ป็นตัวแทนของปรากฏการณ์จริงที่
ต้องการศึกษา แต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�ำลองสถานการณ์ (computer simulations) แทน

ขั้นตอนและวิธีการ

การสร้างแบบจ�ำลอง ABM เริ่มจากการก�ำหนดประชากรของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะ
การสร้างแบบจ�ำลอง ABM เริ่มจากการก�ำหนดประชากรของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์
ซึ่งประกอบด้วยผู้กระท�ำกลุ่มต่าง ๆ ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงก�ำหนดกฎหรือกติกาของ
พฤติกรรมของผู้กระท�ำแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม รวมถึงกฎกติกาของการเล่น (play) หรือการแลก
เปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้กระท�ำแต่ละคน ในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์ที่มีนัยด้าน
พื้นที่ อาจมีกฎกติกาเกี่ยวกับต�ำแหน่งและการใช้พื้นที่นั้น เช่น ในกรณีของการใช้แบบจ�ำลอง ABM
เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎกติกาด้านผังเมืองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินสามารถน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ กฎกติกาที่ก�ำหนดขึ้นในแบบจ�ำลอง
อาจแปรผันและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ทั้งเวลา ต�ำแหน่งที่ตั้งของผู้กระท�ำ ประวัติศาสตร์
ความเป็นมา อาชีพ เศรษฐสถานะ หรือปัจจัยเงื่อนไขอื่นที่คิดว่าน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระท�ำ
นอกจากนี้ ผู้กระท�ำแต่ละคนจะมีกฎกติกาของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ขัน้ ตอนต่อจากนัน้ เป็นการวิเคราะห์การเล่นหรือปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกันของผูก้ ระท�ำแต่ละคน
โดยเปิดให้มีการเล่นซ�้ำกันไปอย่างต่อเนื่องภายในรอบเวลาและระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมส�ำหรับ
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การวิเคราะห์นั้น ในระหว่างนั้น จะมีการวิเคราะห์รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้
กระท�ำ อาทิ ต�ำแหน่งทีต่ งั้ บนพืน้ ที่ รูปแบบการใช้พนื้ ที่ ฯลฯ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ผูว้ เิ คราะห์สามารถปรับ
เปลีย่ นปัจจัยและเงือ่ นไขของการเล่น รวมถึงกฎหรือเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดพฤติกรรมของผูก้ ระท�ำได้เช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระท�ำสามารถแสดงออกเป็นสมการในหลายรูปแบบ ซึง่ สามารถสร้างตัวแปรได้
ตามที่ต้ังสมมติฐานไว้ จ�ำนวนรอบของการวิเคราะห์ในแบบจ�ำลองจะสะท้อนช่วงเวลาและระยะเวลา
ที่ต้องการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนกฎกติกาหรือเงื่อนไขของ
ผู้กระท�ำและของการเล่นจะท�ำให้เกิดความซับซ้อนของรูปแบบพฤติกรรมมากขึ้น
จุดมุง่ หมายส�ำคัญของการปรับเปลีย่ นกฎกติกาในการเล่นคือเพือ่ สะท้อนปรากฏการณ์หรือสภาพ
ที่เกิดขึ้นให้ได้สมจริงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการใช้แบบจ�ำลอง ABM ในการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในตลาดที่ดิน อาจต้องแบ่งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายให้ชัด เช่น ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่อาจด�ำเนินกลยุทธ์เชิงบุกในช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่ ด้วยการกว้านซือ้ ทีด่ นิ เนือ่ งจากมีเงินทุนอยู่
มากหรือสายป่านยาว ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยจ�ำเป็นต้องปล่อยขายที่ดินที่อยู่ในสต็อกออก
เพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถอยูร่ อด พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันนีค้ วรสะท้อนอยูใ่ นการก�ำหนดกลุม่ ผูก้ ระท�ำและ
กฎเงื่อนไขพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
หนึง่ ในจุดแข็งของวิธกี ารแบบจ�ำลองตามพฤติกรรมผูก้ ระท�ำนีค้ อื ความยืดหยุน่ ของวิธกี าร ซึง่ เปิด
โอกาสให้นกั วิจยั สามารถวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ได้งา่ ย อีกทัง้ ยังสามารถแสดง
ผลการจ�ำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจน การเขียนโปรแกรม
เพื่อสร้างแบบจ�ำลอง ABM ไม่ต้องการทักษะที่สูงมากเท่าใดนัก85 ความยืดหยุ่นส่วนหนึ่งของวิธีการ
นี้คือ นักวิเคราะห์สามารถเพิ่มลดจ�ำนวนของผู้กระท�ำในแบบจ�ำลองได้ไม่ยาก และสามารถปรับองค์
ประกอบของผู้กระท�ำให้ซับซ้อนได้ตามเงื่อนไขที่หลากหลาย ทั้งพฤติกรรมของผู้กระท�ำ ระดับความ
มีเหตุผลของแต่ละคน ขีดความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงกฎเงื่อนไขของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระท�ำ เป็นต้น
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังสามารถปรับระดับของการวิเคราะห์และการรวมหรือแยกกลุ่มของผู้
กระท�ำให้ละเอียดหรือหยาบได้ตามประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์และข้อจ�ำกัดในการวิจัย ดังตัวอย่างที่
เสนอไปก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจถือเป็นกลุ่มผู้กระท�ำหนึ่ง แต่ในบางกรณี อาจ
ต้องแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อสะท้อนประเด็นวิเคราะห์ ในบางกรณี นักวิจัยอาจไม่
สามารถก�ำหนดความละเอียดของการแบ่งกลุ่มได้ก่อนล่วงหน้า จึงอาจสร้างแบบจ�ำลอง ABM ด้วย
การแบ่งกลุ่มผู้กระท�ำแบบหยาบ ไปก่อน แล้วจึงค่อยปรับรายละเอียดให้สะท้อนความเป็นจริงมาก
ขึ้นได้ในภายหลัง
ข้อวิพากษ์หนึ่งที่มีต่อแบบจ�ำลอง ABM คือ กฎกติกาที่ผู้วิจัยได้ตั้งขึ้นมาและคาดว่าเป็นปัจจัย
ที่ก�ำหนดพฤติกรรมของผู้กระท�ำนั้น สะท้อนความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนและได้ดีกว่าวิธีการ
วิเคราะห์แบบดัง้ เดิมทีต่ งั้ สมมติฐานและสร้างสมการทีส่ ะท้อนพฤติกรรมของผูก้ ระท�ำในแต่ละกลุม่ จริง
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แบบจ�ำลอง ABM ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ตอบโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้น
โดยผสมผสานกับวิธกี ารวิเคราะห์แบบอืน่ เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดของวิธกี ารนี้ แบบจ�ำลอง ABM จึงถือเป็นวิธี
การและเครื่องมือส�ำคัญในการคาดการณ์ที่น่าจะได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นอีกในอนาคต
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การวิเคราะห์ชน
้ั สาเหตุ
วิธีการศึกษาอนาคตที่พัฒนาขึ้นในช่วง 3–4 ทศวรรษที่ผ่านมาให้ความส�ำคัญกับการตีความเชิง
วิพากษ์มากกว่าวิธีการคาดการณ์เชิงระบบและการพยากรณ์ภาพอนาคตแบบดั้งเดิม หนึ่งในนั้น
คือวิธกี ารวิเคราะห์ชนั้ สาเหตุ (Causal Layered Analysis - CLA) ซึง่ พัฒนาโดยโซเฮล อินายาตอลลา
(Sohail Inayatullah) วิธีการนี้พยายามบูรณาการวิธีการเรียนรู้ในหลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งในเชิง
ประจักษ์ เชิงการตีความ เชิงวิพากษ์ และเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์หลักของวิธีการวิเคราะห์
ชั้นสาเหตุจึงไม่ได้อยู่ที่การพยากรณ์อนาคตเป็นหลัก แต่อยู่ที่การสร้างพื้นที่เปิดกว้างส�ำหรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเลือกของอนาคต รวมทั้งการพัฒนานโยบายระยะยาวที่เปิดกว้างและ
ครอบคลุมกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น
การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ชั้นด้วยกัน คือ ระดับเหตุการณ์
(litany) ระดับสาเหตุเชิงระบบ (symtem causes) ระดับโลกทัศน์และวาทกรรม (discourse/worldview) และระดับต�ำนานและอุปลักษณ์ (myth and metaphor) วัตถุประสงค์หนึ่งของการวิเคราะห์
อนาคตด้วยวิธีการนี้คือการเชื่อมโยงเหตุการณ์และสาเหตุต่าง ๆ ตามระดับชั้นของสาเหตุทั้ง 4 ระดับ
สาเหตุชั้นที่ 1 คือระดับเหตุการณ์ซ�้ำซาก ประกอบด้วยเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ แนวโน้มและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเป็นประจ�ำซ�้ำซาก แต่อาจดูไม่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกัน การรับรู้ปัญหาซ�้ำซาก
เหล่านี้อาจท�ำให้เกิดท่าทีเกี่ยวกับอนาคตในเชิงลบ เช่น ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร อาจท�ำให้
เกิดความรู้สึกว่าช่วยอะไรไม่ได้ (helplessness) ความไม่แยแส (apathy) หรือผลักภาระไปให้คนอื่น
(projected action) การศึกษาอนาคตในระดับนีม้ งุ่ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีส่ ามารถมองเห็น จับต้อง
ได้ และไม่ตอ้ งใช้วธิ กี ารหรือทักษะในการวิเคราะห์เชิงลึกอะไรมาก และไม่ให้ความสนใจกับสมมติฐาน
และเงื่อนไขเชิงลึกของปรากฏการณ์มากนัก
สาเหตุชั้นที่ 2 เป็นสาเหตุเชิงระบบ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยขับเคลื่อนที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและประวัติศาสตร์ งานส่วนนี้เน้นการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค�ำอธิบายในเชิงวิชาการ ตัวอย่างสาเหตุที่มักวิเคราะห์ในระดับนี้ ได้แก่ พลวัต
ด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบายทางเศรษฐกิจสังคม บทบาทของรัฐและกลุ่ม
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ผลประโยชน์ เป็นต้น กรอบการวิเคราะห์ STEEP ที่ใช้ในการกวาดสัญญาณเพื่อการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์มักเป็นการวิเคราะห์ในระดับสาเหตุเชิงระบบนี้
สาเหตุขนั้ ที่ 3 คือวาทกรรมและโลกทัศน์ ทีร่ องรับ สนับสนุนและสร้างความชอบธรรมให้กบั ปัจจัย
ด้านสังคมและปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ เช่น ถ้าปรากฏการณ์ทนี่ กั อนาคตศาสตร์สนใจคือเรือ่ งประชากรล้น
โลก (overpopulation) และสาเหตุในระดับสังคมและเศรษฐกิจคือการตัง้ ใจมีลกู มาก สาเหตุในระดับ
วาทกรรมและโลกทัศน์อาจเกี่ยวข้องกับมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคม ความเชื่อและค่า
นิยมเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมก�ำเนิด รวมไปถึงอ�ำนาจการต่อรองของผู้หญิงในสังคม
เป้าหมายส�ำคัญของการวิเคราะห์ในส่วนนีค้ อื การค้นหาโครงสร้างเชิงลึกด้านสังคม วัฒนธรรมหรือแม้แต่
ด้านภาษาที่ก�ำหนดกรอบของปัจจัยทางสังคมที่ต้องการวิเคราะห์ การค้นหาข้อสมมติและเงื่อนไขเชิง
โครงสร้างของปัญหาต่าง ๆ จะท�ำให้สามารถสร้างมุมมองและกรอบแนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์ปญ
ั หา
เดิม ๆ ซึ่งจะท�ำให้สามารถจินตนาการและสร้างทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
การวิเคราะห์โลกทัศน์และวาทกรรมในด้านศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม จะแสดง
กรอบความคิดเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น จากตัวอย่างข้างต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร ทางเลือกของฉากทัศน์หนึ่งอาจเป็นภาพอนาคตของการเพิ่มจ�ำนวนประชากรตามโลกทัศน์
ด้านศาสนาทีส่ ง่ เสริมการเพิม่ ประชากรและไม่ยอมรับการคุมก�ำเนิด หรือภาพอนาคตตามโลกทัศน์เชิง
วัฒนธรรมแนวเสรีนิยม ซึ่งเชื่อในสิทธิสตรีในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายตนเอง ในด้านการตั้งครรภ์
และการท�ำแท้ง รวมถึงการเลีย้ งดูบตุ รและบทบาทของผูช้ ายในเรือ่ งนี้ การวิเคราะห์โลกทัศน์และวาท
กรรมจึงเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซ�ำ้ ซากด้วยแนวคิดเชิงวิพากษ์ทเี่ ปิดมุมมองของ
การศึกษาอนาคตให้กว้างยิ่งขึ้น
สาเหตุชั้นที่ 4 คือต�ำนาน (myth) และอุปลักษณ์ (metaphor) ซึ่ง เป็นสาเหตุเบื้องลึกที่สุด โดย
เรือ่ งเล่าทีแ่ สดงการรับรูท้ อี่ ยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกและความรูส้ กึ ร่วมกันของคนในสังคมเกีย่ วกับปรากฏการณ์
หรือปัญหา เช่น การมองประชากรที่ไม่ใช่จากมุมมองของสถิติ แต่มองประชากรเป็นชุมชน เป็นส่วน
หนึ่งของเพื่อนร่วมโลก ฯลฯ สาเหตุระดับนี้เป็นพื้นฐานเบื้องลึกของโลกทัศน์ที่ต้องการวิเคราะห์ ค�ำ
ศัพท์ทใี่ ช้สอื่ ถึงสาเหตุระดับนีม้ กั ฟังดูกว้าง ๆ ไม่มกี รอบชัดเจน และมักสือ่ ถึงภาพลักษณ์อะไรบางอย่าง
ทีส่ ะท้อนอารมณ์มากกว่าตรรกะ การวิเคราะห์สาเหตุในระดับนีล้ งไปลึกถึงอัตลักษณ์และความเป็นตัว
ตน (identity) ในระดับอารยธรรม และในระดับข้อสมมติเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่อาจไม่เป็น
ไปตามหลักเหตุผล อาทิ ข้อสมมติและมโนทัศน์เกีย่ วกับเวลา เกีย่ วกับหลักเหตุผล และเกีย่ วกับการเป็น
ผูก้ ระท�ำการ (agency) ของมนุษย์ อาทิ ผู้คนในแต่ละสังคมวัฒนธรรมมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเวลาที่แตก
ต่างกัน นักวิทยาศาสตร์อาจมองอนาคตเป็นเรือ่ งของความเป็นไปได้ทางสถิติ ในขณะทีค่ วามเชือ่ ในบาง
ศาสนาที่อนาคตขึ้นอยู่กับการก�ำหนดของพระเจ้า ในบางสังคม เช่น สังคมอเมริกัน เชื่อว่า อนาคตไม่มี
ขีดจ�ำกัดและเต็มได้ดว้ ยทางเลือกและโอกาส แต่ในบางสังคม เช่น สังคมจีนอาจเชือ่ ตามหลักขงจือ๊ ทีว่ า่
ทางเลือกและโอกาสไม่ได้เป็นไปตามการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล แต่ขนึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไขและบริบทของ
ครอบครัวและบรรพบุรุษ86
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แผนภาพที่ 22
วิธีการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ

ดัดแปลงจาก: Inayatullah (2009)

ความเข้าใจในสาเหตุของประเด็นปัญหาท�ำให้สามารถสร้างฉากทัศน์ในแต่ละระดับและสามารถ
ระบุนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ฉากทัศน์ในระดับเหตุการณ์แสดงเนื้อหา
เชิงเครื่องมือ (instrumental) ฉากทัศน์ในระดับเหตุผลทางสังคมระบุถึงนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัจจัย
ขับเคลือ่ นในขณะทีฉ่ ากทัศน์ในระดับวาทกรรมและโลกทัศน์พยายามจัดการกับความแตกต่างระดับพืน้
ฐานและเชิงโครงสร้าง ส่วนฉากทัศน์ในระดับต�ำนานหรืออุปลักษณ์มุ่งใช้เรื่องเล่า กลอน หรือศิลปะใน
การฉายภาพอนาคตที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของคน นักอนาคตศาสตร์สามารถใช้วิธีการ CLA
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยประเด็นที่ต้องการศึกษาและคาดการณ์ส�ำหรับอนาคต ในขณะเดียวกัน
สามารถใช้วิธีการนี้ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
สร้างภาพอนาคตและการวางแผนที่เปิดกว้างส�ำหรับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
วิธกี าร CLA สามารถใช้ในการตัง้ กรอบความคิดในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและประเด็นส�ำหรับอนาคต
ที่ให้ความส�ำคัญกับบริบทและเงื่อนไข โดยแบ่งบริบทออกเป็น 4 ระดับดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ความ
ท้าทายในการวิเคราะห์แนวนี้คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุในแต่ละระดับ และนัยส�ำหรับ
ภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละระดับ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถช่วยสร้างทางเลือก
และวิธแี ก้ไขปัญหา ทัง้ ในเชิงนโยบาย มาตรการหรือนวัตกรรมทีม่ ผี ลระยะยาวกว่าวิธแี ก้ไขปัญหาระยะ
สัน้ ทีแ่ ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบนั วิธกี ารนีย้ งั เปิดโอกาสให้มกี ารสร้างทางเลือกอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์
โดยคนกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมกระบวนการแบบมีสว่ นร่วม ข้อดีและประโยชน์สำ� คัญของวิธกี ารนีจ้ งึ ไม่ได้
อยู่เพียงแค่การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุเชิงลึก แต่เป็นวิธีการที่ช่วยสร้างทางเลือกส�ำหรับอนาคตที่ลงลึก
และเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
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ขั้นตอนและวิธีการ
การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการศึกษาอนาคตและคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
อื่น ๆ ที่ได้น�ำเสนอมาแล้ว ชุดวิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุคือวิธี
การที่ใช้อยู่ทั่วไปในงานวิจัยเชิงคุณภาพในด้านสังคมศาสตร์ ทั้งกลุ่มวิธีการเชิงโครงสร้าง (Structured approach) เช่น การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และกลุ่มวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ
(Thematic analysis) เช่น วิธีการทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
ขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ชั้นสาเหตุเริ่มจากการก�ำหนดหน่วยวิเคราะห์
(unit of analysis) ที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ต้องการศึกษา ส�ำหรับงานคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
งานในส่วนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการก�ำหนดกรอบการคาดการณ์ (scoping) จากนั้น ผู้ศึกษาจะท�ำความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ แล้วจึงด�ำเนินกระบวนการก�ำหนดรหัส (coding) โดยเริ่มจากการ
ก�ำหนดรหัสเพื่อจ�ำแนกข้อมูลแบบกว้าง (open coding) เพื่อกวาดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่สนใจ จากนั้น จึงเป็นการค้นหาข้อความเฉพาะแล้วกรอกข้อความนั้นลงในตารางบันทึกข้อมูล
(coding sheet) เพื่อน�ำไปแบ่งกลุ่มและจ�ำแนกประเภทต่อไป ขั้นตอนท้ายสุดเป็นการสังเคราะห์หา
นัยและความหมายเชิงนามธรรม (abstracting) ของข้อความที่ได้วิเคราะห์มาตามกรอบแนวคิดชั้น
สาเหตุทั้ง 4 ระดับที่ได้อธิบายมาข้างต้น ทั้งนี้ ความหมายที่จ�ำแนกออกมาเป็นกลุ่ม (category) ตาม
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถน�ำมาใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างภาพอนาคตทางเลือกหรือฉาก
ทัศน์ได้ ในท�ำนองเดียวกัน การวิเคราะห์ชนั้ สาเหตุดว้ ยด้วยวิธกี ารทฤษฎีฐานรากจะมุง่ ค้นหากลุม่ หัวข้อ
หรือแกนเรือ่ ง (theme) ทีม่ คี วามหมายทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ ในระดับสาเหตุเชิงระบบ โลกทัศน์และต�ำนาน
ซึ่งน�ำใช้เป็นแกนในการสร้างฉากทัศน์ได้เช่นกัน
การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุยังนิยมใช้ร่วมกับการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมักเป็นการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์อนาคตทางเลือกอาจท�ำได้
โดยนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญก็ตาม แต่ความหลากหลายทางความคิด มุมมองและค่านิยมของผู้เข้า
ร่วมที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน จะเพิ่มทางเลือกของอนาคตที่สามารถวิเคราะห์และจินตนาการได้
ด้วยเหตุนี้ การเตรียมการและด�ำเนินการประชุมโดยนักอนาคตศาสตร์และกระบวนกรจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ เพราะค�ำถามทีท่ า้ ทายประกอบกับกระบวนการทีเ่ หมาะสมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการสนทนา
จะท�ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดจินตนาการและแสดงมุมมองเชิงลึกได้
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สรุป
เนือ้ หาในบทนีส้ รุปองค์ประกอบหลักของวิธกี ารส�ำคัญในการศึกษาอนาคตทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
และใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์และนักวิเคราะห์ด้านการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมทั้งวิธีการ เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งที่เน้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญและนักคาดการณ์มืออาชีพ และที่
เน้นส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป แต่ละวิธีย่อมมีข้อดีข้อด้อยแตกต่าง
กัน ในการศึกษาอนาคตและคาดการณ์เพือ่ การวางแผนและด�ำเนินการต่อ นักวิเคราะห์และนัก
วางแผนต้องเลือกใช้วธิ กี ารและเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม และอาจผสมผสานวิธกี ารต่าง ๆ เข้าด้วย
กัน เท่าที่ทรัพยากรและเวลาจะเอื้ออ�ำนวย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคาดการณ์ครอบคลุม
ความเป็นไปได้ในอนาคตในทุกมิติที่ส�ำคัญ
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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
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การคาดการณ์
เพื่อการวางแผน
วัตถุประสงค์ส�ำคัญประการหนึ่งของการศึกษาอนาคตคือการสร้างข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ที่
สามารถใช้ได้ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาทีต่ อบโจทย์ความต้องการของ
สังคม ทั้งนี้ กิจกรรมทางวิชาการด้านอนาคตศาสตร์และการคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงสร้างสถาบันที่เหมาะสม กล่าวคือ
ประเทศใดที่ให้ความส�ำคัญกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ก็จะมีการพัฒนาระบบการคาดการณ์
ระดับชาติ (national foresight system) ที่ดี ซึ่งในที่นี้หมายถึงสถาบัน (institutions) และองค์กร
(organizations) ที่เป็นโครงสร้างของกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เพื่อการ
ตัดสินใจขององค์กร ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการวางแผนนโยบายและ
การด�ำเนินโครงการ ค�ำว่าสถาบันในที่นี้ครอบคลุมทั้งกฎหมาย ระเบียบและกระบวนการอย่างเป็น
ทางการ และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไม่เป็นทางการ รวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
หรือการสร้างเครือข่ายที่มีพันธกิจด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์
เนื้อหาในบทนี้อธิบายแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และโครงสร้างเชิง
สถาบันทีร่ องรับกิจกรรมดังกล่าวในระดับประเทศ โดยยกตัวอย่างระบบสถาบันระดับชาติของประเทศ
ที่มีความก้าวหน้าในกิจกรรมด้านอนาคตศึกษา โดยเฉพาะการคาดการณ์เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ตัวอย่างที่เลือกมาคือฟินแลนด์และสิงคโปร์ ทั้งสองประเทศนี้ได้รับการ
ยอมรับในวงการอนาคตศาสตร์ระดับโลกว่า ได้พฒ
ั นาระบบคาดการณ์ระดับประเทศทีก่ า้ วหน้าไปมาก
เนือ้ หาส่วนแรกเป็นการทบทวนแนวคิดและหลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการคาดการ์เชิงยุทธศาสตร์ และ
ส่วนที่สองและสามเป็นตัวอย่างจากฟินแลนด์และสิงคโปร์ตามล�ำดับ
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การคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์
แนวคิดหนึ่งที่เชื่อมการคาดการณ์เข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic planning) คือ
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้ล่วงหน้า (foreknowledge) และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการทหาร ด้านธุรกิจหรือด้านอืน่ ๆ การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการทีเ่ สริม
สร้างความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการเข้าใจมิติที่หลากหลายของอนาคต ทั้งความเสี่ยงและ
โอกาสที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น สถานการณ์บนเส้นทางบังคับ (path dependency) ปัจจัยขับเคลื่อน แรง
จูงใจ ทรัพยากร รวมถึงสาเหตุกับผลลัพธ์ของทางเลือกอนาคต ทั้งอนาคตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ อนาคตที่
น่าจะเกิดขึน้ และอนาคตทีค่ าดหวังให้เกิดขึน้ วัตถุประสงค์หลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์จงึ อยู่
ทีก่ ารช่วยให้บคุ คลหรือองค์กรสามารถตัดสินใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ในการวางแผนและด�ำเนินการเชิงยุทธศาสตร์1
ขั้นตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์คล้ายคลึงกับกระบวนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ทวั่ ไป นักอนาคตศึกษาและนักคาดการณ์ได้แบ่งขัน้ ตอนไว้หลายแบบ ยกตัวอย่างเช่นแอน
ดี ไฮนส์ (Andy Hines) และปีเตอร์ บิชอบ (Peter Bishop) แบ่งขัน้ ตอนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
ไว้ 6 ขั้นตอน2 ได้แก่
1. การก� ำ หนดกรอบ (framing) คื อ การก� ำ หนดแนวทางเกี่ ย วกั บ หลั ก การเหตุ ผ ล
วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะท�ำงาน และแนวทางการท�ำงาน
2. การกวาดสัญญาณ (scanning) คือการก�ำหนดขอบเขตของการศึกษา ระบบและองค์
ประกอบ ประวัติศาสตร์ รวมถึงบริบทของประเด็นที่ต้องการศึกษา
3. การคาดการณ์ (forecasting) คือการใช้ขอ้ มูลจากการกวาดสัญญาณในการวิเคราะห์หา
ปัจจัยขับเคลื่อน ความไม่แน่นอน และทางเลือกอนาคต
4. การตั้งวิสัยทัศน์ (visioning) คือการวิเคราะห์หานัยของผลจากการคาดการณ์ และตั้ง
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือกลุ่มเป้าหมาย
5. การวางแผน (planning) คือการพัฒนายุทธศาสตร์และทางเลือกของกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
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6. การด�ำเนินการ (acting) คือการสือ่ สารและเผยแพร่ผลการคาดการณ์ไปสูผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย และสร้างแนวทางการด�ำเนินงาน รวมไปถึงการพัฒนาระบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์
(strategic thinking) และการวิเคราะห์เชิงลึกให้เป็นสถาบัน (institutionalization)
กระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างมากจากข้อเสนอของโจเซฟ โวรอส (Joseph Voros)201 ซึ่งระบุ
ขั้นตอนหลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี202
้
1. การน�ำเข้าข้อมูล (input) กิจกรรมหลักของขั้นตอนนี้คือการตรวจจับว่าเกิดอะไรขึ้นด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทั้งวิธีการพื้นฐานในการเก็บข้อมูล เช่น การส�ำรวจภาคสนาม การสัมภาษณ์
การระดมสมอง วิธกี ารเดลฟาย รวมถึงวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ เช่น วิธกี ารท�ำเหมืองข้อมูล
ระบบการเตือนล่วงหน้า (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) การวิเคราะห์ขนั้ ต่อไปพยายามลงลึกลงไปอีก เพือ่ หาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ วิ ธีการคาดการณ์ในส่วนนี้มีตั้งแต่การให้
เหตุผลเชิงอุปนัย การพิสจู น์วา่ เป็นเท็จ (falsification) และการวิเคราะห์รปู แบบ (pattern
analysis) ไปจนถึงวิธีการเฉพาะในด้านอนาคตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ การ
วิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มหภาค (macrohistorical analysis)
4. การมองอนาคต (prospection) การวิเคราะห์ส่วนนี้มองไปในอนาคต แล้วถามว่า อะไร
มีโอกาสเกิดขึน้ ได้บา้ ง โดยใช้วธิ กี ารหลากหลาย เช่น การสร้างฉากทัศน์ การสร้างวิสยั ทัศน์
ไวลด์คาร์ด วิธกี ารหงส์ดำ� การพยากรณ์ยอ้ นกลับ รวมถึงการคิดเชิงยุทธศาสตร์ทใี่ ช้อยูท่ วั่ ไป
ในการวางแผนยุทธศาสตร์
5. น�ำเสนอผลลัพธ์ (outputs) มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็นผลผลิตทีจ่ บั ต้องได้ เช่น รายงานทีส่ อื่ สารและ
เผยแพร่ผลลัพธ์การคาดการณ์ทไี่ ด้มาให้ชดั เจน และทางเลือกส�ำหรับการตัดสินใจ ผลลัพธ์ที่
จับต้องไม่ได้ เช่น การปรับทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้เกี่ยวกับงานวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์
6. วางแผนยุทธศาสตร์ (strategy) ขัน้ ตอนท้ายสุดของกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
คือการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะด�ำเนินการต่อไป
แผนภาพที่ 23 แสดงให้เห็นว่า การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นขัน้ ตอนพืน้ ฐานในการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การท�ำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาโดยวิธีการกวาดสัญญาณ
(scanning) เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นอนาคตทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (strategic thinking) จากนั้นจึง
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ตัดสินใจเลือกเส้นทางยุทธศาสตร์ไหนที่จะน�ำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ขององค์กรหรือของนโยบาย
สาธารณะ (strategic decision making) เมื่อก�ำหนดเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วจึงเป็นการวางแผนราย
ละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อด�ำเนินการตามแผนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ต่อไป
กระบวนการข้างต้นเป็นพืน้ ฐานของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทอี่ งค์กรและรัฐบาลหลายแห่ง
ทัว่ โลกได้นำ� ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตอ่ ตามเงือ่ นไขและบริบทของแต่ละพืน้ ที่ ส่วนในภาคธุรกิจ การ
คาดการณ์ธรุ กิจ (corporate foresight) คือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทใี่ ช้ในระดับบริษทั เพือ่ สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลหลายประเทศได้สร้างสถาบันและ
องค์กรขึน้ มาโดยเฉพาะเพือ่ การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ตามตัวอย่าง
ที่น�ำเสนอในส่วนต่อไป
แผนภาพที่ 23
การคาดการณ์ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
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การคาดการณ์
เพื่อกำ�หนด
นโยบายสาธารณะ
รัฐบาลในหลายประเทศให้ความส�ำคัญกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้มุ่งเฉพาะที่ประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง แต่เปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ข้ามขอบเขตของสาขานโยบายและขอบเขตองค์กรที่
มีอยู่แต่ดั้งเดิม การใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการก�ำหนดนโยบายสาธารณะแต่เดิมเน้น
ไปที่นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ในระยะหลังได้ขยายขอบเขตเนื้อหา
ให้ครอบคลุมประเด็นด้านอื่นมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ3 กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้การก�ำหนดและวางแผน
นโยบายสาธารณะเป็นไปได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างฐานชฃข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ระบบเกีย่ วกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทีม่ ผี ลกระทบส�ำคัญต่อประเทศ รวมถึงเป็นพืน้
ฐานของการสร้างวิสยั ทัศน์และทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ อีกทัง้ ยังเป็นกระบวนการกระตุน้ การเรียนรู้
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรและในสังคมทั่วไป
กลุม่ ประเทศประชาคมยุโรป (European Union) ให้ความส�ำคัญกับการคาดการณ์มาได้ระยะหนึง่
แล้ว โดยเฉพาะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศสมาชิกอียูได้ด�ำเนินโครงการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้สร้างสถาบันและองค์กรที่ด�ำเนินกิจกรรม
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในรัฐบาลของประชาคมยุโรปเองและในรัฐบาลของแต่ละประเทศ
สมาชิก
รูปแบบสถาบันด้านการคาดการณ์มีทั้งที่เป็นหน่วยงานชัดเจน เช่น หน่วยงานคาดการณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Foresight Unit) ภายใต้ EU Dictorate
General for Research และรูปแบบทีเ่ ป็นเครือข่ายขององค์กรและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอนาคตศึกษา เช่น
เครือข่ายติดตามการคาดการณ์แห่งยุโรป (European Foresight Monitoring Network) นอกจากนี้
ยังมีระบบวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายแห่งยุโรป (European Strategy and Policy Analysis
System) ที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาและระบุแนวโน้มระยะยาวระดับโลกในด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ว่าแนว
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โน้มเหล่านีจ้ ะมีผลต่อประชาคมยุโรปอย่างไรบ้าง ทัง้ นี้ สถาบันศึกษาความมัน่ คง (Institute for Security Studies) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ด�ำเนินการของ
ระบบคาดการณ์ดังกล่าว
กิจกรรมด้านการคาดการณ์ของประชาคมยุโรปโดยมากอยู่ในรูปแบบของแผนงานและโครงการ
ซึง่ มีผลผลิตหลักเป็นรายงาน บทความและสิง่ ตีพมิ พ์ทนี่ ำ� ไปใช้วเิ คราะห์เพือ่ วางแผนนโยบายระดับทวีป
ตัวอย่างส�ำคัญของโครงการคาดการณ์ของประชาคมยุโรป ได้แก่ โครงการ COST Action 22: Advancing Foresight Methodologies ในระหว่าง พ.ศ. 2547-2550 ซึ่งเน้นการพัฒนาวิธีการคาดการณ์4
โครงการ ERA-Net ซึ่งส่งเสริมเครือข่ายด้านการคาดการณ์ระหว่างประชาคมยุโรปกับประเทศสมาชิก
โดยการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทั้งในด้านวิธีการ กรอบด้านการเงิน
และกฎหมาย และการวิเคราะห์ประเด็นที่ข้ามพรมแดนประเทศ5 นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย Interconnecting Knowledge (iKNOW) ซึ่ง เน้นการคาดการณ์แบบการกวาดสัญญาณ รวมถึงเหตุการณ์
ที่เป็นเหตุไม่คาดฝันหรือไวลด์คาร์ดและสัญญาณอ่อน แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบของ
เหตุการณ์เหล่านี้ต่อยุโรปและทั่วโลก โครงการดังกล่าวยังพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ Horizon Scanning 2.0 ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี web 2.0 ในการสร้างการมีส่วนร่วมแบบล่างขึ้นบน (bottom-up)
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย6 โครงการคาดการณ์บางโครงการมุง่ เน้นประเด็นเนือ้ หาหรือพืน้ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เช่น โครงการอนาคตของการพัฒนาภูมิภาค (Futures for Regional Development) ที่มุ่งพัฒนาชุด
เครื่องมือคาดการณ์เพื่อการวางแผนภาคในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป7
นอกจากระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับประชาคมยุโรปแล้ว ประเทศสมาชิกแต่ละแห่ง
ยังพัฒนาระบบคาดการณ์ระดับชาติเป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส ระบบการคาดการณ์เพื่อ
การวางแผนนโยบายระดับประเทศพัฒนามาตัง้ แต่สมัยทศวรรษที่ 1960 โดยในปัจจุบนั มีองค์ประกอบ
ส�ำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ศูนย์วเิ คราะห์ยทุ ธศาสตร์ (Centre d'analyse stratégique) ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นที่
ปรึกษาให้กบั รัฐบาลฝรัง่ เศสและขึน้ ตรงกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์วเิ คราะห์ยทุ ธศาสตร์นกี้ อ่ ตัง้ ขึน้ ใน
พ.ศ. 2549 โดยพัฒนามาแทนที่ Commissariat Général du Plan ซึง่ เป็นหน่วยงานด้านการวางแผน
พัฒนาหลักของฝรัง่ เศสทีม่ าตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ศูนย์ดงั กล่าวท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์และให้คำ�
ปรึกษากับรัฐบาลในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ในระยะกลางและระยะยาว
องค์ประกอบที่สองของระบบคาดการณ์ระดับชาติของฝรั่งเศสคือ DATAR (Délégation a
l’Aménagement du Territorire et a l’Action Régionale) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจเพื่อคาด
การณ์และวางนโยบายระดับภูมิภาค ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ผลลัพธ์จากกิจกรรมขององค์กรนี้จะใช้ใน
การวางแผนพัฒนาภูมิภาค แต่มีส�ำนักงานที่อยู่นอกประเทศฝรั่งเศสด้วย เพื่อเก็บข้อมูลและประสาน
งานกับต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของฝรั่งเศส
องค์ประกอบที่สามคือกลุ่ม Futuribles ซึ่งก่อตั้งโดยแบร์ทร็อง เดอ จูวีเนล (Bertrand de
Jouvenel) ใน พ.ศ. 2503 องค์กรนี้ประกอบไปด้วยส�ำนักพิมพ์ Futuribles Press ที่ตีพิมพ์วารสาร
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Futuribles Journal และ Futuribles Newsletter ฝ่ายวิจยั และให้คำ� ปรึกษา Futuribles Research
and Consulting และฝ่ายวิรัชกิจ Futuribles International
อีกประเทศหนึ่งที่มีระบบคาดการณ์เพื่อการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์คือสวีเดน สถาบัน
อนาคตศึกษา (Institute for Futures Studies) และหน่วยงานด้านการวางแผนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ของรัฐบาล องค์กรในระดับเมืองและระดับภูมภิ าค รวมถึงบริษทั เอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งในสวีเดน
ต่างมีหน่วยงานย่อยทีท่ ำ� หน้าทีว่ เิ คราะห์และคาดการณ์แนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ถือได้
ว่าสวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่การคาดการณ์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในทุกภาคส่วนของการบริหาร
จัดการและการธุรกิจ8 ในการวางแผนนโยบายสาธารณะ มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนระหว่างงานคาด
การณ์ที่ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต ซึ่งโดยมาก
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง กับงานด้านการร่างเนื้อหาในแผนการพัฒนา ซึ่ง
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานวางแผนของรัฐบาล
สถาบันอนาคตศึกษา (Framtidsstudier) เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการคาดการณ์ระยะ
ยาวเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต ไปพร้อมกับการกระตุ้นการอธิปรายสาธารณะในวง
กว้างในทุกภาคส่วนของสังคม การบริหารจัดการและการท�ำงานของสถาบันนี้ยึดหลักการความอิสระ
ทางการเมือง โดยมีสถานะเป็นมูลนิธิ แต่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยส่วนใหญ่จากกระทรวงการศึกษา
และวิจยั (Ministry of Education and Research) โครงการคาดการณ์ของสถาบันนีค้ รอบคลุมตัง้ แต่
ประเด็นระยะยาวมาก (50-100 ปี) และระยะยาว (10-30 ปี) และมีหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่อง
ประชากรและสังคมสูงวัย ตลาดแรงงานของสวีเดนในบริบทประชาคมยุโรป การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการผังเมือง9
การคาดการณ์ถอื เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของการวางแผนนโยบายสาธารณะในสวีเดน ก่อนการออก
นโยบายปฏิรปู สังคมทีส่ ำ� คัญ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะใช้วธิ กี ารด้านอนาคตศึกษาเพือ่ สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และใช้เครือ่ งมือด้านอนาคตศึกษาในการจัดล�ำดับความส�ำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ ไปพร้อมกับการประมวลและเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การอภิปรายสาธารณะไปพร้อมกับการสร้างความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับความท้าทายในอนาคต
ของประเทศ
ส่วนในทวีปอืน่ ได้มกี ารพัฒนาระบบคาดการณ์ระดับชาติในหลายประเทศด้วยกัน เช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่น สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Science and
Technology Policy) ได้พัฒนาระบบคาดการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2514
เป็นต้นมา สถาบันดังกล่าวด�ำเนินโครงการคาดการณ์ระดับประเทศครั้งใหญ่ทุก ๆ 5 ปี เพื่อประมวล
ข้อมูลและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกันแนวโน้มในอนาคต องค์ประกอบส�ำคัญของการคาดการณ์ระดับชาติ
ของญี่ปุ่นคือการส�ำรวจเดลฟายขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเข้าร่วมถึงกว่า 6,700 คน
ผลลัพธ์จากการส�ำรวจเดลฟายและการคาดการณ์ดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายใน
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน นักวิจัยและวิชาการ ช่วงเวลาในการคาดการณ์อยู่ที่
ประมาณ 30 ปี
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แม้ว่าโครงการคาดการณ์ระดับชาติของญี่ปุ่นมุ่งเน้นการส�ำรวจประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นหลัก แต่วธิ กี ารส�ำรวจและวิเคราะห์นนั้ ไม่ได้เน้นเฉพาะข้อมูลและมุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสาขาด้าน “อุปทาน”ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั นวัตกรรมเท่านัน้ แต่กระบวนการนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับแนวคิด
และข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญจากฝั่ง “อุปสงค์” คือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วยเช่นกัน วิธี
การที่ใช้ในการคาดการณ์มีทั้งการส�ำรวจเดลฟาย การสร้างฉากทัศน์ การก�ำหนดวิสัยทัศน์พร้อมด้วย
การระบุวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ท�ำให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์นั้น10
นอกจากญีป่ นุ่ แล้ว สิงคโปร์นบั เป็นอีกประเทศหนึง่ ในเอเชียทีช่ ว่ งหลังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ เนือ้ หาในส่วนต่อไปจะน�ำเสนอกรณีศกึ ษาของฟินแลนด์และสิงคโปร์ ซึง่ ต่างได้รบั การยอมรับ
ในวงการอนาคตศาสตร์ระดับโลกว่า ได้พัฒนาระบบคาดการณ์ที่ช่วยก�ำหนดนโยบายสาธารณะของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบคาดการณ์
ของฟินแลนด์
ฟินแลนด์ได้รบั การยอมรับจากวงการอนาคตศึกษาว่า เป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาระบบคาดการณ์ระดับ
ชาติทที่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรได้เป็น
อย่างดี จากการวิเคราะห์ของทูโอโม คูโอซา (Tuomo Kuosa) ระบบคาดการณ์ระดับชาติของฟินแลนด์
ไม่เคยมีองค์กรใหญ่ของรัฐทีถ่ อื บทบาทและท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรแม่หรือเป็นร่มใหญ่ของหน่วยงานหรือ
เครือข่ายย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีการบริหารจัดการแบบบนลงล่าง (top-down) แต่เป็นระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์แบบเครือข่าย โดยมีทั้งหน่วยงานและเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และทั้งหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมไปถึงความร่วมมือและพันธมิตรระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่ายเหล่านี11้
คุณลักษณะหลักของระบบคาดการณ์ระดับชาติของฟินแลนด์คอื ความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อน เป็นพลวัต
และมีการซ้อนทับและร่วมมือกันระหว่างองค์กรและเครือข่ายทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับการคาดการณ์และ
อนาคตศึกษา ในทางกลับกัน ระบบคาดการณ์ระดับชาติของสิงคโปร์มโี ครงสร้างด้านองค์กรและสถาบัน
ที่ชัดเจนมากกว่า แนวทางการด�ำเนินงานของฟินแลนด์จึงเป็นแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) มากกว่า
กรณีของสิงคโปร์ ด้วยลักษณะดังกล่าว กิจกรรมการคาดการณ์ของฟินแลนด์จึงมีความยืดหยุ่นสูง และ
สามารถขยายกิจกรรมให้ครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างแพร่หลาย จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การคาดการณ์จึงมักมีจ�ำนวนมาก12
ระบบคาดการณ์ระดับชาติของฟินแลนด์มีอยู่ 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
รายงานการคาดการณ์ของรัฐบาลฟินแลนด์
ทุกครัง้ ทีร่ ฐั บาลใหม่ในฟินแลนด์เริม่ ปฏิบตั หิ น้าที่ จะมีการประกาศแผนงานรัฐบาล (Government
Program) ส�ำหรับวาระทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั งิ าน ซึง่ โดยมากคือสีป่ ี แผนงานรัฐบาลนีป้ ระกอบด้วยวิสยั ทัศน์
เป้าหมาย นโยบาย และแผนปฏิบตั กิ ารส�ำหรับกระทรวงและหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ซึ่งระบุแผนงานย่อย
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานขึ้ น มาตามกรอบที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแผนงานรั ฐ บาลนั้ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของ
การเตรี ย มแผนงงานดังกล่าวคือเอกสารที่เรียกว่ารายงานการคาดการณ์ของรัฐบาล (Government
Foresight Report) ซึง่ แสดงแนวโน้มและประเด็นความท้าทายในการพัฒนาของประเทศในระยะ 20-30
ปีในอนาคต เนื้อหาในรายงานจะใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการด�ำเนินนโยบาย
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ของรัฐบาล รายงานดังกล่าวจัดท�ำโดยหน่วยวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis Unit) ภายใต้ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
รายงาน ในรายงานแต่ละฉบับจะมีหวั ข้อหลักทีเ่ ลือกมาเฉพาะในแต่ละครัง้ โดยทีห่ น่วยวิเคราะห์นโยบาย
ของรัฐบาลจะท�ำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิจัย หน่วยงานที่ปรึกษา และองค์กรรัฐหน่วยอื่น ๆ
เพื่อจัดเตรียมและคัดเลือกหัวข้อหลักส�ำหรับรายงานครั้งต่อไป
รายงานการคาดการณ์ของรัฐบาลมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารรัฐ
กิจของฟินแลนด์ นอกจากเป็นเอกสารทีแ่ สดงถึงวิสยั ทัศน์ระยะยาวแล้ว ยังเป็นเอกสารทีส่ ง่ มอบต่อให้
รัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นจากผูแ้ ทนราษฎร ขัน้ ตอนของการจัดท�ำรายงานดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่การริเริม่ และ
จัดเตรียมโครงการโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาล โดยอาจท�ำงานร่วมกับคณะทีป่ รึกษาภายนอก จากนัน้ จึงมี
การจัดตั้งคณะท�ำงาน ซึ่งท�ำหน้าที่จัดเก็บ ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยอาจจัดประชุม
กลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
เมื่อรายงานแล้วเสร็จ รัฐบาลจะส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคต
(Futures Committee) ภายใต้รัฐสภาฟินแลนด์ ซึ่งจะน�ำผลจากรายงานดังกล่าวไปหารือในการ
ประชุมกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อน�ำเสนอผลการวิเคราะห์และรับฟังความเห็น
จากประชาชน คณะกรรมการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภาจะท�ำหน้าทีป่ ระมวลผลจากกระบวนการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน แล้วน�ำเสนอรัฐบาลต่อไป รายงานการคาดการณ์ของฟินแลนด์จึงเป็นมากกว่าสิ่งตี
พิมพ์ที่เผยแพร่ทั่วไป เนื่องจากการด�ำเนินการตามข้อค้นพบและข้อเสนอของรายงานนี้มักใช้เวลานาน
กว่า 4 ปี นั่นหมายความว่า รัฐบาลสมัยต่อไปยังต้องด�ำเนินการบางส่วนตามรายงานการคาดการณ์นั้น
นอกเหนือจากรายงานการคาดการณ์ของรัฐบาลแล้ว ยังมีรายงานอื่นอีกที่หน่วยงานในรัฐบาล
ฟินแลนด์ใช้ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ เครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาล (Government
Foresight Network) จัดท�ำรายงานบริบทการก�ำหนดนโยบายของฟินแลนด์ (Policy-Making Environment Report) นอกจากนี้ ทุกกระทรวงต้องจัดท�ำการประมวลภาพอนาคต (Ministries Future
Reviews) ซึ่งวิเคราะห์ภาพรวมของประเด็นปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นไปได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละกระทรวง สภาเศรษฐกิจ (Economic Council) และ
กระทรวงการคลังของฟินแลนด์จัดท�ำรายงานที่คาดการณ์อยู่เป็นประจ�ำทุกปี ในการนี้ สภาเศรษฐกิจ
ของฟินแลนด์ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สถาบันวิจัยและองค์กรที่ปรึกษา เพื่อเลือกหัวข้อ
ส�ำหรับการศึกษาอนาคตและจัดท�ำรายงานที่ส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป13
เครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาลฟินแลนด์
อีกองค์ประกอบหนึ่งของระบบคาดการณ์ของฟินแลนด์คือเครือข่ายการคาดการณ์ของรัฐบาล
(Government Foresight Network) ซึ่งมีส�ำนักนายกรัฐมนตรีท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นเจ้า
ภาพในการประสานงานในกระบวนการคาดการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ด้านการคาดการณ์และอนาคตศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด สมาชิกหลักของเครือข่ายที่เป็น
ทางการนี้ประกอบด้วยผู้แทน 2 คนจากแต่ละกระทรวงในรัฐบาลฟินแลนด์ รวมทั้งหมด 12 กระทรวง
และเจ้าหน้าที่เลขานุการอีก 4 คน รวมเป็น 28 คน
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วัตถุประสงค์หลักของเครือข่ายนี้คือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการคาดการณ์ ทั้งใน
เชิงสาระและในเชิงวิธกี าร โดยมีกจิ กรรมหลักคือการวิเคราะห์ปจั จัยขับเคลือ่ นทีผ่ ลต่อแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในการพัฒนา รวมไปถึงสัญญาณอ่อนแล้วระบุถึงประเด็นปัญหาและความรับผิด
ชอบทีซ่ อ้ นทับกันระหว่างหน่วยงาน เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทเี่ หมือนหรือแตกต่างกันระหว่างหน่วย
งาน แล้วจึงผลิตและเผยแพร่รายงานการคาดการณ์ เพือ่ น�ำเสนอต่อรัฐบาล รัฐสภาและสาธารณชนต่อไป
คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยอนาคต
รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ มักจัดตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ
พิจารณากฎหมายและติดตามการท�ำงานของรัฐบาล รัฐสภาของฟินแลนด์ก็แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญทั้งหมด 17 คณะ หนึ่งในนั้นคือคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคต (Parliament’s Committee
for the Future) ซึ่งจัดตั้งครั้งแรกเป็นคณะกรรมการวิสามัญใน พ.ศ. 2536 และยกระดับเป็นคณะ
กรรมการสามัญใน พ.ศ. 2543 คณะกรรมาธิการนี้ไม่ได้ท�ำหน้าที่ร่างและพิจารณากฎหมายเหมือน
กับคณะกรรมาธิการชุดอื่น แต่ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการคาดการณ์
ของรัฐบาล รวมถึงประเด็นเกีย่ วกับเทคโนโลยีและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสังคม คณะกรรมาธิการดัง
กล่าวสามารถเลือกหัวข้อและประเด็นในการวิเคราะห์และพิจารณาได้ตามดุลยพินจิ ของตนเอง ทีผ่ า่ นมา
คณะกรรมาธิการชุดนี้ผลิตและเผยแพร่เอกสารที่แสดงผลการประเมินเทคโนโลยีและประเด็นที่ส�ำคัญ
ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของการอภิปรายในรัฐสภาเมื่อต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง14
คุณลักษณะส�ำคัญของคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภาฟินแลนด์ แตกต่างจากรูปแบบ
ในประเทศอื่น เช่น ในรัฐสภาของเยอรมนี คณะกรรมาธิการรัฐสภาไม่ได้ด�ำเนินการศึกษาและประเมิน
อนาคตเอง แต่ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันวิจัยภายนอกให้ท�ำหน้าที่ส่วนนั้นแทน เพื่อให้กระบวนการ
และผลการวิเคราะห์มีความเป็นกลางและไม่ขึ้นกับแนวคิดทางการเมืองของผู้แทนในรัฐสภา แต่ใน
กรณีของฟินแลนด์ นักการเมืองที่อยู่ในคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการคาดการณ์
โดยเริ่มจากการก�ำหนดหัวข้อ ประเด็นและวิธีการคาดการณ์ ไปจนถึงการเข้าร่วมประชุมและเขียน
รายงานทีใ่ ห้ความเห็นอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ความตัง้ ใจของแนวทางแบบ
ฟินแลนด์นคี้ อื เพือ่ ให้นกั การเมืองเข้าใจประเด็นปัญหาและทางเลือกของวิธกี ารแก้ไขอย่างถ่องแท้ เพือ่
น�ำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น15
กลุ่มคาดการณ์ด้านแรงงาน สมรรถนะ และความต้องการด้านการศึกษา
นอกจากองค์กรและสถาบันระดับรัฐบาลและรัฐสภาแล้ว ยังมีการจัดตัง้ กลุม่ คาดการณ์เฉพาะด้าน
ขึ้นระหว่างกระทรวงต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจ
(Ministry of Employment and the Economy) กับกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มการคาดการณ์ร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2551
คือ เพื่อสร้างระบบคาดการณ์ส�ำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอาชีวะและ
ความต้องการด้านทักษะและสมรรถนะแรงงาน ทั้งนี้ กระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจได้เน้นการ
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คาดการณ์ระยะสัน้ เกีย่ วกับความต้องการแรงงานในภาพรวม และความต้องการด้านสมรรถนะแรงงาน
และการศึกษา ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการคาดการณ์ในเรื่องคล้ายกันแต่เน้นภาพระยะ
ยาว หน่วยงานทั้งสองได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกัน แล้วผลิตรายงานที่รัฐบาลและรัฐสภา
น�ำไปใช้ในการวางนโยบายต่อไป
เครือข่ายการคาดการณ์ของกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์
กองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ (SITRA) จัดตั้งขึ้นในรูปแบบองค์กรอิสระใน พ.ศ. 2510 ภายใต้การ
ก�ำกับของรัฐสภาฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสวัสดิการของประชาชนชาวฟินแลนด์
โดยเน้นทีป่ ระเด็นความท้าทายส�ำหรับอนาคตของฟินแลนด์ พันธกิจหลักของกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์
คือการพัฒนาระบบนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมหนึ่ง
ของกองทุนฯ คือการคาดการณ์ความท้าทายในอนาคต โดยการสนับสนุนการท�ำงานของเครือข่ายการ
คาดการณ์ระดับชาติ (National Foresight Network) ซึง่ ประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญรายสาขาและนัก
นโยบายที่ท�ำงานร่วมกันในการวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ
สมาคมและชมรมอนาคตศึกษาฟินแลนด์
นอกเหนือจากองค์กรและเครือข่ายแบบเป็นทางการทีจ่ ดั ตัง้ โดยรัฐบาลและรัฐสภาแล้ว ฟินแลนด์
ยังมีกลุม่ สมาคมและชมรมของนักอนาคตศาสตร์และอนาคตศึกษาอยูห่ ลายกลุม่ ด้วยกัน กลุม่ ทีม่ จี ำ� นวน
สมาชิกมากที่สุดคือสมาคมอนาคตศาสตร์แห่งฟินแลนด์ (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
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�ำหน้าที่ประสานงานของ
สถาบันศูนย์ FFRC เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในด้านอนาคตศาสตร์ และเป็นหนึ่งในสถาบันการ
ศึกษาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในโลกในด้านนี้ โครงการวิจยั และงานศึกษาอืน่ ของ FFRC ได้รบั เงินสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาระดับชาติของฟินแลนด์และจากประชาคมยุโรป17 ผลงานของ FFRC โดยมากเป็น
รายงานเชิงวิชาการมากกว่างานคาดการณ์ที่ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
บทบาทของหน่วยงานนี้จึงแตกต่างจากองค์กรด้านอนาคตศึกษาอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
รัฐบาลและรัฐสภา นอกจากสมาคมทั้งสองแล้ว ฟินแลนด์ยังมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของนัก
อนาคตศาสตร์ นักคาดการณ์ และผู้เชี่ยวชาญที่ในสาขาต่าง ๆ แผนภาพ 24 แสดงระบบคาดการณ์
ระดับประเทศของฟินแลนด์ องค์ประกอบทัง้ 6 กลุม่ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสถาบันเหล่านี้
กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของฟินแลนด์มักด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดกรอบและระเบียบ แผนพัฒนาของรัฐบาลก�ำหนดหัวข้อและทิศทางของการศึกษา
และคาดการณ์ของแต่ละกระทรวง ส�ำนักนายกรัฐมนตรีท�ำหน้าที่ประสานงานและแต่งตั้ง
คณะท�ำงานในด้านต่าง ๆ
2. เก็บรวบรวม ผลิตและประมวลข้อมูล หน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยเก็บรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหาแต่ละหัวข้อและประเด็น
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล หน่วยงานและสถาบันวิจยั วิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. ตีความ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีผลิตรายงานเกี่ยวกับอนาคต เงื่อนไขและบริบทของการ
ด�ำเนินโยบาย และผลการศึกษาของเครือข่ายอนาคตของรัฐบาล (Government Future
Network) ส่วนคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของรัฐสภา แสดงความเห็นและเสนอผล
การประเมินเทคโนโลยี พร้อมด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ
รายงานการคาดการณ์ต่าง ๆ
5. คาดการณ์ รายงานอนาคตที่ผลิตโดยรัฐบาลจะมีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ และสถานการณ์
สมมติที่ควรพิจารณา
6. ผลผลิตและเผยแพร่ การเผยแพร่รายงาน พร้อมกับการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
7. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ แต่ละหน่วยงานน�ำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อ
ส่งต่อไปยังสภาเศรษฐกิจ (Economic Council) และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนด
แผนการท�ำงานของรัฐบาล พร้อมกับพรรคการเมืองและคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
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ระบบคาดการณ์
ของสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับระบบคาดการณ์ระดับชาติ และได้พฒ
ั นาระบบสถาบัน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จุดเริ่มต้นของระบบ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์คอื การจัดตัง้ ส�ำนักงานตรวจจับความเสีย่ งและวางแผนฉากทัศน์
(Risk Detection and Scenario Planning Office) ภายใต้กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense)
ใน พ.ศ. 2534 หลังจากนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งส�ำนักงานวางแผนฉากทัศน์ (Scenario Planning
Office) ภายใต้แผนกบริการสาธารณะ (Public Service Division) ของส�ำนักนายกรัฐมนตรี (Prime
Minister’s Office) ใน พ.ศ. 2538 หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือการพัฒนาฉากทัศน์จากมุมมองใน
ภาพรวมของรัฐบาลสิงคโปร์18 ต่อมาใน พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์
(Strategic Policy Office) เพื่อสะท้อนบทบาทที่เน้นการเชื่อมโยงงานด้านการคาดการณ์กับงาน
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น
การพัฒนาครัง้ ใหญ่ของระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์คอื การจัดตัง้ แผนงานประเมิน
ความเสี่ยงและการกวาดสัญญาณ (Risk Assessment and Horizon Scanning Programme ) ใน
พ.ศ. 2548 และศูนย์การกวาดสัญญาณ (Horizon Scanning Centre) ใน พ.ศ. 2551 หลังจากนั้น
กิจกรรมด้านการคาดการณ์และศึกษาอนาคตได้แพร่ขยายไปทุกหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ โดย
จัดตั้งแผนกและกลุ่มงานที่ท�ำหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะในแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องจัดตั้ง
หน่วยงานประสานการท�ำงานของกลุ่มศึกษาอนาคตเหล่านี้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงจัดตั้งเครือข่ายอนาคต
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Futures Network) ขึ้นใน พ.ศ. 255319
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งศูนย์เพื่ออนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Centre for
Strategic Futures – CSF) ใน พ.ศ. 2552 ในฐานะหน่วยงานให้ค�ำปรึกษาภายในส�ำนักงานนโยบาย
ยุทธศาสตร์ (SPO) เพือ่ เน้นงานวิเคราะห์เกีย่ วกับประเด็นหัวข้อทีย่ งั มีการศึกษาอยูน่ อ้ ยหรือเป็นจุดบอด
และด�ำเนินโครงการวิจัยอนาคตระยะยาว ไปพร้อมกับการทดลองใช้วิธีการคาดการณ์ใหม่ที่ทันสมัย
มากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ ใน พ.ศ. 2558 ศูนย์ CSF ได้ยกระดับเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์หนึ่งในส�ำนักนายก
รัฐมนตรี โดยมีหน้าทีส่ นับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดล�ำดับความส�ำคัญของนโยบายรัฐบาล
ทัง้ หมด รวมไปถึงการประสานการท�ำงานและการพัฒนายุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ในงานบริการสาธารณะของรัฐบาลสิงคโปร์
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ระบบคาดการณ์ระดับชาติของสิงคโปร์
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กิจกรรมด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสิงคโปร์เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ของส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสื่อให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาอนาคตและการ
คาดการณ์เป็นอย่างมาก หน่วยงานย่อย 2 แห่งภายใต้ส�ำนักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทพิเศษในการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (Permanent Secretary Secretariat) ด้านความมั่นคงแห่งชาติและการประสานงานข่าวกรอง (National Security and Intelligence
Coordination - NSIC) ซึ่งมีศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Coordiation Center) ภายใต้องค์กรนี้ งานด้านการคาดการณ์จะด�ำเนินการโดยศูนย์กวาดสัญญาณ (Horizon Scanning Office) อีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ท�ำงานด้านการคาดการณ์
คือส�ำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ (SPO) และศูนย์เพื่ออนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (CSF) และเครือข่าย
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (SFN) ที่ได้กล่าวถึงไปตอนต้น บทบาทส�ำคัญของหน่วยงาน SFN คือสร้าง
ความตระหนักในหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของหน่วยคาดการณ์ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ไปพร้อมกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อเสริมฤทธิ์ของการท�ำงาน
ร่วมกันและการขยายขนาดและขอบเขตของงานที่ท�ำร่วมกันได้ นอกจากทัง้ สององค์กรนีแ้ ล้ว ยังมีหน่วย
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight Unit) ภายใต้กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
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ที่ด�ำเนินกิจกรรมด้านการคาดการณ์ โดยเน้นประเด็นที่มีผลสืบเนื่องระยะยาวต่อระบบการเงินและ
การคลังของสิงคโปร์
คุณลักษณะส�ำคัญของระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์ทเี่ หมือนกับกรณีของฟินแลนด์
คือความตระหนักและการให้ความส�ำคัญกับการคาดการณ์ภายในหน่วยงานรัฐบาล ทัง้ การจัดตัง้ องค์กร
เฉพาะทางด้านอนาคตศึกษาและการน�ำผลผลิตและผลลัพธ์จากกิจกรรมการคาดการณ์ไปใช้ตอ่ จริงใน
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือกลุ่ม
ชุมชนด้านอนาคตศึกษาที่ไมได้อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐบาล ในสิงคโปร์ นักคาดการณ์และอนาคต
ศึกษาที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาลโดยตรงมีอยู่ไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของฟินแลนด์ แม้ว่าวิทยาลัย
นานาชาติศกึ ษา เอส ราชารัตนัม (S. Rajaratnam School of International Studies) ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) มีการเปิดหลักสูตรด้านอนาคตศึกษา
และมีโครงการวิจัย และศึกษาประเด็นท้าทายในอนาคตร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์อยู่เป็นประจ�ำก็ตาม20
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคาดการณ์ของสิงคโปร์คอื การรวมศูนย์ของการบริหารจัดการระบบ
คาดการณ์ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด หน่วยงานและกิจกรรมด้านการคาดการณ์ทั้งหมดของ
รัฐบาลสิงคโปร์ ไม่วา่ จะอยูใ่ นกระทรวงหรือส�ำนักงานใดก็ตามจะอยูภ่ ายใต้การก�ำกับโดยตรงของผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ (Head of civil service) ซึง่ มีบทบาทคล้ายกับเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนของรัฐบาลไทย หัวหน้าเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐโดยต�ำแหน่งแล้ว ยังเป็นปลัด
กระทรวง (permanent secretary) ด้านความมั่นคงแห่งชาติและการประสานข่าวกรอง (National
Security and Intelligence Coordination) และปลัดกระทรวงการคลัง อีกทั้งยังเป็นประธานของ
เครือข่ายอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Futures Network) อีกด้วย
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สรุป
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศของฟินแลนด์และสิงคโปร์เป็นสองตัวอย่าง
ที่ถือว่าเป็นระบบคาดการณ์ระดับชาติที่ได้พัฒนาไปมาก ทั้งในด้านองค์กร สถาบัน และ
บุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคาดการณ์และการน�ำผลจากการคาดการณ์ไปใช้ต่อในการ
วางแผนนโยบายระดับประเทศ ทั้งสองประเทศมีรูปแบบและโครงสร้างของระบบคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามบริบทด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะของ
แต่ละประเทศ ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสอง
ประเทศประสบความส�ำเร็จคือ การเชื่อมระบบคาดการณ์กับองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ของ
ระบบการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ได้แยกส่วนซึ่งกันและกัน จึง
ท�ำให้กระบวนการและผลลัพธ์จากการคาดการณ์สอดคล้องกันและเป็นประโยชน์กบั หน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่สามารถเอาผลการคาดการณ์ไปวางแผนนโยบายและการ
ท�ำงานของแต่ละองค์กรได้
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและแนวคิดพื้นฐานของระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของ
ฟินแลนด์และสิงคโปร์แล้ว จะเห็นได้ว่า ทั้งสองประเทศต่างให้ความส�ำคัญมากกับการคาด
การณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยทีร่ ฐั บาลของทัง้ สองประเทศต่างตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการ
คาดการณ์ในหน่วยงานรัฐบาล ทั้งสองประเทศจัดตั้งองค์กรเฉพาะทางด้านการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์และด้านอนาคตศึกษา อีกทั้งยังมีการน�ำผลผลิตและผลลัพธ์จากการคาดการณ์ไป
ใช้ต่อจริงในการวางแผน
ในขณะเดียวกัน ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างในโครงสร้างและแนวคิดพื้นฐานของ
ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โครงสร้างและระบบด้านการคาดการณ์ของฟินแลนด์แสดง
ถึงความพยายามในการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ จึงมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการคาดการณ์ทอี่ ยูภ่ ายใต้รฐั บาลและทีอ่ ยูภ่ ายใต้รฐั สภา และมีกระบวนการใน
การตรวจสอบเนือ้ หาซึง่ กันและกัน พร้อมกันนี้ ชุมชนด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์ของ
ฟินแลนด์มีอยู่ในหลายองค์กร ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย บริษัทเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชน โครงการคาดการณ์ทนี่ ำ� ไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายมักเปิดให้ตวั แทนกลุม่ ผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือประชาชนทัว่ ไปเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย โครงสร้างและระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์อาจนับได้ว่าเป็นแบบกระจายศูนย์
ในทางตรงกันข้าม โครงสร้างและระบบการคาดการณ์ของสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็น
หลัก และมีการรวมศูนย์อ�ำนาจในการบริหารจัดการและตัดสินใจไว้กับหน่วยงานหลักของ
รัฐบาล แม้ว่าอาจมีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและงานวิจัยในด้านอนาคตศึกษา
และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์บ้าง แต่มักเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ด�ำเนินกระบวนการคาด
การณ์ กระบวนการมีสว่ นร่วมของตัวแทนประชาชนหรือประชาชนทัว่ ไปในการคาดการณ์เชิง
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ยุทธศาสตร์จงึ มีอยูน่ อ้ ย อาจกล่าวได้วา่ ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศสะท้อน
ปรัชญาพื้นฐานและแนวทางการบริหารรัฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของทัง้ สิงคโปร์และฟินแลนด์ตา่ งก็เป็นส่วนหนึง่
ของระบบการวางแผนนโยบายสาธารณะของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพใน
การบริหารรัฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านขีดความสามารถในการน�ำแผนไปปฏิบัติใช้จริง ส่วน
หนึง่ อาจเนือ่ งจากการวางแผนนโยบายสาธารณะในประเทศเหล่านีย้ ดึ ถือหลักการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ผลการคาดการณ์จึงมักได้รับการยอมรับจากนักวางแผนและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
ในทางตรงกันข้าม ในประเทศที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติต�่ำกว่าประเทศเหล่านี้
กระบวนการวางนโยบายสาธารณะอาจไม่ให้ความส�ำคัญกับหลักฐานเชิงประจักษ์เท่าใดนัก
และแผนที่ได้พัฒนาขึ้นมามักไม่น�ำไปสู่การปฏิบัติ ความท้าทายหนึ่งของระบบคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์จึงคือการสร้างความตระหนักทั้งในวงกว้างและในวงการนักวิชาการและนักนโยบาย
ถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการคาดการณ์ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of
practice) ด้านการคาดการณ์จึงมีความส�ำคัญยิ่ง โดยเป็นชุมชนฐานกว้างที่ครอบคลุมไปถึงผู้
ปฏิบัติในองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร สื่อมวลชน ผู้น�ำท้องถิ่น กลุ่มเยาวชน ฯลฯ นอกเหนือไปจาก
นักวิชาการ เทคโนแครตในองค์กรภาครัฐ นักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งมัก
มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะมาแต่เดิมอยู่แล้ว
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อนาคตศึกษา
ในประเทศไทย
Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come.
We have only today. Let us begin.
Mother Teresa

229 | อนาคตศึกษา

อนาคตในภาษา
แต่ละวัฒนธรรมแต่ละภาษาต่างพัฒนาค�ำศัพท์ขนึ้ มาอธิบายปรากฏการณ์รอบตัวไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง
เช่น ค�ำว่า “หิมะ” ในภาษาไทยมีอยู่เพียงค�ำเดียว เช่นเดียวกับค�ำว่า “น�้ำแข็ง” แต่ในภาษาอินนวูท
(Inuit) ของชาวเอสกิโมมีคำ� ทีใ่ ช้หมายถึงหิมะและสภาพต่าง ๆ ของหิมะมากกว่า 50 ค�ำ ในภาษาซามี
(Saami) ที่ใช้แพร่หลายในนอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ มีค�ำศัพท์มากกว่า 180 ค�ำที่สื่อถึงสภาพต่าง
ๆ ของหิมะและน�้ำแข็ง1
เช่นเดียวกันนี้ ในภาษาอังกฤษมีค�ำที่ใช้อธิบายความพยายามในการรู้ถึงและเข้าใจถึงอนาคต
อยู่จ�ำนวนมาก จากการสืบค้นค�ำเหมือนของค�ำว่า forecast ใน thesaurus.com พบว่ามีค�ำที่มี
ความหมายเหมือนหรือคล้ายกันอยู่จ�ำนวนมาก 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�ำเหมือนเพิ่มเติม ได้แก่ predict, forewarn, guess, hazard a guess, conjecture,
speculate, estimate, reckon, expect, previse, vaticinate, auspicate
ในทางกลับกัน ค�ำเหล่านี้ในภาษาไทยมีอยู่ไม่มาก และดูเหมือนกับว่าเป็นค�ำที่พยายามแปลมา
จากภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น เช่น พยากรณ์ คาดการณ์ คาดคะเน คาดประมาณ ท�ำนายทายทัก
เดา คาดเดา หยั่งรู้ มองไปข้างหน้า ฯลฯ หากเราเชื่อในทฤษฎีภาษาสัมพัทธ์ (linguistic relativity)
ซึ่งเสนอว่า ผู้คนที่ใช้ภาษาต่างกันจะคิดและมองโลกต่างกันเนื่องจากใช้ค�ำศัพท์และไวยากรณ์ที่ต่าง
กัน การที่ศัพท์ภาษาไทยที่สื่อถึงความพยายามรู้ถึงอนาคตมีไม่มากเท่ากับในภาษาอังกฤษหรือภาษา
อืน่ อาจตัง้ เป็นสมมติฐานได้วา่ ผูค้ นในสังคมไทยอาจไม่ได้คดิ ถึงอนาคตเท่ากับผูค้ นในสังคมวัฒนธรรม
อื่น หรือมีความคิดเกี่ยวกับอนาคตในรูปแบบที่แตกต่างจากสังคมวัฒนธรรมอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
เป็นที่รู้กันดีในวงการอนาคตศึกษาว่า ประเทศไทยยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตอยู่ไม่มาก แต่นั่นก็ไม่
ได้หมายความว่า คนไทยไม่คิดถึงอนาคต ค�ำถามเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับ
อนาคตจึงยังคงต้องมีการศึกษาเชิงประจักษ์ต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การค�ำนึงถึงอนาคตเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการวางแผน ไม่วา่ จะมีการระบุอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับภาพอนาคต และใช้แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ตามหลักอนาคตศาสตร์หรือไม่ก็ตาม
การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนนโยบายในประเทศไทย นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ไปจนถึงแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงทบวงกรม โดยมากเน้นการพิจารณาแนวโน้มจากอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในอนาคต ทั้งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ประชากร ด้านการตั้งถิ่นฐานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้าน
สังคมวัฒนธรรม ด้านกฎหมายและสถาบัน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ดังนัน้ ทุกศาสตร์และสาขาวิชาทีส่ ร้างองค์ความรูแ้ ละข้อมูลพืน้ ฐานทีน่ ำ� ไปใช้ในการวางแผน
ล้วนแล้วแต่มกี ารศึกษาอนาคตด้วยกันทัง้ สิน้ โดยเน้นการคาดการณ์และพยากรณ์ในประเด็นทีส่ นใจ
ของตนเองด้วยกรอบแนวคิดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมอยู่ในศาสตร์นั้น ด้วยเหตุนี้ การศึกษา
อนาคตไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับวงการวิชาการและวงการวางแผนนโยบายในประเทศไทย
แม้ว่านักวิชาการในประเทศไทยได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อการวางแผนอนาคต
มาอยู่พอสมควร แต่การศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบตามแนวคิดที่พัฒนาเรื่อยมาในวงการอนาคต
ศาสตร์ระดับโลกดังที่ทบทวนมาในบทก่อนหน้านี้ อาจยังไม่แพร่หลายในวงการวิชาการและวงการ
วางแผนในประเทศไทยเท่าใดนัก กรอบแนวคิดและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานศึกษาอนาคตในประเทศไทย
ที่ผ่านมามีจ�ำกัด ถึงแม้ว่านักวิชาการและนักวางแผนนโยบายอาจได้รับการอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับ
อนาคตศาสตร์และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มาบ้าง แต่ยงั ไม่มากพอทีจ่ ะสร้างชุมชนทางวิชาการที่
มีความคึกคักและเผยแพร่ความรูแ้ ละเครือ่ งมือด้านการศึกษาอนาคตไปทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ประเทศไทย
ยังไม่มกี ารเรียนการสอนด้านอนาคตศาสตร์อย่างเป็นกิจจะลักษณะ จึงนับเป็นสาขาวิชาทีย่ งั มีชอ่ งว่าง
และโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมาก
เนื้อหาในบทนี้ทบทวนงานด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งงานวิชาการที่วิเคราะห์แนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของปรากฏการณ์ การใช้วิธีการวิเคราะห์ด้านอนาคตศาสตร์
โดยเฉพาะงานศึกษาอนาคตของประเทศไทยที่ได้รับการอ้างอิงถึงในวงการอนาคตศาสตร์ รวมถึง
การจัดตัง้ สถาบันและองค์กรทีเ่ น้นการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทย
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ประสบการณ์ดา้ นอนาคต
ศึกษาในประเทศไทย
แม้ว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่เปิดสอนหลักสูตรอนาคตศาสตร์อย่างเป็น
ทางการ แต่ที่ผ่านมามีการเผยแพร่แนวคิดและวิธีการวิจัยอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
อยูบ่ า้ ง ในบางครัง้ เป็นการฝึกอบรมเฉพาะกิจส�ำหรับผูบ้ ริหาร นักวางแผนหรือนักวิจยั ทีส่ นใจ ในบาง
กรณีเป็นการสอนวิธกี ารศึกษาอนาคตในรายวิชาด้านระเบียบวิธวี จิ ยั ในหลักสูตรด้านศึกษาศาสตร์หรือ
ครุศาสตร์ วิธกี ารพยากรณ์และคาดการณ์บางประเภทเป็นส่วนหนึง่ ของความรูแ้ ละทักษะในบางสาขา
วิชาอยูแ่ ล้ว เช่น การพยากรณ์ดา้ นเศรษฐกิจด้วยเครือ่ งมือเศรษฐมิตแิ ละแบบจ�ำลองทางสถิตใิ นสาขา
เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ แต่ความรูแ้ ละเครือ่ งมือเหล่านีไ้ ม่ได้
น�ำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอนาคตศึกษาโดยตรง
ในการประมวลองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาในโครงการวิจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่ม
นี้ ผู้เขียนพยายามตอบค�ำถามว่า งานวิจัยและงานวางแผนในประเทศไทยที่ผ่านมาได้ใช้กรอบความ
คิดและวิธีการคาดการณ์อย่างใดบ้าง จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ในส่วนนี้คือการเลือกชุดเครื่องมือ
ที่วงการอนาคตศาสตร์ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ โดยเลือกผู้เขียนได้ชุดวิธีการ
ศึกษาอนาคตที่ประมวลโดยเจอโรม เกลน (Jerome Glenn) และเธโอดอร์ กอร์ดอน (Theodore
Gordon) ในหนังสือ Futures Research Methodology Version 3.0 (2009) ตามที่อธิบายไปโดย
สังเขปในบทที่สี่ พร้อมกันนี้ ผู้เขียนยังได้สืบหาบทความวิชาการที่ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับอนาคต
ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่ระบุไว้ในบทนั้น การประมวลความ
รู้ที่น�ำเสนอในบทนี้จะเน้นบทความหรือรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่มีการเผยแพร่
ต่อสาธารณะและที่ใช้เพื่อการวางแผนและด�ำเนินการภายในองค์กรเท่าที่จะสืบหาและอ้างอิงถึงได้
จากการประมวลงานวิจยั และงานวางแผนทีม่ กี ารพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตด้านต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 140 รายการ พบว่า ในภาพรวม แม้ว่างานวิจัยและงานวางแผนในประเทศไทย
โดยมากไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นงานด้านอนาคตศึกษาโดยตรง แต่มีงานจ�ำนวนมากที่วิเคราะห์
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงและคาดการณ์หรือพยากรณ์ไปข้างหน้า โดยใช้วธิ กี ารและเครือ่ งมือทีไ่ ด้รับ
การยอมรับในหมู่นักอนาคตศาสตร์ และโดยมากใช้วิธีการและเครื่องมือเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยมี
ความหลากหลายด้านกรอบความคิดและประเภทของแบบจ�ำลอง ทัง้ นี้ กรอบแนวคิดเกีย่ วกับอนาคต
ในงานเหล่านีโ้ ดยมากเป็นในลักษณะของการพยากรณ์ (prediction, forecast) ของอนาคตเชิงเดีย่ ว
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มากกว่าการคาดการณ์แบบพหุอนาคต (multiple futures) แต่ก็มีบางงานที่วิเคราะห์สถานการณ์
หรือฉากทัศน์ที่ผันแปรไปตามเงื่อนไขและค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ งานวิจยั และงานวางแผนในประเทศไทยทีค่ ำ� นึงถึงอนาคตมีความหลากหลายมากทัง้
ในด้านประเด็นหัวข้อและเครือ่ งมือทีใ่ ช้วเิ คราะห์ หัวข้อทีพ่ บมีตงั้ แต่ดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและด้าน
การแพทย์ เช่นเรือ่ งระบาดวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพในหัวข้อเกีย่ วกับสภาพภูมอิ ากาศและสิง่
แวดล้อม ไปจนถึงด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ทรัพยากร
บุคคล ด้านเศรษฐศาสตร์มีหัวข้อเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย
ในด้านภูมิศาสตร์ มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน การศึกษา การท่องเที่ยว รวมถึงงานศึกษา
ที่มุ่งเพื่อการวางแผน เช่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การวางแผนด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงข่ายและระบบการขนส่ง ฯลฯ อาจกล่าวได้วา่ แทบทุกศาสตร์และ
สาขาที่มีการวิจัยเชิงประจักษ์และมีนัยของการวางแผนนโยบายจะมีงานศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มและ
การคาดการณ์ไปยังอนาคต เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในช่วงประมาณ 10 ปีทผี่ า่ นมา งานศึกษาและวิจยั เกีย่ ว
กับอนาคตมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ โดยเฉพาะในกลุม่
สาขาวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย และการบริหารและพัฒนาการศึกษา อย่างไรก็ตาม งานศึกษา
เหล่านีม้ กั เน้นการทดลองใช้เครือ่ งมือด้านอนาคตศึกษาเป็นหลัก โดยแทบไม่ตงั้ กรอบแนวคิดทีน่ ำ� มา
ใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้เชิงทฤษฎีและนัยเชิงนโยบายเท่าใดนัก
จากการประมวลองค์ความรูใ้ นงานเขียนด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์ในประเทศไทยตาม
เกณฑ์ดา้ นวิธกี ารและเครือ่ งมือวิเคราะห์พบว่า แม้วา่ งานศึกษาหลายชิน้ ใช้วธิ วี จิ ยั และคาดการณ์หลาย
วิธีผสมกัน แต่ในภาพรวมการใช้วิธีการศึกษาทั้งหมด 13 วิธีหลัก ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปดังนี้
การวิเคราะห์แบบจ�ำลองพฤติกรรมของผู้กระท�ำ
แนวคิดและเครื่องมือแบบจ�ำลองพฤติกรรมผู้กระท�ำ (agent-based modeling) เป็นเครื่อง
มือที่เริ่มเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในงานวิจัยที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ในประเทศไทย บางงานประยุกต์ใช้วิธีการนี้ในการจ�ำลองสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น งานศึกษา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมการใช้ถนนตามสภาพถนนใน
กรุงเทพมหานคร2 การประยุกต์ใช้การจ�ำลองสถานการณ์ด้วยวิธีการตัวกระท�ำส�ำหรับแผนกผู้ป่วย
นอกในโรงพยาบาล3 การจ�ำลองสถานการณ์แบบการมีส่วนร่วมของการปลูกข้าวและการย้ายถิ่น4
และการจ�ำลองสถานการณ์การบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำขนาดเล็ก5 เป็นต้น
การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้
งานศึกษาอนาคตที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact analysis) มีอยู่บ้างใน
ประเทศไทย เช่น การพยากรณ์แบบจ�ำลองโอกาสในการผิดนัดช�ำระหนี้ กรณีศกึ ษาหุน้ กูภ้ าคเอกชนใน
ประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ระหว่าง Merton Model, Barrier Option Model และ
Altman-Z-Score Model6 งานศึกษาอนาคตภาพของขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางทีส่ ง่ ออกเครือ่ งนุง่ ห่มในประเทศไทย ซึง่ ใช้วเิ คราะห์ผลกระทบไขว้และเทคนิคเดลฟาย
ไปพร้อมกัน7 และการศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน8 เป็นต้น
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วิธีการส�ำรวจแบบเดลฟาย
เทคนิคเดลฟายเป็นวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์อนื่ ที่
ให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ แต่งานส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ใช้เทคนิคดังกล่าว
ในการพยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต จากการประมวลงานวิจยั ที่มีการศึกษาอนาคตใน
ประเทศไทย พบว่า เทคนิคเดลฟายได้รบั ความนิยมระดับหนึง่ โดยมีการใช้เทคนิดนีใ้ นการคาดการณ์
แนวโน้มในหลายเรื่อง อาทิ การคาดการณ์แนวโน้มความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร9 ไปจนถึงการใช้เทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นคือการวิจัยอนาคตด้วยเดลฟาย
แบบชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethonographic Delphi Future Research) ตัวอย่างเช่น การศึกษากลยุทธ์
การตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ปรึกษาด้านสุขภาพต่อชาวต่างชาติ10 และหลายโครงการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่ด�ำเนินการโดยของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ตามตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 18
เศรษฐมิติและแบบจ�ำลองทางสถิติ
งานศึกษาด้านการพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจ�ำนวนมากใช้
เครือ่ งมือเศรษฐมิตแิ ละแบบจ�ำลองทางสถิติ (Econometrics and Statistical Modeling) โดยเฉพาะ
ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ทัง้ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านเศรษฐกิจมหภาค ไปจนถึงงานศึกษาด้านการ
คาดการณ์ความต้องการหรืออุปสงค์ดา้ นบริการพืน้ ฐาน ทัง้ ด้านการขนส่ง การให้บริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ อาจกล่าวได้วา่ วิธแี บบจ�ำลองทางสถิตแิ ละเศรษฐมิตเิ ป็นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
ที่สุดในการศึกษาอนาคตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หัวข้อทีใ่ ช้เครือ่ งมือนีใ้ นการพยากรณ์และคาดการณ์มคี วามหลากหลาย อาทิ การพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงิน โดยใช้แบบจ�ำลอง 4 แบบ (Logit, Probit, Mutiple Disciminant, และ Artificial Neural Network) การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในเทศบาลนครขอนแก่นด้วยการใช้
แบบจ�ำลอง Krejcie และแบบจ�ำลอง Morgan11 การวิจัยเรื่องคาดการณ์การใช้ที่ดินลุ่มน�้ำล�ำตะคอง
พ.ศ. 2567 ด้วยแบบจ�ำลอง CA-MARKOV12 การคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนในลุ่มน�้ำปิงตอน
บน ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ด้วยแบบจ�ำลอง Hadley Centre Coupled
Model Version 3 (HadCM3) และแบบจ�ำลอง Statistical Downscaling Model (SDSM)13
งานวิ จั ย อี ก จ� ำ นวนมากในสาขาเศรษฐศาสตร์ ใ ช้ แ บบจ� ำ ลองค� ำ นวณดุ ล ยภาพทั่ ว ไป
(Computable General Equilibrium Model - CGE) เพื่อประมาณค่า (estimate) และการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเทคโนโลยี
นโยบาย หรือปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ แบบจ�ำลอง CGE โดยทัว่ ไปเป็นแบบสถิต (comparative-static)
ซึ่งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่เกิดปัจจัยกระตุ้น ผลลัพธ์มัก
แสดงเป็นค่าความแตกต่างระหว่างสภาวะในอนาคตที่แตกต่างกัน เช่น สภาวะที่มีหรือไม่มีนโยบาย
กระตุ้น โดยสมมติให้ทรัพยากรอยู่ในระดับคงที่
ในทางกลับกัน แบบจ�ำลอง CGE แบบพลวัต (dynamic) ให้ความส�ำคัญกับการปรับเปลี่ยน
ระดับของทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายหรือปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนไป อาทิ การปรับเปลี่ยนอุปทานด้านแรงงาน สต็อกทุน หรือแม้แต่ระดับผลิต
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ภาพและโครงสร้างตลาด แบบจ�ำลองเชิงพลวัตนี้สะท้อนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของระบบ
เศรษฐกิจมากกว่า แต่การพัฒนาแบบจ�ำลองจะยากกว่าและวิเคราะห์ผลได้ยากกว่าแบบสถิต งาน
วิจยั ทีใ่ ช้เครือ่ งมือแบบจ�ำลอง CGE ในประเทศไทยมีอยูพ่ อสมควร ตัวอย่างเช่น การศึกษาสภาวการณ์
หนีภ้ าคครัวเรือนและการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย14 การวิเคราะห์
ตลาดสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของไทย15 การวิเคราะห์ด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อคนจน16
และผลกระทบของนโยบายยกเลิกโควตาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม17
การกวาดสัญญาณ
การกวาดสัญญาณเป็นวิธกี ารคาดการณ์พนื้ ฐานทีใ่ ช้ทวั่ ไปในงานศึกษาเพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์
ในด้านต่าง ๆ เช่น งานศึกษารูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร18 งานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย19 อย่างไรก็ตาม แม้วา่ งานศึกษาเหล่านีม้ งุ่ ตอบโจทย์ในการวางแผนยุทธศาสตร์
แต่เนื้อหางานไม่แสดงถึงภาพอนาคตอย่างชัดเจนเท่าใดนัก การกวาดสัญญาณในงานเหล่านี้จึงเป็น
เหมือนการหาแนวโน้มและสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยไม่ค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ และมีอยู่น้อยมากที่คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อปัจจัยขับเคลื่อนเปลี่ยนไป ดังที่ควรท�ำตามหลักการและแนวทางการ
ใช้วิธีการกวาดสัญญาณในงานอนาคตศึกษา
ต้นไม้การตัดสินใจและต้นไม้ความเกี่ยวข้อง
อีกวิธีการหนึ่งที่พบในงานวิจัยเพื่อคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตคือวิธีการต้นไม้
การตัดสินใจ (decision trees) โดยพบมากในงานวิจัยด้านวิศวกรรม เช่น การคาดการณ์ช่วงรายได้
ของด่านภายในสายทางพิเศษศรีรชั ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบด้วยวิธตี น้ ไม้
ตัดสินใจและโครงข่ายประสาทเทียม20 รวมถึงในงานวิจัยในศาสตร์อื่น เช่น การพยากรณ์การจ่าย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ21 อย่างไร
ก็ตาม การประมวลองค์ความรู้ในครั้งนี้ยังไม่พบงานวิจัยในประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้วิธีการต้นไม้
ความเกี่ยวข้อง (Relevance Trees) ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ในด้านใด ๆ
การจัดท�ำแผนที่น�ำทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ล�ำดับเทคโนโลยี
การคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและการวางแผนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมนิยมใช้วิธีการคาดการณ์ด้วยการจัดท�ำแผนที่น�ำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Roadmapping) และการวิเคราะห์ล�ำดับเทคโนโลยี (Technological
Sequence Analysis) ตัวอย่างงานในกลุม่ นี้ ได้แก่ แผนทีน่ ำ� ทางการวิจยั และพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดท�ำโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22 แผนที่
น�ำทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน ภาคของเสีย และภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย 12 สาขาเทคโนโลยี23 โครงการคาดการณ์เทคโนโลยีเชือ้ เพลิงอนาคต24
ด�ำเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
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ซึ่งประกอบด้วยภาพเหตุการณ์อนาคตและแผนที่เทคโนโลยี (technology roadmap) รวมถึง
โครงการ Technology Roadmap (TRM) ในแนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์25 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำหรับในงานศึกษาอนาคตที่ไม่ได้มุ่งเพื่อการวางแผนโดยตรงนั้น มีตัวอย่างงานวิจัยและงาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอยู่จ�ำนวนหนึ่ง เช่น การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ส�ำหรับบริษัทซอฟต์แวร์เกิดใหม่ขนาดเล็ก โดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัท26
แบบจ�ำลองสถานการณ์และเกม
งานศึกษาอนาคตที่ใช้วิธีการแบบจ�ำลองสถานการณ์มีอยู่ทั่วไป ทั้งในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ อาทิ แบบจ�ำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยกรมอุตุมนิยมวิทยา การพยากรณ์
อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน�ำ้ หลาก โดยใช้วธิ ดี ชั นีนำ�้ ฝนในลุม่ น�ำ้ เลย27 แบบจ�ำลองสถานการณ์ในการ
ด�ำเนินการขนส่งสินค้าแบบเต็มคัน28 ในช่วงหลังเริ่มมีงานวิจัยที่ใช้แบบจ�ำลองสถานการณ์และเกม
ในงานคาดการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ เช่น การสร้างเกมแบบจ�ำลองเพือ่ การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน: กรณี
ศึกษา โครงการเคหะชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย ชุมชนแฟลตเคหะคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร29
แบบจ�ำลองสถานการณ์ที่สามารถใช้คาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอันเนื่องจาก
สภาวะอากาศต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล30
แบบจ�ำลองระบบ
แนวคิดเชิงระบบมีใช้อยูท่ วั่ ไปในการศึกษาวิจยั ด้านวิศวกรรมและด้านโนบาย โดยมีงานศึกษาที่
ใช้แบบจ�ำลองระบบหลายรูปแบบในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ การคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในโครงการศึกษาเพื่อก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้
ทีด่ นิ ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ31 โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงงานวิจยั เกี่ยวกับ
ระบาดวิทยา เช่น การพัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดบนระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ผา่ นได
นามิคเว็บเซอร์วิส32 ตัวแบบระบบพลวัตสําหรับการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในประเทศไทย33 และ
งานศึกษาทางเลือกเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในการตรวจท้องที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมในเขตนครบาล34
การท�ำเหมืองข้อมูลและข้อความ
การท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อศึกษาอนาคตเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่าน
มา งานวิจัยที่ใช้วิธีการนี้มีจ�ำนวนมากขึ้นและมีความหลากหลายของหัวข้อวิจัยอยู่ระดับหนึ่ง เช่น
การคาดการณ์ศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETo) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาประเทศไทย35 การพัฒนาตัวแบบการ
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พยากรณ์ผลผลิตมันส�ำปะหลังด้วยเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล36 การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคนิคของเหมืองข้อมูล37 การท�ำเหมืองข้อมูลเพื่อการขายต่อเนื่องของบริการบริหารเงินสด กรณี
ศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง38
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อแนวโน้มและผลกระทบไขว้
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact analysis) ในงานวิจัยและการคาด
การณ์ในประเทศไทยเท่าทีท่ บทวนมา โดยมากใช้เครือ่ งมือทางสถิตเิ ป็นหลัก กรอบแนวคิดและวิธกี าร
หลักคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ซึ่งปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของตัวแปร
ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross-impact analysis) ในงานศึกษาอนาคต
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น อนาคตภาพของขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลาง39 งานวิจัยด้านการศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตภาพของการจัดการศึกษา
ตลอดชีวติ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนในศูนย์เยาวชน เขตพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้40 ไปจนถึงงานศึกษาอนาคตขององค์กร เช่น งานศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557–2566)41
วิธีการตัดสินใจแบบใช้ได้กับหลายสถานการณ์
กรอบแนวคิดและวิธีการตัดสินใจแบบใช้ได้กับหลายสถานการณ์ (Robust Decision Making
- RDM) เหมาะส�ำหรับการระบุและออกแบบทางเลือกด้านนโยบายและการออกแบบที่ตอบรับกับ
สถานการณ์ไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีกว่าแนวทางการวางแผนแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการพยากรณ์ภาพ
อนาคตเดียว วิธีการนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ในการตัดสินใจกลุ่มขององค์กรหรือพื้นที่หนึ่งเมื่อมีฉากทัศน์
ทีน่ า่ จะเกิดขึน้ ได้อยูห่ ลายฉาก และยังไม่มฉี นั ทามติในแนวทางการตัดสินใจทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
งานวิจยั ในประเทศไทยเริม่ เห็นการใช้วธิ กี ารคาดการณ์แนวนีบ้ า้ ง งานวิจยั ของ Wongburi and
Park (2018) ทดลองใช้เครื่องมือตัดสินใจที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในการวิเคราะห์เลือกเทคโนโลยี
บ�ำบัดน�้ำเสียที่ยั่งยืนในประเทศไทย42 เครือข่ายวิจัยเพื่อลุ่มน�้ำแม่โขงที่ยั่งยืน (Sustainable Mekong
Research Network – SMRT) ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและเครื่องมือ RDM ในการวิเคราะห์กรณี
ศึกษา 5 ประเทศในลุ่มแม่น�้ำโขง รวมถึงประเทศไทย เพื่อช่วยในการพัฒนาและนโยบายที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการวางแผนบริหารจัดการน�้ำภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คณะผู้วิจัย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�ำหนดขอบเขตของปัญหาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ รวมถึงการระบุถึงปัจจัยไม่แน่นอนและแนวทางการวางแผนรับมือความท้าทาย
ในอนาคต43
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของแนวคิดการคาดการณ์
และวางแผนอนาคตที่ตั้งอยู่บนฐานของความไม่แน่นอน รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ใหม่ ๆ ที่เน้นเรื่อง
ความไม่แน่นอน ชุดโครงการ “การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” ประจ�ำปี 2560 ของ
สกว. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 โดย
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มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการประกอบการวางยุทธศาสตร์หรือแผนด�ำเนินงานที่อาจมีผลสืบเนื่องระยะ
ยาวภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของอนาคต ชุดโครงการดังกล่าวยังมุ่งสร้างความเข้าใจในแนวคิด
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
โครงการศึกษาอนาคตในประเทศไทยในช่วงหลังเริม่ ใช้วธิ กี ารสร้างฉากทัศน์ในการศึกษาและคาด
การณ์ภาพอนาคตแบบเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม ซึง่ โดยมากเป็นการจัดประชุมทีเ่ ชิญผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย ทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละตัวแทนจากกลุม่ คนหลายอาชีพและกลุม่ วัย เข้าร่วมวิเคราะห์และระบุปจั จัย
ขับเคลื่อนอนาคต แล้วก�ำหนดตรรกะฉากทัศน์ (scenario logic) ที่น�ำไปสร้างฉากทัศน์ต่อ ตัวอย่าง
ในแนวนีม้ อี ยูห่ ลายโครงการ เช่น โครงการจัดท�ำภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 256245 ซึง่ ด�ำเนินการ
โดยสถาบันคลังสมองของชาติรว่ มกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ภายใต้สำ� นักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) วัตถุประสงค์คือเพื่อหาทิศทางของ
ประเทศไทยในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการคาดการณ์แบบ
มีส่วนร่วมคือฉากทัศน์ 3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ (1) ภาพเกาเหลาไม่งอก ซึ่งแสดงถึงความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงของคนภายในประเทศ (2) ภาพน�้ำพริกปลาทู ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยที่แม้ไม่สวยหรู แต่
สุขสงบและมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ (3) ภาพต้มย�้ำกุ้งน�้ำโขง ซึ่งสื่อถึงความ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของระบบเศรษฐกิจและสังคมในลุม่ แม่นำ�้ โขง
อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นโครงการจัดท�ำหนังสือ “ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576” โดยมิ่ง
สรรพ์ ขาวสอาด และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ ใน พ.ศ. 255746 โครงการดังกล่าวมุ่งประมวลและจัดการ
ความรู้เพื่ออนาคตประเทศไทย โดยสรุปผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยชุดอนาคตไทยของแผนงาน
สร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) หนังสือเล่มดังกล่าวแสดงภาพชีวิตคนไทยในหลายด้าน โดย
สอดแทรกประเด็นนโยบายที่ล้มเหลวและนโยบายที่สร้างจุดเปลี่ยนในอนาคต เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอ
แนะด้านนโยบายสาธารณะที่ดีในอนาคต
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำฉากทัศน์ในงานดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยนักวิจัยในแต่ละสาขา เช่น ประชากร เศรษฐกิจ การเกษตร และพลังงาน จากนั้น จึงมี
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้า
ร่วมเสนอความคิดเห็น สุดท้ายจึงเป็นการสร้างฉากทัศน์ของชีวติ คนไทยใน พ.ศ. 2576 ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื
ฉากทัศน์อนาคตของชีวิตคนไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉาก ได้แก่ ฉากซิมโฟนีปี่พาทย์ ซึ่งเปรียบเทียบ
กับชีวิตในอนาคตของคนไทยที่ต้องอยู่ในกฏระเบียบชัดเจน ทุกคนมีหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รู้จัก
บทบาทของตนเอง ทว่าต้องปฏิบตั ติ ามวาทยกรหรือรัฐบาลกลางทีก่ มุ อ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ ในขณะที่
อีกฉากหนึง่ คือฉากแจ๊สหมอล�ำ ซึง่ สือ่ ถึงชีวติ ทีเ่ ป็นอิสระมากขึน้ มีความยืดหยุน่ ชีวติ อิสระและเสรีภาพ
มากขึน้ กฎระเบียบ สามารถปรับเปลีย่ นและประยุกต์ให้เท่าทันสถานการณ์ ท้องถิน่ จะมีความสามารถ
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แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้น�ำ แต่จะน�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำระหว่างท้องถิ่น ในขณะที่มีแรงงานข้าม
ชาติได้การยอมรับให้เป็นคนไทย แต่ปัญหาคนชายขอบกลับยังไม่หมดไป
นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นที่ใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นรายสาขา เช่น ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด�ำเนินโครงการวิเคราะห์ภาพอนาคตพลังงานของ
ประเทศไทย47 โดยการวิเคราะห์ภาพจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ สนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2578) เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงวิเคราะห์และฉายภาพอนาคตในด้านการใช้
และการจัดหาพลังงาน แล้วจึงน�ำภาพอนาคตที่ได้นั้นไปพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะนโยบายพลังงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาในด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ งานศึกษานี้ผสมผสานการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณกับการจัดประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างภาพอนาคต ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื ฉากทัศน์ 4 ภาพด้วยกัน ได้แก่ ภาพสุขภาพดี
(Healthy) ภาพมะเร็งระยะที่ 1 (Cancer Stage I) ภาพไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ (Great Influenza)
และภาพอาการโคม่า (Coma)
อีกโครงการหนึ่งที่ใช้วิธีการแบบฉากทัศน์ในการฉายภาพอนาคตรายสาขา คือ โครงการจัดท�ำ
ภาพอนาคตการเกษตรไทย 256348 โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอ
เปค และหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการเกษตรและด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ
ดังกล่าวใช้กระบวนการสร้างฉากทัศน์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การเกษตรเข้าร่วมการประชุม ผลลัพธ์ที่ได้คือฉากทัศน์ของอนาคตการเกษตรไทย 3 ฉาก ได้แก่ ฉาก
ไม้ปา่ ซึง่ สะท้อนการเติบโตของการเกษตรไทยทีเ่ ข้มแข็ง ฉากไม้เลีย้ ง ซึง่ มีการยกระดับด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และใช้ทุนในการดูแลอย่างเป็นระบบ และฉากไม้ล้ม ซึ่งสะท้อนภาพอนาคตของความ
ล้มเหลวด้านการเกษตรของประเทศไทย ทั้งในด้านความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านสังคม โดยเฉพาะในด้านความเหลื่อมล�้ำอันเนื่องจากภาคการเกษตร
ในระดับเมืองและชุมชน โครงการทีถ่ อื ว่าเป็นครัง้ แรกทีท่ ดลองใช้วธิ กี ารมองอนาคตแบบฉากทัศน์
ในการวางนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย คือโครงการภาพอนาคตเมืองล�ำพูน พ.ศ.
257049 ด�ำเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
(สพน.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2554 วิธีการหลักที่ใช้ในงานดังกล่าวคือการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากอดีต แล้วน�ำผลการ
วิเคราะห์มาฉายภาพอนาคตด้วยการเขียนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สมมติอีก 20 ปีข้างหน้า
นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2553 ยังมีโครงการฉายภาพอนาคตเชียงคาน 2580 ของเมืองเชียงคาน
จังหวัดเลย50 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคาดการณ์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรรมบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันล่วงหน้า 30 ปี จัดโดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย
และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) และสถาบันสิ่ง
แวดล้อมสต็อกโฮล์ม ภาคพืน้ เอเชีย (Stockholm Environment Institute - SEI) วิธกี ารหลักคือการ
จัดประชุมระดมสมองของชาวเชียงคานจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงนักวิชาการและนักข่าวใน
ฐานะคนนอกพื้นที่ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของเมืองเชียงคาน
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อีกโครงการหนึ่งในลักษณะคล้ายกันคือโครงการทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข (Strengthening Inclusive Planning and Economic Decision-making for
Environmentally Sustainable Pro-Poor Development)51 ซึ่งด�ำเนินการโดยศูนย์ประสานงาน
วิจยั ท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสงคราม และส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme - UNDP) ประจ�ำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กิจกรรม
หนึ่งของโครงการดังกล่าวคือการสร้างภาพอนาคตชุมชนระบบนิเวศสามน�้ำในจังหวัดสมุทรสงคราม
ในกระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคต คณะผู้วิจัยได้จัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงด้านสิง่ แวดล้อม และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญในพืน้ ที่ ขัน้ ตอนหนึง่ ของกระ
บวการสร้างฉากทัศน์คือการระบุความไม่แน่นอนหลักของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษา ปัจจัยไม่แน่นอนในกรณีนคี้ อื การฟืน้ ฟูหรือล่มสลายของอาชีพการท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าวและ
อาชีพการเพาะเลีย้ งชายฝัง่ และการตระหนักใส่ใจหรือการละเลยเพิกเฉยต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ปัจจัยเหล่านีใ้ ช้เป็นแกนในการสร้างตรรกะฉากทัศน์ (scenario logic) ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของ
ฉากทัศน์ 3 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพหิ่งห้อยหดหู่ ปลาทูหนีตาย สื่อถึงอนาคตของสังคมอุตสาหกรรมตาม
กระแสหลัก และสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและอาชีพของเกษตรกรและชาวประมงดัง้ เดิมได้รบั ผลกระทบ
(2) ภาพหิง่ ห้อยยิม้ สู้ ปลาทูอยูไ่ ด้ แสดงภาพอนาคตของสังคมท่องเทีย่ วเชิงนิเวศมีระดับ และ (3) ภาพ
หิ่งห้อยน่าดู ปลาทูเต็มอ่าว แสดงภาพอนาคตของสังคมเกษตรอินทรีย์เต็มขั้น
อีกโครงการหนึง่ ทีใ่ ช้วธิ กี ารวางแผนฉากทัศน์ในการคาดการณ์แบบมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย
คือโครงการ Informal City Dialogues ของมูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์ (The Rockefeller Foudation)
ใน พ.ศ. 255552 องค์กรศึกษาอนาคตชือ่ Forum for the Future ท�ำหน้าทีป่ ระสานกระบวนการคาด
การณ์ ร่วมกับพันธมิตรในมหานครหกแห่งทัว่ โลกคือ มะนิลา (Manila) ลิมา (Lima) เชนไน (Chennai)
อะครา (Accra) ไนโรบี (Nairobi) และกรุงเทพมหานคร ส�ำหรับในกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษา
จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้
ด�ำเนินกระบวนการในระดับเมือง53
วัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าวคือเพือ่ สร้างกระบวนการสนทนาระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียส�ำคัญในกิจกรรมนอกระบบทางการ (informal sector) ในมหานครที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง
โดยใช้แนวทางและวิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มองอนาคตอย่างมีส่วนร่วม (participatory
futures workshops) เป้าหมายของการประชุมชุดแรกคือฉากทัศน์ของกิจกรรมนอกระบบในอีก 20
ปีขา้ งหน้า เมือ่ ได้ฉากทัศน์แล้ว จึงจัดการประชุมระดมสมองอีกชุดหนึง่ เพือ่ คิดค้นนวัตกรรมทีส่ ามารถ
ยกระดับความเป็นอยูข่ องคนในกิจกรรมนอกระบบได้ ไม่วา่ อนาคตในเมืองนัน้ จะเป็นไปในฉากทัศน์ใด
ก็ตาม จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมตกลงเลือกนวัตกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมน�ำร่องที่ด�ำเนินการได้จริงด้วย
เงินสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เข้าร่วมกระบวนการเป็นตัวแทนมา
จากกลุม่ กิจกรรมนอกระบบทางการ 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ กลุม่ หาบเร่แผงลอย กลุม่ คนท�ำงานทีบ่ า้ น กลุม่
แม่บา้ น และกลุม่ คนขับขีจ่ กั รยานยนต์รบั จ้าง ในการจัดประชุมสร้างฉากทัศน์ 3 ครัง้ มีเข้าร่วมประชุม
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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�ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันเป็นบางครั้งตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง (3) ภาพข้าวจานหลุม (Sectioned
Plates: A Tug of War City) สื่อถึงเมืองที่แยกกันอยู่และแก่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกัน แต่ละกลุ่มรวม
ตัวกันเพื่อขับเคลื่อนทางการเมือง; (4)ภาพบุฟเฟ่ต์ฟูดคอร์ท (Food-Court Buffet: A Free for All
City) แสดงภาพที่คนแต่ละกลุ่มแยกกันอยู่อย่างชัดเจน และไม่มีการรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ
เมือ่ ได้ฉากทัศน์ทงั้ 4 ภาพแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปจึงเป็นการจัดประชุมระดมสมอง เพือ่ ร่วมสร้างแนวคิด
ทีเ่ ป็นนวัตกรรมส�ำหรับการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยูข่ องคนในกิจกรรมนอกระบบทัง้ 4 กลุม่ ซึง่
เป็นนวัตกรรมทีต่ อบรับกับสถานการณ์ทงั้ 4 ภาพทีไ่ ด้สร้างขึน้ มาก่อนหน้านี้ แนวคิดทีไ่ ด้รบั เลือกและ
ยอมรับจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมในโครงการคือโครงการนักกฎหมายชุมชน (community lawyers) ซึง่ ต่อ
มาองค์กรโฮมเนต (Homenet Thailand) รับเป็นผู้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องต่อไป
วิธีการฉากทัศน์มักใช้ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ในกระบวนการคาดการณ์ ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตัวอย่างหนึ่งคือโครงการ Low-Carbon Society 2050 and Beyond ซึ่งด�ำเนินการ
โดยศูนย์คาดการเทคโนโลยีเอเปค54 กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและอนาคต
ศาสตร์ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ เป็นผูร้ เิ ริม่ ออกแบบและด�ำเนินกระบวนการคาดการณ์อนาคตของการ
ปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก วัตถุประสงค์ของกระบวนการคาดการณ์คอื
เพือ่ ฉายภาพอนาคตของสังคมคาร์บอนต�ำ่ และเพือ่ เสนอทางเลือกเชิงนโยบายให้กบั รัฐบาลในภูมภิ าค
นี้ ขั้นตอนแรกของกระบวนการดังกล่าวคือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดกรอบการคาด
การณ์และการสร้างฉากทัศน์อนาคตของสังคมคาร์บอนต�่ำ ผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น
ข้อความเชิงพยากรณ์ (predictive statements) ที่ต่อมาได้รับการประเมินเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้น จึงเป็นการส�ำรวจเดลฟายแบบเรียลไทม์ (Real-time Delphi) ผลลัพธ์จากการส�ำรวจเดล
ฟายคือข้อมูลที่คณะท�ำงานน�ำไปใช้ต่อในการพัฒนาฉากทัศน์ของสังคมคาร์บอนต�่ำในค.ศ. 2050 แต่
กระบวนการไม่ได้จบอยู่เพียงแค่น้ัน คณะท�ำงานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อระดม
สมองและระบุนโยบายและมาตรการทีร่ ฐั บาลและกลุม่ ประชาคมในภูมภิ าคนีค้ วรด�ำเนินการเพือ่ บรรลุ
เป้าหมายตามฉากทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมา
อีกโครงการหนึง่ ทีผ่ สมผสานเครือ่ งมือคาดการณ์เชิงปริมาณกับวิธกี ารสร้างฉากทัศน์คอื โครงการ
ภาพอนาคตในปี 2035 : ทีด่ นิ พลังงาน และน้าในประเทศไทย โดยนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ55 ผู้วิจัย
ได้คาดคะเนภาพอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน ที่ดิน และน�้ำ ภายใต้ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทย 4 ฉาก
ในค.ศ.2035 แล้วจึงถอดนัยเชิงนโยบายจากภาพอนาคตดังกล่าว กระบวนการวิเคราะห์และคาดการณ์
ในงานวิจยั เริม่ ต้นจากทีค่ ณะผูว้ จิ ยั พัฒนาฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยจ�ำนวน 4 ภาพ แล้วน�ำข้อมูลของทัง้ สี่
ภาพมาคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานของน�้ำ ที่ดินในภาคการเกษตร และพลังงาน โดยใช้แบบจ�ำลอง
เศรษฐมิติ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการพยากรณ์อุปสงค์ของการใช้ทรัพยากรทั้ง
สามประเภท เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและลักษณะของข้อมูลของทั้งสามกลุ่มไม่เหมือน
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กัน คณะผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงจุดอ่อนของการใช้เครือ่ งมือเศรษฐมิตใิ นการคาดการณ์อนาคต ในประเด็น
ทีว่ า่ ปัจจัยไม่แน่นอนบางประการอาจท�ำให้อนาคตไม่เป็นไปตามแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต คณะผู้วิจัย
จึงจัดกระบวนการคาดการณ์เพิ่มเติม โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพอนาคตไปยังกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับผลการศึกษาจากแบบจ�ำลองเศรษฐมิติ เมื่อได้ผลการส�ำรวจแล้ว จึงจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม อีกจ�ำนวน 2 ครั้ง ท้ายที่สุด จึงน�ำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากประมวล
และสังเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดถ่ายออกมาเป็นภาพอนาคตของทรัพยากรทัง้ สามประเภท รวมถึงข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายและมาตรการที่ตอบรับกับฉากทัศน์ที่ได้พัฒนาขึ้นมา
แนวทางการก�ำหนดฉากทัศน์ในโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นไปแนวคิดดั้งเดิมของการสร้าง
ฉากทัศน์ตามแบบของเฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) กล่าวคือ มีฉากทัศน์ฐาน (base scenario) ที่
แสดงวิวัฒนาการตามแนวโน้มที่ผ่านมา (business as usual) อีกฉากหนึ่งเป็นฉากทัศน์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามสาขาหลักทีข่ บั เคลือ่ นการเติบโต คือฉากทัศน์ทเี่ น้นภาคอุตสาหกรรม ฉากทัศน์ทเี่ น้นภาค
การเกษตรและบริการ และท้ายสุดเป็นฉากทัศน์ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 คณะผู้
วิจยั ยังค�ำนึงถึงปัจจัยหรือจุดหักเห (disruptive force) ทีอ่ าจท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ใน
การพัฒนาประเทศและการใช้ทรัพยากรทัง้ สาม ประเภทโดยแบ่งปัจจัยดังกล่าวออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
1. ปัจจัยคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก
2. ปัจจัยคุกคามทีส่ ามารถควบคุมได้บางส่วน เช่น ปัญหาการเมืองไทยไม่มเี สถียรภาพ ปัญหา
สังคมสูงวัย ปัญหาคอรัปชั่นในสังคม ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน (climate change)
การสนับสนุนภาคท่องเที่ยวให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การดูแล
จัดการแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยทีส่ ามารถควบคุมได้ ได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน การเชือ่ มโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค ความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งออก การเผยแพร่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางและธุรกิจสตาร์ทอัพ นโยบายภาครัฐที่ดูแลจัดการใน
เรื่องของที่ดิน และการเพิ่มความเป็นเมือง
ในส่วนนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ฉากทัศน์ของทรัพยากรแต่ละประเภท โดยค�ำนึงปัจจัยหักเหทีม่ ี
ผลต่ออุปสงค์และอุปทานในอนาคต ฉากทัศน์และปัจจัยไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเสนอ
แนะนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรทั้งสามประเภท
ล่าสุด ผู้เขียนได้ร่วมงานกับคณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการด�ำเนินโครงการ
วิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ซึ่งคาดการณ์ภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองใน
ประเทศไทยใน 6 ด้าน ได้แก่ การอยูอ่ าศัย การท�ำงาน การเดินทาง การซือ้ ของ การเกิด และการตาย56
โครงการวิจยั นีใ้ ช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ นับตัง้ แต่การก�ำหนดกรอบเนือ้ หา การกวาด
สัญญาณ การสร้างภาพอนาคตฐาน การสร้างภาพอนาคตทางเลือก ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ และการสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ ส�ำหรับการสร้างภาพอนาคตทาง
เลือกนั้น คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการฉากทัศน์เป็นหลัก
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การศึกษาอนาคตด้วย
วิธีชาติพันธุ์วรรณนา
นอกเหนือจากวิธีการที่ระบุในรายการที่จัดท�ำโดยเกลนและกอร์ดอนในโครงการมิลเลนเนียมโปรเจ
กต์แล้ว ยังมีวธิ กี ารศึกษาอนาคตแบบอืน่ ทีน่ า่ สนใจและมีการประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ภาพอนาคต
ของประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือวิธีการชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic
Futures Research) ซึง่ ต่อมาพัฒนาเป็นวิธกี ารวิจยั อนาคตด้วยเดลฟายแบบชาติพนั ธุว์ รรณนา งาน
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตในประเทศไทยที่ใช้วิธีการชาติพันธุ์วรรณนาและวิธีการเดลฟายแบบ
ชาติพนั ธุว์ รรณนามีจำ� นวนมากพอสมควร อาทิ งานศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2554- 2564)57 อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยุคประชาคมอาเซียนระหว่าง
พ.ศ. 2558–256758 ภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
(ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2555–2565)59 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า60 สังเกตได้ว่า งานศึกษาอนาคตที่ใช้วิธีการกลุ่มนี้จ�ำนวนมาก
อยู่ในสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า ต้ น คิ ด ของวิ ธี ก ารศึ ก ษาอนาคตด้ ว ยวิ ธี
ชาติพันธุ์วรรณนามาจากงานอนาคตวัฒนธรรมของประเทศไทยของนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน
ที่เลือกประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาในการประยุกต์และพัฒนาวิธีการศึกษาอนาคตแบบดังกล่าว ดัง
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

อนาคตวัฒนธรรมของประเทศไทย

งานศึกษาอนาคตประเทศไทยที่ถือเป็นงานบุกเบิกส�ำคัญของวงการอนาคตศึกษาในระดับโลก
คืองานศึกษาอนาคตวัฒนธรรมของประเทศไทย (Cultural Futures of Thailand) โดยรอเบิร์ต
เทกส์เตอร์ (Robert Textor) ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Futures ใน พ.ศ. 252161 ในงาน
ดังกล่าว เทกส์เตอร์ใช้วิธีชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) ในการวิเคราะห์อนาคตทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 โดยการสัมภาษณ์ปญ
ั ญาชน (intellectuals) คนไทย
จ�ำนวน 25 คนในมลรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา
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ในงานวิจัยดังกล่าว เทกส์เตอร์ให้เหตุผลของการเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ว่า แม้ว่าคนไทยเหล่านี้
อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงการสัมภาษณ์ แต่เป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะกลับไปอยู่ที่ประเทศไทย จึงมี
ความสนใจอย่างมากกับอนาคตของประเทศไทย วิธีการศึกษาของเทกส์เตอร์ถือว่าเป็นการบุกเบิก
แนวทางและวิธีการใหม่ในด้านอนาคตศาสตร์ เนื่องจากแตกต่างจากวิธีการกระแสหลักที่เป็นที่นิยม
อยู่ในช่วงเวลานั้นในวงการวิชาการและวงการวางแผน คือ การคาดการณ์ด้วยวิธีการเดลฟาย แม้ว่า
เทกส์เตอร์ไม่ได้สมั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอนาคตศึกษา แต่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ถอื เป็นกลุม่ คนชนชัน้ น�ำของ
สังคมไทยที่มีโอกาสกลับไปมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดอนาคตของประเทศไทย
ในขั้นแรกของกระบวนการวิจัย เทกส์เตอร์ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์จินตนาการฉากทัศน์ของ
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โดยแบ่งเป็นฉากทัศน์เชิงบวกที่พึงประสงค์ และฉากทัศน์
เชิงลบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ผูว้ จิ ยั ถามค�ำถามกว้าง ๆ เกีย่ วกับอนาคตของประเทศไทย ปรากฏว่า ประเด็น
หลักที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนกล่าวถึงคือเหตุการณ์และปัจจัยด้านการเมือง โดยเฉพาะในฉากทัศน์ด้าน
ลบ ในทุกฉากมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึน้ และเหตุการณ์ความรุนแรงจะเกิดขึน้ ตัง้ แต่
ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1980 โดยคาดว่าจะยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ยัง
เชื่อว่า ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจจะเป็นสาเหตุของความรุนแรงด้านการเมืองที่เกิดขึ้นตาม
มา ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากผลการศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานอนาคตศึกษาเกี่ยวกับประเทศตะวันตก ซึ่งมักเน้นปัจจัยด้านเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจเป็นหลัก
ฉากทัศน์หลักที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ในช่วงแรกมีอยู่ 2 ภาพด้วยกัน ได้แก่ ฉากทัศน์ของ
ความต่อเนื่องของการปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหาร และฉากทัศน์ของการปกครองโดยระบอบ
คอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมทีค่ รองอ�ำนาจหลังจากการต่อสูแ้ ละความรุนแรงทีย่ ดื เยือ้ เป็นเวลานาน ขัน้
ตอนต่อมาของงานวิจยั คือการสัมมนาในกลุม่ คนไทยทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ ภายใต้หวั ข้อ “Thailand’s future:
the quest for a third path” กิจกรรมหนึ่งของการสัมมนาคือการระดมสมองเพื่อแบ่งฉากทัศน์ทั้ง
สองภาพออกเป็นอีกสองฉากย่อยตามที่แสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17
ฉากทัศน์อนาคตประเทศไทยตามการแบ่งกลุ่มคนของเทกสเตอร์

ที่มา: Textor (1978), 35

ผลลัพธ์จากการระดมสมองคือฉากทัศน์ที่ 3 ซึ่งแสดงภาพที่กลุ่มคนสายกลางของฝ่ายซ้ายและ
ฝ่ายขวาเจรจาต่อรองกัน หลังจากผ่านการต่อสู้และความรุนแรงที่ยืดเยื้อและเสียเลือดเนื้อ ฉากทัศน์
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ที่ 3 เป็นภาพของการปกครองแบบสังคมนิยมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากบางกลุม่ ในฝ่ายทหาร ผลลัพธ์
ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งจากการศึกษานี้คือคุณค่า (values) ที่พึงประสงค์ 12 ด้านส�ำหรับอนาคตของ
ประเทศไทยที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีฉันทามติร่วมกัน ได้แก่ (1) การด�ำรงซึ่งเอกราชของประเทศ (2) การ
เลือกที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย (3) การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม (4) รัฐบาลต้องตอบ
สนองความต้องการของประชาชน (5) ต้องลดคอรัปชั่นและลดการเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม (6)
ต้องเพิ่มเสรีภาพ (7) ต้องลดความรุนแรงลงให้ได้มากที่สุด (8) ต้องลดความไม่เป็นระเบียบให้เหลือ
น้อยทีส่ ดุ แม้วา่ อาจไม่มคี วามรุนแรง (9) ต้องจ�ำกัดจ�ำนวนประชากร (10) ต้องรักษาสภาพสิง่ แวดล้อม
(11) เศรษฐกิจต้องเติบโต และ (12) รัฐบาลต้องควบคุมเศรษฐกิจอย่างเข้มงวด
เทกส์เตอร์วิเคราะห์คุณค่าเหล่านี้เพิ่มเติม โดยแบ่งคุณค่าที่สังคมให้ความส�ำคัญเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ ระเบียบ (order) การเติบโต (growth) ความเท่าเทียมกัน (equity) และเสรีภาพ (freedom)
จากนั้นจึงวิเคราะห์การแลกกันหรือการได้อย่างเสียอย่าง (trade offs) ระหว่างคุณค่าเหล่านี้ ทั้ง
ระหว่างระเบียบกับการเติบโต ระเบียบกับความเท่าเทียมกัน ระเบียบกับเสรีภาพ การเติบโตกับความ
เท่าเทียมกัน การเติบโตกับเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันกับเสรีภาพ
จากผลลัพธ์และบทเรียนจากงานวิจยั ข้างต้น เทกส์เตอร์ได้ดำ� เนินงานวิจยั ต่อเนือ่ งเพิม่ เติมอีก ซึง่
ต่อมากลายเป็นพื้นฐานของวิธีวิจัยด้านอนาคตศึกษาที่เรียกว่า การวิจัยอนาคตด้วยชาติพันธุ์วรรณนา
วิธีการนี้เน้นการวิเคราะห์อนาคตจากมุมมองด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มคน เพื่อทราบถึงการรับรู้และความชอบของแต่ละคนเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต วิธี
การนี้ประยุกต์แนวคิดและวิธีชาติพันธุ์วรรณนาของสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural
anthropology) ให้เข้ากับกรอบแนวคิด ความต้องการและข้อจ�ำกัดของงานวิจัยด้านอนาคตศึกษา62
งานวิจัยที่เป็นพื้นฐานแนวคิดของเทกส์เตอร์ที่เสนอให้ใช้วิธีชาติพันธุ์วรรณนาในการศึกษาภาพ
อนาคตยังคงเป็นเรือ่ งภาพอนาคตของประเทศไทย แต่สำ� หรับผลงานครัง้ หลัง ซึง่ ตีพมิ พ์ใน พ.ศ. 2538
เทกส์เตอร์ได้เลือกสัมภาษณ์ สิปปนนท์ เกตุทัต ซึ่งมีประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาประเทศของ
ไทยกว่า 30 ปี โดยใช้วธิ ชี าติพนั ธุว์ รรณนาเป็นวิธกี ารวิจยั หลัก และร่วมเขียนภาพฉากทัศน์อนาคตของ
ประเทศไทยในงานศึกษาที่ต่อเนื่องจากงานดังกล่าว
พืน้ ฐานทางภววิทยา (ontology) ของวิธกี ารและเนือ้ หาในงานวิจยั ดังกล่าวมีความน่าสนใจและ
ส�ำคัญตรงทีว่ า่ ไม่มขี อ้ เท็จจริงเกีย่ วกับอนาคต (future facts) มีแต่ขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับปัจจุบนั และอดีต
อนาคตเป็นเพียงสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ (construct) และไม่มกี ารด�ำรงอยูท่ เี่ ป็นภววิสยั (objective existence)
ดังนัน้ เทกส์เตอร์จงึ เน้นว่า งานวิจยั ดังกล่าวไม่ได้ศกึ ษาอนาคตในตัวเอง (per se) แต่ศกึ ษาภาพลักษณ์
ทีค่ นคนหนึง่ มีอยูใ่ นปัจจุบนั เกีย่ วกับปรากฏการณ์หรือวัฒนธรรมทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ และน่าจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต รวมถึงภาพที่พึงประสงค์ที่คนคนนั้นต้องการให้เกิดขึ้น ภาพลักษณ์และความพึงพอใจเหล่านี้
อาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นอนาคตจริงต่อไป ดังนั้น เทกส์เตอร์จึงคาดหวัง
ว่า การวิจัยอนาคตด้วยวิธีชาติพันธุ์วรรณนาจะสามารถดึงเอาประเด็นส�ำคัญออกมาจากผู้ให้ข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ สรุป ตีความและน�ำเสนอทางเลือกส�ำหรับอนาคตต่อไปได้
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เทกส์เตอร์เลือกประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาในการทดลองและประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าว
เนื่องจากในทศวรรษที่ 1970 ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตดัง
กล่าวไม่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง โดยท�ำให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย
ทัง้ กับสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและสังคม รวมถึงแรงกดดันต่อองค์ประกอบด้านจริยธรรมทีม่ งุ่ สร้างความ
สมดุลกลมเกลียว (harmony) และความพอประมาณตามหลักคิดในพุทธศาสนา
ปรากฏการณ์ ห ลั ก ที่ เ ป็ น เป้ า หมายของการศึ ก ษาของเทกส์ เ ตอร์ คื อ แนวคิ ด เวลานิ ย ม
(tempocentrism) ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์เราให้ความสนใจน้อยเกินไปหรือให้ความสนใจผิดไปใน
ประเด็นเกี่ยวกับอนาคต แม้ว่ามนุษย์จะคาดหมายอนาคตในหลายด้านอยู่ตลอดเวลา แต่มักเกิดขึ้น
อย่างผิดเวลา ค�ำว่าเวลานิยมสื่อถึงสภาพวัฒนธรรมความคิด (phychocultural state) ที่มนุษย์ใช้
กรอบเวลาผิดในการวิเคราะห์และค�ำนึงถึงอนาคต โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งวางแผนนโยบายระยะยาว
ปัญหานี้จึงมักเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ต้องจัดการกับความท้าทายเฉพาะหน้าในระยะสั้น
ในกระบวนการสร้างภาพอนาคตของประเทศไทยในงานวิจัยดังกล่าว รอเบิร์ต เทกส์เตอร์
ได้สัมภาษณ์สิปปนนท์ เกตุทัต โดยเริ่มจากค�ำถามทั่วไปเกี่ยวกับอนาคตด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย จากนั้น ผู้วิจัยจึงประมวลและเรียบเรียงประเด็นส�ำคัญ แล้วส่งกลับไปให้
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นหรือปรับแก้ตามที่คิดว่าเหมาะสม ในการสัมภาษณ์ขั้นแรกผู้วิจัยขอให้ ผู้
ตอบจินตนาการภาพระบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย 100 ภาพในต�ำแหน่งที่ต่อเนื่องกันจาก
ภาพที่แย่ที่สุดคือต�ำแหน่งที่ 1 ไปยังภาพที่ดีที่สุดคือต�ำแหน่งที่ 100 ภายในเวลาที่เลือกเอง ในกรณีนี้
ผู้ตอบเลือก พ.ศ. 2563 เป็นปีเป้าหมายของฉากทัศน์ที่จินตนาการขึ้นมา ภาพอนาคตทั้ง 100 ภาพ
แสดงอนาคตของระบบสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ภาพที่เกินออกจาก 100
ถือว่าเป็นภาพอุดมคติหรือยูโทเปีย (utopia) ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด ในขณะที่
ภาพที่เกินออกจากศูนย์ถือว่าเป็นภาพฝันร้ายหรือดิสโทเปีย (dystopia)
ในการสัมภาษณ์รอบต่อมา เทกส์เตอร์ขอให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์สร้างภาพอนาคต 3 ภาพ ภาพแรกเป็น
ภาพอนาคตที่ประมาณต�ำแหน่ง 85 ถึง 90 แม้ว่าอาจไม่ใช่ภาพอนาคตที่ดีที่สุด แต่ถือเป็นภาพที่พึง
ประสงค์และมีโอกาสเกิดขึ้นสูง จากนั้น จึงเป็นการสร้างภาพที่ไม่พึงประสงค์ตรงที่ต�ำแหน่งประมาณ
10 ถึง 15 ในการวิจัยส่วนนี้ เทกส์เตอร์พบว่า ฉากทัศน์เชิงบวกมักใช้เวลาในการระบุรายละเอียด
นานกว่าฉากทัศน์เชิงลบ เมื่อผู้ตอบได้เขียนภาพอนาคตทั้งสองแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการระบุภาพ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด (most probable) ซึ่งไม่เกี่ยวกับความพึงประสงค์หรือความกลัวของผู้
ตอบ ในขัน้ ตอนนี้ ผูต้ อบต้องพิจารณาถึงช่องว่างระหว่างสิง่ ทีต่ นเองคาดหวังกับสิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะเกิดขึน้ ได้
จริง วิธีการนี้ท�ำให้ผู้ตอบต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ที่คาดว่าจะลดช่องว่างดังกล่าวได้จริง
วิธกี ารศึกษาอนาคตทีใ่ ช้เครือ่ งมือแบบชาติพนั ธุว์ รรณนาต้องใช้คำ� ถามทีส่ ร้างความชัดเจน (clarity)
ความครอบคลุม (comprenhensiveness) บริบท (contextualization) และความสอดคล้อง (coherence) ในขณะเดียวกัน วิธศี กึ ษาดังกล่าวท�ำให้เกิดความยืดหยุน่ และการปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างผูว้ จิ ยั
กับผู้ตอบค�ำถาม อีกทั้งการเริ่มต้นกระบวนการจากการสร้างฉากทัศน์เชิงบวกตามด้วยฉากทัศน์เชิง

อนาคตศึกษา | 246

ลบท�ำให้สามารถเข้าใจถึงหลักการและคุณค่าของผูต้ อบในการพิจารณาเกีย่ วกับอนาคตได้เป็นอย่างดี
กระบวนการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผตู้ อบสามารถพินจิ พิเคราะห์รายละเอียดของค�ำตอบของตนเอง
อย่างละเอียดและเป็นระบบ
ในกรณีของฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้นจริง เทกส์เตอร์พบว่า ผู้ตอบไม่ค่อยพึงพอใจกับภาพอนาคต
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาตอนแรกเท่าใดนัก เทกส์เตอร์จงึ เพิม่ เนือ้ หาอีกหนึง่ บท ซึง่ มีเนือ้ หาเน้นฉากทัศน์เชิงบวก
ทีอ่ าจไม่ใช่ภาพทีเ่ ป็นไปได้มากทีส่ ดุ แต่เป็นภาพอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้ได้ ถ้าประเทศไทยมีผนู้ ำ� ทีด่ ี
และมีโชคช่วยในบางเรือ่ ง ฉากทัศน์แนวนีเ้ รียกว่า possidictive ซึง่ เชือ่ ว่า ฉากทัศน์ทสี่ ำ� คัญไม่ตอ้ งเป็น
ฉากทัศน์ทมี่ โี อกาสเกิดสูงทีส่ ดุ แต่เป็นฉากทัศน์ทมี่ โี อกาสเกิดขึน้ สูงพอทีค่ มุ้ กับความพยายามอย่างเต็ม
ที่เพื่อให้บรรลุผลตามฉากทัศน์นั้น ส่วนส�ำคัญส่วนต่อจากนั้นจึงอยู่ที่การค้นคิดและก�ำหนดนโยบาย
ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยเป็นไปตามฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นมา
เทกส์เตอร์กล่าวทิง้ ท้ายไว้ในบทความวิจยั ดังกล่าวว่า ผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะตามฉากทัศน์
ที่พัฒนาขึ้นมานั้น ต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะสามารถประเมินได้ แต่อย่างน้อยหนังสือฉากทัศน์ที่เขียน
ไว้กไ็ ด้รบั ความสนใจอย่างแพร่หลายในกลุม่ ผูน้ ำ� นักนโยบายและนักวางแผนของประเทศไทยในยุคนัน้
ประกอบกับ ดร.สิปปนนท์เองก็รับต�ำแหน่งผู้บริหารประเทศในระดับรัฐมนตรีและผู้น�ำองค์กรส�ำคัญ
ในการวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉากทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมาน่าจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในด้านเหล่านี้
นอกจากนี้วิธีการข้างต้นนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตจ�ำนวนหนึ่งในประเทศไทยได้วิเคราะห์แนว
โน้มการเปลีย่ นแปลงจากอดีตถึงปัจจุบนั และพยายามคาดการณ์อนาคตโดยใช้วธิ สี อบถามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา โดยตัง้ ค�ำถามตรง ๆ เกีย่ วกับภาพอนาคต
เช่น ในงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาสภาพการณ์ของภาพยนตร์ไทยในอนาคต63 ค�ำถามชุดหนึง่ ในแบบสอบถามเป็น
ค�ำถามง่าย ๆ เช่น ท่านคิดว่าภาพยนตร์ไทยอนาคตจะเป็นอย่างไร บางค�ำถามเป็นประโยคที่เปิดให้ผู้
ตอบเลือกว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือเฉย ๆ กับประโยคนัน้ เช่น ในอนาคตภาพยนต์ไทยจะได้รบั การ
ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น จะแข่งขันกับตลาดภาพยนตร์ในต่างประเทศมากขึ้น ฯลฯ เมื่อได้ค�ำ
ตอบจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงเอาค�ำตอบไปประมวลและวิเคราะห์ต่อในเชิงสถิติ โดยอาจเสริม
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาอนาคตด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถได้ข้อมูลที่แสดงภาพอนาคต
ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาได้ระดับหนึง่ แม้วา่ อาจไม่เป็นตามหลักการและวิธกี ารแนวอนาคตศาสตร์ทพี่ ฒ
ั นา
มาอย่างเป็นระบบดังเช่นวิธีการเดลฟายหรือวิธีชาติพันธุ์วรรณนาก็ตาม

การศึกษาอนาคตด้วยเดลฟายแบบชาติพันธุ์วรรณนา

วิธีการหนึ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากวิธีชาติพันธุ์วรรณนาของเทกส์เตอร์คือการผสมผสานวิธีเดล
ฟายกับวิธีชาติพันธุ์วรรณนา ซึ่งเสนอเป็นครั้งแรกโดยจุมพล พูลภัทรชีวิน ในระหว่างการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (Minnesota) สหรัฐอเมริกา และพบกับรอเบิร์ต เทกส์เตอร์
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วิธีการศึกษาอนาคตด้วยเดลฟายแบบชาติพันธุ์วรรณนามุ่งเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของวิธีการที่มี
มาแต่เดิมทั้งสองวิธี ในการนี้ จุมพล พูลภัทรชีวินจึงทดลองวิเคราะห์กรณีศึกษาอนาคตทางเลือกของ
มหาวิทยาลัยไทยโดยใช้วิธกี าร EDFR ที่พัฒนาขึ้นมา64 และเผยแพร่แนวคิดและวิธีการดังกล่าวในงาน
เขียนและงานวิจัยในช่วงต่อมาทั้งที่เป็นภาษาไทย65 และภาษาอังกฤษ66
งานวิจยั ในประเทศไทยทีป่ ระยุกต์ใช้วธิ กี าร EDFR ในการศึกษาอนาคตครอบคลุมหัวข้อในหลาย
สาขา ทั้งสาขาการพยาบาล อาทิ เรื่องอนาคตบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเอง67 และเรื่องรูปแบบการบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย68 ไปจนถึง
เรื่องแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม69 ทั้งนี้
กลุ่มงานวิจัยที่ใช้เทคนิค EDFR ที่พบมากที่สุดคืองานวิจัยด้านการศึกษา อาทิ การศึกษาอนาคตของ
การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษา70 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ71 และอนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี72
รวมถึงงานวิจัยในระดับวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในการศึกษา
ภาพอนาคตในประเทศไทย
ข้อสังเกตหนึง่ จากการประมวลงานวิจยั ในประเทศไทยทีใ่ ช้เทคนิคการศึกษาอนาคตแนวนีค้ อื โดย
มากเป็นการศึกษาแนวโน้ม การเปลีย่ นแปลงและภาพอนาคตในเชิงปฏิฐาน พร้อมกับการเชือ่ มโยงต่อ
ไปยังประเด็นเชิงปทัสถานที่ค่อนข้างชัดเจน ผลลัพธ์จากการวิจัยจึงมีนัยเชิงนโยบายชัดเจนในระดับ
หนึง่ แต่งานวิจยั ทีป่ ระมวลมามักไม่มกี รอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและไม่มกี ารวิเคราะห์ปจั จัยและบริบททีม่ ี
ผลต่อประเด็นการวิจยั นัน้ เท่าใดนัก งานวิจยั จึงดูเหมือนเน้นการทดลองใช้เทคนิควิธกี ารศึกษาอนาคต
มากกว่าการทดสอบสมมติฐานหรือทฤษฎี ด้วยเหตุดังกล่าว ผลการศึกษาจากงานเหล่านี้จึงไม่น�ำไป
สู่การสร้างองค์ความรู้เชิงทฤษฎีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นข้อจ�ำกัดไม่ใช่เฉพาะ
ของวิธีการวิจัยแนวนี้ แต่เป็นข้อจ�ำกัดของอนาคตศึกษาในภาพรวมก็เป็นได้
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หนังสือด้านอนาคต
ศาสตร์ภาษาไทย
ที่ผ่านมานักเขียนและนักวิจัยชาวไทยได้ประมวลความรู้ด้านอนาคตศาสตร์มาแล้วบ้าง โดยตีพิมพ์เผย
แพร่เป็นบทความวิชาการ ต�ำราและหนังสือออกมาเป็นภาษาไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประวัติศาสตร์อนาคต (ชัยวัฒน์ คุประตกุล)

ชัยวัฒน์ คุประตกุล ถือเป็นนักวิจัยและนักเขียนรุ่นแรกคนหนึ่งของประเทศไทยที่เขียนบทความเกี่ยว
กับอนาคตศาสตร์และน�ำเสนอความคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตในด้านต่าง ๆ ไว้หลายงานด้วยกัน อาทิ
ในบทความชื่อ รัตนโกสินทร์ 400 ซึ่งตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2525/26 ชัยวัฒน์แนะน�ำอนาคตศาสตร์ โดย
อธิบายความหมาย ความเป็นมา และหลักการพืน้ ฐานของศาสตร์ดงั กล่าว แล้วน�ำเสนอภาพวิวฒ
ั นาการ
ของประเทศไทยนับตั้งแต่เริ่มยุครัตนโกสินทร์ ไปจึงภาพอนาคตของประเทศไทยในปีที่ 400 ของยุค
รัตนโกสินทร์ คือ พ.ศ. 272573 ปัจจัยที่ดูเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญของภาพอนาคตตามที่ผู้เขียน
น�ำเสนอคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ เนื้อหาในบทความไม่ได้น�ำเสนอเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวกเท่านั้น แต่รวมถึงภาพอนาคตในเชิงลบ ทั้งความวุ่นวายสับสนในสังคม ปัญหาการผลิตอาหารไม่
พอเพียงต่อประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นต้น เนื้อหาส่วนนี้ดูคล้ายกับการน�ำเสนอฉากทัศน์
ที่เขียนขึ้นมาจากแนวโน้มที่ผู้เขียนสังเกตมาและจินตนาการไปพร้อมกัน นับว่าเป็นบทความที่เปิดมุม
มองเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ให้กว้างมากขึ้นส�ำหรับผู้อ่าน แม้ว่าอาจไม่ได้แสดงวิธีการศึกษาตามหลัก
อนาคตศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยตรงก็ตาม
ในอีกบทความหนึ่ง คือ “วิถีแห่งนักอนาคตศาสตร์” จากพรมแดนความรู้ (วาระครบรอบ 100
ปี พระนาอนุมานราชธน) ซึ่งเผยแพร่โดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ.
2532 ชัยวัฒน์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอนาคตศาสตร์กับโหราศาสตร์ โดยอธิบาย
ว่า อนาคตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่แสดงภาพอนาคตที่มีหลายลักษณะและรูปแบบ และเป็นอนาคต
ที่มนุษย์อาจสามารถสร้างขึ้นเอง ในขณะที่โหราศาสตร์มุ่งแสดงภาพอนาคตเดียวและเป็นอนาคตที่
ก�ำหนดไว้แล้ว
บทความดังกล่าวยังบรรยายถึงความเป็นมาของอนาคตศาสตร์ในต่างประเทศจากอดีตจนถึงช่วง
พ.ศ. 2532 รวมถึงความพยายามจัดตัง้ สมาคมอนาคตนิยมแห่งประเทศไทย (Thailand Future Society)
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ใน พ.ศ. 2530 และการจัดตัง้ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย หรือทีดอี าร์ไอ ทีด่ ำ� เนินงานศึกษา
และวิจัยเชิงนโยบายเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศไทยในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะงาน
วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
บทความดังกล่าวยังกล่าวถึงนักอนาคตศาสตร์ที่ส�ำคัญของโลก และน�ำเสนอแนวคิดและเทคนิค
วิธีพยากรณ์อนาคตต่าง ๆ โดยน�ำเสนอรายละเอียดพอสังเขปเกี่ยวกับเทคนิควิธีที่ได้รับความนิยม
ที่สุด 3 วิธี คือ วิธีต่อแนวโน้ม (trend extrapolation) วิธีการเดลฟายและเทคนิคสร้างฉากอนาคต
(scenario) ชัยวัฒน์กล่าวไว้ในบทความดังกล่าวว่า ยังไม่มหี ลักสูตรและการเรียนการสอนด้านอนาคต
ศาสตร์โดยตรงในประเทศใน พ.ศ. 2532 แต่คาดว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนด้านอนาคตศาสตร์
ในอนาคตอันใกล้74 เป็นที่น่าสนใจว่า ณ เวลานี้ใน พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านนี้โดยตรง
ในประเทศไทย ชัยวัฒน์เขียนส่งท้ายในบทความดังกล่าวว่า ทุกคนสามารถเป็นนักอนาคตศาสตร์ได้ ถ้า
เชื่อว่าอนาคตอยู่ในก�ำมือของตนเอง และเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะสร้างอนาคตขึ้นมา มิใช่
ตามพรหมลิขิต ดวง หรืออ�ำนาจธรรมชาติใด ๆ อีกทั้งอนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับประชาชนคน
ไทยส่วนใหญ่เป็นส�ำคัญ แนวคิดดังกล่าวสะท้อนแนวคิดหลักของอนาคตศึกษาในยุคนั้นและในยุคต่อ
มาที่เชื่อว่า อนาคตสามารถก�ำหนดได้ด้วยการตัดสินใจและการด�ำเนินการในปัจจุบัน
อีกบทความหนึ่งที่ชัยวัฒน์ คุประตกุลเขียนไว้ในวารสาร มิติที่ 4 ฉบับพิเศษ 3 ใน พ.ศ. 2531
คือเรื่อง “ประวัติศาสตร์อนาคต” โดยมีเนื้อหาอธิบายแนวคิด หลักการ และตัวอย่างการเขียนบันทึก
หรือล�ำดับเหตุการณ์ที่คาดว่าหรือหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกบทความหนึ่งคือ “อนาคตศาสตร์กับ
นิยายวิทยาศาสตร์” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารมิติที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทและความส�ำคัญของนิยาย
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะส�ำหรับการสร้างภาพอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายกับอนาคตศาสตร์ แต่แตก
ต่างกันในด้านวิธีการมองอนาคตและขอบเขตความเป็นไปได้ของอนาคต75
ชัยวัฒน์ยังเขียนชุดบทความ “เทคโนโลยีสู่อนาคต” ในนิตยสารพบโลก ใน พ.ศ. 253476 เนื้อหา
หลักคือการแนะน�ำเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะมีผลต่ออนาคตของมนุษย์ ทั้งเทคโนโลยีการแพทย์
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลยี รวมถึงอนาคตของ
การเรียนรู้และการส�ำรวจอวกาศ บทความเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวบรวมอยู่ใน
หนังสือ “ประวัติศาสตร์อนาคต” ซึ่งตีพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์คบไฟ ใน พ.ศ. 2540

อนาคตศาสตร์ (นาตยา ปิลันธนานนท์)

เท่าทีส่ ามารถสืบค้นได้ในงานศึกษาครัง้ นี้ หนังสือ “อนาคตศาสตร์” ของนาตยา ปิลนั ธนานนท์77 ซึง่ เผยแพร่
ใน พ.ศ. 2526 น่าจะเป็นต�ำราอนาคตศาสตร์เล่มแรกทีเ่ ขียนเป็นภาษาไทย และครอบคลุมองค์ประกอบ
ของความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาในฐานะศาสตร์แขนงหนึ่ง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาอนาคตในฐานะวิธีการและเครื่องมือในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ สมมติฐานหลักคือ
มโนทัศน์เกี่ยวกับอนาคตมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ความสามารถของผู้เรียนในการมอง
อนาคตจะสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางการเรียนและประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความ
สามารถในการด�ำรงชีวิตอยู่และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม พื้นฐานความรู้และทักษะในการ
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ศึกษาที่มุ่งไปยังอนาคตข้างหน้า จึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
หนังสือเล่มนีแ้ บ่งออกเป็น 12 บท สองบทแรกกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงในประวัตศิ าสตร์โลก และ
แนวโน้มและปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื้อหาใน 3 บทต่อมาเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
แสวงหาอนาคตและมโนทัศน์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของอนาคตศาสตร์ รวมไปถึงเนื้อหาที่อธิบาย
เกี่ยวกับนักอนาคตศาสตร์และแนวคิดเรื่องอนาคต เนื้อหาส่วนที่ 3 ตั้งแต่บทที่ 6 ถึง 10 เป็นเรื่องเกี่ยว
กับการสอนอนาคตศาสตร์ ทัง้ หลักสูตร วิธสี อน กิจกรรมการสอน การสร้างจินตนาการอนาคตด้วยนิยาย
วิทยาศาสตร์ การสืบสวนสอบสวนค่านิยมและอนาคตศาสตร์ และการประเมินผลการศึกษาอนาคต
ศาสตร์ บทสุดท้ายเป็นเรื่องคุณประโยชน์ในภาพรวมของอนาคตศาสตร์
เนื้อหาในบทที่ 7 ประมวลวิธีการพยากรณ์ที่ส�ำคัญไว้จ�ำนวนหนึ่ง อาทิ วิธีการเดลฟาย วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยตาราง วงล้ออนาคต วิธีการสร้างอนาคตจ�ำลอง การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต
(scenario) วิธีต้นไม้ความเกี่ยวข้อง การวิจัยด�ำเนินงาน 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
นอกจากการประมวลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ หนังสือเล่มดังกล่าวยังมีเนื้อหาที่น่า
สนใจในบทก่อนสุดท้ายเกี่ยวกับโลกพระศรีอาริย์ (utopian) ซึ่งถือเป็นโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วย
สันติสุข ความมั่นคงและความสุข นับเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติแบบยูโทเปียแบบหนึ่ง ข้อเสนอส�ำคัญของ
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�ำคัญในระดับโลกที่ยังคงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
โครงสร้างเนือ้ หาของหนังสือแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เนือ้ หาส่วนแรกมุง่ สร้างความเข้าใจพืน้ ฐานและ
หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับอนาคตศึกษา โดยเริม่ จากองค์ประกอบพืน้ ฐานของอนาคตศึกษา ค�ำอธิบายเกีย่ ว
กับเวลา ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับอนาคต เรือ่ งหลักการอนาคตศึกษา ซึง่ ประกอบ
ด้วยความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับอนาคตศึกษา โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า ภาพอนาคตไม่ได้มีหนึ่งเดียวแต่มี
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หลากหลาย ตามด้วยเนือ้ หาทีร่ ะบุถงึ ค�ำถามพืน้ ฐานของอนาคตศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
อนาคต เนือ้ หาส่วนทีส่ องเป็นส่วนทีผ่ เู้ ขียนให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ คือ ทฤษฎีและกรอบความคิดส�ำคัญ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ โดยมีทงั้ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาส่วนที่สามอธิบายเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาอนาคต
เนื้อหาส่วนสุดท้ายน�ำเสนอแนวทางการน�ำเอาหลักการและเทคนิคอนาคตศึกษาไปปฏิบัติต่อ
เนือ้ หาในหนังสือเล่มดังกล่าวอธิบายทฤษฎีดา้ นสังคมศาสตร์อยูบ่ า้ ง แต่เนือ้ หาหลักสือ่ ถึงความเชือ่
พืน้ ฐานว่า ปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต โดยเฉพาะพื้นฐานด้านหลักเหตุผล เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของ
อนาคตศึกษาทีป่ ระมวลไว้ในหนังสือเล่มนีข้ ยายความไปบางส่วนแล้วในบทที่ 2 และ 3 ในหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต ผู้เขียนเรียกความเชื่อมโยงนั้นว่า “เส้นด้ายอนาคต” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เชื่อมอดีต ปัจจุบันและ
อนาคตของสังคมมนุษย์ในทางโลกวิสัยและเป็นวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน องค์ประกอบของ “เส้นด้าย
อนาคต” มี 3 ประการ ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ เป็นปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง
ชีวิตมนุษย์และสังคม เป็นปัจจัยที่ช่วยต้านหายนะที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ และเป็นปัจจัยที่แสดงให้
เห็นถึงข้อจ�ำกัดด้านต่าง ๆ ทั้งข้อจ�ำกัดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อจ�ำกัดของระบบที่มนุษย์
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 และการรับผลลัพธ์จากการปฏิบัต78ิ
ทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ในฐานะพื้นฐานของอนาคตศึกษาที่ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้มีตั้งแต่
ทฤษฎีความมั่งคั่ง ทฤษฎีสังคมนิยม วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ทฤษฎีชนชั้นน�ำ ทฤษฎีสมคบคิด
ไปจนถึงทฤษฎีอนัตตา ส่วนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนประมวลแนวคิดเกี่ยวกับสถิติศาสตร์
ทฤษฎีไร้ระเบียบ ทฤษฎีฟิสิกส์ของนิวตัน กฎอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) ทฤษฎีสร้างทรง
(Constructal Theory) ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ จิตวิคราะห์และวิทยาศาสตร์แห่งการรับรู้ ปัญญาประดิษฐ์
ไปจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัม
หนังสือเล่มดังกล่าวยังอธิบายถึงเทคนิคการท�ำนายอนาคตแบบเก่า ทัง้ แบบทีม่ ผี ทู้ ำ� นายทีช่ ดั เจน
เช่น โหร หมอดู คนทรงและนักนั่งทางใน ฯลฯ และแบบการเสี่ยงทาย เช่น การเสี่ยงติ้วเสี่ยงเซียมซี
รวมถึงหลักการและวิธีการของการท�ำนายแบบเก่า ซึ่งแตกต่างจากกรอบแนวคิดและวิธีการของการ
คาดการณ์อนาคตด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคอนาคตศึกษาที่ผู้เขียนประมวลไว้ในหนังสือเล่ม
ดังกล่าว ได้แก่ วิธฉี ากอนาคต (scenario) เทคนิคเดลฟาย วิธกี ารไต่ถามผูเ้ ชีย่ วชาญกับการไต่ถามชาว
บ้าน รวมถึงวิธีเห็นล่วงหน้า (foresight) วิธีวิเคราะห์แนวโน้ม และการรู้เอง
บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องการน�ำหลักการและเทคนิคอนาคตศึกษาไปปฏิบัติ 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 (creative capitalism) และทุนนิยมธรรมชาติ (natural capitalism) นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21

อนาคตศึกษา (สุรชาติ บ�ำรงสุข)

วงการวิชาการและนโยบายด้านความมัน่ คงของประเทศไทยก็ตระหนักถึงความส�ำคัญของอนาคตศึกษา
เช่นกัน จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 87 ใน พ.ศ. 2554 เรื่อง “อนาคตศึกษา (Futures Studies)” โดยมี สุรชาติ บ�ำรุงสุข เป็นบรรณาธิการ79 รวบรวมบทความและบทสรุปจากการเสวนาความ
มั่งคง “อนาคตศึกษากับการประเมินภัยคุกคาม” ซึ่งจัดโดยสถาบันการข่าวกรอง ส�ำนักข่าวกรองแห่ง
ชาติ ร่วมกับโครงการความมั่นคงศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 จุลสารฉบับดังกล่าวประกอบด้วย
บทความโดยอนุช อาภาภิรม ซึ่งอธิบายแนวคิด หลักการและวิธีการพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษา
หน่วยพื้นฐานในการศึกษาอนาคต รวมถึงประเภทภัยคุกคามและการประเมินภัยคุกคาม ผู้เขียนยก
ตัวอย่างของการใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ (monitoring) และการสร้างฉากอนาคต (scenario) ใน
การศึกษาอนาคต อีกบทความหนึ่งโดยสุรชาติ บ�ำรุงสุข อธิบายปัญหาและภัยคุกคามในอนาคต ซึ่ง
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นทั้งหมด 15 ประเด็น ประกอบด้วยปัญหาความมั่นคงแบบเดิม 5
ประการ ซึ่งเป็นความมั่นทางทหารเป็นหลัก ได้แก่ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ ความขัดแย้ง
เรื่องเส้นเขตแดนและการแย่งชิงทรัพยากรตามแนวชายแดน อาวุธท�ำลายล้างสูง (weapon of mass
destruction) และการแทรกแซงด้วยการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ อีก
10 ประเด็นที่เหลือเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ได้แก่ ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทาง
สังคม การอพยพย้ายถิ่นของประชากร ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านน�้ำ ความมั่นคง
ด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ในบทความดังกล่าว สุรชาติชใี้ ห้เห็นถึงความท้าทายของ “หลากมิติ หลายปัญหา” ซึง่ เป็นโจทย์สำ� คัญ
ของการศึกษาประเด็นด้านความมั่นคงในอนาคต

บทความอื่น ๆ

นอกจากหนังสือและต�ำราที่สรุปความไปแล้ว ยังมีบทความอีกหลายฉบับที่อธิบายอนาคตศึกษา/อาทิ
ในบทความ “กลวิธวี จิ ยั อนาคต: กระบวนการอนาคตปริทศั น์”80 พรชุลี อาชวอ�ำรุง สรุปความรูพ้ นื้ ฐาน
เกี่ยวกับอนาคตศึกษา โดยอธิบายว่านักอนาคต (futurists) คือใคร ต่างจากนักวางแผนอย่างไร การ
วิจัยอนาคตคืออะไร และมีวิธีการศึกษาอนาคตอะไรบ้าง บทความยังอธิบายเกี่ยวกับอนาคตปริทัศน์
(future scanning) คือ การกวาดสัญญาณหาแนวโน้ม เหตุการณ์ และประเด็นที่ก�ำลังปรากฏ
(emerging issues) โดยผู้เขียนยกตัวอย่างปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตของอุดมศึกษา และน�ำเสนอขั้น
ตอนของการท�ำอนาคตปริทัศน์
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ในบทความ “การวิจัยอนาคต: การศึกษาแนวโน้มบทบาทองค์กร”81 อังศินันท์ อินทรก�ำแหง
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตศึกษา กระบวนการและตัวอย่างวิธีการศึกษาอนาคตในภาพรวม และ
ทบทวนการวิจัยอนาคตเพื่อศึกษาแนวโน้มบทบาทขององค์กร โดยเฉพาะวิธีการวิจัยอนาคตด้วยเดล
ฟายแบบชาติพันธุ์วรรณนา (EDFR) บทความดังกล่าวน�ำเสนอขั้นตอนการวิจัยแบบ EDFR อย่าง
ละเอียด และยกตัวอย่างงานวิจัยอนาคตที่เป็นปริญญานิพนธ์ที่ศึกษาอนาคตด้วยวิธีการแบบ EDFR
และวิธีการอื่น ในลักษณะคล้ายกัน

อนาคตวิทยา: ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (ชรินทร์ มั่งคั่ง)

หนังสือเล่มล่าสุดทีป่ ระมวลความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับอนาคตศึกษาคือ “อนาคตวิทยา: ทฤษฎีและเทคนิค
การจัดการเรียนรูส้ งั คมศึกษา” โดยชรินทร์ มัง่ คัง่ ซึง่ ตีพมิ พ์เผยแพร่เมือ่ พ.ศ. 255982 หนังสือเล่มนีม้ จี ดุ
มุง่ หมายหลักคือ (1) เพือ่ ให้นกั ศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาเข้าใจถึงกระบวนทัศน์และวิธกี ารด้าน
อนาคตวิทยา (2) เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียน (3) เพื่อส่งเสริมการ
คิดค�ำถึงถึงอนาคตและสภาพสังคมในอนาคต และ (4) เพือ่ ประยุกต์ใช้แนวคิดด้านอนาคตวิทยาในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เพื่อท้ายที่สุดจะพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลโลก (global citizens)
ต่อไป อนึง่ หนังสือเล่มนีใ้ ช้คำ� ว่าอนาคตวิทยา (futurology) เป็นหลัก แต่ดเู หมือนว่าใช้ในความหมาย
เดียวกับค�ำว่าอนาคตศาสตร์และอนาคตศึกษา (futures studies)
ทัง้ หนังสือเล่มนีแ้ ละหนังสือของนาตยา ปิลนั ธนานนท์ทที่ บทวนมาก่อนหน้านี้ ให้ความส�ำคัญกับ
อนาคตศาสตร์หรืออนาคตวิทยาในฐานะองค์ความรู้และชุดเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
สามารถเรียนรู้และวางแผนอนาคต และด้านการศึกษาในวิชาสังคมศึกษาที่มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส�ำหรับสังคมในอนาคต
เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 7 บท บทที่ 1 อธิบายสาระส�ำคัญและหลักการอนาคตวิทยา
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับอนาคตวิทยา อนาคตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึง
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรมไทย และคุณค่าของอนาคตวิทยา บทที่ 2 อธิบาย
ทฤษฎีพื้นฐานของอนาคตศึกษา อาทิ ทฤษฎีทางสังคม ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทฤษฎีมหากาฬหรือทฤษฎีสมคบคิด (conspiracy theories) ทฤษฎีอนัตตา ทฤษฎีไร้ระเบียบ
(chaos theory) ทฤษฎีสร้างทรง (constructal theory) ทฤษฎีการเรียนรูส้ งั คม ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม
(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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เนื้ อ หาในบทที่ 5 อธิ บ ายการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง อนาคตในวิ ช า
สังคมศึกษา ส่วนบทที่ 6 เป็นเรื่องกระบวนทัศน์คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตส�ำนักอนาคตของ
พลโลก ทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนทัศน์เชิงอนาคตในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และกระบวนทัศน์ในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ ตามด้วยบทที่ 7 ที่
อธิบายแนวโน้มการศึกษาทางเลือกเพื่อปวงชนในสังคมอนาคต ทั้งในด้านนโยบาย รูปแบบของการ
จัดการศึกษาทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้คล้ายคลึง
กับเล่มอื่นที่ทบทวนมาก่อนหน้านี้ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่แนวคิดและวิธีการอนาคตศึกษา
ส�ำหรับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในด้านศึกษาศาสตร์

ภาพรวมของเนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับอนาคตศึกษา

จากการประมวลเนือ้ หาในหนังสือและต�ำราด้านอนาคตศึกษาภาษาไทยทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั พบว่า เนือ้ หา
โดยทั่วไปครอบคลุมหัวข้อ แนวคิดและหลักการพื้นฐานของศาสตร์นี้ในระดับหนึ่ง เนื้อหาโดยมาก
เป็นการแปลและประมวลความรู้จากผลงานตีพิมพ์และแหล่งข้อมูลในต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาเพียง
เล็กน้อยทีเ่ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับประเทศไทยโดยตรง คงด้วยเพราะงานวิจยั และองค์ความรูเ้ ชิงประจักษ์ใน
ด้านนี้มีอยู่น้อยมาก จึงไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยส�ำหรับการเขียนหนังสือ
และต�ำราเท่าใดนัก หากในอนาคตมีงานวิจยั และการศึกษาอนาคตเกีย่ วกับประเทศไทยมากขึน้ น่าจะ
มีเนื้อหาเชิงประจักษ์มากขึ้นในหนังสือด้านอนาคตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทย
ส่วนเนือ้ หาเกีย่ วกับวิธกี ารและเครือ่ งมือการวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตนัน้ มีอธิบายอยูบ่ า้ ง
ในหนังสือและต�ำราทีก่ ล่าวถึงไปข้างต้น แต่เนือ้ หายังคงเน้นแนวคิดและวิธกี ารพืน้ ฐานทีย่ งั ไม่สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ตอ่ ได้จริง สิง่ ทีข่ าดหายไปคือ คูม่ อื ทีแ่ สดงตัวอย่างของกระบวนการและขัน้ ตอนการน�ำ
วิธีการและเครื่องมือคาดการณ์ไปใช้จริง โดยอาจเป็นคู่มือที่พัฒนาและใช้คู่ไปกับการฝึกอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถ ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติหรือเวิร์กช็อป83
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การคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อวาง
นโยบายสาธารณะ
การพยากรณ์และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเป็นส่วนส�ำคัญของการวางแผนนโยบายสาธารณะ องค์
ประกอบพืน้ ฐานของการวางนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินบั ตัง้ แต่สมัยแรก คือ
การเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร เศรษฐกิจและสังคม การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ เพื่อน�ำมาคาดการณ์
และวางแผนพัฒนาประเทศ ความส�ำคัญของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการคาดการณ์เพื่อ
การวางแผน สะท้อนให้เห็นได้ในการยกระดับและขยายงานของส�ำนักงานสถิติกลางขึ้นเป็นส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ พร้อมกับการจัดตั้งส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติภายใต้สังกัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรีใน พ.ศ. 2502
ในกระบวนการก�ำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ใน พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้วิเคราะห์ตัวเลขเพื่อคาดการณ์ประชากรและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ แม้ว่าการศึกษาอนาคต
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวไม่ได้ใช้วิธีการตามวิธีวิทยาของอนาคตศาสตร์โดยตรง แต่ถือว่าได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของอนาคตอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเป็นไป
ตามกรอบแนวคิดและวิธวี ทิ ยาในด้านประชากรศาสตร์ ส่วนการพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ก็เป็นไปตามหลักการ แนวคิดและวิธีการที่ได้รับการยอมรับในวงการเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานทีม่ งุ่ พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได้
ใช้วธิ กี ารด้านอนาคตศาสตร์เพือ่ วางแผนนโยบายมาได้ระยะหนึง่ โดยประยุกต์ใช้วธิ กี ารใหม่ในการคาด
การณ์ เช่น การวิเคราะห์ลำ� ดับเทคโนโลยี การจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พร้อมกัน
นี้ รัฐบาลยังจัดตัง้ หน่วยงาน กลุม่ งาน หรือหน่วยวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับอนาคตขึน้ มาโดยเฉพาะ
องค์กรเหล่านี้มีพื้นฐานแนวคิดในการคาดการณ์อนาคตที่แตกต่างจากงานพยากรณ์เพื่อการวางแผน
รายสาขาแบบดั้งเดิม โดยเน้นใช้แนวคิด หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับและเป็น
ที่นิยมในวงการอนาคตศึกษามากขึ้น ตัวอย่างที่ส�ำคัญของหน่วยงานด้านอนาคตศึกษาในประเทศไทย
คือศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ภายใต้ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งในปัจจุบันคือส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
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ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค

ตามทีน่ ำ� เสนอไปก่อนหน้านี้ จากการทบทวนองค์ความรูด้ า้ นอนาคตศาสตร์ในประเทศไทย พบว่า การ
ศึกษาอนาคตเป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั และการศึกษาแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในสาขาวิชาต่าง ๆ และ
เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อวางแผนนโยบายอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นงาน
ด้านอนาคตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้มกี ารวางระบบองค์กรและสถาบันของการวิเคราะห์
และศึกษาอนาคตอย่างจริงจังและอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งจัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
(APEC Center for Technology Foresight – APEC-CTF) ใน พ.ศ. 2541
จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคเกิดจากการท�ำงานร่วมกันของกลุ่มประ
เทศเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมให้การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยให้ประสบผลส�ำเร็จ และเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของภูมภิ าค กิจกรรมส่วนส�ำคัญของกลุม่ ประเทศเอเปคคือการ
ประชุมระหว่างรัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก หนึง่ ในนัน้ คือรัฐมนตรีดา้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีการจัดตัง้ คณะท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (Industrial Science
and Technology Working Group - ISTWG)
หลังจากทีเ่ อเปคได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานดังกล่าวแล้ว มีการเสนอแนวคิดจัดตัง้ ศูนย์ดา้ นการคาดการณ์
เทคโนโลยีขึ้น ทางรัฐบาลไทย โดยตัวแทนในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เสนอให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีประเทศสมาชิกอื่น ๆ สนับสนุน เช่น แคนาดาและออสเตรเลีย น�ำมา
สู่การจัดตั้งศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยเป็นโครงการหนึ่ง
ของคณะท�ำงาน ISTWG ที่มีส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้า
ภาพ84 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์คาด
การณ์เทคโนโลยีเอเปค ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนเอเปคเป็นเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ ฯ และจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ พ.ศ.
2541 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมในส่วนของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นเงิน 5,102,500 บาท85
วัตถุประสงค์หลักของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคคือการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และวิธี
การคาดการณ์ และเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค โดยด�ำเนินโครงการคาดการณ์ทั้งในระดับองค์กร
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค พร้อมกับการอบรมความรู้และทักษะด้านการคาดการณ์ ทั้งนี้ ศูนย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เมื่อ พ.ศ. 2552 จนกระทั่ง สวทน. ปรับเปลี่ยนพันธกิจ
และชือ่ ขององค์กรเป็นส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) ใน พ.ศ. 2562 มาจนถึงปัจจุบัน
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ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคด�ำเนินโครงการคาดการณ์ทคี่ รอบคลุมหัวข้อและประเด็นทีห่ ลาก
หลาย และมีทั้งงานในระดับภูมิภาคเอเปคและภายในประเทศไทย และในระดับชาติ ระดับรายสาขา
และระดับองค์กร ตัวอย่างงานคาดการณ์ที่มุ่งไปที่การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งร่วมด�ำเนิน
การโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้แก่ โครงการคาดการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ค.ศ.
2020 (S&T 2020) โครงการ National Science Technology and Innovation Roadmap for
Thai Industries โครงการศึกษาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ส�ำหรับสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคตประเทศไทย และโครงการภาพอนาคตประเทศไทย 2562
ส่วนตัวอย่างของโครงการคาดการณ์ระดับรายสาขา ได้แก่ โครงการอนาคตการเกษตรไทย ซึง่ จัด
ท�ำในช่วง 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
ซึง่ ด�ำเนินร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ส่วนตัวอย่างงานคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร
ได้แก่ แผนที่น�ำทางของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การคลังสินค้า
งานวางแผนแม่บทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)86 เป็นต้น
วิธีการและกระบวนการที่ใช้ในโครงการเหล่านี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โครงการเกือบทั้งหมดใช้วิธี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมมองภาพอนาคต ในขณะที่หลายโครงการใช้
วิธีการเดลฟาย เพื่อรวบรวมและประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง
ในประเด็นที่สนใจ และหลายโครงการด�ำเนินกระบวนการสร้างฉากทัศน์เกี่ยวกับอนาคตในแต่ละเรื่อง
ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ โครงการเหล่านี้ไม่ค่อยใช้เครื่องมือคาดการณ์เชิงปริมาณเท่าใดนัก แต่เน้น
เครื่องมือเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญรายสาขา
อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดและวิธีการคาดการณ์เพื่อวางแผนนโยบายตามแนวคิดของกลุ่มอนาคต
ศึกษาในกลุม่ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่อนข้างแตกต่างไปจากการพยากรณ์เพือ่
การวางแผนรายสาขาเพื่อนโยบายการพัฒนาประเทศแบบดั้งเดิม ทั้งการคาดประมาณประชากรและ
การพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ จุดเริ่มต้นของแนวความคิดด้านอนาคตศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เริม่ จากข้อตระหนักทีว่ า่ การลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีตอ้ งลงทุนสูง
และใช้เวลานาน อีกทัง้ ยังมีความไม่แน่นอนว่า ผลลัพธ์ทา้ ยสุดจะเป็นอย่างไร และจะบรรลุตามเป้าหมาย
ทีค่ าดหวังไว้หรือไม่ ในขณะทีว่ ธิ กี ารวิเคราะห์ความเป็นไปได้แบบรายโครงการ (feasibility studies) ที่
ใช้กันอยู่ทั่วไปในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน ก็ไม่ครอบคลุมภาพใหญ่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลก นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยต่าง ๆ มากมายทีป่ ฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน แนวคิดและวิธกี ารมองอนาคตแบบ
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เดิมไม่สามารถใช้ได้ จึงเกิดความคิดที่จะใช้กรอบทฤษฎีและวิธีการด้านอนาคตศาสตร์ในการวางแผน
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น87
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน นักวิจัยที่ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้ทบทวนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการคาดการณ์เทคโนโลยีจากประเทศต่าง ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และญี่ปุ่น และสร้างองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์เทคโนโลยี (technology foresight) โดย
เฉพาะวิธกี ารคาดการณ์หลักทีใ่ ช้ในองค์กรทีด่ ำ� เนินนโยบายและขับเคลือ่ นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม นั่นคือการท�ำแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี

การคาดการณ์เทคโนโลยีส�ำหรับประเทศไทย

หนึง่ ในงานบุกเบิกด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีของประเทศไทยเกิดขึน้ ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2539 เมือ่
กลุม่ นักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์หลายสาขา น�ำโดยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพัฒน์
วิลัยทอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ของโลก วิธีการคาดการณ์เทคโนโลยีในงานดังกล่าวไม่ใช้แนวทางดั้งเดิมที่ใช้แพร่หลายในประเทศที่
พัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้ว เช่น ญี่ปุ่นและอังกฤษ แต่เริ่มต้นจากการก�ำหนดสมมติฐานแบบ a prioi ว่า
เทคโนโลยีในอนาคตบางแขนงได้เกิดขึน้ และพัฒนาอยูแ่ ล้ว ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีบางแขนงยังเพิง่ เริม่ ต้น
วัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ดังกล่าวคือ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบว่าเทคโนโลยีใดจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมไทยและอย่างไร ค�ำถามดังกล่าวตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกี่ยวพันอย่างมากกับภูมิหลังและกระบวนการคิดของผู้คนในประเทศ
กระบวนการคาดการณ์เทคโนโลยีในงานดังกล่าวเริ่มจากการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ต้องการ
วิเคราะห์จ�ำนวน 7 กลุ่ม โดยมีเทคโนโลยีในชุดแรกทั้งหมด 72 รายการ คณะผู้วิจัยประกอบด้วยผู้
เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 15 คน ซึ่งท�ำหน้าที่จัดท�ำข้อมูลปฐมภูมิส�ำหรับการออกแบบ
สอบถามเพื่อการส�ำรวจแบบเดลฟาย โดยค�ำถามที่ใช้เป็นแบบปลายปิด ค�ำถามหลัก ได้แก่ ระดับ
ความส�ำคัญของเทคโนโลยี ห้วงเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีนั้น อันดับของประเทศไทยในด้าน
เทคโนโลยีนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระดับการพัฒนาที่ควรตั้งเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี และอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยี
เมื่อได้รับค�ำตอบในรอบแรก คณะผู้วิจัยจึงประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ SPSS เพื่อปรับค�ำถาม
โดยเพิ่มเทคโนโลยีที่เสนอเพิ่มเติมโดยผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจึงส่งแบบสอบถามกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมแสดงผลของแบบสอบถามในครั้งแรก แบบสอบถามครั้งที่สองเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบ
ค�ำถามใหม่และอาจเปลี่ยนค�ำตอบของตนเอง วิธีการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของวิธีการเดลฟาย
เพื่อเพิ่มความรอบคอบของผู้ตอบหลังจากที่รับทราบความคิดเห็นโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญคนอื่นแล้ว
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสร้างภาพอนาคตของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยคณะท�ำงานสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งจากแบบสอบถามและจากการประมวลของคณะผู้วิจัยเอง
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คณะผู้วิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในหนังสือชื่อ “อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย: แนวโน้มของ
โลก สังคม เศรษฐกิจ การเมืองกับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”88 โดยน�ำเสนอผลการคาด
การณ์เทคโนโลยีส�ำหรับประเทศไทย เนื้อหาในส่วนแรกประมวลแนวโน้มส�ำคัญของโลก ทั้งในด้าน
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ ตามด้วยการประเมินสภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทย และผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเดลฟาย บทสุดท้ายน�ำเสนอภาพอนาคตของแต่ละ
เทคโนโลยี โดยแบ่งตามห้วงเวลาสามช่วงคือ ค.ศ. 1996-2000, ค.ศ. 2001-2005 และ ค.ศ. 2006-2010
ตามล�ำดับ เทคโนโลยี 7 กลุ่มที่คาดการณ์ไว้ในงานดังกล่าว ได้แก่ (1) เทคโนโลยีพื้นฐาน (2) เทคโนโลยี
ชีวภาพ (3) เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ (4) เทคโนโลยีโลหะวัสดุ (5), (6) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและดาวเทียม (สองกลุม่ ) และ (7) เทคโนโลยีพลังงาน ยานยนต์และสิง่ แวดล้อม
นอกจากการน�ำเสนอเทคโนโลยีส�ำคัญในห้วงเวลาต่าง ๆ แล้ว คณะผู้วิจัยยังน�ำเสนอปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมถึงมาตรการเพื่อจัดการอุปสรรคเหล่านั้น ท้าย
ที่สุด คณะผู้วิจัยชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการใช้เทคนิคเดลฟายในการคาดการณ์เทคโนโลยี หนึ่งใน
นั้นคือปัญหาของการตั้งค�ำถามในแบบสอบถามที่ใช้เป็นค�ำถามปลายปิด ซึ่งอาจชี้น�ำและเหนี่ยวน�ำค�ำ
ตอบของผูต้ อบค�ำถาม และลดโอกาสทีจ่ ะได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิม่ เติมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ นอกจากนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ตอบค�ำถามโดยมากมาจากสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลการตอบแบบสอบถามจึงอาจเน้นมิติดัง
กล่าว และไม่ให้ความส�ำคัญกับมิติสังคมวัฒนธรรมเท่าใดนัก
คณะผู้วิจัยน�ำเสนอบทสรุปที่น่าสนใจคือ ประโยชน์จากผลการคาดการณ์แบบเดลฟายขึ้นอยู่กับ
บริบทและศักยภาพของแต่ละสังคม สังคมทีม่ แี บบแผนและมีระเบียบชัดเจนจะสามารถสร้างและก�ำหนด
อนาคตของตนเอง แม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยไม่แน่นอนต่าง ๆ ก็ตาม ในทางกลับกัน สังคมไทยยังคงไร้ซึ่ง
ระเบียบ ไร้เสถียรภาพและมีความอ่อนไหวสูง การเมืองและอิทธิพลภายนอกท�ำให้การพัฒนากวัดแกว่ง
ง่าย ผลการคาดการณ์จึงถูกต้องแม่นย�ำได้ยาก อีกทั้งการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นไปอย่าง
ลักลั่นและเหลื่อมล�้ำ ท�ำให้การก�ำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนามีความซับซ้อนและยุ่งยาก
การใช้วธิ กี ารเดลฟายในการคาดการณ์เทคโนโลยีจงึ อาจไม่ใช่วธิ กี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการวางแผนเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วไป
หลังจากโครงการคาดการณ์ดา้ นเทคโนโลยีดงั กล่าว หน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
หลายแห่งของประเทศไทยได้เริม่ เห็นความส�ำคัญของการคาดการณ์ภาพอนาคตของการพัฒนาในด้าน
นี้ จึงเกิดโครงการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายโครงการ ดังตัวอย่าง
โครงการคาดการณ์บางส่วนที่ด�ำเนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคที่แสดงในตารางที่ 18 ใน
หน้าถัดไป
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ตารางที่ 18
ตัวอย่างงานคาดการณ์ที่ดำ�เนินการโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
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องค์กรอื่นที่ท�ำงานด้านอนาคตศึกษา

นอกจากศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหา
ก�ำไรอืน่ ๆ ทีม่ พี นั ธกิจและกิจกรรมทีม่ งุ่ สร้างและแผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นอนาคตศึกษาในประเทศไทย
ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดตั้งสถาบัน
การมอง อนาคคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI) โดยก�ำหนดบทบาทให้เป็น
สถาบันเฉพาะทางเพือ่ ช่วยในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของอนาคตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยเฉพาะทิศทาง
นวัตกรรมทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และชีวติ ความเป็นอยู่ รวมถึง
บทบาทในการช่วยก�ำหนดทิศทางและการวางแผนระยะยาวทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์สงู สุดให้กบั ระบบ
เศรษฐกิจและการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรมนี้มียุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Enablers) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายกลุ่มนัก
อนาคตศาสตร์ทเี่ ชีย่ วชาญและเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการศึกษาภาพและแนวโน้มอนาคต (Trend
Setter) โดยเฉพาะแนวโน้มที่สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อนวัตกรรม (Enterprise Innovation) ผ่านเครื่องมือ
การจัดการนวัตกรรม เครือข่ายผูป้ ระเมินนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม
ให้กับกลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ เริ่มด�ำเนินกิจกรรมด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไป
บ้างแล้ว เช่น การลงทะเบียนเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ การจัด
สัมมนา Trend Talk และงานประชุมและสัมมนาด้านอนาคตศึกษากับสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันอนาคตไทยศึกษา
อีกองค์กรหนึ่งที่มีกิจกรรมด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์คือสถาบันอนาคตไทยศึกษา
(Thailand Future Foundation) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในสถานะมูลนิธทิ ไี่ ม่แสวงหาก�ำไรโดยกลุม่ นักธุรกิจและ
นักวิชาการจากหลายสาขา เพื่อด�ำเนินการศึกษาและน�ำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศที่มีนัยส�ำคัญต่อภาคธุรกิจสังคมโดยรวม เว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.thailandff.org) ระบุ
ถึงวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
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เกือ้ หนุนการเจริญเติบโตของประเทศทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเพือ่ สร้างเครือข่ายนักคิดทัง้ ในระดับ
บุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
หัวข้อและพันธกิจหลักของสถาบันเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG) การด�ำเนินการผ่าน Future Lab ในการจัดท�ำฉากทัศน์อนาคต การวาง
ยุทธศาสตร์เชิงอนาคตและนวัตกรรมสังคม จากข้อมูลที่สืบค้นมาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่า สถาบันนี้
ได้ดำ� เนินกิจกรรมด้านการคาดการณ์และการจัดท�ำฉากทัศน์ในหลายงานด้วยกัน เช่น การเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยภาพอนาคต 20 ปีของอาเซียน การจัดท�ำภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ใน
มิติด้านความมั่นคงของประเทศ ทางสถาบันยังออกนิตยสารออนไลน์รายเดือนชื่อ SCENARIO ซึ่งน�ำ
เสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้านต่าง ๆ
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
อีกองค์กรหนึง่ คือสถาบันอนาคตศึกษาเพือ่ การพัฒนา (Institute of Future Studies for Development) เป็นสถาบันวิจยั เอกชนในรูปแบบมูลนิธิ โดยจดทะเบียนเป็นทีป่ รึกษากับศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา
ไทย กระทรวงการคลัง จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.ifd.or.th) พบว่า ทางสถาบันฯ ให้บริการที่
ปรึกษาในด้านนโยบายสาธารณะ การบริหารภาครัฐ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการและ
นโยบาย การสร้างแบบจ�ำลองพฤติกรรม และการคาดการณ์อนาคตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
ตัวอย่างของงานศึกษาของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้แก่
• โครงการวิจัยภาพอนาคตและลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
• DerivSIM- A Cross-Impact Based Stochastic Simulation Method for Forecasting
(ปีที่ด�ำเนินโครงการ: 2547)
• การคาดการณ์คุณสมบัติของบ้านใน 10 ปีข้างหน้า
• โครงการวิจยั ความต้องการในอนาคตและการพัฒนารูปแบบของระบบบริการทางการแพทย์
ระดับตติยภูมิและสูงกว่าใน 15 ปีข้างหน้า
• โครงการวิจัยภาพอนาคต ธ.ก.ส. ในปี 2025
• โครงการวิจยั ภาพอนาคตของสถานทีท่ ำ� งานในประเทศไทยในปี 2575 (Thailand’s Future
Workplace in 2032)
นอกจากองค์กรทั้งสามนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นที่จัดตั้งหน่วยงานย่อยภายในองค์กรที่มุ่งเน้นงาน
ด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ ทั้งเพื่อตอบรับพันธกิจและกิจกรรมด้านการวางแผน
ภายในองค์กรเอง และเพื่อให้บริการกับองค์กรภายนอก ตัวอย่างเช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ได้จดั ตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการคาดการณ์ (Center of Excellence for Foresight) ซึง่ มุง่ เผยแพร่
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ความรู้และทักษะในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในด้านการวางแผนแบบฉากทัศน์ให้กับ
ผู้ประกอบการไทย โดยให้บริการปรึกษาแนะน�ำและจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารองค์กร89
ส่วนในองค์กรรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนก็มีหลายแห่งที่ให้ความสนใจและจัดตั้งหน่วยงาน
ภายในทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีพนั ธ
กิจหลักคือการด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
และพลังงาน กิจกรรมด้านการคาดการณ์ของหน่วยงานนี้จึงมุ่งนี้ไปที่การคาดการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันนวัตกรรม
ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Foresight 2030 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่ง
คาดการณ์และสร้างภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครในอีก 10 ปีข้างหน้า90 แสดงถึงความสนใจและ
ความจ�ำเป็นในการขยายขอบเขตของการคาดการณ์ทกี่ ว้างไกลกว่าธุรกิจดัง้ เดิมขององค์กร ในลักษณะ
คล้ายกัน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ได้จัดตั้งฟิวเจอร์เทลส์แล็บ
(FuturesTales Lab) ทีม่ งุ่ เป็นศูนย์วจิ ยั ด้านการคาดการณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสร้างพืน้ ทีข่ อง
การปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอนาคต91
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สรุป
ในบทนี้ ผูเ้ ขียนได้พยายามประมวลภาพรวมของประสบการณ์ดา้ นอนาคตศึกษาในประเทศไทย
ในช่วงประมาณ 40 กว่าปีทผี่ า่ นมา ทัง้ ในงานเชิงวิจยั วิชาการและงานคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
ทีต่ อบโจทย์การวางแผนขององค์กร สรุปเป็นภาพรวมได้วา่ แม้วา่ งานวิจยั และงานวางแผนใน
ประเทศไทยได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงด้านต่าง ๆ เพือ่ การวางแผนอนาคตมาอยูพ่ อสมควร แต่
การคาดการณ์อนาคตอย่างเป็นระบบตามแนวคิดและวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาในวงการอนาคตศาสตร์
ระดับโลก ยังถือว่าอยูใ่ นวงจ�ำกัด โดยมากเป็นงานคาดการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ด้านศึกษาศาสตร์ อีกทัง้ กรอบแนวคิดและเครื่องมือทีใ่ ช้ในงานศึกษาอนาคตในประเทศไทยที่
ผ่านมาจึงยังมีอยู่เพียงไม่กี่แบบ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทยต่างเริ่มเห็นความส�ำคัญของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มาก
ขึน้ และมีการจัดตัง้ องค์กรด้านอนาคตศึกษาและการให้ทนุ ส�ำหรับโครงการศึกษาภาพอนาคต
ในหลายด้าน จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ต่อไปในประเทศไทย
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6

บทส่งท้าย

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
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการประมวลความรู้ในหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อระบุช่องว่างความรู้ด้าน
อนาคตศึกษาส�ำหรับประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบงานวิจัยและงานเขียนด้านอนาคต
ศาสตร์ในต่างประเทศกับงานที่มีอยู่ในประเทศไทย เสริมด้วยข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
นักวิชาการ นักวางแผนและผู้บริหารในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยทัว่ ไป เมือ่ เราตัง้ ค�ำถามว่าช่องว่างความรูอ้ ยูต่ รงไหน ค�ำตอบทีต่ อ้ งการมักมุง่ ไปทีห่ วั ข้อหรือ
ประเด็นทีย่ งั ไม่มคี ำ� ตอบ โจทย์หนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนได้ตงั้ ไว้ในการประมวลความรูใ้ นหนังสือนีค้ อื ประเทศไทย
ควรมุง่ เน้นงานวิจยั ในหัวข้อหรือประเด็นไหนในอนาคตศึกษา ค�ำตอบหนึง่ ทีไ่ ด้คอื ประเทศไทยยังต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาอีกมากในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อและประเด็นการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย และกระบวนการวิจัย ตามที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ แม้ว่าประเทศไทยมี
งานวิจัยในแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาที่พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่จ�ำนวนมากแล้วก็ตาม
แต่การวิจัยอนาคตอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามทฤษฎี หลักการและวิธีการที่ยอมรับในวงการ
อนาคตศาสตร์ระดับโลกนั้น ยังมีอยู่น้อยมาก ช่องว่างความรู้ในด้านอนาคตศาสตร์จึงถือว่าใหญ่มาก
ส�ำหรับประเทศไทย
เนือ้ หาส่วนต่อไปน�ำเสนอบางประเด็นทีผ่ เู้ ขียนเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีค่ วรให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาในประเทศไทยต่อไป

การเผยแพร่ความรู้และทักษะในการเข้าใจและใช้อนาคต

ความรูใ้ นทุกศาสตร์ตั้งอยู่บนข้อสมมติและเงือ่ นไขบางประการด้วยกันทัง้ สิ้น เช่นเดียวกัน ข้อสมมติ
ทีน่ กั วิจยั ในแต่ละศาสตร์และนักปฏิบตั ใิ นแต่ละสาขาวิชาชีพใช้วเิ คราะห์และคาดการณ์อนาคตก็แตก
ต่างกัน ข้อสมมติบางประการอาจยังคงเป็นทีย่ อมรับในบางสาขา แต่หากวิเคราะห์จากมุมมองอนาคต
ศึกษา ข้อสมมตินั้นอาจใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ข้อสมมติหนึ่งที่ส�ำคัญในอนาคตศึกษาที่ควรประยุกต์
ใช้ในงานวิจยั ในศาสตร์อนื่ ได้ คือ อนาคตไม่ได้มอี ยูห่ นึง่ เดียว แต่มคี วามเป็นพหุ และมีอยูห่ ลากหลาย
และทางเลือก ด้วยเหตุนี้ กระบวนทัศน์ของการศึกษาอนาคตแบบท�ำนายหรือพยากรณ์อนาคตแบบ
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หนึง่ เดียว แล้ววางแผนและด�ำเนินการตามนัน้ โดยไม่ได้คำ� นึงถึงปัจจัยไม่แน่นอนในอนาคต จึงไม่เหมาะ
สมแล้วในโลกปัจจุบันที่ความไม่แน่นอนสูงและสังคมมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม
ข้อสมมติในการคาดการณ์อนาคต (anticipation assumptions) ของอนาคตศึกษาที่แตกต่าง
จากข้อสมมติในการมองอนาคตของศาสตร์อื่นนี้เอง อาจเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ความรู้และเครื่อง
มือที่พัฒนาโดยนักอนาคตศาสตร์ยังไม่แพร่หลายไปยังศาสตร์และสาขาอื่น ตัวอย่างเปรียบเทียบที่
ส�ำคัญคือสถิติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ในตัวเอง และได้พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือวิเคราะห์ที่
ศาสตร์อื่นสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม อนาคตศาสตร์ค่อนข้างมีข้อจ�ำกัด
อยู่มากทั้งในด้านปรัชญาและด้านวิธีการ อีกทั้งข้อสมมติเกี่ยวกับอนาคตในแต่ละศาสตร์ยังไม่ได้เปิด
กว้าง และทีผ่ า่ นมาอาจยังไม่ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ สมมติเหล่านีก้ ระจ่างและชัดเจนมากขึน้
ดังนั้น ช่องว่างส�ำคัญในการส่งเสริมอนาคตศึกษาหรืออนาคตศาสตร์ในวงการวิชาการ ไม่ว่า
จะในระดับโลกหรือภายในประเทศไทย คือการสร้างและเผยแพร่ความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ
อนาคต (futures literacy) ให้เป็นเรื่องส�ำคัญในทุกศาสตร์ ไม่จ�ำกัดเฉพาะในสาขาอนาคตศาสตร์
เท่านัน้ 1 ขัน้ ตอนแรกทีค่ วรด�ำเนินการคือการเสริมสร้างฐานความรูแ้ ละขีดความสามารถพืน้ ฐานในการ
ตัง้ ค�ำถามใหม่ ๆ ในการท�ำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมและทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต จาก
นัน้ จึงพัฒนาภาพอนาคตและหาทางเลือกเชิงนโยบายและมาตรการเพือ่ เตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต
การสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเข้าใจถึงอนาคต ไม่ควรจ�ำกัดอยู่เพียงในวงการนักวิจัย
นักวิชาการและนักนโยบาย แต่ควรขยายขอบเขตกิจกรรมไปถึงการเรียนการสอนส�ำหรับนิสติ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราเชื่อว่า ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจินตนาการ
เกี่ยวกับอนาคตเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องก่อร่างและสร้างขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก การส่งเสริมกิจกรรม
ในการเผยแพร่ความรู้และทักษะในการมองอนาคตต้องลงไปถึงระดับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับ

ตัวอย่างหัวข้อในการศึกษาอนาคต

โดยทัว่ ไป ในการก�ำหนดกรอบหัวข้อและทิศทางการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมให้ทนุ วิจยั ในการสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนในประเทศไทยมักด�ำเนินกระบวนการคิดและกลั่นกรองของคณะ
กรรมการทีป่ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูบ้ ริหารมาหลายขัน้ ตอนแล้ว หัวข้อทีเ่ ลือกมา
ย่อมสะท้อนความส�ำคัญ ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึง่ มักต้องตอบโจทย์ทงั้ ในเชิง
วิชาการและในเชิงปฏิบตั ิ ด้วยเหตุดงั กล่าว ในหนังสือเล่มนี้ ผูเ้ ขียนจึงไม่ได้มงุ่ สร้างรายการของหัวข้อ
ที่เป็นช่องว่างความรู้ด้านอนาคตศาสตร์ที่ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยต่อไป
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะต้องหมั่นติดตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตามพันธกิจขององค์กรอยู่แล้ว ทั้งหน่วยงานระดับประเทศ เช่น ส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา และหน่วยงานรายสาขา
เช่น หน่วยงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส�ำนักนโยบายและแผนของ
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กระทรวงต่าง ๆ ดังนั้น แต่ละองค์กรจึงมีหน้าที่ในการก�ำหนดหัวข้อและประเด็นการวางแผนที่ต้อง
สะท้อนแนวโน้ม ประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในทุกระดับ หัวข้อและประเด็นที่เป็น
ช่องว่างความรู้ส�ำหรับการศึกษาและวางแผนเพื่ออนาคตจึงมีอยู่มาก และขึ้นอยู่กับพันธกิจ บทบาท
หน้าที่ และทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่
นัยส�ำคัญของเงือ่ นไขเชิงองค์กรดังกล่าวคือ การก�ำหนดประเด็นหัวข้อทีเ่ ป็นช่องว่างความรูค้ วร
ใช้กระบวนการเฉพาะกิจของแต่ละองค์กรในการค้นหาและระบุประเด็นทีค่ วรสร้างองค์ความรูต้ อ่ ไป
ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมการระบุแนวโน้มใหม่ (trend spotting) และการศึกษาอนาคตเพื่อการวางแผน
นโยบายสาธารณะ จึงควรด�ำเนินการต่อเนือ่ งและอย่างสม�ำ่ เสมอในทุกองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่
มีพันธกิจเฉพาะด้านการวางแผน ด้วยเหตุดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงไม่สามารถตอบโจทย์ที่ว่า หัวข้อ
และประเด็นไหนที่ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาภาพอนาคต เพราะผู้เขียนเชื่อว่า แต่ละองค์กรก�ำหนด
ประเด็นหัวข้อและเครื่องมือในการศึกษาที่เหมาะสมเอง
อย่างไรก็ตาม ในทีน่ ี้ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างหัวข้อทีเ่ ป็นช่องว่างเชิงความรูใ้ นปัจจุบนั ทีห่ น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอาจสนับสนุนให้วิจัยเพิ่มเติม หัวข้อเหล่านี้เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
และปัจจัยผลักดันที่น่าจะมีผลกระทบสูงและระยะยาว ไม่เฉพาะส�ำหรับประชาชนคนไทยและ
ประเทศไทยเท่านัน้ แต่รวมไปถึงระดับมนุษยชาติและระดับโลก การระบุประเด็นทีต่ อ้ งสร้างองค์ความ
รู้เพิ่มสามารถเริ่มจากการวิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ (megatrends) ระดับโลกในด้านสังคม เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และคุณค่า ส�ำหรับผู้เขียน ความท้าทายส�ำคัญระดับโลกแบ่งได้
3 ด้าน ได้แก่
1. ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ครอบคลุมความท้าทายด้านการ เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด้านระบบนิเวศ และด้านระบบพลังงาน รวมไปถึงด้านสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกที่รับกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความท้าทายในการก้าวพ้นจากสภาพความ
ไม่ยงั่ ยืนไปสูส่ ภาพความยัง่ ยืน (sustainability transitions) ทัง้ ในด้านการผลิตและการ
บริโภค และด้านการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
2. ความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรม ครอบคลุมประเด็นความท้าทายด้านการเรียนรู้และ
การศึกษา ด้านสังคม โดยเฉพาะเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ และความไม่เป็นธรรมในสังคม รวม
ไปถึงความท้าทายด้านความเป็นผูน้ ำ� ของคนในสังคม แนวโน้มและความท้าทายส�ำคัญที่
เกี่ยวเนื่องอย่างชัดเจน ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมคือกระบวนการเป็น
เมือง (urbanization)
3. ความท้าทายด้านการเมือง ทั้งเรื่องความขัดแย้งและการเมืองในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศ ประเด็นการปกครองและการอภิบาล
(governance) ประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผูกโยงกับความท้าทายด้าน
การเมืองในระดับต่าง ๆ
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ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญคือความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยี อาทิ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เทคโนโลยีชวี ภาพ และเทคโนโลยีดา้ นหุน่ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น เมือ่ การ
พัฒนาเทคโนโลยีทำ� ให้เส้นแบ่งระหว่างโลกกายภาพ โลกชีวภาพและโลกดิจทิ ลั เริม่ เลือนรางลง ความ
เข้าใจในการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยเหล่านีจ้ งึ มีความส�ำคัญยิง่ ในการศึกษาและเข้าใจอนาคต และเพือ่
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์

ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในอนาคตคือการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่เป็นพื้นฐานการผลิตสินค้าและการบริการใหม่ ๆ ซึ่งท�ำให้พฤติกรรม ความเป็นอยู่
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เปลีย่ นแปลงไป แนวทางหนึง่ ในการคาดการณ์คอื การ
ท�ำความเข้าใจในแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม แล้วคาดการณ์ไปในอนาคตว่า
จะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้าง และสิ่งใหม่ ๆ เหล่านั้นจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้คนและเศรษฐกิจ
สังคมในระดับต่าง ๆ เนือ่ งจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหี ลายสาขา อีกทัง้ ยังมีการผสม
ผสาน การประสานและประจบกันของเทคโนโลยี ดังนัน้ การก�ำหนดว่านโยบายสาธารณะทัง้ ด้านการ
วิจัยและการด�ำเนินงานจะต้องมุ่งเน้นไปเรื่องใดนั้น ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ โดยมีผู้
เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกระบวนการก�ำหนดประเด็นวิจัยดังกล่าวด้วย
การก�ำหนดหัวข้อส�ำหรับการวิจัยในอนาคตอยู่นอกขอบเขตของการประมวลความรู้ในหนังสือ
เล่มนี้ ในที่นี้ ผู้เขียนจึงขอเพียงยกตัวอย่างแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบางด้านที่ได้รับความ
สนใจจากวงการอนาคตศึกษาทัว่ โลก ซึง่ อาจเป็นช่องว่างความรูส้ ำ� หรับการวิจยั อนาคตและคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป
ระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ ค�ำถามหลักในหัวข้อนี้ ได้แก่ การพัฒนาระบบอัตโนมัติ (automation) และหุ่นยนต์จะมีผลอย่างไรต่อการผลิตในประเทศไทย ซึ่งย่อมมีผลต่อภาพอนาคตการท�ำงาน
(future of work) และแรงงานในประเทศไทย ยิ่งในปัจจุบัน เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (platform
economy) เริม่ มีผลแล้วต่อแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ หากในอนาคต ระบบอัตโนมัตแิ ละ
หุน่ ยนต์แพร่ขยายไปทุกด้าน ดังทีน่ กั อนาคตศาสตร์หลายคนพยากรณ์ไว้ ความท้าทายในเชิงนโยบาย
จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต ด้านความเหลื่อมล�้ำและความเป็นธรรมของแรงงาน
และสังคม ด้านนโยบายสวัสดิการของรัฐ ค�ำถามในส่วนนีค้ อื อนาคตของนโยบายสาธารณะควรต้อง
ปรับไปอย่างไรเพื่อรับมือกับการแพร่หลายของระบบอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์ แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส�ำคัญที่คาดกันว่าจะมีผลกระทบอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิจสังคมในอนาคตคือปัญญาประดิษฐ์ ซึง่ จะประสานกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นที่จะท�ำให้ความต้องการด้านทักษะของแรงงานมนุษย์ต้องปรับ
เปลี่ยนไปในอนาคต แม้แต่ในด้านการศึกษาอนาคตเอง กรอบแนวคิดและวิธีการแบบ Artificial
Neural Network เริ่มได้รับความสนใจและแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ในด้านปัญญาประดิษฐ์นยี้ งั ต้องมีการสนับสนุนต่อไป ในขณะเดียว ประเทศไทย
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ควรมีงานวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทวี่ เิ คราะห์ผลกระทบและปรากฏการณ์ทสี่ มั พันธ์กบั
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือด้วยนโยบาย
และมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีอีกชุดหนึ่งที่คาดว่าจะมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและการให้บริการสาธารณะในอนาคตอันใกล้ โดยไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนส�ำหรับสกุลเงินดิจิทัล หรือ cryptocurrency ที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปเท่านั้น ตัวอย่างค�ำถาม
ในกลุ่มหัวข้อนี้ได้แก่ การซื้อขายที่ดินด้วยเงินสกุลดิจิทัลจะเกิดหรือไม่ เมื่อไหร่ และอย่างไร การ
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในด้านการแพทย์จะเกิดได้เร็วขนาดไหน และต้องมีนโยบายอะไรมารอง
รับและเตรียมพร้อมรับมือบ้าง
การแพทย์แม่นย�ำ (precision medicine) โดยเฉพาะการตัดต่อพันธุกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ เช่น เทคโนโลยี CRISPR ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในกลุ่มนี้ วงการนัก
วิทยาศาสตร์และองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ยังมีงาน
ศึกษาอนาคตน้อยมากทีผ่ กู โยงเรือ่ งเหล่านีก้ บั ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะ
เรือ่ งชีวจริยธรรม (bioethics) ประเด็นข้ามศาสตร์เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องพัฒนาองค์ความรูต้ อ่ ไป ตัวอย่าง
ค�ำถามในด้านนี้ ได้แก่ เทคโนโลยี CRISPR และการตัดต่อพันธุกรรมจะมีผลอย่างไรต่อภาคการเกษตร
ไทยและเกษตรกรรายย่อย การกินเนือ้ สัตว์ทมี่ าจากเซลล์ทเี่ พาะเลีย้ งในห้องทดลองโดยไม่มกี ารเลีย้ ง
และฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นการกินเจหรือไม่ กฎหมายการควบคุมด้านอาหารและสาธารณสุขจะต้องปรับ
ตัวอย่างไร การแพทย์แม่นย�ำจะยิ่งท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมในไทยแย่ลงหรือไม่ เป็นต้น
เทคโนโลยีดิจิทัล คงยังเป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องศึกษาต่อไป ตัวอย่างค�ำถาม ได้แก่ ชีวิตและ
สังคมหลังยุคโซเชียลมีเดีย (social media) จะเป็นอย่างไร คนไทยยังจะใช้สอื่ ใหม่เหล่านีต้ อ่ ไปหรือไม่
อย่างไร และจะเปลีย่ นไปอย่างไร คนรุน่ ใหม่ทเี่ กิดและเติบโตขึน้ มาในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสือ่ โซเชีย
ล โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเจนวาย เจนแซท ไปจนถึงกลุ่มเจนอัลฟาและเบต้าในอนาคต หรือกลุ่มคนที่
เป็นชาวดิจทิ ลั โดยก�ำเนิด (digital natives) มีชวี ติ เป็นอย่างไร และจะใช้ชวี ติ อย่างไรในอนาคต ค�ำถาม
เหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การศึกษานัยทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของเทคโนโลยี จากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ช่องว่างความรู้ส�ำคัญในด้านอนาคตศึกษาของวงการวิชาการ
และวงการวางแผนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย อยู่ที่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับสังคม (science, technology, and society) ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ของการศึกษาอนาคตในระดับโลก โดยเฉพาะงานศึกษานัยทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของ
เทคโนโลยี (Ethical, Legal and Social Implications - ELSI) เป็นกลุ่มงานวิจัยที่สำ� คัญอย่าง
ยิ่งในอนาคต
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ภูมิรัฐศาสตร์

อีกหัวข้อหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับอนาคตประเทศไทยคือความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในเอเชีย ท่ามกลางแนวโน้มระดับโลกในปัจจุบัน
ที่แสดงให้เห็นว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ทวีปเอเชียจะเพิ่มความส�ำคัญมากขึ้นในระดับโลก ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ตัวอย่างค�ำถามในหัวข้อนีไ้ ด้แก่ ถ้าทุนจีนและคนจีนยังคงหลัง่
ไหลเข้ามาในประเทศไทยต่อไป ชีวิตคนไทยและสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจีน อินเดีย และอาเซียนกับไทยจะเปลีย่ นไปหรือไม่และอย่างไร และเมือ่ โครงการ One Belt,
One Road ของจีนเสร็จสมบูรณ์ เศรษฐกิจไทยและอาเซียนจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอีก 20 ปีข้างหน้า
สังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ถ้ามีการเปลี่ยนกฎหมายให้คนต่างด้าวอยู่เมืองไทยได้ง่ายขึ้นและ
ตลอดไป หรือถ้าเด็กเกิดใหม่ทุกคนจะได้รับสัญชาติไทยโดยปริยาย เป็นต้น ประเด็นท้าทายเหล่านี้
จ�ำเป็นต้องศึกษาภาพอนาคตไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

การศึกษาภาพลักษณ์อนาคตของคนไทย

ดังทีอ่ ธิบายไปในบทที่ 2 ข้อสมมติสำ� คัญประการหนึง่ ของอนาคตศาสตร์ คือ มนุษย์เราไม่สามารถศึกษา
อนาคตได้ เนือ่ งจากอนาคตยังไม่เกิดขึน้ จึงไม่มขี อ้ มูลหรือข้อเท็จจริงของอนาคต สิง่ ทีเ่ ราสามารถศึกษา
ได้จริงคือภาพลักษณ์ของอนาคต (Images of the future) เท่านั้น หัวข้อวิจัยหนึ่งที่ยังขาดอยู่และ
ถือเป็นช่องว่างความรู้ด้านอนาคตศึกษาของไทยคือ การศึกษาภาพลักษณ์อนาคตของคนไทย ค�ำถาม
วิจัยคือ คนไทยคิดอย่างไรเกี่ยวกับอนาคต ทั้งอนาคตของตนเอง ของญาติพี่น้องและครอบครัว ของ
สังคมไทย และสังคมโลกโดยรวม และภาพลักษณ์นั้นมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมใน
ปัจจุบัน งานวิจัยของนักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ�ำนวนมากได้ศึกษามาแล้วว่า โลกทัศน์มีผล
ต่อพฤติกรรม นักเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม แสดงให้ว่า ระยะเวลาและปัจจัย
ทีม่ นุษย์คำ� นึงถึงเกีย่ วกับอนาคตมีผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบนั เช่น ความเคยชินในการบริโภคแบบไม่มี
การค�ำนึงถึงอนาคต (myopic habit) มีผลโดยตรงต่อการลงทุนและการออม หรือแม้แต่การตัดสินใจ
เข้าไปมีสว่ นร่วมด้านการเมือง เป็นต้น งานวิจยั เกีย่ วกับภาพลักษณ์อนาคตมีประโยชน์ทงั้ ในเชิงวิชาการ
และในเชิงนโยบาย จึงควรสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านนี้มากยิ่งขึ้น

การศึกษาเหตุไม่คาดฝัน

ปัจจุบนั มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาหัวข้อและประเด็นตามแนวโน้มส�ำคัญของโลกและของประเทศไทยทีท่ ราบ
กันอยู่ทั่วไปแล้ว เช่น กระบวนการเป็นเมือง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 ฯลฯ
แต่เนือ่ งจากภาพอนาคตมีความไม่แน่นอนสูงและอาจไม่เป็นไปตามแนวโน้มทีผ่ า่ นมา จึงควรมีงานวิจยั
ในหัวข้อทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูงและอาจมีผลกระทบในระดับสูงและปานกลางด้วย ทัง้ แบบเหตุไม่คาด
ฝันและหงส์ด�ำ (black swans) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• เมื่อโรคไวรัสติดต่อข้ามชนิดสัตว์ท�ำให้คนตายจ�ำนวนมาก
• เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าระดับชาติ ถูกแทนที่โดยระบบพลังงานชุมชนและครัวเรือน
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• เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถเก็บข้อมูลและความทรงจ�ำของคนตาย
• เมื่อเนื้อสัตว์จากห้องทดลองเริ่มวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
• ชีวิตคนไทยหลังยุคโซเชียลมีเดีย
• เมื่อแรงงานพม่าย้ายกลับประเทศเป็นจ�ำนวนมาก
• เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมหานครกรุงเทพ
การเกิดโรคระบาดใหญ่จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ใน พ.ศ.2562 เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่
มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระดับโลก เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวดและเร่งด่วนในการสร้างฐานความรูแ้ ละระบบการรับมือกับเหตุการณ์
ไม่คาดฝันแบบนี้และแบบอื่นที่มีโอกาสเกิดขึ้นและได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน

ช่องว่างความรู้เชิงเครื่องมือและวิธีการ

แม้ว่าที่ผ่านมาอาจมีการศึกษาอนาคตในประเทศไทยอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับองค์ความรู้ในระดับโลก
แล้ว ยังถือว่าห่างไกลพอสมควร องค์ประกอบของความรู้ที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งคือองค์ความรู้ด้านเครื่อง
มือและวิธกี าร รวมถึงระบบฐานข้อมูลทีท่ นั สมัยและมีขอ้ มูลมากพอ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบนั ทีข่ อ้ มูล
มีอยูม่ หาศาล และสามารถน�ำมาใช้ในการศึกษาและคาดการณ์อนาคตอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ด้วยเหตุ
นี้ จึงควรส่งเสริมการพัฒนาแบบจ�ำลองหรือวิธีการที่ทันสมัย ดังเช่นระบบ Risk Assessment and
Horizon Scanning System (RAHS) ของรัฐบาลสิงคโปร์ รวมถึงกระบวนการใหม่ในการสร้างโจทย์
เพื่ออนาคตที่สามารถน�ำไปจัดท�ำแผนที่น�ำทางการวิจัยและการสนับสนุนการวิจัย
ในด้านกระบวนการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
วงการอนาคตศาสตร์ตา่ งประเทศคือการเปิดกว้างของกระบวนการค้นหาความรูใ้ นด้านวิทยาศาสตร์ที่
เรียกกันว่า วิทยาศาสตร์เปิด (open science) หรือวิทยาศาสตร์พลเมือง (citizen science) แนวโน้ม
นีน้ า่ จะมีผลต่อวงการอนาคตศึกษา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการศึกษาและสร้างภาพอนาคต หัวข้อ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เปิดจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรติดตามหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาในเบื้องต้นไว้
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ช่องว่างเชิงสถาบัน
จากกรณีศกึ ษาระบบคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของฟินแลนด์และสิงคโปร์ จะเห็นได้วา่ ระบบคาดการณ์
ระดับชาติแบ่งออกเป็นสองส่วนส�ำคัญ ส่วนแรกเป็นสถาบันและองค์กรภาครัฐที่ด�ำเนินการวิเคราะห์
และคาดการณ์ประเด็นอนาคตที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐในการรับมือและเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกส่วนหนึ่งเป็นชุมชนด้านการ
วิจัยและวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายภาครัฐโดยตรง แต่อาจมี
ส่วนร่วมในการศึกษาและสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่ประยุกต์ใช้ในการวางแผนนโยบาย ในกรณีของ
ฟินแลนด์ ชุมชนวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ในประเทศมักเป็นนักวิชาการที่สังกัดมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจยั ซึง่ มักได้รบั การสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนวิจยั และนวัตกรรมทีอ่ าจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐบาลหรืออาจเป็นมูลนิธิที่เป็นอิสระจากรัฐบาลก็ได้
ระบบคาดการณ์แห่งชาติของประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าใดนัก และถือว่า
ห่างไกลมากจากระบบคาดการณ์แห่งชาติของประเทศที่เป็นผู้น�ำด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์หรือ
สิงคโปร์ แม้ว่าในอดีต ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (สวทน.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส�ำนักงานเลขานุการของศูนย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค และด�ำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการคาดการณ์มาพอสมควร แต่ผล
งานเชิงประจักษ์ไม่ปรากฏเห็นในวงกว้างมากเท่าที่ควร ทั้งผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผลงานทีน่ ำ� ไปใช้ตอ่ ในการวางแผนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย และผลงานทีเ่ ป็นแหล่งอ้างอิง
ในเชิงวิชาการ จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ด�ำเนินบทบาทในด้านนี้เพิ่มขึ้นต่อไปอีก
เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรที่มีกิจกรรมด้านอนาคตศึกษาและการคาด
การณ์อนาคตมากขึน้ แสดงถึงความตระหนักในการสร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะด้านนี้ ดังนัน้ นโยบาย
รัฐบาลจึงควรเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรทีม่ อี ยูแ่ ล้วต่อไปอีก ทัง้ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยี
เอเปค ภายใต้สำ� นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ภายใต้ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงกลุ่มวิจัยใน
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรภาคเอกชน
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เนือ่ งจากประเทศไทยในปัจจุบนั ยังมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์อยูจ่ ำ� นวน
น้อย โดยเฉพาะทีผ่ า่ นการอบรมและการเรียนด้านนีม้ าโดยตรงและท�ำงานวิจยั ด้านนีโ้ ดยเฉพาะ จึงต้อง
มีการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรต่อไป พร้อมกันนี้ การศึกษาอนาคตในปัจจุบนั ยังเป็นไป
ตามความสนใจส่วนตัวรายบุคคล ไม่มกี ารรวมตัวกันอย่างชัดเจนดังในกรณีของ National Foresight
Network ของฟินแลนด์ จึงควรเสริมสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักนโยบายทีส่ นใจเรือ่ งอนาคตใน
ประเทศไทยและเชื่อมโยงกับประชาคมวิชาการระดับโลกให้มากขึ้นอีก
เมื่อไม่นานมานี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติโดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ได้จดั กิจกรรมทีม่ งุ่ สร้างและส่งเสริมเครือข่ายผูท้ สี่ นใจ
เกี่ยวกับการคาดการณ์และอนาคตศึกษา หนึ่งในนั้นคือการจัดการน�ำเสนอผลการศึกษาและการฝึก
อบรมเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านเครื่องมือคาดการณ์พื้นฐาน ซึ่งด�ำเนินการโดยคณะผู้ศึกษาจาก
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ ยังจัดการประชุมระดมความคิดเห็น
แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักอนาคตศาสตร์ร่วมกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดท�ำห้องปฏิบตั กิ ารนโยบาย (policy lab) ภายในองค์กร
ส่วนส�ำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานฝึกอบรมเครื่องมือคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง
อุตสาหกรรม ก็ได้จัดงานอบรมเกี่ยวกับการคาดการณ์ขององค์กรธุรกิจ (corporate foresight) เพื่อ
การวางแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเสริมสร้างและขยายชุมชนด้าน
อนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทย
ระบบข้ อ มู ล พื้ น ฐานเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ร ะบบคาดการณ์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ต้องมีข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึกที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์การ
เปลีย่ นแปลง ระบบการประเมินความเสีย่ งและการกวาดสัญญาณ (Risk Assessment and Horizon
Scanning - RAHS) ของรัฐบาลสิงคโปร์มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถน�ำมาใช้ได้ในการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการคาดการณ์ต้องมีความกว้างและลึกไปพร้อมกัน
เพื่อให้สามารถจับสัญญาณอ่อนที่อาจกลายเป็นแนวโน้มส�ำคัญในอนาคต ดังนั้น การเชื่อมต่อข้อมูล
ของรัฐบาลและหน่วยงานจึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการสร้างระบบฐานข้อมูลที่รองรับระบบคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ
นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ควรเพิม่ ขีดความสามารถในการเก็บ รวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมหาศาลหรือบิก๊ ดาต้า โดยไม่จำ� กัดเฉพาะข้อมูลทีม่ โี ครงสร้างชัดเจน (structured data)
แต่ตอ้ งรวมไปถึงข้อมูลทีโ่ ครงสร้างไม่ชดั เจน (unstructured data) เช่น ข้อมูลการสนทนาในสือ่ โซเชีย
ล อีกทัง้ ยังควรด�ำเนินนโยบายข้อมูลเปิด (open data) ทีเ่ อือ้ ต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐให้ได้มากที่สุด ตราบใดที่ข้อมูลนั้นไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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การเปิดข้อมูลให้องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงได้
ง่าย จะท�ำให้การกวาดสัญญาณและการคาดการณ์เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคตเป็นไปได้งา่ ยมากขึน้
จากที่ทบทวนไว้ก่อนหน้านี้ วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของอนาคตศึกษาคือ เพื่อวางแผน
เตรียมพร้อมรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอนและด�ำเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ การ
ศึกษาอนาคตจึงเกี่ยวข้องกับการกระท�ำ (action) อยู่เสมอ งานอนาคตศึกษาในประเทศไทยที่ผ่าน
มาอาจเน้นการสร้างความตระหนักในเรื่องอนาคตบ้าง แต่อาจยังไม่น�ำไปสู่การปฏิบัติและการตัดสิน
ใจเท่าที่ควรนัก ดังนั้น กิจกรรมการศึกษาอนาคตเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและกิจกรรมการศึกษา
อนาคตเชิงวิชาการจึงต้องพัฒนาไปพร้อมกัน สาเหตุหนึง่ ทีก่ ารศึกษาอนาคตยังไม่พฒ
ั นาเป็นศาสตร์ใน
ประเทศไทย อาจเป็นเพราะยังไม่มกี ารเชือ่ มอนาคตศึกษากับการวิจยั อนาคตเพือ่ ก�ำหนดนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม ท�ำให้กรอบความคิดและแนวทางการมองอนาคตในแต่ละศาสตร์ยงั มีขอ้ จ�ำกัดอยู่ ซึง่ โดย
มากยังเน้นแบบท�ำนายแล้วด�ำเนินการ (predict-then-act) นับเป็นความท้าทายหลักที่ต้องพยายาม
จัดการต่อไป ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสนอไปข้างต้น
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากการประมวลความรู้เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์และการศึกษาอนาคตเพื่อการวางแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ พบว่า หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจยั มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างระบบ
คาดการณ์ระดับชาติ ตัวอย่างที่ดีคือกองทุนนวัตกรรมของฟินแลนด์ ในการนี้ หน่วยงานรัฐของไทยที่
มีพันธกิจในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสามารถมีบทบาทได้ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรูภ้ ายในวงการอนาคตศึกษาในประเทศไทยในส่วนทีเ่ ป็นความ
รูพ้ นื้ ฐานและวิธกี ารด้านอนาคตศึกษาโดยตรง ทัง้ ในประเด็นหัวข้อทีม่ นี ยั ส�ำคัญเชิงนโยบาย
และในด้านเครื่องมือการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อทราบถึงจุด
แข็งจุดอ่อนของวิธีการศึกษาต่าง ๆ
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือในการศึกษาและคาดการณ์อนาคตในศาสตร์
และสาขาวิชาเดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งการวิจัยไปที่หัวข้อที่ข้ามภาคส่วนและข้ามสาขาวิชา
(cross-sector and cross-discipline) เพื่อให้แต่ละวิชาเรียนรู้ปรับปรุงตนเอง ท�ำให้
ประชาคมวิชาเปิดกว้างและสามารถสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายได้
3. ส่งเสริมโครงการศึกษาและวิจยั ในศาสตร์ทมี่ อี ยูใ่ ห้มองภาพอนาคตมากขึน้ โดยอาจตัง้ เป็น
เงื่อนไขหนึ่งของการให้ทุนวิจัย
4. สนับสนุนการศึกษาเพือ่ วางแผนนโยบาย ให้ทดลองใช้กรอบแนวคิดและวิธกี ารด้านอนาคต
ศึกษามากขึ้น
5. สร้างชุมชนและเครือข่ายนักวิชาการและนักนโยบายทีส่ นใจด้านอนาคตศึกษา โดยอาจจัด
อบรม และเสวนาวิชาการ-นโยบาย (Knowledge-policy interface) ในประเด็นทีเ่ น้นภาพ
อนาคต เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ของตัวแทนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาคนโยบาย
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ
6. สนับสนุนการแลกเปลีย่ นข้ามสถาบันและศูนย์วจิ ยั รวมถึงส่วนงานยุทธศาสตร์ภายใน สกว.
และหน่วยงานให้ทุนการวิจัยอื่น ๆ
การให้ทุนวิจัยในหัวข้อและประเด็นตามแนวโน้มส�ำคัญของโลกและของประเทศไทยย่อมเป็น
เรื่องที่ถูกต้องและสมควรด�ำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอนาคตมีความไม่แน่นอนสูงและ
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อาจไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่ผ่านมา จึงควรมีงานวิจัยในหัวข้อหรือประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูงและ
อาจมีผลกระทบในระดับสูงและปานกลาง งานวิจัยเหล่านี้ต้องเริ่มจากจินตนาการ แล้ววิเคราะห์ด้วย
เครื่องมืออนาคตศึกษาที่เป็นระบบ
ในปัจจุบนั มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านอนาคตศึกษาทัง้
ในระดับพืน้ ฐานและในระดับสูง จากแนวโน้มทีห่ ลายองค์กรภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญกับการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เพือ่ วางแผนนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ขององค์กร การสร้างบุคลากร
ที่มีความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากนัก
เพราะเนื้อหาตรงไปตรงมา ส่วนในด้านวิธีการวิเคราะห์ก็สามารถใช้ความรู้ต่อยอดจากศาสตร์อื่นที่มี
อยู่แล้ว ประเด็นส�ำคัญจึงน่าจะอยู่ที่การสร้างกรอบความคิดเชิงอนาคตศึกษามากกว่าการฝึกอบรม
เครือ่ งมือเพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากการส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะการวิเคราะห์ดา้ นอนาคตศึกษา
ในหมูน่ กั วิชาการและนักนโยบายแล้ว ยังควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทีส่ ามารถด�ำเนินกระบวนการ
ศึกษาอนาคตแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากกระบวนกรที่มีประสบการณ์ในการด�ำเนินการประชุม ถือเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ และจ�ำเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้านอนาคตศึกษาที่ต้องผ่านการ
อบรมและฝึกฝนมาโดยเฉพาะ
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ความเป็นธรรม
ในการรับรูอ
้ นาคต
ประเด็นสุดท้ายที่ผู้เขียนอยากฝากทิ้งท้ายไว้ในหนังสือเล่มนี้ คือเรื่องความเป็นธรรมในการรับรู้
อนาคต
องค์ความรูด้ า้ นอนาคตศึกษาได้พฒ
ั นามามากในช่วงประมาณหนึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา ทัง้ ในระดับ
ญาณวิทยาและวิธวี ทิ ยา รวมถึงผลลัพธ์การคาดการณ์ทนี่ ำ� ไปใช้ตอ่ ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับ
องค์กรและระดับประเทศ วงการอนาคตศึกษาได้ขยายกว้างมากขึน้ จากทีแ่ ต่เดิมมีเฉพาะนักวิจยั และ
นักเขียนในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ แต่ในปัจจุบนั มีนกั วิชาการจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้
มากขึ้น ขณะเดียวกัน ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของอนาคตศึกษาได้ขยายขอบเขตออกไปมาก โดย
ครอบคลุมเนือ้ หาและมุมมองทีก่ ว้างกว่าโลกทัศน์เชิงวิทยาศาสตร์แบบนิวตัน และยอมรับในความหลาก
หลายของความคิดและวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับอนาคตมากกว่าเดิม
กระนัน้ ก็ตาม วงการอนาคตศึกษาในระดับโลกยังคงยึดครองโดยกลุม่ นักคิดนักเขียนในประเทศ
ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นหลัก ถึงแม้วา่ ในช่วงหลังได้มงี านเขียนของนักวิชาการจากพืน้ ทีอ่ นื่
มากขึน้ และการประยุกต์ใช้วธิ กี ารคาดการณ์ในการวางแผนนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของหลาย
ประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์และเกาหลีใต้ ได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ในด้านองค์ความรู้เชิง
วิชาการก็ยังคงเป็นนักวิชาการจากกลุ่มวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกที่มีผลงานเชิงวิชาการที่เป็นฐานความ
รู้ของวงการอนาคตศึกษา นอกจากนี้ ถึงแม้ว่ากระบวนการและวิธีการด้านอนาคตศึกษาได้เปิดกว้าง
มากขึ้นกว่าเดิม แต่ในภาพรวมก็ยังมีมุมมองและแนวคิดจากปรัชญาตะวันตกเป็นหลัก จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ความเป็นธรรมในการรับรู้ (cognitive justice) ในศาสตร์นี้ ยังต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ต่อไปอีกมาก
แนวคิดความเป็นธรรมในการรับรู้ตั้งอยู่บนความตระหนักและยอมรับในความหลากหลายและ
พหุนิยมของความรู้ และยึดในสิทธิพื้นฐานของความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะอยู่ร่วมกันได้ แนวคิดนี้
เสนอเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2540 โดยนักคิดชาวอินเดียชื่อ ศิวะ วิศวะนาธาน (Shiv Visvanathan)
ในหนังสือชื่อ "A Carnival for Science: Essays on science, technology and development2
แนวคิดดังกล่าวมุ่งวิพากษ์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบง�ำของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ของปรัชญา
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ตะวันตกต่อประเทศก�ำลังพัฒนาและวัฒนธรรมอื่น ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดนี้เรียกร้องให้
วงการวิชาการของโลกให้การยอมรับและความส�ำคัญกับรูปแบบความรู้ที่ไม่ใช่แบบตะวันตกมากขึ้น
เนือ่ งจากความรูม้ รี ปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไปได้ตามวิถแี ละแนวทางการด�ำรงชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปใน
แต่ละสังคมวัฒนธรรม ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จึงควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน
แนวคิดความเป็นธรรมในการรับรูม้ งุ่ วิพากษ์กระบวนทัศน์ดา้ นวิทยาศาสตร์กระแสหลักของโลกใน
ปัจจุบนั โดยพยายามส่งเสริมกระบวนทัศน์ในการสร้างองค์ความรูท้ างเลือกและในรูปแบบอืน่ แนวทาง
หลักคือการเพิม่ โอกาสในการสนทนาและแลกเปลีย่ นกันระหว่างผูค้ นทีม่ อี งค์ความรูท้ แี่ ตกต่างกัน และ
ในบางครัง้ อาจขัดแย้งกัน โดยหวังว่า การสนทนาดังกล่าวจะท�ำให้เกิดองค์ความรูใ้ นระดับโลกทีน่ ำ� ไปสู่
ความยัง่ ยืน เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมมากยิง่ ขึน้ แนวคิดนีเ้ ริม่ แพร่หลายมากขึน้ ในวงการวิชาการ
ระดับโลก ทั้งในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ด้านชีววิทยาชาติพันธุ์ (ethnobiology) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (information and communication
technology for development) เป็นต้น
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้ เนื่องจากความรู้ถูกจ�ำกัดอยู่กับ
สิ่งที่เรารู้และเข้าใจอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่จินตนาการครอบคลุมไปทั่วโลกและทุกสิ่งทุกอย่างที่
เราจะรู้และเข้าใจได้ ข้อความดังกล่าวสามารถขยายความหมายเพิ่มได้ว่า ความรู้เป็นเพียงภาพ
ปัจจุบัน แต่จินตนาการเป็นภาพอนาคต ดังนั้น ถ้าหากความสามารถในการรับรู้และจินตนาการของ
คนในปัจจุบันถูกจ�ำกัดโดยกระบวนทัศน์และปัจจัยเชิงโครงสร้างบางอย่าง และท�ำให้คนบางกลุ่มไม่
ได้มีโอกาสจินตนาการเท่ากับคนกลุ่มอื่น นั่นหมายความว่า ภาพอนาคตที่เป็นไปได้และที่พึงประสงค์
ของคนกลุ่มนี้ก็ถูกจ�ำกัดไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ความเป็นธรรมในการรับรู้และจินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคต จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในงานด้านอนาคตศึกษา ไม่น้อยไปกว่าความแม่นย�ำ
ในการพยากรณ์และความล�้ำยุคของจินตนาการ นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับอนาคตศึกษา จึงควรให้ความส�ำคัญกับเรื่องความเป็นธรรมนี้
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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�ำคัญด้านอนาคตศึกษา

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�ำทาง 110, 119, 194, 195, 196, 197, 234, 257
ฝรั่งเศส ดู ประเทศ

ฝ
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�ำคัญด้านอนาคตศึกษา

ภ

ภาพลักษณ์ของอนาคต 66, 67, 272
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ 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�ำคัญด้านอนาคตศึกษา
ระบบคาดการณ์ระดับชาติ 214, 215, 217, 220, 224,
225, 274, 277
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สารสนเทศ
ริชาร์ด สลอเทอร์ ดู บุคคลส�ำคัญด้านอนาคตศึกษา
รูปอนาคตหลายเหลี่ยม 127, 131, 132, 133, 134
แรนด์ คอร์ปอเรชัน 29, 30, 32, 42, 123, 168, 175
โรเบิร์ต ยุงค์ ดู บุคคลส�ำคัญด้านอนาคตศึกษา

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�ำคัญด้านอนาคตศึกษา
เวลา
การรับรู้เกี่ยวกับเวลา 72, 73
ข้อสมมติเกี่ยวกับเวลา 72
ทิศทางของเวลา 73
มิติของเวลา 73, 79

ศ

ศาสนา
คริสต์ 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�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ดู องค์กรภาครัฐ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ดู องค์กรภาครัฐ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ดู องค์กรภาครัฐ
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดู องค์กรภาครัฐ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ดู องค์กรภาครัฐ
สิงคโปร์ ดู ประเทศ
สิปปนนท์ เกตุทัต ดู นักเขียนและนักวิจัยด้านอนาคตศึกษา
ชาวไทย
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ห

หงส์ด�ำ 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�ำ 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�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) หรือส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 236, 237, 246, 277
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 261, 274
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) 256, 258
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 257, 258, 274
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(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 มาซีนี ดู บุคคลส�ำคัญด้านอนาคตศึกษา
โอลาฟ เฮลเมอร์ ดู บุคคลส�ำคัญด้านอนาคตศึกษา

ฮ

เฮอร์มัน คาน. ดู บุคคลส�ำคัญด้านอนาคตศึกษา
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ประวัตผ
ิ เู้ ขียน
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ สอนและวิจัยเรื่องนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับเมือง ที่ดิน การขนส่ง
และเทคโนโลยี กั บ สั ง คมที่ ภ าควิ ช าการวางแผนภาคและเมื อ ง คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมเมืองจากมหาวิทยาลัยโตเกียว
ปริญญาโทด้านเศรษฐกิจที่ดินจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
และการวางแผนภาค และปริญญาเอกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายเทคโนโลยีจากสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มีประสบการณ์สอนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะที่สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ และนักวิชาการอาคันตุกะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีผลงานตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง
“ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576” (ร่วมกับมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด) “เศรษฐกิจที่ดินของ
ประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้” และ “แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองทองเที่ยว
สําหรับประเทศไทย 4.0: ทฤษฎีการออกแบบเมืองทองเที่ยว” (ร่วมกับคมกริช ธนะเพทย์)

