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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้สรุปขั้นตอนและวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในการ
มองภาพอนาคตทางเลือกของชีวิตเมืองในประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้
คือเพื่อทดลองใช้กรอบแนวคิด กระบวนการและเครื่องมือด้านอนาคตศึกษาในการวิเคราะห์และฉายภาพอนาคต
ของชีวิตเมืองในประเทศไทย โดยการสกัดประสบการณ์ในการคาดการณ์ออกมาเป็นบทเรียนด้านอนาคตศึกษา 
ความมุ่งหวังจากงานในส่วนนี้ คือ บทเรียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสร้างกระบวนการคาดการณ์ เพ่ือ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ต่อไป  

โครงการวิจัยนี้ได้ใช้กรณีศึกษาชีวิตคนเมืองเป็นเนื้อหาในการทดลองใช้กระบวนการและเครื่องมือใน
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด 6 โครงการที่ครอบคลุมชีวิตคนเมืองในมิติ
ต่าง ๆ คือ การเกิด การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การซื้อของ และการตาย โดยมีคำถามวิจัยหลัก
สำหรับการทดลองคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ คือ การใช้ชีวิตวิถีเมืองในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า และงานวิจัยในส่วนนี้ยังได้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดพื้นฐานความคิดของวงการ
อนาคตศึกษา 4 ประการ คือ 1) เชื่อในความเป็นพหุของภาพอนาคต 2) เชื่อว่าการคิดเกี่ยวกับอนาคต ความรู้
เกี่ยวกับอนาคต และภาพลักษณ์เกี่ยวกับอนาคต มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการในปัจจุบัน  3) เชื่อใน
การสร้างปัญญาร่วม เนื่องจากไม่มีคนใดคนหนึ่งรู้มากกว่าคนอื่น และ 4) เชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการคิดเก่ียวกับอนาคต  

วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในโครงการนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Framework Foresight ของ 
Andy Hines และ Peter Bishop เป็นหลัก แต่ได้เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์เพิ่มเติมในบางขั้นตอน ตามแนวคิด 
Framework Foresight กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์สามารถแบ่งได้ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกำหนดกรอบการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2. การกวาดสัญญาณ (scanning) 
3. การพัฒนาผังระบบ (system mapping) 
4. การฉายภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
5. การฉายภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
6. การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
7. การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
8. การวางแผน (planning) 
9. การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring)  
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จากวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เนื้อหางานวิจัยในงาน
นี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. งานสนับสนุนกรอบความคิดและวิธีการมองภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย ได้ใช้
วิธีการและเครื่องมือทางอนาคตศึกษาที่เรียกโดยทั่วไปว่าการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์หนึ่งของ
โครงการวิจัยในส่วนอนาคตศึกษานี้ คือ เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตศึกษาในกลุ่ม
นักวิจัยรุ่นใหม่ กระบวนการศึกษาภาพอนาคตจึงดำเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถ
ของนักวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการนี้ นอกจากกิจกรรมการวิจัยแล้ว ยังมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 3 
ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการสำคัญในการศึกษาอนาคต สำหรับงานการวิจัยอนาคตมี
ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  

 การกำหนดขอบเขตการคาดการณ์ (scoping/framing)  
 กำหนดขอบเขตของการวิเคราะห์จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ขอบเขตของการคาดการณ์และ

แสดงผลการตัดสินใจของเจ้าของโครงการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการมุ่งคาดการณ์ การคาดการณ์ใน
โครงการวิจัยนี้ จะเน้นการทดลองกระบวนการและเครื่องมือในการคาดการณ์ เพื่อค้นหาประเด็นสำหรับการ
วางแผนนโยบายสาธารณะและการวิจัยในอนาคต แต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบโจทย์จากผลลัพธ์ของการคาดการณ์  

 สำหรับวิธีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิง
ปฏิบัติการภายในของคณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
งานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิมาเบื้องต้น แล้วจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในคณะทำงานและ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือกำหนดขอบเขตของการคาดการณ์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่จำกัด  

 ผลผลิตของขั้นตอนการกำหนดขอบเขต คือ หัวข้อที่เป็นกรอบสำหรับการคาดการณ์อนาคตชีวิตคน
เมืองในบริบทมหานครกรุงเทพทั้ง 6 ด้าน เช่น การเกิด จะมีกรอบของการคาดการณ์อนาคตชีวิตคนเมืองในเรื่อง
การเจริญพันธุ์ หรือการทำงาน จะมีกรอบในการคาดการณ์อนาคตชีวิตคนเมืองในที่เป็นแรงงานอิสระในกลุ่มงาน
บริการ เป็นต้น 

 การกวาดสัญญาณ 
 การกวาดสัญญาณ (scanning) เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นระบุและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ในระดับต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลต่อชีวิตคนเมืองในประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งแนวโน้มใหญ่ (megatrends) 
สัญญาณอ่อน (weak signals) และเหตุไม่คาดฝัน (wildcards) งานในส่วนนี้มุ่งระบุหาแนวโน้มหลักของวิถีชีวิต
คนเมืองที่เปลี่ยนไป รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กรอบแนวคิด STEEPV 

 การกวาดสัญญาณ ประกอบด้วย 2 กระบวนการที่สำคัญ คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
(status quo assessment) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า นั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการอธิบายและระบุปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ในปัจจุบันที่จะมีผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ยุค และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 2) การวิเคราะห์พลวัตการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดการวิเคราะห์ปัจจัยที่ได้กวาดสัญญาณมาแล้ว เพื่อระบุว่าปัจจัยใดมีนัยสำคัญใน
เชิงยุทธศาสตร์ วิธีการวิจัยในส่วนนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การสร้างผังระบบ การวิเคราะห์ชั ้นสาเหตุ และการ
วิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ 

 ผลผลิตของขั้นตอนการกวาดสัญญาณ คือ รายการปัจจัยที่กำหนดอนาคตของชีวิตเมืองในประเทศ
ไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ยกตัวอย่างด้านสังคมและประชากร มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่น กระบวนการเป็นเมือง 
สังคมสูงวัย การย้ายถิ่น ขนาดครัวเรือน เป็นต้น หรือด้านเทคโนโลยี ที่มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่น เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พาหนะการเดินทางแบบใหม ่เป็นต้น 

 การฉายภาพอนาคต 
 การฉายภาพอนาคตในงานนี้จะใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์ (scenario building) ของการใช้ชีวิตในแต่ละ

ด้านในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยภาพอนาคตของชีวิตคนไทยที่คาดการณ์ในงานนี้จะประกอบด้วยภาพอนาคต 3 ส่วน 
ได้แก่ 1) ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ ่งนำเอาผลการกวาดสัญญาณและการวิเคราะห์พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบแบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics model) มาประกอบเป็นเนื้อหาของภาพ
อนาคตที่คาดว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด 2) ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) งานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีตาราง 2 x 2 (2x2 matrix) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการสร้างฉากทัศน์ใน
วงการอนาคตศึกษา เนื่องจากง่ายต่อการเข้าใจและเหมาะสมสำหรับนักวิจัยในโครงการที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์
ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มาก่อน และ 3) ภาพอนาคตที่พึงประสงค ์(preferable futures) ในโครงการนี้ได้
เลือกใช้แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ (visioning) ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์ การประชุมภายในของคณะนักวิจัย
ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรภาคีของโครงการ รวมไปถึงการประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ 
persona ที่อยู่ในฉากทัศน์ที่ได้วิเคราะห์และจินตนาการมา 

 ผลผลิตของขั้นตอนการฉายภาพอนาคตในโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) ภาพอนาคตฐาน 2) ภาพ
อนาคตทางเลือก จำนวน 4 ฉาก จากการวิเคราะห์ฉากทัศน์แบบตาราง 2 x 2 และ 3) ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 
(preferable futures) ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการนำภาพทางเลือกอนาคตไปวิเคราะห์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
องค์กรภาค ีเพ่ือระบุภาพอนาคตที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นจากภาพอนาคตทางเลือก 4 ภาพ 

 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์และจินตนาการว่า ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ 
นโยบายและมาตรการอะไรบ้างที ่หากเกิดขึ ้นหรือพัฒนาขึ ้นแล้ว  จะนำไปสู ่ภาพอนาคตที่ได้สร้างขึ ้นมาใน
กระบวนการก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์
ย้อนกลับ (backcasting) หรือการทำแผนที่นำทาง (roadmapping) การทดสอบอุโมงค์ลม (wind tunnelling) 
หรือการทดสอบภาวะวิกฤติ (stress testing) นโยบายและยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 



 

ง 

 โครงการวิจัยอนาคตนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงการดำเนินการ (acting) ซึ่งประกอบไปด้วยการสื่อสารและ
เผยแพร่ผลการคาดการณ์ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงลึกให้เป็นสถาบัน เนื่องจากเกินขอบเขตของการเป็นโครงการวิจัย และการ
ดำเนินงานด้านนโยบายสาธารณะเป็นหน้าที่และบทบาทขององค์กรที่เกี ่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะ
ดำเนินกิจกรรมที่หวังว่าจะช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาจากกระบวนการวิจัยและคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ 

 ผลผลิตสำคัญที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  คือ ประเมินฉากทัศน์ ว่าฉากทัศน์
ใดเป็นฉากทัศน์ที่มีข้อได้เปรียบมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ 4 ฉาก และเป็นฉากทัศน์ที่เป็นอนาคตที่พึงประสงค์ 
เมื่อได้ฉากทัศน์ที่พึงประสงค์แล้วจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายของอนาคตที่พึงประสงค์ เพื่อแปลภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ออกมาเป็นนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่จะนำไปสู่ภาพอนาคตนั้นได้ และวิเคราะห์ย้อนกลับไป
ว่าระหว่างทางจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง มีกลยุทธ์อะไรบ้าง และมีบุคคลหรือองค์กรใดบ้างเป็นผู้มีบทบาทในการ
ดำเนินกลยุทธ์นั้น นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการประเมินนโยบายทางเลือก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปใช้  

2. ส่วนงานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษา จะพัฒนาเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ 1) 
คู่มือการคาดการณ์อนาคตสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับนักวิเคราะห์หรือผู้บริหาร  และ 2) เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โดยเอกสารทั้งสอง
ชุดจะใช้กรณีศึกษาเรื่องชีวิตคนเมืองเป็นสาระของการนำเสนอกรอบแนวคิดและวิธีการเบื้องต้นในการมองอนาคต 
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1 

บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของโครงการวิจัยนี้คือเพื่อทดลองใช้กรอบแนวคิด กระบวนการและเครื่องมือด้าน
อนาคตศึกษาในการวิเคราะห์และฉายภาพอนาคตของชีวิตเมืองในประเทศไทย โดยการสกัดประสบการณ์ในการ
คาดการณ์ออกมาเป็นบทเรียนด้านอนาคตศึกษา ความมุ่งหวังจากงานในส่วนนี้คือบทเรียนดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างกระบวนการคาดการณ์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายสาธารณะที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของสังคมได้ต่อไป  

งานวิจัยในส่วนนี้มองการคาดการณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้นิยาม
ของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ว่าเป็นการสร้างความรู้ล่วงหน้า (foreknowledge) และ
การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การทหาร ด้านธุรกิจ หรือในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและ
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในการ
วางแผนและดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามารถของบุคคลหรือองค์กร
ในการเข้าใจมิติต่าง ๆ ของอนาคต นับตั้งแตค่วามเสี่ยงและโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้น สถานการณ์บนเส้นทางบังคับ 
(path dependency) ปัจจัยขับเคลื่อน แรงจูงใจ ทรัพยากร ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ของ
ทางเลือกอนาคต ทั้งอนาคตที่มีอาจเกิดขึ้นได้ (possible futures) อนาคตทีเ่ชื่อว่าเกิดขึ้นได้ (plausible futures) 
อนาคตทีค่าดหวังให้เกิดขึ้นหรืออนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures)  

ทั้งนี้ กิจกรรมทางวิชาการด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เพื ่อการตัดสินใจเชิงนโยบายจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั ้น จำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้องมีโครงสร้างสถาบัน (institutional structure) ที่
เหมาะสม ทั้งสถาบันที่เป็นทางการ นับตั้งแต่กฎหมาย ระเบียบและกระบวนการของหน่วยงานราชการ และ
สถาบันที่ไม่เป็นทางการ อาทิ ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
และการสร้างเครือข่ายที่มีพันธกิจด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์ 

เนื่องจากองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี แนวคิดและวิธีการด้านอนาคตศึกษาในประเทศไทยยังมีอยู่จำกัด 
โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านดังกล่าว โดยใช้กรณีศึกษาชีวิตคนเมืองเป็นเนื้อหาในการ
ทดลองใช้กระบวนการและเครื่องมือในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เนื้อหางานวิจัยในงานนี้เป็น 2 ส่วน ได้แก ่

1) งานสนับสนุนกรอบความคิดและวิธีการมองภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย โดยใช้
วิธีการและเครื่องมือทางอนาคตศึกษาที่เรียกโดยทั่วไปว่าการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์  

2) งานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษาสำหรับนักเรียน และสำหรับระดับ
นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องชีวิตคนเมืองเป็นสาระของการนำเสนอ
กรอบแนวคิดและวิธีการเบื้องต้นในการมองอนาคต 
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รายงานฉบับสมบูรณ์นี้จะนำเสนอกระบวนการและประสบการณ์จากการดำเนินงานทั้งสองส่วน 

1.2 คณะทำงาน 

ในโครงการคาดการณ์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรใด ๆ ก็ตาม ย่อมจำเป็นต้องมีการกำหนดคณะทำงานที่
ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการดำเนินกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
กำหนดนโยบายและกำกับการทำงาน (steering committee) ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจในกระบวนการและขอบเขต
การทำงานของคณะทำงาน สำหรับโครงการคาดการณ์ที่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านต่าง ๆ ก็อาจตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยขึ้นมาอีกได้ตามสมควร อนึ่ง การประเมินว่า
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์สำเร็จหรือไม่นั้นมีอยู่หลายเกณฑ์ เกณฑ์หนึ่งที่สำคัญ คือ ผลลัพธ์จากการคาดการณ์
ได้รับการยอมรับและนำไปใช้งานจริงในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร นั่นหมายความว่า แนวทางและ
กิจกรรมการคาดการณ์ต้องได้รับการเห็นชอบและยอมรับจากผู้นำองค์กร ในการนี้ การตั้งคณะกรรมการกำหนด
นโยบายและคณะทำงานจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
จากผู้นำองค์กร ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจว่า จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการคาดการณ์ไปใช้ต่อหรือไม่ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 

สำหรับโครงการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยทำหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นคณะทำงานในการคาดการณ์ภาพอนาคตของ
ประเด็นที ่สนใจ โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้ากับประธานแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) ด ้านส ังคม “คนไทย 4.0” และคณะกรรมการอำนวยการแผนงาน (Program Promoting 
Committee: PPC) เป็นระยะ และมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวกับชีวิตคน
เมืองอยู่บ้าง ทั้งนี้ ขอบเขตงานคาดการณ์ของโครงการวิจัยนี้กำหนดโดยคณะผู้วิจัยเป็นหลัก และไม่ได้มาจาก
แนวนโยบายของคณะกรรมการกำกับตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยก็ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดประเด็นและขอบเขตการ
คาดการณ์ท่ีมีความน่าสนใจและมีความสำคัญในเชิงนโยบายสาธารณะ 

สำหรับการกำหนดกรอบความคิดและขอบเขตการทำงานในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยแต่ละคนได้เลือกหัวข้อ
ที่ตนเองสนใจในภาพรวม โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการเลือกหัวข้อ คือ เป็นประเด็นสำคัญที่สื่อถึงการใช้ชีวิตของ
คนเมืองในประเทศไทย จากการหารือกับหัวหน้าโครงการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขต
การของโครงการนี้ไว้กว้าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นโครงการย่อย 6 โครงการ ดังนี้ 

โครงการย่อย 1: การเกิด (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ที่ปรึกษา: สรภพ เกียรติพงษ์สาร) 

โครงการย่อย 2: การอยู่อาศัยในเมือง (ภัณฑิรา จูละยานนท์ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ 

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

โครงการย่อย 3: การทำงานในเมือง (ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

โครงการย่อย 4: การเดินทางในเมือง (เปี่ยมสุข สนิท และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 
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โครงการย่อย 5: การซื้อของในเมือง (พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 

โครงการย่อย 6: การตายในเมือง (ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 

ส่วนขอบเขตเชิงพื้นที่สำหรับการคาดการณ์ในโครงการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้เลือกมหานครกรุงเทพ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่
เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นเมือง โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนไทยในหลายด้าน 
มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพก่อนพ้ืนที่อ่ืนในประเทศ อาท ิด้านการประยุกต์ใช้และแพร่ขยายของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านการบริโภคของคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่น ด้านการเปิดธุรกิจและร้านค้าแนวใหม่
หรือสาขาจากต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระแสการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไทยไป
เป็นแบบเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น แต่เกิดขึ้นในเมืองหลักในภูมิภาค ไปจนถึงเมืองเล็กและ
ชุมชนห่างไกลอีกด้วย ดังนั้น การวิจัยและคาดการณ์อนาคตชีวิตเมืองของประเทศไทยในอนาคตจึงต้องครอบคลุม
ไปถึงผู้คนในพ้ืนที่เหล่านี้ด้วย คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าจะวิเคราะห์พื้นที่เหล่านั้นในปีต่อ ๆ ไปของแผนงานวิจัยนี้ 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยไว้โดยกว้างเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก ่

1) กลุ่มชายขอบ (marginal) หมายถึง กลุ่มคนด้อยโอกาสในมิติที่สนใจ โดยอาจเป็นคนชายขอบใน
เชิงเศรษฐสถานะ สังคม วัฒนธรรม หรือกฎหมายก็ได้ 

2) กลุ่มมวลชน (mass) หมายถึง คนกลุ่มใหญ่ในมิติที่สนใจ แต่อาจไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ 
3) กลุ่มนอกรีตหรือล้ำสมัย (mavericks) หมายถึง กลุ่มคนที่ผลักดันขอบเขตของวิถี กิจกรรมและ

ธรรมเนียมปฏิบัติที ่มีอยู่แต่เดิมในการดำรงชีวิต การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทย 

การแบ่งกลุ่มข้างต้นเป็นไปตามฐานทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรร (distributive justice) 3 ทฤษฎี 
กล่าวคือ การเลือกกลุ่มคนชายชอบสะท้อนทฤษฎีความเป็นธรรมของจอห์น รอลส์ (John Rawls) ซึ่งเสนอว่า 
ความไม่เท่าเทียมใด ๆ ในสังคม จะยอมรับได้ต่อเมื่อคนที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมได้รับโอกาสยกระดับฐานะของ
ตัวเองให้เท่าเทียมขึ้นกว่าเดิม ส่วนการเลือกกลุ่มมวลชนนั้น เป็นไปตามทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรรแบบ
ประโยชน์นิยม (utilitarianism) ซึ่งเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับคนหมู่มากที่สุด ส่วนการเลือกกลุ่ม
นอกรีตเป็นไปแนวคิดความเป็นธรรมที่เน้นความสามารถของคน (meritocracy) เนื่องจากพฤติกรรมของคนกลุ่ม
นี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนหมู่มากได้ในอนาคต  

สำหรับขอบเขตเชิงเวลาของงานคาดการณ์ในครั้งนี้กำหนดไว้ที่ 20-21 ข้างหน้าปี คือ พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 
2040) การกำหนดขอบเขตเวลาดังกล่าวแสดงถึงกรอบเวลาระยะยาว จึงไม่ได้สื่อถึงความเฉพาะเจาะจงของปีนั้น 
ๆ เป็นพิเศษ ระยะเวลาประมาณ 20 ปี สื่อถึงช่วงเวลาที่ยาวนานพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นอายุ และ
ยาวนานพอที่ปัจจัยหลายด้านจะมีความไม่แน่นอนสูง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้อย่าง
แม่นยำ อีกทั้งยังยาวนานพอที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับโลกและระดับประเทศ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในบางด้านอาจดูเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง แต่สิ่งที่งานวิจัยนี้สนใจคือภาพระยะยาวของวิถี
ชีวิตคนไทย โดยเฉพาะคนไทยในเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านคุณค่า ค่านิยม มโนทัศน์ และความ
เชื่อของคน ขอบเขตเชิงเวลาของการคาดการณ์จึงยาวกว่ารอบเวลาของการวางแผนทั่วไป 

1.3 งานคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

คำถามวิจัยหลักสำหรับการทดลองคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ คือ การใช้ชีวิตวิถีเมืองในประเทศไทยจะ
เปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า งานวิจัยในส่วนนี้ไดด้ำเนินการตามกรอบแนวคิดเบื้องต้น 4 ประการ
ที่ถือเป็นพ้ืนฐานความคิดของวงการอนาคตศึกษาในปัจจุบัน ดังนี้ 

1) ความเชื่อในความเป็นพหุของภาพอนาคต (plural futures) ที่ไม่ได้มีอยู่เพียงภาพอนาคตเดียว 
(singular future) ทางเลือกของอนาคตมีอยู่หลายรูปแบบ อาทิ อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ อนาคตที่
น่าจะเกิดขึ้น และอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้น โดยอนาคตแต่ละประเภทมีนัยที่แตกต่างกันตามที่
แสดงในแผนภาพข้างล่าง 

 

 
ภาพที่ 1 กรวยอนาคต (Futures Cone) 

ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562) ดัดแปลงจาก Voros (2003) 

2) ความเชื่อที่ว่าการคิดเกี่ยวกับอนาคต (futures thinking) ความรู้เกี่ยวกับอนาคต (futures literacy) 
และภาพลักษณ์เกี่ยวกับอนาคต (images of the future) มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการใน
ปัจจุบัน การทำความเข้าใจถึงความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของคนในเมืองมีผลต่อการ
ตัดสินใจของคนเหล่านี้ในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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3) ไม่มีคนใดคนหนึ่งรู้มากกว่าคนอ่ืน โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานสำหรับการฉายภาพอนาคต ดังนั้น 
กระบวนการคาดการณ์จึงต้องมุ่งไปที่การสร้างปัญญาร่วม (collective intelligence) ที่เกิดทั้งจาก
การร่วมมือ การทำงานร่วมกัน หรือแม้แต่การแข่งขันของบุคคลที่หลากหลาย เพ่ือนำไปสู่ความรู้ที่ตก
ผลึกและได้ฉันทามติระดับหนึ่ง 

4) ตามแนวคิดการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วน
ร่วมในกระบวนการคิดเกี่ยวกับอนาคต เพื่อให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้พัฒนามาสามารถ
บรรลุประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความยั่งยืน สำหรับโครงการนี้ แม้ว่าในหลักการ
พื้นฐาน คำว่า “เมืองที่ดี” คือ เมืองที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน แต่เนื่องจากเป้าหมาย
เหล่านี้มีนัยเชิงปทัสถาน (normative) ซึ่งข้ึนอยู่กับการตีความและความต้องการของแต่ละคน ดังนั้น 
นิยามของคำว่า “ชีวิตเมืองที ่ดี” ในโครงการนี้ จะกำหนดโดยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มาเข้าร่วม
กระบวนการคาดการณ์และสร้างภาพอนาคต  

วิธีการคาดการณ์ 

วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มีอยู่หลากหลาย แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน สำหรับกระบวนการ
ศึกษาภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในเมืองในโครงการนี้จะผสมผสานแนวคิดและกระบวนการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์จากหลายแหล่ง โดยทั่วไป กระบวนการคาดการณ์แบ่งเป็น 4  ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การกำหนดกรอบ
งาน (scoping) (2) การกวาดสัญญาณ (scanning) (3) การพยากรณ์ (forecasting) และ (4) การวางแผน 
(planning) แผนภาพข้างล่างแสดงให้เห็นว่า การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการวางแผนเชิง
ย ุทธศาสตร์  โดยเร ิ ่มต ั ้ งแต่การทำความเข ้าใจการเปล ี ่ยนแปลงท ี ่ผ ่านมาโดยว ิธ ีการกวาดส ัญญาณ 
(horizon/environmental scanning) เพื ่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพอนาคตทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (strategic 
thinking) จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ขององค์กรหรือของ
นโยบายสาธารณะ (strategic decision making) เมื ่อกำหนดเส้นทางยุทธศาสตร์แล้ว จึงเป็นการวางแผน
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือดำเนินการตามแผนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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แผนภาพท่ี 1 การคาดการณ์ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์

ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2563)  

กระบวนการคาดการณ์พ้ืนฐานข้างต้นสามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรมเฉพาะแยกย่อยออกไปได้อีก สำหรับ
ในโครงการนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Framework Foresight ของแอนดี ไฮนส์ และปีเตอร์ บิชอบ (Andy 
Hines and Peter Bishop, 2013) เป็นหลัก แต่ได้เพิ ่มเครื ่องมือวิเคราะห์เพ่ิมเติมในบางขั ้นตอน เนื ่องจาก
ต้องการให้น ักวิจ ัยได้เร ียนรู ้ เครื ่องมือการคาดการณ์ที ่หลากหลาย ตามแนวคิด Framework Foresight 
กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์สามารถแบ่งได้ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกำหนดกรอบการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2. การกวาดสัญญาณ (scanning) 
3. การพัฒนาผังระบบ (system mapping) 
4. การฉายภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
5. การฉายภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
6. การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
7. การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
8. การวางแผน (planning) 
9. การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring)  

 
 

การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง 
เราเห็นอะไรในปัจจุบัน 

การสร้างทางเลือก  
อะไรอาจเกิดขึ้นได้บ้างในอนาคต 

การกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ 
เราจะไปทางไหนในอนาคต 

การดำเนินการ  
เราจะทำอะไรในปัจจุบัน 

การกวาดสัญญาณ 
Environmental scanning 

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic thinking 

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic decision making 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic planning 
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ตารางที่ 1 กรอบงานคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนและกจิกรรม รายละเอียด วิธีการ ผลลัพธ ์
1. การกำหนดกรอบงาน การกำหนดหลักการเหตผุล 

ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย 

การระดมสมอง 
การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ข้อเสนอโครงการ  
แผนการทำงาน 

2. การกวาดสญัญาณ การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
และประมวลผล ประวตัิความ
เป็นมา บริบทและเง่ือนไข
ของประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

การกวาดสญัญาณ  
การวิเคราะห์เนื้อหา  
การสร้างดัชนีท่ีระบุแนวโนม้  
การทำเหมืองข้อมูล 

รายงานระบสุถานการณ์
ปัจจุบัน แนวโน้ม ปัจจัย
ขับเคลื่อน เหตไุมค่าด
ฝัน 

3. การพัฒนาผังระบบ การพัฒนาผังระบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยั
ขับเคลื่อน 

การระดมสมอง  ผังระบบแสดง
องค์ประกอบและปจัจัย
ขับเคลื่อน 

4. การพยากรณ์ –  
อนาคตฐาน 

การฉายภาพอนาคตตาม
แนวโน้มปัจจุบัน 

การวิเคราะห์แนวโนม้ วัฏจักร 
แผน และการประมาณการ 
การวิเคราะห์ประเด็นใหม ่

รายงานแสดงภาพ
อนาคตฐาน 

5. การพยากรณ์ –  
อนาคตทางเลือก 

การฉายภาพอนาคตทางเลือก 
 

การสร้างฉากทัศน ์
การประเมินฉากทัศน์ 

รายงานแสดงภาพ
อนาคตทางเลือกและผล
การประเมินฉากทัศน์ 

6. การสร้างวิสยัทัศน ์ การกำหนดภาพอนาคตที่พึง
ประสงค ์

วงล้ออนาคต  
 

รายงานแสดงวิสัยทัศน ์

7. การวางแผน และการ
นำแผนไปปฏิบัต ิ

การกำหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อ
บรรลุวสิัยทัศน ์

การพยากรณ์ย้อนกลับ 
SWOT 

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Hines and Bishop (2013)  

กระบวนการข้างบนแสดงขั้นตอนการคาดการณ์ที่ลำดับขั้นและเป็นเส้นตรง แต่ในการปฏิบัติจริง แต่ละ
ขั้นตอนมีหลายส่วนที่ทับซ้อนกัน ดำเนินการขนานกัน และมีการย้อนกลับไปมาเพ่ือปรับปรุงวิธีการและเนื้อหาอยู่
เสมอ ดังนั้น การออกแบบกระบวนการคาดการณ์จึงต้องเน้นความยืดหยุ่นที่เอื้อต่อการป้อนกลับ (feedback) 
ของข้อมูลและประสบการณ์ของนักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการวิจัยในส่วนอนาคตศึกษานี้  คือ เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอนาคตศึกษาในกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ กระบวนการศึกษาภาพอนาคตจึงดำเนินการไปพร้อมกับการ
พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของนักวิจัยทีเ่ข้าร่วมในโครงการนี้ โดยจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 3 
ครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้  
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1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์ ครั้งที่ 1 เป็นการอบรมความรู้และทักษะพื้นฐาน
เกี ่ยวกับอนาคตศึกษาสำหรับนักวิจัยในโครงการ  และฝึกปฏิบัติการในการกวาดสัญญาณ 
(scanning) การสร้างผังระบบ (system mapping) การสร้างฉากทัศน์ด้วยวิธ ี archetype 
scenarios การเขียนแผนที ่นำทาง (road mapping) ของอนาคตที ่พึงประสงค์ (visionary 
future) และกิจกรรมฝึกการคาดการณ์ด้วยการเขียนข่าวในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการคาดการณ์ ครั้งที่ 2 เน้นการกวาดสัญญาณ (scanning) เพ่ิมเติม 
พัฒนาผังระบบ (system mapping) การวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลง (การวิเคราะห์และ
ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน การวิเคราะห์
ชั้นสาเหตุ) และการสร้างฉากทัศน์  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์ ครั้งที่ 3 เน้นการสำรวจและสร้างภาพอนาคตหรือ
ฉาก การเลือกอนาคตที่พึงประสงค์ การสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ การพยากรณ์ย้อนกลับ 
และการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 

การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มีอยู่หลากหลายประเภท ทั้งวิธีการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เน้นการ
ร่วมมือ เน้นผู้เชี่ยวชาญ และเน้นหลักฐาน (แผนภาพที ่2) โดยแต่ละวิธีต่างกม็ีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป สำหรับ
กระบวนการศึกษาภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในเมืองในโครงการนี้ จะใช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์
แบบผสมผสาน โดยจะแสดงเนื้อหาและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ทั้งกรอบความคิด แนวทางและเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ในส่วนต่อไป 

 
แผนภาพท่ี 2 ประเภทของวิธีการคาดการณ ์

ที่มา: ดัดแปลงจาก Jones (2017)  
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บทท่ี 2 การกำหนดขอบเขตการคาดการณ ์

2.1 การกำหนดขอบเขตงาน 

การวิเคราะห์ส่วนแรกเริ่มจากกำหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ (domain) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
ขอบเขตของการคาดการณ์แสดงผลการตัดสินใจของเจ้าของโครงการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการมุ่ง
คาดการณ์ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะทำงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แนวทางการทำงาน 
ช่วงเวลาและขอบเขตด้านพ้ืนที่ของการคาดการณ์ รวมไปถึงระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ในการดำเนินโครงการ
คาดการณ ์

ความท้าทายหนึ่งในการคาดการณ์ คือ การกำหนดขอบเขตเนื้อหาของการทำงานที่ไม่กว้างและไม่แคบ
จนเกินไป การกำหนดขอบเขตของการคาดการณ์จะเป็นกรอบในการกำหนดว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยภายใน 
(endogenous) หรือปัจจัยภายนอก (exogenous) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ปัจจัย
ขับเคลื ่อนตามกรอบ STEEPV (Social, Technological, Environmental, Economic, Political and Value 
drivers) ที่จะกล่าวถึงในภายหลัง อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการกำหนดกรอบและขอบเขตการวิเคราะห์ คือ การ
ระบุข้อสมมติ (assumptions) ของความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองในปัจจุบัน  

 การคาดการณ์ในโครงการนี้เน้นการทดลองกระบวนการและเครื่องมือในการคาดการณ์ เพื่อค้นหา
ประเด็นสำหรับการวางแผนนโยบายสาธารณะและการวิจัยในอนาคต แต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ตอบโจทย์จากผลลัพธ์ของการคาดการณ์ ดังนั้น การกำหนดขอบเขตในการ
คาดการณ์จึงอาจแตกต่างไปบ้างจากโครงการคาดการณ์ที่มุ่งไปที่การวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนโยบาย
สาธารณะขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีพันธกิจขององค์กรเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้ว 

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนการคาดการณ์ในโครงการวิจัยนี้  คือ การ
เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของนักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทย 
เนื่องจากข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งของการวางแผนนโยบายสาธารณะของไทยที่ผ่านมา คือ การขาดทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดขอบเขตการทำงานและ
กระบวนการทำงานในโครงการนี้จึงสะท้อนวัตถุประสงค์ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถอีกด้วย  

2.2 การสร้างผังขอบเขตหรือผังระบบ 

แม้ว่านักวิจัยแต่ละคนได้กำหนดหัวข้อกว้าง ๆ ของการคาดการณ์ตามมิติของการใช้ชีวิตคนเมืองในประเทศไทย
ตามที่ระบุไปข้างต้น แต่งานวิจัยนี้ต้องการวิเคราะห์ภาพอนาคตของชีวิตเมืองที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก เพื่อให้
ประเด็นที่คาดการณ์มีความคมชัดมากขึ้น วิธีการที่ทดลองใช้ในการกำหนดขอบเขตให้ชัดขึ้นอีก คือ การวาดแผน
ที่ขอบเขต (domain map) ซึ่งแสดงขอบเขตและกลุ่มประเด็นหรือหัวข้อของเรื่องที่ต้องการคาดการณ์ โดยแสดง
เป็นภาพ bubble map ตามตัวอย่างใน Hines and Bishop (2013)  
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วิธีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภายในของคณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เช่น ตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ผู้แทน
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคล
เหล่านี้ สำหรับในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิมาเบื้องต้น แล้วจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภายในคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือกำหนดขอบเขตของการคาดการณ์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่จำกัด 

 
แผนภาพท่ี 3 แม่แบบของแผนที่ขอบเขตสำหรับการคาดการณ ์

ที่มา: Hines and Bishop (2013) 

2.3 ผลผลิต 

ในกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิตของขั้นตอนการกำหนดขอบเขต คือ หัวข้อที่เป็นกรอบสำหรับ
การคาดการณ ์สำหรับในงานนี้ คือ หัวข้อเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนเมืองใน 6 ด้านตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย 
เนื่องจากผลลัพธ์ที่คาดหวังท้ายสุดเป็นภาพอนาคตที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หัวข้อจึงต้องคมชัดและมีรายละเอียดมากกว่าที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย ในงานนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนด
ขอบเขตของการคาดการณ์อนาคตชีวิตคนเมืองในบริบทมหานครกรุงเทพ 6 ด้านเป็น 8 หัวข้อดังนี้ 

1. การเกิด – การเจริญพันธุ์ 
2. การอยู่อาศัย – การอยู่อาศัยแนวตั้ง และการไร้บ้าน 
3. การทำงาน - การทำงานอิสระ 
4. การเดินทาง – การขับขี่มอเตอร์ไซค์ 
5. การซื้อของ – การซื้อของกินของใช้ประจำวัน 
6. การตาย – การมีชีวิตช่วงสุดท้าย และการจัดการร่างหลังเสียชีวิต 
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2.4 การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ คร้ังที่ 1 

การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ
พื ้นฐานของคณะผู ้ว ิจ ัย (capacity building workshop) และเตรียมความพร้อมให้นักว ิจ ัยในการดำเนิน
กระบวนการคาดการณ์ (foresight) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกิจกรรมหลักในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) การบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการคาดการณ์เบื้องต้น 2) การฝึกปฏิบัติการกระบวนการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ โดยให้นักวิจัยทดลองปฏิบัติตามประเด็นวิจัยที่แต่ละคนรับผิดชอบใน 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคน
เมือง ได้แก ่การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง และการซื้อของ 3) การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัย
ในขั้นต่อไป และ 4) การรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำและรูปแบบงานสำหรับนักวิจัย 

การประชุมปฏิบัติการฯ นี้ มีระยะเวลา 3 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม
หนุกด ีบูติค รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยในวันแรก ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (program chair) ได้กล่าว
ต้อนรับและเปิดงาน และอธิบายความเป็นมาของแผนงานวิจัยคนไทย 4.0 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ 
รัตนวราหะ หัวหน้าโครงการ คนเมือง 4.0 ได้อธิบายความเป็นมา หลักการเหตุผล และภาพรวมของโครงการวิจัย
คนเมือง 4.0 และมีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดการประชุม คือ ศาสตราจารย์ ดร.เอิสจัน ซาริทาส (Professor Ozcan Saritas) จาก University Higher 
School of Economics กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย คือ ผู้แทน
จากบริษัท ปตท. จำกัด จำนวน 2 ท่าน และผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
จำนวน 1 ท่าน 

 

     
ภาพที่ 2 การประชุมปฏิบตัิการการคาดการณเ์ชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 

รายงานในส่วนนี้ จะเป็นการสรุปสาระสำคัญจากการประชุมปฏิบัติการฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) 
สรุปการบรรยายเกี่ยวกับการคาดการณ์ และ 2) สรุปกิจกรรมการนำเสนอข่าวในระยะ 20 ปี ข้างหน้า และ 3) 
สรุปผลที่ได้จากการประชุม 
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2.4.1 สรุปการบรรยายเกี่ยวกับการคาดการณ์ (foresight) 

ในการประชุมนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือ
เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการคาดการณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เอิสจัน ซาริทาส 
เป็นผู้บรรยายหลัก มีเนื้อหาหลัก 3 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีสาระสำคัญโดยคร่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย แสดงดังภาคผนวก ก) 

การคาดการณเ์บื้องต้น (Introduction to foresight)  

การมองอนาคตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอนาคตเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคน สิ่ง
สำคัญของการมองอนาคต คือ จะต้องเป็นการตัดสินใจบนฐานข้อมูลหลักฐาน (evidence-based) เพื่อสร้าง
อนาคตทางเลือกที่เป็นไปได้ในหลายทาง และเป็นข้อมูลนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการ นโยบาย หรือยุทธ์
ศาสตร์ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์   

การคาดการณ ์(foresight) เป็นกระบวนการคิดเชิงระบบ (systematic) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตและสร้างวิสัยทัศน์ในระยะกลางถึงระยะยาว มีลักษณะ
สำคัญ คือ 1) เป็นการคาดการณ์ความเป็นไปได้หลายทางของอนาคต หรือพหุอนาคต 2) เป็นการคาดการณ์
ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นระบบเปิด (open system) และมีความซับซ้อน 3) เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 6 ด้านสำคัญ ได้แก่ สังคม (society) 
เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economy) สิ่งแวดล้อม (environment) การเมือง (politic) และค่านิยม 
(value) หรือเรียกปัจจัยเหล่านี้อย่างย่อว่า STEEPV 4) มีกระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์นิยม (constructivist) และ
เชิงวิพากษ์ (critical) ที่มุ่งกำหนดสร้างความจริงตามความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่เกิดขึ้น 5) เน้น
การมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 6) เป็นการคาดการณ์ในระยะยาวและมีความไม่แน่นอนสูง 7) เป็น
การคาดการณ์ที่คำนึงถึงเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่ออนาคตที่พึงประสงค์ และ 8) ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

อนาคตศึกษา (future studies) เกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่มจากการนำอนาคตศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการวางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ต่อมาได้มีการประยุกต์ใช้ในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งใน
การคาดการณ์เศรษฐกิจ การคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 
อนาคตศึกษาเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น และได้นำมาใช้เกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นความท้า
ทายอย่างยิ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร เช่น 
น้ำ พลังงาน อาหาร เป็นต้น ทำให้ต้องมีการวางแผนที่เกี่ยวโยงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การใช้น้ำ 
การใช้พลังงาน และอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจกันมากในระดับโลก 

จะพบว่า การคาดการณ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีปัจจัยที่
เป็นขับเคลื่อนในระบบจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะก่อให้เกิดทั้งที่เป็นผลดี
และผลเสีย และมีผลเกี่ยวเนื่องกันอย่างซับซ้อน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมองระบบแบบองค์รวมและมีการเชื่อมโยง
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กันทั้งระบบ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เหตุการณ์ที่เคยเกิดมาแล้วใน
อดีต (known factor) และเหตุการณ์ที ่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน (unknown factor) สิ ่งสำคัญอีกประการของ
กระบวนการคาดการณ์ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์อนาคตในความ
น่าจะเป็นระดับต่าง ๆ จนกระทั่งไปถึงการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ โดยขั้นตอนของการคาดการณ์ ประกอบไป
ด้วย 1) กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ 2) การกวาดหาสัญญาณ 3) การสร้างฉากทัศน์ 4) การกำหนดลำดับ
ความสำคัญ 5) การสร้างแผนยุทธศาสตร์ 6) การนำไปปฏิบัติ และ 7) การประเมินผล 

นอกจากนี้ การคาดการณ์อนาคต ยังช่วยให้เกิดการคิดนอกกรอบ และมองอนาคตด้วยมุมมองใหม่ 
(reconceptualize) หรือตีความใหม่ (reinterpret) เช่น มองเมืองแม่สาย จากเดิมเป็นเมืองเหนือสุดในสยาม 
(มองจากมุมกรุงเทพฯ มองเชียงราย) เป็นเมืองประตูสู่ไทย (มองจากมุมประเทศจีนมองเชียงราย) เป็นต้น  

ฉากทัศน์ (scenarios) 

ฉากทัศน์คือการสร้างภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นไปได้ในหลายทาง โดยเริ่มต้นจากวิเคราะห์สถานะใน
ปัจจุบัน และพิจารณาว่าในอนาคต ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
ในการสร้างฉากทัศน์มีข้อพึงตระหนักว่า การเลือกแนวทางและการปฏิบัติของมนุษย์มีส่วนในการกำหนดอนาคต 
นอกเหนือจากความสัมพันธ์สืบเนื่องในอดีต นอกจากนี้ การคาดการณ์อนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมบูรณ์ แต่การฉายภาพอนาคตทางเลือกที่สำคัญจะช่วยในการตัดสินใจในปัจจุบันได้ โดยอนาคตทางเลือกที่
เป็นไปได้นั้นมีได้หลายทาง เนื่องจากมีความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่หลากหลายส่งผลกระทบต่ออนาคตที่
คาดการณ ์ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ส่งผลกระทบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างฉากทัศน์ จึงต้องอาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือร่วมกันสร้างฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ 

ฉากทัศน์ที่ดีจะช่วยทำมองให้ภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของปัจจัยต่าง ๆ ในระบบ รวมถึงชี้ให้เห็น
ถึงสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงจะนำไปสู่การสร้างและประเมินทางเลือกนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ 

การสร้างฉากทัศน์สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ 1) การสร้างฉากทัศน์แบบ Outward scenarios หรือ 
Single visionary success เป็นการสร้างฉากทัศน์โดยการพิจารณาแนวโน้ม (trend) หรือเหตุการณ์ (event) ที่
สนใจอย่างเฉพาะเจาะจงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยการแสดงให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มหรือเหตุการณ์นั ้น (เพิ ่มขึ ้น คงที่ หรือลดลง) 2) การสร้างฉากทัศน์แบบ Profile scenarios หรือ 
Multiple visionary success เป็นการพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องที่พิจารณาผลของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ
มากกว่า 1 ปัจจัย เช่น สนใจการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมี 2 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเหลื่อมล้ำ โดยนำปัจจัยทั้ง 2 มาพิจารณาร่วมกัน ก็จะได้สถานการณ์ที ่เป็นไปได้ 4 ทาง เช่น ใน
สถานการณ ์(profile) ที่เศรษฐกจิเติบโตสูงและความเหลื่อมล้ำสูง จะมีภาพอนาคตอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าว 
เป็นต้น และ 3) การสร้างฉากทัศน์แบบ Archetype เป็นการสร้างฉากทัศน์ในประเด็นที่สนใจ และพิจารณาปัจจัย
ขับเคลื่อนหลายๆ ตัวไปพร้อม ยกตัวอย่างในโครงการคนเมือง 4.0 ที่สนใจชีวิตคนเมืองในประเด็นต่างๆ เช่น การ
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ทำงาน การซื้อของ เป็นต้น โดยจะยกประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาอนาคตที่เป็นไปได้ใน 4 ด้าน คือ (1) การ

คาดการณ์อนาคตในแง่ดี (optimism: α) (2) การคาดการณ์อนาคตในแง่ร้าย (pessimism: β) (3) อนาคตที่พึง
ประสงค์ (visionary future: ∆) และ (4) อนาคตที ่ได้ร ับผลกระทบจากเหตุการณ์ที ่ไม่คาดฝัน (wild card 

scenario: 𝛾)  

การพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting) และแผนที่นำทาง (roadmapping) 

แผนที่นำทาง (roadmap) คือ ผังแสดงกระบวนการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่เป็น
อนาคตที่พึงประสงค ์ว่าจะต้องมีการดำเนินการหรือมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์นั้นได้ แผนที่นำ
ทางจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการวางแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของพัฒนาตามวิสัยทัศน์ 

ในกระบวนการสร้างแผนที่นำทาง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตเข้า
ด้วยกัน โดยชี้ให้เห็นว่าสถานะในปัจจุบันเป็นอย่างไร และสถานะของอนาคตที่พึงประสงค์หรือวิสัยทัศน์คืออะไร 
และจะสามารถไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการด้วยกระบวนการใดได้บ้าง ซึ่งการสร้างแผนที่นำทางจึงเป็นเหมือนการ
พยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting) ว่าจากอนาคตที่เป็นวิสัยทัศน์  (vision) จะมีทางเลือกในการปฏิบัติหรือ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในแต่ละทางเลือกก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดยแผนที่นำ
ทางจะมีลักษณะเป็นผังที ่แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง เช่น การนำเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ มีการประสานและส่งผลถึงกันอย่างไร อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนที่กับการใช้ทรัพยากร รวมถึงช่วยระบุ ประเมินทางเลือก 
และติดตามคามคืบหน้าของการดำเนินงานอีกด้วย 

2.4.2 กิจกรรมการนำเสนอข่าวในระยะ 20 ปี ข้างหน้า  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกคาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้ในอีก 20 
ปีข้างหน้าของประเทศไทย โดยใช้วิธีการนำเสนอภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นผ่านการเขียนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ 
สามารถสรุปประเด็นการนำเสนอที่สำคัญของแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ (เอกสารหนังสือพิมพ์ แสดงดังภาคผนวก ข) 

กลุ่มที่ 1 NewDelhiNews ได้นำเสนอข่าวเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และมี
การนำใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช้ห ุ ่นยนต์  (robot) และปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence: AI) ที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมแทนการใช้แรงงาน ยานยนต์ไร้คนขับ การลงคะแนน
เสียงและประกาศผลเลือกตั้งโดยการใช้ระบบ AI เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของธุรกิจหรือ
องค์กรที่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนห้างสรรพสินค้าให้กลายเป็น co-
working space ของหุ่นยนต์ หรือการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ล้ำสมัย (สอน Super AI) ในมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น เนื้อหาข่าวยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างแพร่หลาย เช่น 
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ความเสียหายที่เกิดจากผิดพลาดของระบบยานยนต์ไร้คนขับ ความจำเป็นในการจำกัดเวลาหรือพื้นที่การใช้งาน
หุ่นยนต ์เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 Siam-China Morning post newspapers มีการนำเสนอข่าวเด่นในหลายมิติ โดยในมิติ
เศรษฐกิจ ได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของประเทศจีนที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการผูกขาดทางการค้าหรือ
การค้าที่ไม่เป็นธรรม และแสดงให้เห็นปฏิกิริยาตอบกลับผ่านการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดอิทธิพลของจีนและ
เพิ่มอำนาจต่อรอง เช่น การยกเลิกสัมปทานหรือการเช่าพื้นที่ระยะยาว หรือการเปิดเสรีการค้า เป็นต้น ในมิติ
สังคม มีการกล่าวถึงอาชีพฟรีแลนซ์ (อาชีพที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต) ซึ่งเป็นอาชีพอิสระและอาจไม่มั่นคงในชีวิต
และยังคงแสวงหาที่พึ่งทางใจที่เป็นวัตถุมงคล สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อในเรื่องวัตถุมงคลยังคงอยู่ในสังคมไทย 
แม้เวลาจะผ่านไป 20 ปี นอกจากนี้ ในมิติวิทยาการและเทคโนโลยี ยังแสดงให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ตอบสนองต่อบริบทสังคมในอนาคต เช่น เครื่องป้อนอาหารผู้สูงอายุ (สังคมผู้สูงอายุ) มอเตอร์ไซต์พลังงาน
แสงอาทิตย์ (ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม) ยาบำรุงกำลังสกัดจากกัญชา (สังคมฟรีแลนซ์) เป็นต้น 

กลุ่มที ่3 มติคน ได้นำเสนอประเด็นหลักในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจที่พบว่า เป็นผลจากการพัฒนาที่
เอื้อประโยชน์เฉพาะคนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เป็นคนส่วนใหญ่ยังยากจน 
สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจกระจุกอยู่กลุ่มทุนใหญ่และไม่กระจายถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความต้องการของคนในสังคมที่
โหยหาอดีต สะท้อนจากข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือย้อนเวลา เช่น การรณรงค์ลงชื่อเพ่ือเก็บห้างสรรพสินค้าไว้
เป็นอนุสรณ ์การจัดแสดงมอเตอร์ไซต์แบบดั้งเดิม รวมถึงการดึงเอาพืชผลไม้โบราณ เช่น หมากและชมพูมะเหมี่ยว
กลับมาทำการตลาดใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ 

กลุ่มที่ 4 XinxinwinbaoNews ได้กล่าวถึงอิทธิพลของประเทศอินเดีย ในฐานะผู้นำความก้าวหน้าใน
การพัฒนา AI ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลกอนาคต เนื้อหาข่าวยังแสดงให้เห็นการสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมในอนาคตที่มีฝุ ่นควันและ
มลพิษ เช่น การอยู่อาศัยในบ้าน hobile ที่ป้องกันฝุ่นควัน food printers ที่สามารถผลิตอาหารได้เองในบ้าน 
การประกาศขายอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ 
ยังพบว่า มีการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งด้านยานยนต ์ระบบแจกจ่ายงาน เป็นต้น และเกิด
การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ในอนาคต เช่น การแข่งขันของยานยนต์ไร้คนขับ อีกทั้งยังชี้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น ความเสี่ยงจากการถูกลอบโจรกรรมข้อมูลหรือการแทรกแซงระบบ 
เป็นต้น 

จากกิจกรรมข้างต้น จะพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยใน
อีก 20 ปีข้างหน้าในหลายมิติ โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นผลมาจากแรงกดดันภายในประเทศ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น และ
ภายนอกประเทศ เช่น การเติบโตของจีน หรือความก้าวหน้าและการเผยแพร่นวัตกรรมของอินเดีย เป็นต้น ทำให้
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เห็นถึงการปรับตัวที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคมของไทยในอนาคต เช่น 
เครื่องป้อนข้าวผู้สูงอายุที่ตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุ  เป็นต้น หรือการปรับตัวของธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนพื้นที่
ห้างสรรพสินค้าเป็น co-working space หรือการเพ่ิมมูลค่าหมากและจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้นับว่าเป็นโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ทุกกลุ่มก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งหากไม่มีการกำกับหรือดูแลอย่างเหมาะสม 
ก็จะส่งผลเสียได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล อุบัติเหตุจาก
ปริมาณการใช้ที่มากจนเกินไป เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมการ เฝ้าระวัง และกำหนด
แนวทางหรือนโยบายสำหรับการรองรับผลกระทบเหล่านี้ เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อนาคตตามที่ได้คาดการณ์ไว้ 

2.4.3 ผลที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ คือ นักวิจัยในโครงการและผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
แนวคิดและกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังได้การฝึกปฏิบัติการในกระบวนการที่สำคัญที่เป็น
พ้ืนฐานในการวิจัยอนาคต ได้แก ่ 

1) การกวาดสัญญาณ (scanning) โดยนักวิจัยได้ร่วมกันการวิเคราะห์แนวโน้มเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญตามกรอบ STEEPV รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ในระบบที่เก่ียวข้องกับ “ชีวิตคนเมือง”  

2) การสร้างผังระบบ (system mapping) นักวิจัยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามกิจกรรมหลักใน
ชีวิตคนเมือง คือ การซื้อของ การเดินทาง การอยู่อาศัย และการทำงาน และระดมสมองใน
การสร้างผังระบบที่แสดงความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุและผลของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของแต่
ละกิจกรรม แสดงตัวอย่างผังระบบจากการระดมสมอง ดังภาพที่ 3 และภาพท่ี 4 

3) การสร้างฉากทัศน์ ด้วยวิธี archetype scenarios นักวิจัยแต่ละกลุ่มฝึกสร้างฉากทัศน์ใน
เรื่องที่รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักวิจัยเห็นความเป็นไปได้ของอนาคตทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ อนาคตที่พึงประสงค์ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมต่างๆ ของชีวิตคนเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาการสร้างทางเลือก
อนาคตที่ต้องการได ้

4) การเขียนข่าวในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มนักวิจัยเป็น 4 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มเขียนข่าวที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้าของประเทศไทย 

5) การเขียนแผนที่นำทาง (road mapping) ของอนาคตที่พึงประสงค์ (visionary future) ของ 
4 กิจกรรมหลัก เพ่ือแสดงให้เห็นขั้นตอนและวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย 

ผลผลิตสำคัญที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดและพัฒนา
กระบวนการคาดการณ์ชีวิตคนเมืองในแต่ละกิจกรรมให้มีความละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้นักวิจัยมีความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไป 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมได้มากที่สุด 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแผนผังระบบของกิจกรรมการเดินทาง 

 
 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการสร้างฉากทัศน์ของกิจกรรมการทำงาน 
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บทท่ี 3 การกวาดสัญญาณ 

3.1 แนวคิดและหลักการ 

ขั้นตอนต่อมาของกระบวนการคาดการณ์คือการกวาดสัญญาณ ซึ่งมุ่งระบุและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในระดับต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลต่อชีวิตคนเมืองในประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งแนวโน้มใหญ่ (megatrends) 
สัญญาณอ่อน (weak signals) และเหตุไม่คาดฝัน (wildcards) งานในส่วนนี้มุ่งระบุหาแนวโน้มหลักของวิถีชีวิต
คนเมืองที่เปลี่ยนไป รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กรอบแนวคิด STEEPV (Social, 
Technological, Economic, Environmental, Political, and Values) ในการระบุปัจจัย อนึ่ง รายละเอียดของ
ผลลัพธ์การกวาดสัญญาณในโครงการนี้นำเสนออยู่ในรายงานของแต่ละโครงการย่อยทั้ง 7 ฉบับ 

3.2 การกวาดสัญญาณ 

ในการกวาดสัญญาณส่วนนี้ คณะนักวิจัยได้เก็บข้อมูลจาก 3 แหล่งหลักด้วยกัน ได้แก่ 

1. การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากสิ่งตีพิมพ์ รายงาน บทความวิชาการ ข่าว ฯลฯ 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการภายในของคณะผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย 
3. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 หนึ่งในกระบวนการที ่สำคัญของกวาดสัญญาณ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (status quo 
assessment) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้า 
นั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการอธิบายและระบุปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ในปัจจุบันที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 

1) สภาพปัจจุบัน เนื้อหาในส่วนนี้แสดงสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบันของหัวข้อหรือประเด็นที่อยู่ใน
ขอบเขตของการคาดการณ์ โดยอาจเป็นตัวแปรสำคัญ ดัชนีชี ้วัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จำนวนประเด็นหรือความลึกของเนื ้อหาในส่วนนี ้ขึ ้นอยู ่กับวิจารณญาณของผู ้ว ิจัย โดยอาจ
กำหนดให้มตีัวแปรหรือกลุ่มข้อมูลสำคัญประมาณ 10 เรื่อง/ประเด็น/ตัวแปร ที่คิดว่าแสดงถึงสภาพ
ปัจจุบันของประเด็นหรือระบบที่ต้องการคาดการณ์ไปในอนาคต 

2) ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคต การคาดการณ์จึงต้องใช้
ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันและจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต ขั้นตอนหนึ่งของการคาดการณ์ คือ การ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ไม่ย้อนกลับไปไกลเกินไป เนื่องจากอดีตที่เก่าและไกลเกินไปไม่มีประโยชน์
เท่าใดนักในการคาดการณ์ตามแนวทางนี้ แม้ว่าจะมีความน่าสนใจในเชิงวิชาการก็ตาม วัตถุประสงค์
หลักของการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้ คือ การระบุและเข้าใจถึงยุค (era) ก่อนยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และผลกระทบของประวัติศาสตร์ใน
ยุคก่อนหน้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 
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3) การวิเคราะห์ยุค (era analysis) ในส่วนนี้เน้นที่เหตุการณ์ (event) ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงจากยุคก่อนหน้าเป็นยุคปัจจุบัน โดยอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งด้านใดใน
กรอบ STEEPV ก็ได้ จากมุมมองหรือปัจจัยหนึ่ง สถานการณ์ในยุคปัจจุบันอาจสื่อถึงดุลยภาพที่มี
การเปลี่ยนแปลงน้อย หรืออาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันที่จะเข้าสู่ยุค
ต่อไปได้ การทำความเข้าใจในสภาพการณ์ยุคก่อนหน้าจะช่วยให้เราเข้าใจในสภาพปัจจุบันได้ดี
ยิ ่งขึ ้น และจะมีประโยชน์ในการคาดการณ์ภาพอนาคตในยุคต่อไป แม้ว่าการกำหนดยุคจะใช้
เหตุการณ์หรือปัจจัยสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนผ่านและเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุคก่อนหน้ากับยุคปัจจุบัน 
แต่ในความเป็นจริง เหตุการณ์หรือปัจจัยสำคัญนั้นมักไม่หายไปอย่างฉับพลันโดยไม่เหลือร่องรอย 
แต่มีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และความขัดแย้งหรือต่อสู้กันระหว่างปัจจัยเก่ากับปัจจัยใหม่มัก
เกิดขึ้นอยู่เสมอในแต่ละยุค การวิเคราะห์ในส่วนนี้ควรคำนึงถึงวงจรหรือวัฏจักรระยะยาวที่เกิดขึ้น
ในระดับเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและค่านิยม ตัวอย่างของกรอบแนวคิดที่สามารถใช้แนวคิดคลื่น
คอนดราเทียฟ (Kondratieff wave) ซึ่งหมายถึง วัฏจักรของระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาวด้วยปัจจัยด้านเทคโนโนลยีและนวัตกรรม 

4) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันควรครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสำคัญในหัวข้อหรือประเด็นที่อยู่ภายในขอบเขตการวิเคราะห์นั้น คำถามในส่วนนี้คือ บุคคล
หรือองค์กรใดบ้างที่จะมีผลต่ออนาคตของประเด็นที่ต้องการคาดการณ์ การวิเคราะห์ในส่วนนี้เน้น
การระบุถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังไม่จำเป็นต้องระบุไปถึงความสัมพันธ์ อำนาจ และทรัพยากร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังในกรณีของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นิยมใช้ในการวางแผน
องค์กรและนโยบายสาธารณะทั่วไป 

ตัวอย่างปัจจัยขับเคลื่อนในแต่ละด้านของการวิจัยอนาคตชีวิตคนเมือง มีดังนี้ 

1. ด้านสังคมและประชากร เช่น กระบวนการเป็นเมือง สังคมสูงวัย การย้ายถิ่น ขนาดครัวเรือน 
2. ด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การแพทย์

แม่นยำ พาหนะการเดินทางแบบใหม่ 
3. ด้านเศรษฐกิจ เช่น โลกาภิวัตน์ด้านการลงทุน การผลิต การท่องเที่ยว ผลกระทบจากจีน 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติธรรมชาติ 
5. ด้านการเมือง เช่น ประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ โลกหลังความจริง 
6. ด้านคุณค่า เช่น ปัจเจกนิยม แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว เสรีนิยม พหุนิยม ความเชื่อและศาสนา   

รายการข้างล่างประมวลปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่คาดว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต  
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ตารางที่ 2 ปัจจัยขับเคลื่อนที่น่าจะมีผลต่ออนาคตของเมือง 

S: Social 
ปัจจัยดา้นสังคม 

T: Technological 
ปัจจัยดา้นเทคโนโลยี 

E: Economic 
ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 

E: Environmental 
ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อม 

P: Political 
ปัจจัยดา้นการเมือง 

การเพิ่มจำนวนประชากร  
 

ระบบอัตโนมัติ  
(automation) 

การเชื่อมต่อระดับภูมภิาค            โคงสร้างพื้นฐานสีเขียว  การเมืองระดับโลก 
 

การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง  
 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
(Internet of things) 

โครงสร้างพื้นฐานเส่ือม
คุณภาพ 

การบริหารจัดการน้ำ  
 

การแข่งขัน  
 

สังคมสูงวัย ระบบตรวจจับและข้อมูล  
(sensors and data) 

การเงิน  
 

ความมั่นคงทางอาหาร  
 

การโอนกิจการของรัฐให้
เอกชน (Privatisation) 

รูปแบบครัวเรือน  ระบบขนส่งอัจฉริยะ  การขาดแคลนแรงงาน
ทักษะ  

การบริการของระบบนิเวศ  จิตสำนึกส่วนรวม  

การทำงานโดยไม่ยึดติด
สถานที่ (mobile 
working) 

การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสด ุ
(additive 
manufacturing) 

กลุ่มผู้ใช้งานเป็น
ศูนย์กลาง (user 
centricity) 

การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้
เกิดคาร์บอนไดออกไซต์  
(decabonisation) 

การพึ่งพากันของระบบ  
(system 
interdependence)  

ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาเทคโนโลยแีบบ
ก้าวกระโดด 

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
(circular economy) 

การลดปริมาณของเสีย  การสร้างข้อผูกพันรว่ม
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การจ้างงาน  ประสิทธิภาพพลังงาน  การรับผิดชอบของธุรกิจ  
 

สภาพอากาศแบบสุดขั้ว  
 

ความเห็นมหาชน  
 

ความเหนียวแน่นทาง
สังคม 

บูรณาการระบบ
เทคโนโลยี (system 
integration) 

การรับมือและฟื้นตัวของ
เมือง   

คุณภาพอากาศ  ความสามารถเชิงสถาบัน  

การตั้งถิ่นฐานนอกระบบ  ยานยนต์ไร้คนขับ  ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและ
แพลตฟอร์ม 

มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  ความโปร่งใส  

สาธารณสุข  การผลิตพลังงานระดับ
จุลภาค (micro-
generation) 

ระบบโลจิสติกส์เมือง  การกระจัดกระจายของ
พื้นที่เมือง  

สภาวะผู้นำ  

การศึกษา  ระบบขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า (E-
mobility) 

อุตสาหกรรมในเมือง  
 

การรีไซเคิล  นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม  

ความปลอดภยัส่วนบุคคล  การเชื่อมต่อข้อมูล 
 

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง       
(womenomics) 

การสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพ   

การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐ
กับเอกชน 

การท่องเท่ียว  โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ  
(smart infrastructure ) 

การฟื้นฟูเมือง  
 

เกาะความร้อนในเมือง  
(Heat stress) 

การก่อการร้าย  

ชนชั้นกลางทั่วโลก            ปัญญาประดิษฐ์  
(artificial intelligence) 

วิสาหกจิขนาดกลางและ
ย่อม  

สุขาภิบาล   การอุดหนุนจากภาครัฐ  
 

สุขภาวะ การติดตามชีวิตด้วย
เทคโนโลยี  
(quantified self) 

เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน  
(sharing economy) 

การขนส่งแบบไร้
เครื่องยนต์  

ธรรมาภิบาลเมือง 

พฤติกรรมใช้ชีวิตแบบ
ยั่งยืน  

อาคารอัจฉรยิะ  
(intelligent buildings) 

ความเปราะบางของห่วง
โซ่อุปทาน 

รูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  

การตำรวจ  

วิถีชีวิตดิจิทัล  ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ 

เศรษฐกิจนอกระบบ  ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น  การกระจายอำนวจสู่
ท้องถิ่น 
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S: Social 
ปัจจัยดา้นสังคม 

T: Technological 
ปัจจัยดา้นเทคโนโลยี 

E: Economic 
ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ 

E: Environmental 
ปัจจัยดา้นสิ่งแวดล้อม 

P: Political 
ปัจจัยดา้นการเมือง 

อัตลักษณ ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบั
บริบท 

การพึ่งพาตวัเอง  การปรับเปลี่ยนระบบ
ภายในอาคาร 

มาตรฐานอาคาร 

การอยูอ่าศัย การบริการที่ควบคุม
ระยะไกล (remote 
services) 

การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ประโยชนจ์าก
โครงสร้างพื้นฐานเก่า 
(infrastructure usage) 

วัฏจกัรการเลือกตั้ง  

โรคติดเชื้อ การสร้างแบบจำลอง
ดิจิทัล 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ยุคยานยนต ์ 
(motorisation) 

การใช้พื้นที่สาธารณะ 

ที่มา: ประมวลจาก Arup (2019), FutureIQ (2019), World Economic Forum (2020)  

3.3 การสร้างผังระบบ  

การคิดเชิงระบบ (system thinking) เป็นพื้นฐานของอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยเป็น
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปสู่อนาคต แนวคิดเชิงระบบเชื่อว่า สิ่งใด
ก็ตามย่อมเป็นองค์ประกอบ (part) หรือระบบย่อย (subsystem) ของระบบที่ใหญ่กว่า โดยองค์ประกอบเหล่านี้
เชื่อมต่อกันเอง และเชื่อมต่อกันกับระบบอื่น ๆ ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะที่
อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้ ปรากฏการณ์จำนวนมากในระบบธรรมชาติและระบบสังคมของมนุษย์
มักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน จึงเป็นไปตามแนวคิดเชิงระบบ ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในรูปแบบดังกล่าวทำให้
การทำนายอนาคตเป็นไปได้ยากมากขึ้น 

ส่วนสำคัญในวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลงในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสร้างผังระบบ (system map) 
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการใช้ชีวิตในเมืองในแต่ละด้าน นักวิจัยแต่ละคนจะ
สร้างผังระบบที่เกี ่ยวกับงานของตนเองขึ้นมาเพื่อแสดง (1) ขอบเขตของระบบ (system boundary) และ (2) 
พฤติกรรมของระบบ (system behaviors) การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทดลองสร้างแบบจำลองพลวัตระบบ ด้วย
ซอฟแวร์ Vensim ที่มีให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (https://vensim.com/free-download/) 

https://vensim.com/free-download/
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แผนภาพท่ี 4 ตัวอย่างผังระบบเชิงพลวัตของโรคอ้วน (obesity) 

ที่มา: Government Office for Science (2007)  

ผังระบบที่คาดหวังว่าจะสร้างขึ้นในงานวิจัยในแต่ละโครงการย่อย คือ แผนผังวงจรสาเหตุ (causal loop 
diagram) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในระบบและวงจรป้อนกลับ (feedback loop) ที่สามารถ
นำไปวิเคราะห์และคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลือกต่อไปได้ 

3.4 การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ 

ขั้นตอนต่อไป คือ การนำเอาปัจจัยขับเคลื่อนที่กวาดสัญญาณแล้วมาวิเคราะห์ต่อตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์
ชั้นสาเหตุ (Causal layered analysis: CLA) ของ Sohail Inayatullah (2009) ภาพภูเขาน้ำแข็งในรูปข้างล่าง
แสดงองค์ประกอบของแนวคิดดังกล่าว ประเด็นสำคัญของแนวคิดชั้นสาเหตุ คือ ปัญหาและปรากฏการณ์ที่
ปรากฏให้เห็นและได้ยินดังเช่นในข่าวประจำวันนั้น เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็ง แต่ในเบื้องลึกกว่านั้นมีสาเหตุ
เชิงระบบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง ยิ่งลึกลง
ไปกว่านั้นเป็นในระดับวาทกรรม โลกทัศน์ คุณค่าและอุดมคติของคนในสังคม รวมไปถึงเทพนิยายปรัมปรา 
ตำนานหรือความเชื่อลี้ลับที่อยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์ ปัจจัยเบื้องลึกเหล่านี้ใช้เวลานานมากกว่าปัจจัยเชิงระบบใน
การขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ชั้นสาเหต ุ

ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562) ดัดแปลงจาก Inayatullah (2009) 

การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุในงานวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุในระดับต่าง ๆ ได้ตารางดังนี้ 

ตารางที่ 3 ลำดับชั้นการวเิคราะหช้ั์นสาเหต ุ
ระดับชั้นสาเหตุ ความหมาย 

ปรากฏการณ/์ปัญหา (litany) ประเด็นหรือปรากฏการณ์ที่ดเูหมอืนเป็นความจริง 
สาเหตุเชิงระบบ (systemic causes) สาเหตุหรือคำอธิบายเชิงระบบหรอืเทคนิค 
โลกทัศน์/วาทกรรม 
(worldviews/discourses) 

ความเข้าใจเบื้องลึกของประเด็นปญัหาที่สื่อถึงความหมายตามคำพูดหรือ
วาทกรรม 

ตำนาน/อุปลักษณ ์
(myths/metaphors) 

เรื่องราวท่ีเป็นพื้นฐานของสังคมวฒันธรรม ประสบการณ์ และปฏิกริิยา
ของคนต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ 

ผลผลิตจากการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุจะสามารถนำไปใช้ต่อได้ในการคาดการณ์อนาคตทางเลือก โดยเฉพาะ
ในการสร้างฉากทัศน์ ตารางข้างล่างแสดงตัวอย่างของการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุที่ใช้เป็นฐานของการสร้างฉากทัศน์
ของอุดมศึกษาในอนาคต  
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างการใช้ผลการวเิคราะห์ช้ันสาเหตุในการสร้างฉากทัศน์ 
ระดับ มุมมองของนักศกึษา ภาพความจริงในปัจจุบนั อนาคตที่ปรับเปลี่ยนแล้ว 

ปรากฏการณ ์ การเรยีนรู้ที่มีนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 

การเรยีนการสอนแบบดั้งเดมิ การเรยีนการสอนแบบองค์รวม 

ระบบ ผลลัพธ์การเรียนรูไ้ม่ควรกำหนด
ไว้ก่อน 
ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 

การเรยีนรู้ทางเดยีว       
ระบบการเรียนไมย่ืดหยุ่น 

ระบบการประเมินและ
เปรียบเทยีบด้วยตนเอง 
ระบบการยอมรับ 

โลกทัศน ์ การเรยีนการสอนแบบ
ประชาธิปไตย 

อาจารย์เป็นใหญ่ในการกำหนด
ทิศทางการเรียนการสอน 

หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง
มนุษย์แต่ละคนที่มีอิสรภาพ 

ตำนาน การต่อสูร้ะหว่างนักเรียน 
อาจารย์และกระทรวงศึกษา 

อาจารย์รูด้ีที่สดุ ออเคสตร้าที่เล่นได้จังหวะและ
เสียงกลมกลืนกัน 

ที่มา: Inayatullah (2017) 

3.5 การวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ 

อีกวิธีการหนึ่งที่งานวิจัยนี้จะทดลองใช้วิเคราะห์ปัจจัยพลวัตการเปลี่ยนแปลง คือ การวิเคราะห์ระดับความไม่
แน่นอน (uncertainty) และระดับผลกระทบ (impact) ของปัจจัย STEEPV ที่ได้ระบุมาก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์
ด้วยเกณฑ์ท้ังสองนี้สามารถใช้ในการสร้างภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฐานของแผนยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในประเด็นที่มีความ
แน่นนอนสูงอยู่แล้ว จากตารางข้างล่างจะเห็นได้ว่า ปัจจัยใดที่มีผลกระทบระดับต่ำ ทั้งที่มีความไม่แน่นอนสูง 
กลางหรือต่ำ ก็ให้มีกระบวนการติดตามว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร โดยไม่ต้องมีการระบุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบระดับกลางและสูงและมีความไม่แน่นอนต่ำ และประเด็นที่มีความไม่แน่นอน
และผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ก็ระบุเป็นประเด็นที่ต้องวางแผนยุทธศาสตร์ได้เลย ประเด็นใดที่มีผลกระทบ
สูงก็กำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดหรือประเด็นวิกฤติ สำหรับประเด็นที่มีความไม่แน่นอนปานกลางและสูงแต่
มีผลกระทบสูง และปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบปานกลาง ก็ให้นำมาวิเคราะห์กำหนดภาพอนาคต
ทางเลือกหรือฉากทัศน์ต่อไป 

ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนตามระดับความไม่แน่นอนและระดบัผลกระทบ 

 
ระดับผลกระทบ (impact) 

สูง กลาง ต่ำ 

ระ
ดับ

คว
าม

ไม
่แน

่นอ
น 

(u
nc

er
ta
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ty

) 

สูง 
ปัจจัยสำคญัที่สดุที่ใช้สร้าง  

ฉากทัศน ์

ปัจจัยสำคญัที่ใช้สร้าง     
ฉากทัศน ์

ประเมินและติดตาม 

กลาง 
ปัจจัยสำคญัที่ใช้สร้าง       

ฉากทัศน ์

ปัจจัยที่ควรคำนึงในการ
วางแผน 

สังเกตการณ ์

ต่ำ 
ประเด็นวิกฤติที่ต้องอยู่       
ในแผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ปัจจัยสำคญัที่ควรคำนึงใน
การวางแผน 

สังเกตการณ ์
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3.6 ผลผลิต 

ผลผลิตของกระบวนการกวาดสัญญาณในงานวิจัยส่วนนี้ คือ รายการปัจจัยที่กำหนดอนาคตของชีวิตเมืองใน
ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เนื้อหาของการกวาดสัญญาณจะประกอบไปด้วยงาน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และ 2) การวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย (1) ผลการวิเคราะห์ตัวแปรหรือกลุ่มข้อมูลสำคัญ
ที่แสดงสภาพปัจจุบันของประเด็นหรือองค์ประกอบในระบบที่สนใจประมาณ 10 เรื่อง/ประเด็น/ตัวแปร รวมถึง
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรข้างต้น (2) ผลการวิเคราะห์ยุคโดยคร่าว และ (3) ผลการวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่สนใจ 

2) การวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนถัดการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ได้กวาดสัญญาณมาแล้ว เพ่ือระบุว่าปัจจัยใดมีนัยสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ วิธีการวิจัยในส่วนนี้
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การสร้างผังระบบ การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ และการวิเคราะห์ระดับความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบ  
 การวิเคราะห์ระบบและวิเคราะห์ชั้นสาเหตุจะดำเนินการโดยคณะผู้วิจัยเป็นหลัก แต่ในบางกรณีอาจ
ดำเนินกระบวนการคาดการณ์แบบมีส่วนร่วม (participatory foresight) ซึ ่งเน้นการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ผลผลิตที่ได้จากงานในส่วนนี้ ได้แก่ 1) ผัง
ระบบ (system map) พร้อมคำอธิบาย 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในระดับชั้นสาเหตุ พร้อมคำอธิบาย 3) 
ตารางแสดงระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ พร้อมคำอธิบาย 

3.7 การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ คร้ังที่ 2  

การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อย
ภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 และพัฒนาต่อยอดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกระบวนการ
คาดการณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนสีย 

กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอความก้าวหน้าของนักวิจัยโครงการย่อยทั้ง 7 
เรื ่อง ได้แก่ การอยู่อาศัย การไร้บ้าน การทำงาน การเดินทาง การซื้อของ การเกิด และการตาย โดยแต่ละ
โครงการย่อยจะนำเสนอผลการกำหนดกรอบการคาดการณ์  (scoping) ความก้าวหน้าการกวาดสัญญาณ 
(scanning) ของสภาพปัจจุบัน แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อน และการสร้างแผนที่ระบบ (system mapping) ที่
ได้ไปพัฒนาเพ่ิมเติมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ 1 2) การระดมสมองเพ่ือปรับปรุงผลการกวาดสัญญาณ
ชีวิตคนเมืองทั้ง 7 เรื่อง ให้มีความครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้นำกระบวนการเดียวกันดังกล่าว
ไปปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้ทีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 3) การกลุ่มวิเคราะห์และระดับความไม่แน่นอนและผลกระทบ 4) 
การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 5) การวิเคราะห์ชั ้นสาเหตุ 6) การสร้างฉากทัศน์ และ 7) การ
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ติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง (urban observatory & engagement) โดย
คณะทำงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center: UddC) 

ในรายงานส่วนนี้ จะเป็นการสรุปสาระสำคัญจากการประชุมปฏิบัติการ โดยจะสรุปสาระสำคัญของแต่ละ
กิจกรรม และสรุปผลที่ได้รับจากการประชุม โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

3.7.1 การนำเสนอความก้าวหน้า 

กิจกรรมนี้ ให้นักวิจัยแต่ละคนนำเสนอกรอบการคาดการณ์ (scope) เพื่อระบุให้เห็นเฉพาะเรื่องที่สนใจ
ว่ามีขอบเขตการวิเคราะห์อย่างไร รวมถึงนำเสนอความก้าวหน้าการกวาดสัญญาณ (scanning) ของสภาพปัจจุบัน 
แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อน และผังระบบ โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้ 

การอยู่อาศัย (อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์) 
ประเด็นสำคัญของการอยู่อาศัยในเมือง พบว่า เมืองมีการเติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการย้ายเข้าของ

คนเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น ส่งผลต่อให้เกิดอุปสงค์ของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวตั้ง (เช่น คอนโด 
อพาร์ตเมนต์) ที่สัดส่วนการสร้างสูงเกินกว่าครึ่งของที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ทั้งหมด ประกอบกับการพัฒนาระบบราง 
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยแนวตั้งมากขึ้น นอกจากนี้ ที่อยู่อาศัยแนวตั้งยังกระจายไปสู่
คนหลายกลุ่มมากขึ้น  

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เทคโนโลยีมีผลต่อการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็น smart house มากขึ้น
ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ คอนโดจะถูก
สร้างให้สูงที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะทำได้ 

แนวโน้มสำคัญ ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรรยังคงมีอยู่และขยายเพิ่มขึ้น แต่ขยายตัวในแนวราบ และคอนโดก็มี
จำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน (เป็นผลจากการพัฒนาระบบราง) ส่งผลทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการสร้างคอน
โดยที่มีจำนวนยูนิตในแนวตั้งมากขึ ้น ขนาดห้องของคอนโดเล็กลง และมีจำนวนห้องเดี่ยวในอาคารเพิ ่มขึ้น 
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีน มีคอนโดตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามากขึ้น และการเช่าคอนโดมากขึ้น 
(สัญญาณอ่อน) เปลี่ยนไปตามสภาวะของชีวิต 

กรอบการคาดการณ์ คือ การใช้ชีวิตของคนเมืองที่อยู่อาศัยในที่พักแนวตั ้ง โดยพิจารณาว่า การมี
เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อการอาศัยอยู่ในที่พักแนวตั้งอย่างไร หรือทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร โดยแบ่งกลุ่มที่
พิจารณาออกเป็น 3 คือ 1) กลุ่มชายขอบ คือ ผู้เช่าตึกแถว 2) กลุ่มมวลชน คือ มนุษย์คอนโด และ 3) กลุ่มล้ำสมัย 
คือ ผู้ซื้อคอนโดและปล่อยให้เช่า  

การทำงาน (อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) 
กรอบการกำหนดประเด็น พิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ อนาคตของงาน ภาคส่วนของงาน งานในเมือง และ

ระดับรายได้ โดยอนาคตของงานจะเป็น automation, E-commerce และ gig economy เมื ่อแบ่งภาคการ
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ทำงาน แบ่งเป็นงานนผลิตวัตถุดิบ (primary) งานแปรรูปผลผลิต secondary งานให้บริการแรงงาน (tertiary) 
งานให้บริการความรู้ (quaternary) และงานให้บริการนวัตกรรมใหม่ (quintenary) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสำคัญ
ที่จะทำให้ระบบเปลี่ยน 

แนวโน้มของงานในเมือง งานส่วนใหญ่เป็นการค้าขายและเกินกว่าร้อยละ 50 อยู่ในภาคบริการ ในขณะที่
กลุ่มงานภาคการผลิตมีสัดส่วนลดลง ในงานนี้จึงสนใจศึกษา การทำงานในภาคบริการ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
บริการขั้นพ้ืนฐาน (basic service) และบริการส่งเสริม (professional service) 

แนวโน้มสำคัญ ได้แก ่แรงงานกระจายอยูทั่วเมือง แหล่งงานกระจุกอยู่ใจกลางเมือง เกิดการเข้ามาทำงาน
ในเมืองมากขึ้น อาชีพอิสระเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และแรงงานต่างชาติเพ่ิมขึ้น 

กรอบการคาดการณ์ คือ การทำงานในภาคบริการที่แบ่งเป็นบริการพื้นฐานและบริการส่งเสริมของกลุ่ม
ชายขอบ กลุ่มมวลชน และกลุ่มล้ำสมัย  

การเดินทาง (อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท) 
ในเมืองมักจะมีจราจรที่ติดขัด และเป็นเมืองรถจักรยานยนต์ โดยพบว่า 1 ใน 3 ของการจดทะเบียนรถ

ใหม่เป็นรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ดี พบว่า สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่าร้อยละ 60 มาจากรถจักรยานยนต์ ใน
ปัจจุบัน ยังมีปรากฏการณ์ให้บริการรถร่วม (ride-hailing service) เช่น Grab ที่เกิดขึ้นมาเพื่ออุดช่องว่างในการ
เข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากในอดีตถูกผูกขาดด้วยวินรถจักรยานยนต์ 

Grab ยังมีบริการด้านการขนส่งเพิ่มเติม คือ Grab bike โดยมีการใช้รถจักรยานยนต์ส่งอาหารมากข้ึน 
และมีผู้เล่นรายอื่น เช่น Lalamove เป็นต้น ส่งผลให้บริการส่งอาหารขยายมากขึ้น นอกจากนี้ grab ยังมีแนวคิด
จะให้ร้านอาหารหลักมาเปิดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือให้ Grab bike มารับในจุดเดียวกัน ลดการเดินทาง จะพบว่า 
มีคนกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตอยู่บนรถจักรยานยนต์นานขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มวินรถจักรยานยนต์ 

แนวโน้มสำคัญ ด้านสังคม ประชากรเพิ่มขึ้น และการเข้าสู่สงคมผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนที่สี
เขียว รถยนต์ไร้คนขับ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรถกับระบบอินเทอร์เน็ต การใช้โดรนในการขนส่ง ด้านสิ่งแวดล้อม 
การขยายตัวของเมืองแนวราบ มลภาวะส่างแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ด้านเศรษฐกิจ การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการขนส่ง เป็นต้น 

กรอบการคาดการณ์ (scope) คือ วิถีชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ผู้ให้บริการ) ในกลุ่มชายขอบ กลุ่ม
มวลชน และกลุ่มล้ำสมัย 

การเกิด (รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 
แนวโน้มในระดับโลก (world trend) พบว่า อัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัตราการหย่าร้างก็

เพิ่มขึ้น สำหรับในประเทศไทย พบว่า ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกรุงเทพที่
พบว่าอัตราการเกิดลดลง คนในเขตเทศบาล (ในเมือง) โสดมากกว่านอกเขตเทศบาล และมีอัตราการหย่าร้าง
เพ่ิมขึ้น 
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นอกจากนี้ การตระหนักเกี ่ยวกับ Empowered women พบว่า ผู ้หญิงที ่มีการศึกษา จะมีความรู้
เกี่ยวกับความพร้อมที่จะเป็นแม่เพิ่มขึ้น เช่น รู้เรื่องการคุมกำเนิด ต้นทุนการมีลูก เข้าสู่ตลาดแรงงานของสตรี 
สุขภาพและสถานะของลูก นอกจากนี้ ปัจจัยด้านรายได้และความมั่งคั่งก็มีผล กล่าวคือ คนยิ่งรวยยิ่งมีลูกน้อย ใน
มิติทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมก็มีผล เช่น การเลียนแบบบุคคลสำคัญหรืออิทธิพลทางสังคม ยึดหลัก
ศาสนา และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือค่านิยมตามละครที่บทผู้หญิงสมัยใหม่มักจะไม่ค่อยมีลูก 

ผลจากการวางแผนครอบครัว ยังส่งผลทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงตามระดับการพัฒนา อย่างไรก็ดี 
อัตราการเจริญพันธุ์อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้เมื ่อผ่านประเทศได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง  นอกจากนี้ การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ยังมีผลต่อการตัดสินใจด้านการมีลูก เช่น การอุ้มบุญ การทำกิ๊ฟท์ เป็นต้น ในลักษณะความสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เช่น การมีลูกของคู่ชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 

การซื้อของ (อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 
พฤติกรรมการซื้อของของคนมีการเปลี่ยนไปจากการซื้อจากร้านค้าดั้งเดิม (traditional trade) ไปสู่การ

ซื้อร้านค้าสมัยใหม ่(modern trade) หรือผ่าน e-commerce มากขึ้น  

แนวโน้มสำคัญ คือ 1) ด้านสังคม พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น โครงสร้างสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ
สังคมผู้สูงอายุครอบครัวเดี่ยว ทำให้ซื ้อของน้อยลง หรือชนชั้นกลางนิยมซื้อของใน modern trade มากขึ้น 
นอกจากนี้วิถีชีวิตคนเมืองที่ทำงานไม่เป็นเวลา ทำให้ไม่นิยมไปเดินตลาด แต่มักจะไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือสั่ง
สินค้ามาส่งที่บ้าน 2) ด้านเทคโนโลยี พบว่า มีแพลตฟอร์มออนไลน์ การสื่อสารแบบไร้พรมแดน หรือการทำ
ธุรกรรมการเงินที่เอ้ือต่อการชำระเงิน การแข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในการขนส่ง ทำให้ลูกค้ามี
ทางเลือกมากขึ้น 3) ด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางไป modern trade มากขึ้น เนื่องจากต้องการ
คุณค่าและประสบการณ์ในการซื้อของ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม ผลจากกายภาพของเมือง เช่น เกิดการจราจรติดขัด 
มลภาวะ เป็นต้น คนจึงไม่อยากเดินทางออกจากที่พัก 5) ด้านนโยบายและการเมือง มีข้อจำกัดและกฎระเบียบ
ของผังเมืองที่ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมพาณิชยกรรมในเมือง หรือการใช้บัตรสวัสดิการ ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ
ไปบ้าง ก็คือ มีการจำกัดร้านที่ซื้อ และ 6) ด้านคุณค่า รสนิยมและภาพลักษณ์ หรือการคล้อยตามกระแสสังคม 
เช่น การลดโลกร้อน 

แนวโน้มที่เด่นชัด คือ 1) การขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้าสู่ตลาด เช่น
การเติบโตของไฮเปร์มาร์ท และบริการใหม่ๆ ของร้านสะดวกซื้อ เช่น กาแฟ การขนส่ง ซักรีด ธนาคาร เป็นต้น 2) 
การค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาแทนที่การรค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในกรุงเทพที่คนมีรายได้สูง มักจะซื้อของที่ 
modern trade มากกว่า ในขณะที่ชนบทอาจจะอยากไปร้านค้าปลีกมากกว่า  

กรอบการคาดการณ์ คือ วิธีการซื้อของของกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนมวลชน และกลุ่มคนล้ำสมัย ใน
ร้านค้าแบบดั้งเดิมและร้านค้าสมัยใหม ่
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การไร้บ้าน (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) 
การไร้บ้านแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 1) ภาวะที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เป็นกลุ่มเปราะบางและ

เกิดขึ้นชั่วคราว 2) กลุ่มไร้บ้านหน้าใหม ่คือ กลุ่มที่ออกจากบ้านไม่เกิน 1 ปี 3) กลุ่มไร้บ้านถาวร และ 4) กลุ่มอดีต
คนไร้บ้าน  

คนไร้บ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใจกลางเมือง อยู่ใกล้ศูนย์กลางทางด้านคมนาคม มีงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ทำ 
คนไร้บ้านส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ช่วง 40-59 ปี เป็นกลุ่มแรงงานตอนปลายที่เริ่มมีไม่มีความมั่นคงในชีวิต มาจากใน
เขตเมืองและชนบทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ปัจจัยที่มีผล พบว่า ปัจจัยหลักเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ มีอาชีพที่
ไม่ม่ันคง และปัจจัยทางด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่ขยายผลต่อให้ตัดสินใจเป็นคนไร้บ้าน 

กรอบการคาดการณ์ คือ วิถีชีวิตของกลุ่มภาวะที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและกลุ่มไร้บ้านหน้า
ใหม ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการแทรกแซงเพ่ือแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ลงทุนแล้วได้ผลคุ้มค่าที่สุด และเป็นช่วงที่
สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืน ๆ ในเมืองได ้

การตาย (ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 
ช่วงก่อนตาย (end of life) เป็นช่วงที่การแพทย์ไม่สามารถรักษาได้แล้ว โดยปัจจุบัน ประเด็นนี้ยังไม่มี

ใครเป็นเจ้าภาพศึกษาหรือดูแลอย่างจริงจัง สำหรับรูปแบบการตายทั้งหมด 8 รูปแบบ ได้แก่ 1) การตายใน
โรงพยาบาล 2) การตายในห้อง ICU 3) การตายอย่างโดดเดี่ยว 4) การตายแบบอุบัติเหตุหมู่ 5) การตายตามซอก 
หลืบของเมือง (ถูกฆาตกรรม) 6) การฆ่าตัวตาย 7) การตายจากโรค และ 8) การุณยฆาต (การตายทางเลือก) 

แนวโน้มสำคัญ คือ กระแสการรักษาแบบประคับประคองและการตายที่ดี (good death) รวมถึงการเปิด
พื้นที่ให้มีการพูดคุยเรื่องการตายมากขึ้น โครงสร้างเดิมที่เป็นอยู่ จะพบว่า โรงพยาบาลตติยภูมิยังเป็นที่ยึดหลัก 
และยังขาดพ้ืนที่ใรองรับผู้ป่วยระยะท้าย  

กรอบการคาดการณ์ แบ่งออกเป็น 2) ช่วง คือ 1) ช่วงก่อนเสียชีวิต คือ วาระสุดท้ายของชีวิต 6 เดือน 
และ 2) ช่วงหลังการเสียชีวิต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกาย 
 

  
ภาพที่ 6 นักวิจัยนำเสนอผลความก้าวหน้า 
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3.7.2 การกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน 

กิจกรรมนี้ จะให้นักวิจัยแต่ละกลุ่มพิจารณากวาดสัญญาณเพ่ือหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ โดยอาศัยชุดตัว
ขับเคลื่อนสำคัญในการกำหนดเมือง 100 ตัวของ Arup university 1 และให้นักวิจัยวิเคราะห์ว่าปัจจัยขับเคลื่อน
ใดมีผลต่อหัวข้อ/ประเด็นของตนเอง แต่ละประเด็นมีผลกระทบและความไม่แน่นอนมากน้อยเพียงใด โดยสามารถ
สรุปประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องได้ ดังนี้ 

ที่อยู่อาศัย (อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์) 
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ พบว่า มีประเด็นที่หลากหลาย โดยสังเกตเห็นความหนืดในเชิงเทคโนโลยีว่าจะมี

ความเกี่ยวข้องหรือไม่ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญยังมุ่งไปที่เรื่องการตัดสินใจเลือกท่ี
อยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่แค่การตัดสินใจอยู่ที่อยู่อาศัยแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้น เพราะการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเป็น
เรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต 

การทำงาน (อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) 
ปัจจัยสำคัญ คือ อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน โดยในกรุงเทพฯ มีทั้งผู้สูงอายุที่อาจเป็นทั้งผู้รับบริการ 

หรือผู้ให้บริการ หรือชาวต่างชาติที่ทำวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาทำงานในไทยด้วย และยังมีความเป็นพลวัตว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร นอกจากนี้ จากแรงงานภาคบริการที่พิจารณามี 2 ระดับ คือ 1) แรงงานบริการขั้นพื้นฐาน 
และ 2) แรงงานบริการส่งเสริม อาจจะมีประเด็นเรื ่องความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ ประเด็นเรื ่องสุขภาพของ
คนทำงานทั้งกายและใจก็เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากระบบประกันสังคมอาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่ม gig economy 
รวมถึงการทำงานอิสระหรือทำงานคนเดียวที่อาจจะทำให้คนเหงามากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดปัญหาทาง
สังคมอ่ืนๆ ต่อไป 

การเดินทาง (อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท) 
การเดินทางผูกพันกับการจ้างงาน กล่าวคือ เชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่

ที่ทำงาน ถ้าตำแหน่งเหล่านี้ชัดเจน การเดินทางก็จะชัดเจนด้วย การเมืองแทบจะไม่มีบทบาท โดยจะมีเฉพาะการ
อุดหนุนของรัฐ ถ้ารัฐเข้ามาอุดหนุนการขนส่งสาธารณะ อาจจะทำให้การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ลดลง 
นอกจากนี้ ปัจจัยทางเทคโนโลยีต่อการการเดินทาง ในอนาคตจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เช่น การเกิดของ
รถไร้คนขับ พอร์ตลิงค์ของ smart city 

การเกิด (รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ) 
อนาคตของการเกิดอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชาย บทบาทของผู้ชายในอนาคตมีผลต่อการตัดสินใจมีลูกของผู้หญิง

ผู้ชายจะช่วยเลี้ยงลูกได้มากน้อยเพียงใด เป็นบทบาทของรัฐในการออกมาตรการให้คนตัดสินใจมีลูกมากขึ้น แต่มี

 

1 Arup. (n.d.) Cities Alive 100 issues shaping future cities. available: 

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-100-issues-shaping-future-cities 
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คำถามสำคัญว่า สังคมนี้ต้องการให้มีเด็กเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หรือควรจะปล่อยให้จำนวนเด็กเพ่ิมขึ้นตามธรรมชาติและ
ควรเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของเด็กมากกว่าเน้นด้านปริมาณ 

การซื้อของ (อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ คือ เทคโนโลย ีทั้งด้านการชำระเงินและการขนส่ง เมือ่พิจารณาพฤติกรรมการซื้อ 

จึงมีประเด็นพิจารณา คือ 1) ประเภทของสินค้าที่ซื้อเป็นของชำของสดและอาหาร 2) การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือ
หน้าร้าน และ 3) การจ่ายชำระเงิน 

การไร้บ้าน (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) 
ประเด็นที ่อยู ่อาศัยของคนไร้บ้านมีปัจจัยสำคัญ คือ ราคา และนโยบายทางสังคม รูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่อาจทำให้คนเปราะบาง ทักษะด้านแหล่งงานที่เปลี่ยนแปลงไป อุปสงค์ต่อแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ของเมือง การเปลี่ยนคนที่อยู่อาศัยในเมือง รวมถึงกระแสสิ่งแวดล้อม เช่น go green, zero 
waste อาจทำให้อาชีพของคนยากจนในเมือง คือ การเก็บของเก่า สร้างรายได้ได้น้อยลง 

การตาย (ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 

สร้างวิสัยทัศน์ที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญว่า ภาพในใจที่ต้องการให้เป็นเกิดอย่างไร และใครมีส่วน
ร่วมบ้าง 

การสร้างฉากทัศน์ 

เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากการกิจกรรมการพัฒนาผังระบบ (system mapping) และการวิเคราะห์ชั้น
สาเหตุ (Causal-layered analysis: CLA) แล้วนำผลจากการทั้ง 2 วิธี มาพัฒนาเป็นฉากทัศน์ (scenario) ได้
ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้ 

การสร้างฉากทัศน์จากการเปลี่ยนแปลงของตัวขับเคลื่อนสำคัญในผังระบบ 

กำหนดให้ ฉากทัศน์ที่ 1 คือ สถานการณ์ในปัจจุบัน และ ฉากทัศน์ที่ 2 คือ สถานการณ์ที ่ปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญมีการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาฉากทัศน์จากแผนผังระบบมี 4 เรื ่อง คือ การทำงาน การ
เดินทาง การซื้อของ และการอยู่อาศัย รายละเอียด ดังนี้ 

การทำงาน (อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) 

ฉากทัศน์ที่ 1 ตลาดภาคบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในภาคแรงงานสูงขึ้นด้วยเช่นกัน การ
ทำงานทางแพลตฟอร์มหรือไม่เป็นทางการ (informal job) มีอัตราเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้รายได้ลดลง คนหางานทำเพ่ิม
มากขึ้น หรือคนส่งกลุ่มหนึ่งที่มีงานประจำอยู่แล้ว แต่มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น มีลูก มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลซึ่ง 
การที่มีภาระส่วนตัวมากขึ้น จึงต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น จึงทำงานผ่านแพลตฟอร์ม 
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ฉากทัศน์ที ่2 การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยเฉพาะหุ่นยนต ์ในช่วงแรก หุ่นยนต์อาจจะ
เข้ามาแข่งขันกับแรงงานที่เป็นคน ต่อมาเมื่อมีการใช้แพร่หลายมากขึ้น อาจจะทำให้แรงงานคนทั้งหมดตกงานก็ได้ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการหันมาใช้หุ่นยนต์ทั้งหมด และระบบอัตโนมัติควบคุมการจัดการจ่ายงาน 

อย่างไรก็ดี มี 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) หุ่นยนต์จะช่วยคนให้ดีขึ้นหรือไม่ เช่น ช่วยเหลือและดูแล
ผู้ป่วย 2) แรงงานส่วนเกินที่เหลือจะทำอย่างไร หากมีการใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี
ระดับสูงที่เป็นหุ่นยนต์อาจจะมีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่เข้าถึง ดังนั้น ในช่วงแรกอาจจะมีบางกลุ่มที่ต้องการแรงงาน
ที่เป็นคน ดังนั้น หากอาจจะเข้ามาใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ต้องการด้วยการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐและภาคส่วนต่างๆ เช่น อยากใช้มีการใช้หุ่นยนต์มากขึ้น ในช่วงแรกที่มีการเริ่มใช้หุ่นยนต์ รัฐอาจจะ
แทรกแซงให้เกิดการใช้หุ่นยนต์ (robot for all) แต่ช่วงหลังเมื่อหุ่นยนต์มีมากขึ้นแล้ว บริการจากคนจะขาดแคลน
และมีราคาแพงขึ้น  

การเดินทาง (อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท) 
ฉากทัศน์ที่ 1 ความต้องการใช้มอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น เนื่องจากที่อยู่อาศัยอยู่ไกลจากที่ทำงาน และ

ระบบขนส่งยังไม่มีการบูรณาการ ระบบเมืองที่เป็นซุปเปอร์บล็อก ทำให้ต้องมีการเดินทางหลายต่อและมีราคา
แพง ประกอบกับการจราจรที่ติดขัด ทำให้การใช้วินมอเตอร์ไซค์จึงง่ายที่สุด นอกจากนี้ ในด้านอุปทาน การใช้
มอเตอร์ไซค์ยังเพ่ิมเนื่องจากสามารถผ่อนซื้อได้ง่าย ด้านผังเมืองก็ยังไม่ตอบโจทย์ ยังต้องเดินทางไกล ส่งผลให้อุป
สงค์ของการขนส่งทางไกลยังเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์ถูกสุดเร็วสุด แต่ก็ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาก 

ฉากทัศน์ที ่2 การใช้มาตรการและนโยบายที่ทำให้การใช้มอเตอร์ไซค์มีราคาแพงขึ้น เช่น การจำกัด
การใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยการเพ่ิมภาษี ทำให้ใช้มอเตอร์ไซค์ลดลงการควบคุมอุปสงค์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ หรือเน้นการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ให้ใช้เวลาน้อยลงและมีทางเลือกมากขึ้น รัฐอุดหนุนและสนับสนุน last mile 
delivery การออกกฎเพ่ือใช้มอเตอร์ไซค์ เช่น ไม่อนุญาตให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในถนนเส้นหลัก เป็นต้น 

การซื้อของ (อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 
ฉากทัศน์ที่ 1 ความต้องการใช้บริการร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ครัว

น้อย เนื่องจากราคาที่ดินแพงหรือครอบครัวมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ทำให้เกิดการ
ใช้บริการในร้านสะดวกซื้อมากขึ้น นโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายที่มีการกีดกันพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ทำ
ให้ทุนใหญ่ไม่สามารถลงทุนในพื้นที่เมืองได้ หรือการสนับสนุนร้านโชว์ห่วยก็มีผล รวมถึงความสะดวกในการเดิน
ในเมือง ค่านิยมการทำงานที่เปลี่ยนไปที่ทำงานได้ตลอดเวลา นักท่องเที่ยวมากขึ้น ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสต่อต้าน กระแสรักษ์โลก มีผลต่อจำนวนการใช้บริการร้านสะดวกซื้อทั้งสิ้น 

ฉากทัศน์ที ่2 เกิดกระแสนิยมทำอาหารรับประทานเอง เพ่ือความปลอดภัย รักโลก อาหารปลอดภัย 
ทำให้ที่อยู่อาศัยเปิดพ้ืนที่ครัว ซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนที่ครัวร่วมในคอมโด เกิดค่านิยมใหม ่คนทำอาหารเองมากขึ้นและ
จะซื้ออาหารสดจากตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ในขณะที่ของแห้งสามารถสั่งได้จากช่องทางออนไลน์ ร้านสะดวก
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ซ้ือ (เซเว่น) ก็จะปรับตัวเป็นศูนย์กระจายสินค้าส่งอาหารด่วน หรือส่งสินค้าฉุกเฉิน และสาขาที่อยู่ใกล้กันจะถูกยุบ
รวมกันและเป็นศูนย์กระจาย เกิดอาชีพส่งสินค้ามากขึ้น 

ที่อยู่อาศัย (อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์) 
ฉากทัศน์ที ่1 การพัฒนารถไฟฟ้าสถานีโครงข่าย ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น สามารถควบคุมเวลา

ได้มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าสูงขึ้น ที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสูงขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างตึกใน
แนวตั้งบริเวณนั้นสูงขึ้น มุมมองในการเลือกที่อยู่อาศัย ถ้าไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่และเวลาในการไปทำงาน คนก็
จะยังเลือกที่อยู่อาศัยตามแนวราบมากกว่า ในส่วนของเทคโนโลยี พบว่า การเข้ามาของระบบความปลอดภัยของ
ที่พักแนวตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่คอนโด ด้านราคามีผลเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าต้นทุนต่ำกว่า บ้านที่อยู่
ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน นอกจากนี้ การใช้ดิจิทัลหรือการทำงานแบบ mobile working ยังส่งผลบวก คือ ทำงาน
ที่บ้านมากขึ้น ต้องการ co-working space หรือ share resources ในขณะที่ผลเชิงลบก็คือ อาจทำให้คนบาง
กลุ่มเลือกที่อยู่นอกเมือง เพราะว่าสามารถส่งงานได้ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องไปที่ทำงาน 

ฉากทัศน์ที่ 2 คุณค่าของความเป็นเจ้า (value of ownership) มีผลต่อการตัดสินใจ โดยมี 2 
มุมมองคือ 1) การเป็นเจ้าของที่ดิน เป็นคุณค่าที่มองถึงการมีที่อยู่อาศัยแนวราบ ถ้ามีเงินก็อยากมีเป็นของตัวเอง 
และ 2) การเป็นสรรพสิ่ง เนื่องจากยังมีข้อจำกัดเรื่องเงินยัง ทำให้ต้องแบ่งพื้นที่กับคนอื่นด้วยการอยู่อาศัยใน
แนวตั้ง หรือมีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม ต้องการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ดีในมุมมอง
ของการอาศัยอยู่ในแนวตั้งยังไม่สอดคล้องกับความเป็นมนุษย์ที่ยังคงต้องการอาศัยอยู่ในแนวราบ ถ้ามุมมอง
เหล่านี้เปลี่ยนไป ด้านอุปทานของที่พักแนวตั้ง อาจจะต้องหารูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
มากขึ้น เช่น การออกแบบที่ตอบสนองแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือคนโสด โดยมีการเชื่อมโยงกับสถานที่ต่าง ๆ ให้
ง่าย หรือออกแบบเป็น universal design มากขึ้น 

 

  
 

ภาพที่ 7 กิจกรรมการพัฒนาแผนผังระบบและการสร้างฉากทัศน์ 

 



 

28 

การสร้างฉากทัศน์จากผลการวิเคราะห์ CLA  
CLA เป็นการวิเคราะห์ตามแนวคิดภูเขาน้ำแข็ง คือ ปัญหาและปรากฏการณ์ที่เห็นและได้ยินเป็นเพียง

ยอดของภูเขาน้ำแข็ง แต่ในเบื้องลึกกว่านั้นมีสาเหตุเชิงระบบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งโครงสร้าง โลก
ทัศน์และอุดมคติของคนในสังคม รวมถึงตำนานหรือความเชื่อลี้ลับที่อยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์ ในกิจกรรมนี้ จะมี
การวิเคราะห์ CLA และนำผลที่ได้มาสร้างเป็นฉากทัศน์ มี 3 เรื่อง ได้แก่ คนไร้บ้าน การตาย และการจัดการ
ร่างกายหลังตาย 

คนไร้บ้าน (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) 
มีโลกทัศน์เก่ียวกับคนไร้บ้านใน 3 ด้าน 
1. มองคนไร้บ้านเป็นมลภาวะ ซึ่งโลกทัศน์นี้จะเป็นการกีดกันคนเหล่านี้ออกจากเมืองด้วยมีการ

จัดระเบียบและมีการกีดกันไม่ให้เข้าถึงบริการหรือโครงสร้างพื้นฐานในเมือง 
2. คนไร้บ้านในฐานะสัญลักษณ์ความล้มเหลวของรัฐ โดยสะท้อนถึงการเอาคนไร้บ้านออกจาก

เมือง และทอดทิ้ง ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่ไร้ประสิทธิภาพ 
3. คนไร้บ้านที่มีหลักประกันทางสังคม มีสิทธิ์อยู่ในเมือง มีระบบปกป้องทางสังคม มีที่อยู่อาศัย

ราคาถูก และมีระบบสนับสนุนสำหรับการตั้งหลักในชีวิต 

การตาย (ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 
ภาวะการตายของผู้ป่วยติดเตียงในการเลือกท่ีจะถอดหรือไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจ 
มุมมองผู้ป่วย (ก่อนตาย) 

1. U before me ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลาน  
2. Mercy me  อย่าไปทรมานตัวเอง ใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคอง 
มุมมองญาติ (ก่อนผู้ป่วยตาย) 

1. Mercy death  ไม่อยากให้ผู้ป่วยทรมาน ยินยอมให้ถอดปลั๊กตามความต้องการ 
2. No killing  ญาติไม่ยอมถอดปลั๊ก 

การจัดการร่างกายหลังตาย 
1. Now burn baby burn เชื่อในหลักอนัตตา ไปแล้วไม่เหลืออะไรแม้แต่ร่างกาย หรือในทาง

วิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเผาเป็นการกำจัดร่างที่ปลอดเชื้อ 
2. Innovative disposal การใช้เทคโนโลยีแคปซูลฝังร่าง แล้วนำไปปลูกเป็นต้นไม้ กระแสใส่ใจ

สิ่งแวดล้อมหรือความเชื่อเกี่ยวกับความห่างทางศาสนาหรือไม่มีศาสนา ลดความเป็นพิธีกรรม 
และความเป็นปัจเจกนิยม 
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3. การบริจาคร่างกาย ถือว่าเป็นการสร้างบุญในการส่งเสริมการศึกษา หรือความเป็นปัจเจกไม่
ต้องการความยุ่งยากในการจัดการ มีเพียงพิธีเล็กน้อย หรือในเชิงลบอาจจะมีความเชื่อเรื่อง
ชาติภพ ถ้าบริจาคร่างกาย เมื่อนำไปใช้แล้วอวัยวะไม่ครบ ชาติหน้าอาจจะเกิดมาพิการได ้

3.7.3 การติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรม urban observatory and engagement ของ uddc 

ในระยะ 3 เดือนแรก ได้ดำเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมคือ 1) สัมมนาเพ่ือสร้างการตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป “นักสำรวจเมือง” และ 2) กิจกรรมสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับหลักสูตร
อบรมนักสำรวจเมือง มีผู้สมัคร 500 คน รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 13-60 ปี มีหลากหลาย
อาชีพ นอกจากนี้ ยังเกิดการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปสร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่วน
ก ิจกรรมการสื่ อสารส ังคมออนไลน์  ม ีการเผยแพร ่บทความจำนวน 23 บทความผ ่านทางเว ็บไซต์  
http://www.uddc.net/  และ Facebook ของ UddC  

        
ภาพที่ 8 ตัวแทน UddC นำเสนอผลความก้าวหน้า 

3.7.4 ผลที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นักวิจัยมีกรอบการคาดการณ์ (scope) การวิเคราะห์ที่ชัดเจน และได้
ทำการกวาดสัญญาณเพิ่มเติมแล้ว แต่ในบางประเด็นอาจจะต้องมีการทำการกวาดสัญญาณใหม่อีกครั้ง ว่ามี
สัญญาณอะไรบ้างที ่จะสามารถนำมาพิจารณาในฉากทัศน์  เพื่อตรวจสอบว่าจะมีอะไรจะเกิดขึ้นในระบบที่
วิเคราะห์ได้อีก นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ ยังได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตให้กับ
นักวิจัย โดยให้นักวิจัยมีการวิเคราะห์ในระดับที่ลึกมากขึ้นถึงระดับโลกทัศน์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญ
และมีผลกระทบต่อระบบมาก ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยทำให้มองเห็นและเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่ง นำไปสู่การหา
แนวทางในการแทรกแซงระบบเพ่ือนำไปสู่ฉากทัศน์ที่คาดหวังต่อไป 
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บทท่ี 4 การฉายภาพอนาคต 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการฉายภาพอนาคต โดยในงานนี้จะใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์ (scenario building) ของการใช้
ชีวิตในแต่ละด้านในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาพอนาคตของชีวิตคนไทยที่คาดการณ์ในงานนี้จะประกอบด้วยภาพ
อนาคต 3 ส่วน ได้แก ่

1. ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและมี
ความเป็นไปได้หรือความแน่นอนสูง  

2. ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ที่ให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนของปัจจัย
ขับเคลื่อน (drivers) ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

3. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures) ที่สามารถนำมาตั้งเป็นวิสัยทัศน์ (visioning) 
สำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไปได้  

4.1 อนาคตฐาน 

วิธีการสร้างภาพอนาคตฐานจะนำเอาผลการกวาดสัญญาณและการวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
แบบจำลองพลวัตระบบ (system dynamics model) มาประกอบเป็นเนื้อหาของภาพอนาคตที่คาดว่ามีโอกาส
จะเกิดขึ้นได้มากที่สุด โดยอาจเน้นองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก ่

1. แนวโน้ม (trends) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่แสดงทิศทางและ
ระดับท่ีสังเกตได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสามารถระบุได้ว่าปริมาณหรือระดับของสิ่งนั้นเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงในช่วงระยะเวลาที่สนใจ 

2. ปัจจัยคงที่ (constants) หมายถึง ปัจจัย เงื ่อนไข หรือปริมาณที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงใน
ช่วงเวลาที่ต้องการคาดการณ์ 

3. วงจรหรือวัฏจักร (cycles) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ระดับหรือมูลค่าของปัจจัยที่
เกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่งในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันกับสภาพที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

4. แผน (plans) หมายถึง การประกาศความตั้งใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีสิทธิตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 

5. การประมาณการ (projections) หมายถึง การคาดการณ์อย่างเป็นทางการที่อาจมีผลที่ทำให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้คนทั่วไปคาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น 

ภาพอนาคตฐานจะเล่าปรากฏการณ์ เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยเน้นประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เห็นว่าแตกต่างมากที่สุดจากภาพปัจจุบัน โดยแสดงระดับ 
มูลค่าหรือคุณค่าของประเด็นหรือเหตุการณ์นั้นในอนาคต ถ้าแนวโน้ม ปัจจัยคงที ่วัฏจักร แผน และการประมาณ
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การเป็นไปตามที่คาดคะเนไว้ เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งของภาพอนาคตฐาน คือ นัย ความหมาย และความสำคัญของ
เหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ระบุไปในตอนต้น  

4.2 อนาคตทางเลือก: ฉากทัศน ์

ขั้นตอนนี้จะใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์ (scenarios building) ในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างฉากทัศน์ในงานวิจัยครั้งนี้
ไดใ้ช้วิธีการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์โดยนักวิจัยแต่ละคนร่วมกับคณะผู้วิจัยทั้งโครงการ และการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการที่มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม เพ่ือร่วมวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์สำหรับ 20 ปี
ข้างหน้า 

การสร้างฉากทัศน์เป็นวิธีการหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์ในปัจจุบันนิยมใช้ในการคาดการณ์และกระตุ้น
ความตระหนักเกี่ยวกับความเป็นไปได้และทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คำว่า “ฉาก” หรือ scene ใน
ภาษาอังกฤษมาจากคำที่ใช้ในศิลปะการละครที่สื่อถึงตอนหรือช่วงของละครที่มีการดำเนินเรื่องราวเป็นขั้นเป็น
ตอนตามเค้าโครง (plot) ที่กำหนดไว้ ซ่ึงมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินและภาษาอิตาเลียน (scena) สำหรับใน
ภาษาไทย ได้มีการแปลคำว่า scenario เป็นคำว่า สถานการณ์หรือเหตุการณ์ ดังที่ปรากฏในคำว่า “การวางแผน
ด้วยสถานการณ์” (scenario planning) ในโครงการนี้ ผู ้ว ิจัยได้เลือกใช้คำว่า “ฉากทัศน์” เพื ่อสื ่อถึงการมี
ทางเลือกของอนาคตและการสาธยายเรื่องราวที่มีเค้าโครงเรื่องชัดเจนในการศึกษาอนาคต  

นักอนาคตศาสตร์พัฒนาวิธีการจำนวนมากในการสร้างฉากทัศน์ ทั้งที่เน้นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
และแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตาม ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจใน
ระบบโดยรวมของเรื่องที่ต้องการศึกษาอนาคต และการวิเคราะห์หาประเด็น แนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงไปได้ ตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการสร้างฉากทัศน์เริ่มต้นจาก
การกำหนดขอบเขตของระบบของเรื่องที่ต้องการศึกษาอนาคต จากนั้นระบุหาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่ออนาคต
ของระบบนั้น โดยเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย แล้วจึงคัดกรองปัจจัยที่สำคัญให้เหลือ
ประมาณ 6-20 ปัจจัย จากนั้นจึงเริ่มการพัฒนาเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์  ฉากทัศน์ที่มักใช้เป็นพื้นฐาน คือ 
เรื่องราวที่ปัจจัยและแนวโน้มในปัจจุบันดำเนินการต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และฉากทัศน์เชิงบวกที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยสำคัญหนึ่งหรือสองปัจจัย เช่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือกฎหมาย อีกวิธีการหนึ่งของการเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์ คือ 
การบรรยายเหตุการณ์สำคัญในอนาคต เช่น สภาพเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ และสงคราม โดยทั่วไป 
จำนวนฉากทัศน์มีประมาณ 2-6 ฉากทัศน์ เมื่อร่างเรื่องราวในฉากทัศน์แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์และ
ประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละฉากทัศน์ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ แล้วจึงทบทวน
เพ่ือประกันความถูกต้อง ครอบคลุมและสอดคล้องของแต่ละประเด็นในแต่ละฉากทัศน์ 

อีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาฉากทัศน์ ในระดับองค์กรจะเริ่มจากการที่ผู้บริหารองค์กรกำหนดก่อนว่า 
ต้องการรู้ข้อมูลหรือประเด็นอะไรบ้างเพื่อตัดสินใจในการวางแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นทีมสร้างฉากทัศน์จะระบุ
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และบรรยายเหตุการณ์ แนวโน้มและปัจจัยความไม่แน่นอนที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งปัจจัยที่คาดว่า
จะมีผลต่อธุรกิจหรือนโยบายนั้น วิธีการเฉพาะของแนวทางนี้ คือ การสร้างทฤษฎีหรือตรรกะของฉากทัศน์  
(scenario logics) ซึ่งหมายถึง มุมมองที่ทำให้เห็นภาพอนาคตที่แตกต่างและหลากหลาย และแบ่งออกเป็นฉาก
ทัศน์ต่าง ๆ ได้ ตรรกะฉากทัศน์มักสร้างขึ ้นจากปัจจัยขับเคลื ่อน (drivers) สำคัญและปัจจัยไม่แน่นอน 
(uncertainties) ที่แบ่งฉากทัศน์ออกแบบภาพ ๆ และใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นแกนในการบรรยายเรื่องราวและ
พัฒนาการในแต่ละฉากนั้นอย่างละเอียด เพ่ือแสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจในแต่ละประเด็น พร้อมไปกับ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละฉากทัศน์   

กรอบแนวคิดพื้นฐานและวิธีการสร้างฉากทัศน์มีอยู่หลายแบบ วิธีการแรกเป็นวิธีการดั้งเดิมที่นักบุกเบิก
ด้านอนาคตศึกษาชื่อ เฮอร์มัน คาน (Herman Kahn) ได้เสนอแนวคิดและวิธีการนี้ไว้ในช่วงทศวรรษ 1950 ตาม
แนวทางดั้งเดิมนี้ ฉากทัศน์ คือ ทางเลือกอนาคตที่แบ่งออกได้เป็น 3 ฉากด้วยกัน ได้แก่ ฉากสถานการณ์ตาม
แนวโน้มจากอดีต (business-as usual) ฉากสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เกิดจากจัดการที่ผิดพลาดหรือดวงไม่ดี  
(worst case scenario) และฉากสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เกิดจากการจัดการที่ดี  (best case scenario) แนวคิด
ดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักอนาคตศาสตร์ในยุคต่อมาว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมองว่า ฉาก
สถานการณ์ตามแนวโน้มจากอดีต คือ การทำนาย (prediction) และมักตัดสินใจทำตามนั้น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคตจึงเกิดขึ้นจริงตามที่คาดการณ์ไว้ ฉากทัศน์ตามแนวโน้มในอดีตจึงไม่ได้เป็นทางเลือกของอนาคตอย่าง
แท้จริง นักอนาคตศาสตร์รุ่นต่อมาจึงเสนอให้สร้างฉากทัศน์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแนวโน้มเดิม โดยอาจมีจำนวนฉาก
ทัศน์มากกว่า 3 ฉาก เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการศึกษาทางเลือกอนาคต และในการสร้างยุทธศาสตร์ในการ
เตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต 

อีกแนวทางหนึ่งในการสร้างฉากทัศน์ คือ เริ่มจากการสร้างภาพปัจจุบันของระบบที่ต้องการศึกษา โดย
ระบุและแบ่งกลุ่มตัวแปรทั้งหมดที่ควรคำนึงถึง พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นกับ
การเปลี่ยนแปลงของระบบโดยรวม จากนั้นจึงวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยสำคัญและค่าพารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัย 
รวมถึงกลไกและบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนั้น วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ 
คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง (structural analysis) จากนั้นจึงเป็นการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทาย
ต่าง ๆ ในฉากทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมา  

อีกวิธีการหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์ใช้ในการสร้างฉากทัศน์ คือ การวิเคราะห์สัณฐาน (morphological 
analysis) ซึ่งมุ่งค้นหาและวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเทคโนโลยีในระบบที่ไม่
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ มีการซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์แนวนี้โดยเฉพาะ เช่น Parmenides EIDOS 
และ The Tool Suite ที่ประกอบด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและการสร้างฉากทัศน์อย่างเป็น
ระบบ  
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4.2.1 วิธีสร้างฉากทัศน์แบบตาราง 2 x 2 

งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ใช้แนวทางแบบดั้งเดิมที่มีข้อจำกัดทั้งในเชิงแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน แต่ก็ไม่ได้
เลือกใช้แนวทางวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและสัณฐาน เนื่องจากมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับงานนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
วิธีตาราง 2 x 2 (2x2 matrix) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการสร้างฉากทัศน์ในวงการอนาคตศึกษา
และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากง่ายต่อการเข้าใจและเหมาะสมสำหรับนักวิจัยในโครงการที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มาก่อน วิธีการนี้เหมาะสมกับกรณีที่ผลการกวาดสัญญาณและการ
วิเคราะห์ผลกระทบและความไม่แน่นอนแสดงให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างน้อยสองปัจจัยที่น่าจะผลอย่าง
มากต่อภาพอนาคตทางเลือก วิธีการหนึ่งในการสร้างตรรกะฉากทัศน์ (scenario logics) ตามแนวคิดตาราง 2 x 2 
นี้ คือ นักวิจัยจะเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดและมีความไม่แน่นอนสูงสุดสำหรับภาพอนาคตมา 2 ปัจจัย 
แล้วสร้างเป็นแกนตรรกะ 2 แกนไขว้กัน แต่ละจตุภาคหรือควอดรันต์ (quadrant) แสดงฉากทัศน์หนึ่งฉาก ดังนั้น 
เมือ่ใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์แบบ 2 x 2 ก็จะได้ฉากทัศน์จำนวน 4 ฉาก แต่ละฉากก็สื่อภาพอนาคตทางเลือกแต่ละ
ภาพที่เป็นฐานของ 

เมื่อแบ่งภาพอนาคตทางเลือกออกเป็น 4 ฉากแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของแต่
ละฉาก โครงสร้างของเรื่องราวสามารถกำหนดได้ตามความสำคัญและความสนใจของการคาดการณ์นั้น ๆ โดยจะ
มาจากผลการกำหนดขอบเขตการคาดการณ์ (scoping) และมาจากปัจจัยที่ระบุไว้ในผังระบบ (system map) ที่
พัฒนามาก่อนหน้านี ้

ฉากทัศน์ที่ได้ คือ ภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมิติของขั้วปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยเขียนเป็นเรื่องราวใน
อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอนาคตที่ไม่ต่อเนื่องจากภาพปัจจุบัน วิธีการสร้างฉากทัศน์สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการทดลองวาดภาพเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการเตรียม
ทางเลือกต่าง ๆ ในอนาคต ตามหลักการของวิธีการสร้างฉากทัศน์ องค์ประกอบในเนื้อหาของแต่ละฉากทัศน์ควร
มีทั้งภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์หลักในการเขียนรายละเอียด 5 ประการ ได้แก ่

1. มีความเป็นไปได้ที่แต่ละองค์ประกอบจะเกิดขึ้นได้จริง 
2. มีความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบของแต่ละฉากทัศน์มากเพียงพอ 
3. มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบและเนื้อหาในฉากทัศน์เดียวกัน 
4. มีประโยชน์ในเชิงการตัดสินใจ ฉากทัศน์แต่ละภาพและฉากทัศน์ทั้งหมดต้องสามารถแปลออกมา

เป็นทางเลือกในการตัดสินใจได ้
5. มีความท้าทายที่จะทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการทำงาน

ใหม่ เพราะการเตรียมฉากทัศน์สำหรับอนาคตเป็นการแสดงเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุในปัจจุบันกับผลลัพธ์ที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (plausible) พร้อมกับระบุและ
อธิบายถึงปัจจัยสำคัญที่เชื่อมสาเหตุและผลลัพธ์เข้าด้วยกัน ทั้งการตัดสินใจ เหตุการณ์และ
ผลกระทบ โดยมุ่งความสนใจไปที่กระบวนการเชิงเหตุและผล และการตัดสินใจ   
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จากเกณฑ์และวิธีการข้างต้น จะเห็นได้ว่า การสร้างฉากทัศน์แตกต่างจากการพยากรณ์ (forecast) และ
การคาดคะเน (projections) ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น แม้ว่าฉากทัศน์ที่ดีจะมีองค์ประกอบที่มาจากการคาดคะเน
และการคาดการณ์ โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ ฉากทัศน์จึงแตกต่างจากผลการ
คำนวณแนวโน้มในอนาคตด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลการคาดการณ์ที่แตกต่างกันไปตามข้อสมมติ
และเงื่อนไขของแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ผู้วิเคราะห์ได้กำหนดไว้ การที่ผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามค่านำเข้า (input) 
ไม่ได้สื่อถึงฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน แต่สื่อถึงผลการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน 

ฉากทัศน์มักมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เช่น Global Transport Scenarios 2050 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย 
พ.ศ. 2576 แต่ฉากทัศน์ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ภาพอนาคตหนึ่งเดียว แต่เป็นการประมวลภาพอนาคตหลายภาพ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ ่งครอบคลุมทั ้งปัญหา ความท้าทาย โอกาสและวิธีแก้ไขปัญหา โดยแสดงถึง
พัฒนาการที่น่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสร้างฉากทัศน์ไม่เหมือนกับ
การพยากรณ ์กล่าวคือ ไม่ได้มุ่งไปที่ความแม่นยำของการคาดการณ์ แต่อยู่ที่ประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถ
ตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างทันที ไม่รอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในเรื่องราวของฉากทัศน์นั้นหรือไม่ก็ตาม  

นักอนาคตศาสตร์โดยมากไม่เสนอให้พัฒนาฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด (most likely) เนื่องจากจะ
กลายเป็นการคาดการณ์มากกว่าการสร้างฉากทัศน์ และจะทำให้กรอบการคิดของผู้เข้าร่วมกระบวนการไม่หลุด
จากการคาดการณ์หรือการคาดคะเนทั่วไป ฉากทัศน์ที่ดีจะสะท้อนปัจจัยและเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นหลายชุด 
พลวัตที่เกิดจากปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีความหลากหลาย จึงเป็นไปไม่ได้ที่ฉากใดฉากหนึ่งจะกลายเป็นอนาคตจริง
ทั้งหมด กระบวนการพัฒนาฉากทัศน์จึงไม่เน้นที่การหาหรือคาดการณ์ภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด แต่
เน้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย 

เกณฑ์หลักในการประเมินฉากทัศน์ที่ดีมี 3 ประการ ได้แก ่(1) เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ (plausible) โดยแสดง
ความเชื่อมโยงที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนระหว่างปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุกับเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์  
และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้น (2) มีความสมเหตุสมผลของเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์ และแต่ละ
ฉากทัศน์มีเนื้อหาในประเด็นหัวข้อคล้ายกัน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ (3) มีเนื้อหาที่น่าสนใจและตื่นเต้น
พอที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการพยายามคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ 

ในวงการวางแผนนโยบายและอนาคตศึกษาในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วไปแล้วว่า การวางแผน
เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคม เศรษฐกิจ กายภาพและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ภาพอนาคตหนึ่งเดียวนั้น ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เพราะอนาคตมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถหยั่งรู้ได้ล่วงหน้า แนวคิดฉากทัศน์จึงเป็น
ทางเลือกในการวางแผน ซึ่งสร้างชุดภาพอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ แล้วจึงพัฒนาแผนที่เตรียมพร้อมรับมือ
หรือปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ในแต่ละฉากทัศน์ โดยวิเคราะห์หาปัจจัยและองค์ประกอบของแผนที่สามารถรับมือได้
อย่างเต็มที่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน์ 



 

35 

การสร้างฉากทัศน์มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกของอนาคตที่ เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ เพื่อพัฒนา
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนในระยะยาวที่สะท้อนคุณค่าหรือความต้องการขององค์กรหรือสังคมนั้น ๆ ดังนั้น 
ฉากทัศน์จึงเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างสถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้น  (probable 
futures) กับอนาคตที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรือพึงประสงค์ นอกจากนี้แล้ว กระบวนการสร้างฉากทัศน์ยังช่วยให้
ผู้เข้าร่วมกระบวนการสามารถเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่ออนาคต โดยการนำเอา
ข้อสมมติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่มาเปิดเผยและทำให้กระจ่างมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการสร้างฉากทัศน์มัก
จัดการประชุมระดมสมองและอภิปรายกันอย่างเปิดเผย จึงสร้างโอกาสให้แต่ละกลุ่มคนแลกเปลี่ยนและอภิปราย
เกี่ยวกับข้อสมมติและเงื่อนไขของแต่ละคนได้ วิธีการฉากทัศน์ยังใช้ได้ในการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้คนและสังคมในอนาคต ซึ่งนำมาใช้เป็นโจทย์ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ 
ด้วยหลักการนี้ โครงการวิจัยนี้จึงพยายามสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทน 
persona หรือบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยในแต่ละเรื่อง 

ฉากทัศน์ที่สร้างขึ้นมาอาจเป็นเชิงสำรวจ (exploratory scenarios) ซึ่งบรรยายเหตุการณ์และแนวโน้มที่
พัฒนาไปตามข้อสมมติและเงื่อนไขต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยและเหตุการณ์เหล่านี้ ส่วนฉากทัศน์เชิง
ปทัสถานหรือบรรทัดฐาน (normative scenarios) บรรยายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที่น่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัย
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน เนื้อหาในฉากทัศน์อาจแสดงเรื่องราวในเชิงลบ เพื่อให้ผู้อ่านและผู้มีอำนาจตัดสินใจพยายาม
ค้นหายุทธศาสตร์หรือวิธีแก้ไขปัญหาที่ทำให้เหตุการณ์ในฉากทัศน์นั้นไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน ฉากทัศน์อาจ
แสดงภาพพึงประสงค์พร้อมกับตัวอย่างนโยบายและแนวทางที่ทำให้เกิดภาพพึงประสงค์นั้น ในกรณีที่ต้องการใช้
ฉากทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และวางแผนนโยบาย เนื้อหาในฉากทัศน์ควรบรรยายถึงพัฒนาการและ
เส้นทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันเนื่องจากนโยบายและแผน ดังตัวอย่างฉากทัศน์อนาคตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ในระดับโลกในปี 2050 ที่พัฒนาโดยโครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์ (The Millennium Project) ซึ่งเน้น
ตัวอย่างนโยบายเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ที่นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวก หรือใน
ตัวอย่างของการใช้ฉากทัศน์ในการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาเมือง อาจพัฒนาฉากทัศน์ที่มีชุดข้อสมมติและ
เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายกัน แต่มีระดับค่าที่แตกต่างกันออกไป อาท ิโครงสร้างประชากร อัตราการเกิดและย้าย
ถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และรูปแบบการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีค่าของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 
จะมีเส้นทางของวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป 

สรุปได้ว่า ฉากทัศน์สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อประมวลข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ไว้ก่อนการตัดสินใจ และ
เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของความไม่แน่นอนที่มีผลต่อเหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต และทำให้ผู้มีอำนาจ
ตัดสินใจต้องคิดและตัดสินใจดำเนินการอะไรบางอย่าง เพื่อรับมือหรือดำเนินการกับฉากทัศน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ 
การวางแผนแบบฉากทัศน์จะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์พึงประสงค์ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์
อนาคตจะเป็นไปตามฉากทัศน์ใดก็ตาม  
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นักอนาคตศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า กระบวนการสร้างฉากทัศน์ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย นอกจากเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของ (ownership) ที่ทำให้
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิผลมากขึ้น กระบวนการสร้างฉากทัศน์ใน
โครงการมิลเลนเนียมโปรเจกต์เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวางแผนนโยบายหลายพันคนทั่วโลกเข้ามามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับโครงการวิจัยนี้ ยังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ  ในการจัดกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นงานวิจัยที่ทดลองกระบวนการคาดการณ์ในด้านการวางแผนพัฒนาเมือง 
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาจึงมีจำกัดอยู่เพียงผู้แทนจากองค์กรภาคีและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เชิญมาร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเท่านั้น 

ฉากทัศน์ที่ดีและเป็นประโยชน์ควรมีเนื้อหาตรงกับประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือพื ้นที่
ศึกษา เนื่องจากประเด็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอยู่มาก และสามารถสร้างฉากทัศน์ได้จำนวนมาก ดังนั้น การสร้าง
เรื ่องราวที่ตรงประเด็น ไม่เยิ ่นเย้อ และไม่ยาวเกินไปจึงสำคัญมาก ในระหว่างการเขียนเรื่องราวในฉากทัศน์ 
รายละเอียดและทิศทางของเนื้อหาอาจปรับเปลี่ยนไปจากเป้าหมายที่มีอยู่แต่เดิม ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับ
ผลลัพธ์อาจทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านั้น ตราบใดที่เรื่องราวดังกล่าวยังมีความสอดคล้องและ
สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ในการเขียนฉากทัศน์ เนื่องจากสื่อถึงจินตนาการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การ
เขียนฉากทัศน์ควรให้ความสำคัญกับผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพก่อน แล้วจึงใช้ผลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ทั้งจากแบบจำลองและข้อมูลสถิติต่าง ๆ มาประกอบเป็นหลักฐานในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องการใช้
แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในการย่อส่วนระบบและลดทอนความซับซ้อนของประเด็นปัญหาลง เพื่อให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

4.2.2 อนาคตพึงประสงค์ 

เมื่อได้ฉากทัศน์ 4 ภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ ในโครงการนี้ได้เลือกใช้
แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ (visioning) ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์ การประชุมภายในของคณะนักวิจัยร่วมกับ
ตัวแทนจากองค์กรภาคีของโครงการ รวมไปถึงการประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ persona ที่
อยู่ในฉากทัศน์ที่ได้วิเคราะห์และจินตนาการมา  

การกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ในโครงการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์จริงนั้น ต้องผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในขอบเขตของการคาดการณ์และการวางแผนในเรื่องนั้น ๆ รวมไปถงึการตัดสินใจ
ของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในแต่ละองค์กรที่ดำเนินการวางแผน กระบวนการกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์จึง
สำคัญมาก เพราะจะนำไปสู่การกำหนดและตัดสินใจว่า ภาพอนาคตใดบ้างที่จะนำมาใช้เป็นกรอบในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป วิธีการในส่วนนี้ก็มีอยู่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การประชุมกลุ่มย่อย ไปจนถึงการ
จัดประชาพิจารณ ์

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการวิจัย จึงไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้ นักวิจัยจึงได้ใช้วิธี
สัมภาษณ์และสอบถามตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรภาคี แล้วนำคำตอบที่ได้มาเลือกใช้ต่อไปในการ
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นำเสนอยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้วิเคราะห์อนาคตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของ persona สามกลุ่มที่
ได้กำหนดไว้ตอนต้น คือ 1) กลุ่มชายขอบ 2) กลุ่มมวลชน และ 3) กลุ่มล้ำสมัย โดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานของการ
วางแผนนโยบายในเมือง ได ้แก่ ประส ิทธ ิภาพ (efficiency) ความเสมอภาค (equity) และความยั ่งยืน 
(sustainability)  

การเลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์อาจเลือกจากรายละเอียดของแต่ละฉากทัศน์ หรือจะเลือกฉากทัศน์ที่
พึงประสงค์ท่ีสุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ สำหรับในงานวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยได้ใช้วิธีการ
เลือกภาพฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ที่สุดตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  

4.3 ผลผลิต 

ผลผลิตของขั ้นตอนการฉายภาพอนาคตในโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) ภาพอนาคตฐาน (baseline 
future) 2) ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) จำนวน 4 ฉาก จากการวิเคราะห์ฉากทัศน์แบบ
ตาราง 2 x 2 และ 3) ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures) ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการนำภาพทางเลือก
อนาคตไปวิเคราะห์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรภาคี เพื่อระบุภาพอนาคตที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นจาก
ภาพอนาคตทางเลือก 4 ภาพ 

4.4 การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน 
ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 รวมถึงการปรับปรุงและสรุปภาพฉากทัศน์ การเลือก
อนาคตที่พึงประสงค์ การสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และการพยากรณ์ย้อนกลับ และการประเมินทางเลือก
ยุทธศาสตร ์

กิจกรรมในการประชุมครั ้งนี้ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงและสรุปฉากทัศน์ และอนาคตที ่พึง
ประสงค์ (scenarios and preferable futures) 2) การสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์
ย้อนกลับ (strategic options and back casting) และ 3) วิเคราะห์และประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ ใน
ส่วนนี้ จะเป็นการสรุปสาระสำคัญจากการประชุมปฏิบัติการ โดยจะสรุปสาระสำคัญของแต่ละกิจกรรม และ
สรุปผลที่ได้รับจากการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.4.1 การปรับปรุงและสรุปฉากทัศน์และอนาคตที ่พึงประสงค์  (scenarios and preferable 
futures) 

 กิจกรรมนี้ จะให้นักวิจัยแต่ละท่านนำเสนอฉากทัศน์แสดงภาพการใช้ชีวิตเมืองในแต่ละด้าน และให้
ผู ้เข้าร่วมประชุมสนทนาภาพอนาคตชีวิตคนเมืองในมหานครกรุงเทพ world café โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จินตนาการชีวิตของ persona ของตนเองในทุกมิติของการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับฉากทัศน์ที่นำเสนอมา ทั้งที่พึง
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ประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการตาย ใน ค.ศ. 2040 ผลที่ได้จะทำให้
ฉากทัศน์ที่มีเนื้อหามากและละเอียดพอสำหรับการคาดการณ์ข้ันตอนต่อไป แต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้ 

การอยู่อาศัย (อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์) 

ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองในด้านที่อยู่อาศัย กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) ทิศ
ทางการพัฒนาเมือง (ดึงสู่ศูนย์กลาง หรือแผ่ออกไปชานเมือง) และ 2) ความถี่ในการย้ายที่อยู่อาศัย (อยู่
ชั่วคราว หรืออยู่ถาวร) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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Urban reconcentration (ดึงกลับสู่ศนูย์กลาง) 
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Compact jungle Hotel city 
มุมนักวิจัย: เมืองหนาแน่นมากขึ ้น ชุมชน

แออัดถูกพัฒนาใหม่ แต่ยังอาศัยอยู่บนพื้นที่เดิม 
และเป็นการพัฒนาแบบ mixed use มากขึ้น 

มุมนักวิจัย: ย้ายไปเรื่อย ๆ มีที่พักราคาถูกอยู่ใน
พื้นที่ under use คนให้ความสำคัญกับที่ตั้งมากกว่า
คุณภาพของห้อง 

มุม Persona: ทุกคนเข้าถึงบ้านในเมือง แต่
ต้องอยู่อย่างอึดอัดและห้องมีขนาดเล็กมาก คน
กลุ ่ม MV สามารถเพิ ่มพื ้นที ่โดยการซื้อ space 
plug-in ในขณะที่กลุ่มมวลชน เทคโนโลยีจะช่วย
ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็อาจจะ
อยู่ยากมากขึ้น แม้จะอยู่ถาวรแต่ก็ต้องเช่า  

ม ุ ม  Persona: ก ลุ่ ม  creative ม อ ง ว ่ า เ ป็ น
ประโยชน์ในการเสาะแรงบันดาลใจ กลุ่ม MV อาจจะ
มีการแชร์ห้องพัก เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น 
กลุ่ม MS เห็นว่าไม่เหมาะสมกับเขา อาจเกิดความ
ยุ่งยากจากการย้ายบ่อย ส่วนกลุ่ม MG เสี่ยงที่ต้อง
แบกรับค่าเช่าที่สูง แต่ก็มีโอกาสได้งานมากขึ้น (งาน
แม่บ้าน งานซ่อมแซมห้องพัก) 

Vertical hometown Vacation village 
มุมนักวิจัย: เลิกพัฒนาบ้านจัดสรร และพัฒนาที่

พักแนวตั้งมากขึ้น คนรายได้น้อยจะอาศัยอยู่ใน
บริเวณชานเมือง 

มุมนักวิจัย: คนที่มีข้อจำกัดด้านรายได้ต้องไปอยู่
ชานเมือง เพราะไม่สามารถเช่าที่พักราคาแพงใน
เมืองได้ เมืองจะขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  สถานีการ
เดินทางในชานเมืองจะถูกพัฒนาให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย มีพลวัต
ของการเคลื่อนย้ายของคนท่ีอยู่อาศัยในชานเมือง 

มุม Persona: กลุ่ม MG และ MS จะมี 
affordable housing มากขึ้น กลุม่ MS มีพื้นท่ี
อยู่อาศัยใหญ่ขึ้น อยู่กับครอบครัว และมีเงินเก็บ
มากขึ้น ในขณะที่กลุ่ม MV จะมเีพื่อนบ้านมากข้ึน 
มีระบบโครงสร้างสาธารณปูโภคและ
สาธารณูปการมากขึ้น 

 

มุม Persona: กลุ ่ม MV ย้ายไปเรื ่อย ๆ ไปชาน
เมืองที่มีพ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับเขา กลุ่ม MS ไม่รู้สึกว่ามี
ผลกับชีวิตเท่าไหร่ ในขณะที่กลุ่ม MG บางกรณีอาจ
ทำให้เกิดภาวะไร้บ้าน ขับมอเตอร์ไซด์เดินทางไกลไป
ทำงานในเมือง หรืออาจจะมีแหล่งงานกระจายอยู่
บริเวณชานเมืองมากขึ้น แต่ความเป็นชุมชนของคน
กลุ่ม MG ลดลง เพราะต้องกระจายตัวตามแหล่งงาน 

Suburbanization (แผ่ขยายสูช่านเมือง) 
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การทำงาน (อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) 

ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองในด้านการทำงาน กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) ความ
หลากหลายของแรงงาน (แบบผสมหลายเชื ้อชาติ หรือแบบดั้งเดิมเน้นไทย) และ 2) ทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ (เน้นเทคโนโลยี หรือเน้นความสร้างสรรค์) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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Innovative mind: Hi tech (แหล่งงานนวัตกรรมด้วยมันสมอง) 
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Satellite tech city  Glocal tech city 
ม ุมน ักว ิจ ั ย : เม ือง เต ็มไปด ้วยบร ิษ ัททาง

เทคโนโลยีมากมายจากทั้งในไทยและต่างชาติ การ
ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องปกติ พื้นที่ทำงาน
กระจุกต ัวอยู ่ ในพื ้นที ่ท ี ่ม ีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ทันสมัย การเดินทางระยะสั้นลง 
อยู ่ภายในย่านมากขึ ้น เมืองจะกระชับขึ ้นก มี
ความเหลื่อมล้ำทางทักษะและแรงงานจะซับซ้อน
แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วน 

ม ุมน ักว ิจ ัย : เม ืองเต ็มไปด ้วยสตาร ์ทอ ัพทาง
เทคโนโลยี แต่ระบบงานหรือความน่าอยู่ในระยะยาว
ของกรุงเทพฯ ยังไม่เอื้อต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 
พื้นที่ทำงานกระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ การเดินทาง
ระยะสั้นลง กระจายการเดินทางระหว่างวัน/ตลอด
คืนมากขึ้น มีแบบแผนที่ไม่แน่นอน มีความเหลื่อมล้ำ
ทางดิจิทัลและภาษาสูง 

ม ุ ม  Persona: กล ุ ่ ม  MS ม ี ก ารแข ่ งข ัน ใน
ตลาดแรงงานสูง กลุ่ม MG มีโอกาสในการทำงาน 
แต่ถ้ายกระดับทักษะไม่ได้ก็ตกงาน ส่วนกลุ่ม MV 
ถ ้ า  AI ม ีความสามารถมากข ึ ้น  ก ็จะได ้ รับ
ผลกระทบด้วย 

มุม Persona: กลุ่ม MS ที่ปรับตัวไม่ได้จะย้ายออก
จากเมือง กลุ่ม MG เห็นว่ามีโอกาสในการทำงานผ่าน
แพลตฟอร์มากขึ้น แต่กลุ่มที่เข้าไม่ถึงก็ตกงาน ส่วน
กลุ่ม MV เห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ 

Satellite creative city Glocal sensible city 
มุมนักวิจัย: เมืองเต็มไปด้วยงานสร้างสรรค์และ

งานบริการพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งยังว่าจ้าง
แรงงานต่างชาติเป็นปกติ ธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน
ศิลปะ/การสร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัผลักดันเศรษฐกิจ 
เกิดเป็นพ้ืนท่ีทำงานช่ัวคราวกระจายตามวันและ
เวลาต่าง ๆ การเดินทางจะกระจายระหว่างวัน/
ตลอดคืนมากขึน้ ความเหลื่อมล้ำจากภาษาและ
การรู้จักเทคโนโลยีเพื่อเอื้อการออกแบบ 

มุมนักวิจัย: เมืองเต็มไปด้วยงานสร้างสรรค์และ
งานบริการ แต่ระบบงานหรือความน่าอยู่ในระยะยาว
ของกรุงเทพฯ ยังไม่เอื้อต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 
พื้นที่ทำงานกระจายตัวตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ 
การเดินทางระยะสั้นลง กระจายการเดินทางระหว่าง
วัน/ตลอดคืนมากขึ้น มีแบบแผนที่ไม่แน่นอน มีความ
เหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและภาษาสูง 

มุม Persona: กลุ่ม MG ยังมีโอกาสในการ
ทำงาน แต่มีคู่แข่งมากขึ้น จำเป็นต้อง upskill 
กลุ่ม MV มเีครือข่ายทางสังคมที่ช่วยต่อยอดการ
ทำงาน 

 

มุม Persona: กลุ ่ม MG มองเห็นโอกาสในการ
ปรับตัวจากงานสร้างสรรค์ กลุ่ม MS เมืองยังน่าอยู่
และสามารถทำงานต่อไปได้ ส่วนกลุ่ม MV มีโอกาส
ในการต่อยอดทางธุรกิจ มีลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดี 
งานบริการสร้างสรรค์ มีฐานเศรษฐกิจท่ีไม่ใหญ่มาก 

Creative/ sensible hearts: Hi touch (แหล่งงานบริการสร้างสรรค์ถึงใจ) 
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การเดินทาง (อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท) 

ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองในด้านการเดินทาง กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) ทิศ
ทางการพัฒนาเมือง (ดึงสู่ศูนย์กลาง หรือแผ่ออกไปชานเมือง) และ 2) รูปแบบการเดินทาง (ส่วนบุคคล หรือ
มวลชน) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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Urban reconcentration (ดึงกลับสู่ศนูย์กลาง) 
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วิ่งร้อยเมตร วิ่งคนละก้าว 

มุมนักวิจัย: ค่าบริการในการเรียกรถจาก app 
ยังแพง รัฐยังไม่อนุญาตอย่างถูกกฎหมาย รัฐยัง
สนับสนุนวินมอเตอร์ไซค์แบบ location based 
รถจาก app และมอเตอร์ไซค์รับจ้างแข่งขันกัน รัฐ
สนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า แบนรถท่ีใช้น้ำมัน 
มีเลนรถมอเตอร์ไซค์เฉพาะ 

มุมนักวิจัย: รัฐเชื่อมการขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน
มากขึ้น คนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น 
และใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อ มีทั ้งที ่เรียกจากวิน
มอเตอร์ไซค์และเรียกจาก app อุบัติเหตุน้อยลง 
เพราะเดินทางระยะสั้น 

มุม Persona: คนรุ่นใหม่อยากเดินทางรวดเรว็ 
เน้นใช้ app เรียกรถ ผู้สูงวัยกลุ่มที่เข้าไม่ถึง app 
ยังต้องพึงพามอเตอร์ไซด์รับจ้างในการเดินทาง
หรือรับส่งของ ส่วนกลุ่มที่เข้าถึง app จะใช้ app 
เรียกรถ สำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อย ยังต้องพึง
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพราะค่าบริการถูก ส่วนกลุ่ม
ที่มีรายได้สูงจะใช้โดรนในการเดินทาง 

มุม Persona: ใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น คน
รวยจะใช้รถยนต์อัตโนมัติ รัฐไม่สนใจผู้สูงอายุ ถอด
เก้าอี้ในรถสาธารณะออก 

วิ่งมาราธอน วิ่งผลัด 
มุมนักวิจัย: เดินทางเข้าในเมืองโดยใช้ drone 

taxi คนยังใช้รถส่วนตัว เพราะการใช้มอเตอรไ์ซค์
ยังมีอัตราการเกิดอุบตัิเหตสุูง ค่าเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะมีราคาแพง โดยเฉพาะ
รถไฟฟ้า ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดแข่งขันกัน 
การใช้รถส่วนตัวยังคงมสีัดส่วนมากท่ีสุด 

มุมนักวิจัย: ชานเมืองมีวินมอเตอร์ไซค์ระบบเก่า 
แต ่ ในเม ืองเป ็นว ินมอเตอร ์ ไซค ์แบบใช ้  app 
รถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่
มีคุณภาพทั้งในด้านราคา การบริหารจัดการ และ
ความปลอดภัยทั ้งสำหร ับผู ้ข ับขี ่และผู ้ โดยสาร 
กลายเป็น feeder mode ของรถไฟฟ้า ร 

มุม Persona: ไมรู่้สึกปลอดภยัจากการเดินทาง
ในระยะไกล คนรุ่นใหม่จะใช้ app เรียกรถใหไ้ป
ส่งที่สถานีรถไฟฟ้า ผู้สูงอายุท่ีใช้ app เรียกรถ
และยังใช้บริการมอเตอรไ์ซด์รับจ้าง และอยากให้
มอเตอรไ์ซดม์ีที่ซ้อนท้าย 2 ที่น่ัง (คนแก่และ
ผู้ดูแล) คนรายได้น้อย การเดินทางหลายต่อ ทำให้
ตัดสินใจซื้อมอเตอรไ์ซด์ นอกจากน้ี ผู้ขับมอเตอร์
ไซด์เป็นกลุ่มคนทีไ่ว้วางใจให้ไปทำธุระให้ได้ 

มุม Persona: app เรียกรถจะเป็นบริการที่พาไป
สถานีรถไฟฟ้า มีระบบการเดินทางที่ไว้ใจได้ คนรุ่น
ใหม่อยากมีจ ุดจอดมอเตอร ์ไซด ์ และอยากเอา
มอเตอร์ไซด์ขึ้นรถไฟฟ้าด้วย 

Suburbanization (แผ่ขยายสูช่านเมือง) 



 

41 

การซื้อของ (อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 

ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองในด้านการซื้อของ กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) ทิศ
ทางการพัฒนาเมือง (ดึงสู่ศูนย์กลาง หรือแผ่ออกไปชานเมือง) และ 2) ค่านิยมของการซื้อของ (เป็นความ
จำเป็น หรือเป็นประสบการณ์) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

Sh
op

pi
ng

 a
s n

ec
es

sa
ry

 (ก
าร

ซื้อ
ขอ

งเป็
นค

วา
มจ

ำเป
็น)

 

Urban reconcentration (ดึงกลับสู่ศนูย์กลาง) 
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Convenience Store  
as the only outlet we can see 

Rising of Shopping Street 

มุมนักวิจัย:  shopping online คนจะเลือก
ซื้อของเดิม ๆ การตลาดเน้นเชิงรุกมากขึ้น มีการ
ส่งของให้ทดลองใช้ถึงบ้าน ตลาด หรือห้างใหญ่ ๆ 
จะหายไป การชำระเงินจะทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด  

มุมนักวิจัย: Online Shopping Platform มีไว้
สำหรับการเปรียบเทียบราคา ร้านค้ามีเป็นจำนวน
มาก ร้านสะดวกซื้อจะมีบทบาทมากขึ้นในการเป็น
ต ัวแทนในการจำหน่ายส ินค้าจากการจัดส ่ง มี
ช่องทางการชำระเงินท่ีหลากหลาย 

มุม Persona: สะดวกในยามฉุกเฉิน (ใช้น้อย) 
และในการดำรงชีวิต (ใช้บ่อย) ไม่ต้องซื้อของผ่าน
ผ ู ้ขายโดยตรง (กล ุ ่มไม ่อยากพบปะผู ้คน) มี
ความสุขกับการซื้อของออนไลน์อยู่แล้ว แต่จะเกิด
การลดลงของงานด้านค้าขายสร้างความหดหู่ ไม่มี
สีสัน 

ม ุ ม  Persona: ม ี โ อ ก า ส ใน กา รส ร ้ า ง ง าน 
(ผู ้ประกอบการ)มีตัวเลือกในการจับจ่าย สะดวก 
(ผู้บริโภค) เมืองมีชีวิตชีวา แต่กลุ่ม MV จะไม่ใช้งาน 
ผู้สูงอายุเดินทางไม่สะดวก วุ่นวาย กลัวคนเยอะ และ
ขาดองค์ความรู้ในการแข่งขันในตลาด 

Suburb of Delivery Shopping Mall Strikes back 

มุมนักวิจัย: เน้นการขนส่งทั้งหมด คนจะไม่
เดินทางไปซื้อ จะรอของมาส่ง ร้านค้าเหลือ
น้อยลง จุดที่คนเดินทางมาลง เช่น สถานีรถไฟ จะ
มีร้านค้า ทุกอย่างจะอยู่บนโลกออนไลน์ คนท่ีอยา
ชานเมืองจะเน้นซื้อของวันเสาร์อาทิตย์เป็นหลัก 
เพื่ออยู่บ้านรอของมาส่ง เกิดการจา้งงานเฉพาะกิจ
เฉพาะวันหยุด การใช้เงินลดมีน้อยหรือไม่ใช้เลย 

มุมนักวิจัย: การซื้อของออนไลน์เป็นทางเลือก คน
พอใจจะออกไปซื้อของมากกว่า เกิดการจ้างงานใน
ภาคบริการมากขึ้น ย่านการค้าเก่าได้รับการฟื้นฟู 
เกิดคลังขนส่งสินค้าและตลาดกลางบริเวณรอบนอก
ของเมืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามเส้นทางออกนอกเมืองที่
มีการพัฒนาใหม่ การชำระค่าสินค้าจะมีทั้งแบบใช้
เงินสดและไม่ใช้เงินสด 

มุม Persona: ไมเ่สียเวลาทำงาน สามารถ
จัดการเวลาได้ ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซื้อ
ของที่จำเป็นเท่าน้ัน กังวลเรื่องค่าขนส่ง มีความ
หลากหลายของสินค้า อาจโดนแทรกแซงจากการ
เปลี่ยนแปลงจึงทำให้ต้องเปลี่ยนงาน ไม่เหมาะสม
กับวิถีชีวิต ต้องการประสบการณ ์

ม ุม Persona: สามารถใช ้ เวลาก ับครอบครั ว 
เหมาะสมกับชีวิตในชานเมือง มีตัวเลือก โอการสใน
การเจอผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เป็น
พื้นที่ชุมชน โอกาสในการทำตลาด (ผู้ประกอบการ) 
สินค้าไม่สดใหม่เนื่องจากไม่ได้ไปบ่อยครั้ง 

Suburbanization (แผ่ขยายสูช่านเมือง) 
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การไร้บ้าน (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) 

ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองของคนไร้บ้าน กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) การจัดการ
พื้นที่ของเมือง (การทำให้เป็นของเอกชน หรือการทำให้เป็นสาธารณะ) และ 2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(ความเป็นปัจเจก หรือความเป็นเครือญาติและชุมชน) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ลานน้ำพุพารากอน (ยังไม่ได้กำหนดช่ือฉาก) 
มุมนักวิจ ัย : พื ้นที ่สาธารณะกลายเป็นพื ้นที่

ส ่วนตัวเพื ่อการพาณิชย์มากขึ ้น มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพาณิชย์มกาขึ้น 
พื้นที่รองรับคนเปราะบางลดลง ใช้เทคโนโลยีมา
จัดการมากขึ้น แหล่งงานเล็ก ๆ จะหายไป  

มุมนักวิจัย: มีการแทรกแซงท่ีช่วยอุ้มชูคนไร้บ้านใน
พ ื ้นท ี ่ส ่วนบ ุคคล คนอาจจะถ ูกเช ื ่อมโยงผ ่าน
เทคโนโลยีให้ยังมีความสัมพันธ์กัน มี social safety 
net และรัฐรองรับกลุ่มคนเปราะบาง 

มุม Persona: กลุ่ม MS อยู่ตัวคนเดียวในห้อง
ขนาดเล็ก ถูกย้ายไปอยู ่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม โดดเดี่ยว เครียด และเสี่ยงที่จะโดนขับ
ไล่ออกจากพื้นที่ แต่ก็มีโอกาสจากการค้าและการ
ท่องเที่ยวที่เติบโตมากขึ้น ส่วนกลุ่ม MG อยู่ห้อง
ขนาดเล็กลง เช่ารวมอยู่กับคนอื่นประมาณ 10 
คน แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน โดดเดี่ยว เหงา หาเช้ากินค่ำ 

มุม Persona: กลุ ่ม MS อยู ่บ้านเอื ้ออาทร หรือ
กลับต่างจังหวัดไปอยู่กับครอบครัว หรือย้ายออกไป
อยู่กับเพื่อน ส่วนกลุ่ม MG อยู่รวมกันหลายคน รู้จัก
กันและคอนช่วยเหลือกัน ไม่เหงา 

สถานีรถไฟฟ้า สวนลมุ 
มุมนักวิจัย: พื้นที่สาธารณะยังเป็นแหล่งที่กลุ่ม

เสี่ยงใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากิน ในพื้นที่สาธารณะมี 
social trust ของเหลือทิ้งต่าง ๆ ถูกจัดการมาก
ขึ้นจากกระแส zero waste และมีการใช้ซ้ำ ทำ
ให้ของเสียเหลือน้อย ส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้
ของคนเปราะบาง อย่างไรก็ดี พื้นที่สาธารณะและ
รัฐ ยังทำหน้าท่ีเป็นแหล่งรองรับของคนเปราะบาง  

มุมนักวิจัย: มีความรู้สึกเป็นครอบครัว (sense of 
family) มี social safety net กระแสความยั ่งยืน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนยังคงเป็นตัวหนุนงานให้กับคน
เปราะบาง  

มุม Persona: กลุ่ม MS การอยู่ใกล้แหล่งงานใจ
กลางเมือง มีที ่สาธารณะให้ออกไปเดินเล่น มี
ความรู้สึกมั่นคงเป็นระยะ ๆ อาศัยอยู่ในห้องเช่า
ราคาถูก กลุ่ม MG มีพื้นที่บริเวณที่พักให้ออกไป
เดินเล่น หารายได้จากพื้นท่ีสาธารณะ มีที่อยู่อาศัย
ขนาดเล็กสำหรับนอน หรืออยู ่ตามวัด สถานี
รถไฟฟ้า มีการยกที่บ้านให้รัฐ และรัฐจ่ายเงินให้ 

มุม Persona: กลุ่ม MS ใช้พื้นที่สาธารณะในการ
หารายได้เพิ่ม ได้สิทธิอาศัยในท่ีทำงาน แต่ยังมีรายได้
ต่ำ แอบนอนห้องพักที่ทำงาน กลุ ่ม MG อาศัยใน 
public housing ที ่ร ัฐจัดหาให้ อาศัยในพื ้นที ่วัด 
พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ มีความเสี่ยงในการตกงาน ใช้
ชีวิตในพื้นที่สาธารณะมากข้ึน 

Public property 
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การตาย (ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 

ฉากทัศน์ชีวิตคนเมืองเรื่องกายตาย กำหนดปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ 1) ยึดเหนี่ยว
ทางสังคม (cohesion) (การเน้นไปที่เป้าหมายของตัวปัจเจก หรือการเน้นเป้าหมายของส่วนรวม) และ 2) 
ความสามารถในการกระทำ(การ)ของปัจเจก (Agency) (เชื่อในพลังธรรมชาติ หรือเชื่อในความสามารถของ
มนุษย์) และสามารถสร้างอนาคตทางเลือก 4 ทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(ยังไม่ได้กำหนดชื่อฉาก) (ยังไม่ได้กำหนดชื่อฉาก) 
มุมนักวิจัย: ความตายไม่ใช่เรื่องของการสูญเสีย

หรือจากลา สามารถทำใจยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้อง
ยื ้อเนื ่องจากมีความเชื ่อในการคืนสู ่ธรรมชาติ 
palliative care จะเข้ามามีบทบาทในการรักษา 
คนมีการเตรียมความพร้อมก่อนตาย เนื ่องจาก
อาศัยอยู่คนเดียวและต้องพึ่งพาตนเอง ตายเงียบ 
ๆ คืนสู่ธรรมชาติ จัดงานศพแบบรักษ์โลก หรือฝัง
ร่างในแคปซูล งานศพแบบลดทอนประเพณี รักษ์
โลก 

มุมนักวิจัย: มีคนจากโลกออนไลน์หรือกลุ่มสังคม
อื่น ๆ เดินทางมาเพื่อเยี่ยม มาให้กำลังใจ หรือเสนอ
ความคิดเห็นตายโดยมีครอบครัวอยู่ด้วยและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและมีการวางแผนร่วมกัน ตายใน
ป่า ตายอย่างมีส่วนร่วม มีคนช่วยออกความเห็น
เก ี ่ ยวก ับการตาย ม ีการร ่วมงานศพผ ่านการ 
conference   

 

มุม Persona: คนกลุ ่ม MV จะจัดเตรียมทุก
อย่างด้วยตัวเอง กลุ่ม MS ต้องเก็บเงินเพื่อไปสู่
เป้าหมาย และอาจต้องพึ่งพาระบบรัฐ ส่วนกลุ่ม 
MG อยากมีสิทธิเลือกการตายของตัวเอง 

มุม Persona: กลุ่ม MV สามารถฝากฝังภาระทุก
อย่างให้คนข้างหลังจัดการให้ได้ กลุ ่ม MS มีการ
วางแผนที่เป็นการให้เพื ่อประโยชน์คนอื่นมากขึ้น 
เช ่น บร ิจาคอวัยวะ ส ่วนกลุ่ ม MG อยากมีส ิทธิ
พื้นฐานมาช่วยเหลือให้ตายดี มีสังคมช่วยเหลือ 

(ยังไม่ได้กำหนดช่ือฉาก) (ยังไม่ได้กำหนดช่ือฉาก) 

มุมนักวิจัย: ไม่ยอมตาย ไม่คิดถึงใคร หา
เทคโนโลยีสมัยใหมม่าดัดแปลง/ปรับเปลีย่น/
เยียวยาสภาพรา่งกายตั้งแต่ยามเจบ็ป่วย จัดการ
ร่างตามความต้องการของผู้เสียชีวิตโดยไมม่ีญาติ
หรือครอบครัวมาเกี่ยวข้อง อวัยวะมนุษย์อาจเป็น
สิ่งมีค่า (เพราะมีการดัดแปลง) และอาจต้องมีการ
จัดการเฉพาะ 

มุมนักวิจัย: ไม่ยอมตาย แต่ยังคำนึงถึงความส่วน
ใหญ่ สามารถทำนายการตายและวางแผนการจัดการ
ได้ แพทย์มีบทบาทมากในการแนะนำทางเลือก มี
การยื้อความตายด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง 
มีระบบการจัดการร่างอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี
มนุษย์มาเป็นผู้กระทำ 

มุม Persona: กลุ่ม MV จะเยื้อการมีชีวิตให้ได้
นานท่ีสุด กลุม่ MS มีการวางแผนการทางการเงิน 
เช่น กู้เงินเพื่อเยื้อชีวิต กลุ่ม MG สิ้นหวัง ไม่มเีงิน 
ยอมขายอวัยวะบางส่วนเพื่อนำเงินมาเยื้อชีวิต 

ม ุม Persona: กล ุ ่ม MV ม ีความส ุขจากความ
เยาว์วัย (ยื้อชีวิต) ไปพร้อม ๆ กัน กลุ่ม MS ถ้าคน
รอบข้างอยากให้มีชีวิตอยู่ต่อก็อยากอยู่ต่อ ส่วน MG 
ถ้าไม่มีใครสักคนบอกว่าอยากให้อยู่ต่อ ก็อยากมีชีวิต
อยู่ต่อ 

Anthropocentric 
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ภาพที่ 9 กิจกรรมการนำเสนอนำเสนอฉากทัศน์ภาพการใช้ชีวิตเมืองในแต่ละดา้น 

4.4.2 การสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ย้อนกลับ  

 กิจกรรมนี้จะให้แต่ละโครงการวิจัยย่อยสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กรอบแนวคิด  Three 
Horizons และการพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting) เพื่อระบุถึงแนวทาง วิธีการ หรือนวัตกรรมที่จะทำให้
นำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์นั้นได้ กิจกรรมในส่วนนี้ จึงเป็นแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในการระดมสมอง
เพ่ือสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ยกตัวอย่างกลุ่มการทำงานในเมือง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 The Three Horizons framework 

 กำหนดเลือกอนาคนที่ปรารถนา (future aspiration) คือ ให้ digital nomad อยู่ในระบบมากขึ้น 
แรงงานทักษะสูงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับธุรกิจไทย ซึ่งมีสามารถเหตุการณ์สำคัญ ณ ปัจจุบัน และวิธีการหรือ
นวัตกรรมที่จะนำไปสู่อนาคตที่ปรารถนานั้นได้ แสดงดังตารางที่ 6 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคน 3 
กลุ่มว่า เมื่อใช้นโยบายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ใครได้ใครเสียประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไร้ทักษะ 
(unskill) จะมีนโยบายอย่างไร  
 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างแผนภาพการวเิคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (การทำงานในเมือง) 
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างนวัตกรรมที่นำไปสู่ future aspiration (การทำงานในเมือง) 

Present concern Innovation in play Future aspiration 
• Unskill แรงงานต่างด้าวมากขึ้น • เพิ่มภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

• คุมราคาคา่เช่าบ้าน 
• พัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีให้น่าอยู่ 
• กฎหมายด้านวิชาชีพ 
• เพิ่มความปลอดภยัในเมือง 
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
• สัญชาตติามถิ่นกำเนดิ 
• Thai green card 
• แก้กฎหมายอาชีพสงวน 
• ส่งต่างด้าวกลับประเทศ 
• พัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว 
• มีบริการ mental counseling 
• ประกันสังคมสำหรับต่างดา้ว 
• เชื่อมระบบเป็น global health insurance 
• พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะทาง เช่น fablab 
• Wifi คณุภาพดีกว้างขวาง 
• มาตรการภาษีและสวัสดิการ 
• มีข้าราชการตา่งชาต ิ
• พัฒนา creative hub node 
• โรงเรียนมีหลักสูตร bi/multi lingual 
• เงื่อนไขประกันการเดินทางของ Visa  
• ลดภาษีแอลกอฮอล ์
• พัฒนาทักษะของคนไทย 

• Digital nomad อยู่ใน
ระบบมากขึน้ 

• แรงงานทักษะสูงแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับธุรกิจไทย  

(aspiration) 
• digital nomad มากขึ้น 
• ต่างด้าวที่เป็นเจ้าของกิจการมาก

ขึ้น 
• หุ่นยนต์ยนต์ทำงานบ้าน 
• ทัวร์สวมสิทธ์ิ health insurance 

• สร้าง trust และความเช่ือมั่น
ใน cybercrime security 

• พัฒนาทักษะข้าราชการ 
พัฒนาทักษะแรงงานไทย 

• grey market labor 
• แรงงานไทยตกงงาน 
• outsource หน่วยงานเก่งมา

เป็น operator 
• Privatize government 

services 

• แรงงานทักษะสูงมีสดัส่วนน้อย 
ส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทใหญ ่

• unskill แรงงานต่างด้าว
ลดลง เพราะถูกแทนท่ีด้วย
หุ่นยนต ์

• แรงงานต่างด้าวกลับประเทศ
ไม่ได้ กลายเป็น new urban 
vulner 

การพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting) 

 กำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) คือ แรงงานทุกคนอยู่ภายใต้สวัสดิการ ประเด็น
พิจารณา คือ มีสวัสดิการประกันการว่างงาน (unemployment benefit) สามารถแสดงเส้นทางย้อนกลับของ
วิธีการที่นำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ได้ อย่างไรก็ดี ในแต่ละวิธีมีรายละเอียดย่อยที่ต้องพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในแต่ละข้ันตอนด้วย  
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ภาพที่ 11 การพยาการณย์้อนกลบัของการสร้างสวสัดิการประกันการว่างงานจากการประชุม
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ภาพที่ 12 การพยาการณย์้อนกลบัของการสร้างสวสัดิการประกันการว่างงานให้เกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า
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ภาพที่ 13 กิจกรรมระดมความคิดในการสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ย้อนกลับ 

4.4.3 วิเคราะห์และประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 

เป็นกิจกรรมที่ให้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ที่ได้สร้างมา
นั้น เมื่ออยู่ภายใต้ฉากทัศน์ต่าง ๆ ที่ได้สร้างข้ึนมาแล้ว ยุทธศาสตร์นั้นมีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ประเภทใด โดย
สามารถแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ยุทธศาสตร์แนวทนทาน (robust strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ใน
ทุก ๆ ฉากทัศน์ 

2. ยุทธศาสตร์แนวยืดหยุ่น (flexible strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
หรือตามเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ย ุทธศาสตร ์แนวครอบคล ุมหลายด ้าน (multiple coverage strategy) เป ็นการดำเนิน
ยุทธศาสตร์หลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน 

4. ยุทธศาสตร์แนวเสี่ยงพนัน (gambling strategy) เป็นเลือกดำเนินการยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์
หนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีคาดว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ หรือป้องกันผลที่ไม่พึงประสงค ์

รายละเอียดของยุทธศาสตร์แต่ละประเภทแสดงในบทถัดไป 

4.4.4 ผลที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นักวิจัยมีภาพอนาคตทางเลือกที่ชัดเจนมาขึ้น โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ข้อมูลที่นักวิจัยรวบรวมและสัมภาษณ์ ในการประชุมนี้ มีกิจกรรมที่เพิ่มเติมมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ าน
การสะท้อนภาพของ persona กลุ่มต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้เห็นภาพชีวิตของคนเมืองและความ
เป็นไปได้ของการใช้ชีวิตในอนาคตของคนเมืองในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นต่อไปนักวิจัยจะต้องนำ
ภาพอนาคตทางเลือกเหล่านี้ไปวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละเรื่องอีกครั้ง   

นอกจากนี้ ในการประชุมในครั้งนี้ ยังได้เพิ่มเติมทักษะกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ให้นักวิจัย
ในการสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการ/ วิธีการ/ นวัตกรรมที่เป็นไปได้
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ที่จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มองเห็นภาพทั้งกระบวนการที่จะนำไปสู่
เป้าหมาย มองเห็นว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนา รวมถึงระบุให้เห็นถึงบทบาท
ขององค์กรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ว่าแต่ละองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาในขั้นตอนใดและมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างไร เพ่ือนำไปสู่การเสนอแนวนโยบายในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 
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บทท่ี 5 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนต่อมา คือ การวิเคราะห์และจินตนาการว่า ปรากฏการณ ์เหตุการณ ์นโยบายและมาตรการอะไรบ้างที่หาก
เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นแล้ว จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่ได้สร้างขึ้นมาในกระบวนการก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะภาพอนาคต
ที่พึงประสงค์ การพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting) หรือการทำแผนที่นำทาง (roadmapping) ประกอบกับการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ (stress-test) นโยบายและยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น   

ปัจจัยหนึ่งที่จะใช้วิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบของพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเมือง คือ ขีดความสามารถในการ
รองรับของเมือง ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้วยข้อสมมติที่ว่า โครงสร้างพื้นฐานเมืองมีผลอย่าง
ยิ่งต่อการตัดสินใจเชิงพฤติกรรมของคนเมือง นอกจากนี้ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นเป้าหมายของการ
พยากรณ์ย้อนกลับ เพื่อจินตนาการและนำเสนอนโยบายและมาตรการที่ปรับเปลี่ยนหรือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตคนเมืองในอนาคต การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่ตอบรับกับภาพอนาคตต่าง ๆ จะใช้วิธีการ
ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์โดยนักวิจัยร่วมกับคณะผู้วิจัยทั้งโครงการ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มี
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม เพ่ือร่วมสร้างฉากทัศน์สำหรับ 20 ปีข้างหน้า 

ขั้นตอนสำคัญของการคาดการณ์เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ คือ การดำเนินการ (acting) ซึ่งประกอบไป
ด้วยการสื่อสารและเผยแพร่ผลการคาดการณ์ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างแนวทางการดำเนินงาน รวมไปถึง
การพัฒนาระบบการคิดเช ิงย ุทธศาสตร์  (strategic thinking) และการว ิเคราะห์เช ิงล ึกให ้เป ็นสถาบัน 
(institutionalization) โครงการวิจัยนี้จะไม่ได้ไปถึงการดำเนินการโดยตรง เนื่องจากเกินขอบเขตของการเป็น
โครงการวิจัย และการดำเนินงานด้านนโยบายสาธารณะเป็นหน้าที่และบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตาม คณะผู ้ว ิจ ัยจะดำเนินกิจกรรมที ่หว ังว่าจะช่วยในการขับ เคลื ่อนประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งได้มาจาก
กระบวนการวิจัยและคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้  

5.1 การพัฒนายุทธศาสตร์จากฉากทัศน์ 

วิธีการวางแผนนโยบายแบบดั้งเดิมที่ใช้แพร่หลายอยู่ทั่วไปเป็นไปตามกระบวนทัศน์และแนวทางแบบการทำนาย
แล้วดำเนินการแบบควบคุม (predict and control) ซึ่งโดยมากเริ่มจากการทำนายว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร 
จากนั้นจึงตั้งวิสัยทัศน์ที่อยากให้เกิดขึ้น แล้วระดมทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ เพื่อใช้กระบวนการทำงาน
หรือการผลิตที่อยู่ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขที่ควบคุมได้ แนวทางและวิธีการวางแผนแบบนี้อาจใช้ได้ดี
ภายใต้สถานการณ์ท่ีปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ มีความแน่นอนและเสถียรระดับหนึ่ง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมาก การทำนายอนาคตด้วยการต่อยอดแนวโน้มของการเปลี ่ยนแปลงที ่เป็นมาแต่อดีต  (trend 
extrapolation) แสดงภาพอนาคตที่เข้าใจได้ง่ายด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนมาก จึงเป็นที่นิยมกันอยู่ทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์และวิธีการมองอนาคตและวางแผนตามแนวโน้มมีข้อจำกัดหลักอยู่ที่
ความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์ กล่าวคือ ในสภาพการณ์ที่ต้องทำความเข้าใจและรับมือกับความซับซ้อนใน
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โลกของความเป็นจริง มนุษย์มักลดทอนความซับซ้อนนั้นลงในการรับรู้และการวิเคราะห์ของตนเอง เพื่อให้
สามารถตัดสินใจได้ง่าย โดยมักลดความซับซ้อนให้เหลือเพียงทางเลือกเป็นทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้ได้คำตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่ หรือเป็นสีขาวหรือสีดำ2 แม้ว่าการลดทอนและย่อส่วนความซับซ้อนลงจะทำให้สามารถทำความเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น แต่แนวทางดังกล่าวทำให้การมองภาพอนาคตมีความหลากหลายน้อยลง และเมื่อผลลัพธ์จากการ
คาดการณ์ตามแนวโน้มได้รับการยอมรับและกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยผู้นำหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมี
กระบวนทัศน์และมุมมองแบบเดิม คนอื่น ๆ ในองค์กรลังเลหรือไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตที่แตกต่างและ
แปลกแยกออกจากวิสัยทัศน์ที่เป็นทางการขององค์กรได้ การยอมรับของผู้บริหารในวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการ
คาดการณ์ตามแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาจทำให้การสนทนาเกี่ยวกับอนาคตเป็นการซ่อนและปกปิดความ
เสี่ยง มากกว่าการค้นหาและเปิดเผยความเสี่ยง3 

ในโลกปัจจุบันที่ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
และคาดไม่ถึง การวางแผนด้วยกระบวนทัศน์แบบเดิมย่อมมีข้อจำกัด และอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ และในบางกรณีอาจนำไปสู่วิกฤติการดำรงอยู่ขององค์กร หน่วยงาน หรือแม้แต่มนุษยชาติ กระบวน
ทัศน์การวางแผนแบบฉากทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนจึงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น  

เกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาฉากทัศน์ คือ การสร้างภาพอนาคตทางเลือกที่ไม่เอนเอียงไปใน
ฉากใดฉากหนึ่ง นักวิเคราะห์ต้องพยายามสร้างฉากทัศน์ที่มีความสมดุลกันในด้านผลลัพธ์ในเชิงบวกและในเชิงลบ 
และในด้านความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงที่ไม่ควรแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ การสร้างฉากทัศน์ที่ตั้งใจให้ภาพใดภาพ
หนึ่งมีความน่าจะเกิดขึ้นได้มากกว่าภาพอื่น ย่อมขัดกับแนวคิดพื้นฐานของวิธีการสร้างยุทธศาสตร์จากฉากทัศน์ 
คือ ความไม่แน่นอน และเมื่อนักวิเคราะห์ได้พัฒนายุทธศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การประเมินว่าแต่ละ
ยุทธศาสตร์สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละฉากทัศน์ได้ดีมากน้อยต่างกันอย่างไร  

ตารางฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์ (scenario-strategy matrix) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ประเมินผลลัพธ์
ของแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละฉากทัศน์ได้ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ในแต่
ละด้าน ผลการวิเคราะห์สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจว่าจะเลือกยุทธศาสตร์ใดในการดำเนินการต่อไป 
โดยอาจเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมตามหลักการของทฤษฎีการตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (multiple-
criteria decision-making หรือ multiple-criteria decision analysis) โดยการกำหนดน้ำหนัก (weight) ให้แต่
ละเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คำนวณหาคะแนนโดยรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ แล้วจึงเลือกยุทธศาสตร์ที่ได้ค่ารวม
สูงสุด   

 

 

 

2 Schumacher (1978) 
3 Schwartz (1991) 
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ตารางที่ 7  ตารางฉากทัศน์-ยุทธศาสตร ์
มุม

มอ
งภ

าย
นอ

ก 

 

ฉา
กทั

ศน
 ์

 

 

การวางแผนฉากทัศน์แบบ
ด้ังเดิม   
การประเมินยุทธศาสตร์
ปัจจุบันหรือยุทธศาสตร์สมมติ
ตามฉากทัศน์ภายนอก 

 

 

การพัฒนายุทธศาสตร์บนฐาน
ฉากทัศน์ 

การพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยการ
ค้นหาและประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์กับฉากทัศน์
ภายนอก 

 

 

การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์
ในตารางฉากทัศน์  

กำหนดกรอบยุทธศาสตร์จาก
การผสมฉากทัศน์ภายนอกและ
ฉากทัศน์ของยุทธศาสตร์ใน
ตารางฉากทัศน ์

แน
วโ

น้ม
หร

ือป
ระ

เด
็นภ

าย
นอ

ก 

วิธีการวางแผนแบบด้ังเดิม 

 ยุทธศาสตร์ทีเ่ป็นการค้นหา
และประเมินทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่สรา้งขึ้นจาก
แนวโน้มและประเด็นภายนอก 

การพัฒนายุทธศาสตร์แบบ
ด้ังเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่เป็นการค้นหา
และประเมินทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่สรา้งขึ้นจาก
แนวโน้มและประเด็นภายนอก 

การกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์
ตามทรัพยากรที่มี 

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของ
ยุทธศาสตร์ทางเลือกและการ
ประเมินฉากทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ตามแนวโน้มและ
ประเด็นภายนอก 

  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ฉากทัศน์ของยุทธศาสตร ์
  มุมมองภายใน 

 

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อาจใช้แนวทางอื่นในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ โดยการทดสอบ
ความทนทาน (robust) ในแต่ละสถานการณ์ โดยวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ให้
เหมาะสม จนกระทั่งสามารถเลือกยุทธศาสตร์ที่ควรดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจนมากขึ้น หลักการหนึ่งของการ
สร้างยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ คือ การเพิ่มความยืดหยุ่นของยุทธศาสตร์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละฉาก
ทัศน์ แนวทางนี้เรียกว่าการทดสอบอุโมงค์ลม (wind tunnelling) หรือการทดสอบภาวะวิกฤติ (stress testing) 
ของยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่พัฒนามาแต่ต้น  

5.2 การทดสอบอุโมงค์ลม 

วัตถุประสงค์สำคัญของการวางแผนแบบฉากทัศน์ คือ การสร้างยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบรับได้กับทุกสถานการณ์ 
การทดสอบความทนทานของยุทธศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้สามารถตอบรับได้กับฉากทัศน์ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาก่อนหน้านี้ เนื่องจากในโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

การพัฒนายุทธศาสตร์ การประเมินยุทธศาสตร์ 
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เลือกแนวทางที่เลือกฉากทัศน์ที่พึงประสงค์จาก 4 ฉากที่ได้สร้างมา ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นจึงมุ่งเน้นบรรลุ
เป้าประสงค์ของฉากทัศน์นั้น การทดสอบอุโมงค์ลมจะทำให้สามารถสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละฉากทัศน์น้อยลง  

ทั้งนี้ทั้งนั้น การออกแบบทางเลือกยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับแนวทางในภาพรวมที่เป็นกรอบแนวคิดสำหรับ
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ต้องพัฒนาตามมา ตามแนวคิดของสตีเวน ชนารส์ (Steven Schnaars) แนวทางการ
ออกแบบยุทธศาสตร์มีอยู่ 4 แนวทาง4 ได้แก ่

1. ยุทธศาสตร์แนวทนทาน (robust strategy) มุ ่งเน้นไปที ่การรับมือกับสถานการณ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ดีในทุกฉากทัศน์ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แนวทางนี้จึงมักอยู่ในกรอบของความ
เป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่นอนระดับหนึ่งและมีความเสี่ยงต่ำ โดยเน้นการป้องกันความเสียหายขนาดใหญ่ 
และรักษาสภาพหรือตำแหน่งที่มีความเป็นไปได้ มากกว่าการลงทุ่มทุนเพื่อได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ดังนั้น 
ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ได้มีความเสถียร แต่จะอยู่ในระดับพอประมาณเท่านั้น ไม่เด่นเป็นพิเศษและ
หวือหวาเท่าใด   

2. ยุทธศาสตร์แนวยืดหยุ่น (flexible strategy) เน้นการเปิดทางเลือกในการตัดสินใจไว้ให้นานที่สุดเท่าที่
จะทำได้ ยุทธศาสตร์แนวทางนี้อาจเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงมากกว่ายุทธศาสตร์
แนวทนทาน ขึ้นอยู่กับระดับความไม่แน่นอนที่รับรู้ได้และต้นทุนของการเลื่อนการตัดสินใจออกไป หาก
เลือกที่จะดำเนินยุทธศาสตร์ตามแนวทางนี้ ผู้วางแผนต้องเข้าใจว่าจะต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างไรตาม
เงื่อนไขในแต่ละฉากทัศน์ พร้อมกันนี้ก็ต้องมีระบบการสังเกตการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ทั้งนั้น องค์กรวางแผน
ต้องสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย 

3. ยุทธศาสตร์แนวครอบคลุมหลายด้าน (multiple coverage strategy) เลือกที่จะดำเนินยุทธศาสตร์
หลายอย่างไปพร้อมกันจนกว่าสถานการณ์ในอนาคตจะชัดเจนมากขึ้น ยุทธศาสตร์นี้เหมาะสำหรับองค์กร
หรือประเทศที่มีทรัพยากรอยู่มากเพียงพอที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย เพ่ือประกันได้ว่า
จะไม่พลาดโอกาสสำคัญไปในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มีต้นทุนสูง เนื่องจากจะมี
บางยุทธศาสตร์ที่จะไม่สร้างผลลัพธ์และจะถูกยกเลิกไปในอนาคต 

4. ยุทธศาสตร์แนวเสี่ยงพนัน (gambling strategy) เป็นการเลือกเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ทราบแต่ต้นแล้ว
ว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ที่ดีที่สุดในกรณีที่เงื่อนไขบางอย่างและภาพอนาคตบางฉากเป็นจริงขึ้นมา แต่
จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศได้ ถ้าเป็นตามฉากทัศน์ที่เลือกไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมิน
ความเป็นไปได้โดยรวมของแต่ละฉากทัศน์แทบเป็นไปไม่ได้ ในหลายกรณ ีการเลือกแนวยุทธศาสตร์แบบ

 

4 Schnaars (1986) 
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เสี่ยงพนันนี้จะเลือกใช้ต่อเมื่อได้วิเคราะห์แล้วว่า หากเกิดฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดแล้ว จะไม่ทำให้เกิดภัยอย่าง
ใหญ่หลวงต่อองค์กรหรือพ้ืนที่เป้าหมายของการใช้ยุทธศาสตร์นั้น 

5.3 ผลผลิต 

งานวิจัยในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยในแต่ละโครงการย่อยสามารถเลือกแนวทางที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ได้
ตามที่แต่ละคนเห็นสมควร ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ มีผลผลิตสำคัญที่ได้ คือ ประเมินฉากทัศน์ ที่
สามารถบรรลุความมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความยั่งยืน เป็นการวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของแต่ละฉากทัศน์ 
และประเมินว่าฉากทัศน์ใดเป็นฉากทัศน์ที่มีข้อได้เปรียบมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ 4 ฉาก และเป็นฉากทัศน์ที่เป็น
อนาคตที่พึงประสงค ์ 

เมื่อได้ฉากทัศน์ที่พึงประสงค์แล้วจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) ของอนาคต
ที่พึงประสงค์ เพื่อแปลภาพอนาคตที่พึงประสงค์ออกมาเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่ภาพอนาคตนั้นได้ และวิเคราะห์
ย้อนกลับไปว่าระหว่างทางจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง มีกลยุทธ์อะไรบ้าง และมีบุคคลหรือองค์กรใดบ้างเป็นผู้มี
บทบาทในการดำเนินกลยุทธ์นั้น นอกจากนี้ ยังมีข้ันตอนการประเมินนโยบายทางเลือก ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการนำนโยบายไปใช้ โดยพิจารณาหลักประสิทธิผล (effectiveness) และความเป็นไปได้ในการนำไป
ดำเนินการ (implementation)  
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บทท่ี 6 งานพัฒนาเอกสารการเรียนรู้ด้านอนาคตศึกษา 

สำหรับงานในส่วนที่ 2 ของโครงการย่อยที่ 7 นี้ จะพัฒนาเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ (1) คู่มือการคาดการณ์อนาคต
สำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับนักวิเคราะห์หรือผู้บริหาร และ (2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้านอนาคต
ศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โดยเอกสารทั้งสองชุดจะใช้กรณีศึกษาเรื่องชีวิตคน
เมืองเป็นสาระของการนำเสนอกรอบแนวคิดและวิธีการเบื้องต้นในการมองอนาคต โดยเอกสารทั้ง 2 ชุด แนบมา
พร้อมกับรายงานฉบับนี้ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการบรรยายการคาดการณ์เบื้องต้น 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างภาพข่าวที่นำเสนอจากกิจกรรมข่าว 20 ปีข้างหน้า 

ภาคผนวก ค ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการบรรยายการคาดการณ์เบื้องต้น 
 เอกสารที่ 1 Introduction to Foresight 
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เอกสารที่ 2 Imagination: Planning future “Scenarios” 
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เอกสารที่ 3 Roadmapping: Translating Foresight into Actions 
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เอกสารที่ 4 Horizon scanning & Trend moitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างภาพข่าวที่นำเสนอจากกิจกรรมข่าว 20 ปีข้างหน้า 
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ภาคผนวก ค ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

1. ข้อเสนอแนะจากการประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 

1.1 กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้า กิจกรรมนี้ ให้นักวิจัยแต่ละคนนำเสนอกรอบการคาดการณ์ 
(scope) เพื่อระบุให้เห็นเฉพาะเรื่องที่สนใจว่ามีขอบเขตการวิเคราะห์อย่างไร รวมถึงความก้าวหน้าการกวาด
สัญญาณ (scanning) ของสภาพปัจจุบัน แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อน และแผนที่ระบบ โดยแต่ละกลุ่มได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้ 

การอยู่อาศัย (อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์) 

• การกำหนดกรอบการคาดการณ์มาจากการกำหนดเมืองเอกนคร คือ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผล 2 ทางที่
อาจจะค้านกัน คือ 1) การกระจุกอยู่ในใจกลางเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดศูนย์กลาง
ของเมือง และ 2) การกระจายออกไปชานเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานที่ต้องการให้แผ่ขยายออกไป ทำให้มีความหนาแน่นต่ำลง จะพบว่า ที่อยู่อาศัยอาจจะ
ขยายตัวทั้งแนวตั้งและแนวราบ 

• การอาศัยในท่ีพักแนวตั้ง มีข้อดีข้อเสียในมิติเชิงสังคมอย่างไร 
• พิจารณากฎและกติกาของนิติบุคคล เพื่อทำความเข้าใจข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ผู้ซื ้อคอนโดไม่

สามารถเปิดให้เช่าต่อได้ เป็นต้น 
• ควรชี้ให้เห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นั้น เช่น การเกิดที่พักแนวตั้งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็น

ผลมาจากที่ดินมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น เป็นต้น 

การทำงาน (อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) 

• มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการทำงาน จะพบว่า ตั้งแต่ยุคทาสจะมีการจ้างงานในทั้ง 4 
ระดับ (ผลิตปัจจัย แปรรูป ให้บริการแรงงาน และความรู้) เป็น worldview มาตั้งแต่ในอดีต 

• คนทำงานใน gig economy จะใช้ชีวิตอย่างไร 
กรอบการคาดการณ์ (scope) คือ วิถีชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ผู้ให้บริการ) ในกลุ่มชายขอบ กลุ่ม

มวลชน และกลุ่มล้ำสมัย 

การเดินทาง (อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท) 

• ควรแยกการพิจารณาระหว่างการขนส่งสินค้าและการขนส่งคน  
• ปรากฏการณ์รถจักรยานยนต์ตอบโจทย์อนาคตของคนในเมืองและงานของคนในภาคขนส่ง ซึ่ง

ตอบตัวมันโดยตัวมันเองอยู่แล้ว 
• ยังไม่ตอบว่าจะเห็นทิศทางการเดินทางในอนาคตอย่างไร  

 



 

80 

• ประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะอย่างนี้อยู่ แต่อาจจะเปลี่ยน
รูปแบบอาจใช้ไปทำงานน้อยลง แต่ใช้ทำเป็นอาชีพมากข้ึน 

• ผู้ให้บริการขับข่ีในอนาคตอาจจะยังเป็นผู้ชายเป็นหลัก 
• การขนส่งสาธารณะอาจจะเป็นส่วนของการพัฒนาให้คนกลุ่มใหญ่มากที่สุด 

การซื้อของ (อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 

• ควรพิจารณาผลหากมีการเก็บใบภาษีของการขายสินค้าออนไลน์หรือใน e-coomerce 
• ผู้บริโภคต้องการบริโภคอะไรใรนตลาด หรือว่าตลาดจะตัวขับเคลื่อนให้เกิดอุปสงค์ 
• ในอนาคตผู้บริโภคจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปจากเดิมอย่างไร และคนจะซื้อของอย่างไรใน

เมือง 
การไร้บ้าน (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) 

• คนไร้บ้านเป็นแนวโน้มเหมือนกันทั้งโลกและเป็นปรากฏการณ์ของเมืองในปัจจุบัน 
 

1.2 การสร้างฉากทัศน์จากการเปลี่ยนแปลงของตัวขับเคลื่อนสำคัญในผังระบบ 
มีข้อสังเกตจากการประชุม ดังนี้ 

การทำงาน (อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์) 
• gig economy จะยังมีอยู่ ไม่ถึงกับหายไปทั้งหมด เช่น ในการใช้หุ่นยนต์ ก็อาจจะต้องมีคนไปที่

เป็นปรึกษาการใช้หรือตรวจสอบดูแลระบบโดยรวมของการใช้หุ่นยนต์  และในอนาคตเมื่อ
หุ่นยนต์มีการใช้อย่างแพร่หลาย อาจจะทำให้ความต้องการใช้มนุษย์เป็นสินค้าราคาแพงก็ได้ 

• อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุว่า เมื่อใดการใช้หุ่นยนต์จะแพร่หลาย แล้วจะระบุลงในฉาก
ทัศน์ได้อย่างไร ถ้าเกิดเหตุนั้นแล้ว จะรู้ว่าอะไรตามมา แต่ยังไม่ทราบระยะของเวลาว่าจะนาน
แค่ไหนถึงจะเกิด  

การเดินทาง (อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท) 
• สถานการณ์เน้นวิเคราะห์บนฐานของนโยบายที่ทำให้ต้นทุนการใช้มอเตอร์ไซค์แพงขึ้น แต่ยัง

มองไม่ถึงปัญหาสำคัญของการใช้มอเตอร์ไซค์ คือ เรื่องความปลอดภัย ควรพิจารณาด้วยว่า
อนาคตที่อยากเห็นของการใช้มอเตอร์ไซค์ คือ ความปลอดภัย ดังนั้น การเลือกนโยบายจะมีมิติ
คุณค่าของการตัดสินใจซ่อนอยู่ในสิ่งที่ทำด้วย นอกจากนี้ อาจจะยังกล่าวถึงแนวโน้มหลักน้อยไป 
ส่วนใหญ่จะเน้นการเสนอทางเลือกนโยบาย 
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การซื้อของ (อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์) 
• อาจจะมีการพัฒนาระบบ just in time มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เซเว่นจะไม่หายไปไหน เนื่องจาก

มีจุดแข็งเชิงพ้ืนที่ นอกจากนี้ การซื้อของที่มีน้ำหนักมากยังคงเป็นเรื่องใหญ่ และการเดินทางทำ
ให้เราปรับตัวซื้อโดยมีขนาดการซื้อที่เล็กลง ร้านค้าอาจจะเล็กลงและกระจายมากขึ้น และใน
ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณว่าทุกคอนโดจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใต้คอนโด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญ 
จะพบว่า ร้านสะดวกซื้อปรับตัวเป็น micro distributor node ไม่ใช่การเพ่ิมลดจำนวน  

ที่อยู่อาศัย (อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์) 
• ในอีก 20 ปีข้างหน้า ตึกอาจจะสูงมากขึ้น สิ่งที่จะเข้ามาเสริมก็คือ การขนส่ง เช่น อาจจะมี

การใช้โดรนในการส่งของให้กับผู้ที่อยู่บนตึกสูง แล้วจะมีแนวทางในการควบคุมการขนส่ง
หรืออย่างไร 

• การเสื่อมสภาพของโครงสร้างตึกในอนาคต จะมีอีกหลายตึกที่จะเสื่อมสภาพไปพร้อมกัน 
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

• ประเด็นคนจนอาศัยอยู่ในตึกสูง อาจจะเป็นไปได้ที่ตึกท่ีเสื่อมสภาพ จะถูกนำมาปรับให้คนที่
มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในอนาคตอาจจะเกิด vertical slum 

1.3 การสร้างฉากทัศน์จากผลการวิเคราะห์ CLA  
มีข้อสังเกตจากการประชุม ดังนี้ 

คนไร้บ้าน (อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน) 
• ไม่ได้ระบุถึงหน้าที่ของวัดกับคนไร้บ้าน เนื่องจากวัดถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ใครสามารถไปใช้

ประโยชน์ก็ได้ ไม่แน่ใจว่าวัดปฏิเสธคนไร้บ้าน หรือคนไร้บ้านปฏิเสธที่จะไม่ไปวัด 
• ยังไม่มีองค์ประกอบของปัจจัยขับเคลื่อน เช่น สังคมสูงวัย จะเข้ากับฉากทัศน์ใดหรือไม่ เพ่ือ

ใช้อธิบายปรากฏการณ์ เช่นผู้สูงอายุมากขึ้นผู้สูงอายุ อาจจะเป็นคนไร้บ้านมากข้ึน 

การตาย (ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์) 
• อาจจะต้องมองในมุมมองของโรงพยาบาลว่ามีความสนใจในบางเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือไม่ 

• อาจจะต้องใส่ปัจจัยขับเคลื่อนในฉากทัศน์ให้มากขึ้น 
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2. การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 

2.1 การปรับปรุงและสรุปฉากทัศน์และอนาคตที่พึงประสงค์ (scenarios and preferable futures) 
มีข้อสังเกตจากท่ีประชุมเกี่ยวกับฉากทัศน์ ดังนี้ 

• การตั้งชื่อฉากทัศน์มีความท้าทาย เนื่องจากโครงการ (คนไทย 4.0) เป็นเรื่องของชีวิตคน ชื่อ
ฉากทัศน์ที่ตั้งควรจะสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตของคนในฉากนั้น เช่น เด็กแว๊นพารากอน และ
จะต้องมีมิติของเวลาที่สะท้อนภาพอนาคต เช่น พารากอนไซเบอร์ เป็นต้น 

• ฉากทัศน์ยังไม่ฉายภาพอนาคตไปไกลมากพอ 
• ในมุมของ persona ยังมีมุมมองเทคโนโลยีในชีวิตไม่มาก กล่าวคือ ยังมีมุมมองทางเทคโนโลยี

ในอนาคตที่ใกล้เคียงกับในชีวิตปัจจุบัน persona ส่วนใหญ่ยังไม่คาดเดาได้ว่าจะเข้าถึง
เทคโนโลยีในอนาคตได้หรือไม่อย่างไร และจะมีชีวิตที่ล้อไปกับเทคโนโลยีได้อย่างไร นักวิจัย
อาจจะต้องเพ่ิมมุมมองในประเด็นเทคโนโลยีของ persona ให้มากขึ้น 

• ตัวอธิบาย (descriptor) จะเล่าจากมุมมองของเรา ถ้าคิดต่อเนื่องถึงนโยบาย จะต้องคิดว่าจะ
แทรกแซงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากจุดใด เช่น แทรกแซงกลไกตลาด หรือสถาบัน เช่น 
เรื่องการตาย วัดเป็นสถาบันสำคัญ และในอนาคตวัดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือธุรกิจ
พวงหรีดจะยังคงมีความสำคัญหรือไม่ เป็นต้น 

2.2 การพยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting) 
มีข้อสังเกตจากการประชุม ดังนี้ 

• ตรวจสอบก่อนว่าปัจจุบันมีสวัสดิการหรือประกันสังคมอะไรบ้าง 
• นิยามคำว่า “ว่างงาน (unemployment)” ว่ามีเกณฑ์อย่างไร เช่น ว่างงานนานเท่าไร มี

อัตราการออมข้ันต่ำเท่าไร  
• ยอมให้มี union ของแรงงานก๊ิกหลายระดับ เพราะธรรมชาติของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกัน 
• มีระบบดึงแต่ละ union มาอยู่ภายใต้ร่มใหญ่เดียวกัน 
• มีการ matching fund ส่งเงินส่วนหนึ่งให้รัฐ อยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของรัฐ 
• มีระบบที่รู้ว่าใครเป็น gig โดย union จะส่งรายชื่อให้รัฐ รัฐต้องให้อะไรบางอย่างเพื่อจูงใจ 

เช่น matching fund 
• ภาคเอกชนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ประกันการว่างงาน  
• เกิด professional community เมื่อเกิดปัญหาจะได้ช่วยเหลือกัน 
• ความชุกหรือความเข้มข้นของปรากฏการณ์ของ platform กลายเป็น new normal ของ

ตลาด อาจเป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะรองรับการทำงานในอนาคต 
• ทบทวนกลุ่ม union ของ gig worker เพ่ิมเติม 
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2.3 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในภาพรวม 

• ในรายงานบทสุดท้าย ควรประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ 
▪ นโยบาย มาตรการ หรือกลยุทธ์ที ่เสนอ จะต้องเป็นนโยบายที่รับได้กับทุกสถานการณ์ 

(robust strategy) ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำ  
▪ เสนอประเด็นที่ควรวิจัยเพิ่มเติม เช่น การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม การศึกษาผลเช่นนี้ในเมืองอ่ืน 

ประเด็นที่อยากรู้เพ่ิมเติม 
• ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

▪ ควรตรวจสอบนโยบายที่มีอยู่ เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสนอซ้ำซ้อน 
▪ อาจจะต้องระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจนมากข้ึน  
▪ น่าจะให้มีคนที่มาเล่น role play เป็นนักเขียนนวนิยาย น่าจะเป็นคนที่มีจินตนาการ อาจจะ

ได้มุมมองที่มากกว่านี้ 
▪ น่าจะรวมกลุ่มคนในภาคเอกชนมากขึ้น น่าจะทำให้ได้ไอเดียหรือแนวทางมากข้ึน เพราะกลุ่ม

ที่มารวม workshop ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มรัฐและวิชาการ 
▪ การจะนำเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้กับกลุ่มชายขอบ น่าจะมีความท้าทาย โดยเฉพาะการส่งต่อไอ

เดยี และการดึงข้อมูลเชิงลึก (strategic thinking)  
▪ การพูดถึงอนาคตยังไปไม่สุด ยังติดอยู ่กับภาพในปัจจุบ ัน หรืออาจจะต้องหาคนที ่มี

จินตนาการมาช่วยคิด หรือใส่ system เข้าไป 
 

 

 

 

 


