
“การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (Thailand Strategic Outlook 2016 – 17)”  
มุ่งเน้นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) 
และปจัจยัทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของไทยทัง้ทางตรง
และทางออ้ม เพือ่ใหส้ามารถคาดการณภ์าพอนาคต (Picture in the Future) 
ประเทศไทยในป ี๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และวเิคราะห์ผลกระทบดา้นความ
มัน่คงที่อาจเกิดข้ึนทั้งด้านบวกและด้านลบ อันจะสามารถน าไปใช้ใน
การวางยุทธศาสตร์ของไทย เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
อย่างรอบด้าน โดยสามารถสรปุภาพอนาคตประเทศไทย ได้ประเด็น
ส าคัญหลัก ๖ ประเด็น และประเด็นส าคัญย่อย ๒๑ ประเด็น ดังนี้ 
ประเดน็ที ่ประเดน็ที ่๑ ๑ : : การเคลือ่นไหวของระบบโลก  

  การแข่งขันกันของมหาอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
สหรฐัฯ พยายามทีจ่ะกลบัมาเปน็ศนูยก์ลางความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
โดยเฉพาะ การให้ความส าคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
แต่การเพิ่มบทบาท ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับประเทศไทยนั้น  
อาจยังไม่เกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกล้นี ้

  การขาดภาวะผู้น าในสังคมโลกเริ่มจะเข้าสู่วิกฤต การเป็น
มหาอ านาจข้ัวเดียวได้ผ่านไปแล้ว ทั้งจากบทบาทความเป็นผู้น าใน 
เวทีโลกของนายโอบามาที่ดูเหมือนจะลดอิทธิพลลง และจะเห็นถึง
อิทธิพลมหาอ านาจอื่นๆ ที่เพิ่มข้ึน 

  การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางใด อาเซียน
จะเป็นเวทีพหุภาคีทางการทูตที่ส าคัญที่สุดในภูมิภาค ซึ่งจะทวี
ความส าคัญต่อไทยมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าอาเซียนจะเป็นตัวแปร
ส าคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองโลกในไม่ช้า  
ประเด็นที่ ประเด็นที่ ๒ : ๒ : ทิศทางระบบเศรษฐกิจโลก  

  วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis) เศรษฐกิจของรัสเซียในปัจจุบัน
แข็งแกรง่กวา่ในป ี๒๕๔๑ อยูม่าก ดงันัน้ โอกาสทีจ่ะเกิดวกิฤตรเูบลิข้ึนยงัมี 
ไมม่ากนกั ซึง่ในชว่งป ี๒๕๕๘-๒๕๖๐ เศรษฐกิจโลกภายใตก้ารฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ 
ทีเ่ปราะบางอาจมกีารขยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา 

  เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ  ในปี  ๒๕๕๙ 
เศรษฐกิจยโุรปนา่จะมแีนวโนม้เตบิโตมากข้ึน แตก็่ยงัคงตอ้งจบัตาดมูาตรการ 
ดา้นเศรษฐกิจและการเงนิของธนาคารกลางยโุรปตอ่เนือ่งวา่ จะมปีระสทิธภิาพ
มากเพยีงพอทีจ่ะชว่ยดงึเศรษฐกิจยโูรโซนให้กลับมาสดใสอีกไดห้รอืไม ่

  สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว แม้ว่าจีนก าลังประสบปัญหา 
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แตด่ว้ยยทุธศาสตร์ “Made in China 2025” 
“One Belt One Road” น่าจะเป็นแผนระยะยาวที่สร้างความรุ่งเรือง
ใหแ้ก่จนีมากกว่าในอดตี อกีทัง้ จะชว่ยยกระดบัใหจ้นีเปน็มหาอ านาจดา้น
การผลิตระดับโลก รวมถึง การตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานในเอเชีย (AIIB) ถือเปน็นโยบายตา่งประเทศของจนีที่จะเป็นคู่แข่ง
กับธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ต่อไป  

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (Thailand Strategic Outlook 2016 – 17) 
 

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๒๓/๕๘    (๑ - ๑๕ ก.ย.๕๘) 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ๕ มิติ 
ทั้งมิติการเมือง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมจิตวิทยา มิติการทหารและการป้องกันประเทศ มิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ส าหรับวิธีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมนั้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นประเด็นส าคัญ การระบุตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดที่มีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจน เพื่อคาดการณ์ภาพอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และ 
การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ น าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสภาวะแวดล้อม เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ได้อย่างเที่ยงตรงและรอบด้าน...  

                             –      (Thailand Strategic Outlook 2016 – 17)

          ประเด็นที่ ๑ : การเคลื่อนไหวของระบบโลก (World System Dynamic) แบ่งเป็น   ประเด็นย่อย คือ

               การแข่งขันกันของมหาอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ การขาดภาวะผู้น าในสังคมโลกเร่ิมจะเข้าสู่วิกฤต/ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเป็นไปในทิศทางใด

          ประเด็นที่ ๒ : ทิศทางระบบเศรษฐกิจโลก (The Global Economic System) แบ่งเป็น ๔ ประเด็นย่อย คือ

               วอดก้าไครซิส (Vodka Crisis)/ เศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังขาดเสถียรภาพ/ สภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว/ การให้ความส าคัญด้านสุขภาพซ่ึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

          ประเด็นที่ ๓ : สภาพสังคม นป จจุบัน (The current of State Society) แบ่งเป็น   ประเด็นย่อย คือ

               สภาวะชาตินิยมทวีความรุนแรงขึ้น/  ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะ ังรากลึกขึ้น/ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ

          ประเด็นที่   : ป  หาทรัพยากรธรรม าติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Issues) แบ่งเป็น ๔ ประเด็นย่อย คือ

               มลภาวะในประเทศก าลังพัฒนาก าลังพุ่งสูงขึ้น/ สภาพอากาศเลวร้ายปราก บ่อยครั้งขึ้น/ ภาวการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน้ าเพ่ิมขึ้น/ วิกฤตราคาพลังงานเช้ือเพลิง

          ประเด็นที่ ๕ : ภัยคุกคามไม ตามแบบ (Non-Traditional Threat) แบ่งเป็น ๔ ประเด็นย่อย คือ

               ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง/ กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) กับโอกาสที่จะขยายตัวเป็น The Islamic State/ สิทธิมนุษยชน/ อาชญากรรมไซเบอร์

          ประเด็นที่ ๖ : สถานการณ์การเมืองภาย นประเทศ (Internal Politics) แบ่งเป็น   ประเด็นย่อย คือ

               กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย/ ปัญหา   จังหวัดชายแดนภาคใต้/ สังคมไทยกับการป ิรูป ปรองดอง สมานฉันท์
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  การใหค้วามส าคญัดา้นสขุภาพซึง่มผีลตอ่ระบบเศรษฐกจิ แนวโน้ม
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาสขุภาพจะเปน็ภาระอยา่งมาก ประกอบกบั ความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน และรักษาโรค
ของประชาชน ดังนั้น การลงทุนด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า 
ประเดน็ที ่ประเดน็ที ่๓ : ๓ : สภาพสงัคม นป จจบุนั  

  สภาวะชาตินิยมและภูมิภาคนิยมทวีความรุนแรงขึ้น  การ
กลับมาของการเมืองลัทธิชาตินิยม จะท าให้ในช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศจะอยู่ท่ามกลางการแข่งขัน ซึ่งอาจท าให้
ความสัมพันธ์ด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่นเท่าไรนัก  รวมถึงการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน อาจผลกัดนัใหใ้นระยะนีเ้กดิภาวะภมูภิาคนยิมมากขึน้ 

  ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้จะฝังรากลึกขึ้น และอาจขยาย
ขอบเขตไปถึงความไม่เท่าเทียมด้านอื่นๆ อาทิ ทางเพศ เชื้อชาติ ความ
พิการ อายุ โดยรายได้ของประชาชนกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ  

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมไทยกับสังคมผู้สูงอายุ ในช่วง
ป ี๒๕๔๔-๒๖๔  โลกจะเขา้สูศ่ตวรรษแหง่ผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณ ์ซึง่แตล่ะ
ประเทศจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายแุตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้มทีต่า่งกนั  
ประเด็นที่ ประเด็นที่   :   : ป  หาทรัพยากรธรรม าติและสิ่งแวดล้อม  

  มลภาวะในประเทศก าลังพัฒนาก าลังพุ่งสูงขึ้น และจะส่งผลให้
อัตราการตายก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น ท าให้ประชาคมโลกมีทิศทางการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากข้ึน 

  สภาพอากาศเลวร้ายปราก บ่อยครั้งขึ้น หากปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกยังเป็นเช่นปัจจุบัน ในปี ๒๖๔  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
จะเพิม่ขึน้ถงึ ๒ องศาเซลเซยีส และจะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ภาวการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน้ าเพิ่มขึ้น กลายเป็นประเด็น
ความมั่นคงที่นานาประเทศให้ความสนใจ อีกทั้งประเทศมหาอ านาจ
หรือประเทศที่ก าลังมีอ านาจเพิ่มขึ้นอาจเข้าไปลงทุนด้านเกษตรกรรม
ในประเทศก าลังพัฒนามากข้ึน 

  วกิฤตราคาพลงังานเชือ้เพลงิ สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
พลงังานทางเลอืกเพิม่ขึน้ ซึง่หากขยายก าลงัการผลติใหส้ามารถทดแทนแหลง่
พลงังานในปจัจบุนัได ้จะสง่ผลตอ่โครงสรา้งพลงังานของโลกครัง้ยิง่ใหญ่ 
ประเดน็ที ่ประเดน็ที ่๕ : ๕ : ภยัคกุคามไม ตามแบบ  

 ปญัหาโรคระบาดรา้ยแรง ถงึแมเ้ชือ้โรคบางสายพนัธุท์ีย่งัไมม่วีคัซนีรกัษา 
แตก่็ยงัพบสญัญาณทีด่ีของอัตราการเสยีชวีิตทีล่ดต่ าลง แตถ่ึงอยา่งไรนั้น 
โลกกย็งัคงตอ้งเผชญิกบัโรคตดิเชือ้รา้ยแรงทีอ่บุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ้ าตอ่ไป 

 กลุม่รฐัอสิลาม (IS) กบัโอกาสทีจ่ะขยายตวัเปน็ The Islamic State 

ความพยายามในการเคลือ่นไหวของชาวมสุลมิหวัรนุแรงในหลายประเทศ
อาจเข้มข้นขึ้น และอาจมีการรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อเข้าร่วม
เปน็สว่นหนึง่ของรฐัอสิลาม ภายใตป้จัจยัหนึง่ของ “ยคุโลกภวิตัน”์ 

 สทิธมินษุยชน (การโยกยา้ยถิน่ฐานแบบไมป่กตใินมหาสมทุรอนิเดยี ฯลฯ) 
ไทยยงัคงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการแก้ไขปญัหา โดยขึน้อยูก่บัความเขม้แข็ง
ของกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายและการบรูณาการในทกุมติ ิทัง้การลดทจุรติ
คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับขั้นตอนด าเนินคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันดับใน TIP Report ของไทยจะถูกปรับให้ดีข้ึน  

 อาชญากรรมไซเบอร์ ความมั่นคงทางไซเบอร์จะกลายเป็น
ประเด็นใกล้ตัวมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมากขึ้น  
ดงันัน้ มจิฉาชพีสามารถใชเ้ปน็ชอ่งทางกอ่อาชญากรรมไดม้ากขึน้เชน่กนั  
ประเดน็ที ่ประเดน็ที ่๖ : ๖ : สถานการณก์ารเมอืงภาย นประเทศ  

  กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย ส าหรับความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มพลังทางการเมืองจะยังไม่สามารถปลุกกระแสเป็นวงกว้างได้ 
โดยจะจ ากัดอยู่ในเฉพาะบางกลุ่ม แต่เริ่มมีกลุ่มที่เป็นกลางเข้าร่วมด้วย 
ซึ่งถือเป็นความยากล าบากของ ่ายความมั่นคงที่ต้องด าเนินการ 
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงต้านมากข้ึน  

  ปญัหา ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รฐับาลไทยยงัมคีวามจ าเปน็ตอ้ง
ด าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไป เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่ 
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 

  สงัคมไทยกบัการปฏริปู ปรองดอง สมานฉนัท ์ภายใตร้ะบบอปุถมัภ ์
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่กว้างมาก การเมืองไทยที่มีระบอบ
ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ ท าให้เห็นว่าสังคมไทยก าลังเจ็บป่วย สังคม
ก าลังเปลี่ยนผ่าน แต่ท้ายที่สุดแล้วคงหนีไม่พ้นการผลักดันการเมือง 
เข้าสู่การเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ได้ผู้น าตามครรลองประชาธิปไตย 
น ามาซึ่งการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ 
บทส งท้าย บทส งท้าย   

จะเหน็วา่ สภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลานัน้ ลว้นสง่ผล
กระทบตอ่ความมัน่คง ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ น ามาซึง่การคาดการณ์
ภาพอนาคตขา้งตน้ ซึง่มสีว่นส าคญัตอ่การก าหนดยทุธศาสตรข์องประเทศ
ไทย เพื่อสรา้งภูมิคุม้กันและเตรียมความพร้อมรับมอืกับภัยคุกคามความ
มัน่คงทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้... 
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