
 
 
 
 

สรุปการเสวนาเรื่อง 
แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า 

Megatrends and Thailand Challenges: Role of Science and Technology in the Next Decade 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

----------------------------------------------------- 
 

1. แนวโน้มโลก เทคโนโลยีเทรนด์ และความท้าทายต่อประเทศไทย 
วิทยากร: ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล ผู้อํานวยการ สวทช. 
 
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) 
 การย้ายถ่ินฐานสู่เมือง (Urbanization): การโยกย้ายถ่ินฐานสู่เมืองของแรงงานเริ่มมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 1965 และเริ่มเพ่ิมสูงมากข้ึนต้ังแต่ปี 2000 ก่อให้เมืองเกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรและ
ความเสื่อืมโทรมของสิ่งแวดล้อมจากความแออัดของเมือง เนื่องจากเกิดการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับประชากรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนก่อเกิดการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลาง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ี
ประเทศผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนข้ันจากประเทศเศรษฐกิจเดิมไปสู่ประเทศใหม่อย่างกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจ BRICS (Brazil, Russia, India, China และ South Africa) เป็นผลให้ Life Style ของคนเปลี่ยน
ไปสู่การใช้ระบบดิจทัลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันสูงข้ึน 

ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change): จากการท่ีภัยพิบัติมีความรุนแรงข้ึนและถ่ีข้ึน 
ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน และขาดน้ําสะอาด ทําให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ซ่ึงกระทบต่อ
ผลผลิตเกษตร ประมง และสัตว์ป่า รวมถึงเกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า 

การแก่งแย่งทรัพยากร แร่ธาตุ น้ามัน  น้าสะอาด: ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อาจนําไปสู่การ
แก่งแย่งทรัพยากร แร่ธาตุ น้ํามัน น้ําสะอาด ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้า และอาจเป็นฉนวนให้เกิดสงครามใหม่
ได้ในอนาคต 

การพลิกผันของอุตสาหกรรมและการค้า: Industry 4.0 จะเป็นการผลิตอห่งอนาคตท่ีได้นําระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้มากข้ึนโดยเชื่อมระบบการทํางานต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
สามารถรายงานผลการผลิตรวมถึงปัญหาต่างๆ ได้แบบ real time ท่ีต้องอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง Big 
Data ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาก จึงนําไปสู่รูปแบบทางการค้าใหม่หลากหลายอย่าง 
Digital Economy, Creative Economy, Sharing Economy, Circular Economy, Freelancer 
Economy และ Social Economy ท่ีผู้บริโภคจะมีส่วนในการผลักดันการผลิตและมีผลโดยรวมต่อการค้า
สูงข้ึนในอนาคต 
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สังคมสูงวัย: ในอนาคตพัฒนาทางการแพทย์จะสูงข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้สุขภาพคนดีข้ึน คนอายุยืนข้ึน 
ประกอบกับโครงสร้างและแนวคิดการใช้ชีวิตของคนเปล่ยนแปลง ซ่ึงคนรุ่นใหม่ไม่พึงประสงค์จะมีลูก และแยก
ออกจากครอบครัวเดิม ทําให้ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล เหงา ไม่มีหลานจะให้เลี้ยง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ประเทศขาด
แคลนกาลังคนได้ในอนาคต 
 
New Normal 
 ระดับโลก: การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจําวันของคนจากการพัฒนาเทคโนโลยีมีตัวอย่างง่ายๆ ท่ี
พบเห็นโดยท่ัวไป เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์ใช้สายมาเป็นแบบไร้สาย การซ้ือขายด้วยเงินสดเป็นการจ่ายผ่าน
บัตรและออนไลน์ หรือเปลี่ยนการส่งข้อมูลข่าวสารด้วยกระดาษมาเป็นแบบดิจิทัลมากข้ึน เป็นต้น นอกจากนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางการเงินโลกจากสหรัฐ ยุโรป ญ่ีปุ่นมาสู่
เอเชียมากข้ึนในอนาคตอีกด้วย 
 ระดับประเทศไทย: การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจําวันของคนไทยท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การทุจริตขนาดใหญ่ในอดีตเป็นการกินกระจาย จ่ายกระจายเปลี่ยนมาเป็นแบบ
กินกระจุกจ่ายกระจายในปัจจุบันซ่ึงข้ึนอยู่กับผลการปฏิรูปว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในอนาคตได้หรือไม่ ใน
ส่วนดัชนีเศรษฐกิจราคาก๋วยเต๋ียวเม่ือ20-40 ปีก่อนราคาชามละ 7 บาทเป็นชามละ 35 บาทในปัจจุบันและมี
แนวโน้มข้ึนต่อไปอีก รวมถึงด้านสังคมประชากรในเขตเมืองเม่ือ 20-40 ปีก่อนมีประมาณร้อยละ 13.4 เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 51.1 ในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีกเป็นร้อยละ 70 ในอนาคต ซ่ึงจากการย้ายฐานนี้ทําให้ใน
อนาคตเกษตรกรส่วนน้อยจะมีท่ีทากินของตัวเองเนื่องจากถูกขายเปลี่ยนเจ้าของให้แก่นายทุนไทยและต่างชาติ
เป็นส่วนใหญ่ และขนาดครอบครัวไทยจะเล็กลงจากการแยกกันอยู่มากข้ึน นอกจากนี้ด้านสิ่งแวดล้อมการ
บริโภคน้ําด่ืมจะเป็นการใช้น้าประปากรอง ซ้ือเป็นขวดมากข้ึนเนื่องจากเกิดการปนเป่ือนสูงข้ึน 
 
ความท้าทาย (Challenges) 
 ระดับโลก: Sustainable Development Goals 
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 ระดับประเทศไทย: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการกําหนดอนาคตของประเทศ 

 
 
2. บทบาทของ สวทช. ต่อการพัฒนา วทน. เพ่ือเตรียมพร้อมและรับมือกับการเปล่ียนแปลงใน ทศวรรษ

หน้า 
วิทยากร: ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ดร.กัญญวิมว์ กีรติก  ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 
ผลกระทบจากแนวโน้มเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ท่ีมีต่อประเทศ 

การพิจารณาโอกาสจากแนวโน้มโลก และการมองหาจุดแข็งของประเทศไทยต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนา วทน. ของประเทศในทศวรรษหน้า เพ่ือให้สอดคล้องกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้
เกิดความม่ันคง ความม่ังค่ัง และความยั่งยืนได้นั้น ไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมซ่ึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง
ทางทรัพยากรและสภาพอากาศท่ีผันผวนมาก จึงควรมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการกันต้ังแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ําจากทุกภาคส่วนให้มากข้ึนเป็น Sharing Economy เพ่ือบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดอย่าง
คุ้มค่าร่วมกัน ซ่ึงต้องมีความชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรให้กระจายอย่างเท่าเทียม ด้วยการหาวิธีการท่ี
เหมาะสมกับประเทศมากกว่าการลอกแบบต่างประเทศเข้ามาแต่ต้องเป็นการนําความรู้ใหม่ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงแนวโน้มการบริโภคในอนาคตจะเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณมาเน้นคุณภาพ
และการมีประสบการณ์ของผู้บริโภคร่วมกับแบรด์สินค้า โดยไทยสามารถนําหลักการดังกล่าวเข้ามาผสานกับ
สินค้าเกษตรได้โดยลดการใช้สารเคมีกลับสู่ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชากรไทยใน
อนาคตอย่างยั่งยืน ซ่ึงจากการท่ีการผลิตในอนาคตจะเข้าสู่การเป็น Niche Market สูงข้ึน เทคโนโลยีท่ีมี
แนวโน้มสําคัญมากข้ึน เช่น Smart Material, Sensor and Software Analysis, Natural Material, 
Nanosensor, Genomics เป็นต้น 
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3. สรุปแบบประเมินผลการจัดเสวนา 
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน โดยส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานในสถาบันการศึกษา และทํางานเก่ียวกับ

การวิจัย ซ่ึงมีความพอใจในระดับดีต่อภาพรวมของการจัดเสวนา ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถพัฒนาความรู้และ
สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปต่อยอด/ประยุกต์ใช้ในการทํางานต่อไปได้ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
แนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในทศวรรษหน้า 
การเมือง 

• การเมืองในประเทศท่ีไม่แน่นอนจะกระทบการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ 
เศรษฐกิจ 

• ควรให้ความสําคัญกับการประเมินผลกระทบของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ Digital / Sharing / On-
demand / Sig economy อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายขับเคลื่อนได้อย่าง
เหมาะสม 

ทรัพยากรมนุษย์ 

• คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่เห็นความสําคัญ อาจนําไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือ มีผลต่อการพัฒนาใน
อนาคต จึงไม่สนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่รักและสนใจวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการทํางานก็ต้องการความสนับสนุน
และความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ในประเทศ 

• การปรับตัวของทรัพยากรบุคคลของไทยต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องให้ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ แก่
คนในสังคมอย่างไร ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ กระบวนทัศน์
หรือ Mindset ของคนในสังคมท่ีจะพร้อมต่อสิ่งใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามาสู่สังคม 

• กฎหมายต่างๆ ได้รับการปรับปรุง เพ่ือช่วยสังคมไทยและคนไทยอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 
เทคโนโลยีการวิจัย 

• การเตรียมพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในการวิจัย 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

• โรคภัยจะรุนแรงมากข้ึน 

• คุณภาพคนในประเทศท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

• ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการของประชาชน 

• การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู้สูงอายุ (Aging Society) 

• สิ่งแวดล้อมจะมีความสําคัญ เช่น อากาศ น้ํา ลม 
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เทคโนโลยีท่ีไทยควรให้การสนับสนุน เพ่ือเตรียมพร้อมรับอนาคตของไทยในทศวรรษหน้า 
ทรัพยากรมนุษย์ 

• เน้นพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ และ career path ของสายงานด้านวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม 

• ซ้ือ-ขายอวัยวะเทียมอย่างเสรีทางอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยี 

• การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อม 

• สุขภาพ เทคโนโลยีด้านการแพทย์ 

• เทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุ 

• Nanotechnology Development 

• GMO Development 

• Biotechnology Development 

• เกมส์ คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีบทบาทต่อไทยในอนาคต 

• ควรสนับสนุน Convergence Technology เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงประเด็นอย่างมีบูรณาการ เช่น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการบริหารจัดการ
น้ํา กักเก็บ บําบัด และรีไซเคิลแบบครบวงจร เพ่ือลดผลกระทบของภาวะน้ําแล้ง 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
การจัดเสวนา 

• จัดประจําเพ่ือ update กระแสโลกใหม่ๆ 

• ได้เห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

• ทําสัมมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรจากหลากหลายแห่งท้ังใน/ต่างประเทศ ในการสัมมนาและ
ถ่ายทอดผ่าน Internet และผู้ฟังมีโอกาสถามตอบ Online รวมถึงบันทึกไว้ให้ผู้สนใจติดตามภายหลัง 
หรือ ถ่ายทอดผ่านสถานีโททัศน์/Youtube 

ทํางานแบบบูรณาการ 

• ควรเพ่ิมวิทยากรจาก สวทน. มาร่วมเสวนาด้วย จะได้นําไปสู่การสร้างนโยบายชาติด้าน วทน. ต่อไป 

• ควรระดมสมองจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ท้ัง
เอกชนและรัฐ รวมถึงหน่วยงานอิสระให้เกิดแผนปฏิบัติการเป็นรูปธรรม 

• ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือนําไปเป็นแผนปฏิบัติการท่ีจะ
สัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นจริง 
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• ให้ สกว. วช. สวทช. วว. และหน่วยงานวิจัยอ่ืนมาทํา Symposium Conference ร่วมกัน ให้เกิด
ประโยชน์เป็นองค์รวม (Holistic Approach) 

การประชาสัมพันธ์ 

• ประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง 

• พิจารณาการถ่ายทอดงานประชุม online ในหัวข้อท่ีมีผู้สนใจมากและบันทึกงานประชุมในหัวข้อท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดได้ไป stream เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้าชมศึกษาในภายหลัง 

• ทํา Archive รวบรวมการประชุมวิชาการไว้ให้สืบค้นท้ังงานวิจัยของศูนย์ต่างๆ ท่ีให้ทุนวิจัยท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เปิดกว้างในการท่ีผู้สนใจชาวไทย ได้ไปศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ได้ 

 
 
 


