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เนื้อหาบรรยาย
◦ การคาดการณอ์นาคต (Foresight) 

◦ ภาพอนาคต (Scenario Building)

◦ Foresight, Strategy & Planning
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What is Foresight?

“Foresight involves systematic attempts to look into the future of science, 
technology, society and the economy, and their interactions, in order to 
promote social, economic and environmental benefit.”

การมองอนาคต เกี่ยวข้องกบัความพยายามอย่างเป็นระบบในการมองไปสู่อนาคตของ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม เศรษฐกิจ และการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมิติเหล่านี ้เพือ่ทีจ่ะกระตุน้
ใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

− APEC Center for Technology Foresight’s 

adopted definition of foresight
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Foresight is not Forecasting
การคาดการณ์มิใช่การท านาย
Foresight identifies a range of plausible S&T developments 
within a timeframe
◦ Technology applications leading to products or capabilities 

◦ Based on assessment of available capacity, drivers, barriers

◦ Implementation requires capacity and effort 
◦ To overcome the barriers

◦ Assisted by the drivers
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การท านาย

เนน้ความแน่นอน

ปิดบงัความเสีย่ง

มเีพยีงอนาคตเดยีว

การคาดการณ์

ยอมรบัความไม่แน่นอน

ท าความเสีย่งใหช้ดัเจน

มอีนาคตไดห้ลากหลาย



The Johari Window
Joseph Luft (1916–2014) and Harrington Ingham (1914–1995)
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Foresight is a Process
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The Foresight Process

Pre-Foresight

Rationales

Sponsor(s)

Objectives

Orientation

Resources

- Core team *

- Time

- Money

- Infrastructure

- Cultural

- Political

Approaches

Time horizon

Methodology

Workplan

- Activities

- Tasks

- Deliverables

Scope

- Context

- Coverage

Recruitment

Project team *

- skills

Partners 

Sub-contractors

Steering Group

Experts

- Thematic

- Sectoral

- Regional

- National

- International

Champions

- Thematic

- …

Panels

Methodologists

Facilitators

Rapporteurs

Step 1:  scanning and understanding major S&T developments, trends and issues

Step 2: mobilising and engaging key stakeholders

Step 3: generating (new) knowledge through the exploration, 

analysis and anticipation of possible futures

Step 4: shaping the future through 

strategic planning

Step 5: evaluating

Generation

Existing knowledge

is amalgamated, 

analysed and 

synthesised 

Tacit knowledge is 

codified

New knowledge is 

generated (such as the 

elucidation of 

emerging issues, 

creation of new 

visions and images of 

the future, etc.)

Action

Advising

- Strategies

- Policy Options

- Recommendations

- …

Transforming

- Networking

- Policy-making

- Decision-making

- …

KNOWLEDGE

Renewal

Learning

- Process

- Products

Evaluation

- Impacts 

- Efficiency 

- Appropriateness

Dissemination

- Shared Visions

- Foresight Culture

- …

Source: R. Popper  ( 2008)
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วิธีคาดการณ์อนาคต
วิธีการแบ่งที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายคือ การแบ่ง
ด้วยลักษณะเฉพาะของการน าวิธีการนั้น ๆ ไปใช้ ได้แก่ 

1. วิธีการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ (creativity)

2. วิธีการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ (interaction)

3. วิธีการที่เน้นข้อเท็จจริง (evidence)

4. วิธีการที่เน้นการใช้องค์ความรู้ (expertise)

อีกรูปแบบหนึ่งของวิธีการแบง่ประเภท เป็นการแบ่งตาม
ประเภทของข้อมูล ได้แก่ วิธีการเชิงปริมาณ (quantitative) 
วิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative) และวิธีการผสมระหว่าง
เชิงปริมาณและคุณภาพ (semi-quantitative)
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ภาพอนาคต (Scenario)
 เร่ืองเล่าเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคต ท าให้สามารถจินตนาการเป็นภาพในใจ

จดจ าง่าย

 ภาพอนาคตคือเรื่องที่เป็นจริงได้ (plausible) มิใช่ภาพที่น่าจะเป็น 
(expected) หรือที่ควรจะเป็น (preferred) 

 อาจเป็นภาพพึงประสงค์ หรือ ไม่พึงประสงค์

 ภาพอนาคตเป็นการซักซ้อมอนาคต เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอน 
(uncertainties) จากการคุกคามเป็นข้อได้เปรียบ

 ภาพอนาคตสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่างๆ ที่น าเรา
ไปสู่อนาคต
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ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต (Scenario Building)
1. ก าหนดขอบเขตของภาพอนาคต ว่าจะเป็นการสร้างภาพอนาคตในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศหรือ

องค์กร และจะมองอนาคตในระยะกี่ปี หรือจะเจาะเฉพาะประเด็นใด

2. ระบแุนวโน้ม (Trends) ที่เป็นแรงผลักดัน (Driving forces) ของประเด็นที่ก าลังพิจารณาอยู่ ในด้าน
สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) สิ่งแวดล้อม (Environment) 
และการเมือง (Politics) หรือใช้ชื่อย่อว่า STEEP

3. ระบคุวามไม่แน่นอน (Uncertainties) ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดใน
อนาคต อาจเป็นปัจจัยด้านบวกหรือลบก็ได้

4. ก าหนดประเด็นหลัก (Scenario logics) ของโครงเรื่องภาพอนาคต

5. เขียนภาพอนาคตในลักษณะเรื่องเล่า (Narrative) เหตุการณ์ในอนาคต

6. เชื่อมโยงภาพอนาคตกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาเหตุปัจจัยทุกอย่างได้ครบถ้วน ภายใต้ 
ทรัพยากรจ ากัด เพื่อขยายผลสิ่งที่พึงประสงค์ และป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มิให้เกิดขึ้น
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The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change 
and Strategy for Economies in APEC Beyond 2050

Rationale:

To bring a strategic regional focus to 
climate change issues, as well as to 
link global science, technology, and 
policy communities to local initiatives.

To envision and describe the future 
society where a low-carbon economy 
and adaptive lifestyle become the 
principle drivers governing trade and 
development.
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The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change 
and Strategy for Economies in APEC Beyond 2050
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Climate change 
& its impacts

Migration, rural 
life and natural 
resources

Society & health

Trade of goods 
and services

Housing and 
construction / 
urban life / 
transportation



The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change 
and Strategy for Economies in APEC Beyond 2050

14

Climate change & its impacts: Climate 
change will have adverse impacts. 
Doubts exist about the effectiveness and 
timeliness of technologies like carbon 
capture and storage, earth system 
modeling, and the effectiveness of 
international agreements



Migration, rural life and natural resources: 
Rising sea levels will force farmers to shift 
to higher altitudes despite coastal 
ecosystem management strategies. Impacts 
on eco-tourism and skilled immigration are 
only moderate. Water scarcity is a major 
concern. There are conflicting views 
whether well-educated people will 
undertake farming, and whether rural poor 
benefit from planting trees for carbon 
sequestration or cultivating energy crops.

The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change 
and Strategy for Economies in APEC Beyond 2050
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Society & health: Technologies can 
improve the healthcare system. The 
low carbon concept is spreading 
and some consumers are willing to 
pay more for green products.

The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change 
and Strategy for Economies in APEC Beyond 2050
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Trade of goods and services: Trade 
and services will be conducted with 
greater consideration for 
environmental costs and benefits. 
Carbon accounting becomes the 
norm and is regulated by the world’s 
financial institutions.

The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change 
and Strategy for Economies in APEC Beyond 2050

17



Housing and construction / urban 
life / transportation: Technologies 
will boost energy efficiency, public 
transportation, and renewable 
energy, but conventional fuels may 
not disappear quickly.

The Futures of Low-Carbon Society: Climate Change and 
Strategy for Economies in APEC Beyond 2050
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19Source: Energy Efficiency Training Week 2015 (IEA 2015)



20Source: Energy Efficiency Training Week 2015 (IEA 2015)



21Source: Energy Efficiency Training Week 2015 (IEA 2015)



World primary energy demand by scenario

22Source: World Energy Outlook 2014 (IEA 2015)



Factors contributing to global saving in primary 
energy demand in the New Policies Scenario relative 
to Current Policies Scenario

23Source: World Energy Outlook 2014 (IEA 2015)



Global primary energy savings from energy efficiency 
by fuel and sector in the New Policies Scenario 
relative to the Current Policies Scenario, 2040

24Source: World Energy Outlook 2014 (IEA 2015)



Trends by sector:
Buildings

25

• Space and water heating: 
improved buildings insulation, 
retrofits, increased uptake of 
more efficient boilers and more 
use of automation and control 
systems

• Efficiency improvements in 
appliances – including 
refrigerators, washing machines, 
dishwashers and air conditioners

http://goo.gl/Z52wmu



Trends by sector:
Transport

26Source: World Energy Outlook 2014 (IEA 2015)

Market share in global passenger light-duty vehicle sales in the New Policies Scenario



Trends by sector:
Industry
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Reduction in energy intensity in cement production by contributing factor in the New 

Policies Scenario, 2012-2040

Source: World Energy Outlook 2014 (IEA 2015)



World energy-related CO2 emissions abatement in 
the New Policies Scenario relative to the Current 
Policies Scenario

28Source: World Energy Outlook 2014 (IEA 2015)



ภาพอนาคตการใช้และการจดัการพลงังานของประเทศไทย 2578

ภาพอนาคตการใชแ้ละการจดัการพลงังาน
ของประเทศ 2578 ถูกสรา้งขึน้โดยอาศยั
เกณฑข์อง 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก ่
• การแทรกแซงทางการเมอืง 
• สถานการณ์น ้ามนัโลก

ทีม่า: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดย สถาบนัวจิยัพลงังาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
29



Foresight, Strategy & Planning
Foresight is a strategic thinking process, not a 
strategic planning process.

It’s about options not actions.

Asks the question:

◦ “What might we need to do?” 

not the questions:

◦ “What will we do?” or “How will we do it?”



เป้าหมายของการมองอนาคต

 เพื่อการวางแผนและจัดอันดับความส าคัญของเทคโนโลยี

 เพื่อระบุเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม

 การมองอนาคตความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจและหาวิธี

ตอบรับด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
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Thank you for your attention

jakapong@sti.or.th

APEC Centre for Technology Foresight
National Science Technology and Innovation Policy Office

mailto:jakapong@sti.or.th

