
 
The Future of Thailand 

โดยนายอลัวิน ทอฟฟเลอร 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ท่ีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ มีการสัมมนาวิสัยทัศนประเทศไทย "The 

Future of Thailand หรืออนาคตประเทศไทย" ของบริษัท สื่อด ีจํากัด โดยนายอัลวิน ทอฟฟเลอร เจาของ
ผลงานเขียน เชน คลื่นลูกท่ีสาม(The Third Wave) อํานาจใหม(Power Shift) และเปนผูบัญญัติศัพทคํา
วา Globalization ไดบรรยายสดผานดาวเทียมใหชม  
 
อนึ่ง การสัมมนาดังกลาวเปนการเปล่ียนแปลงกะทันหัน จากเดิมท่ีเชิญนายปเตอร เอฟ ดรักเกอร "กูรู" ดานการบริหาร
จัดการ มาเปนผูบรรยาย แตนายดรักเกอรเกิดลมปวยกะทันหัน  
 
หัวขอท่ีผมจะพูดถึงตอไปนี้ วาดวยการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบอยางยิ่งตอธุรกิจ วิถีชีวิต และสังคมของเรา ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงดวยความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนทุกขณะ โดยเฉพาะในปจจุบัน  
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสรางความซับซอนสับสน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี สงผลให
วัฒนธรรมความเปนอยูของเราเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยแท นับตั้งแตเร่ิมมีการปฏิวัติเทคโนโลยีขอมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งผมเรียกวาเปนคลื่นลูกท่ี 3 นั้น จะเห็นวาเปนการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญมาก แมจะเริ่มตนเมื่อประมาณ 
20 กวาปมาแลว แตผลกระทบยังคงเกิดขึ้นตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  
 
สิ่งท่ีเราควรตระหนักก็คือ ความเร็วท่ีเพิ่มขึ้นและรูปแบบก็มีพลวัต มันมิใชภาพในแนวราบท่ีจะพยากรณอนาคตได
งายๆ อีกทั้งความเปล่ียนแปลงดังกลาวมีความผกผันอยูตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลสําคัญท่ีวา ทําไมเราจึงตองเตรียม
รับมือกับมันอยางทาทาย  
 
การพัฒนาดานเทคโนโลยีทําใหหลายประเทศเกิดจลาจล ท้ังดานเชื้อชาต ิศาสนา โรคติดตอ สิ่งสําคัญท่ีเราตองยอมรับ
คือ การกระจายตัวของเทคโนโลยีไปในประเทศโลกท่ีสามและเอเชีย เกี่ยวของกับการศึกษาอยางแทจริง มหาวิทยาลัย



และสถาบันการศึกษา ไมวาในจีน ญ่ีปุน อินเดีย ไทย และมาเลเซีย ควรเตรียมตัวรับมือ แตก็พบวาองคความรูใหมๆ ท่ี
เกิดข้ึนยังไมทันการพัฒนาของเทคโนโลยี จนถึงปจจุบันการศึกษาก็ยังเปนธุรกิจท่ีตองปรับตัวมากจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยี  
 
ในดานธุรกิจ เทคโนโลยีใหมๆ กอใหเกิดการพัฒนาระบบการผลิตใหม ทําใหรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมสับสน
ยุงเหยิงย่ิงข้ึน ผูบริหารองคกรตองปรับตัวอยางรวดเร็วเชนกัน ตองสราง "เครือขาย" เพื่อชวยใหรับรูขอมูลขาวสารได
อยางคลองตัว และตัดสินใจไดรวดเร็วเทาทันการเปล่ียนแปลง  
 
Resyncronization อาจเปนเรื่องยากตอการทําความเขาใจเพื่อใหเกิดการผสมระหวางหนวยงานเล็กๆ แตละ
หนวย ผสานตลาดเล็กๆ แตละตลาดเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม การผสานความรวมมือดังกลาว ยังคงเปนรูปแบบท่ีตอง
ศึกษากันตอไป  
 
รูปแบบการผลิตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเปนคล่ืนลูกท่ี 2 นั้น กอใหเกิดการพลิกกลับของกระบวนการผลิตท่ี
เรียกวา Massification หรือการผลิตสินคาจํานวนมาก เพื่อประหยัดตนทุน แตปจจุบันตองเปล่ียนมาเปน 
Demassification หรือการผลิตสินคาตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะกลุมเล็กๆ เชน การผลิตรถยนต
ฟอรดในยุคกอน ถือเปนระบบ Mass ท่ีผลิตรถสีเดียวแบบเดียวจํานวนมากๆ แตปจจุบันความตองการหลากหลาย
ข้ึน Demass ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตทําใหเกิดรถในแบบและสีสันตางๆ ตอบสนองตลาดที่แยกยอยเปนกลุม
เล็กกลุมนอย  
 
ในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน อเมริกายุคเกามีสถานีโทรทัศนใหเลือกชมเพียง 3 สถานีใหญ แตปจจุบันมีกวา 100 
ชอง เพื่อเปนทางเลือกมากขึ้น ธุรกิจอื่นๆ ก็ตองหันมาทําความเขาใจวิธีการผลิตสินคาและบริการเพื่อตลาดเฉพาะกลุม
เล็ก ซึ่งหากธุรกิจสามารถครองตลาดกลุมเล็กๆ ไดหลายกลุม ก็เทากับไดครองตลาดเพิ่มมากข้ึนเชนกัน  
 
ในสังคมอเมริกัน เราพอมองเห็นผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปล่ียนจากยุคคล่ืนลูกท่ี 1 สังคมสวนใหญเปนสังคม
ชนบท ครอบครัวใหญ อาศัยรวมกัน เพื่อชวยกันทําการเกษตร เมื่อมาสูคล่ืนลูกท่ี 2 ระบบอุตสาหกรรมทําใหขนาด
ครอบครัวเล็กลง แตละคนมีหนาท่ีตองรับผิดชอบ การแขงขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเขาสูคล่ืนลูกท่ี 3 ซึ่ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือนหลัก หนวยยอยทางธุรกิจหรือสังคมก็จะมีบทบาท
ชัดเจนมากข้ึนดวย  
 
เชนเดียวกับการแบงงานกันทําในหนวยงานของภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม ที่ตางมีหนาท่ีรับผิดชอบของตนเอง แต
โยงใยกันเปนเครือขาย การปรับโครงสรางธุรกิจในอนาคต ก็จะออกมาในรูปของเครือขาย(network) มากขึ้น
เชนกัน  
 
การมองภาพความเปล่ียนแปลง อยาไปมองท่ีจุดใดจุดหนึ่ง แตตองดูภาพรวมท้ังการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
อาจรวมถึงศาสตรและวิถีชีวิตดวย เพราะการตัดสินใจของผูบริหารตองอยูบนพื้นฐานขอมูลท่ีรอบดาน เพราะทุกอยาง



เชื่อมตอกันหมด ประเทศหนึ่งเกิดโรคติดตอรายแรง ประเทศใกลเคียงก็พลอยไดรับผลกระทบตามไปดวย  
 
แมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นรวดเร็ว และการปรับตัวก็ตองเร็วตาม แตก็ตองปรับอยางมีกลยุทธ ตองรูวาปรับเปล่ียน
เพื่อใคร เปาหมายใด เหมือนการข้ึนเคร่ืองบินที่คุณตองรูจักเลือกสายการบิน และรูท่ีหมายท่ีจะไป  
 
เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปบนฐานความรูเปนสําคัญ ประเทศไทยเองก็ตองตอบรับเทคโนโลยีใหมๆ อยางเทาทันดวย ไม
วาจะเปนการฝกฝน เรียนรู เพราะมิฉะนั้นก็จะไมสามารถติดตามความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได  
 
ในภูมิภาคเอเชียมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน บางคร้ังอาจเกิดการปะทะกันระหวางวัฒนธรรม เชน คริสตกับอิสลาม แต
ในความหมายของผม มิไดชี้ไปท่ีศาสนา หากแตเปนรูปแบบวิถีชีวิตมากกวา การปะทะกันเหลานี้เกิดจากการเปล่ียน
วิถีชีวิตท่ีมีเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน  
 
สําหรับประเทศไทยกลาวไดวา เปนประเทศท่ีผสมผสานระหวางคลื่นลูกท่ี 1 คล่ืนลูกที่ 2 และคล่ืนลูกที ่3 ไป
พรอมๆ กัน เพราะไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญยังทําการเกษตร มีสภาพชีวิตเปนครอบครัวใหญ 
รายไดไมมาก และทํางานตามฤดูกาล ในขณะเดียวกัน ไทยก็มีอุตสาหกรรมที่กําลังพัฒนาดวยเทคโนโลยี เชน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตรถยนต และอื่นๆ สวนการพัฒนาซอฟตแวรและเทคโนโลยี ก็มีการศึกษาในสวนนี้ดวย
เชนกัน  
 
ประเทศในโลกตะวันตกแตกตางจากโลกตะวันออก เพราะมีชองวางทางดานเทคโนโลยี แตเราก็ปฏิเสธไมไดวา คล่ืน
ลูกท่ี 3 กําลังเกี่ยวของกับเราทุกคน  
 
มีคนโตแยงวา ความคิดใหมและเทคโนโลยีใหมไมไดชวยขจัดปญหาความยากจน ซึ่งผมไมเห็นดวย เทคโนโลยีอาจ
ไมไดชวยใหคนจนเขาถึงได เพราะเหมาะกับคนบางกลุม แตก็เปนเครื่องมือชวยคล่ีคลายปญหาความยากจนได เชน 
การนําเครื่องจักรไอน้ํามาใชในการพัฒนาเกษตรกรรมในโลกตะวันตก ก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเปนเกษตรอุตสาหกรรม 
สามารถเพิ่มผลผลิตไดมากข้ึน เกิดจากแปรรูปสินคาเกษตร มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต สุดทายก็สงผลใหวิถี
ชีวิตความเปนอยูดีข้ึน ปญหาความยากจนก็บรรเทาลง แมวาจะไมหมดไปก็ตาม  
 
คุณจะพบวาปจจุบันคอมพิวเตอรชิปผลิตออกมาจํานวนหลายแสนลานชิ้นทุกวันบนโลก และเพิ่มมากข้ึน เร็วข้ึนทุกป 
จากชิปธรรมดา พัฒนามาเปนซูเปอรคอมพิวเตอร กาวมาอีกข้ันเปนดิจิตอล ใชงานงายดวยสวิตชปุมเปดปด ใน
ประเทศไทย การเขาถึงอินเตอรเน็ตมีประมาณ 4.8 ลานคน อาจไมมากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร แตถือเปน
อัตราสูงเมื่อเทียบกับการเขาถึงอินเตอรเน็ตของประเทศเพื่อนบาน และไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเขาถึง
เทคโนโลยีไดมากย่ิงข้ึน  
 
ประเด็นสําคัญคือ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตไมมีทางหายไป นับวันแตจะเพิ่มขึ้น และทําใหเกิดการวิวัฒนาการท่ี
ย่ิงใหญ  



 
ในคืนท่ียานอวกาศรอนลงเหนือดาวอังคาร มันทําใหเรารูสึกไดวาเทคโนโลยีไดเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ไมมีวันหยุดนิ่ง 
และทําใหเราคนพบสิ่งใหมๆ ท่ีเปนประโยชนมากข้ึน ไมวาจะเปนยารักษาโรค วัคซีนตัวใหม เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เครื่องมือแพทยท่ีมีขนาดเล็กลงเพื่อสามารถชวยชีวิตมนุษยและ
รักษาโรคบางอยางที่เดิมไมสามารถรักษาได  
 
แลวเราก็จะพบวา Demassification ก็ไมไดหายไปไหน เรายังคงพัฒนาเทคโนโลยีตอไป เพื่อตอบสนองความ
ตองที่ละเอียดออนมากย่ิงข้ึน  
 
นี่คือจุดเปล่ียนทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตรในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ถือเปนกาวท่ียิ่งใหญของเรา เราตอง
ยอมรับวาเทคโนโลยีนั้นไมสามารถเขาถึงไดทุกระดับชั้น แตผลของมันตางหากท่ีเขาถึงคนทุกระดับชั้นได ตัวอยาง 
ในชวงแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักเศรษฐศาสตรบอกวา เคร่ืองจักรไอน้ําไมสามารถเปนเครื่องมือพัฒนา
เศรษฐกิจได และถัดมาไมนานมีการพยากรณวาจะเกิดการขาดแคลนอาหารในอินเดีย เพราะไมสามารถผลิตอาหารให
เพียงพอกับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วได แตความจริงอินเดียสามารถผลิตผลผลิตไดมากถึง 3 เทาจาก
เดิม จนสงออกได นี่คือผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยี ที่ชวยแกปญหาความยากจนได  
 
ในขณะนี้ไทยอยูในชวงการเปล่ียนท่ีผสมผสานของคล่ืนท้ัง 3 ลูก และกําลังรอเวลาเขาสูคลื่นลูกท่ีสามอยางเต็มตัว 
ประเทศโลกท่ีสามเตรียมจะเขาสูคล่ืนลูกท่ีสามประมาณป 2030-2050 ไทยยังพึ่งพาจีนในบางสวน แตในอีก 40 
ปขางหนาไทยอาจเปล่ียนแปลงตัวเองเขาสูรูปแบบของคลื่นลูกท่ีสาม  
 
อินเดียคลายคลึงกับไทย เพราะมีการพัฒนาท่ีผสมผสานกันของคล่ืนทั้ง 3 ลูก โดยเฉพาะการพัฒนาดานซอฟตแวรท่ีมี
มากจนสงออกได เพราะตางประเทศเขามาลงทุนและถือเปนจุดแข็งสําคัญท่ีทําใหอินเดียกลายเปนตลาดท่ีนาสนใจ อีก
ท้ังอินเดียก็มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาไปอยางรวดเร็วดวย  
 
แมแตจีนเองก็มีทาทีสนใจตออุตสาหกรรมในคล่ืนลูกที่สามมากพอสมควร หนังสือท่ีผมเขียนหลายเลมขายดีในจีน 
แมแต เต้ิง เสี่ยว ผิง ก็ใชขอมูลเหลานี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จีนกําลังมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ
มากขึ้น จีนถือเปนตลาดใหญ เมื่อเทียบกับไทยแลวอาจพัฒนาไดชากวา ไทยจึงไดเปรียบในเร่ืองขนาดตลาด และการ
พัฒนาความรูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนาจะถือเปนโอกาสท่ีดีสําหรับเขาไปเปนผูผลิตเพื่อปอนตลาดจีนดวย  
 
ในภาคเกษตรกรรมเองก็แบงออกเปนคลื่นลูกท่ีหนึ่งและสองเชนเดียวกัน และสามารถพัฒนาตอยอดออกไปเปน
เกษตรกรรมในคลื่นลูกท่ีสาม ซึ่งนาจะเปนอนาคตสําหรับประเทศไทย โดยยังตองศึกษาตอไปวาจะพัฒนาออกมาเปน
รูปแบบใด เชน แมแตเทคโนโลยีดาวเทียมก็สามารถนํามาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใชบอกพิกัด
ลักษณะทางภูมิศาสตร และชวยพัฒนาระบบการเกษตรยุคใหมท่ีไดผล  
 
ประเทศไทยจึงมีโอกาสเปนผูนําในการพัฒนาการเกษตรเขาสูคลื่นลูกท่ีสาม เพราะในเอเชียยังไมมีประเทศใดท่ีเนน



และใหความสําคัญในเร่ืองนี้เหมือนไทย  
 
ถึงเวลาแลวที่เราตองเปล่ียนอุตสาหกรรมการเกษตรจากคล่ืนลูกที่หนึ่ง มาเปนลูกที่สอง และคลื่นลูกท่ีสาม แมจะมี
ปจจัยท่ีทําใหการพัฒนาชะงักงัน เชน วิกฤตเศรษฐกิจ แตเปล่ียนแปลงก็ยังดําเนินตอไป คนรุนใหมจะมีบทบาทสําคัญ
ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและอนาคตสังคมเศรษฐกิจในคลื่นลูกท่ีสามตอไป  
 
เราตองเตรียมตัวรับความทาทายจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนาและเติบโตของเทคโนโลยี สิ่งที่เราตอง
เผชิญ มิใชเพียงโฟกัสอยูท่ีเพียงธุรกิจของเรา แตหมายรวมถึงการติดตอสัมพันธกับองคกรท้ังในและตางประเทศ  
 
ท้ังรัฐบาล องคกรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา กําลังเผชิญกับความทาทาย และเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแลวอยางรวดเร็ว
ในยุคของการพัฒนาคล่ืนลูกท่ีสาม 


