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พื้นที่แหงอนาคตและชุมชน
- GREATER BAY AREA -

Greater Bay Area (GBA)
หมายถึงพ้ืนท่ีบริเวณอาวกวางตุง ฮองกง และมาเกา
ซ่ึงประกอบดวยเมืองสําคัญ 11 เมือง ไดแก เขตปกครอง
พิเศษ 2 เขต (HKSAR และ Macau SAR) และเมืองสําคัญ
อีก 9 แหงบริเวณ Pearl River Delta ไดแก กวางโจว
เซินเจ้ิน จูไห โฝซาน หุยโจว ตงกวน จงซาน เจียงเหมิน
และเจาช่ิง มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 56,000 ตารางกม.

ขอมูล GDP ในป พ.ศ.2559 ช้ีใหเห็นวา GDP บริเวณ GBA
มีมูลคาสูงถึง 1.3 ลานลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงมากกวาเขต
อาวซานฟรานซิสโกถึงสองเทา นอกจากน้ีพ้ืนท่ีในเขต GBA
ยังมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ

ประเทศจีนนําเคร่ืองมือ Causal Layered Analysis
มาใชวิเคราะห GBA ในป 2050 โดยเนนการวิเคราะห
ดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และนิเวศวิทยา อยางไรก็ตาม
ประเทศจีนรายงานวา “ความหลากหลายของมุมมอง
ฉากทัศน” ท่ีเกิดข้ึนใน GBA ไมใชจีนเพียงชาติเดียวท่ีจะ
เปนผูกําหนดอนาคต แตนักอนาคตศาสตรท่ีอยูในกลุม
ประเทศ ASEAN จะตองรวมมือเปล่ียนแปลงอนาคต
ของ GBA รวมกัน

Futurist Circle
เปนองคกรอิสระในประเทศจีน กอต้ังข้ึนเพ่ือเช่ือมโยง
เครือขายนักอนาคตศาสตร ผูกําหนดแนวโนม ผูนํา
ดานนวัตกรรม และนักเปล่ียนแปลงเขาดวยกัน โดยใช
การมองอนาคตเชิงกลยุทธเปนเคร่ืองมือ นอกจากน้ี
ยังมีบทบาทในการเปดมุมมองของอนาคตท่ีตองการ
อนาคตทางเลือก และชวยผลักดันขีดความสามารถ
ของเยาวชนในการใชเคร่ืองมือดานอนาคตศาสตร
ประกอบดวย

Pop-up Event
การจัดนิทรรศการตามท่ีตางๆ ชวยสงเสริมการเรียนรู
และเสนอมุมมองท่ีแปลกใหมจากเยาวชนจีน

Symbol
การใชสัญลักษณเปนการสรางสภาวะปจจุบัน อัตลักษณ
และตัวตนของบุคคล ท่ีกลายเปนสภาวะความเปนจริง
ในรูปแบบสัญลักษณของอนาคต

Borderless Existence
โลกท่ีไรพรมแดนกอใหเกิดความหลากหลาย และความ
เทาเทียมกันในเช้ือชาติและเพศเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการ
บริโภคและปญหาอ่ืนๆ ก็จะตามมามากข้ึนเชนกัน
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ผูแขงขันที่นาจับตามองในเทคโนโลยี AI
- SOUTH KOREA -

Digital Idealists
เปนแนวคิดท่ีเกาหลีใตกําลังผลักดันใหการใช AI เกิดข้ึนกับสังคมทุกรูปแบบ
และหวังใหเกิดผลกระทบอยางกวางขวางในอนาคตอันใกล โดยครอบคลุม 4 ประเด็น

เกาหลีใตกําหนดวิสัยทัศนไววา ภายในป 2020 เกาหลีใตจะเปน ศูนยกลางความ
เปนเลิศทางดานขอมูล และเปน 1 ใน 4 ผูนําดานปญญาประดิษฐ หรือ Artificial
Intelligence (AI) โดยรัฐบาลไดสนับสนุนทุนวิจัยใหแกบริษัทเอกชนสูงถึง 21
ลานดอลลารสหรัฐ ในการเปดโรงเรียนเพ่ือการศึกษาดาน AI โดยเฉพาะ

Literature Review
การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา เปนการรวบรวมขอมูล
ดาน AI เพ่ือสรางฐานขอมูลเพ่ือการเขาถึงและการศึกษา
ในอนาคต

Intensive Individual Interviews
การสอบถามผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพ่ือหารือแนวทาง
ดานการพัฒนา เพ่ือนําไปสูงสังคม AI โดยสมบูรณ

Focus Groups
การศึกษา AI เฉพาะดาน เปนการศึกษาและประยุกตใช
AI เฉพาะดาน เชน การใชงานระบบบานอัจฉริยะ (Smart
Home Systems) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความปลอดภัย
(Security)

ความสะดวกสบาย
(Convenience)

วิถีชีวิต
(Wellbeing)

อิสรภาพ
(Freedom)
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นโยบายการคมนาคมแหงอนาคต
- singapore -

สิงคโปรไดนําการกําหนดนโยบายสาธารณะ เชน การวางแผนระยะยาว
มาใชในการสรางเมืองต้ังแตป 1965 จนถึงปจจุบัน โดยเคร่ืองมือการ
มองอนาคตไดเขามามีบทบาทในการกําหนดขีดความสามารถและโอกาส
ในการสรางเมืองใหกลายเปนขุมสมบัติของภูมิภาค ASEAN

หนวยงานดานการวางแผนและการบริการขนสงในประเทศสิงคโปร พัฒนาระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก และมุงพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางของชุมชนภายใน 1 ชวงอายุคนท่ีจะถึง โดยระบบการขนสงท่ีจะถูกพัฒนาข้ึนในทุกมิติ ไดแก

Maritime and Offshore Industries
การขนสงทางเรือและอุตสาหกรรมทาเรือ มุงสงเสริม
การสรางนวัตกรรมในพ้ืนท่ีการทาแบบดิจิทัล และ
พัฒนาเทคโนโลยีการทาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

Land and Transport
การคมนาคมภาคพ้ืน มีกฎหมายควบคุมท้ังระบบ
รถบัสโดยสารสาธารณะ และระบบราง การออกแบบ
เสนทางเพ่ือเอ้ือประโยชนตอวิถีชีวิตคนในชุมชน
การแบงปนรถโดยสารในการเดินทาง รวมถึงการ
พัฒนายานพาหนะระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนสงทางบกใหมีราคาท่ีถูกลง รวดเร็วข้ึน รวมท้ัง
ความปลอดภัยท้ังตอผูโดยสารและผูรวมใชเสนทาง
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กรอบการศึกษารูปแบบใหม
- bangladesh -

รัฐบาลบังคลาเทศ จัดต้ัง “Tech Bangladesh” โดยมีพันธกิจท่ีสําคัญ
ในการใหการศึกษาดานอนาคตศาสตรแกเยาวชน และสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของรัฐบาล ผูนํา และผูวางนโยบายภาครัฐ รวมถึง
รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนเก่ียวของท้ังทางตรงและ
ทางออมในการสรางระบบนิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem)
เพ่ือนําไปสูการสรางอนาคตทางการศึกษาท่ีตองการ

นโยบาย “a2i” (Innovation for All) เปนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเรงการ
บริการทางนวัตกรรมแนวหนาและการสนับสนุนการออกแบบอนาคตท่ี
ตองการ เพ่ือกาวไปสูป 2041 ดวยเคร่ืองมือการพยากรณยอนหลัง
(Back-Casting)

การบอกเลาเร่ืองราว (Storytelling) เปนการแลกเปล่ียนเร่ืองราวเพ่ือการ
ออกแบบอนาคตท่ีตองการรวมกัน โดยการสงเสริมใหเยาวชนมีพ้ืนท่ีแสดง
ความคิดเห็นท่ีนอกเหนือจากในโรงเรียน และการเรียนรูโดยตรงจากปญหา

Awareness
การสรางความตระหนักใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ
องคกรเอกชน ดวยการสรางความสัมพันธกับชุมชน
ทองถ่ินเพ่ือสรางเครือขายชุมชนและรวมมือพัฒนา
เครือขายชุมชนรวมกัน

Workshop
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการรวบรวมแนวคิดจาก
ผูมีสวนเก่ียวของในดานน้ันๆ เพ่ือพัฒนาเปนนโยบาย
เชิงกลยุทธ โดยมุงเปาไปท่ีการอบรมบุคลากรทาง
การศึกษา เชน ครู ใหมีทักษะทางอนาคตศาสตร
เพ่ิมมากข้ึน


