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https://www.youtube.com/watch?v=OsvFDYM5lkU
https://www.youtube.com/watch?v=SEonM8vf7ng


Global Megatrends 
Population and 

demographic  
shift 

Climate change  
& Resource  

Scarcity 

Shift in 
Economic power  

&  
interconnectedness 

Megatrends Description 

• Growing world population – 8.3 billion people will live on earth 

• Aging society – Median age will increase by 5 years to 34 years old;  
economic growth might decline in “aging” countries 

• Increase urbanization – 59% of the world population will live  in cities 

• Technology diffusion – technology will spread at high speed throughout  
the world 

• Power of innovation – innovations will change our lives 
• Age of life sciences – challenged by demographics, boost by R&D 

• On-going globalization – Exports and FDI will grow faster  than GDP 

• BRIC – the new power house – their GDP will grow faster than GDP 

• Beyond BRIC – Strong growth for ASEAN 5 

• Power shift – to networks and coalitions 

 

Technological  
revolution 

4th Generation  
Warfare 

Energy 

Infrastructure 

Food 

Environment 

National Security 

Science & Technology 

Macro economic 

Education & Training 

Culture & Heritage 

• Energy – Global primary energy consumption will increase 26% 

• Water – Half of the world population will be living in areas of scarce water 

• Food– Rising food demand 

• Climate change – Increasing CO2 emission, global warming, and ecosystem 

• 4th generation warfare – power shift to non-state actors (ISIS,Taliban) 

• New types of threat– WMD, Attack on soft targets, Nuclear, Satellite disrupt 

• More lethal weaponry – advance technology and space weaponization 

Key Areas 

Macro economic 
Social Protection 

Healthcare 

Infrastructure 

Urbanization 

Individual  
Empowerment 

• Middle class power - a new era in which more people will be middle class 
than poor with greater income inequality 

• Know-how based economy – 55% of the people worldwide will complete at 
least secondary education 

• Talent & labor– demand for qualified talent; shortage of labor 

Macro economic 

Governance 

National Security 

Recognition 

 

Individual 

Empowerment 

Source : The National Intelligence Council (USA), ESPAS, PrimeStreet analysis 

Infrastructure 

Demographic shift 



ความเส่ียงและความทา้ทาย ทีส่ าคัญของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า      
Risks and challenges for Thailand in the next 20 years 

 

ปัจจัยและเงือ่นไขภายในประเทศ (Internal factors) 

ปัจจัยและเงือ่นไขภายนอก (External factors) 

โครงสร้างประชากร  เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ ์
วัยเดก็และวัยท างานลดลง 

ข้อจ ากัดด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน ส่งผลต่อ 
ต้นทุนการผลิต และความเป็นอยู่
ของประชาชน 

ความอ่อนแอของ 
การบริหารราชการแผ่นดนิ
จ าเป็นต้องปฏิรูป   
ระบบราชการและการเมือง 
เพือ่ให้เกิดการบริหารราชการทีด่ ี

ความเหล่ือมล า้  ในมิตติ่างๆ  
ส่งผลต่อ.. 
การสร้างความสามัคคีในสังคม  
และเป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับ
ศักยภาพ ทุนมนุษย ์ 

กระแสโลกาภวิัตน ์
การเคลื่อนยา้ยเสรี
ของคน เงนิทุน 

ข่าวสาร เทคโนโลย ี
สินค้า และบริการ 

ศูนยร์วมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจ 
ยา้ยมาเอเชีย  
การรวมกลุ่ม 
ของเศรษฐกิจ 
ในภมิูภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

ส่งผลต่อ 
ภาคธุรกิจ และ
การใช้ชีวิต 

ของประชาชน 

ความเป็นเมือง 
ที่เติบโต 

อยา่งต่อเน่ือง
ภายใต้ข้อจ ากัด
และกฎเกณฑ ์
การใช้พืน้ที่และ
ความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อน  และ
สภาวะภมิูอากาศ 

ที่ผันผวน ก่อให้เกิด 
ภยัธรรมชาติ 

ทวีความรุนแรงมากขึน้ 
เป็นแรงกดดันให้มี 

การผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

น ้ามันปริมาณลดลง  
ราคาแพงขึน้  
และการผลิต 

พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ 

ความม่ันคง 
ทางอาหาร 
ของโลก  

การแยง่ชิง 
แรงงานและเงนิทุน 

จากการเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุ 

ของโลก 

หลักบริหาร 
จัดการที่ดี  
ระบอบ 

ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชน 
มีความเข้มข้น 

มากขึน้ 

ทีม่า การบรรยายเรือ่ง ยทุธศาสตรป์ระเทศไทยใน 20 ปี ขา้งหนา้ โดย พลเอก ชูศกัดิ ์ เมฆสวุรรณ ์สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ/ประธานคณะอนกุรรมการจดัท ายทุธศาสตรแ์ละกรอบการปฏรูิป 



จงแสดงความสมัพนัธ์ ระหวา่ง  
(1) สภาพแวดลอ้มใหม่ของโลก  

กบั  
(2) ผลกระทบต่อการท างานของท่าน... 

อยา่งนอ้ย 3 ประการ 









การปฏิรูปประเทศ  การเป็น “ศูนยก์ลาง” 

  เขม้แขง็ดว้ยตวัเอง  พฒันาส่ิงท่ีมีอยู ่

+ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
+ ศาสตร์พระราชา 
+ บูรณาการ 

+ การบิน 
+ การแพทย ์
+ การศึกษา 

มองหมากให ้“ครบกระดาน” เศรษฐกิจฐานราก + ชุมชนเขม้แขง็ 



กฎหมาย/กฎ/กติกา กระบวนการ 





หอไอเฟล 

เข่ือนฮอลแลนด ์

กาสิโน แอล.เอ. 



น ้า 

เงิน 

ศูนยป์ระชุม เกาะ 



US : A Nation of Makers 
UK : Design of Innovation 

CN : Made in China 2025 
IN : Made in India 

ROK : Creative Economy 



ยทุธศาสตร์ชาติ 
+ โครงสร้างเศรษฐกิจ 
+ การวจิยัและพฒันา 
+ การศึกษา 

การปฏิรูป 

พลงั “ประชารัฐ” 



หากเปรียบ “ประเทศ” เป็น “คอมพวิเตอร์” 
Hardware โครงสร้างพืน้ฐาน 

Software กฎหมาย 

Peopleware ทรัพยากรมนุษย์ 

OS เดิม... “ข้าราชการ” 
ใหม่... “ประชารัฐ” 

ยทุธศาสตร์ชาติ (20 ปี) แผนปฏิรูปประเทศ 





อ 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 



การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 



KHAN academy 

Learning > > Education(study) 

เน็ตประชารัฐ 
เคเบ้ิลขา้มทวปี 

e-Library 

ประเมินค่า (ข่าวสาร+แหล่งข่าว) 









แผนการ ปชส. ทีม ยศ.ฯ.pdf
















ประชารัฐ ปุ๋ยอินทรีย์ - อนินทรีย์.pdf


ยาม้า ยาบ้า 

ปวดหาย บวดหาย 



“... ผมขอฝากไว้ว่า… “การปฏิรูป ก็คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งทีด่ีกว่า”  
แตก่ารเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ จะต้องเริ่มจากตนเองก่อน ต้องหาความรู้ ต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง  
ผมได้ยินค าพูดจากพี่น้องเกษตรกรบางคน ที่เคยมีรายได้น้อย จากการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม  
แตก่ล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เริ่มลงมือท าเลย โดยมีข้อมูล – ค าแนะน าที่ถูกต้อง  
ถ้ามัวแต่กลัว บ่น ไม่พอใจ เราก็จะยึดติดกับวิถีเดิมๆ แล้วเราก็จะไม่มีทาง “ดีขึ้น” ได้อย่างแน่นอน …” 

ศาสตร์พระราชา ปลูกฝังคุณธรรม 

ภารกิจ/ผลงานรัฐบาล การประยุกต์ 

ลักษณะผู้น า (การเปลี่ยนแปลง) 



นิทาน “ลุงตู่” สอนอะไร...? 
เก่ง + ดี เลือกตั้ง 

เข้าแถว ประชาธิปไตย 

ไม้สั้น - ไม้ยาว ปฏิรูป + ปรองดอง 



Equality = SAMEness 

“ความเท่าเทียม” 
Equity = FAIRness 

“ความเสมอภาค” THAILAND 4.0 



ช่องทาง ลักษณะเฉพาะ/พิเศษ 
 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
 

เพิ่มเติม 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพ LINE Group 

(2) ช่องทางอ่ืนๆ  
เช่น เครือข่ายวิทยุชุมชน – หอกระจายข่าว 

(3) เสนอช่องทางใหม่ๆ 
เช่น SMS ในมือถือ 

 
 
 
 





สนุก 
ตลก ข า อารมณ์ขัน คลายเครียด  

เพลง การ์ตูน ล้อเล่น 

สะใจ 
เกรียน ประชด บ่น แดกดัน หยิก 

สาระขัน ประเทศกูมี น้ าซึมบ่อทราย 

สบาย 
ตามใจฉัน ธุระไม่ใช่ ไม่เป็นไร หยวนๆ 

ไม.่..กฎหมาย วินัย เกณฑ์ทหาร 

สติ 
อารมณ์เหนือเหตุผล หลักคิด อ่านน้อย 

ข่าวปลอม บิดเบือน ปั้นน้ าเป็นตัว 









ถ้าสังคมไทยมีความรู้ 
ภาพนี้ก็ไม่สามารถถูกบิดเบือน 

ว่า...เป็นจริง 
 

และคงไม่เกดิกรณทีี่เปน็ข่าว เช่น  
ครูจอมทรัพย์ จากครูแพะ เป็นครูแกะ 
หวยอลเวง ครูปรีชากะสารวัตรจรูญ  
สส.ช่อ ใช้หนังสือ นรม.ชวนแฟลชม๊อบ 

สส.เกษ ภาษี “โกเต็กซ์” 
 

ฯลฯ 



“... แอนโทนี่และครีโอพัตรา  
ถกูพบขณะนอนตายบนพืน้ ณ เมืองแห่งหน่ึง  

ในประเทศอิยิปต์ 
บริเวณใกล้เคียงพบว่ามอ่ีางแก้วแตก  

แต่ไม่พบว่ามบีาดแผลตามร่างกายของท้ังสอง  
นอกจากนี ้จากการชันสูตรเบือ้งต้นทราบว่า 

ท้ังสองไม่ได้ถกูวางยาพิษแต่อย่างใด ...” 

แบบฝึกหัดวิเคราะห์ข่าว.pdf


เป็นค าถาม... “เด็กอนุบาล”  
เด็กไทย – เด็กลาว ตอบทิศทาง “ตรงข้ามกัน” 
การตอบอาศัย...ความรู้ + ประสบการณ์ = เหตุผล 



ความขัดแย้ง 
แบ่งแยก “ชนชั้น” 

 
แบ่งแยก “รุ่น/วัย” 

 
ยามศึก...เรารบ 

ยามสงบ...เราทะเลาะกันเอง 



















ID LINE : terre4332 Smart Phone : 089 123 4332 



รับรู้ เข้าใจ ร่วมมือ ยามวิกฤต / โรคระบาด สังคม 

รับรู้ เข้าใจ เวชศาสตร์ปอ้งกัน / อนามัยชุมชน / กฎหมาย ชุมชน 

รับรู้ การรักษาสุขภาพ (กาย+ใจ) / สวัสดิการ บุคคล 

นวัตกรรม “กลไกการท างาน” 
Crowdsource 
ระบบแจ้งเตือนภัย 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 


