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“๕ ประเด็นท่ีน่าจับตามอง ในปี ค.ศ.๒๐๒๒” 

 จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้น
ของปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ซึ่งนับว่าเป็นการยากต่อการคาดการณ์ความเป็นไป
ได้ในอนาคต ท าให้โครงการ CSIS Economics Program ภายใต้ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศ (Center for Strategic 
and International Studies: CSIS) ซึ่ ง เ ป็ น Think Tank 
ด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ถึงอนาคตถึงประเด็นที่ 
น่าจับตามองในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ จ านวน ๕ ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. เศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 :  
 โดยล่าสุดเช้ือ COVID สายพันธุ์ใหม่ Omicron ท่ี WHO ประกาศ
ให้ เป็ นส ายพันธุ์ ร ะ ดับ ท่ี น่ ากั ง วล  ( Variants of Concern) จาก
ความสามารถในการแพร่กระจายเช้ือได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ซึ่งส่งผล
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ได้วิเคราะห์ว่าการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID ท่ียืดเยื้อจะส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ลดลงท่ัวโลก ส าหรับรัฐบาล
บางประเทศท่ีต้องการควบคุมการแพร่ระบาดตามยุทธศาสตร์  
“Zero COVID” จ า เป็ น ต้อง ให้ ความส า คัญกั บปัจ จั ย ท่ีมี ผ ล ต่อ 
ความสมดุลระหว่างมาตรการทางด้านสาธารณสุขกับการอนุญาตให้
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างไม่จ ากัด  
  ส าหรับประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจยินดีจะ
ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ขณะท่ีประเทศท่ีอยู่ ในช่วง 
การพัฒนาเศรษฐกิจหรือประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)  
และประเทศก าลังพัฒนายังคงมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาด 
ของ Omicron ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเข้าถึงวัคซีน ส่งผลให้ต้อง
เผชิญกับอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินและข้อจ ากัดของห่วงโซ่อุปทาน 
ท้ังน้ี อัตราเงินเฟ้อในช่วงแรกของการแพร่ระบาดเกินการคาดการณ์ 

ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางอื่น ๆ เข้มงวดต่อ
นโยบายทางการเงินมากยิ่งข้ึน ส าหรับกลุ่มประเทศ G7 และ G20 แม้ว่า
อัตราเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ส่วน
ใหญ่จะลดลง แต่ส าหรับสินค้าบริโภคและด้านพลังงานกลับเพิ่มข้ึน  
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน 
        ส าหรับนโยบายท่ีเข้มงวดของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อาจน าไปสู่
อัตราดอกเบี้ยของโลกสูงข้ึน รวมถึงหน้ีท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
ของประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยโครงการขยายเวลาการผ่อนปรนหน้ี 
ภายใต้ช่ือโครงการ Catastrophe Containment and Relief Trust 
(CCRT) ของ IMF ท่ีผ่อนปรนช าระหน้ีจะสิ้นสุดในต้นปี ค.ศ. ๒๐๒๒ 
 ๒. ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก :  
 ใ นปี  ค . ศ . ๒ ๐ ๒ ๒  ถื อ ว่ า เ ป็ นก า รทดส อบ ฝ่ า ยบริ ห า ร 
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ว่าจะสามารถพัฒนาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้หรือไม่ รวมถึงสร้าง
ความน่าเช่ือถือต่อแผนการดังกล่าวกับพันธมิตรและหุ้นส่วนในเอเชีย 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณท่ีแสดงความสนใจในการเข้าร่วมข้อตกลง 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP) หรือข้อตกลงทางการค้าท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสุดยอดผู้น าระดับภูมิภาคอินโด
แปซิฟิกท่ีผ่านมา ไบเดนได้ประกาศกรอบความร่วมมือท่ีเรียกว่า " Indo-
Pacific Economic Framework" (IPEF) โ ดยก รอบความ ร่ ว มมื อ
เศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกน้ีมี ๖ หัวข้อท่ีน่าสนใจท้ังน้ี ข้อตกลงดังกล่าวมี
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันท้ังเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี
ดิจิทัล ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน พลังงานสะอาด โครงสร้าง
พื้นฐาน และมาตรฐานแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญทางเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคน้ี 
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ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ  
กองบญัชาการกองทพัไทย 

                                                                                                         จัดทำโดย ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบันวชิาการปอ้งกนัประเทศ   

 เศรษฐกจิหลังวิกฤต COVID-19 ยังคงเป็นตัวแปรส าคัญส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
การยดืเยือ้และกลายพนัธุข์องเชือ้ COVID ส่งผลใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) ทั่วโลกลดลงถึง 
๕.๓ ล้านล้านดอลลาร์ในอีก ๕ ปีข้างหน้า รวมถึงจะต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกถึง ๑๒.๕ ล้านล้าน
ดอลลาร์ ซึ่ง IMF แจ้งเตือนว่าประเทศที่มีรายได้ต่ าบางประเทศอาจต้องเผชิญกับ “ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย” นอกจากนี้  โครงการ CSIS Economics Program ยังได้วิเคราะห์ประเด็นที่น่าจับตามองใน 
ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ไว้อีกหลายประเด็น...  



 ๓. การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ-จีน :  
 แม้ว่าฝ่ายบริหารของไบเดนยังไม่มียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
จีนโดยตรง แต่โดยภาพรวมจีนก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกเน้นย้ ามาโดย
ตลอด โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยังคงเป็น
ประเด็นที่ส าคัญในล าดับแรกของสหรัฐฯ ไบเดนยังคงด าเนินนโยบาย
การเสริมสร้างการคัดกรองการลงทุนและการควบคุมการส่งออก
ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 
        กฎระเบียบฉบับใหม่ตามนโยบาย “Buy American” ภายใต้ 
ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ มีการเข้มงวดมากกว่ารัฐบาลชุดก่อน เน้นการดึง
กลับของสินค้าเกือบทุกชนิดในระบบ ตั้งแต่สินค้าอุปกรณ์การแพทย์
ไปจนถึงสินค้ายุทธภัณฑ์ โดยการก าหนดการจัดซื้อตั้งสินค้า เช่น 
รถยนต์และการก่อสร้าง จะต้องมีส่วนประกอบหรือช้ินส่วนที่ผลิต
ภายในสหรัฐฯ ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๒๙ ต้องมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
๗๕ (ปัจจุบันร้อยละ ๕๕) นอกจากน้ี บริษัทผู้รับเหมาโครงการ 
ของภาครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ทราบด้วย 
       ขณะท่ีจีนยังให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
โดยรัฐบาลจีนประกาศกฎระเบียบที่มุ่งควบคุมภาคส่วนเทคโนโลยี
ผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความพอเพียงและความยืดหยุ่นมากข้ึน 
ผ่าน “ยุทธศาสตร์ วงจรคู่ขนาน (Dual Circulation)” ซึ่ ง เป็น
แผนการพัฒนาและหนทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของจีนในระยะ
ข้างหน้า ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การปฏิรูปทั้งด้านอุปสงค์เพื่อเพิ่ม
ก าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศและให้ความส าคัญกับการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับด้านอุปทานเพื่อส่งเสริมให้บริษัทและอุตสาหกรรมของจีน
และลดการพึ่งพาการผลิตและปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ  
 ๔. สกุลเงินดิจิทัล :   
 สกุลเงินดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนโดยหลายประเทศทั่วโลก
ต่างก็เริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมากยิ่งขึ้นทั้งที่ออกโดยภาคเอกชน เช่น 
Cryptocurrency และสกุลเงินดิจิ ทัล ท่ีออกโดยธนาคารกลาง 
(CBDC)  ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ จะมีหลายประเทศน าสกุลเงินดิจิทัลท่ี
ออกโดย CBDC เข้ามาในระบบอย่างเป็นทางการและสกุลเงินดิจิทัล
ของเอกชนมาใช้เพิ่มเติมด้วย โดยประเทศบาฮามาสเป็นรัฐบาลแรกที่
มีการจัดต้ังโครงการน าร่อง CBDC ขณะที่โครงการน าร่องของจีนใน 
CBDC คือ “เงินหยวนดิจิทัล (e-CNY)” โดยจีนมีแนวโน้มท่ีจะ
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ e-CNY ในช่วงกีฬาโอลิมปิก 
ฤดูหนาว ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในบอสตัน (FED) และสถาบัน 
MIT จับมือท าการวิจัยเกี่ยวกับสกุลเงิน “ดอลลาร์ดิจิทัล”  
 ส าหรบัสกลุเงนิดิจทัิลของเอกชนของสหรัฐฯ มีหน่วยงานก ากับ
ดูแลทางการเงินของสหรัฐ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย ธนาคารกลาง
สหรัฐ (FED), ส านักงานผู้ควบคุมเงินตราสหรัฐ (OCC) และสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากสหรัฐ(FDIC) ร่วมมือกันจัดต้ัง "ทีมบูรณาการร่าง
นโยบาย" เพื่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับ Cryptocurrency  
และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัยส์หรฐัฯ (SEC) 
 ๕. โครงสร้างพื้นฐานบนต าแหน่งวงโคจรของโลก : 
 การแข่งขันเทคโนโลยีด้านดาวเทียมส าหรับการเช่ือมต่อระบบ
ท่ัวโลกในพื้นท่ีอวกาศก าลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มดาวเทียมใหม่ในวงโคจรระยะต่ า (Low-Earth Orbit: LEO)  
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก      
  ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ โครงการ Starlink ของบริษัท SpaceX  
มีความพยายามขยายพื้นท่ีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจร
ระยะต่ า (LEO) ขณะท่ีบริษัท OneWeb บริษัทคู่แข่งของ SpaceX 
ได้วางแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
บนอวกาศ โดยล่าสุดได้ปล่อยดาวเทียมวันเว็บ (OneWeb) ส าหรับ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ นอกจากน้ี ยังมี
โครงการ Project Kuiper (โครงการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม)  
ของบริษัท Amazon ท่ีจะสร้างเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรระยะต่ า 
(LEO) โดยจะท าการปล่อยดาวเทียมต้นแบบสองดวงแรกในช่วงไตร
มาสท่ีสี่ของปี ค.ศ. ๒๐๒๒ เพื่อให้ครอบคลุมอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ ส าหรับการให้บริการชุมชนในชนบทและพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ียากต่อ 
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตแบบด้ังเดิม  
ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีคล้ายคลึงกับโครงการ Starlink ของบริษัท SpaceX 
ท้ัง น้ี ปัจจัยของความส า เร็จ ดังกล่าวมีหลายประการด้วยกัน  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดตัว ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดาวเทียม 
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  
 กล่ า ว โ ดยส รุ ป  โครงการ  CSIS Economics Program  
ได้วิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าจับตามองในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ไว้ท้ังหมด  
๕ ประเด็น คือ (๑) เศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19  
(๒) ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (๓) การแข่งขัน
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน (๔) สกุลเงินดิจิทัล และ (๕) โครงสร้างพื้นฐาน
บนต าแหน่งวงโคจรของโลก ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี สามารถบ่งช้ี
ได้ว่าสถานการณ์โลกใน ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ น่าจะยังคงมีความไม่แน่นอน
และสลับซับซ้อนต่อไป การแข่งขันของชาติมหาอ านาจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังคงมีความเข้มข้นสูงและท่ีส าคัญ 
คือ สถานการณ์เหล่าน้ีครอบคลุมในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและการทหาร 
 
 
   ที่มา:  https://www.csis.org/analysis/five -things-
watch-2022 
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