
อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ์ปัจจุบัน ฉากทัศน์ ระยะส้ัน 1-2 ป ี ฉากทัศน์ ระยะกลาง 3-5 ป ี

สหรัฐอเมริกา • สหรัฐอเมริกากําลัง “ถดถอย” ทาง
อํานาจในเชิงสัมพัทธ ์

• สหรัฐอเมริกา ให้ความสําคัญกับไทย
ในฐานะพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร ์

ทั้ง 2 พรรค มีจุดร่วมที่จะบั่นทอนจีน 

เพราะมองว่าจีนและรัสเซีย คือ ภัย
คุกคาม แต่ทั้ง 2 พรรคมีวิธีจัดการที่
แตกต่างกัน 

• Democrat à Neo-Liberal 

Institutionalism เสรีนิยม
เชิงสถาบัน 

• Republican à 

Protectionism ลัทธิกีดกัน
ทางการค้า 

• เงินทุนไหลออกจากจีน โดย
เวียดนามเป็นทางเลือกการ
ลงทุนมากกว่าไทย 

• ความสัมพันธ ์สหรัฐอเมริกา – 

จีน – อินเดีย - ไทย ที่
เปลี่ยนไป 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

• จีนทะยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
• BRI ยังเป็นยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งมี

แผน นโยบาย โครงสร้าง และ
งบประมาณที่เป็นรูปธรรม  

• สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
ยังไม่มีความแน่นอนและยืดเยื้อ 

• จีนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มี
นวัตกรรมเป็นของตน 

• การเมืองการปกครองจีนมี
เสถียรภาพอย่างสําคัญ 

• สภาพเศรษฐกิจของจีนจะไม่เตบิโต
อย่างก้าวกระโดด แต่เจริญเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและคุณภาพ 

• ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
ยังคงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อ
การเมืองระหว่างประเทศ และมี
แนวโน้มจะขยายประเด็นความ
ขัดแย้งไปยังมิติอื่นๆ  

• จีนฟื้ นตัวจากโควิด-19 ได้อย่าง
รวดเร็ว 

• จีนจะกลายเป็นมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจในระดับเดียวกับ
สหรัฐฯ ในขณะเดียวกันจีนก็
ทะยานในทางทหารอย่าง
ต่อเนื่อง 

• นานาประเทศอาจมีความกังวล
และหวาดระแวงเทคโนโลยีของ
จีน 
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• จีนยังคงขยายอิทธิพลเป็นวงกวา้ง
อย่างต่อเนื่อง  

• จีนดําเนินนโยบายทางการทูตแบบ
ตาต่อตาฟนัต่อฟนั 

• BRI จะพัฒนาไปมากกว่าแค่การ
เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

สหภาพยุโรปและ
รัสเซีย 

• สหภาพยุโรปยังคงต้องใช้เวลา
ปรับตัวกับโครงสร้างของสหภาพ
ยุโรปหลังจาก Brexit 

• สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทในฐานะ
สร้างปทัสถานสากล 

• รัสเซียทะยานขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะ
ด้านความมั่นคงทางทหาร เช่น การมี
ส่วนร่วมทางทหารในตะวันออกกลาง
จาก วิกฤติการณ์ไครเมีย ฯลฯ   

• แม้บทบาทในเวทีระหว่างประเทศของ
สหภาพยุโรปจะมีอยู่อย่างจํากัดใน
ปัจจุบัน แต่ยังคงเป็นมหาอํานาจ
ในทางเศรษฐกิจและปทัสถานสากล 

• กระแสชาตินิยม โดยเฉพาะการ
ต่อต้านผู้อพยพ รวมถึงจุดยืนที่
แตกต่างในความสัมพันธ์กับจีนทําให้
ภราดรภาพของสหภาพยุโรปและ
อุดมการณ์ Immanuel Kant ถูก
ส่ันคลอน 

 

 

 

 

• เอกภาพของสหภาพยุโรป
ยังคงถูกท้าทาย 

• โครงสร้างสหภาพยุโรปอาจ
เปลี่ยนแปลงไป 

• ปัญหาผู้อพยพจะยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายสําคัญของ
สหภาพยุโรปที่มีผลกระทบทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 
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เอเชียตะวันออก (ญี่ปุ่น 

& เกาหลีใต้) 
• เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอยู่ใน

ภาวะถดถอย 

• ทั้งสองประเทศมุ่ง “กระจายความ
เส่ียง” ออกจากการแข่งขันทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ
จีน 

• ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แสวงหาโอกาสด้วย
การสร้างพันธมิตรใหม่กับแอฟริกา 
อาเซียน และอินเดีย 

• ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศใน
ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือ
ด้านประวัติศาสตร์ยังดําเนินต่อไป 

• พัฒนาสรรพาวุธอย่างต่อเนื่อง แต่
เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ 

• ญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะร่วมกับ
สหรัฐอเมริกาปิดล้อมจีน ขณะที่
เกาหลีใต้มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าหาจีน
มากขึ้น 

• ความขัดแย้งในทุกมิติของทั้งสอง
ประเทศจะยังดําเนินตอ่ไปจนกว่า
รัฐบาลปัจจุบันของเกาหลีใต้หมด
วาระ 

• เงินลงทุนของทั้งสองประเทศจะไหล
เข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนาม ไทย
เป็นเป้าหมายรอง 

• โควิดเป็นตัวเร่งให้ทั้งสองประเทศ
มุ่งสู่การพัฒนาเชิงดิจิทัลมากขึ้น 

• แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ 

 

• ทั้งสองประเทศจะเน้นการสร้าง 
Soft Power ด้วยการส่ง
สินค้าทางวัฒนธรรมออกสู่โลก 

• ทั้งสองประเทศจะมุ่งสู่การ
พัฒนาเชิงดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ 

อินเดียและเอเชียใต ้ • เอเชียใต้มีการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

• ในมิติเทคโนโลย ีอินเดียเน้นการ
พัฒนาด้าน Software 

• ความขัดแย้งระหว่างอินเดีย และ จีน 

ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนัย
ต่อประเทศไทย 

• ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและจีน
จะเป็นโอกาสสําหรับประเทศไทย 

และอาเซียน 

• Act East / BIMSTEC / Indo-

Pacific จะมีนัยสําคัญต่อระเบียบ
โลก 

หลายประเทศในเอเชียใต้จะ
พัฒนาขึ้นเป็นประเทศรายได้
ระดับกลาง 
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• ไทยและประเทศในเอเชียใต้มี
ความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับดี
มาก 

• ภาคเอกชนไทยจะให้ความสนใจทํา
การค้าและการลงทุนกับประเทศใน
เอเชียใต้มากยิ่งขึ้น 

ตะวันออกกลาง และ
โลกมุสลิม 

• บทบาทของสหรัฐที่ผูกขาดใน
ตะวันออกกลางจะลดลง กล่าวคือ 
สหรัฐฯ มิอาจผูกขาดอํานาจใน
ตะวันออกกลางได้อีกต่อไป 

• บทบาทจีนและรัสเซียในตะวันออก
กลางเด่นชัดขึ้น 

• จุดเปลี่ยนของสถานการณ์ใน
ตะวันออกกลางและโลกมุสลิมคือ 
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่รุนแรง
มากยิ่งขึ้น 

• ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากอนุรักษ์นิยม 

เป็นรัฐอิสลามสมยัใหม ่

• อิทธิพลของมหาอํานาจในภูมิภาค
ยังคงอยู่กับซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน 

และตุรก ี

 

• วิถีคิดต่อพลังงานทางเลือกเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และมีการทํานโยบาย
อย่างต่อเนื่อง  

• ทุกประเทศพยายามลดการพ่ึงพา
ทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจพลังงาน 

• ทุกประเทศมีแนวโน้มการกระชับ
ความสัมพันธ์กับอิสราเอลเพ่ิมมาก
ขึ้น 

• นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปตะวันออก
กลางเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

• ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และ
เป็นโอกาสของไทย 

• มีสัญญาณที่ทําให้เห็นความ
เป็นไปได้ที่ไทยและ
ซาอุดีอาระเบียจะพัฒนา
ความสัมพันธ ์

โลกมลาย ู • มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุ
ภูมิภาค IMT-GT และ BIMP-EAGA 

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ลงทุน
ในประเทศกลุ่มนี้ 

• โอกาสทางเศรษฐกิจ (การค้าและ
การลงทุน) ของไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปร

• ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
มลายูเพ่ือสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
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• การค้าชายแดนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ชาวไทยนิยมเดินทางไปเรียนต่อ
ต่างประเทศในประเทศโลกมลายู
เพ่ิมขึ้น เพ่ือแสวงหาโอกาสการ
ทํางาน 

 

รูปที่ถูกต้องตามหลักฮาลาล และ 
อุตสาหกรรม Wellness 

• แรงงานไทยที่ไปทํางาน เดินทาง
กลับประเทศไทย 

• ไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม แฟชั่นโลกมุสลิม 

• แรงงานไทย และแรงอาเซียนมี
แนวโน้มเดินทางไปทํางานใน
มาเลเซียและสิงคโปร์เพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

ประชาคมอาเซียน • ประชาคมอาเซียนคือหนึ่งในการบูร
ณาการภูมิภาคที่ก้าวหน้ามากที่สุด 

• อาเซียนยังคงเคารพในหลักการไม่
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
เพ่ือนบ้าน มีสถาปัตยกรรมการบูรณา
การภูมิภาคในรูปแบบ 

Intergovernmental Cooperation 

Method (Consensus) 

• เดินหน้าความสัมพันธ์ที่วางอยู่บน
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 

• ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในจุด
ศูนย์กลางระหว่างยุทธศาสตร ์BRI 

ของจีน และยุทธศาสตร์ Indo-

Pacific ที่มหาอํานาจต้องการปิด
ล้อมจํากัดเขตการขยายอิทธิพล
ของจีน ประชาคมอาเซียนยังคงมี
ความสุ่มเส่ียงจากภาวะสุญญากาศ
ทางอํานาจ  

• แม้จะมีเศรษฐกิจที่ถดถอยลง แต่
ขนาดเศรษฐกิจอันดับ 5 ของโลก 

(GDP PPP) จะยังดึงดูดการค้าและ
การลงทุนเพ่ิมมากขึ้นได ้หาก
สามารถจัดการกับโควิด-19 ได้ดี 
และดําเนินนโยบายเพ่ือสร้าง RVCs 

อาเซียนจะบรรลุวสัิยทัศน์อาเซียน 

2025 และเริ่มต้นวิสัยทัศน์อาเซียน 

2040 ซึ่งเน้นสร้างความร่วมมือ
แบบ Collective Leadership 
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Disruptive 

Technology & 

COVID-19 

• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ยังคง
ดําเนินต่อไป โดยแกนกลางคือ
เทคโนโลย ีAI และ Internet of 

Things (IOT) และประเทศที่มี
ศักยภาพสูงคือ จีน อินเดีย สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น เกาหล ี

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศไทย 

o ภาวะ Lock-down: ความไม่มั่นใจ
ทําให้เศรษฐกิจหยุดชะงักในทุกมิติ 
พฤติกรรมเปลี่ยน พ่ึงพา
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

o หลัง Lock-down: ความมั่นใจซึ่ง
เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นกับ
ผลการวิจัยและการเข้าถึงวัคซีน 

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
ต่างประเทศ 

o ช่วงระบาด: ภาคการผลติสินค้าและ
บริการซึ่งพ่ึงพาภาคต่างประเทศ
สูง หยุดชะงัก ส่งผลกระทบรุนแรง 

• การแข่งขันในต่างประเทศมีสูงขึ้นเพราะจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการ
ผลิตสินค้าและบริการ และทําให้ห่วงโซ่การผลติส้ันลงเพ่ือลดการพ่ึงพา
แรงงานและวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ 

• พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงโดยมีการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบ internet มากขึ้น เพ่ือหวังที่จะลดต้นทุนในการผลิต กิจกรรม 

Online จะทดแทนการติดต่อประสานงาน Face to Face และเร่งให้เกิด 

3rd Unbundling อย่างเต็มรูปแบบ  

• ระบบ Blockchain ที่จะนําไปสู่การทําสัญญา การซื้อขาย การทําธุรกรรม
การโอนเงินทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

• Startup ที่จะเกิดใหม่ และมีธุรกรรมข้ามประเทศมากขึ้นถ้าเป็น Startup 

ที่ให้บริการ Platform Economy จะเติบโตอย่างรวดเร็วจาก Platform 

ที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว โอกาสที่ประเทศกําลังพัฒนาจะสร้าง Platform 

ของตัวเองจะเป็นไปได้ยาก 
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o ช่วงผ่อนคลาย: ความวิตกกังวลต่อ
การระบาดในระลอกที่ 2 ที่เป็นการ
นําเข้าจากต่างประเทศ 

 

การค้าระหว่างประเทศ • หลายภาคการผลิตเปลี่ยนแปลงการ
กระจายตัวของการผลิตเข้าสู่ยุค the 

3rd Unbundling ที่ภาระงาน
สามารถกระจายตัวทั่วโลกและ
เชื่อมโยงกันได้ด้วยระบบโทรคมนาคม 

• The Great Decoupling: ห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก (GVCs) มีแนวโน้ม
แตกออกเป็น 2 ห่วงโซ่มูลค่าระดับ
ภูมิภาค (RVCs) ในทวีปเอเชีย และ
ทวีปอเมริกา 

• ความพยายามในการปิดล้อมจํากัด
เขตการขยายอิทธิพลของจีนยังคง
ดําเนินต่อไปในทุกมิติ และส่งผล
กระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ 

 

 

 

• ห่วงโซ่มูลค่าทั้งในระดับ RVCs และ 
GVCs จะยังอยู่ในภาวะชะงักงันจาก
ผลกระทบของโควิด-19 

• นโยบายของสหรัฐฯ หลังการ
เลือกตั้งจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบ
การค้าว่าจะยังอยู่ในภาวะสงคราม
การค้า (หาก Trump ชนะการ
เลือกตั้ง) หรือ การสร้างกฎระเบียบ
ใหม่ในกติกาการค้าโลก (หาก 

Biden ชนะการเลือกตั้ง) 

• The Great Decoupling จะ
ส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้น 

• เทคโนโลยีใหม ่จะยิ่งทําให้หลาย
ภาคอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกัน
ผ่าน The 3rd Unbundling 

มากขึ้น 

• ข้อตกลงการค้าเสรีจะเดินหน้า
ในรูปแบบ Comprehensive 

and High Standard 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน • การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ ปทัสถาน
สากล และเป้าหมายของโลก 

• การสังเคราะห์ระหว่างการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและประเด็นทาง
ส่ิงแวดล้อม และการผลิตและบริโภค
อย่างรับผิดชอบ จะกลายเป็นความท้า
ทายใหม ่ทั้งนี้เนื่องจาก SDGs ที่มี
เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

• ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องในอดีต กลายเป็นความท้า
ทายในภาคการผลิต โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

• โควิด-19 ทําให้หลายประเทศพลาด
จากการดําเนินนโยบายเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย SDGs 

• ความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติยังคงเป็น
ความท้าทายในระดับสูง 

• คุณภาพการศึกษายังคงเป็นความ
ท้าทายในระดับสูง โดยเฉพาะกับ
ประเทศไทย 

• โอกาสทางธุรกิจสําหรับผลผลิต
การเกษตรของไทย โดยเฉพาะกับ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ก็ยังมี
ประเด็นท้าทายด้าน Logistics และ
โครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย 

หลายประเทศจะเร่งดําเนินนโยบาย
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย SDGs 

ส่ิงแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

• สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจะเป็น
ความเส่ียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมี
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
โลก 

• กฎระเบียบของประเทศไทยมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้นในเรื่องของการ
บริหารจัดการขยะพลาสติก รวมทั้ง
ยังมีบทบาทนําในประชาคมอาเซียน

• การบริหารจัดการของเสียในประเทศไทยจะมีความรัดกุม รอบคอบ
มากยิ่งขึ้นในระยะส้ัน (1-2 ป ี2021-2022)  และจะเห็นผลดียิ่งขึ้นใน
ระยะกลาง (3-5 ป ี2023-2025) โดยเฉพาะในประเด็นขยะพลาสติก 

และขยะทะเล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพประชาชน สัตว์ 
และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (เช่น การเผาขยะพลาสติกจะทําให้เกิด
สารไดอะซิน)  

• ปัญหาฝุ่นละอองหมอกควัน โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของอนภุาคเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ซึ่งมี
ความฟุง้กระจายสูง และ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
อนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งสามารถแทรกซึมได้ถึง
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ด้านการจัดการปัญหาขยะและของ
เสีย 

• แต่ในมิติการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ 

โดยเฉพาะ PM10, PM2.5 ยังไม่มี
ความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมมากนัก 

ระดับเซลล์ของร่างกายมนุษย ์จะยังคงเป็นปัญหาต่อไป โดยเฉพาะใน
ระยะส้ัน (1-2 ป)ี และปัญหาอาจจะทรงตัวต่อเนื่อง แต่คงไม่ได้ทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระยะกลาง (3-5 ป)ี 

• ปัญหามลพิษและฝุ่นละอองหมอกควันอาจสร้างความสุ่มเส่ียงที่จะทํา
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

 


