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บทสรุปสำหรับผู-บริหาร 
 

โครงการศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลงสู8ระเบียบโลกใหม8 (New World Order) น้ีเปJนโครงการท่ี

จัดทำข้ึนโดยคณาจารยQและนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายสถาบันท้ังในประเทศไทยและ

ต8างประเทศ โดยเปJนเชิงศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) เนcน เศรษฐศาสตรQ 

รัฐศาสตรQ นิเทศศาสตรQ และ นิติศาสตรQ ร8วมกับการสัมภาษณQเชิงลึก และระดมสมองจากผูcเช่ียวชาญจาก

หลากหลายอาชีพและความสันทัด ร8วม 100 ท8าน โดยมีศูนยQอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย และ 

ศูนยQบริการวิชาการแห8งจุฬาลงกรณQมหาวิทยาลัย เปJนผูcประสานงานเพ่ือเสนอต8อ สำนักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรQการคcา กระทรวงพาณิชยQ โดยโครงการน้ีมีวัตถุประสงคQเพ่ือ 1) ศึกษาแนวโนcมการเปล่ียนแปลงของ

ระเบียบโลกใหม8 (New World Order) ในมิติต8างๆ อาทิ ดcานการคcา การลงทุน การเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธQระหว8างประเทศ และเทคโนโลยี ท่ีส8งผลกระทบต8อ ระบบการคcาโลก ภายใตcสถานการณQต8างๆ 

(scenarios) ท่ีอาจเปJนไปไดc 2) จัดทำขcอเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางของประเทศไทยใน

การรับมือและ ใชcประโยชนQจากระบบการคcาโลกในอนาคต เพ่ือใหcไทยไดcรับประโยชนQสูงสุดและเกิดผลกระทบ

ทางลบนcอยท่ีสุด และ 3) ใหcหน8วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทราบแนวโนcมการเปล่ียนแปลงดcาน

ต8างๆ อาทิ การคcา การลงทุน การเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธQระหว8างประเทศ และเทคโนโลยี ของโลกใน

ปsจจุบันและ อนาคตท่ีจะส8งผลกระทบต8อระบบการคcารวมถึงแนวทางการรับมือการปรับตัวและวางกลยุทธQจาก

โอกาสทางการคcา ของไทยในอนาคต 

โดยแนวทางการศึกษาวิจัยสามารถสรุปดังท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 1 โดยเร่ิมตcนจากการหา

สถานะปsจจุบันว8าประเทศไทยมีจุดอ8อนด้ังเดิม (Original Sins) ก8อนท่ีจะเขcาสู8การเปล่ียนแปลงในระเบียบโลก

ใหม8อย8างไร ท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสถาบัน จากน้ันจึงทำการระดมสมอง สัมภาษณQเชิงลึก และ

ร8วมสนทนาจากผูcเช่ียวชาญในมิติต8างๆ เพ่ือวินิจฉัยว8า ระเบียบโลกใหม8ท่ีประเทศไทยจะตcองเผชิญหนcา จะมี

รูปแบบอย8างไร  

คณะผูcวิจัยใหcคำจำกัดความ คำว8า "(ระเบียบโลกใหม8 New World Order)" หมายถึงช8วงเวลาสำคัญ

ในประวัติศาสตรQท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในดcานความคิดทางการเมือง ดุลอำนาจ ความคิดเชิงอุดมการณQว8าดcวย

การจัดการปกครองท่ัวโลกโดยการเปล่ียนแปลงดังกล8าวมักจะเกิดจากปsญหาท่ีพcนขีดความสามารถท่ีรัฐชาติใด

จะสามารถบริหารจัดการ แกcไข ไดcโดยลำพังเฉพาะตน และในรายงานวิจัยฉบับน้ี คณะผูcวิจัยจะเนcนศึกษา

ผลกระทบและนัยยะต8อระบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังการวางตำแหน8งและจุดยืนของประเทศไทย

ภายใตcการเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหมน้ี 
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แผนภาพท่ี 1: แนวทางการศึกษาวิจัย 

 

สถานะป'จจุบันของประเทศไทย Original Sins

สังคมเศรษฐกิจ สถาบัน

ระเบียบโลกใหม- มิติ Geo-Politics
สหรัฐอเมริกา, จีน, ยุโรป, เอเชียตะวันออก, อาเซียน, เอเชียใต;, ตะวันออกกลาง โลก

มุสลิม โลกมลายู

Disruptive Technology & COVID-19 / การคOาระหว-างประเทศ / การพัฒนา
อย-างยั่งยืน / ส่ิงแวดลOอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ระเบียบโลกใหม- New World Order

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis)

มิติประเด็น (Issue Based Analysis)

สถานการณlปmจจุบัน ฉากทัศนl ระยะส้ัน 1-2 ปs   ฉากทัศนl ระยะกลาง 3-5 ปs

+

หากประเทศไทยไม-ทำอะไร
เลย Business as Usual

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลี และ ญี่ปุKน ศ.ก. ถดถอยมุ>งแสวงหา

พันธมิตร, สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทในฐานะ

สร<างปทัสถานสากล

สงครามเทคโนโลยี หลายประเทศเริ่มพิจารณาเก็บภาษีและห>ามการใช> e-Services

Indo-Pacific Strategy เพื่อปUดล>อม

จำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน

Decoupling and Reshoring 

(Anti-Globalisation) 

X-M: การค*าในโลกชะลอตัว

ลดการผลิต ลดการจ*างงาน

From Ageing to Aged Societyขาดแคลนแรงงาน

C: การบริโภคภายในประเทศลดลง

ใช*หุLนยนตN + AI ทำงานแทนคน

ใช8แรงงานต;างด8าว / ส;งเงินกลับบ8าน

โอกาสทำงานของคนไทยลดลง
เงินไหลออกนอกระบบ

ข8อจำกัดนโยบายทางการเงิน

รูปแบบการบริโภคสินค8าและบริการจาก

ต;างประเทศผ;าน e-Platform ต;างๆ

อายุขัยที่ยาวนานมาก

ยิ่งขึ้น

ไมLมีระบบสวัสดิการสังคม

ที่มารองรับ

คอรับชั่น และการบังคับใช* ก.ม.

มาเฟ^ย/ อาชญากรรม Socio-Economic 

Vacuum

คุณภาพชีวิตที่ถดถอยลง 

ไมLมีความมั่นคงของมนุษยN
ปkญหามลพิษ ปkญหาส่ิงแวดล*อม

ปkญหาการกระจายรายได* 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4: Cyber-Physical

Biggest Data Faster Chipset Best Algorithm

The End of American World Order

Nationalism/Racism Xenophobia/ Radicalism Protectionism

หน้ี
ครัวเรือน!!!

COVID-19 
Pandemic

I: การลงทุนลดลง

G: รายจ>ายภาครัฐ เปbนเคร่ืองกระตุ<นเศรษฐกิจ

เพดานหน้ีสาธารณะ

ข8อจำกัดนโยบายการคลัง

ประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 33

ระยะสั้น (1-2 ป.) Survival: มีอยู4 มีกิน รอดพ9นจากผลกระทบของโควิด-19

ระยะกลาง (3-5 ป.) Sustainable: ยังรักษาระดับการพัฒนาประเทศที่ระดับ 

Upper-Middle Income Country และเดินหน9าต4อไปอย4างยั่งยืน
ทำอย-างไรจึงจะบรรลุเป@าหมาย Gap Analysis

ข"อเสนอแนะทางนโยบายในมิติภูมิรัฐศาสตร9

ข"อเสนอแนะทางนโยบายในมิติเศรษฐศาสตร9

ท4าที (จุดยืน) ของประเทศไทย

อุตสาหกรรมเกษตร 
Agro-Industry

อุตสาหกรรมการท+องเที่ยว และการ
เสริมสร7างสุขภาพ Tourism and 
Wellness Industry 

อุตสาหกรรมความคิดสร.างสรรค0 

Creative Industry

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง 

High-Technology-Industry

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis)

Economics
เศรษฐศาสตร0

Politics
รัฐศาสตร0

Geography

ภูมิศาสตร0

เศรษฐกิจการเมือง (Political economy) มีความหมาย
กวAางขวางมาก คำจำกัดความจึงเปHนไดAหลากหลายทาง ในทาง
หน่ึง อาจหมายถึง ความหมายของเศรษฐศาสตรRที่คิดรวมเอา
ปSจจัยดAานอื่นเขAาไปรวมดAวย เชUน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
พฤติกรรมของคน กฎหมาย การเมือง(ความเกี่ยวขAองกับรัฐ) 
และพิจารณาถึงปูมหลังของแตUละทฤษฎีดAวย อีกทั้งเปHน
การศึกษาและวิเคราะหRโครงสรAางของระบบ มากกวUา ที่จะ
พิจารณาแตUในเชิงคณิตศาสตรRและตรรกะบนการต้ังสมมติฐาน

Geo-economics ประเทศที่มีอำนาจและอิทธิพลในเศรษฐกิจ
การเมืองของโลก อาศัยเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจเพ่ือใหAตัวเองบรรลุ
เปfาหมายทางการเมืองและทางยุทธศาสตรRมากยิ่งข้ึน
Economic Geography การคำนึงถึงปSจจัยทางดAานภูมิศาสตรRใน
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ในระดับของความสัมพันธRระหวUางประเทศ ภูมิรัฐศาสตรRเปHนวิธีการในการศึกษานโยบายตUางประเทศ
เพ่ือทำความเขAาใจ อธิบาย และคาดการณRพฤติกรรมการเมืองระหวUางประเทศจากตัวแปรทาง

ภูมิศาสตรR ซ่ึงรวมถึงภูมิภาคศึกษา ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ประชากรศาสตรR ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตรRประยุกตRของการประเมินในระดับภูมิภาคประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 10

ประเด็นหลัก
มิติการเมือง ความม่ันคง 
ความสัมพันธ:ระหว;าง

ประเทศ

มิติเศรษฐกิจ การคAาและ
การลงทุนระหว;างประเทศ

มิติการพัฒนาอย;างยั่งยืน 
และประเด็นดAาน

ส่ิงแวดลAอม
มิติสังคมและวัฒนธรรม

การเปล่ียนแปลงทางดAานวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology)

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ:ใหม; (โควิด-19)

สงครามการคAาระหว;างสหรัฐอเมริกาและจีน

การบูรณาการเศรษฐกิจระหว;างประเทศ

ส่ิงแวดลAอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

สังคมสูงวัยในประเทศไทย และในประเทศเพ่ือนบAาน

ความเส่ียงในระดับนานาชาติ Global Uncertainty
บทบาทของสถาบันและองค:การระหว;างประเทศ
Regulator/International Institutions

การลงทุนระหว;างประเทศ

New Normal ความปกติใหม; ฐานวิถีชีวิตใหม;

New Economy Platform Economy Sharing Economy

กฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกา
ประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 11

มิติประเด็น (Issue Based Analysis)

สัมภาษณfเชิงลึก ระดมสมอง

สนทนารูปแบบต4างๆ

+

การวิเคราะหfโดยคณะผู9วิจัย
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ในการวิจัยโครงการน้ี คณะผู6วิจัยจึงแยกการวินิจฉัยถึงระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปออกเปCน 2 มิติ คือ 

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis) และ มิติประเด็น (Issue Based Analysis) ซ่ึง การได6มาซ่ึง

ประเด็นอาณาบริเวณท่ีวิเคราะห]จากการศึกษาด6วยมุมมองสหสาขาวิชาภายใต6กรอบความคิด ภูมิรัฐศาสตร]-

เศรษฐกิจ (Geo-Political Economy) โดยกำหนดพ้ืนท่ีหรืออาณาบริเวณท่ีให6ความสนใจและมีนัยยะ/สoงผล

กระทบตoอประเทศไทยเพ่ือรายงานสถานการณ]ปpจจุบัน และคาดคะเนฉากทัศน]ท่ีจะเปqดข้ึนในอาณาบริเวณ

ตoางๆ ได6แกo สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สหภาพยุโรป (และรัสเซีย), เอเชียตะวันออก (ญ่ีปุvน และ

เกาหลีใต6), อินเดีย และเอเชียใต6, ตะวันออกกลางและโลกมุสลิม, โลกมลายู, และ ประชาคมอาเซียน 

สoวนมิติประเด็น (Issue Based Analysis) คณะผู6วิจัยวินิจฉัยประเด็นสำคัญโดยการนำเสนอกรอบการ

วิเคราะห]ท่ีพัฒนาตoอยอดจาก PEST Analysis โดยการวิเคราะห]ปpจจัยตoางๆ ท่ีอาจจะเปCนปpจจัยนำซ่ึงทำให6เกิด

การเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหมo อาทิ การเปล่ียนแปลงทางด6านวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี (Disruptive 

Technology) การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ]ใหมo (โควิด-19) สงครามการค6าระหวoางสหรัฐอเมริกา

และจีน การบูรณาการเศรษฐกิจระหวoางประเทศ ส่ิงแวดล6อมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สังคมสูง

วัยในประเทศไทย และในประเทศเพ่ือนบ6าน ความเส่ียงในระดับนานาชาติ (Global Uncertainty) บทบาท

ของสถาบันและองค]การระหวoางประเทศ (Regulator/International Institutions) การลงทุนระหวoาง

ประเทศ ความปกติใหมo/ฐานวิถีชีวิตใหมo (New Normal) เศรษฐกิจใหมo (New Economy อาทิ Platform 

Economy และ Sharing Economy) รวมท้ังประเด็นด6าน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ กติกา  

จากน้ันจึงวิเคราะห]ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากปpจจัยต6นท่ีกลoาวถึงในวรรคท่ีแล6วโดยวิเคราะห]จาก 4 มิติมุมมอง

หลัก อันได6แกo  

1) มิติการเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธ]ระหวoางประเทศ  

2) มิติเศรษฐกิจ การค6าและการลงทุนระหวoางประเทศ  

3) มิติการพัฒนาอยoางย่ังยืน และประเด็นด6านส่ิงแวดล6อม  

4) มิติสังคมและวัฒนธรรม 

ท้ังน้ีผู6วิจัยต6องการใช6กรอบวิธีการคิดวิเคราะห]แบบ คำถามแบบโสกราตีส (Socratic  Questioning) 

ซ่ึงหมายถึง ระเบียบวิธีการต้ังคำถามสำหรับใช6ในการค6นหาความคิดในหลายๆ ทิศทางเพ่ือวัตถุประสงค]ตoางๆ 

ซ่ึงรวมถึงการค6นหาความคิดท่ีซับซ6อน เพ่ือค6นหาความจริงในเร่ืองตoางๆ เพ่ือเปqดประเด็นความคิดและปpญหา 

เพ่ือเปqดเผยสมมุติฐาน เพ่ือวิเคราะห]แนวคิด เพ่ือแยกความแตกตoางในส่ิงท่ีเรารู6จากส่ิงท่ีเราไมoรู6 และเพ่ือติดตาม

การประยุกต]ความคิดอยoางมีตรรกะ กุญแจสำคัญสำหรับบoงความแตกตoางของคำถามแบบโสกราตีส โดยตรงก็

คือ คำถามแบบโสกราตีสเปCนคำถามท่ีเปCนระบบ มีระเบียบวิธีท่ีชัดเจน มีความลึกและปกติจะพุoงจุดศูนย]รวมไป

ท่ีแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ ทฤษฎี ประเด็นปpญหา หรือตัวปpญหา 
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จากแนวคิด Applied PEST Analysis และ Socratic Questioning คณะผู6วิจัยได6สร6างเมตริกซ] 

(Matrix) ในการวิเคราะห]โดยการต้ังประเด็นคำถาม เพ่ือใช6ในการสัมภาษณ]เชิงลึก ระดมสมอง และสนทนา

แลกเปล่ียนเพ่ือการสร6างฉากทัศน] (Scenarios) ตoางๆ ของระเบียบโลกใหมoหลังปç 2020 ผลกระทบตoอโลก 

ผลกระทบตoอไทยในมิติตoาง ประเทศไทยต6องวางเปèาหมายอยoางไร ใครคือพันธมิตรท่ีไทยควรเสริมสร6าง

ความสัมพันธ] อะไรคืออุปสรรคและไทยควรดำเนินนโยบายอยoางไรเพ่ือแก6ไขจุดอoอน เสริมสร6างจุดแข็ง เพ่ือใช6

ประโยชน]สูงสุดจากระเบียบโลกใหมo ท้ังในระยะส้ัน (1-2 ปç) และระยะกลาง (3-5 ปç) โดยประเด็นสำคัญๆ ท่ีจะ

กลoาวถึงในรายละเอียดในรายงานวิจัยฉบับน้ีได6แกo 1) การเปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยีและผลกระทบจาก

โควิด-19 (Disruptive Technology & COVID-19) 2) การค6าระหวoางประเทศ 3)การพัฒนาอยoางย่ังยืน และ 

4) ส่ิงแวดล6อมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

เม่ือสามารถวินิจฉัยรูปแบบการเปล่ียนแปลงในระเบียบโลกท่ีจะเข6ามากระทบประเทศไทยได6ท้ังในมิติ

อาณาบริเวณศึกษา และมิติประเด็นสำคัญ แล6ว คณะผู6วิจัยจะคาดคะเน (Prognosticate) สถานการณ]

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากประเทศไทยดำเนินการไปตามปกติโดยไมoมีการเปล่ียนแปลง/ปฏิรูป (Business as 

Usual) เพ่ือเปCนการต้ังรับกับระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือช้ีให6เห็นวoาจากจุดอoอนด้ังเดิม เม่ือเข6าสูoระเบียบ

โลกใหมoแล6ว ประเทศไทยจะเกิดอะไรข้ึนในลักษณะฉากทัศน]ท่ีเลวร6ายท่ีสุด (Worst Case Scenario) 

จากน้ันจึงเปCนการกำหนดเปèาหมายวoา หากประเทศไทยต6องการหลีกเล่ียงฉากทัศน]ท่ีเลวร6ายท่ีสุดน้ี 

ประเทศไทยต6องกำหนดเปèาหมายอยoางไร โดยคณะผู6วิจัยจะเน6นการกำหนดเปèาหมายในลักษณะท่ีสามารถ

ปฏิบัติได6จริง (Pragmatic Target) ภายใต6เง่ือนไขและข6อจำกัดตoางๆ ของประเทศไทย ภายใต6ระเบียบโลกใหมo 

และเง่ือนไขจุดอoอนด้ังเดิม  

โดยคณะผู6วิจัยเช่ือวoาเปèาหมายในระยะส้ัน (1-2 ปç) ของประเทศไทยควรใช6คำวoา “อยูoรอด (Survival)”  

โดยเศรษฐกิจไทยคงเดินหน6าในระดับ พออยูo พอกิน พอรอดพ6นจากผลกระทบของโควิด-19 และเปèาหมายใน

ระยะกลาง (3-5 ปç) คือ “ย่ังยืน (Sustainable)” ประเทศไทยยังรักษาระดับการพัฒนาประเทศท่ีระดับบนของ

กลุoมรายได6ระดับกลาง (Upper-Middle Income Country) และเดินหน6าตoอไปอยoางย่ังยืน    

จากน้ันจึงจะเปCนการกำหนดทoาที (จุดยืน) ของประเทศไทย วoาในฉากทัศน]ตoางๆ ท่ีเกิดข้ึนประเทศไทย

ต6องการเปล่ียนแปลง ปรับตัว โดยมีข6อเสนอแนะเชิงนโยบายตoางๆ อยoางไร 

จุดอ%อนด้ังเดิม (Original Sins) 

จุดอoอนด้ังเดิม (Original Sins) ท่ีสoงผลตoอศักยภาพในการปรับตัวของไทยในระเบียบโลกใหมo อีกท้ัง

สoงผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงมากข้ึน จำแนกได6 3 ประเภท ได6แกo  
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1) จุดอoอนในมิติเศรษฐกิจ อาทิ โครงสร6างการผลิตล6าสมัย กระจุกตัว พ่ึงพาบางภาคสoวนมากจนเกินไป ขาด

แคลนเทคโนโลยี ผูกขาดโดยเจ6าตลาด ขาดแคลนพลังงาน ขาดข6อตกลงการค6าเสรี ไมoเทoาทันระดับเปล่ียน

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วฉับพลัน 

2) จุดอoอนในมิติสังคม อาทิ สังคมสูงวัยเต็มข้ัน (Aged Society) กระจายรายได6ไมoเปCนธรรม เหลือมล้ำ 

การศึกษาผลิตคนไมoตรงตามความต6องการ หน้ีครัวเรือน 

3) จุดอoอนในมิติสถาบัน อาทิ ปpญหาด6านกฎหมายและกติกาท่ีไมoทันสมัย การบังคับใช6กฎหมายท่ีข้ึนกับ

ดุลพินิจ และ การทุจริตคอร]รัปช่ัน 

ระเบียบโลกใหม% (New World Order) 

ระเบียบโลกใหมoในมิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis) และ มิติประเด็น (Issue Based 

Analysis) สถานการณ]และฉากทัศน]ระยะส้ัน (1-2 ปç) และ ระยะกลาง (3-5 ปç) ท่ีสoงผลกระทบตoอประเทศไทย

สรุปได6ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1: สถานการณ1และฉากทัศน1ของการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหมB 

อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
สหรัฐอเมริกา • สหรัฐอเมริกากำลัง “ถดถอย” ทางอำนาจ

ในเชิงสัมพัทธ1 

• สหรัฐอเมริกา ใหXความสำคัญกับไทยใน
ฐานะพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร1 

ท้ังพรรคเดโมแครตและพรรครีพลับลิกัน มีจุด
รBวมท่ีจะบ่ันทอนจีน เพราะมองวBาจีนและ
รัสเซีย คือ ภัยคุกคาม แตBท้ัง 2 พรรคมีวิธี
จัดการท่ีแตกตBางกัน 

• พรรคเดโมแครต ใชXแนวคิดแบบเสรี
นิยมเชิงสถาบัน โดยการเป̀ดการ
เจรจาการคXาเสรีในกรอบใหมBๆ ท่ี
สหรัฐอเมริกาจะเปbนผูXกำหนดกติกา 
และโดดเด่ียวจีน 

• พรรครีพลับลิกันจะใชXลัทธิกีดกัน
ทางการคXา 

• เงินทุนไหลออกจากจีน โดย
เวียดนามเปbนทางเลือกการลงทุน
มากกวBาไทย เน่ืองจากการปฏิรูป
ประเทศของเวียดนามและการสรXาง
ส่ิงแวดลXอมทางการคXาและการ
ลงทุนของเวียดนามท่ีทำสำเร็จแลXว 
ในขณะท่ีกระบวนการของประเทศ
ไทยลXมเหลว 

• ความสัมพันธ1 สหรัฐอเมริกา – จีน – 
อินเดีย - ไทย ท่ีเปล่ียนไป โดยตXอง
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
สรXางดุลอำนาจผBานการเปbน
พันธมิตรในมิติท่ีแตกตBาง
หลากหลายมากขึน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน • จีนทะยานข้ึนมาอยBางตBอเน่ือง 

• BRI ยังเปbนยุทธศาสตร1หลัก ซ่ึงมีแผน 
นโยบาย โครงสรXาง และงบประมาณท่ีเปbน
รูปธรรม  

• สงครามการคXาระหวBางจีนกับสหรัฐฯ ยังไมB
มีความแนBนอนและยืดเย้ือ 

• จีนมีความกXาวหนXาทางเทคโนโลยี มี
นวัตกรรมเปbนของตน 

• การเมืองการปกครองจีนมีเสถียรภาพอยBาง
สำคัญ 

• สภาพเศรษฐกิจของจีนจะไมBเติบโตอยBาง
กXาวกระโดด แตBเจริญเติบโตอยBางมี
เสถียรภาพและคุณภาพ 

• ความขัดแยXงระหวBางจีนกับสหรัฐฯ ยังคง
เปbนปHจจัยท่ีสำคัญตBอการเมืองระหวBาง
ประเทศ และมีแนวโนXมจะขยายประเด็น
ความขัดแยXงไปยังมิติอ่ืนๆ  

• จีนฟnoนตัวจากโควิด-19 ไดXอยBางรวดเร็ว 

• จีนยังคงขยายอิทธิพลเปbนวงกวXางอยBาง
ตBอเน่ือง  

• จีนดำเนินนโยบายทางการทูตแบบตาตBอ
ตาฟHนตBอฟHน 

• โครงการแถบและเสXนทาง (BRI) จะ
พัฒนาไปมากกวBาแคBการเช่ือมโยง
โครงสรXางพ้ืนฐาน แตBเปbนพันธมิตรในมิติ

• จีนจะกลายเปbนมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจในระดับเดียวกับสหรัฐฯ 
ในขณะเดียวกันจีนก็ทะยานในทาง
ทหารอยBางตBอเน่ือง 

• นานาประเทศอาจมีความกังวลและ
หวาดระแวงเทคโนโลยีของจีน 

 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

ศ  
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

8 

อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
การพัฒนาอยBางย่ังยืน และการสรXาง
โครงการท่ีตรงตามความตXองการของ
ประเทศคูBเจรจา (Host Country) มาก
ย่ิงข้ึน โดยไทยตXองเนXนการใชXประโยชน1
จากโครงการดังกลBาวในขณะเดียวกันก็
ตXองถBวงดุลความสัมพันธ1ระหวBางประเทศ
ใหXไดX 

สหภาพยุโรปและรัสเซีย • สหภาพยุโรปตXองใชXเวลาปรับตัวกับ
โครงสรXางของสหภาพยุโรปหลังจาก Brexit 

• สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทในฐานะสรXาง
ปทัสถานสากล 

• รัสเซียทะยานข้ึนมาอีกคร้ัง โดยเฉพาะดXาน
ความม่ันคงทางทหาร เชBน การมีสBวนรBวม
ทางทหารในตะวันออกกลางจาก 
วิกฤติการณ1ไครเมีย ฯลฯ   

• แมXบทบาทในเวทีระหวBางประเทศของ
สหภาพยุโรปจะมีอยูBอยBางจำกัดใน
ปHจจุบัน แตBยังคงเปbนมหาอำนาจในทาง
เศรษฐกิจและปทัสถานสากล 

• กระแสชาตินิยม โดยเฉพาะการตBอตXานผูX
อพยพ รวมถึงจุดยืนท่ีแตกตBางใน
ความสัมพันธ1กับจีนทำใหXภราดรภาพของ
สหภาพยุโรปและอุดมการณ1 Immanuel 
Kant ถูกส่ันคลอน 

• เอกภาพของสหภาพยุโรปยังคงถูก
ทXาทาย 

• โครงสรXางสหภาพยุโรปอาจ
เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะจำนวน
สมาชิก และสัดสBวนนำหนักในการ
ลงคะแนนเสียงในโครงสรXางสถาบัน
ตBางๆ ของสหภสพยุโรป 

• ปHญหาผูXอพยพจะยังคงเปbนประเด็น
ทXาทายสำคัญของสหภาพยุโรปท่ีมี
ผลกระทบท้ังทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม 
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
เอเชียตะวันออก (ญ่ีปุÜน & 
เกาหลีใตX) 

• เศรษฐกิจภายในของท้ังสองประเทศอยูBใน
ภาวะถดถอย แตBยังคงมีบทบาทเปbนพลัง
หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ผBาน
การลงทุนระหวBางประเทศท่ีท้ังสอง
ประเทศออกไปลงทุน และการใชXอำนาจ
ละมุน (Soft Power) 

• ท้ังสองประเทศมุBง “กระจายความเส่ียง” 
ออกจากการแขBงขันทางยุทธศาสตร1
ระหวBางสหรัฐอเมริกากับจีน 

• ญ่ีปุÜนและเกาหลีใตXแสวงหาโอกาสดXวยการ
สรXางพันธมิตรใหมBกับแอฟริกา อาเซียน 
และอินเดีย 

• ความขัดแยXงระหวBางสองประเทศในทุกมิติ 
ไมBวBาจะเปbนดXานการคXาหรือดXาน
ประวัติศาสตร1ยังดำเนินตBอไป 

• พัฒนาสรรพาวุธอยBางตBอเน่ือง แตBเนXนการ
พัฒนาเชิงคุณภาพ 

• ญ่ีปุÜนมีแนวโนXมจะรBวมกับสหรัฐอเมริกา
ป̀ดลXอมจีน ขณะท่ีเกาหลีใตXมีแนวโนXม
เคล่ือนเขXาหาจีนมากข้ึน 

• ความขัดแยXงในทุกมิติของท้ังสองประเทศ
จะยังดำเนินตBอไปจนกวBารัฐบาลปHจจุบัน
ของเกาหลีใตXหมดวาระ 

• เงินลงทุนของท้ังสองประเทศจะไหลเขXา
มาสูBภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน โดยเฉพาะ
อยBางย่ิง เวียดนาม ไทยเปbนเปåาหมายรอง 
และเชBนเดียวกับท่ีกลBาวไปแลXวในกรณี
ของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยตXอง
ปฏิรูปกฎหมาย และสรXางส่ิงแวดลXอมทาง
การคXาและการลงทุนใหมBเพ่ือดึงดูดเงิน
ลงทุน 

• โควิดเปbนตัวเรBงใหXท้ังสองประเทศมุBงสูB
การพัฒนาเชิงดิจิทัลมากข้ึน 

• แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ
เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 

• ท้ังสองประเทศจะเนXนการสรXาง
อำนาจละมุน (Soft Power) ดXวย
การสBงสินคXาทางวัฒนธรรมออกสูB
โลก 

• ท้ังสองประเทศจะมุBงสูBการพัฒนา
เชิงดิจิทัลอยBางเต็มรูปแบบ โดยไทย
ตXองเรBงปรับโครงสรXาง ปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ และสรXางส่ิงแวดลXอม 
(Ecosystem) ท่ีสอดคลXอง เพ่ือใชX
ประโยชน1 
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
 

อินเดียและเอเชียใตX • เอเชียใตXมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
อยBางตBอเน่ือง 

• ในมิติเทคโนโลยี อินเดียเนXนการพัฒนาดXาน 
Software 

• ความขัดแยXงระหวBางอินเดีย และ จีน ยังคง
เกิดข้ึนอยBางตBอเน่ือง และนัยตBอประเทศ
ไทย 

• ไทยและประเทศในเอเชียใตXมีความสัมพันธ1
ทางการทูตในระดับดีมาก 

• ความขัดแยXงระหวBางอินเดียและจีนจะ
เปbนโอกาสสำหรับประเทศไทย และ
อาเซียน ในการสBงออกสินคXาเขXาไป
ทดแทนสินคXาจีน และการเขXาไปลงทุนใน
อินเดียและภูมิภาคเอเชียใตX 

• นโยบาย Act East / BIMSTEC / Indo-
Pacific จะมีนัยสำคัญตBอระเบียบโลก 

• ภาคเอกชนไทยจะใหXความสนใจทำ
การคXาและการลงทุนกับประเทศใน
เอเชียใตXมากย่ิงข้ึน 

หลายประเทศในเอเชียใตXจะพัฒนาข้ึน
เปbนประเทศรายไดXระดับกลาง ซ่ึง
หมายถึงตลาดขนาดใหญBท่ีมีกำลังซ้ือ 
รBวมกับการเปbนแหลBงทรัพยากร ท่ีมี
ระยะทางไมBไกลจากประเทศไทย 
รวมท้ังยังมีความใกลXชิดในมิติสังคม-
วัฒนธรรม ทำใหXเปbนโอกาสสำหรับ
ธุรกิจไทย 

ตะวันออกกลาง และโลก
มุสลิม 

• บทบาทของสหรัฐท่ีผูกขาดในตะวันออก
กลางจะลดลง กลBาวคือ สหรัฐฯ มิอาจ
ผูกขาดอำนาจในตะวันออกกลางไดXอีก
ตBอไป 

• บทบาทจีนและรัสเซียในตะวันออกกลาง
เดBนชัดข้ึน 

• วิถีคิดตBอพลังงานทางเลือกเร่ิม
เปล่ียนแปลง และมีการทำนโยบายอยBาง
ตBอเน่ือง  

• ทุกประเทศพยายามลดการพ่ึงพาทาง
เศรษฐกิจตBอธุรกิจพลังงาน 

• ทุกประเทศมีแนวโนXมการกระชับ
ความสัมพันธ1กับอิสราเอลเพ่ิมมากข้ึน 

• ปHญหาความม่ันคงทางอาหารท่ีทวี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึน และเปbน
โอกาสของไทย โดยไทยตXองปรับตัว
ผลิตสินคXาและบริการใหXตรงตาม
ความตXองการของผูXบริภาคใน
ภูมิภาคน้ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน เชBน 
มาตรฐาน คุณภาพ และ ฮาลาล 
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 

• จุดเปล่ียนของสถานการณ1ในตะวันออก
กลางและโลกมุสลิมคือ ความขัดแยXงทาง
ชาติพันธุ1ท่ีรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

• ปรับเปล่ียนแนวคิดจากอนุรักษ1นิยม เปbนรัฐ
อิสลามสมัยใหมB 

• อิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาคยังคงอยูB
กับซาอุดีอาระเบีย อิหรBาน และตุรกี 

• นักทBองเท่ียวจะเดินทางไปตะวันออก
กลางเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

• มีสัญญาณท่ีทำใหXเห็นความเปbนไป
ไดXท่ีไทยและซาอุดีอาระเบียจะ
พัฒนาความสัมพันธ1 

โลกมลายู • มีความรBวมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุ
ภูมิภาค IMT-GT และ BIMP-EAGA 

• ประเทศไทยเปbนหน่ึงในประเทศผูXลงทุนใน
ประเทศกลุBมน้ี 

• การคXาชายแดนมีการพัฒนาอยBางตBอเน่ือง 

• ชาวไทยนิยมเดินทางไปเรียนตBอ
ตBางประเทศในประเทศโลกมลายูเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือแสวงหาโอกาสการทำงาน 

• โอกาสทางเศรษฐกิจ (การคXาและการ
ลงทุน) ของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูปท่ีถูกตXองตาม
หลักฮาลาล และ อุตสาหกรรมเสริมสรXาง
สุขภาพ (Wellness Industry) 

• แรงงานไทยท่ีไปทำงาน เดินทางกลับ
ประเทศไทย เน่ืองจากการระบาดของโค
วิด-19 

• ไทยมีความสามารถทางการแขBงขันใน
อุตสาหกรรม แฟช่ันโลกมุสลิม 

• ความรBวมมือกับกลุBมประเทศมลายู
เพ่ือสรXางมาตรฐานผลิตภัณฑ1ฮา
ลาล 

• แรงงานไทย และแรงอาเซียนมี
แนวโนXมเดินทางไปทำงานใน
มาเลเซียและสิงคโปร1เพ่ิมมากข้ึน 

 

ประชาคมอาเซียน • ประชาคมอาเซียนคือหน่ึงในการบูรณาการ
ภูมิภาคท่ีกXาวหนXามากท่ีสุด 

• ทำเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร1ในจุดศูนย1กลาง
ระหวBางยุทธศาสตร1 BRI ของจีน และ

อาเซียนจะบรรลุวิสัยทัศน1อาเซียน 
2025 และเร่ิมตXนวิสัยทัศน1อาเซียน 
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 

• อาเซียนยังคงเคารพในหลักการไมB
แทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพ่ือน
บXาน มีสถาปHตยกรรมการบูรณาการภูมิภาค
ในรูปแบบความรBวมมือระหวBางรัฐท่ีใชX
วิธิการลงมติเอกฉันท1 
(Intergovernmental Cooperation 
Method/ Consensus) 

• เดินหนXาความสัมพันธ1ท่ีวางอยูBบนวิสัยทัศน1
ประชาคมอาเซียน 2025 

ยุทธศาสตร1 Indo-Pacific ท่ีมหาอำนาจ
ตXองการป̀ดลXอมจำกัดเขตการขยาย
อิทธิพลของจีน ประชาคมอาเซียนยังคงมี
ความสุBมเส่ียงจากภาวะสุญญากาศทาง
อำนาจ  

• แมXจะมีเศรษฐกิจท่ีถดถอยลง แตBอาเซียน
จะยังดึงดูดการคXาปละการลงทุนระหวBาง
ประเทศไดXดXวย ขนาดเศรษฐกิจอันดับ 5 
ของโลก (GDP PPP) รBวมกับ
ความสามารถจัดการกับโควิด-19 และ
ดำเนินนโยบายเพ่ือสรXาง RVCs 

2040 ซ่ึงเนXนสรXางความรBวมมือแบบ 
Collective Leadership 

การเปล่ียนแปลงระดับ
เทคโนโลยีอยBางฉับพลัน 
(Disruptive 
Technology) และการ
แพรBระบาดของโควิด-19 

• การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ยังคงดำเนินตBอไป 
โดยแกนกลางคือเทคโนโลยี
ปHญญาประดิษฐ1 (AI) และอินเตอร1เนตในทุก
ส่ิง (Internet of Things: IOT) และ
ประเทศท่ีมีศักยภาพสูงคือ จีน อินเดีย 
สหรัฐฯ ญ่ีปุÜน เกาหลีใตX 

• การแขBงขันในตBางประเทศมีสูงข้ึนเพราะจะมีการใชXเทคโนโลยีใหมBในการผลิตสินคXา
และบริการ และทำใหXหBวงโซBการผลิตส้ันลงเพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานและวัตถุดิบ
นำเขXาจากตBางประเทศ 

• พฤติกรรมของผูXผลิตและผูXบริโภคจะเปล่ียนแปลงโดยมีการสืบคXนขXอมูลผBานระบบ 
internet มากข้ึน เพ่ือหวังท่ีจะลดตXนทุนในการผลิต กิจกรรมออนไลน1จะทดแทน
การติดตBอประสานงานท่ีตXองพบหนXากัน (Face to Face) และเรBงใหXเกิด the 3rd 
Unbundling อยBางเต็มรูปแบบ อาทิ การกระจายการผลิตไปยังแหลBงคBาแรงต่ำ อาจ
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 

• การแพรBระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
ไทย 
o ภาวะล•อกดาวน1 (Lock-down): 

ความไมBม่ันใจทำใหXเศรษฐกิจ
หยุดชะงักในทุกมิติ พฤติกรรม
เปล่ียน พ่ึงพาเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน 

o หลัง ภาวะล•อกดาวน1 (Lock-
down): ความม่ันใจซ่ึงเปbนพลัง
หลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจข้ึนกับผลการวิจัยและ
การเขXาถึงวัคซีน 

• การแพรBระบาดของโควิด-19 ใน
ตBางประเทศ 
o ชBวงระบาด: ภาคการผลิตสินคXา

และบริการซ่ึงพ่ึงพาภาค
ตBางประเทศสูง หยุดชะงัก สBงผล
กระทบรุนแรง 

ไมBจำเปbนอีกตBอไป เน่ืองจากมีหุBนยนต1อัตโนมัติและระบบปHญญาประดิษฐ1เขXามา หรือ
เทคโนโลยีทำใหXเกิดการกระจายการผลิตขXามประเทศ โดยไมBตXองมีท่ีต้ังทางกายภาพ 
(เชBน การบริการขXามพรมแดน) 

• ระบบบล็อคเชน (Blockchain) ท่ีจะนำไปสูBการทำสัญญา การซ้ือขาย การทำ
ธุรกรรมการโอนเงินท้ังภายในและระหวBางประเทศ 

• สตาร1ทอัพ (Startup) จะเกิดใหมB และมีธุรกรรมขXามประเทศมากข้ึน ถXาเปbน 
Startup ท่ีใหXบริการในโมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจแพลตฟอร1ม (Platform 
Economy) จะเติบโตอยBางรวดเร็วจากแพลตฟอร1ม (Platform) ของตัวเองจะ
เปbนไปไดXยาก 
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
o ชBวงผBอนคลาย: ความวิตกกังวลตBอ

การระบาดในระลอกท่ี 2 ท่ีเปbน
การนำเขXาจากตBางประเทศ 

การคXาระหวBางประเทศ • หลายภาคการผลิตเปล่ียนแปลงการ
กระจายตัวของการผลิตเขXาสูBยุค the 3rd 
Unbundling ท่ีภาระงานสามารถกระจาย
ตัวท่ัวโลกและเช่ือมโยงกันไดXดXวยระบบ
โทรคมนาคม 

• การแบBงเศรษฐกิจโลกเปbนสองข้ัว (The 
Great Decoupling): หBวงโซBมูลคBาระดับ
โลก (GVCs) มีแนวโนXมแตกออกเปbน 2 หBวง
โซBมูลคBาระดับภูมิภาค (RVCs) ในทวีป
เอเชีย และทวีปอเมริกา 

• ความพยายามในการป̀ดลXอมจำกัดเขตการ
ขยายอิทธิพลของจีนยังคงดำเนินตBอไปใน
ทุกมิติ และสBงผลกระทบตBอการคXาระหวBาง
ประเทศ 

• หBวงโซBมูลคBาท้ังในระดับ RVCs และ 
GVCs จะยังอยูBในภาวะชะงักงันจาก
ผลกระทบของโควิด-19 

• นโยบายของสหรัฐฯ หลังการเลือกต้ังจะ
เปbนตัวกำหนดรูปแบบการคXาวBาจะยังอยูB
ในภาวะสงครามการคXา หากพรรครีพลับ
ลิกันชนะการเลือกต้ัง หรือ การสรXาง
กฎระเบียบใหมBในกติกาการคXาโลก หาก 
พรรคเดโมแครตชนะการเลือกต้ัง 

• The Great Decoupling จะสBงผล
กระทบอยBางเดBนชัดมากย่ิงข้ึน 

• เทคโนโลยีใหมB จะย่ิงทำใหXหลาย
ภาคอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกันผBาน 
The 3rd Unbundling มากข้ึน 

• ขXอตกลงการคXาเสรีจะเดินหนXาใน
รูปแบบท่ีครอบคลุม และมี
มาตรฐานสูง (Comprehensive 
and High Standard) 
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
การพัฒนาอยBางย่ังยืน • การพัฒนาอยBางย่ังยืนคือ ปทัสถานสากล 

และเปåาหมายของโลก 

• การสังเคราะห1ระหวBางการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและประเด็นทางส่ิงแวดลXอม และ
การผลิตและบริโภคอยBางรับผิดชอบ จะ
กลายเปbนความทXาทายใหมB ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
เปåาหมายการพัฒนาอยBางย่ึงยืน (SDGs) ท่ี
มีเปåาหมายในเชิงคุณภาพ 

• ปHญหาส่ิงแวดลXอมท่ีมีมาอยBางตBอเน่ืองใน
อดีต กลายเปbนความทXาทายในภาคการ
ผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 

• โควิด-19 ทำใหXหลายประเทศพลาดจาก
การดำเนินนโยบายเพ่ือบรรลุเปåาหมาย 
SDGs 

• ความเหล่ือมล้ำในทุกมิติยังคงเปbนความ
ทXาทายในระดับสูง 

• คุณภาพการศึกษายังคงเปbนความทXาทาย
ในระดับสูง โดยเฉพาะกับประเทศไทย 

• โอกาสทางธุรกิจสำหรับผลผลิต
การเกษตรของไทย โดยเฉพาะกับสินคXา
เกษตรอินทรีย1 แตBก็ยังมีประเด็นทXาทาย
ดXานโลจิสติกส1 (Logistics) และโครงสรXาง
ชBองทางการจัดจำหนBาย 

หลายประเทศจะเรBงดำเนินนโยบายเพ่ือ
บรรลุเปåาหมาย SDGs 

ส่ิงแวดลXอมและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

• สถานการณ1ดXานส่ิงแวดลXอมและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศจะเปbนความ
เส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนสูงและมีผลกระทบ
อยBางรุนแรงตBอเศรษฐกิจโลก 

• กฎระเบียบของประเทศไทยมีการพัฒนา
มากย่ิงข้ึนในเร่ืองของการบริหารจัดการ

• การบริหารจัดการของเสียในประเทศไทยจะมีความรัดกุม รอบคอบมากย่ิงข้ึนใน
ระยะส้ัน (1-2 ปN 2021-2022)  และจะเห็นผลดีย่ิงข้ึนในระยะกลาง (3-5 ปN 
2023-2025) โดยเฉพาะในประเด็นขยะพลาสติก และขยะทะเล ซ่ึงสBงผล
กระทบอยBางรุนแรงตBอสุขภาพประชาชน สัตว1 และส่ิงแวดลXอมทางธรรมชาติ 
(เชBน การเผาขยะพลาสติกจะทำใหXเกิดสารไดอะซิน)  
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อาณาบริเวณ/ประเด็น สถานการณ1ปHจจุบัน ฉากทัศน1 ระยะส้ัน 1-2 ปN ฉากทัศน1 ระยะกลาง 3-5 ปN 
ขยะพลาสติก รวมท้ังยังมีบทบาทนำใน
ประชาคมอาเซียนดXานการจัดการปHญหา
ขยะและของเสีย 

• แตBในมิติการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM10, 
PM2.5 ยังไมBมีความกXาวหนXาท่ีเปbนรูปธรรม
มากนัก 

• ปHญหาฝุÜนละอองหมอกควัน โดยเฉพาะฝุÜนละอองท่ีมีขนาดเสXนผBาศูนย1กลางของ
อนุภาคเล็กกวBา 10 ไมครอน (PM 10) ซ่ึงมีความฟุåงกระจายสูง และ ฝุÜนละออง
ท่ีมีขนาดเสXนผBาศูนย1กลางของอนุภาคเล็กกวBา 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซ่ึง
สามารถแทรกซึมไดXถึงระดับเซลล1ของรBางกายมนุษย1 จะยังคงเปbนปHญหาตBอไป 
โดยเฉพาะในระยะส้ัน (1-2 ปN) และปHญหาอาจจะทรงตัวตBอเน่ือง แตBคงไมBไดXทวี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในระยะกลาง (3-5 ปN) 

• ปHญหามลพิษและฝุÜนละอองหมอกควันอาจสรXางความสุBมเส่ียงท่ีจะทำใหXเกิด
ความขัดแยXงระหวBางประเทศเพ่ือนบXาน 
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แผนภาพท่ี 2: ผลกระทบจากระเบียบโลกสูBมิติสังคมและความม่ันคงของมนุษย1 

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลีใต< และ ญี่ปุLน เศรษฐกิจถดถอยมุ>ง

แสวงหาพันธมิตร, สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาท

ในฐานะสร<างปทัสถานสากล

สงครามเทคโนโลยี หลายประเทศเริ่มพิจารณาเก็บภาษีและห>ามการใช> e-Services

Indo-Pacific Strategy เพื่อปUดล>อม

จำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน

Decoupling and Reshoring 

(Anti-Globalisation) 

X-M: การค*าในโลกชะลอตัว

ลดการผลิต ลดการจ*างงาน

From Ageing to Aged Societyขาดแคลนแรงงาน

C: การบริโภคภายในประเทศลดลง

ใช*หุLนยนตN + AI ทำงานแทนคน

ใช8แรงงานต;างด8าว / ส;งเงินกลับบ8าน

โอกาสทำงานของคนไทยลดลง
เงินไหลออกนอกระบบ

ข8อจำกัดนโยบายทางการเงิน

รูปแบบการบริโภคสินค8าและบริการจาก

ต;างประเทศผ;าน e-Platform ต;างๆ

อายุขัยที่ยาวนานมาก

ยิ่งขึ้น

ไมLมีระบบสวัสดิการสังคม

ที่มารองรับ

คอรับชั่น และการบังคับใช* ก.ม.

มาเฟ^ย/ อาชญากรรม Socio-Economic 

Vacuum

คุณภาพชีวิตที่ถดถอยลง 

ไมLมีความมั่นคงของมนุษยN
ปkญหามลพิษ ปkญหาส่ิงแวดล*อม

ปkญหาการกระจายรายได* 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4: Cyber-Physical

Biggest Data Faster Chipset Best Algorithm

The End of American World Order

Nationalism/Racism Xenophobia/ Radicalism Protectionism

หน้ี
ครัวเรือน!!!

COVID-19 
Pandemic

I: การลงทุนลดลง

G: รายจ>ายภาครัฐ เปbนเคร่ืองกระตุ<นเศรษฐกิจ

เพดานหน้ีสาธารณะ

ข8อจำกัดนโยบายการคลัง
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ฉากทัศน(หากประเทศไทยไม1เปล่ียนแปลง ไม1ปฏิรูป (Worst Case Scenario) 

ในการอธิบายส่ิงท่ีฉากทัศน6ท่ีจะเกิดข้ึนหากประเทศไทยไมBเปล่ียนแปลง ไมBปฏิรูป คณะผูJวิจัยจะแบBง

การนำเสนอออกเปMน 4 สBวน ไดJแกB 1) ระเบียบโลกใหมBท่ีจะเกิดข้ึนและกระทบตBอประเทศไทย 2) ความสัมพันธ6

ระหวBางประเทศไทย การคJา และการลงทุน ท่ีเปล่ียนแปลงไป 3) ผลกระทบตBอเศรษฐกิจไทย และ 4) ผลกระทบ

ตBอสังคมของประเทศไทย โดยในแตBละสBวนมีรายละเอียด ดังตBอไปน้ี (พิจารณาควบคูBกับแผนภาพท่ี 2) 

1) ระเบียบโลกใหม0ท่ีจะเกิดข้ึนและกระทบต0อประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจข้ัวเดียว (Uni-polarity) กำลังเดินทางสูBภาวะถดถอย ความสามารถ

และอิทธิพลในการจัดระเบียบโลก ในการวางกฎเกณฑ6 กติกา และมาตรฐานตBางๆ  ลดลงอยBางมีนัยสำคัญ 

ในขณะท่ีหากสหรัฐอเมริกายังคงใชJนโยบายชาตินิยมในรูปแบบคล่ังชาติ และการใชJความรุนแรงในการตอบโตJ

กับส่ิงกระทบตBางๆ รวมท้ังวิธีการดำเนินนโยบายโดยไมBสนใจผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศอ่ืนๆ อาทิ การ

ไมBสนใจในเร่ืองผลกระทบทางส่ิงแวดลJอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การทำสงครามการคJา 

นโยบายแยกข้ัวการผลิตเพ่ือสรJางหBวงโซBมูลคBาท่ีแยกตัวในระดับภูมิภาค (Decoupling and Reshoring) จะทำ

ใหJสหรัฐอเมริกาสูญเสียสถานะมหาอำนาจเด่ียวในระยะกลาง (3-5 ปw) 

ในขณะท่ี จีน ซ่ึงมีการพัฒนาทางดJานเศรษฐกิจมาอยBางตBอเน่ือง โดยเฉพาะต้ังแตBหลังทศวรรษ 1990 

ก็ยังไมBมีความพรJอมมากเพียงพอท่ีจะข้ึนมาแทนท่ีสหรัฐอเมริกาในการวางตำแหนBงของจีนใหJเปMนมหาอำนาจ 

ในระยะส้ัน (1-2 ปw) อยBางไรก็ตามความกJาวหนJาทางเทคโนโลยีของจีน รBวมกับอภิมหาโครงการความริเร่ิมแถบ

และเสJนทาง (Belt and Road Initiative: BRI) จะเปMนปÄจจัยสำคัญท่ีทำใหJจีนมีศักยภาพสูงข้ึนในการข้ึนเปMน

มหาอำนาจในระยะกลาง (3-5 ปw) 

ดJานมหาอำนาจเดิมอยBางสหภาพยุโรป และรัสเซีย แมJจะยังมีเศรษฐกิจขนาดใหญB มีบทบาทในดJาน

การคJา และการลงทุนระหวBางประเทศ รวมท้ังเปMนหน่ึงในประเทศผูJสรJางสรรค6นวัตกรรม แตBท้ังสหภาพยุโรป

และรัสเซีย ก็ยังไมBอยูBในสถานะท่ีจะข้ึนมาเปMนมหาอำนาจเด่ียวในการวางระเบียบโลก 

เอเชียตะวันออก ท้ังญ่ีปุÅน และเกาหลีใตJ ยังคงเปMนพลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก เน่ืองจาก

เปMนเจJาของเทคโนโลยี เปMนเจJาของเงินทุน และยังมีการสBงออกอำนาจละมุนในมิติสังคม-วัฒนธรรม ซ่ึงทำใหJท้ัง

ญ่ีปุÅนและเกาหลีใตJยังคงมีศักยภาพในการควบคุมหBวงโซBมูลคBาในระดับภูมิภาคตBอไป 

สBวนประเทศท่ีมีขนาดใหญBท้ังในมิติเศรษฐกิจ และมิติประชากรอยBางอินเดียและภูมิภาคเอเชียใตJ ก็ยัง

อยูBในกระบวนการสรJางชาติ ปฏิรูปเศรษฐกิจ และพยายามยกระดับชีวิตความเปMนอยูBของประชากรของตนเอง 
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ตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม จะมีบทบาทมากย่ิงข้ึนในเวทีโลก แตBในขณะเดียวกันความพยายามใน

การเปล่ียนแปลงโครงสรJางเศรษฐกิจท่ีแตBเดิมพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพียงไมBก่ีประเภท ก็ทำใหJภูมิภาคน้ียัง

ตJองพ่ึงพาเทคโนโลยี และพ่ึงพาหBวงโซBมูลคBาในระดับภูมิภาค และระดับโลกมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการพ่ึงพาโลก

มลายูท่ีเปMนเสมือนประตูเช่ือมโลกมุสลิมสูBประเทศมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ดังน้ันในระยะส้ัน (1-2 ปw) ภาวะสุญญากาศในทางอำนาจในการวางระเบียบโลกยังคงเกิดข้ึน โลกท่ีมี

มหาอำนาจหลายข้ัว (Multi-Polarity) จะเปMนโลกท่ีอยูBในสภาวะท่ี Amitav Archaya เรียกวBา Multiplex 

World น่ันคือ โลกท่ีอยูBในภาวะยุBงยากซับซJอน (Complexity) และ ความยุBงยากซับซJอนน้ีจะทบเทBาทวีคูณ 

(Multiple) [Multiple + Complexity = Multiplex] 

Multiplex World คือโลกท่ีไมBมีผูJจัดระเบียบ (hegemon) ความหลากหลายในมิติการเมือง ความ

ม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะมีความแตกตBางหลากหลายมากย่ิงข้ึน แตBในขณะเดียวกันมิติเหลBาน้ี

ตBางก็เช่ือมโยงทุกประเทศและทุกภาคสBวนเขJาไวJดJวยกันอยBางใกลJชิดมากย่ิงข้ึน ผูJเลBนหลักท้ังท่ีเปMนผูJสรJาง

ระเบียบโลก และผูJทำลายระเบียบโลก จะไมBใชBภาครัฐ ของประเทศมหาอำนาจใด มหาอำนาจหน่ึง อีกตBอไป แตB

จะเปMนบทบาทขององค6การ และความรBวมมือระดับภูมิภาค, ผูJเลBนท่ีมิใชJภาครัฐ อาทิ บรรษัทขJามชาติขนาด

ใหญB และเครือขBายตBางๆ ท่ีเช่ือมโยงกลุBมผลประโยชน6เขJาไวJดJวยกัน   

ในสถานการณ6เชBนน้ี แมJประชาคมอาเซียนจะยังคงเปMนหน่ึงในกรอบการบูรณาการภูมิภาคท่ียังคง

กJาวหนJาอยBางม่ันคง แตBทุกประเทศสมาชิกก็มีอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจในระดับถดถอยอยBางตBอเน่ือง อัน

เปMนผลมาจากโควิด-19 การคJาระหวBางประเทศ โดยเฉพาะการคJาชายแดนระหวBางประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนท่ีมีพรมแดนติดกัน และมีพรมแดนติดกับท้ังจีน อินเดีย และเอเชียใตJท่ีเปMนตลาดขนาดใหญB นBาจะเปMน

ตลาดและเปMนแหลBงทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุด 

จากแผนภาพท่ี 2 ขอใหJเร่ิมตJนจาก มุมขวาบนของแผนภาพ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลJอมในภาคการ

ผลิตท่ีเกิดข้ึนในระดับโลกและสBงผลกระทบกระเทือนไปถJวนท่ัวในทุกระบบเศรษฐกิจ คือ การปฏิวัติ

อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 : Cyber-Physical System ท่ีหมายถึงเทคโนโลยีท่ีจะเช่ือมโยงโลกไซเบอร6ท่ีจับตJองไมBไดJ 

เขJากับโลกกายภาพท่ีจับตJองไดJ โดยมีปÄญญาประดิษฐ6 หรือ Artificial Intelligence (AI) เปMนหัวใจสำคัญ ซ่ึง

นับเปMน Disruptive Technology ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยBางกJาวหนJา รวดเร็ว และมีผลกระทบตBอระบบ

เศรษฐกิจอยBางย่ิงยวด 

ปÄจจัยหลักๆ ท่ีสำคัญในการพัฒนา AI ไดJแกB การมีฐานขJอมูลขนาดใหญB การมีคอมพิวเตอร6ท่ีมี

ความสามารถสูงในการประมวลผล และการสรJางชุดคำส่ังท่ีดีท่ีสุดเพ่ือสอนคอมพิวเตอร6ใหJสามารถวิเคราะห6

ขJอมูลไดJอยBางมีประสิทธิภาพ จนทำใหJคอมพิวเตอร6เคร่ืองน้ันสามารถเรียนรูJและคิดวิเคราะห6เองไดJตามหลัก
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เหตุและผล ซ่ึงประเทศท่ีพรJอมท่ีสุดท่ีจะพัฒนาส่ิงเหลBาน้ี และจะพัฒนาตนเองจนกลายเปMนมหาอำนาจใหมBของ

โลกไดJ คือ ประเทศจีน 

น่ันทำใหJสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบโลกท่ีเคยมีอยูBแตBเพียงผูJเดียวตลอด

ทศวรรษ 1990-2000 ทำใหJเราเห็นการแสดงออกของผูJนำสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด6 ทรัมปí ในลักษณะ

ชาตินิยมท่ีมีรูปแบบคล่ังชาติ (Nationalism, เห็นวBาชาติของตนดีเดBนเหนือประเทศอ่ืนๆ), การเกลียดกลัวและ

ใชJความรุนแรงกับตBางชาติ (Xenophobia, Radicalism) และนำไปสูBนโยบายการคJาแบบปกปïองคุJมกัน 

(Protectionism) ซ่ึงนำไปสูBภาวะสงครามการคJาซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตBชBวงคร่ึงหลังของปw 2018 และยังคงดำเนินมา

อยBางตBอเน่ืองจนถึงปÄจจุบัน (ปw 2020) 

2) ความสัมพันธHระหว0างประเทศไทย การคJา และการลงทุน ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การคJาและการลงทุนระหวBางประเทศ แมJจะยังอยูBในภาวะถดถอย แตBการผูกพันเขJาเปMนสBวนหน่ึงของ

หBวงโซBมูลคBาในระดับโลก (GVCs) และ/หรือ หBวงโซBมูลคBาในระดับภูมิภาค (RVCs) ก็ยังคงเปMนเคร่ืองยนต6หลัก

สำคัญในการสรJางการจJางงาน และการเจริญเติบโตในระยะส้ัน (1-2 ปw) และระยะกลาง (3-5 ปw) และความตก

ลงการคJาเสรีจะเปMนกลไกสำคัญในการทำใหJประเทศตBางๆ สามารถเขJาเปMนสBวนหน่ึงของ GVCs  และ/หรือ 

RVCs ไดJโดยมีแตJมตBอสิทธิประโยชน6ทางการคJาและการลงทุน การเจรจาการคJาในกรอบ RCEP ท่ีมีอาเซียนเปMน

แกนกลาง และ CPTPP ท่ีมีสมาชิกประชาคมอาเซียนบางประเทศเขJาเปMนภาคี จะเปMนกรอบการคJาท่ีสำคัญใน

การกำหนดแนวทาง กฎ กติกา และมาตรฐานในการทำการคJาและการลงทุนระหวBางประเทศ ท้ังในหBวงโซB

มูลคBาระดับภูมิภาค (Regional Value Chains: RVCs) และการเช่ือมโยงระหวBางหBวงโซBมูลคBาของทวีปเอเชีย

และหBวงโซBมูลคBาของทวีปอเมริกา ซ่ึงแยกออกจากกันเน่ืองจากนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Decoupling) 

ในระยะกลาง (3-5 ปw) ไทยและประชาคมอาเซียนยังคงมีความสุBมเส่ียงจากภาวะสุญญากาศทาง

อำนาจ ท่ีสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบโลก แตBจีนเองก็ยังไมBสามารถกJาวข้ึนมาเปMน

มหาอำนาจนำไดJ ดังน้ันความพยายามของมหาอำนาจเดิมในการปöดลJอมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน 

และความพยายามของจีนในการขยายอิทธิพล คงจะกระทบทิศทางและแนวทางการดำเนินนโยบายการ

ตBางประเทศของอาเซียนท่ีอยูBในทำเลท่ีต้ังท่ีเปMนจุดศูนย6กลางของความขัดแยJงอยBางหลีกเล่ียงมิไดJ 

ในมิติการพัฒนาอยBางย่ังยืน ส่ิงแวดลJอม และการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เปïาหมายการพัฒนา

อยBางย่ังยืน (Sustainable Development Goals 2030) จะเปMนอีกหน่ึงระเบียบโลกท่ีกำหนดรูปแบบและ

ทิศทางความสัมพันธ6ระหวBางประเทศทางดJานเศรษฐกิจ ใหJตJองคำนึงถึงผลกระทบตBอสังคม และส่ิงแวดลJอม

มากย่ิงข้ึน โดยจะสBงผลตBอทุกประเทศในโลกท้ังในระยะส้ัน (1-2 ปw) และ ระยะกลาง (3-5 ปw) ในขณะท่ีประเด็น

ดJานการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยเฉพาะปÄญหาการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะทะเล และการ
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ปïองกันการเกิดมลภาวะเปMนพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุÅนละอองหมอกควันท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก (PM10, 

PM2.5) จะเปMนประเด็นเรBงดBวนท่ีตJองใหJความสำคัญในระยะส้ัน (1-2 ปw) 

และประเด็นท้ังหมดท่ีกลBาวถึงขJางตJนจะสBงผลกระทบตBอทุกประเทศในรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ี

ทุกภาคสBวนคุJนชิน ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระดับเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ท่ีทำใหJเกิดการ

เปล่ียนแปลงท้ังในมิติการเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธ6ระหวBางประเทศ มิติเศรษฐกิจ การคJาและการลงทุน

ระหวBางประเทศ มิติการพัฒนาอยBางย่ังยืน และประเด็นดJานส่ิงแวดลJอม และ มิติสังคมและวัฒนธรรม 

โดยประเทศท่ีสามารถปรับตัวใหJเทBาทันกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 Cyber-Physical System ซ่ึงมี

เทคโนโลยีปÄญญาประดิษฐ6 (Artificial Intelligence: AI) เปMนแกนกลาง ในการเช่ือมโยงทุกส่ิงในทางกายภาพ

ใหJสามารถเช่ือมโยงส่ือสารถึงกันไดJในรูปแบบ Internet of Things (IOTs) จะเปMนประเทศท่ีจะมีบทบาทสูง 

และมีอำนาจตBอรองในการกำหนดระเบียบโลกใหมB 

ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงระดับเทคโนโลยีเปMนปÄจจัยหลักท่ีทำใหJเกิดการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก 

การแพรBระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนBาสายพันธุ6ใหมB (โควิด-19) ในระดับโลก ซ่ึงสBงผลกระทบทางดJานลบตBอทุก

ประเทศในทุกมิติ จะเปMนปÄจจัยเรBงใหJการปรับตัวเปล่ียนแปลงสูBระเบียบโลกใหมBเกิดข้ึนในอัตราเรBง 

น่ันนำเราไปสูBกลBองทางซJายบนของแผนภาพท่ี 2 คือสงครามการคJาสหรัฐอเมริกา-จีน ท่ีท้ังจีนและ

สหรัฐตBางก็ข้ึนอัตราภาษีศุลกากรและใชJมาตรการทางคJาท่ีมิใชBภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ตอบโตJซ่ึง

กันและกัน สหรัฐอเมริกาใชJนโยบาย Reshoring ดึงเงินลงทุนกลับไปลงทุนยังทวีปอเมริกา และในท่ีสุดจะ

นำไปสูBภาวการณ6แบBงแยกข้ัวการผลิตในระดับโลก (Decoupling) และทำใหJหBวงโซBมูลคBาการผลิตในระดับโลก 

(Global Values Chains: GVCs) แตกออกเปMนหBวงโซBมูลคBาในระดับภูมิภาค (Regional Values Chains: 

RVCs) ของทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกา  ทำใหJเห็นแนวคิดเร่ืองการตBอตJานกระแสโลกาภิวัฒน6 (Anti-

Globalisation) มีกระแสข้ึน  

ในขณะท่ีในมิติความม่ังคง การสรJางพันธมิตรในการปöดลJอมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

ของจีนผBานยุทธศาสตร6อินโด-แปซิฟöก (Indo-Pacific Strategy) ก็ยังคงดำเนินการตBอไปและแข็งกรJาวมาก

ย่ิงข้ึน 

แนวโนJมท่ีประเด็นความม่ันคง และประเด็นทางเศรษฐกิจจะมาบรรจบกันและพัฒนาไปสูBสงคราม

เทคโนโลยี เร่ิมเกิดข้ึน เชBน ในกรณีโทรศัพท6มือถือ Huawei ในมือจะสามารถเขJาถึงบริการของ Google; การท่ี

สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรประกาศจะไมBใชJเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G ของ Huawei และ ZTE ซ่ึง

เปMนบริษัทของจีน ท่ีถูกกลBาวหาวBา ไมBมีความปลอดภัยทางไซเบอร6; และลBาสุดการหJามใชJ Applications บาง

ตัวจากบริษัทของประเทศจีนโดยสหรัฐอเมริกา 
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การกระทำในลักษณะการคJาแบบปกปïองคุJมกันดังกลBาว สBงผลท้ังทางตรงและทางอJอมใหJเกิดการ

ชะลอตัวของการคJาและการลงทุนในระดับโลก 

3) ผลกระทบต0อเศรษฐกิจไทย 

หากประเทศไทยไมBสามารถปรับเปล่ียนจุดอBอนด้ังเดิมไดJ ประเทศไทยในระเบียบโลกใหมBจะประสบ

ความยุBงยาก โดยพิจารณาจากมิติมูลคBาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Y) ท่ีคำนวณจาก มูลคBาการบริโภค

ภายในประเทศ (C), การลงทุน (I), รายจBายภาครัฐ (G) และ การสBงออกสุทธิ (X-M) หรือจากสมการเศรษฐกิจ

มหภาค Y = C + I + G + (X-M) โดยพิจารณารBวมกับเคร่ืองมือในการกระตุJนเศรษฐกิจคือ นโยบายการเงิน 

(Monetary Policy) และนโยบายการคลัง (Fiscal Policy)   

เม่ือการคJาระหวBางประเทศชะลอตัวลง ประเทศไทยท่ีพ่ึงพาการสBงออกเปMนหลักในขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ก็เผชิญหนJากับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงตาม (X-M, ซ่ึงเปMนเสมือนเคร่ืองยนต6หลักในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทย เม่ือเปรียบเทียบกับ C, I และ G) เห็นไดJจากการคาดการณ6เศรษฐกิจไทยในชBวงตJนปw 2018 ท่ีเคย

คาดวBาจะขยายตัวไดJถึงรJอยละ 5 หรือสูงกวBาน้ัน แตBเม่ือเกิดสงครามการคJา ไตรมาส 3 และ 4 ของปw 2018 การ

สBงออกติดลบ ทำใหJเศรษฐกิจไทยโตไดJเพียงรJอยละ 4.2 ในปw 2018 และสBงผลตBอเน่ืองถึงการสBงออกท่ีติดลบใน

ไตรมาส 1 ปw 2019 โดยเศรษฐกิจไทยปw 2019 ขยายตัวไดJเพียงรJอยละ 2.4 เทBาน้ัน ในขณะท่ีในปw 2020 อัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเปMนอัตราติดลบ ซ่ึงท้ังหมดมีสถานการณ6การแพรBระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ6ใหมB (COVID-19) เปMนปÄจจัยเรBง 

เม่ือการคJาระหวBางประเทศชะลอตัวลง สBงออกไมBไดJ การผลิตถดถอย ประกอบกับการแพรBระบาดของ

โควิด-19 ท่ีทำใหJการเดินทางระหวBางประเทศเพ่ือเจรจาการคJาและการลงทุนระหวBางประเทศ แทบจะทำไมBไดJ

ในทางปฏิบัติ น่ันทำใหJภาวการณ6ลงทุน ท้ังจากตBางประเทศ และภายในประเทศ ถดถอยลงตามไปดJวย น่ัน

หมายถึง เคร่ืองยนต6เคร่ืองท่ี 2 ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การลงทุน (I) หยุดชะงัก  

เม่ือสBงออกไมBไดJ ผูJผลิตไทยก็จะลดการผลิตลง โดยในระยะแรก มาตรการท่ีเจJาของกิจการนิยมทำมาก

ท่ีสุด เพราะไมBจำเปMนตJองแจJงกระทรวงแรงงาน ไมBจำเปMนตJองแจJงประกันสังคม คือการงดการจJางงานลBวงเวลา

หรือ OT ซ่ึงแนBนอนวBากระทบอยBางย่ิงตBอแรงงานไทย ท้ังน้ีเน่ืองจากคนงานสBวนใหญBใชJเงินเดือนจากการทำงาน

เต็มเวลาเปMนคBากินอยูBดำรงชีพในชีวิตประจำวัน และสBงรายไดJจากการทำงานลBวงเวลากลับภูมิลำเนา

ตBางจังหวัด อันจะทำใหJเงินไหลเวียนกลับสูBภาคชนบทลดลง ขาดสภาพคลBอง และกระทบตBอเศรษฐกิจรากหญJา 

หากงด OT แลJวตJนทุนยังไมBลดลง และยังไมBสามารถสรJางรายรับเหนือตJนทุนไดJ ส่ิงท่ีเจJาของโรงงานจะ

ทำตBอไปคือ การขยายวันหยุด เชBน จากหยุดชดเชย 1 วัน ก็จะปöดโรงงานตBอเปMนหยุด 3 วันแทน ซ่ึงแนBนอนวBา

ลูกจJางรายวันจะขาดรายไดJทันที น่ันคือผลกระทบในระลอกท่ี 2 ท่ีรากหญJาจะไดJรับผลกระทบ 
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ทJายท่ีสุด หากงด OT ก็แลJว ขยายวันหยุดก็แลJว แตBโรงงานยังมีปÄญหา ข้ันตอนสุดทJายคือการปลด

คนงาน น่ีคือผลกระทบทางตรงท่ีสBงผลตBอการบริโภค เพราะถึงแรงงานจะไดJเงินชดเชย แตBโอกาสในการหางาน

ใหมBในชBวงท่ีเศรษฐกิจท้ังในประเทศและในตลาดโลกชะลอตัวคงไมBใชBเร่ืองงBาย 

ท้ังหมดท่ีกลBาวมาถึงขJางตJนทำใหJ การบริโภคภายในประเทศ (C) ซ่ึงเปMนอีกเคร่ืองยนต6หลักในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหยุดชะงัก และน่ันทำใหJประเทศไทยเหลือเคร่ืองยนต6หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจอีก

เพียง 1 เคร่ืองยนต6 น่ันคือ การใชJจBายภาครัฐ (G) ซ่ึงรัฐบาลเองก็ไดJมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยา

ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตBอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางอJอม (Economic Stimulus 

Packages) ออกมาแลJวท้ังส้ิน 3 ระลอกในวันท่ี 10 และ 24 มีนาคม และ 7 เมษายน 2563 รวมเปMนวงเงิน

มากกวBา 2.4 ลJานลJานบาท ซ่ึงการใชJมาตรการดังกลBาวก็ทำใหJเกิดสามารถพยุงผลกระทบทางเศรษฐกิจไปไดJใน

บางสBวน จะเห็นไดJจากในไตรมาสท่ี 2 ของปw 2563 แมJการบริโภคภายในประเทศ, การลงทุน, การสBงออก, และ

การนำเขJาจะหดตัวท่ีอัตรารJอยละ -6.6, -8.0, -28.3 และ -23.3 ตามลำดับ แตBการใชJจBายภาครัฐยังคงขยายตัว

ในอัตรารJอยละ 1.4 แตBแรงขับของเคร่ืองยนต6น้ีท่ีขยายตัว ก็ยังไมBสามารถดึงใหJเกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไดJอยูBดี พิจารณาไดJจากตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไตรมาสท่ี 2 ท่ีถดถอยในอัตรารJอย

ละ -12.2 และในขณะเดียวกัน เน่ืองจากงบประมาณท่ีใชJในการกระตุJนเศรษฐกิจดังกลBาว สBวนหน่ึงมาจากการ

กBอหน้ีสาธารณะ จึงทำใหJเกิดความกังวลตBอไปวBา ประเทศไทยจะเขJาใกลJเพดานการกBอหน้ีสาธารณะท่ีระดับ

รJอยละ 60 ของมูลคBาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ รวมท้ังเขJาใกลJขJอจำกัดของการใชJนโยบายการคลังในการ

กระตุJนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลJวหรือไมB 

และเม่ือพิจารณาปÄจจัยขJางตJนรBวมกับจุดอBอนด้ังเดิม (Original Sins) ของประเทศไทยท่ีมีมาต้ังแตB

กBอนการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก  น่ันคือ การเปล่ียนแปลงโครงสรJางประชากร จากสังคมสูงวัย (Ageing 

Society) สูBสังคมสูงวัยเต็มข้ัน (Aged Society) สังคมสูงวัยเต็มข้ึน หมายความวBา ประเทศจะมีประชากรวัย

ทำงานท่ีลดลงอยBางมาก เราจะขาดแคลนแรงงานท่ีมีคBาจJางต่ำ ปÄญหาคือผูJผลิตของเรายังไมBสามารถปรับ

โครงสรJางการผลิตจนลดการใชJแรงงานไรJฝwมือไดJ 

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวอยBางตBอเน่ืองหลังวิกฤตเศรษฐกิจตJมยำกุJง (1997 Asian 

Financial Crisis) ทำใหJคนไทยสBวนใหญBอยูBดีกินดีและเรียนสูงข้ึน ยังสBงผลใหJแรงงานไทยท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนอยูB

ในสถานท่ีตJองการเลือกท่ีจะไมBทำงานในบางรูปแบบ  ผูJผลิตไทยจึงนิยมใชJบริการแรงงานตBางดJาว สังคมสูงวัย

เปMนตัวเรBงทำใหJประเทศไทยจากเดิมท่ีพ่ึงพาแรงงานตBางดJาวในภาคการผลิตและการบริการในระบบเศรษฐกิจ

อยูBแลJวจะตJองมีการนำเขJาแรงงานตBางดJาวเพ่ิมมมากข้ึนอีกในอนาคตซ่ึงทำใหJมีเงินไหลออกนอกระบบ

เศรษฐกิจของไทยอยBางตBอเน่ือง  

สำนักบริหารแรงงานตBางดJาว กรมการจัดหางาน เผยแพรBขJอมูล ณ เมษายน 2562 วBาประเทศไทยมี

แรงงานตBางดJาวทำงานในประเทศ 2,950,684 คน คนงานเหลBาน้ีทำงานและสBงเงินกลับประเทศตJนทางทุก
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เดือน หาต้ังขJอสมมติวBา คนงานตBางดJาวแตBละคนสBงเงินกลับประเทศตJนทางของตนเองเดือนละ 1,500 บาท น่ัน

เทBากับเงินไหลออกนอกประเทศเดือนละ 5.93 พันลJานบาท  

แตBในความเปMนจริง เน่ืองจากอีกหน่ึงจุดอBอนด้ังเดิมของประเทศ เร่ือง การทุจริต คอรัปช่ัน ทำใหJ

จำนวนคนงานตBางดJาวท่ีทำงานอยูBในประเทศไทยมีมากกวBาตัวเลขทางการ และพวกเขาสBงเงินกลับบJาน

มากกวBาเดือนละ 1,500 บาท สมมติมีแรงงานตBางดJาว 5 ลJานคน สBงเงินกลับบJานเดือนละ 2,000 บาท/คน น่ัน

หมายความวBาจะมีเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจไทยเดือนละ 1 หม่ืนลJานบาท น่ันหมายความวBา ในแตBละ

เดือนสภาพคลBองของปริมาณเงินในระบบจะไหลออกไปอยBางมีนัยสำคัญ และหากพิจารณาตลอดท้ังปw น่ัน

หมายถึงสภาพคลBองท่ีจะหดหายไปกวBาแสนลJานบาท 

และเม่ือพิจารณาประเด็นสภาพคลBองไหลออก รBวมกับรูปแบบพฤติกรรมผูJบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากระดับการพัฒนาการของเทคโนโลยี ทำใหJปÄจจุบันมีผูJบริโภคจำนวนมากจับจBายใชJสอยผBานระบบ

อินเตอร6เนต โดยใชJ Platform ในการสังซ้ือสินคJาและบริการออนไลน6เพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ Lazada, 

Shopee, AliExpress, Amazon, Ebay, Agoda, Expedia, Traveloka ซ่ึง Platform เกือบท้ังหมดเปMนของผูJ

ใหJบริการตBางชาติ และซ้ือสินคJาและบริการจากตBางประเทศ รวมท้ังยังใชJเคร่ืองมือในการชำระเงินท่ีตJองชำระ

บัญชีในตBางประเทศ เหลBาน้ีย่ิงทำใหJสภาพคลBองไหลออกนอกระบบมากย่ิงข้ึน ซ่ึงปÄจจัยเหลBาน้ีจะทำใหJเกิด

ขJอจำกัดของการใชJนโยบายทางการเงินเพ่ือกระตุJนเศรษฐกิจ และเม่ือประเทศไทยมีความสุBมเส่ียงท่ีจะถึง

ขJอจำกัดในการใชJนโยบายการคลังรBวมดJวยแลJว การกระตุJนใหJเศรษฐกิจไทยเดินหนJาไปไดJก็อาจจะถึงทางตันใน

กับดักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Policy Traps) 

4) ผลกระทบต0อสังคมของประเทศไทย 

สงครามการคJา การแตกข้ัวของหBวงโซBการผลิตในระดับโลก และเศรษฐกิจท่ีตกต่ำเร้ือรังทำใหJ

เศรษฐกิจไทยถดถอย หรือชะลอตัว น่ันทำใหJโอกาสหางานใหมBสำหรับแรงงานลดนJอยลงอยBางมีนัยสำคัญ 

แรงงานตBางดJาวและหุBนยนต6เขJามาทำงานแทน ในขณะท่ีในสังคมสูงวัยเต็มข้ัน  ทำใหJประชาชนมีอายุขัย

ยาวนานมากย่ิงข้ึน แตBพวกเขากลับไมBมีความรูJทางการเงิน (Financial Literacy) ดังน้ันภาวะวBางงาน ไมBมีเงิน

รายไดJในวัยชรา จะย่ิงทำใหJประเทศไทยตJองการระบบสวัสดิการสังคมเพ่ิมมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีการคอร6รัปชัน

และการบังคับใชJกฎหมายอยBางไมBมีประสิทธิภาพและบางคร้ังไมBเปMนธรรม ก็เปMนสBวนสำคัญท่ีทำใหJระบบ

สวัสดิการสังคมของไทยไมBสามารถตอบสนองความตJองการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไดJ 

แตBน่ันก็ยังไมBสำคัญเทBากับท่ีระบบการจัดเก็บภาษีของไทยไมBใชBในรูปแบบรัฐสวัสดิการ โดยโครงสรJาง

การจัดเก็บภาษีปÄจจุบันยังทำใหJเกิดความเหล่ือมล้ำของประชาชน มีความซ้ำซJอน และไมBสามาถทำใหJรัฐจัดสรร

ระบบสวัสดิการไดJเพียงพอและมีประสิทธิภาพตBอประชาชน ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
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ทางตรงจากฐานภาษีท่ีไมBครอบคลุมประชาชนท้ังหมดและยังมีการหลีกเล่ียงการจBายภาษี ก็ยังเปMนอุปสรรค

เพ่ิมเติมอีกดJวย 

เม่ือประชาชนมีความตJองการ แตBภาครัฐไมBสามารถจัดสรรระบบสวัสดิการสังคมเหลBาน้ันไดJ 

สุญญากาศทางสังคม-เศรษฐกิจก็จะเกิดข้ึน ขณะเดียวกัน การท่ีสังคมไทยยังมีระบอบทุนนิยมสามานย6ควบคูBกับ

การคอร6รัปชัน ปรากฏการณ6 ‘มาเฟwย’ ก็จะเกิดข้ึน กลBาวคือมาเฟwยจะเขJามาเปMนผูJใหJบริการในบริการเหลBาน้ี 

(Briquet  and Favarel-Garrigues, 2010; Wolf, 2012; ศูนย6ยุโรปศึกษาแหBงจุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย, 2018)

เพ่ือสรJางคนท่ีพ่ึงพามาเฟwยใหJเปMนเสมือนโลBมนุษย6ท่ีทำใหJระบบทางการไมBสามารถเขJามากวาดลJางมาเฟwย

เหลBาน้ีไดJ มาเฟwยเหลBาน้ันก็คงแสวงหาประโยชน6ทางทุนนิยมสามานย6ตBอไป โดยท่ีองค6การอาชญากรรม กลุBม

ความคิดสุดโตBง และอาชญากรรมในโลกไซเบอร6เพ่ือการฟอกเงินและนำเงินน้ันมาบริหารจัดการบริการของ

พวกมาเฟwย ก็จะดำเนินตBอไปในลักษณะของวงจรอุบาทว6 และปÄจจัยเรBงใหJวงจรอุบาทว6เหลBาน้ีเกิดข้ึนคือปÄญหา

หน้ีครัวเรือนท่ีหมักหมมจนทำใหJครัวเรือนไทยไมBสามารถหาทางออกจากวงจรเหลBาน้ีไดJ  

โดยเม่ือพิจารณาประเด็นท่ีกลBาวถึงขJางตJนท้ังหมดรBวมกับปÄญหาการกระจายรายไดJท่ีไมBเปMนธรรม 

ปÄญหาความเหล่ือมล้ำ ก็จะย่ิงทำใหJคนจนซ่ึงเปMนคนสBวนใหญBของประเทศ ท่ีเปราะบางอยูBแลJวเน่ืองจากปÄญหา

หน้ีครัวเรือนกลายเปMนกลุBมผูJท่ีจะไดJรับผลกระทบมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีมิติเร่ืองส่ิงแวดลJอมท่ีเส่ือมโทรม และการเปล่ียนแปลงในสถาวะภูมิอากาศเปMนส่ิงซ่ึงสBงผล

กระทบตBอประชาชนทุกคนโดยไมBเลือกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  

น่ันหมายความวBา หากประเทศไทยไมBมีการปฏิรูป ไมBมีการเปล่ียนแปลง และไมBดำเนินนโยบายใดๆ ใน

การลดผลกระทบจากระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยจะสุBมเส่ียงอยBางย่ิงตBอปÄญหาท่ีรุนแรงท่ีสุด น่ัน

คือ คุณภาพชีวิตท่ีถดถอยลงจนประชาชนชาวไทยไมBมีความม่ันคงของมนุษย6 

ขJอเสนอแนะทางนโยบาย 

เพ่ือหลีกเล่ียงปÄญหาดังกลBาว และเพ่ือเดินหนJาไปสูBเปïาหมายระยะส้ัน (1-2 ปw)  ประเทศไทย “อยูBรอด” 

และระยะกลาง (3-5 ปw) ประเทศไทยเดินหนJาอยBาง “ย่ังยืน” คณะผูJวิจัยจะนำเสนอขJอเสนอแนะทางนโยบาย 

ใน 2 มิติ คือ ในภูมิรัฐศาสตร6 และในมิติเศรษฐกิจ 

และเพ่ือใหJบรรลุเปïาหมายเหลBาน้ี คณะผูJวิจัยวินิจฉัยวBาประเทศไทยยังมีจุดเปราะบาง (Painpoints) ท่ี

ตJองการการแกJปÄญหาในเชิงนโยบาย 19 จุด โดยสามารถจำแนกออกไดJเปMน 9 ชุดความทJาทายดังน้ี 
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ชุดความทJาทายท่ี 1: การคJาระหวBางประเทศ 

1) สBงออกไมBไดJ เน่ืองจาก หBวงโซBอุปทานระดับโลกหยุดชะงัก 

2) สBงออกไมBไดJ เน่ืองจาก อุปสงค6ลดลง ในระยะส้ัน 

3) สBงออกไมBไดJ เพราะ สินคJาและบริการท่ีผลิตขาดความสามารถทางการแขBงขัน 

4) สBงออกไมBไดJเพราะเทคโนโลยีการผลิตเปล่ียน  

 ชุดความทJาทายท่ี 2: การบริโภคภายในประเทศ 

5) การบริโภคลดลง เพราะ ขาดความม่ันใจ 

6) การบริโภคลดลง เพราะ รายไดJลดเน่ืองการวBางงาน 

ชุดความทJาทายท่ี 3: การลงทุน 

7) การลงทุนภายในประเทศลดลง เพราะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว 

8) การลงทุนจากตBางประเทศ (FDI) ท่ีลดลง เพราะ ขาดความสามารถทางการแขBงขัน 

ชุดความทJาทายท่ี 4: ผลกระทบจากโควิด-19 

9) โควิด-19 ทำใหJการโยกยJายแรงงานตBางดJาวกลับทJองถ่ิน ขาดแรงงาน 

10) โควิด-19 ทำใหJการโยกยJายแรงงานไทยกลับทJองถ่ิน สภาพคลBองท่ีเคยไหลเขJาลดลง 

ชุดความทJาทายท่ี 5: ขJอจำกัดในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

11) พ่ึงพานโยบายการคลังในการชับเคล่ือนเศรษฐกิจ ในระยะส้ัน 

12) เพดานในการกBอหน้ีสาธารณะ 

ชุดความทJาทายท่ี 6: การปรับตัวทางสังคม 

13) ตJนทุนในการปรับตัวเพ่ือเขJาสูBปทัสฐานใหมB (New Social Norms) สูงจนเกินไป และสBงผลกระทบตBอ

สังคม 

ชุดความทJาทายท่ี 7: การปรับตัวสูBโลกในยุคดิจิตอล 

14) ไมBอาจใชJประโยชน6จากชBองทางการจัดจำหนBาย Online ไดJอยBางมีประสิทธิภาพ 

15) สภาพคลBองไหลออกนอกระบบเน่ืองจากผูJบริโภคเปล่ียนพฤติกรรมซ้ือของ Online 
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ชุดความทJาทายท่ี 8: การปรับตัวของผูJผลิตและโครงสรJางการผลิต 

16) ผูJผลิตยังไมBมีความเขJาใจอยBางลึกซ้ึงวBาความตJองการแทJจริงของผูJบริโภคตJองการอะไร 

17) โครงสรJางทางเศรษฐกิจเปล่ียนและภาคการผลิตไมBสามารถปรับตัวไดJทัน 

ชุดความทJาทายท่ี 9: สถานะของประเทศไทยในมิติความสัมพันธ6ระหวBางประเทศ 

18) ประเทศไทยถูกกดดันใหJเลือกขJางในเวทีระหวBางประเทศ 

19) ประเทศไทยประเมินคBาตนเองต่ำในเวทีระหวBางประเทศโดยเฉพาะกับมหาอำนาจ 

ขJอเสนอแนะทางนโยบายในมิติภูมิรัฐศาสตรH 

1) ทBาทีของไทยคือ ไทยเปMนมิตรกับทุกประเทศ (We seek No Enmity) 

2) รักษาดุลแหBงอำนาจ เพ่ือตอบสนองภาวะกดดันท่ีรุนแรงข้ึนของมหาอำนาจ โดยไมBปลBอยใหJฝÅายใดฝÅาย

หน่ึงบีบบังคับใหJไทยดำเนินนโยบายท่ีขัดแยJงกับกฎระเบียบของประชาคมนานาชาติ และขัดกับ

ผลประโยชน6ของฝÅายไทย เชBน กรณีคลองไทย, กรณีความขัดแยJงในภูมิภาคอ่ืนๆ, การใชJเวทีระดับ

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เชBน BIMSTEC APEC  

3) ประชาคมอาเซียนคือความสัมพันธ6ท่ีไทยตJองใหJความสำคัญสูงสุดและไทยตJองเลBนบทบาทนำ เพ่ือเพ่ิม

ดุลอำนาจในการตBอรองในเวทีนานาชาติ โดยมี วิถีอาเซียน และ ความเปMนแกนกลางของอาเซียน เปMน

หลักการสำคัญ ในการขับเคล่ือนกระบวนการ Regionalisation โดยเคร่ืองมือสำคัญคือ อำนาจละมุน

ของไทยผBาน People-to-People Connectivity เชBน การศึกษา การใหJความชBวยเหลือดJาน

สาธารณูปโภคและโครงสรJางพ้ืนฐาน 

4) ทBามกลางวิกฤตการณ6ความขัดแยJงของประเทศมหาอำนาจ ไทยสามารถเปMนทางเลือกสำคัญ ของ

นานาประเทศในมิติการคJา และการลงทุน เชBน กรณีสงครามการคJา (จีน-สหรัฐฯ-อินเดีย) กรณีความ

ขัดแยJงระหวBางญ่ีปุÅน-เกาหลี 

5) ไทยตJองแสวงหาโอกาสใหมBในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะ เอเชียใตJ ตะวันออกกลาง โลกมุสลิม และ โลก

มลายู 

ขJอเสนอแนะทางนโยบายในมิติเศรษฐกิจ 

• เนJนนโยบายท่ีทำใหJเกิดการจJางงานเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

อยBางฉับพลัน  

• วางตำแหนBงประเทศไทยในระดับภูมิภาคเพ่ือแสวงโอกาสของไทยทางการคJาและการลงทุน ทBามกลาง

ความขัดแยJงของมหาอำนาจ 
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• ประเทศไทยตJองเดินหนJาดJวยนโยบายการพัฒนาอยBางย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังในมิติเศรษฐกิจ การเมือง-

ความม่ันคง และสังคม-วัฒนธรรม โดยคำนึงถึงเปïาหมายการพัฒนาอยBางย่ังยืน ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และ BCG Economy (Bio-, Circular-, Green- Economy) 

• การสรJางแตJมตBอทางการคJา และการดึงดูดการลงทุน ผBานขJอตกลงทางการคJาท้ังในระดับภูมิภาค อนุ

ภูมิภาค และทวิภาคี โดยตJองเปMนขJอตกลงการคJาท่ีครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง (Comprehensive 

and High Standard Trading Arrangement) 

• สรJางส่ิงอำนวยความสะดวกทางการคJาในทุกมิติ ท้ังในทางกายภาพ (Physical Connectivity) อาทิ

การเช่ือมโยงโครงสรJางพ้ืนฐาน และในทางสถาบัน (Institution Connectivity) อาทิ กฎ ระเบียบ 

กติกา 

• ปฏิรูปกฎหมาย Regulatory Guillotine, Good Regulatory Practice และ Regulatory Impact 

Analysis 

• แสวงหาชBองทางการจัดจำหนBาย “ใหมB” ท้ังในมิติพ้ืนท่ีภูมิศาสตร6 ประเทศใหมB เมืองใหมB มิติประชากร 

กลุBมเปïาหมายใหมB และชBองทางการจัดจำหนBายใหมB เชBน Platform Economy 

• ตJองสรJางผลผลิตท่ีคุณภาพสูง สรJางความเช่ือม่ัน สรJางตราสินคJาและภาคการผลิตท่ีไทยตJองสBงเสริม

และแนวทางการสBงเสริมคือ  

ขJอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแกJปÄญหาจุดเปราะบาง (Painpoints) ท่ีตJองการการแกJปÄญหาในเชิง

นโยบาย 19 จุด ท่ีกลBาวถึงขJางตJน เพ่ือบรรลุเปïาหมาย “อยูBรอด” อยBาง “ย่ังยืน” สามารถพิจารณาไดJจากตาราง

ท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: ข-อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแก-ป=ญหา 19 จุดเปราะบาง (Painpoints) ของประเทศไทย 

ประเด็นเปราะบาง ข-อเสนอแนะทางด-านภูมิรัฐศาสตรV ข-อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรV ฉากทัศนV หนYวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข-อง 

1. สYงออกไมYได- เน่ืองจาก 

หYวงโซYอุปทานระดับโลก

หยุดชะงัก 

จัดวางตำแหนYงของประเทศไทย 

ทYามกลางวิกฤตการณVความขัดแย-ง

ของประเทศมหาอำนาจ ไทยสามารถ

เปcนทางเลือกสำคัญ ของนานา

ประเทศในมิติการค-า และการลงทุน 

โดยประเทศไทยต-องไมYเท

ความสัมพันธVในทุกมิติของไทยไปท่ี

มหาอำนาจใดมหาอำนาจหน่ึงแตYต-อง

ถYวงดุลอำนาจให-เหมาะสม โดยเน-น

สร-างความสัมพันธVท่ีหลากหลายมิติ

กับหลากหลายประเทศ 

ปฏิรูปกฎหมาย กฎเกณฑV และ

ระเบียบ รวมท้ังเรYงสร-างส่ิงอำนวย

ความสะดวกทางการค-า  (Trade 

Facilitations: TFs) โดยกฎหมายท่ี

ต-องเรYงปฏิรูปสามารถพิจารณาได-จาก

ข-อเสนอของโครงการทบทวน

ใบอนุญาตของทางราชการ 

(Thailand’s Smart and Simple 

License) ท่ีเคยดำเนินการศึกษาไป

แล-วแตYยังไมYได-นำไปปฏิบัติ ภายใต-

ความรับผิดชอบของสำนัก

นายกรัฐมนตรี 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 

2. สYงออกไมYได-เพราะ อุป

สงคVลดลง ในระยะส้ัน 

 1) เน-นการสร-างตลาดใหมY โดยตลาด

ใหมYอาจหมายถึง ประเทศเดิมแตY

เปcนเมืองใหมY หรือเปcนกลุYมลูกค-า

กลุYมใหมY หรือ เปcนตลาดเดิมแตYใช-

ชYองทางการจัดจำหนYายใหมY เชYน 

การใช- Platform Economy 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

ศ  

ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

30 

ประเด็นเปราะบาง ข-อเสนอแนะทางด-านภูมิรัฐศาสตรV ข-อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรV ฉากทัศนV หนYวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข-อง 

2) ลดการพ่ึงพาการสYงออก เน-นเพ่ิม

สัดสYวนการค-าภายในประเทศ 

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคม 

3. สYงออกไมYได- เพราะ 

สินค-าและบริการท่ีผลิต

ขาดความสามารถ

ทางการแขYงขัน 

สร-างความสัมพันธVกับประเทศตYางๆ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในทางธุรกิจ และเจาะ

เข-าสูYตลาดใหมY  

1) สร-างความสามารถทางการแขYงขัน

โดยเน-นปรับปรุงรูปแบบของสินค-า

และบริการให-สอดคล-องกับความ

ต-องการของผู-บริโภคในตลาด

ตYางๆ ท่ีมีความต-องการท่ีแตกตYาง

กัน 

2) สร-างแต-มตYอ สิทธิพิเศษ และสิทธิ

ประโยชนVทางการค-าและการ

ลงทุนผYานการเจรจาการค-าใน

ข-อตกลงการค-าใหมYๆ หรือ

ปรับปรุงข-อตกลงการค-าท่ีมีอยูYเดิม

ให-ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงพาณิชยV กระทรวงการ

ตYางประเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคม 

4. สYงออกไมYได-เพราะ

เทคโนโลยีการผลิต

เปล่ียน 

 1) ปฏิรูประบบการศึกษา ในทุก

ระดับช้ัน เพ่ือให-ผลิตบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ ตรงตามความต-องการ 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชยV 
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ประเด็นเปราะบาง ข-อเสนอแนะทางด-านภูมิรัฐศาสตรV ข-อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรV ฉากทัศนV หนYวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข-อง 

โดยต-องเร่ิมจากการปฏิรูป

กระทรวงศึกษาเปcนอันดับแรก 

2) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร-างทักษะใหมY 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

3) พัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานเพ่ือ

สYงเสริม สนับสนุน และใช-

ประโยชนVในเชิงพาณิชยVจาก

งานวิจัย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณV 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ

ทYองเท่ียวและกีฬา 

5. การบริโภคลดลง

เพราะขาดความม่ันใจ 

 1) เน-นการสร-างตลาดใหมY โดยตลาด

ใหมYอาจหมายถึง ประเทศเดิมแตY

เปcนเมืองใหมY หรือเปcนกลุYมลูกค-า

กลุYมใหมY หรือ เปcนตลาดเดิมแตYใช-

ชYองทางการจัดจำหนYายใหมY เชYน 

การใช- Platform Economy 

2) สร-างตราสินค-า (Brand) ท่ีต-อง

เน-นคุณภาพเปcนหัวใจสำคัญเพ่ือ

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง 
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ประเด็นเปราะบาง ข-อเสนอแนะทางด-านภูมิรัฐศาสตรV ข-อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรV ฉากทัศนV หนYวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข-อง 

สร-างความเช่ือม่ันในตราสินค-า 

(Trust) 

6. การบริโภคลดลง

เพราะรายได-ลดเน่ืองการ

วYางงาน 

 เรYงใช-นโยบายการคลังเพ่ือการกระตุ-น

เศรษฐกิจโดยงบประมาณท่ีใช-ต-องเน-น

ทำนโยบายเพ่ือให-เกิดการจ-างงานใน

ภาคการผลิตแท-จริง 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง 

7. การลงทุน

ภายในประเทศลดลง

เพราะ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ชะลอตัว 

 1) ปรับปรุง เช่ือมโยง และเรYงสร-าง

โครงสร-างพ้ืนฐาน (ท้ัง Hardware 

และ Software) 

2) ใช-มาตรการกระตุ-นการลงทุน ท้ัง

สYงเสริม สนับสนุน และปกปçอง

การลงทุน 

3) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร-างทักษะใหมY 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม สำนักงาน

คณะกรรมการสYงเสริมการลงทุน 

กระทรวงยุติธรรม สำนัก

นายกรัฐมนตรี 
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ประเด็นเปราะบาง ข-อเสนอแนะทางด-านภูมิรัฐศาสตรV ข-อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรV ฉากทัศนV หนYวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข-อง 

4) ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และ

กติกาตYางๆ ด-วยกระบวนการ 

Regulatory Guillotine 

8. การลงทุนจาก

ตYางประเทศ (FDI) ท่ี

ลดลง เพราะ  

ขาดความสามารถ

ทางการแขYงขัน 

วางตำแหนYงประเทศไทยให-พร-อมเปcน

พันธมิตรกับทุกประเทศ โดยเน-น

หลักการแสวงหาผลประโยชนVรYวมกัน 

ท้ังน้ีต-องแยกมิติความสัมพันธVระหวYาง

ประเทศให-ชัดเจนวYาในแตYละมิติจะมี

ความสัมพันธVกับประเทศใดในทิศทาง

ใด 

1) ปรับปรุง เช่ือมโยง และเรYงสร-าง

โครงสร-างพ้ืนฐาน (ท้ัง Hardware 

และ Software) 

2) ใช-มาตรการกระตุ-นการลงทุน ท้ัง

สYงเสริม สนับสนุน และปกปçอง

การลงทุน 

3) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร-างทักษะใหมY 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

4) ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และ

กติกาตYางๆ ด-วยกระบวนการ 

Regulatory Guillotine 

 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

กระทรวงการตYางประเทศ กระทรวง

พาณิชยV กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม สำนักงาน

คณะกรรมการสYงเสริมการลงทุน 

กระทรวงยุติธรรม สำนัก

นายกรัฐมนตรี 
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9. โควิด-19 ทำให-การ

โยกย-ายแรงงานตYางด-าว

กลับท-องถ่ิน  

ขาดแรงงาน 

 1) เรYงใช-นโยบายการคลังเพ่ือการ

กระตุ-นเศรษฐกิจโดยงบประมาณ

ท่ีใช-ต-องเน-นทำนโยบายเพ่ือให-เกิด

การจ-างงานในภาคการผลิตแท-จริง 

2) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร-างทักษะใหมY 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

10. โควิด-19 ทำให-การ

โยกย-ายแรงงานไทยกลับ

ท-องถ่ิน  

สภาพคลYองท่ีเคยไหลเข-า

ลดลง 

 1) เรYงใช-นโยบายการคลังเพ่ือการ

กระตุ-นเศรษฐกิจโดยงบประมาณ

ท่ีใช-ต-องเน-นทำนโยบายเพ่ือให-เกิด

การจ-างงานในภาคการผลิตแท-จริง 

2) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร-างทักษะใหมY 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

11. พ่ึงพานโยบายการ

คลังในการชับเคล่ือน

 1) เรYงใช-นโยบายการคลังเพ่ือการ

กระตุ-นเศรษฐกิจโดยงบประมาณ

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 
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เศรษฐกิจ ในระยะส้ัน 

อาจนำไปสูYกับดักในการ

ใช-นโยบายเศรษฐกิจมห

ภาค 

ท่ีใช-ต-องเน-นทำนโยบายเพ่ือให-เกิด

การจ-างงานในภาคการผลิตแท-จริง 

2) ปรับปรุงกฎเกณฑVเก่ียวกับเพดาน

การกYอหน้ีสาธารณะ โดยเน-น

ประสิทธิภาพในการจัดหารายได-

ในอนาคตเปcนเปçาหมาย แทนท่ี

สัดสYวนหน้ีสาธารณะตYอมูลคYา

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

12. เพดานในการกYอหน้ี

สาธารณะ 

 ปรับปรุงกฎเกณฑVเก่ียวกับเพดานการ

กYอหน้ีสาธารณะ บังคับใช- พรบ.วินัย

การคลัง โดยเน-นประสิทธิภาพในการ

จัดหารายได-ในอนาคตเปcนเปçาหมาย 

แทนท่ีสัดสYวนหน้ีสาธารณะตYอมูลคYา

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

ระยะส้ัน กระทรวงการคลัง 

13. ต-นทุนในการปรับตัว

เพ่ือเข-าสูYปทัสฐานใหมY 

(New Social Norms) 

สูงจนเกินไป และสYงผล

กระทบตYอสังคม 

เปล่ียนทัศนคติ (Mindset) ในการปกปçองผลประโยชนVของประเทศ โดยความ

เข-าใจสภาพความเปcนจริงของสังคมไทยมากข้ึน 

ระยะส้ัน กระทรวงการตYางประเทศ กระทรวง

พาณิชยV กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
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14. ไมYอาจใช-ประโยชนV

จากชYองทางการจัด

จำหนYาย  

Online ได-อยYางมี

ประสิทธิภาพ 

 1) เน-นการสร-างตลาดใหมY โดยตลาด

ใหมYอาจหมายถึง ประเทศเดิมแตY

เปcนเมืองใหมY หรือเปcนกลุYมลูกค-า

กลุYมใหมY หรือ เปcนตลาดเดิมแตYใช-

ชYองทางการจัดจำหนYายใหมY เชYน 

การใช- Platform Economy 

2) ต-องสร-างอำนาจตYอรองเพ่ือให-

เข-าถึงฐานข-อมูลและการวิเคราะหV

ข-อมูลเพ่ือรับทราบความต-องการ

แท-จริง (Intelligence and 

Insight) จากผู-ให-บริการ 

Platform 

 กระทรวงพาณิชยV กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรV วิจัย และนวัตกรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

15. สภาพคลYองไหลออก

นอกระบบเน่ืองจาก

ผู-บริโภค 

เปล่ียนพฤติกรรมซ้ือของ 

Online 

 1) เน-นการสร-างตลาดใหมY โดยตลาด

ใหมYอาจหมายถึง ประเทศเดิมแตYเปcน

เมืองใหมY หรือเปcนกลุYมลูกค-ากลุYมใหมY 

หรือ เปcนตลาดเดิมแตYใช-ชYองทางการ

จัดจำหนYายใหมY เชYน การใช- Platform 

Economy โดยต-องสร-างอำนาจ

ตYอรองเพ่ือให-เข-าถึงฐานข-อมูลและการ

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

กระทรวงพาณิชยV กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรV วิจัย และนวัตกรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม สำนักนายกรัฐมนตรี 
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วิเคราะหVข-อมูลเพ่ือรับทราบความ

ต-องการแท-จริง (Intelligence and 

Insight) จากผู-ให-บริการ Platform 

2) การปรับปรุงข-อกฎหมายท่ีเอ้ือให-ผู-

ประกอบภายในประเทศสามารถ

แขYงขัน กับเจ-าของ platform ราย

ใหญYจากตYางชาติได- 

3) สำหรับข-อมูลความต-องการของ

ผู-บริโภคจาก big data รัฐต-อง

ปรับปรุงกฎหมายให-เจ-าของplatform 

ต-องเปóดเผยข-อมูลเพ่ือปçองกันการ

ผูกขาดของข-อมูลและการขายสินค-า 

Online 

 

4) วางระบบ/โครงสร-างพ้ืนฐานการ

จำหนYายออนไลนV เพ่ือนำกิจกรรม

การค-าเข-าสูYระบบให-มากท่ีสุด 
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16. ผู-ผลิตยังไมYมีความ

เข-าใจอยYางลึกซ้ึงวYา 

ความต-องการแท-จริงของ

ผู-บริโภคต-องการอะไร 

 1) สYงเสริมให-ผู-ประกอบการเรียนรู-ท่ี

จะพัฒนาผลผลิตของตนให-

สอดคล-องกับความต-องการแท-จริง

ของผู-บริโภค 

2) สร-างมาตรฐานการผลิตสินค-าและ

บริการของไทยให-สามารถ

เทียบเคียงได-กับมาตรฐาน

นานาชาติ  

3) การใช- Platform Economy โดย

ต-องสร-างอำนาจตYอรองเพ่ือให-

เข-าถึงฐานข-อมูลและการวิเคราะหV

ข-อมูลเพ่ือรับทราบความต-องการ

แท-จริง (Intelligence and 

Insight) จากผู-ให-บริการ 

Platform 

4) สร-างนโยบายท่ีสนับสนุน

ผู-ประกอบการทุกภาคสYวนเชYน 

การวิจัยข-อมูลความต-องการของ

ตลาดเพ่ือให-ผู-ประกอบการโย

เฉพาะรายยYอยและกลาง Startup 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

กระทรวงพาณิชยV กระทรวงเกษตร

และสหกรณV กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคม 
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ฯลฯ มีความรู- ความเข-าใจในความ

ต-องการของตลอดและมีศักยภาพ

ในการผลิตสินค-ามาตอบสนองได- 

ลดความเหล่ือมล้ำ กระจายรายได- 

17. โครงสร-างทาง

เศรษฐกิจเปล่ียนและ 

ภาคการผลิตไมYสามารถ

ปรับตัวได-ทัน 

 ต-องนำเอาหลักการของเปçาหมายการ

พัฒนาอยYางยืน (Sustainable 

Development Goals 2030) และ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตVใช-ในทุกกระบวนการของภาค

การผลิต 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

ทุกหนYวยงานภาครัฐ 

 

18. ประเทศไทยถูก

กดดันให-เลือกข-างในเวที

ระหวYางประเทศ 

1) วางตำแหนYงประเทศไทยให-พร-อม

เปcนพันธมิตรกับทุกประเทศ โดย

เน-นหลักการแสวงหา

ผลประโยชนVรYวมกัน ท้ังน้ีต-อง

แยกมิติความสัมพันธVระหวYาง

ประเทศให-ชัดเจนวYาในแตYละมิติ

จะมีความสัมพันธVกับประเทศใด

ในทิศทางใด  

 ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงพาณิชยV กระทรวงการ

ตYางประเทศ กระทรวงกลาโหม 
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2) วางตำแหนYงประเทศไทยให-เปcน

มิตรกับทุกประเทศ (We seek 

NO Enmity) 

3) รักษาดุลอำนาจอยYางเหมาะสม 

19. ประเทศไทยประเมิน

คYาตนเองต่ำในเวที 

ระหวYางประเทศ

โดยเฉพาะกับมหาอำนาจ 

ประเทศไทยต-องให-ความสำคัญใน

อันดับสูงสุด และมีบทบาทนำในเวที

ประชาคมอาเซียน เน-นการสร-าง

อำนาจละมุน (Soft Power) ผYานการ

เช่ือมโยงและสร-างความสัมพันธVด-าน

วัฒนธรรม การทYองเท่ียว กีฬา 

การศึกษา หรือประเด็นทางสังคมอ่ืนๆ 

ท่ีไทยได-รับการยอมรับในเวที

นานาชาติ 

 ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงการตYางประเทศ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการทYองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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นอกเหนือจากการปลดล็อคแกJปKญหาในเชิงนโยบาย 19 จุด ท่ีจำแนกเปZน 9 ชุดความทJาทาย 

คณะผูJวิจัยไดJเพ่ิมเติมขJอเสนอแนะใหJภาคเอกชน และผูJมีสhวนไดJสhวนเสียควรพิจารณาถึงการสhงเสริม สนับสนุน 

และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และดำเนินธุรกิจของอีก 4 อุตสาหกรรมหลัก อันไดJแกh อุตสาหกรรม

เกษตร (Agro-Industry)  อุตสาหกรรมการทhองเท่ียว และการเสริมสรJางสุขภาพ (Tourism and Wellness 

Industry) อุตสาหกรรมความคิดสรJางสรรคt (Creative Industry) และ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-

Technology-Industry) เพ่ือการบรรลุเปwาหมายใหJประเทศสามารถอยูhรอดอยhางย่ังยืนไดJในระยะส้ันและระยะ

กลาง โดยขJอเสนอแนะสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับ 4 อุตสาหกรรมน้ี สามารถสรุปไดJดังตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3: ขJอเสนอแนะสำหรับภาคการผลิตท่ีจะเปZนอุตสาหกรรมนำสำหรับประเทศไทยในระเบียบโลกใหมh 

ภาคการผลิต ขJอเสนอแนะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

(Agro-Industry) 
• ตJองสรJางมาตรฐานท่ีสูง สามารถตรวจสอบยJอนกลับ มีการรับรองมาตรฐาน 

โดยตJองใหJบริษัทขนาดใหญhเปZนตัวนำในระยะส้ัน แตhผูJบริโภคจะเปZนผูJกำหนด

รูปแบบการทำธุรกิจในอนาคต ดังน้ันรัฐตJองสนับสนุน SME ใหJสามารถ

ปรับตัวไดJ 

• ปรับเปล่ียนรูปแบบ (reshape) และตJองการการเร่ิมตJนใหมh (reset) โดยการ

ออกแบบเกษตรภาคการเกษตรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จึงตJองทำพรJอมกันใน

ทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย (area based) คือ ท้ัง 77 จังหวัด และตJองพิจารณา

ในทุกมิติ (agenda based) 

• ผสมผสาน 4 มิติ เกษตร 4 ช้ัน 4 ชนิด โดยเกษตรมี 4 ช้ัน 1.เกษตรพอเพียง 

เปZนเกษตรรายยhอย 2.เกษตรพาณิชยt 3.เกษตรอุตสาหกรรม 4.เกษตรสhงออก 

และเกษตรมี 4 ชนิด 1.เกษตรอาหาร 2.เกษตรพลังงาน 3.เกษตรทhองเท่ียว 4.

เกษตรสุขภาพ ท่ีตJองประกอบ ไดJแกhองคtความรูJ เทคโนโลยี และภูมิปKญญา 

ขับเคล่ือนแบบบูรณาศาสตรt ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค

ประชาชน มีการ Reskill & upskill ทรัพยากรมนุษยt  

• การนำนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 จะหมายถึง Greenovation  มีการ

จัดต้ัง Agritech & innovation center (AIC) ครบท้ัง 77 จังหวัด ปฏิรูป

กระทรวงเกษตรใหJเปZนกระทรวงเทคโนโลยี จัดต้ัง National Agriculture Big 

Data Center (NABC) 

• การนำนโยบายตลาดนำการผลิต : ท้ังรูปแบบ offline to online , 

แพลตฟอรtมท้ังในและตhางประเทศ จากระบบ supply Side approach ตJอง

ปรับเปล่ียนเปZน Demand Side approach 
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• การสนับสนุนนโยบายโลจิสติกสtเกษตร  Zero kilometer ผลิตท่ีไหนขายท่ี

น่ัน 

• ตJองมีการปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวขJองกับการคJาและธุรกิจเกษตร 

• เรhงสรJางคือ “เกษตรอัจฉริยะ” คือ การใชJความรูJดJานเทคโนโลยี และขJอมูล 

มาชhวยการวางแผนการผลิต จำหนhาย และเอ้ือประโยชนtตhอการทำการเกษตร

ของเกษตรกร 

อุตสาหกรรมการ

ทhองเท่ียว และการ

เสริมสรJางสุขภาพ 

(Tourism and 

Wellness Industry) 

• เนJนการสรJางมาตรฐานท่ีสูง สรJางการทhองเท่ียวเชิงประสบการณt 

• การยกระดับและปรับปรุงอุตสาหกรรมการใหJบริการท่ีเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงในความปกติใหมh (New Normal) ปKจจัยสนับสนุนท่ีนhาจะชhวยใหJ

ธุรกิจทhองเท่ียวดีข้ึนในปíหนJา ไดJแกh ภาพลักษณtท่ีดีของสาธารณสุขแหลhง

ธรรมชาติฟìîนตัวอยhางสวยงาม และไทยยังเปZนแหลhงทhองเท่ียวท่ีผูJคนยังคJนหา 

• ความสำเร็จของการฟìîนฟูตลาดจะข้ึนกับความสำเร็จท่ีทำใหJคนไทยทุกกลุhมใน

ประเทศเดินทางดJวยความเช่ือม่ัน และเปZนการสhงสัญญาณไปยังตลาด

ตhางประเทศ ในกรณีของนักทhองเท่ียวตhางประเทศน้ันมีการคัดเลือก

นักทhองเท่ียวกลุhมสุขภาพดี อาจตJองมีใบรับรองแพทยtในการเดินทาง 

นักทhองเท่ียวทุกกลุhมตJองทำการจองการเดินทางลhวงหนJาในทุกประเภท ท้ังน้ี

การเปïดพ้ืนท่ีใหJกับนักทhองเท่ียวตhางชาติมาเยือนจะตJองไดJรับการยอมรับจาก

ประชาชนในทJองถ่ินเพ่ือลดปKญหาความขัดแยJงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในระยะ

เบ้ืองตJนอาจจะตJองมีการจำกัดบริเวณการเดินทางของนักทhองเท่ียวใหมhท่ีมา

จากตhางประเทศ 

• โอกาสอีกสhวนหน่ึงของการทhองเท่ียวคือการรับนักทhองเท่ียวมาพำนักในระยะ

ยาว โดยเฉพาะชาวตhางชาติผูJสูงวัยและมีกำลังจhายสูงเพ่ือท่ีจะ หลีกเล่ียงโรค

ระบาดใหมhในพ้ืนท่ีของตัวเอง และมาใชJชีวิตในประเทศไทยในกรณีน้ีจะตJองมี

การกักตัวตามมาตรฐานนานาชาติ ซ่ึงการพำนักในระยะยาวดังกลhาวจะ

กhอใหJเกิดการจJางงาน และการใชJประโยชนtจากโรงแรมท่ีปKจจุบันมีอุปทาน

เหลือ  

• พ้ืนท่ีตhาง ๆ  เปïดรับนักทhองเท่ียวไดJในจำนวนท่ีไมhเทhากัน สhงผลตhอนักทhองเท่ียว

ท่ีตJองขJามพ้ืนท่ีและการออกแบบเสJนทางการทhองเท่ียว การเดินทางจะมี

ลักษณะตhางตอบแทนระหวhางพ้ืนท่ีและเปZนจุดเร่ิมตJนของการเดินทางท่ี

ปลอดภัยในพ้ืนท่ีตhางๆ เปZนการสรJางความเช่ือม่ันจากจุดเล็กๆ กhอนท่ีจะขยาย
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วงกวJางตhอไป การบริหารจัดการในเชิงพ้ืนท่ี ของธรรมชาติและชุมชน จากการ

ท่ีสามารถกำหนดจำนวนนักทJองเท่ียวในพ้ืนท่ีไดJ เปZนโอกาสท่ีจะสรJางสมดุล

ในมิติ เศรษฐกิจและส่ิงแวดลJอมไดJ การยกระดับคุณภาพของการใหJบริการ 

โดยเฉพาะในเร่ืองสุขอนามัย และรูปแบบกิจกรรมเปล่ียนไปเพราะตJองอยูh

ภายใตJ social distancing จึงเนJนการสJรางรายไดJในพ้ืนท่ีมากกวhา 

• การดูแลแบบ From Illness to Wellness ดูแลสุขภาพเชิงปwองกัน จาก

สถานการณtโควิดทำใหJพบวhากลุhมผูJปôวยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือไดJรับผลกระทบ

มาก คือกลุhมผูJท่ีมีอาการซับซJอนของรhางกาย มีโรคประจำตัว ฉะน้ันการดูแล

สุขภาพในเชิงรุก/เชิงปwองกัน จึงมีความสำคัญ และใหJการดูแลเพ่ือปรับชhวง

อายุใหJยาวข้ึน เชhน การดูแลสุขภาพเชิงปwองกัน การทำนายจากยีนสtวhา

ผูJรับบริการมีสิทธิจะปôวยเปZนโรคอะไรไดJบJาง   

• นำ AI และ Robotic เขJามาใชJ มีระบบการแพทยtแมhนยำสำหรับการรักษา

แบบเฉพาะเจาะจง มีแลปเพ่ือการวิเคราะหtวิจัยใหJแมhนยำและถูกตJองมากข้ึน 

• การสรJางความรhวมมือระหวhางโรงแรมและโรงพยาบาล เปZน wellness 

retreat โดยมีการดูแลและบริการในแบบ Hostel , Resort การพักผhอนเพ่ือ

ผhอนคลาย รhวมกับ การดูแลเชิงสุขภาพ  
• การดูแลต้ังแตhข้ัน prevention ไปจนถึง rehabilitation 
• ปKจจัยของความสำเร็จ ในดJาน medical tourism หลัง COVID19 คือ ความ

รhวมมือภายในประเทศ ระหวhางองtกรท่ีเก่ียวขJอง โรงพยาบาลท้ังภาครัฐ 

เอกชน และโรงเรียนแพทยt เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยt 

ศักยภาพของโรงพยาบาล โดยความรhวมมือจะประกอบไปดJวย การถhายทอด

ความรูJ แลกเปล่ียน know how ระหวhางกัน และการรhวมมือแบบพหุภาคี

ระหวhางโรงพยาบาลเพ่ือเปïดศูนยtการรักษาเฉพาะทาง   

• Wellness Resort อีกทางเลือกหน่ึง สามารถเปïดประสบการณt resort แบบ

ใหมhท่ีmix กันระหวhาง การแพทยtแผนโบราณ การแพทยtสมัยใหมh การแพทยt

ชะลอวัย และการแพทยtเชิงปwองกัน และมีโปรแกรมการ retreat ท่ีพ่ึงพา

องคtประกอบ 2 ประการ วิทยาศาสตรt สามารถใหJคำแนะนำท่ีมีหลัก

วิทยาศาสตรtอJางอิงไดJ และPersonalize กับ lifestyle ใหJแกhผูJรับบริการ วhา

ควรดูแลสุขภาพอยhางไรโดยไมhตJองเปล่ียนหรือกระทบรูปแบบวิถีชีวิตเดิมท่ี

ผูJรับบริการตJองการหรือเคยชินจนเกินไป จะชhวยตhอยอดธุรกิจ medical 

tourism ของไทยไดJ 
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อุตสาหกรรมความคิด

สรJางสรรคt (Creative 

Industry) 

• สนับสนุนใหJเขJาไปอยูhในหhวงโซhอุปทาน โดย เฉพาะ 2 กลุhมอุตสาหกรรม

เปwาหมาย คือ กลุhมส่ือสมัยใหมh (Media) และกลุhมงานสรJางสรรคtและ

ออกแบบ (Functional Creation) ท่ีจัดอยูhในกลุhม “อุตสาหกรรมสรJางสรรคt

วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคhาเพ่ิมสูง (Creative, Culture & High Value 

Services) ท่ีเปZนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมh 

(New Engines of Growth) ในเวทีโลกถึงแมJอุตสาหกรรมการออกแบบและ

กลุhมส่ือสมัยใหมhของไทยยังไมhไดJเปZนท่ีรูJจักอยhางแพรhหลาย แตhก็ไดJรับการ

ยอมรับใน 3 ประเด็น 

o ประเด็นแรก ความสามารถดJานการออกแบบ มีผลงานการออกแบบ

ในระดับสากล 

o ประเด็นที่สอง ประเทศไทยเปZนแหลhงสhงออกบุคลากร หรือรับจJาง

ผลิต ในสาขาวิชาชีพแอนิเมชัน และคอมพิวเตอรtกราฟïก 

o ประเด็นที ่สาม คนไทยไดJร ับการยอมรับจากตhางประเทศเปZน

รายบุคคล 

• กลยุทธ tสำค ัญคือ ประเทศไทยตJองร ู Jจ ัก Branding Thailand และใชJ

ทรัพยากร Soft Power ที่ตัวเองมีผันมาเปZนโอกาส และเปZนพลังใหJไดJ โดยมี

ปKจจัยรhวมอีก 2 ปKจจัยคือ ความรhวมมือ (Collaboration) และ นวัตกรรม 

(Innovation) 

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีระดับสูง 

(High-Technology-

Industry) 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงมีความจำเปZนอยhางย่ิงท่ีจะตJองมี

หลักคิดสำคัญคือ นวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดJตJองมีองคtประกอบสำคัญ 3 

ปKจจัย ไดJแกh งบประมาณท่ีตhอเน่ือง พรJอมกับ เทคโนโลยีท่ีเปïดกวJาง และภาวะ

ผูJนำของประเทศและทุกภาคสhวนในการขับเคล่ือนนโยบาย 

• การรวมเอาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เขJาไวJดJวยกันเรียกวhา 

BCG Economy Model โดยนำทรัพยากรท่ีเปZน “จุดแข็ง” ของประเทศไทย 

ไดJแกh ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ มา 

“ตhอยอด” และ “เพ่ิมมูลคhา” พัฒนาเปZนยุทธศาสตรt ทรัพยากรเหลhาน้ันมี 4 

กลุhม ไดJแกh เกษตรและอาหาร  สุขภาพและการแพทยt พลังงาน วัสดุ และเคมี

ชีวภาพ และการทhองเท่ียวและเศรษฐกิจเชิงสรJางสรรคt 

 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

45 

Executive Summary 

This research project under the title ‘The Studies in Directions of Transforming into 

New World Order’ was undertaken by instructors and researchers from various subject fields 

and institutes in Thailand as well as from overseas. Adopting multidisciplinary approach, the 

project comprises studies in Economics, Political Science, Communication Arts and Law, along 

with in-depth interviews and brainstorming from around 100 experts in various professions and 

skills, with Asian Studies Center and Chula Unisearch, Chulalongkorn University as project 

coordinators to propose to Trade Policy and Strategy Office, Ministry of Commerce.  

The objectives of this project are: (1) to explore the trend of changes in the new world 

order in various dimensions such as trade, investment, politics, security, international relations, 

and technologies that might affect the global trade system in various scenarios which may 

arise; (2) to develop a policy brief in finding the standpoint and course of action for Thailand 

to cope with future trade system as well as utilize it in such a way that Thailand should gain 

optimal benefits while reducing negative effects to the least possible, and; (3) to inform 

government sector as well as private and academic sectors of the trend of changes in various 

dimensions such as trade, investment, politics, security, international relations, and 

technologies in the present and future world that might affect the trade system, including the 

course of action to take in dealing with self-adjustment and deployment of strategies from 

Thailand’s future trade opportunities. 

The research approach can be summed up as displayed in Chart 1. Beginning from 

identifying Thailand’s original sins before entering the changing new world order, including 

those that lie in economic, social and institutional dimensions, the project proceeded further 

into brainstorming, in-depth interviews and discourses with experts from various field in order 

to predicate the pattern of the new world order that Thailand may have to encounter.    

The Research Team has defined the term ‘new world order’ as a significant period of 

history in which dramatic changes occur to political thought, balance of power, and idealism 

in global governance. Such changes may have arisen from problems that are beyond a nation 

state’s capability to manage or solve on its own. In this report, the studies have been focused 
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on the impacts and their significance on the changing economic system, as well as positioning 

of Thailand’s standpoint under this transforming new world order.  

In this research project, the Research Team has divided the analysis of the changing 

new world order into two dimensions:  Area Based Analysis and Issue Based Analysis. The Area 

Based Analysis came from multidisciplinary studies in the framework of Geo-Political Economy. 

In order to report the current situation and forecast the scenarios that will occur in many 

regions, the areas or regions defined as significant or influential for Thailand are the United 

States of America (the US), the People’s Republic of China, the European Union (and Russia), 

East Asia (particularly Japan and South Korea), India and South Asia, the Middle East and the 

Muslim World, the Malay World, and ASEAN.    

As for the Issue Based Analysis, the Research Team has analysed important issues 

through analytical framework developed from PEST Analysis. Factors which might lead to 

changes in the new world order and therefore brought into analysis are, for instance, disruptive 

technologies, the COVID-19 pandemic, US-China trade war, international economy integration, 

environment and climate change, ageing societies in Thailand and neighboring countries, 

global uncertainty, roles of regulator/international institutions, international investment, the 

New Normal,  new economies (e.g. Platform Economy and Sharing Economy) and issues of 

law, regulations, order and rules.  

The next step is to analyze the consequence from the aforementioned factors through 

these four main points of view:  

1) Politics, security and international relations 

2) International economics, trade and investment 

3) Sustainable development and environment issues 

4) Society and culture. 
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Chart 1: Research Approach 

 

สถานะป'จจุบันของประเทศไทย Original Sins

สังคมเศรษฐกิจ สถาบัน

ระเบียบโลกใหม- มิติ Geo-Politics
สหรัฐอเมริกา, จีน, ยุโรป, เอเชียตะวันออก, อาเซียน, เอเชียใต;, ตะวันออกกลาง โลก

มุสลิม โลกมลายู

Disruptive Technology & COVID-19 / การคOาระหว-างประเทศ / การพัฒนา
อย-างยั่งยืน / ส่ิงแวดลOอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ระเบียบโลกใหม- New World Order

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis)

มิติประเด็น (Issue Based Analysis)

สถานการณlปmจจุบัน ฉากทัศนl ระยะส้ัน 1-2 ปs   ฉากทัศนl ระยะกลาง 3-5 ปs

+

Business as Usual
(Worst Case Scenario)

Short-term (1-2 years) Survive from COVID-19 and Economic Crisis
Medium-term (3-5 years) Sustainable: Maintain Thailand as the Upper-
Middle Income Country with Sustainable Economic DevelopmentGap Analysis

Policy Recommendations: Geo-Politics

Policy Recommendations: Economics

Position of Thailand

Agro-Industry Tourism and Wellness 
Industry 

Creative Industry
High-Technology-

Industry

In-depth Interview and Focus 
Group

+
Analysis

US power recession, while rising power from 
China, Hence US-China Trade war

There is no definite and protracted form.

South Korea and Japan still under the 
economic recession and try hard to seeks 
allies, the EU continues to play a role in 

shaping international norms.

Technology War: Several countries began considering taxes and banning the use of e-Services.

Indo-Pacific Strategy: Chinese 
Economic Influence Containment 

Policy

Decoupling and Reshoring 
(Anti-Globalisation) 

X-M: Declining in International Trade

Production ↓ Employment ↓

From Ageing to Aged SocietyLabour Shortage

C: Declining in Domestic Consumption 

AI and Robotic Replacement

Foreign Worker and Remittance

Less job opportunity
Capital Outflow / 

Monetary Policy Limitation

consumption of products and 
services from abroad through 

various e-Platforms

Longer Life Expectancy

No Social Welfare

Corruption and Weak Law Enforcement 

Mafia Socio-Economic 
Vacuum

Human Security Issues
Global Warming, Environmental Issues

Income Inequality

The 4th Industrial Revolution: Cyber-Physical

Biggest Data Faster Chipset Best Algorithm

The End of American World Order

Nationalism/Racism Xenophobia/ Radicalism Protectionism

Household 
Debt

COVID-19 
Pandemic

I: Declining in Investment
G: Government Expenditure is the only source of 

economic growth

Public Debt Ceiling/
Fiscal Policy Limitation

Area Based Analysis

Economics

Politics
Geography

เศรษฐกิจการเมือง (Political economy) มีความหมาย
กวAางขวางมาก คำจำกัดความจึงเปHนไดAหลากหลายทาง ในทาง
หน่ึง อาจหมายถึง ความหมายของเศรษฐศาสตรRที่คิดรวมเอา
ปSจจัยดAานอื่นเขAาไปรวมดAวย เชUน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
พฤติกรรมของคน กฎหมาย การเมือง(ความเกี่ยวขAองกับรัฐ) 
และพิจารณาถึงปูมหลังของแตUละทฤษฎีดAวย อีกทั้งเปHน
การศึกษาและวิเคราะหRโครงสรAางของระบบ มากกวUา ที่จะ
พิจารณาแตUในเชิงคณิตศาสตรRและตรรกะบนการต้ังสมมติฐาน

Geo-economics ประเทศที่มีอำนาจและอิทธิพลในเศรษฐกิจ
การเมืองของโลก อาศัยเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจเพ่ือใหAตัวเองบรรลุ
เปfาหมายทางการเมืองและทางยุทธศาสตรRมากยิ่งข้ึน
Economic Geography การคำนึงถึงปSจจัยทางดAานภูมิศาสตรRใน
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ในระดับของความสัมพันธRระหวUางประเทศ ภูมิรัฐศาสตรRเปHนวิธีการในการศึกษานโยบายตUางประเทศ
เพ่ือทำความเขAาใจ อธิบาย และคาดการณRพฤติกรรมการเมืองระหวUางประเทศจากตัวแปรทาง

ภูมิศาสตรR ซ่ึงรวมถึงภูมิภาคศึกษา ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ประชากรศาสตรR ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตรRประยุกตRของการประเมินในระดับภูมิภาค

ประเด็นหลัก
มิติการเมือง ความม่ันคง 
ความสัมพันธ:ระหว;าง

ประเทศ

มิติเศรษฐกิจ การคAาและ
การลงทุนระหว;างประเทศ

มิติการพัฒนาอย;างยั่งยืน 
และประเด็นดAาน

ส่ิงแวดลAอม
มิติสังคมและวัฒนธรรม

การเปล่ียนแปลงทางดAานวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology)

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ:ใหม; (โควิด-19)

สงครามการคAาระหว;างสหรัฐอเมริกาและจีน

การบูรณาการเศรษฐกิจระหว;างประเทศ

ส่ิงแวดลAอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

สังคมสูงวัยในประเทศไทย และในประเทศเพ่ือนบAาน

ความเส่ียงในระดับนานาชาติ Global Uncertainty
บทบาทของสถาบันและองค:การระหว;างประเทศ
Regulator/International Institutions

การลงทุนระหว;างประเทศ

New Normal ความปกติใหม; ฐานวิถีชีวิตใหม;

New Economy Platform Economy Sharing Economy

กฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกา
ประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 14

Issue Based Analysis

New World Order
Area Based Analysis

Issue Based Analysis

Current Situations       Short-term (1-2 years)   Medium-term (3-5 years)

Geo-Politics
USA, China, EU&Russia, East Asia (ROK, Japan), ASEAN, India & South Asia, Middle-East 

and Muslim World, Malay World

Disruptive Technology & COVID-19/ International Trade/ Sustainable 
Development/ Climate Change and Environmental Issues

Thailand with Original Sins

Economy Social Institution
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In this, the Research Team opted to employ the method of Socratic Questioning, which 

means the method of questioning employed in search of ideas in many directions for various 

purposes. This method includes exploring of complex thoughts to find the truth in various 

issues, to open for ideas and problems, to reveal hypotheses, to analyze concepts, to separate 

the known from the unknown and to follow up logically with application of ideas. The key in 

differentiating Socratic questions is that they are essentially systematic, distinctive in approach, 

deep, and generally aimed at basic concepts, principles, theories, issues and problems directly.   

From the concepts of Applied PEST Analysis and Socratic Questioning, the Research 

Team has constructed a matrix in analysis by defining questions to use in in-depth interviews, 

brainstorming and discussions to form various scenarios of the new world order after the year 

2020, and impacts on the world and Thailand in various dimensions. How should Thailand 

define her targets? With whom should Thailand promote alliance? What are the obstacles and 

how should Thailand undertake policies to correct weak points and build up strength in order 

to maximize her benefits from the new world order, both in short term (1-2 years) and medium 

term (3-5 years)? Important issues that will be elaborated in this report include:   

1) disruptive technology & COVID-19 

2) international trade 

3) sustainable development 

4) environment and climate change. 

After being able to identify the pattern of changes in the new world order that will 

affect Thailand both in Area Based Analysis and Issue Based Analysis, the Research Team shall 

prognosticate the situation and consequence that will arise in cases where Thailand does  

business as usual with no changes or reformation whatsoever to cope with the changing world 

order. This is to point out the worst-case scenario of what will happen to Thailand if she is to 

enter the new world order with all original sins.  

Next is the decision on how Thailand should define her targets should she want to 

evade this worst-case scenario. In this, the Research Team has focused on determining 

pragmatic targets under Thailand’s conditions and limitations in the new world order, as well 

as the conditions of original sins.  
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The Research Team believes that Thailand’s short-term target (1-2 years) should be 

defined by the term ‘survival’ with Thai economy still moving forward in a self-sufficient level 

and just enough to survive the impact of COVID-19. The medium term (3-5 years) target should 

be ‘sustainable’ with Thailand being able to maintain the level of development at the top of 

the Upper-Middle Income Country Group and advance further in a sustainable fashion.  

Henceforth, we should determine Thailand’s standpoint in those scenarios, as well as 

policy suggestions and adjustment Thailand needs to make.  

Original Sins 

Thailand’s original sins are influential upon the potential of Thailand’s adjustment in 

the new world order. They also have negative effects from the more dramatic changes. We 

have sourced them into three categories as follows:  

4) Economic Original Sins: structure of production which is outdated, clustered, and depends 

too much on certain sectors; lack of technologies; monopoly by market owners; lack of 

energy; no free trade agreements; hindrance in keeping pace with fast-changing 

technologies 

5) Social Original Sins: aged society; inequality in distribution of income; education system 

producing labors which do not meet the demand; household debts    

6) Institutional Original Sins; laws and rules which are outdated; enforcement of law by 

personal discretion; corruptions  

New World Order 

The new world order in the realm of Area Based Analysis and Issue Based Analysis in 

short-term (1-2 years) and medium term (3-5 years) situations and scenarios that will affect 

Thailand can be summed up as in Table 1: 
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Table 1: Situations and Scenarios of Changes in World Order 

Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

United States of 

America 
• The US is ‘regressing’ in relative 

power.  

• The US places importance on 

Thailand as a geopolitical ally.  

Both Democrats and Republican share their 

standpoint on undermining China, as they 

regard China and Russia as threats. The two 

parties, however, deal with the issue in 

different ways.  

• Democrats shall employ 

institutional liberalism, opening for 

new frames of free trade 

negotiations in which the US shall 

set the rules and isolate China.  

• Republican shall employ trade 

barriers. 

• Capital flows from China, with 

Vietnam being a preferred site of 

investment to Thailand. This is 

because Vietnam has had a country 

reform and construction of 

environment for trade and 

investment, while Thailand’s 

process is failing.   

• US-China-India-Thailand relations 

have changed. The balance of 
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

power must be built through 

alliance in more various aspects. 

People’s Republic of 

China 
• China is emerging continuously. 

• BRI is still a main strategy with 

concrete plan, policy, structure 

and budget.   

• China-US trade war is still 

uncertain and chronic. 

• There will be advancement in 

technology with China’s own 

innovations. 

• Chinese politics and 

government is significantly 

stable. 

• Chinese economy will not take a big 

leap, but will grow steadily and with 

high quality. 

• US-China conflict is still an important 

factor in international politics. The 

conflict tends to expand into other 

dimensions as well.  

• China recovers fast from COVID-19.  

• China is still spreading her influence 

continuously.  

• China implements tit-for-tat diplomacy. 

• BRI is to be developed as not only a 

basic structure of connectivity but also 

an alliance in sustainable development 

and a formation of structure, which 

responds to the needs of the host 

• China will become a great 

economic power on the same level 

as the US, while simultaneously 

emerging in military force.  

• Many countries will be anxious and 

sceptic about Chinese technology. 
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

countries even more.  Thailand must 

focus on making use of this project and 

at the same time maintain the balance 

in international relations. 

EU and Russia • EU must take some time to 

adjust with the EU structure 

after Brexit. 

• EU still plays an important role 

in setting international norms.  

• Russia is re-emerging especially 

in military security, e.g. military 

participation in Crimean Crisis in 

the Middle East.  

• Even though EU’s roles today are 

limited on the global stage, it is still a 

superpower in economy and 

international norms.  

• Nationalism, especially against 

immigrants, and different standpoints 

regarding relationship with China will 

shake EU’s solidarity and Kantian 

idealism. 

• EU’s unity is still a challenge.  

• EU structure might change 

especially in the number of 

member countries and electoral 

threshold in EU’s institutional 

structure. 

• The issue of immigrants will 

continue to be an important 

challenge for EU, with impacts on 

its politics, economy and society.  

East Asia (Japan & 

South Korea) 
• Both countries’ domestic 

economies are regressing, but 

they still maintain the role of 

being the main force to drive 

• Japan tends to join the US in containing 

China, while South Korea tends to 

move more towards China.  

• Both countries shall put emphasis 

on building up soft power by 

exporting their cultural products to 

the world.  
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

global economy forward 

through their overseas 

investment and soft power. 

• Both countries aim for 

‘diversification’ from strategic 

competition between the US 

and China.  

• Japan and South Korea are 

looking for opportunities by 

building new alliance with Africa, 

ASEAN and India. 

• Conflicts between both 

countries in every dimension 

including trade and history are 

still going on. 

• Both are developing weapons 

continuously, but focusing more 

on quality.  

• Conflicts between both countries in 

every dimension will continue to exist 

as long as the current government of 

South Korea is in office.  

• More capital from both countries will 

flow into ASEAN, especially Vietnam. 

Thailand is a secondary target. As 

mentioned in the US case, Thailand 

must undertake law reforms and 

rebuild the ecosystem of trade and 

investment in order to attract capitals.  

• COVID-19 has accelerated both 

countries towards digital development. 

• Thai labors are returning home due to 

COVID-19 pandemic.  

• Both countries will aim for digital 

development in full. To take 

advantage from this, Thailand must 

urgently take steps forward in 

structure adjustment, economic 

system development as well as 

construction of a consistent 

ecosystem.   
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

India and South Asia • South Asia is having an ongoing 

economic development. 

• In technology, India focuses on 

developing software. 

• India-China conflict still goes on 

and has some significance to 

Thailand.  

• Thailand and South Asian 

countries have decent 

diplomatic relations. 

• India-China conflict will become an 

opportunity for Thailand and ASEAN in 

exporting goods to replace Chinese 

ones, and investing in India and South 

Asia.  

• Act East / BIMSTEC / Indo-Pacific 

policies will have great significance to 

the world order.  

• Thai private sectors will pay more 

attention to trade and investment in 

South Asia. 

Many countries in South Asia will 

become middle-income countries, 

which means a large market with great 

purchase power. These countries, 

being resources that are not far away 

from Thailand and close to Thailand in 

terms of sociocultural dimension, will 

become great opportunities for Thai 

business.   

Middle East and 

Muslim World 
• The US’ roles as a monopolist in 

the Middle East will decrease. 

That is to say, the US cannot 

monopolize the power in the 

Middle East anymore. 

• The way of thinking about alternative 

energy has begun to change, and there 

is continuous policymaking.  

• Every country in the region is trying to 

reduce its economic dependence on 

energy business. 

• Food security problems are getting 

more severe. This shall be 

Thailand’s opportunity. Thailand 

should adjust by producing goods 

and services that meet the 

consumers’ demand in this region, 

e.g. quality standard and halal.  
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

• China and Russia’s roles in the 

Middle East are becoming more 

prominent.  

• The turning point of the 

situation in the Middle East and 

Muslim World is the ethnic 

conflict that is getting more 

severe. 

• There is a transformation of 

concept from Conservative to 

Modern Islamic States.  

• The great powers in the region 

are still Saudi Arabia, Iran and 

Turkey. 

• Every country in the region tends to 

tighten the relations with Israel. 

• More tourists will travel to the Middle 

East. 

• There is a sign of possibility that 

Thailand and Saudi Arabia will 

develop a good relationship. 

Malay World • There is economic cooperation 

in sub-region level as in IMT-GT 

and BIMP-EAGA. 

• Thailand is one of the investors 

in this country group. 

• Thailand seeks economic (trade and 

investment) opportunity, especially in 

halal food industry and processed 

agriculture and wellness industry. 

• There will be cooperation with the 

Malay countries to set the standard 

for halal products. 
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

• Border trade is improving 

continuously.  

• More Thais pursue higher 

education in Malay world 

countries to enhance their 

opportunity of employment.  

• Thai labors are returning home due to 

COVID-19 pandemic. 

• Thailand has competency in Muslim 

world fashion industry.  

• Thai and ASEAN labors tend to 

travel more to work in Malaysia and 

Singapore.  

 

ASEAN • ASEAN Community is one of the 

most advanced regional 

integrities.  

• ASEAN countries still respect the 

principle of no interference in 

the internal affairs of neighbors. 

There is an architecture of 

regional integration in the 

pattern of cooperation between 

states using intergovernmental 

cooperation method or 

consensus. 

• As its geographical location lies in the 

center point between China’s BRI and 

Indo-Pacific Strategy by the 

superpowers that want to limit China’s 

influence, ASEAN is still in risk of power 

vacuum.  

• Despite its economic recession, ASEAN 

will still attract international trade and 

investment with its economic scale of 

the fifth largest in the world (in GDP, 

PPP) combined with the capability to 

ASEAN will achieve the vision of ASEAN 

2025 and begin the vision of ASEAN 

2040, which focuses on collective 

leadership cooperation. 
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

• The relations based on the 

vision of ASEAN 2025 are moving 

forward. 

manage the issue of COVID-19 and the 

policy to build RVCs. 

Disruptive Technology 

& COVID-19 Pandemic 
• Changes in technologies in the 

era of the 4th Industrial 

Revolution are still going on with 

the core lying in AI (Artificial 

Intelligence) and IOT (Internet of 

Things). Countries with high 

potentials are China, India, the 

US, Japan and South Korea.  

• Spreading of COVID-19 in 

Thailand 

o Lock-down Period: 

uncertainty hinders 

economy in every way. 

Behaviors change into 

more reliance in 

technologies.  

• Overseas competition will be higher, as there will be new technologies for 

production of goods and services. This will shorten the production chain and 

reduce the dependence on labors and imported materials. 

• Behaviors of manufacturers and consumers will change. There will be more data 

searching through internet system in order to reduce production cost. Online 

activities will replace face-to-face contacts, leading to the full form of the 3rd 

Unbundling. Distribution of production to the low-wage jobs, for instance, might 

not be necessary anymore due to the introduction of robots and AI, or 

technologies that enable cross-border production with no needs of physical 

location (e.g. cross-border services). 

• Blockchain system will lead to contracts, purchase, and money transfer both 

domestically and internationally 

• New startups will be born. There will be more international transactions. In case 

of startups that provide services in the business model of platform economy, 

growing fast from ones own platform is hardly possible.  
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

o Post Lock-down Period: 

certainty, which is the 

main driving force in 

economic activities, 

depends on research 

outcomes and access to 

the vaccines.  

• Spreading of COVID-19 Overseas 

o Spreading Phase: 

productions of goods 

and services that relies 

much on other countries 

have stopped and are 

taking severe damage.  

o Relaxation Phase: there 

are concerns about 

second wave coming in 

from other countries.  
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

International Trade • Many production sectors change 

their distribution into the era of 

the 3rd  Unbundling, in which 

tasks can be distributed all over 

the world and connected by 

telecommunication systems.  

• The Great Decoupling: Global 

Value Chains (GVCs) tend to split 

into two Regional Value Chains 

in Asia and in America.  

• The attempt to contain the area 

of Chinese influence is still going 

on in every dimension, and will 

affect international trade.  

• Both RVCs and GVCs are still in the state 

of balk due to COVID-19. 

• US’ post-election policies will 

determine the pattern of trade whether 

it would still be in trade war if 

Republican should win the election, or 

there would be a set of rules in global 

trade if Democrats should win the 

election.  

• The Great Decoupling will have 

effects that are more distinctive.  

• New technologies will connect 

more industrial sectors through the 

3rd Unbundling. 

• Free Trade Agreement will progress 

in a comprehensive form with high 

standard. 

Sustainable 

Development 
• Sustainable development is an 

international norm and a global 

aim. 

• The synthesis between 

economic development and 

• COVID-19 will make many countries 

miss the opportunity to implement 

their policies to achieve SDGs. 

• Inequality in every aspect is still a great 

challenge.  

Many countries will accelerate their 

policies to keep up with SDGs. 
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Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

environmental issues and 

responsible production and 

consumption will become a 

new challenge due to 

Sustainable Development Goals 

(SDGs) with qualitative targets.  

• Environmental problems that 

have existed throughout the 

history have become a great 

challenge in the production 

sector, especially agricultural 

industry. 

• Quality of education is still a great 

challenge, particularly to Thailand.  

• There are business opportunities for 

Thai agricultural products, especially for 

organic ones. The challenges, however, 

still lie in logistics and structure of 

distribution channels.  

Environment & 

Climate Change 
• The situation of environment 

and climate change is a risk with 

strong probability and strong 

effects on global economy. 

• Thai regulations is improving in 

terms of plastic waste 

management, and Thailand 

• Waste management plan in Thailand will be more concise in the short term 

(1-2 years in 2021-2022) and yield better benefits in the medium term (3-5 

years in 2023-2025), especially in the issues of plastic waste and sea waste, 

which inflict severe damage on the health of people, animals, and natural 

environment (for example, burning of plastic waste generates dioxin).  

• The problem of dust particles, especially those with a smaller diameter than 

10 microns (PM10) with high level of diffusion and those smaller than 2.5 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

61 

Region/ Issue Current Situation Short-term Scenario (1-2 Years) Medium term Scenario (3-5 Years) 

takes a leading role in 

regulations on garbage and 

waste management in ASEAN. 

• However, in terms of climate 

change and air pollutions, 

particularly PM10 and PM2.5, 

there has been no concrete 

advancement. 

microns (PM2.5) with the ability to penetrate in human cells, will continue to 

be a problem especially in the short term (1-2 year). The problem might 

remain for a while but might not become more severe in the medium term 

(3-5 years). 

• Problems of pollutions and dust particles might bring about the risk to trigger 

conflicts between neighboring countries. 
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Chart 2: the Effects of the New World Order on Society and Human Security  

 

US power recession, while rising power from 
China, Hence US-China Trade war

There is no definite and protracted form.

South Korea and Japan still under the 
economic recession and try hard to seeks 
allies, the EU continues to play a role in 

shaping international norms.

Technology War: Several countries began considering taxes and banning the use of e-Services.

Indo-Pacific Strategy: Chinese 
Economic Influence Containment 

Policy

Decoupling and Reshoring 
(Anti-Globalisation) 

X-M: Declining in International Trade

Production ↓ Employment ↓

From Ageing to Aged SocietyLabour Shortage

C: Declining in Domestic Consumption 

AI and Robotic Replacement

Foreign Worker and Remittance

Less job opportunity
Capital Outflow / 

Monetary Policy Limitation

consumption of products and 
services from abroad through 

various e-Platforms

Longer Life Expectancy

No Social Welfare

Corruption and Weak Law Enforcement 

Mafia Socio-Economic 
Vacuum

Human Security Issues
Global Warming, Environmental Issues

Income Inequality

The 4th Industrial Revolution: Cyber-Physical

Biggest Data Faster Chipset Best Algorithm

The End of American World Order

Nationalism/Racism Xenophobia/ Radicalism Protectionism

Household 
Debt

COVID-19 
Pandemic

I: Declining in Investment
G: Government Expenditure is the only source of 

economic growth

Public Debt Ceiling/
Fiscal Policy Limitation



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

63 

The Scenario in which Thailand Has No Changes and No Reforms (Worst Case Scenario) 

In explaining the scenario that will occur in cases where Thailand shall have no changes 

and no reforms, the Research Team will present the report in four parts: (1) The New World 

Order That Will Take Place and Affect Thailand, (2) Thailand’s Changing International Relations, 

Trade and Investment, 3) Impacts on Thai Economy, and 4) Impacts on the Thai Society. The 

details are as follows (see Chart 2): 

1) The New World Order That Will Take Place and Affect Thailand 

The unipolarity of the US is declining. Its capability and influence in setting the world 

order as well as rules, regulations and standards have significantly reduced. If the US shall 

insist to adopt radical nationalist policies, respond to impacts with violence and undertake 

the policies without caring for others, e.g. disregarding effects on environment and climate 

change, trade wars, decoupling and reshoring, the US shall lose its status as the lone 

superpower in the medium term (3-5 years). 

Meanwhile, China, albeit the continuous development in economy, particularly in the 

post 1990s, is not quite ready to replace the US in the position of the world’s greatest power 

in short term (1-2 years). However, China’s advancement in technology combining with the 

megaproject of Belt and Road Initiative: BRI will be an important factor that increases China’s 

potential in emerging as a great power in the medium term (3-5 years).  

Old powers such as EU and Russia, in spite of their large economic scale and their roles 

in international trade and investment as well as innovations, are not in the state of becoming 

the sole power in setting up the world order either.    

East Asia particularly Japan and South Korea is still the main driving force for global 

economy. As both countries own technologies, capital and the ability to export their soft 

power in sociocultural dimension, both Japan and South Korea continue to have potential in 

controlling regional value chain. 
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Meanwhile, large countries both in term of economic size and demography such as 

India and South Asian countries are still under the process of nation-building, economic 

reformation and uplifting the life quality of their own people. 

The roles of the Middle East and the Muslim World will improve. At the same time, 

their attempt to change the economic structure, which had initially been relying on only a 

few types of natural resources, makes the region more dependent on technologies and 

regional and global value chains. They depend specifically on the Malay World as the gateway 

to connect the Muslim World to countries with high economic potential.  

Therefore, in the short term (1-2 years), the state of power vacuum in setting the world 

order will still arise. The world with multi-polarity will fall into the state defined by Amitav 

Acharya as ‘Multiplex World’ i.e. a world with multiple complexity [multiple + complexity = 

multiplex]. 

A Multiplex World is a world with no hegemon. The diversity in politics, security, 

economy, society and culture will become even more diverse, but at the same time, these 

dimensions will bind every country and every sector together even more profoundly. The 

main players who will both construct and destroy the world order will not be the government 

sector of any superpower anymore; instead, this will be the roles of regional organizations and 

cooperation. Non-government players are, for instance, large multinational corporations and 

other networks that connect interest groups together.   

In such situation, even though ASEAN is still one of the regional integrations that are 

moving forward with stability, every member country still faces continuous recession in 

economic growth because of COVID-19. International trade, especially the one on the 

borderlines of ASEAN countries with borders connected to each other as well as to China, 

India and South Asia, all of which are large markets, should be the most important markets 

and resources. 

From Chart 2 starting from the upper right corner, the change in environment of 

manufacturing sector that occurs in the global level and affects every economic system is the 

4th Industrial Revolution: Cyber-Physical System. This implies the technologies that will 

connect the intangible cyber world to the tangible physical world, with Artificial Intelligence 
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(AI) as the essence. It is recognized as a disruptive technology with fast-pace advancement 

and drastic effects on the economic system.  

The main factors that are vital to the development of AI are the availability of big data, 

supercomputers with high level of performance, and the most effective instruction sets that 

will enable the computer to learn and analyze the data efficiently and logically. The country 

that is most ready to develop these factors as well as itself towards being a new global power 

is the People’s Republic of China. 

This has made the US lose its control over the world order as it used to monopolize 

during the 1990-2000s. It has also reveal the face of the US leader President Donald Trump 

as the one who promotes the form of Nationalism that sees itself superior to others, as well 

as Xenophobia and Radicalism. This has led to Protectionism trade policies, and further to the 

trade war, which has begun since the second half of the year 2018 and continued up until 

the present year (2020). 

2) Thailand’s Changing International Relations, Trade and Investment 

Although international trade and investment is still regressing, but becoming a part of 

Global Value Chains (GVCs) and/or Regional Value Chains (RVCs) is still an important mechanic 

in creating employment, short-term growth (1-2 years), and medium-term growth (3-5 years). 

Free trade agreements will be an important mechanic to make all the countries a part of GVCs 

and/or RVCs with the handicap of privileges in trade and investment. Trade negotiations under 

RCEP with ASEAN as the center, and under CPTPP with some ASEAN countries as members 

shall become important trade areas. They will decide the directions, rules, regulations, and 

standards in international trade and investment, both in RVCs and in connecting Asia’s value 

chain to that of America’s, after having been separated by the US policy of Decoupling. 

In the medium term (3-5 years), Thailand and ASEAN are still facing risks from the 

power vacuum in which the US has lost its capability to set the world order. China, however, 

is still unable to emerge as a leading superpower. Therefore, the attempt by the old powers 

to contain Chinese influence and China’s attempt to spread the power must inevitably affect 

the direction and guidelines of foreign policies in ASEAN, which is situated in the very center 

point of the conflict. 
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Regarding sustainable development, environment and climate change, the Sustainable 

Development Goals 2030 will become another form of world order that shape the pattern 

and orientation of international economic relations so that the impacts on society and 

environment must be taken more into consideration. Every country in the world will face the 

effects both in short term (1-2 years) and medium term (3-5 years). Meanwhile, the issues of 

climate change, especially sea waste management and prevention of air pollution in particular 

small dust particles (PM10, PM2.5), will be urgent issues that need be tackled in the shot term 

(1-2 years). 

All the issues mentioned above will affect every country in the ways that have changed 

from what every region had been accustomed to. This is due to disruptive technologies that 

cause changes in politics, security, international relations, economy, international trade and 

investment, environmental issues and sociocultural issues. Any country with the ability to 

keep up with the fourth industrial revolution of Cyber-Physical System with AI as the core to 

connect every physical object in the form of Internet of Things (IOTs) will be the country to 

have leading roles and negotiations power in the New World Order.  

Whereas disruptive technologies are the main factors for the changes in world order, 

the COVID-19 pandemic, which cause negatives effects to every country in every way, will be 

the factor to cause the change into the New World Order in an accelerated rate.  

This leads us to the upper left box in Chart 2: the US-China Trade War, where both 

China and the US increase customs duty and implement Non-Tariff Measures (NTMs) on each 

other. The US will use Reshoring Policy to draw the investment capital back to the continent, 

and will finally lead to global decoupling.  GVCs will split into two RVCs, one of Asia’s and the 

other America’s. The concept of Anti-Globalization will be apparent.  

In terms of security, creating alliances in containing China’s spreading of economic 

power through Indo-Pacific Strategy is still ongoing in an even more forceful way.  

The inclination that security issues and economic issues will meet and turn into a 

technological war is happening. Some examples the case of Huawei smartphone’s accessibility 

to Google, announcement by the US and its allies to ban the 5G technology of Huawei and 
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ZTE, the Chinese companies accused of lacking cyber security, and the recent ban of certain 

Chinese applications by the US. 

Such actions of protectionism have direct and indirect effects on the slowdown of 

global trade and investment.  

3) Impacts on Thai Economy 

If Thailand is unable to resolve these original sins, troubles will follow in the new world 

order, considering  the value of GDP (Y) calculated from the sum of domestic consumption 

(C), investment (I), government spending (G) and net exports (X-M) or from macroeconomic 

equation of Y = C + I + G + (X-M) together with economic stimulus i.e. monetary policy and 

fiscal policy.  

Once international trade slows down, Thailand’s economy, which relies mainly on 

exports, also faces a slowdown (X-M is the main mechanic to run Thai economy, as opposed 

to C, I and G). As we can see, Thai economic forecast at the beginning of 2018 predicted the 

growth of 5% or more. Once the trade war broke out, export balance of the third and fourth 

quarter of 2014 became negative, resulting in a mere 4.2% economic growth. The effect carried 

on to the first quarter of 2019, with only 2.4% growth. In the year 2020, economic growth rate 

will be minus, all due to the factor of COVID-19 pandemic.  

Once international trade slows down, exports stop, and productions decline. The 

COVID-19 pandemic has made international traveling for trade negotiations and investments 

virtually impossible. This results in regression in both international and domestic investments. 

That is to say, the second mechanic in driving forward the economy, the investment (I), has 

stopped working.   

Unable to export, Thai manufacturers will reduce their productions. At the first phase, 

the measure often taken by most business owners, as it does not requires reporting to the 

Ministry of Labour or Social Security Office, is cutting down of OT. Most certainly, this has a 

severe impact on Thai workers, as most workers spend their full-time wages in their everyday 

life and send their OT wages to their home in the country. This means less money will rotate 

to the rural sector. There will be lack of liquidity, which affects grass-roots economy. 
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After the cut-down of OT, if the cost does not reduce and the income does not exceed 

the cost, the next step the factory owners take will be extension of holidays. For example, if 

there is a one-day compensation holiday, the factory will be close successively for three days 

instead. Daily employees, of course, will lose the income on those days. This is the second 

wave that will affect the grass roots. 

Finally, with the OT cut down and the holidays extended, if the factory still faces 

problems, the final step will be to lay off the employees. This has a direct impact on 

consumption. Even though the employees get compensation, opportunities of re-

employment are scarce in this state of economic slowdown, both in domestic and 

international markets. 

All the above-mentioned have made domestic consumption (C), another mechanic to 

run the economy, stop as well. This has left Thailand with only one tool to drive forth the 

economy: the government spending (G). The government has launched COVID-19 relief 

measures (Economic Stimulus Packages) to alleviate both direct and indirect effects on Thai 

economy. The measures came out in three phases, on 10 and 24 March, and 7 April 2020, 

with the total spending of over 2.4 trillion baht. The implementations of such measures help 

relieve some of the impacts on economy. This can be seen from the second quarter of 2020, 

in which the domestic consumptions, investments, exports and imports have reduced at the 

rate of -6.6, -8.0, -28.3 and -23.3% respectively, but the government spending has increased 

at the rate of 1.4%. The increase in driving force from this tool, still, could not create economic 

growth.  This is apparent in the figure indicating economic growth in the second quarter of 

2020, in which there is a decrease at the rate of -12.2%. At the same time, as the budget used 

for economic stimulus is partially from public debt, it has brought about the concern whether 

Thailand is approaching the public debt ceiling of 60% of GDP and reaching the limitations in 

using fiscal policy to stimulate economic growth.  

If we consider the above-mentioned factors together with Thailand’s original sins prior 

to the change in world order, i.e. the change in demographic structure from being an ageing 

society to an aged society, which means the working age population of the country will reduce 

dramatically, we are certainly facing the shortage of low-wage workers. The problem is that 
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our manufacturers are still incapable of adjusting their production structure in order to reduce 

the necessity to employ unskilled workers.  

At the same time, the ever-expanding Thai economy after the 1997 Asian Financial 

Crisis has uplifted most Thai people’s life standard and education. As a result, Thai workers 

who have had higher education choose to avoid certain forms of work. Hence, the 

manufacturers prefer to employ alien workers. The aged society is the catalyst for Thailand, 

which had initially been dependent on alien workers in manufacturing sector and economic 

system, to import more workers in the future, causing the money to flow out of Thai economic 

system continuously.  

According to Foreign Workers Administration Office, Department of Employment, as of 

April 2019, Thailand has 2,950,684 alien workers. These workers work and send money to their 

home countries every month. Suppose that every alien worker sends money to his/her own 

country at 1,500 baht every month, it can be implied that money flows out of the country at 

5.93 million baht per month.  

However, in reality, as another original sin of the country lies in corruption, the total 

number of alien workers in Thailand is certainly larger than officially reported, and the money 

they send home is certainly more than 1,500 baht per month. Suppose that 5 million alien 

workers are sending home 2,000 baht per month per capita, the sum of money flowing out of 

Thailand’s economy each month will be 10 billion baht. This can be implied further of a 

dramatic cash flow out of the system every month, with over 100 billion baht decrease in 

annual liquidity.   

Regarding the issue of liquidity outflows, as consumer behaviors have changed due to 

advancement in technologies, many customers at present make their purchase via the 

internet, through online platforms providing products and services,   in particular Lazada, 

Shopee, AliExpress, Amazon, Ebay, Agoda, Expedia, and Traveloka. Almost every platform 

belongs to foreign service providers, and the products and services are purchased from abroad 

using online payment system to pay to foreign accounts. All of these are causing bigger cash 

outflows out of the system. These factors lead to limitations in adopting monetary policy as 
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economic stimulus. Once Thailand is at risk of reaching her limit in adopting fiscal policy too, 

the stimulation of Thai economy might come to a dead end in macroeconomic policy traps. 

4) Impacts on the Thai Society 

Trade war, polarization in global production chains, and chronic economic slump are 

the cause of recession or slowdown in Thai economy. This has significantly reduced the 

opportunity of employment for the labors, as alien labors and robots replace them in many 

tasks. Meanwhile, in an aged society, people have longer life span but lack financial literacy. 

Unemployment and lack of income due to old age, therefore, will make it necessary for 

Thailand to have a decent social welfare system. On the other hand, corruptions and 

inefficient, sometimes even unfair, law enforcement is an important reason for the failure of 

Thai social welfare system in responding to the increasing needs. 

That, however, is not of as much importance as how Thailand’s taxation system is not 

that of a welfare state. The current tax structure still causes inequity among the people. The 

system is redundant and does not enable the state to provide its people with an adequate 

and efficient welfare system. Meanwhile, the low efficiency in taxation from a tax base that is 

not comprehensive for all people, together with tax evasion and avoidance, adds to the 

obstacles above-mentioned.  

Once the state fails to provide a welfare system that responds to people’s needs, 

socio-economic vacuum will arise. At this point, Evil Capitalism and corruptions inherent to 

the Thai society will give birth to the ‘Mafia’ phenomenon. That is to say, the mafias will step 

in to be providers of these services (Briquet and Favarel-Garrigues, 2010; Wolf, 2012; Centre 

for European Studies, Chulalongkorn University, 2018) in order to utilize those who depend 

on them as human shields against government suppression. These mafias continue to feed 

on this Evil Capitalism, while criminal firms, extremists, and cybercrimes for money laundering 

and mafia administration continue to exist in vicious cycles, the catalyst of which are 

accumulating household debts that make Thai households unable to escape them.  

Having considered all the issues above together with the inequality in income 

distribution, it can be implied that the poor, which are the majority of the country and are 

initially prone to household debts will become the most affected group.  
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At the same time, the worsening problems of environment and climate change effects 

every human being regardless of their economic and social status.  

This means that if Thailand shall have no reforms, no changes, and no implementation 

of policies that will reduce the effects of the changing world order, Thailand will be extremely 

at risk of the most severe problem of all: the life quality that becomes lower to the extent 

that Thai people do not have human security anymore.  

Policy Brief 

To avoid such problems and move forward to the short-term (1-2 years) goals of 

‘survival’ and medium term goals (3-5 years) of ‘sustainability’, the Research Team shall 

propose a policy brief in two dimensions: geopolitics and economic.  

To achieve these goals, the Research Team has diagnosed that Thailand still has 19 

pain points that need to be resolved, categorized into nine groups as follows:  

Challenge Group 1: International Trade 

1) Inability to export due to the baulk in global supply chain  

2) Inability to export due to short-term supply decrease 

3) Inability to export due to lack of competency in products and services  

4) Inability to export due to changes in technology of production  

 Challenge Group 2: Domestic Consumption 

5) Reduce in consumption due to lack of confidence 

6) Reduce in consumption due to unemployment 

Challenge Group 3: Investment 

7) Reduce in domestic investment due to slowdown in economic activities  

8) Reduce in FDI due to lack of competency  

 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

72 

Challenge Group 4: COVID-19 

9) COVID-19 causing foreign workers to move back to their countries of origin, leading to 

labor shortage 

10) COVID-19 causing Thai workers to move back to their home, leading to decrease in 

liquidity 

Challenge Group 5: Limitations in Implementation of Macroeconomic Policies 

11) Dependence on fiscal policies in driving forward economy in the short term 

12) Public Debt Ceiling 

Challenge Group 6: Social Adjustment 

13) The cost in adjusting with the New Social Norms being too high and therefore affecting 

the society 

Challenge Group 7: Adjustment into Digital World  

14) Inability to use online distribution channels efficiently  

15) Liquidity flowing out of the system due to the change in behaviors of online consumers 

Challenge Group 8: Adjustment of Manufacturers and Manufacturing Structures 

16) Manufacturers lacking true understandings of what the consumers really need 

17) Changes in economic structure making the manufacturing sectors fall behind 

Challenge Group 9: Thailand’s Status in International Relations 

18) Thailand is pressured to take side on the international stage. 

19) Thailand underestimates herself on the international stage, especially to the 

superpowers.  
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Policy Suggestions in Geopolitics 

• Maintain Thailand’s position of ‘We Seek No Enmity’. 

• Maintain the balance of power as a response to the more intense pressure by the 

superpower, without letting any party coerce Thailand to undertake a policy that 

contradicts with the regulations of international community and collides with 

Thailand’s interests. Examples are the case of Thai canal, conflicts in other regions, 

and use of regional and sub-regional stages like BIMSTEC and APEC.  

• Thailand must prioritize ASEAN and play leading role in this cooperation in order to 

strengthen Thailand’s negotiation power on the international stage. With the ASEAN 

way and ASEAN core as the main principle in driving the process of regionalization, the 

most important tool is Thai soft power through people-to-people connectivity, such 

as providing aid on education, public utilities and basic structures.  

• Amidst the crisis of conflicts between superpowers, Thailand can be an important 

choice for many countries in trade and investment, such as the case of China-US-India 

Trade War, and Japan-Korea conflict. 

• Thailand must look for new opportunities in other regions especially South Asia, Middle 

East, the Muslim World and the Malay World.  

Policy Suggestions in Economics 

• Emphasize on the policy that create employments as a relief to the effect of COVID-

19 and sudden changes in technologies.  

• Place the position of Thailand in the regional level in order to look for opportunities 

in trade and investment amidst the conflicts between superpowers. 

• Thailand must step forward with the policy of sustainable development in every 

dimension, including economic, politics, security, and socio-culture, taking into 

consideration the sustainable development targets, Sufficiency Economy Philosophy 

and BCG Economy (Bio-, Circular-, Green- Economy). 

• Build handicaps in trade and attract investments through trade agreements in regional, 

sub-regional and bilateral levels. These must be comprehensive and high standard 

trading arrangement. 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

74 

• Build trade facilities in every dimension, both in physical connectivity such as basic 

infrastructure, and in institution connectivity such as rules, orders, and regulations. 

• Reform the laws on Regulatory Guillotine, Good Regulatory Practice and Regulatory 

Impact Analysis. 

• Look for ‘new’ distribution channels either in geographical dimension such as new 

countries or new cities and in demographical dimension such as new target groups, as 

well as new channels such as Platform Economy. 

• Create high quality products, confidence and brands, and promote manufacturing 

sectors.  The orientation lies in the policy suggestions to resolve Thailand’s 19 pain 

points in order to achieve the targets of ‘survival’ and ‘sustainability’ as mentioned 

previously. These are displayed in Table 2: 
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Table 2: Policy Suggestions to Resolve Thailand’s 19 Pain Points 

Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

1. Inability to export 

due to the baulk in 

global supply chain 

Place Thailand’s position within 

the crisis of conflicts among the 

superpowers. Thailand can be a 

choice for many countries in 

trade and investment. The 

relations need not incline on 

one superpower, but should 

focus on multi-dimensional and 

multi-national relations. 

Reform laws, regulations and 

orders and build Trade 

Facilitations (TFs). The laws that 

need reformation should be 

from the proposal by the 

project ‘Thailand’s Smart and 

Simple License’ already studied 

by the Office of the Prime 

Minister but not implemented.  

Short-term Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of 

Labour, Office of the Prime 

Minister 

2. Inability to export 

due to short-term 

supply decrease 

 1. Focus on building new 

markets, which can mean old 

countries but new cities or new 

customer groups, or even old 

markets with new distribution 

channels such as Platform 

Economy. 

Short-term Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of 

Labour, Ministry of Interior, Ministry 

of Education,   Ministry of Higher 

Education, Science, Research and 

Innovation, Ministry of Digital 

Economy and Society 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

2. Reduce the dependence on 

imports and increase the ratio 

of domestic trade.  

3. Inability to export 

due to lack of 

competency in 

products and services 

Build relationship with other 

countries to increase 

opportunities in business and 

entering new markets.  

1. Build competency by 

improving products and 

services to meet different 

requirements by consumers in 

different markets.    

2. Build handicaps, privileges 

and benefits in trade and 

investment through 

negotiations under new trade 

agreements or modify the 

existing agreements to more 

comprehensive ones.  

Short-term 

& medium 

term 

Ministry of Commerce, Ministry of 

Foreign Affairs, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports,  Ministry of 

Labour, Ministry of Education,  

Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation, 

Ministry of Digital Economy and 

Society 

4. Inability to export 

due to changes in 

technology of 

production 

 1. Reform education in every 

level to produce quality 

personnel that meet market 

requirements, beginning from 

Short-term 

& medium 

term  

Ministry of Education, Ministry of 

Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Office of 

the Prime Minister, Ministry of 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

reforming the Ministry of 

Education. 

2. Develop the skills of labor 

both in the form of Re-skill 

and/or Up-skill. 

3. Develop a basic structure to 

support, encourage and 

commercially utilize 

researches.  

Labour, Ministry of Commerce, 

Ministry of Agriculture and 

Cooperatives, Ministry of Industry, 

Ministry of Tourism and Sports 

5. Reduce in 

consumption due to 

lack of confidence 

 1. Focus on building new 

markets, which can mean old 

countries but new cities or new 

customer groups, or even old 

markets with new distribution 

channels such as Platform 

Economy. 

Short-term Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports,  Ministry of 

Labour, Ministry of Interior, Ministry 

of Education, Ministry of Higher 

Education, Science, Research and 

Innovation, Ministry of Digital 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

2. Create brands that focus on 

quality to build trust. 

Economy and Society,  Ministry of 

Finance 

6. Reduce in 

consumption due to 

unemployment 

 Accelerate fiscal policies to 

stimulate the economy, with 

the budget focusing on 

encouraging employment in 

manufacturing sector. 

Short-term Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of 

Labour, Ministry of Interior, Ministry 

of Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Ministry 

of Digital Economy and Society, 

Ministry of Finance 

7. Reduce in domestic 

investment due to 

slowdown in 

economic activities 

 1. Improve, connect and create 

basic structures (both Hardware 

and Software). 

2. Stimulate investment by 

measures of encouragement, 

support and protection.  

Short-term Ministry of Commerce, Ministry of 

Labour, Ministry of Interior,  

Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation, 

Ministry of Finance, Ministry of 

Transport, The Board of 

Investment of Thailand, Ministry of 

Justice, Office of the Prime Minister 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

3. Develop the skills of labor 

both in the form of Re-skill 

and/or Up-skill. 

4. Reform the laws, regulations 

and order using Regulatory 

Guillotine. 

 

8. Reduce in FDI due 

to lack of 

competency 

Place Thailand in the position 

ready to be ally with every 

country, focusing on joint 

interests. Distinguish clearly 

which dimension and direction 

of international relations to 

adopt with which country. 

1. Improve, connect and create 

basic structures (both Hardware 

and Software).  

2. Stimulate investment by 

measures of encouragement, 

support and protection.  

3. Develop the skills of labor 

both in the form of Re-skill 

and/or Up-skill. 

Short-term 

& medium 

term 

Ministry of Foreign Affairs, Ministry 

of Commerce, Ministry of Labour, 

Ministry of Interior, Ministry of 

Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Ministry 

of Finance, Ministry of Transport, 

The Board of Investment of 

Thailand, Ministry of Justice, Office 

of the Prime Minister 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

4. Reform the laws, regulations 

and order using Regulatory 

Guillotine. 

9. COVID-19 causing 

foreign workers to 

move back to their 

countries of origin, 

leading to labor 

shortage 

 1. Accelerate fiscal policies to 

stimulate the economy, with 

the budget focusing on 

encouraging employment in 

manufacturing sector.  

2. Develop the skills of labor 

both in the form of Re-skill 

and/or Up-skill. 

Short-term  Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of 

Labour, Ministry of Interior,  

Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation, 

Ministry of Finance 

10. COVID-19 causing 

Thai workers to move 

back to their home, 

leading to decrease in 

liquidity 

 1. Accelerate fiscal policies to 

stimulate the economy, with 

the budget focusing on creating 

employment in manufacturing 

sector.  

Short-term  Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of 

Labour, Ministry of Interior, Ministry 

of Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Ministry 

of Finance 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

2. Develop the skills of labor 

both in the form of Re-skill 

and/or Up-skill. 

11. Dependence on 

fiscal policies in 

driving forward 

economy in the short 

term (may lead to 

Macroeconomic 

Policy Traps)  

 1. Accelerate fiscal policies to 

stimulate the economy, with 

the budget focusing on 

encouraging employment in 

manufacturing sector.  

2. Adjust the rules on public 

debt ceiling, focusing on the 

efficiency in making future 

income instead of the ratio of 

public debt to GDP.  

Short-term  Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of 

Labour, Ministry of Interior, Ministry 

of Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Ministry 

of Finance 

12. Public Debt 

Ceiling 

 Adjust the rules on public debt 

ceiling, focusing on the 

efficiency in making future 

income instead of the ratio of 

public debt to GDP. 

Short-term  Ministry of Finance 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

13. The cost in 

adjusting with the 

New Social Norms 

being too high and 

therefore affecting 

the society 

Change the mindset on protecting national interests. Understand 

more about the reality of the society. 

Short-term  Ministry of Foreign Affairs, Ministry 

of Commerce, Ministry of Interior, 

Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation, 

Ministry of Digital Economy and 

Society 

14. Inability to use 

online distribution 

channels efficiently 

 1. Focus on building new 

markets, which can mean old 

countries but new cities or new 

customer groups, or even old 

markets with new distribution 

channels such as Platform 

Economy. 

2. Build the negotiation power 

in order to access database and 

data analysis to understand the 

true needs (intelligence and 

insight) from platform 

providers. 

 Ministry of Commerce, Ministry of 

Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Ministry 

of Digital Economy and Society 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

15. Liquidity flowing 

out of the system due 

to the change in 

behaviors of online 

consumers 

 1. Focus on building new 

markets, which can mean old 

countries but new cities or new 

customer groups, or even old 

markets with new distribution 

channels such as Platform 

Economy. Build the negotiation 

power in order to access 

database and data analysis to 

understand the true needs 

(intelligence and insight) from 

platform providers. 

2. Adjust the laws to enable 

domestic entrepreneurs to 

compete with large platform 

owners from abroad.  

3. For the information on 

consumers’ needs from the big 

Short-term 

& medium 

term 

Ministry of Commerce, Ministry of 

Higher Education, Science, 

Research and Innovation, Ministry 

of Digital Economy and Society, 

Office of the Prime Minister 
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Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

data, the government must 

adjust the law in such a way 

that platform owners need to 

disclose the data, in order to 

prevent the monopoly in data 

and online sale.  

4. Set up the basic 

system/structure for online sale 

to bring trade activity online as 

much as possible.  

16. Manufacturers 

lacking true 

understandings of 

what the consumers 

really need 

 1. Encourage the entrepreneurs 

to learn to develop their 

products to suit the real needs 

of the consumers.  

2. Set the standards of Thai 

products and services that are 

Short-term 

& medium 

term 

Ministry of Commerce, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 

Ministry of Industry, Ministry of 

Tourism and Sports,  Ministry of 

Labour, Ministry of Education,  

Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation, 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

85 

Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

comparable to international 

standards.  

3. Use Platform Economy. Build 

the negotiation power in order 

to access database and data 

analysis to understand the true 

needs (intelligence and insight) 

from platform providers. 

4. Make policies to support 

entrepreneurs in every sector 

e.g. data research on the 

market’s needs to promote 

understandings among the 

entrepreneurs, especially small 

and medium ones, as well as 

their potential to manufacture 

the products that respond to 

Ministry of Digital Economy and 

Society 

 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

86 

Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

the needs and reduce the gap 

in income distribution.  

17. Changes in 

economic structure 

making the 

manufacturing sectors 

fall behind 

 Apply the principles of 

Sustainable Development 

Goals 2030 and Sufficiency 

Economy in every process of 

production.  

Short-term 

& medium 

term  

All government agencies 

 

18. Thailand is 

pressured to take side 

on the international 

stage. 

1. Place Thailand in the position 

ready to be ally with every 

country, focusing on joint 

interests. Distinguish clearly 

which dimension and direction 

of international relations to 

adopt with which country. 

2. Place Thailand in a friendly 

position to every country (We 

Seek No Enmity). 

 Short-term 

& medium 

term  

Ministry of Commerce, Ministry of 

Foreign Affairs, Ministry of Defence 

 

 



The Studies in Directions of Transforming into New World Order 

ศ  

ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University 

87 

Pain Point Geopolitics Suggestions Economic Suggestions Scenario Related Government Sectors 

3. Maintain the suitable balance 

of power. 

19. Thailand 

underestimates 

herself on the 

international stage, 

especially to the 

superpowers. 

Thailand must prioritize her 

leading role in ASEAN focusing 

on the spread of soft power 

connectivity and promotion of 

relations in culture, tourism, 

sports, education or other issues 

in which Thailand is 

internationally recognized.  

 Short-term 

& medium 

term  

Ministry of Foreign Affairs, Ministry 

of Defence, Ministry of Higher 

Education, Science, Research and 

Innovation, Ministry of Education 

Ministry of Tourism and Sports, 

Ministry of Culture 
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In addition to the resolutions of these 19 pain points grouped into 9 sets of challenges, 

the Research Team has included some suggestions for private sectors and stakeholders to 

consider, in order to encourage and improve the efficiency in production and running of these 

four main industries: Agro-Industry, Tourism and Wellness Industry, Creative Industry and High-

Technology-Industry in order to achieve the goal of survival and sustainability in both sort 

term and medium term. The suggestions for the government and private sectors for these 

four industries can be summarized as in Table 3:  

Table 3: Suggestions for Manufacturing Sectors Becoming Leading Industries for Thailand in the 

New World Order  

Sector Suggestions 

Agro-Industry • There is a need to create high standard with high traceability. 

Large companies shall be leading in the short term, but the 

consumers shall be the one to decide business patterns in the 

future.  The government, therefore, must encourage SME to adjust 

themselves.  

• Reshape and Reset: design the agricultural sector in the era of 

Industry 4.0. This needs to be done simultaneously in every area 

of the country (Area Based) i.e. all 77 provinces and in every 

agenda (Agenda Based). 

• Combine the four dimensions of the four levels and four types of 

agriculture. The four levels of agriculture are (1) Sufficient 

Agriculture, minor in scale, (2) Commercial Agriculture, (3) 

Industrial Agriculture, and (4) Export Agriculture. The four types of 

agriculture are (1) Food Agriculture, (2) Energy Agriculture, (3) 

Tourism Agriculture, and (4) Health Agriculture. This requires 

knowledge, technologies, and wisdom, and driven with integration 

of government, private, academic and people sectors, complete 

with reskilling and upskilling of human resources.  

• Agriculture 4.0 Policy (‘Greenovation’):  Set up Agritech & 

Innovation Center (AIC) in all 77 provinces. Reform the Ministry of 
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Agriculture into the Ministry of Technology. Establish a National 

Agriculture Big Data Center (NABC). 

• Marketing over Production Policy: from offline to online platforms, 

both in and outside the country, from Supply Side Approach to 

Demand Side Approach. 

• Encourage the agricultural logistics policy of ‘Zero Kilometer’: 

where to produce is where to sell.  

• Laws on agricultural business and trade needs reformation. 

• Create ‘Intelligent Agriculture’ i.e. the use of knowledge on 

technologies and data to assist agriculturists’ plan of production, 

distribution and utilization. 

Tourism and 

Wellness Industry 

• Focus on high standards and building of experiential tourism. 

• Upgrade and improve the service industries suitable for the 

changes in the New Normal. The supporting factors that should 

improve tourism business next year are good image in healthcare, 

recovery of beautiful natural ecosystem, and image of Thailand 

as a destination sought after by tourists.   

• The success in market recovery lies in the success of making every 

group of Thai locals travel with confidence, which will send the 

signal to other countries. As for the case of foreign tourists, there 

needs to be careful selection of healthy tourists. Medical 

certificate might be a requirement, and every group of tourist 

must make prior reservations in every kind of trips. Nevertheless, 

opening for foreign tourist visit must be accepted by the locals in 

order to reduce conflicts that might follow, and in the first phase, 

the areas available to new tourists from abroad might be limited.  

• Another opportunity for tourism is accepting long-term tourists, 

especially seniors with high purchase power who want to avoid 

the pandemic in their own area and settle in Thailand. In this case, 

there must be strict quarantine in compliance with international 
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standard. Such long-term stays will lead to employment and 

utilization of hotels with excessive supply.   

• Each area can receive unequal number of tourists. This effects 

tourists that need to cross from area to area and their travel plans. 

The traveling will be reciprocations between areas and will be a 

starting point for safe travels in different areas. This is a buildup 

of confidence from a small point to a larger expansion. The 

administration in terms of natural and communal space from the 

ability to designate the number of tourists in each area can be an 

opportunity to create balance in economics and environment. 

Upgrades in service quality, especially in hygiene, and forms of 

activity have changed under the concept of social distancing. 

Therefore, the emphasis lies in creating local incomes. 

• ‘From Illness to Wellness’ healthcare and preventive healthcare 

are much in need. From the situation of COVID-19, we found out 

that patients with high risk or affected the most are those with 

physical complex or congenital diseases. Proactive or preventive 

healthcare is therefore very important, as well as measures to 

increase life expectancy such as genetic tests to predict possible 

diseases.  

• Introduce AI and robotic system. Develop an accurate medical 

system for particular treatments. Develop laboratories with even 

more accurate diagnoses.  

• Develop a cooperation between hotels and hospitals to create 

Wellness Retreats, with services like hostels and resorts for 

relaxation combined with healthcare.  
• Promote healthcare from prevention to rehabilitation. 
• Factors of success in Post COVID-19 Medical Tourism lie in the 

domestic cooperation of related organizations, public and private 

hospitals, and medical schools to improve the potential of 

medical personnel and hospitals. The cooperation shall include 
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the pass-on of knowledge and exchange of expertise, and 

multilateral collaboration among different hospitals to open 

specialized treatment facilities.  

• Wellness Resort is another choice. It opens to the experience of 

new type of resorts that combines traditional and modern 

medicines, as well as anti-ageing medicine and preventive 

medicine.  The retreat programs can rely on these two elements: 

scientific suggestions and personalization with the lifestyle of 

service users, as of how they should look after their health 

without having to change too much from the life styles they had 

been accustomed to. This might help expand the business of 

medical tourism in Thailand. 

Creative Industry • Encourage engagement in supply chain especially in two target 

industry groups: Media and Functional Creation, which are in the 

group of Creative, Culture & High Value Services. They will be new 

engines of growth on the global stage. Even though Thailand’s 

functional creation and media industries are not well-known, they 

are accepted in these three issues: 

o First, Thais being skilled in designing and their works being 

recognized globally,  

o Second, Thailand being a source to export personnel or 

outsource in the careers of animation and computer 

graphics, and 

o Third, some Thai individuals being accepted 

internationally.  

• It is important for Thailand to learn the strategy of ‘Branding 

Thailand’ and turn her own soft power resources into 

opportunities and power. There are two more co-factors: 

collaboration and innovation. 
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 High-Technology-

Industry 

• Development in high-technology industry definitely requires the 

most important concept of innovation. This can only be achieved 

through these three factors: continuous budget arrangement, 

wide-open technologies, and country’s leadership in every sector 

in driving forward the policy.  

• The combination of Bio Economy, Circular Economy and Green 

Economy is called BCG Economy Model. It brings together the 

resources that are Thailand’s ‘strength’- the cultural and 

biological diversity- to ‘extend’ and ‘upgrade’ into strategies. 

Those resources can be divided into four groups: agriculture and 

food; health and medical care; energy, materials and 

biochemistry; and creative tourism and economy.  

 

 


