รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
ยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบีย
ในการแสวงหาผลประโยชน์ ด้านการค้ าและแรงงาน
จัดทําโดย นายนายชาญ จุลมนต์
รหัส 1008

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

ารกิจของ

อรองรับ
เป็ นเลิศ

แผนการดํา

ใหญ่ของรัฐบาลและโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ของภาคเอกชนอยูห่ ลายโครงการ

แรงงานไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย
งออกสิ นค้าและแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบียมี
อุปสรรคอยูม่ าก โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียไม่สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มความร่ วมมือทางด้าน
ระจําซาอุดีอาระเบียในการปรับ
วิกฤตให้เป็ นโอกาส โดยการหาช่องทางขยายการส่ งออกสิ นค้าไทยไปยังตลาดซาอุดีอาระเบีย

จ
ยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบี ยในการแสวงหาผลประโยชน์ดา้ นการค้าและ

การวิเคราะห์ศึกษาได้ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยวิธี SWOT Analysis เ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ดา้ น
ในการส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าไทยไปตลาดซาอุดีอาระเบียอาจมีการดําเนินด้วยวิธีการ
ต่างๆได้แก่ กา
Joint Business Council
ภาคเอกชนไทยการบินไทยเปิ ดเส้นทางการบินตรงระหว่างกรุ งเทพฯ-เจดดาห์ การส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการ

การส่ งเสริ
ส่ วนประกอบ ข้าว และอาหารฮาลาล การจัดโครงการส่ งเสริ มครัวไทยสู่ ซาอุดีอาระเบีย และการ

สําหรับข้อเสนอแนะแผนการส่ งเสริ มตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระบียได้แก่ การ
ส่ งเสริ มการส่ งออกแรงงานไทยไปทํางานในพระราชวังต่าง

ประโยชน์ เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานท้

ดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี
แนะนําวิธีการรักษาสุ ขภาพแก่แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย

ฉ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

ยุทธศาสตร์ ทมี ประเทศไทยประจําซาอุดอี าระเบียในการแสวงหา
ผลประโยชน์ ด้านการค้าและแรงงาน

จัดทําโดย นายชาญ จุลมนต์
รหัส 1008
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สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

รถ

และผลักดันให้มีการจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.)
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคัม ดร. สมเกียรติ อริ ยปรัชญา ศาสตราจารย์
ดร.
ส่ วนร่ วมเป็ นผูบ้ ริ หารโครงการและให้กาํ ลังใจแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตร นบท.
ทุกท่าน
ในบางส่ วน

1

ช

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิ ตติ กรรมประกาศ
สารบัญ

1

2

3

4

5

บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุ ประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีดาํ เนิ นการศึกษา
2.1 แนวคิ ดทฤษฎี
2.2
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิด

ง
ฉ
ช

1

1
3
3
3

5

5
13
14

ระเบียบวิธีการศึ กษา

15

ผลการศึ กษาวิจัย

17

สรุ ปและเสนอแนะ

28

3.1 การจัดเก็บข้อมูล
3.2 การสัมภาษณ์
3.3 การวิเคราะห์ ศึกษา

4.1 โครงสร้ างระบบเศรษฐกิ จของซาอุ ดีอาระเบีย
4.2 ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับซาอุ ดีอาระเบี ย
4.3 ตลาดแรงงานในซาอุ ดีอาระเบีย
4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ ภายใน
4.5 การวิเคราะห์สถานการณ์ ภายนอก
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 ยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยในการแสวงหาผล
ผลประโยชน์ด้านการค้าและแรงงาน
5.3 แผนการดําเนิ นงาน

15
15
16

17
20
22
22
24
29
31
32

ซ
บรรณานุ กรม
ประวัติผูเ้ ขียน

35
36

ฌ

สารบัญตาราง
1 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซาอุ ดีอาระเบี ย
2 การประมวล SWOT

27
29

ญ

สารบัญแผนภาพ
2-1 รู ปแบบการกําหนดกลยุทธ์
2-2 กระบวนการของกลยุทธ์
2-3 องค์ประกอบของการบริ หารยุทธศาสตร์
2-4

6
8
10
11

1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นองค์กรหลักในการกําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระดับโลก โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในปั จจุบนั และ

เ

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย และต่อการดําเนิ นความสัมพันธ์ร ะหว่างประเทศ การ

คล่องตัว มีการบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงความรับผิดชอบต่อผลงาน
จัดทํา
แผ่นดิน
ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียประกอบด้วยหน่วยราชการ 5 สํานักงานคือ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งริ ยาด สํานักงานแรงงาน ณ กรุ งริ ยาด สถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
สํานักงานแรงงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และสํานักงานแรงงาน ณ เมือง
2
ต้นมา เ

ตนเอง การมีแผ

.ศ. 2551 เป็ น

2
ชัดเจนร่ วมกัน จะส่ งผลให้การประสานงานระหว่างสํานักงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศไทย
ภูมิ
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ซาอุดีอาระเบียมีระบบเศรษฐกิจแบบมีรัฐเป็ นผูน้ าํ (State-led Economy)
ผลิตและ
1
1 ใน 4 ของโลก
OPEC และในการรักษาเสถียรภาพราคาและระดับอุปทาน
ะ 40
ของ GDP และมีรายได้จากการส่ งออกเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้จากการส่ งออก
.ศ. 2546 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2551 ทําให้ซาอุดีอาระเบียมี
บราคาลง
การเงินของโลก (global financial crisis)
พันธ์ระหว่างไทย
ซาอุดีอาระเบียจึงจัดว่าเป็ นตลาดสิ นค้าแห่งใหม่ของ

ค่อนข้างมาก ในอนาคตหากไทยและ
ซาอุดีอาระเบียสามารถปรับความสัมพันธ์ให้กลับมาสู่ ระดับปกติได้ ซาอุดีอาระเบียจะเป็ น

300,000 คน
9,000 ล้านบาท
ในซาอุดีอาระเบียประมาณ 15,000 คน
ในขณ
ยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียจึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนดเป้ าหมายและ
5
ร่ วมมือระหว่างกันมีประสิ ทธิ
ปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศได้

3
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1
เศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย พฤติกรรมด้านการบริ โภคของประชาชน สิ น
1.2.2
1.2.3
1.2.1 และ 1.2.2
1.2.4 เสนอแนะแผนปฏิบตั ิงานและแนวทางประสานความร่ วมมือระหว่างทุกหน่วย
ราชการในซาอุดีอาระเบีย
1.3 ขอบเขตการศึกษา

จะจํากัดเฉพาะช่วงเวลาปี 2545 จนถึงปั จจุบนั และ
และครอบคลุมเฉพาะซาอุดีอาระเบีย ในการศึกษาจะเน้นการส่ งเสริ มการทูตมิติเศรษฐกิจเชิงรุ กของ
ครอบคลุมถึงการรักษาตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระ
ซาอุดีอาระเบียคือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวงแรงงาน
1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
1.4.1

น่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและ

1.4.2
1.4.3
1.4.4
ด้านการส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย และสัมภาษณ์ชุมชนชาว
ไทยในซาอุดีอาระเบีย
1.4.5 ปรึ กษาหารื อและรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากทีมประเทศไทยประจํา
ซาอุดีอาระเบีย
1.4.6 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลแล้วจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจํา

4
1.5

1.5.1จะทําให้ได้รับทราบข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในการส่ งเสริ มการค้า ตลอดจนโอกาสและลู่ทางการรักษา ส่ งเสริ มและ
1.5.2 กําหนดยุทธศาสตร์ ของทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบีย
1.5.3 กําหนดแผนปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ และเสนอแนะแนวทางการประสานความ
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2
Harvard Business School หรื อ
SWOT Model
(Learning Organization)
ประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบีย

ศน์ร่วมและการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันของทีม

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การวางแผนกลยุทธ์
Henry Mintzburg
School
threats)

◌์
Harvard Business

Core “Design School” Model of Strategy Formation
SWOT Model (for strengths and weaknesses, opportunities and
จารณาโอกาสและข้อจํากัดของ
(Key success

factors = KFS)
องค์การ (distinctive competences) โอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็ นความได้เปรี ยบ โดยอาศัยจุดแข็ง
ก็จะต้องแก้ไขให้ได้1
ภายนอก ปั จจัยภายในได้แก่ค่านิยมในการจัดการ (managerial values) ส่ วนปั จจัยภายนอกคือสํานึก
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility)
2-1
Henry Mintzburg ได้ให้ขอ้ คิ
น่าสนใจรวม 7 ประการคือ
1.ก
องค์กรและประสงค์ต่อผลสําเร็ จในการรับมื อต่อสถานการณ์
1

ปกรณ์ ปรี ยากร 2552 : 83-85
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2.นักบริ หารระดับสู ง (Chief Executive Officer or CEO) เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการ
(the STRATEGIST)
2-1 รู ปแบบการกําหนดกลยุทธ์
External
Appraisal

Internal
Appraisal

Threats &
Opportunities
in
Environment

Strengths &
Weaknesses
of
Organization

Distinctive
Competences

Key Success
Factors

Creation of
Strategy

Managerial
values

Social
Responsibility
Evaluation &
Choice of
Strategy

Implementation of
Strategy

7
3. ในการกําหนดกลยุทธ์
4.
5.
กระบวนการ
6.
ความเข้าใจ
7.
ในหนังสื อชุด “หัวใจในการบริ หารธุ รกิจ”
(Creating and Implementing Strategy)2 ระบุวา่ การกําหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่ การ
(inputs)
ไปสู่ ผลลัพธ์ (outputs)
2-2

ด้านตลาด และสภาพทางธุ รกิจ รวมถึงสมรรถนะหลักภายในองค์กรเป็ นอย่างดี

จะจัดการให้บรรลุผลสําเร็ จในระยะยาว หน่วยธุ รกิจและทีม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (strategic objectives)
2 ทาง ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
หน่วยงานระดับปฏิบตั ิการต่างๆ (operating units)

เชิงกลยุทธ์ (strategic planning)

กระบวนการวางแผนของหน่วยงานระดับปฏิบตั ิการจะทําให้พวกเขาเกิดการยอมรับ และให้ความ
การนํากลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบตั ิ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีส่วนผสมของความเป็ นผูน้ าํ มี
2

David J. Collis 2005 : 13-15
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ทรัพยากรบุคค
2-2 กระบวนการของกลยุทธ์

พันธกิจ

เป้ าหมาย
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

การกําหนด
กลยุทธ์
กลวิธีในการ
ดําเนินกลยุทธ์
การวัดผลการ
ปฏิบตั ิงาน

สภาพแวดล้อม
ภายใน
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ระดับองค์กรและระดับหน่ว
แปลงไปสู่ การปฏิบตั ิได้เป็ นผลสําเร็ จ
2-2
เลือกของกลยุทธ์หลายๆอย่างให้แก่องค์กร นักวางแผนกลยุทธ์เรี ยกกระบวนการดังกล่าวว่า การ
วิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่ อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม
(Threats)
จุดอ่ อน เป็
โอกาส
ภาวะคุกคาม เป็ นเหตุการณ์หรื อแรงกดดัน

2.1.2
ในช่วง 5
ไทย ไม่วา่
จะเป็ นพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (

5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
พ.ศ. 2546 แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
(พ.ศ. 2548-2551)
(Strategic Management)3
ญสามประการได้แก่ (
2-3)
1. การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)
2. การแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิ (Strategic Implementation or Execution)
3. การประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Management and Evaluation)

3

พสุ เดชะริ นทร์ และคณะ 2549 : 11-51
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2-3: องค์ประกอบของการบริ หารยุทธศาสตร์

การกําหนดกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) มีแนวทางในการปฏิบตั ิอยู่ 4
1. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)
SWOT Analysis และใน
ด้านการค้าและแรงงานก็จะเลือกใช้วธิ ี SWOT Analysis
2. การกําหนดทิศทางขององค์การ (Strategic Direction Setting) เป็ นการกําหนดทิศทาง
หรื อวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
3. การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Development)
องค์การต้องการ
4.

น้นให้ความสําคัญ

(Strategy Communication and Translation) เป็ นการ
มเข้าใจได้ง่ายสําหรับบุคลากรทุก

11
4
2- 4
การแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)

ร

ให้ได้ และต่อไปต้องมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ( Strategic
Measurement and Evaluation)
ในหลาย
าร

12
2-4:
ของ Mindmap
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2.1.3 องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
ในปี 2533 Dr.Peter M. Senge ศาสตราจารย์แห่ง MIT Sloan School of Management ได้
“The Fifth Discipline: The Art and the Learning Organization” หรื อวินยั 5
ประการ4
และได้รับความนิยมปฏิบตั ิ
Dr.Senge กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้คือ
องการอย่างแท้จริ ง วินยั 5
1.

(Personal Mastery)

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
2. รู ปแบบความคิด (Mental Model)

3. การมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กรให้
4. การเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ

5.การคิดเชิ งระบบ (System Thinking)
ลักษณะการมองภาพรวมหรื อระบบใหญ่ (Total System) ก่อนว่าจะมีเป้ าหมายในการทํางานอย่างไร
แล้วจึงสมารถมองเห็นระบบย่อย ทําให้สามารถนําไปวางแผนและดําเนิ นการทําส่ ว
2.1.4

(Everett S. Lee)
4

ปาริ ฉตั ต์ ศังขะนันท์ 2548 : 25-36
5
วิภาวี พิจิตบันดาล 2548 : 219-256

3 แนวคิด5 แนวคิด
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โทเดโร (Haris and Todaro)
ทฤษฎีของจานีสและมานส์ (Janis and Mann)

ลักษณะคล้ายกับแนวคิ
ม
(Expected Income)
คาดว่า ถ้
ทฤษฎีของจานีสและมานน์ ได้เสนอแนวคิดของแบบจําลองของความขัดแย้งในการ
ตัดสิ นใจ (conflict model of decision making) โดยนําปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยาเข้ามาพิจารณา

แสงสี ในเมืองใหญ่ อยากลอง เป็ นต้น

15
2.2
กลาง (2547-2556)6 จัดทําโดยสมาคมนักธุ รกิจและ
อุตสาหกรรมไทยไทยในตะวันออกกลางโดยขยายการค้าและการลงทุนผ่านการมี lobbyist
พันธมิตรทางการค้ากับภาคธุ รกิจและภาครัฐตะวันออกกลางเ

1.
10 ปี
2. มีผสู ้ ันทัดทางการค้า (lobbyist) พร้อมกับสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในชาติอาหรับ
3.
(Mobile Unit)
4.
(Business Consortium)
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาจะใช้วธิ ี การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หรื อ SWOT Analysis
1.กําหนดจุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์
2.วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
3.วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
4.กําหนดกลยุทธ์
5.การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ

6

ศูนย์ขอ้ มูลธุ รกิจ. สมาคมนักธุ รกิจไทย-มุสลิม 2546 : 2-3
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3
ระเบียบวิธีการศึกษา
งหา
ผลประโยชน์ดา้ นการค้าและแรงงาน ผูศ้ ึกษาเลือกใช้วธิ ี การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าจาก
ไทยและซาอุดีอาระเบีย และทําการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis

ดอ่อน โอกาส

(Strategy Development)

กอบด้วย

การวางแผนยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะแผนปฏิบตั ิงาน
3.1 การจัดเก็บข้ อมูล
ในการจัดเก็บข้อมูล ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าและรวบข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากวารสาร
GULF Business Report
Economic
Intelligence Unit, US Department of State และ Saudi Arabia General Investment Authority.
3.2 การสั มภาษณ์
งไทยและ

(

1. รองอธิ บดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา กระทรวงการต่างประเทศ
9 มิถุนายน 2552)
2. อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจําประเทศไทย (
6 กรกฎาคม

2552)
3. เลขาธิ การสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (

10 กรกฎาคม 2552)

17
4. หัวหน้าสํานักงานแรงงาน ณ กรุ งริ ยาด ซาอุดีอาระเบีย (
27
พฤษภาคม 2552)
5. ประธานชมรมชาวไทยในกรุ งริ ยาด (
6 กรกฎาคม 2552)
6. หัวหน้าสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ (
กรกฎาคม 2552)
3.3 การวิเคราะห์ ศึกษา
1. ผูศ้ ึกษาใช้วธิ ี การบรรยายเชิงสถิติพรรณา โดยอธิ บายเป็ นตัวเลขสถิติต่างๆและ
ตารางข้อมูล
2. ผูศ้ ึกษาได้เลือกใช้วธิ ี การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยวิธี SWOT Analysis
ลําดับดัง
1.
2.
3.จัดทํา SWOT Matrix (โดยประมวลจาก ข้อ 1) และข้อ 2) )
4.กําหนดยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียในการแสวงหา
ผลประโยชน์ดา้ นการค้าและแรงงาน และ
5.ข้อเสนอแนะแผนปฏิบตั ิงาน

6
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4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจะจัดแบ่งเป็ น 5 หัวข้อคือ 1. โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย
2. ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย 3. ตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal Analysis) และ 5.การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
(External Analysis)
4.1 โครงสร้ างระบบเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย
ประเทศ และมีระบบเศรษฐกิจแบบมีรัฐเป็ นผูน้ าํ (State-led Economy) หรื อรัฐบาลเข้าควบคุมกิจการ
261.9
พันล้านบาเรล หรื อ มากกว่าร้อยละ 20
และเป็ นประเทศ
มันวันละประมาณ
10 ล้านบาเรล และส่ งออกปี ละ 3
(OPEC)
45 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)
90 ของรายได้จากการ

ซาอุดีอาระเบีย
80
5

างรวดเร็ ว และรัฐบาลมีรายได้
2551ซาอุดีอาระเบียมีรายได้
120 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ
สําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2550 ซาอุดีอาระเบียมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3.4 %
4.2 % ในปี 2551 และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP
per head) ในปี 2551 ประมาณ 24,538 ดอลลาร์ สหรัฐ(ข้อมูลจาก US Department of State)
2538 รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมี
ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้ า โทรคมนาคม การสํารวจก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรม

19
รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้

การเงินต่างๆ เป็ นมูลค่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ส่ วนในด้านนโยบายการคลัง รัฐบาล
ซาอุดีอาระเบียได้ประกาศใช้งบประมาณขาดดุลกว่า 2.13
มีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ของ
ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐ

26 มกราคม 2552 มีมูลค่ารวมกันเท่ากับ 608,083 ล้านดอลลาร์

ฐบาลซาอุดีอาระเบีย (Mega Projects) และ
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (Mega Real Estate Projects) ของภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียได้แก่ 7
1. โครงการ King Abdullah Economic City (KAEC) มูลค่า 27 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ
กอบด้วย 6 โซน ได้แก่ โซนนิ คม
2. โครงการ Riyadh’s King Abdullah Financial District ในเขต Al-Khozama District ทาง
1.6
ของ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง
3. โครงการ Ras Ai-Zour Independent Water and Power Project
4. โครงการก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรม (Industrial City)
มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ 112 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
5. โครงการก่อสร้าง Sudiar Industrial City มูลค่า 40

Dammam

6. โครงการ Energy Service City
Dammam มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ของ
องค์การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อุตสาหกรรมซาอุดีอาระเบีย (Saudi Industrial Property: Sipa)
ก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมรวม (Integrated Industrial City)
ซาอุดีอาระเบีย
7. โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายถนน (Road Network Projects) ความยาว 8,250 กม.
7

วิทูร สุ ขะวัณกุล 2552 : 1-10
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วงเงินงบประมาณ 3.07

8. โครงการ Saudi Landbridge Projects มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขององค์การการ
รถไฟซาอุดีอาระเบีย (The Saudi Railways Organization: SRO)
950
ตอนกลางขอ
อิหร่ าน

4.1.1 การค้ าต่ างประเทศ

ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา

ไฟฟ้ า อุปกรณ์โทรคมนาคม สิ นค้าประเภท
จากข้อมูลล่าสุ ดของภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย (Saudi American Bank) คาดว่า ในปี 2551
ซาอุดีอาระเบียจะมีการนําเข้าสิ นค้าเป็ นมูลค่า 100.7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ และในปี 2552 จะมีการ
นําเ
108.7
2551 มี
การขยายตัวร้อยละ 22 และในปี 2552
7.94
จากตัวเลขประมาณการมูลค่าการนําเข้าของซาอุดีอาระเบีย ในปี 2552 จะเห็นได้วา่
เ
รอง

4.1.2 การลงทุนจากต่ างประเทศ

พ.ศ.
2538 ซาอุดีอาระเบีย ได้เปิ ดกว้างในการรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยอนุ ญาตให้นกั ลงทุนชาว
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(joint stock company) และ
การลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติเป็ นเจ้าของกิจการ 100 เปอร์ เซนต์ ยกเว้นในกิจการการขุดสํารวจ
อสังหาริ มทรัพย์ในเขตเมืองมาดินาห์ และเมืองมักกะห์ การจัดการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์ การ
ขนส่ งทางบก บริ ษทั รับสมัครงาน นายหน้าอสังหาริ มทรัพย์และใบประกอบการธุ รกิจ การบริ การ
เดินอากาศและการขนส่ งทางบก กิจการโทรทัศน์และวิทยุ การรักษาพยาบาล และการประมง
การลงทุนจากต่างประเทศในซาอุดีอาระเบียนับจนถึงปี 2549 มีมูลค่ารวม 62.121 พันล้าน8

ลี เยอรมนี ฟิ นแลนด์ สวีเดน
ปากีสถาน เยเมน อียปิ ต์ แคนาดา และอินเดีย โดยเป็ นการลงทุนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมาก

4.2 ความสั มพันธ์ ด้านการค้ าระหว่ างไทยกับซาอุดีอาระเบีย
แม้วา่ ประเทศไทยกับซาอุดีอา

ซาอุดีอาระเบียต้องการขยายการ
สําคัญอันสองของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
1
2551 การค้าสองฝ่ ายมีมูลค่ารวม
9, 206.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ไทยส่ งออกไปซาอุดีอาระเบีย 1,942.70 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยไทย
13
7,263.50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ไทยเสี ยเปรี ยบ
ดุลการค้า 5,320.80 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (ดูตา
1)
4.2.1 การส่ งออกของไทยไปยังซาอุดีอาระเบีย
สิ นค้าส่ งออกสําคัญของไทยไปซาอุดีอาระเบียได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 41.86 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 11.97 ข้าว ร้อยละ 5.20 อาหาร
ทะเลกระป๋ องและแปรรู ป ร้อยละ 4.07
ปรับอากาศและส่ วนประกอบ ร้อยละ 3.89 ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่
แข็งและส่ วนประกอบ ร้อยละ 3.78
2.04

8
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ส่ วนประกอบ กระดาษและผลิตภั
2551 สิ นค้า
ข้าวมีอตั ราการขยายตัวสู งสุ ด ร้อยละ 173.41 ผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 165.29 และผลิตภัณฑ์สินค้า
เคมีภณั ฑ์ ร้อยละ 156.89

โดยภ
องไทย
4.2.2 การนําเข้ าของไทยจากซาอุดีอาระเบีย
ละ 5.26 ปุ๋ ยและยากําจัดศัตรู พืชและสัตว์ ร้อยละ 5.05

86.31 เคมีภณั ฑ์ ร้อย
1.13
นๆ

ปั ญหาสําคัญในการติดต่อการค้าระหว่างกันได้แก่ ข้อจํากัดในการให้ตรวจลงตราแก่นกั
ผูป้ ระกอบการไทยได้หาช่อ

4.3 ตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
ปั จจุบนั ซาอุดีอาระเบียมีประชากร 27 ล้านคน มีแรงงานต่างชาติทาํ งานอยูใ่ นซาอุดีอาระเบีย
ประมาณ 5.8
ความรู ้เฉพาะด้าน จึงต้องใช้
เป็ นแรงงานจากประเทศเอเชี ย เช่นอินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย
จากสถิติของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ก่อนปี 2532 หรื อ
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ทํางานอยูใ่ นซาอุดีอาระเบียถึง 3 แสนคน

9,000 ล้านบาท แต่

2532-2533
สอง เป็ นผลให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีมาตรการตอบโต้ไทย เช่น
การห้ามไม่ให้คนซาอุดีอาระเบียเดินทางมาประเทศไทย การไม่ออกวีซ่าให้แก่คนไทยไปทํางานใน
-กลับ (exit re-entry visa) แก่คนงานไทยใน
ทางกลับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ต่อมา ทางการซาอุดีอาระเบียได้
2543 เป็ นต้นมา คนงานไทยในซาอุดีอาระเบียสามารถขอรับการตรวจลงตรา
ไป15,000 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ น
อู่ซ่อมรถยนต์ และคนงานในภาคบริ การ เช่นร้านอาหารไทย และบริ ษทั ห้างร้านต่างๆ
4.4 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายใน (Internal Analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ 1.จุดแข็ง (Strengths) และ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
4.4.1 จุดแข็ง (Strengths)
1.
ซาอุดีอาระเบียนําเข้าข้าวบาสมาติจากต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะจากอินเดียถึงร้อยละ 70

เช่นประเทศไทย โดยในปี 2551
173.14
2.
ต้องการสู ง
3. ซาอุดีอาระเบียให้ความสํา
food security
ใหญ่เป็ นทะเลทราย จึงทําการเกษตรได้นอ้ ยและต้องนําเข้าสิ นค้าประเภทอาหารจากต่างประเทศเป็ น

กับฝ่ ายซาอุดีอาระเบียได้
4.
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5.
จํานวนประมาณร้อยละ 25
6.
พยายามผลักดันให้ทางการซาอุดีอาระเบียผ่อนปรนให้มีการอนุ ญาตนําเข้าแรงงานไทยได้ แต่ยงั ไม่
ประสบผลสําเร็ จ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ได้มีการนํา เข้าแรงงานไทยไปทํางานในพระราชวังต่างๆ
ซาอุดีอาระเบียก่อน
7.
สุ ด
8.
4.4.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1.
เป็ นกลุ่มใด เช่น บริ ษทั การค้า (trading company) ห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์ สโตร์ บริ ษทั นายหน้า
ทางการค้า (commission agent) บริ ษทั ผูค้ า้ ส่ ง (distributors)
เข้าแต่ละกลุ่มจะมีระบบและ

ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก
สํานักงานมาตรฐานของซาอุดีอาระเบีย (SASO: Saudi Arabian Standards Organization) ก่อน
2. แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียส่ วนใหญ่มีอายุมาก ทํางานในซาอุดีอาระเบียมาเป็ น
เวลานานกว่า 20
3.
การกําหนดเป้ าหมาย แผนงานและการปฏิบตั ิงาน
4.5 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอก (External Analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ 1.โอกาส (Opportunities)
และ 2. อุปสรรค (Threats)
4.5.1 โอกาส (Opportunities)
1.
(1 ใน 4 ของโลก)
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2.

ป็ นสัดส่ วนร้อยละ 90 ของรายได้จากการ
80 ของรายได้ของรัฐบาล โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมี
นโยบายให้การดูแลประชาชนให้มีความเป็ นอยูอ่ ย่างสะดวกสบาย มีการจัดสวัสดิการในหลายด้านๆ
จึงทําให้ประชากรมีการบริ โภคอย่างฟุ่ มเฟื อย ซาอุดีอาระเบี
3.
กลาง ในปี 2551 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP) ถึง 465 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ
มี GDP per head 24,538 ดอลลาร์ สหรัฐ และยังมี
ความต้องการแรงงานต่างชาติจาํ นวนมาก ดังได้กล่าวมาในตอนต้น
2009

Doing Business

ผลการสํารวจความคิดเห็นของ CEO
MEED’s
Arabian World Construction Summit 2009
9
กุมภาพันธ์ 2009 พบว่า CEO ส่ วนใหญ่ร้อยละ 43 มีความเห็นตรงกันว่า ในปี 2552 ซาอุดีอาระเบีย
31 แสดงให้เห็นว่า
ซาอุดีอาระเบียได้รับผลกระทบจากวิกฤตทา
ตะวันออกกลาง
4. ปั จจุบนั ซาอุดีอาระเบียมีประชากรประมาณ 27 ล้านคน โดยเป็ นแรงงานต่างชาติจาํ นวน
ประมาณ 5.8
เฉพาะด้าน โดยเฉพาะช่างฝี มือและงานด้านการใ

100 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ทําให้ความต้องการจ้าง
าอุดีอาระเบียอนุ ญาตการออกวีซ่าให้แก่แรงงาน
10,000 คน
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5.
งได้รับผลกระทบไม่มาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลก
6.

4.5.2 อุปสรรค (Threats)
1.
2532-2533 มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียมาจนถึงปั จจุบนั โดยเป็ นผลให้ซาอุดีอาระเบียมี
มาตรการตอบโต้ไทยประกอบด้วย การห้ามมิให้คนซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย การไม่ออกวีซ่า
ณ 15,000
ซาอุดีอาระเบียก่อนปี 2532 และปั จจุบนั มีอายุมากแล้วเป็ นส่ วนใหญ่
2.
การติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการของซาอุดีอาระเบียเป็ นไปด้วยความยากลําบาก โดย
3. การจัดแสดงสิ นค้าไทย (Thailand Exhibition) ประเภท Solo Show
การเห็นชอบ
4. การดําเนิ นการส่ งเสริ มการขาย อาทิ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในห้างสรรพสิ นค้า
(In-store Promotion) ร่ วมกับห้างสรรพสิ นค้าและซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตในซาอุดีอาระเบียจะต้องได้รับ
การเห็นชอบจากทา
และส่ วนใหญ่จะไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดาํ เนินการ
5.
ไปเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าในซาอุดีอาระเบีย โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย
6.
อุปสรรคต่อการติดต่อทางด้านการค้าระหว่างกัน
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1 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย (ล้านดอลลาร์ สหรัฐ)
2547

2548

2549

2550

2551

ปริมาณ
การค้ า

2,933.60

5,055.20

5,448.10

5,956.30

9,206.20

1,152.30

ไทย
ส่ งออก

618.50

1,088.00

1,245.50

1,381.50

1,942.70

439.1

ไทย
นําเข้ า

4,047.20

4,047.20

4,202.60

4,574.80

7,263.50

713.2

:
จากกรมศุลกากร

2552
(มกราคม –
มีนาคม)

โดยความร่ วมมือ
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5
สรุ ปและเสนอแนะ

ต่างชาติจาํ นวนมาก ปั จจุบนั มีแรงงานไทยทํางานอยูใ่ นซาอุดีอาระเบียประมาณ 15,000 คน จาก

สําหรับประเทศไทยในการขยายการส่ ง

มีอุปสรรคอยูม่ าก โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียไม่สนับสนุ นหรื อส่ งเสริ มความร่ วมมือทางด้าน

จะทําได้
ผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ SWOT Analysis

4 จะนําเสนอเป็ นแผน

การดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น คือการขยายการส่ งออกสิ นค้าและแรงงานไทย
ส่ วนคือ 1.สรุ ปผลการศึกษาโดยการประมวล
SWOT และ 2. ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ ทีมประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียในการแสวงหา
ผลประโยชน์ดา้ นการค้าและแรงงาน และ 3.แผนการดําเนิ นงาน
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5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาโดยการประมวล SWOT
2
2. การประมวล SWOT
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1.ไทยเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกข้าวราย
1.
ทางการค้า วิธีดาํ เนิ นการทางการค้า ช่องทางการ
มีความต้องการสู ง
จําหน่ายสิ นค้าและกลุ่มผูน้ าํ เข้าของ
2.ไทยมีศกั ยภาพในการส่ งออกอาหารฮาลาล
ซาอุดีอาระเบีย
3.
2. แรงงานไทยส่ วนใหญ่มีอายุมากและมีปัญหา
และราคา
ด้านสุ ขภาพและจิตใจ
4.
3. การประสานงานของทีมประเทศไทยไม่มี
5.
ประสิ ทธิ ภาพ
ของนายจ้างชาวซาอุดีอาระเบีย
6. สิ นค้าส่ งออกหลักของไทยไปยังตลาด
ซาอุดีอาระเบียคือ ยานยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็ก และข้าว
7.
ของบุคคลในราชวงศ์และนักธุ รกิจ
ชาวซาอุดีอาระเบีย
โอกาส
อุปสรรค
1.
1. การติดต่อประสานงานกับทางการ
2.
ซาอุดีอาระเบียค่อนข้างยุง่ ยาก
3.
2. ทางการซาอุดีอาระเบียไม่ออกวีซ่าให้แก่
ระหว่างภาคธุ รกิจเอกชนของไทยและ
แรงงานไทย
ซาอุดีอาระเบีย
3. การจัดแสดงสิ นค้าไทยหรื อส่ งเสริ มการขาย
4. ทางการซาอุดีอาระเบียมีความยืดหยุน่ ในการ
อนุญาตจากทางการซาอุดีอาระเบียก่อน และ
แสดงสิ นค้าในซาอุดีอาระเบีย
ส่ วนมากจะไม่ได้รับอนุมตั ิ
5. ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียมีความต้องการว่าจ้าง 4. ความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
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ในการประมวล SWOT

1.

ความสัมพันธ์กบั ซาอุดีอาระเบียอยูใ่ นระดับไม่ปกติ
2. หากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียยังคงมีสถานะดังเช่นใน
Joint Business Council ก็จะเป็ นกลไกในการส่ งเสริ ม
ควา
3.
ซาอุดีอาระเบีย และโดยส่ วนมากทางการซาอุดีอา
ร่ วมงาน
4.
นิยมใช้ของหรู หราในการตกแต่งบ้าน
5. การส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างศูนย์วทิ ยาศาสตร์ อาหารฮาลาลของไทยกับสํานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabian Standards Organization: SASO)
6. การจัดการเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผูแ้ ทนการค้าไทย โดยใช้วธิ ี การเชิญของสภา

7. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งริ ยาด และสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ ง

ป้ อนให้กบั ผูส้ ่ งออกของไทย
8. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ฝ่ายซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการ

อาหาร (food security)

ศไทยอาจเสนอให้ความร่ วมมือด้านเทคโนโลยีในการปลูกข้าว
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โดยเป็ นความร่ วมมือในลักษณะ 3 ฝ่ าย
9. ใช้ช่องทางความต้องการว่าจ้างแรงงานไทยจากบรรดาราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียในการ

ไม่ได้รับวีซ่าเข้าซาอุดีอาระเบีย
10.
โดยละเอียดในตอนต่อไป
11. การลงทุนเปิ ดร้านอาหารไทยในซาอุดีอาระเบีย
12.

5.2 ยุทธศาสตร์ ทมี ประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ ด้านการค้ าและ
แรงงาน
ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวคือ การรักษาและส่ งเสริ มผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ
1.
ลู่ทางขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับซาอุดีอาระเบีย การดําเนินการ Thailand Branding โดยเน้น
การเป็ นสิ นค้าดีราคาย่อมเยา ตลอดจนการส่ งเสริ มครัวไทยสู่ ซาอุดีอาระเบีย
2.
3.

4. พัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีบทบาทเชิงรุ กผลักดัน
การดําเนิ นงานในกรอบ ACD และ ASEAN-GCC
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5.3 แผนการดําเนินงาน
5.3.1 แผนการดําเนินงานด้ านการส่ งเสริมการค้ า
1.
อนไขในการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้อยูใ่ นระดับปกติดงั เดิม
2.
สํารวจลู่ทางความร่ วมมือด้านการค้าระหว่างกัน สําหรับการเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผูแ้ ทน
การค้าไทย ควรใช้โอกาสในการไปเข้าร่
รับการตรวจลงตรา
3.
และส่ วนประกอบ ข้าว และผลิตภัณฑ์เหล็ก
4. การส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย-ซาอุดีอาระเบีย โดยสนับสนุนให้มี
Joint Business Council
5. สนับสนุนและผลักดันให้บริ ษทั การบินไทยเปิ ดเส้นทางการบินตรงระหว่างกรุ งเทพฯ –
ารขนส่ ง

สัปดาห์ละ 4

-เมืองเจดดาห์
นทางมาประเทศไทย

6. ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว
ร่ ว
7. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งริ ยาด และสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง

8. จัดโครงการส่ งเสริ มครัวไทยสู่ ซาอุดีอาระเบีย โดยร่
ซาอุดีอาระเบียจัดสัปดาห์อาหารไทย
9. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งริ ยาด และสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ ง
ริ ยาด ควรจะต้องร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น และการ
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และนําเข้าของไทยและซาอุดีอาระเบียให้แก่
10. ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างศูนย์วทิ ยาศาสตร์ อาหารของไทยกับสํานักงานมาตรฐาน
สิ นค้าของซาอุดีอาระเบีย (SASO)
ง
จากสํานักงานมาตรฐานสิ นค้าของซาอุดีอาระเบีย อันจะนําไปสู่ การขยายการส่ งออกสิ นค้า
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยในตลาดซาอุดีอาระเบีย
5.3.2 แผนการส่ งเสริมตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย
แผนงานการส่ งเสริ มตลาดแรงงานและคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์แรงงานไทยใน
1.
2. ส่ งเสริ มและรักษาตลาดแรงงานไทย โดยการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
รักษาตลาดแรงงานไทยเอาไว้
3.
ค้าจ้าง การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินสิ ทธิ ประโยชน์และไม่ส่งกลับ

ความสัมพันธ์อนั ดีกบั นายจ้

ข้อมูลข่าวสารของทางการไทยรวม

4. ส่ งเสริ มความสามัคคีระหว่างแรงงานไทยและชุมชนคนไทย โดยการจัดกิจกรรมต่า งๆ
ซาอุดีอาระเบีย
5.

2-4
5.1 โครงการ “รักษาและขยายตลาดแรงงาน” โดยการเข้าพบและเจรจากับนายจ้าง
รงงานไทย
5.2 โครงการ “
”
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นายจ้างกับแรงงานไทย
5.3 โครงการ “แรงงานไทยสุ ขภาพดี “โดยการจัดแพทย์และพยาบาลไปตรวจ
สุ ขภาพและแนะนําการรักษาสุ ขภาพแก่แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย
5.4 โครงการ “กีฬาสัมพันธ์แรงงานไทย” โดยการส่ งเสริ มการแข่งขันกีฬาสามัคคี

5.5 โครงการ “ส่ งเสริ มเครื อข่ายอาสาสมัครแรงงาน” โดยการส่ งเสริ มให้มี

ศไทยประจํา
ซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าและแรงงานจะบรรลุผลสําเร็ จตาม
ญ

ซาอุดีอาระเบียใหม่ได้

35
บรรณานุกรม
โคลิส เจ เดวิด. กลยุทธ์ Creating and Implementing Strategy. แปลและเรี ยบโดย จักร ติงศภัทิย.์
กรุ งเทพมหานคร:
ทศพร ศิริสัมพันธ์. 2539. การวางแผนเชิงกลยุทธ์. กรุ งเทพมหานคร: พิมพ์ดี
ปกรณ์ ปรี ยากร. 2552. การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์.
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เสมาธรรม
ปาริ ฉตั ต์ ศังขะนันท์ 2548 องค์กรอัจฉริ ยะ: องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ . เข้าถึงได้จาก:
http:// lib3.dss.go.th/fulltext/dss-j/2548-53-167-p26-36.pdf
พสุ เดชะริ นทร์ และคณะ.2549. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสู ง.
กรุ งเทพมหานคร:
วิภาวี พิจิตบันดาล. 2548.
.
6:
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
วิฑูร สุ ขวัธนกุล. 2552. ศักยภาพการจ้างแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย : สํานักงานแรงงาน
ณ กรุ งริ ยาด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์. 2552. สถิติมูลค่าการค้า
ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย
ศูนย์ขอ้ มูลธุ รกิจ. สมาคมนักธุ รกิจและอุตสาหกรรมไทย-มุสลิม. 2546. บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
ยุทธศาสตร์ การเจาะตลาดตะวันออกกลาง (พุทธศักราช 2547 – 2556)
Background Note: Saudi Arabia. เข้าถึงได้จาก:// http:// www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3584.htm
Mintzberg, H. 1994. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Prentice Hall.
Saudi Arabia General Investment Authority. 2009. “Investment Opportunity in Saudi
Arabia”: 1-20

36

ประวัติผู้เขียน

นายชาญ จุลมนต์
ตําแหน่ง

อุปทูต (อัครราชทูต) ณ กรุ งริ ยาด

การศึกษา

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ Brigham Young University สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Utah State University สหรัฐอเมริ กา

การทํางาน
2521-2524
2524-2529
2529-2531
2531-2534
2534-2538
2538-2545
2545-2549
2549-2550
2550-

นักวิชาการมาตรฐานสิ นค้า 3 และ 4 กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาจารย์ระดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
4 และ 5 กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่างประเทศ
เลขานุการโท และเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งมอสโก
6, 7 และ 8 ว. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา

กรมองค์การระหว่างประเทศ
อุปทูต (อัครราชทูต) ณ กรุ งริ ยาด

