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แรงงานไทยดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานะความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย
งออกสินคา้และแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบียมี

อุปสรรคอยูม่าก โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียไม่สนบัสนุนหรือส่งเสริมความร่วมมือทางดา้น

ระจาํซาอุดีอาระเบียในการปรับ
วกิฤตใหเ้ป็นโอกาส โดยการหาช่องทางขยายการส่งออกสินคา้ไทยไปยงัตลาดซาอุดีอาระเบีย
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ยทุธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ดา้นการคา้และ

การวเิคราะห์ศึกษาไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ โดยวิธี SWOT Analysis เ
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ดา้น

ในการส่งเสริมการส่งออกสินคา้ไทยไปตลาดซาอุดีอาระเบียอาจมีการดาํเนินดว้ยวธีิการ
ต่างๆไดแ้ก่ กา Joint Business Council
ภาคเอกชนไทย-

การบินไทยเปิดเส้นทางการบินตรงระหวา่งกรุงเทพฯ-เจดดาห์ การส่งเสริมความร่วมมือดา้นการ

การส่งเสริ
ส่วนประกอบ ขา้ว และอาหารฮาลาล การจดัโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ซาอุดีอาระเบีย และการ

สาํหรับขอ้เสนอแนะแผนการส่งเสริมตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระบียไดแ้ก่ การ
ส่งเสริมการส่งออกแรงงานไทยไปทาํงานในพระราชวงัต่าง

ประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานท้

ดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณี

แนะนาํวธีิการรักษาสุขภาพแก่แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
กระทรวงการต่างประเทศเป็นองคก์รหลกัในการกาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบาย

ระดบัทวภิาคี ภูมิภาคและระดบัโลก โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบนัและ

เ

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย และต่อการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การ

คล่องตวั มีการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความรับผดิชอบต่อผลงาน
จดัทาํ

แผน่ดิน
ทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบียประกอบดว้ยหน่วยราชการ 5 สาํนกังานคือ สถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงริยาด สาํนกังานแรงงาน ณ กรุงริยาด สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์
สาํนกังานแรงงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ และสาํนกังานแรงงาน ณ เมือง

2 .ศ. 2551 เป็น
ตน้มา เ

ตนเอง การมีแผ
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ชดัเจนร่วมกนั จะส่งผลใหก้ารประสานงานระหวา่งสาํนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย

ภูมิ
ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  ซาอุดีอาระเบียมีระบบเศรษฐกิจแบบมีรัฐเป็นผูน้าํ (State-led Economy)

ผลิตและ
1 1 ใน 4 ของโลก

OPEC และในการรักษาเสถียรภาพราคาและระดบัอุปทาน
ะ 40

ของ GDP และมีรายไดจ้ากการส่งออกเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายไดจ้ากการส่งออก
.ศ. 2546 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2551 ทาํใหซ้าอุดีอาระเบียมี

บราคาลง

การเงินของโลก (global financial crisis)
พนัธ์ระหวา่งไทย

ซาอุดีอาระเบียจึงจดัวา่เป็นตลาดสินคา้แห่งใหม่ของ

ค่อนขา้งมาก ในอนาคตหากไทยและ
ซาอุดีอาระเบียสามารถปรับความสัมพนัธ์ใหก้ลบัมาสู่ระดบัปกติได ้ซาอุดีอาระเบียจะเป็น

300,000 คน 9,000 ลา้นบาท
ในซาอุดีอาระเบียประมาณ 15,000 คน

ในขณ
ยทุธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบียจึงจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดเป้าหมายและ

5
ร่วมมือระหวา่งกนัมีประสิทธิ
ปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจของประเทศได้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1

เศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย พฤติกรรมดา้นการบริโภคของประชาชน สิน

1.2.2
1.2.3

1.2.1 และ 1.2.2
1.2.4 เสนอแนะแผนปฏิบติังานและแนวทางประสานความร่วมมือระหวา่งทุกหน่วย

ราชการในซาอุดีอาระเบีย

1.3 ขอบเขตการศึกษา
จะจาํกดัเฉพาะช่วงเวลาปี 2545 จนถึงปัจจุบนั และ

และครอบคลุมเฉพาะซาอุดีอาระเบีย ในการศึกษาจะเนน้การส่งเสริมการทูตมิติเศรษฐกิจเชิงรุกของ

ครอบคลุมถึงการรักษาตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระ

ซาอุดีอาระเบียคือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงแรงงาน

1.4 วธีิดําเนินการศึกษา
1.4.1 น่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและ

1.4.2
1.4.3
1.4.4

ดา้นการส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจระหวา่งไทยและซาอุดีอาระเบีย และสัมภาษณ์ชุมชนชาว
ไทยในซาอุดีอาระเบีย

1.4.5 ปรึกษาหารือและรับทราบขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆจากทีมประเทศไทยประจาํ
ซาอุดีอาระเบีย

1.4.6 วเิคราะห์และประมวลขอ้มูลแลว้จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจาํ
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1.5
1.5.1จะทาํใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลดา้นสภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการส่งเสริมการคา้ ตลอดจนโอกาสและลู่ทางการรักษา ส่งเสริมและ

1.5.2 กาํหนดยทุธศาสตร์ของทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบีย
1.5.3 กาํหนดแผนปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ และเสนอแนะแนวทางการประสานความ
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2

Harvard Business School หรือ
SWOT Model
(Learning Organization) ศน์ร่วมและการมุ่งไปในทิศทางเดียวกนัของทีม
ประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบีย

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การวางแผนกลยุทธ์
Henry Mintzburg ◌์

Harvard Business
School Core “Design School” Model of Strategy Formation

SWOT Model (for strengths and weaknesses, opportunities and
threats) จารณาโอกาสและขอ้จาํกดัของ

(Key success
factors = KFS)
องคก์าร (distinctive competences) โอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็นความไดเ้ปรียบ โดยอาศยัจุดแขง็

ก็จะตอ้งแกไ้ขใหไ้ด้1

ภายนอก ปัจจยัภายในไดแ้ก่ค่านิยมในการจดัการ (managerial values) ส่วนปัจจยัภายนอกคือสาํนึก
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (social responsibility)

2-1
Henry Mintzburg ไดใ้หข้อ้คิ

น่าสนใจรวม 7 ประการคือ
1.ก

องคก์รและประสงคต่์อผลสาํเร็จในการรับมือต่อสถานการณ์

1 ปกรณ์ ปรียากร 2552 : 83-85
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2.นกับริหารระดบัสูง (Chief Executive Officer or CEO) เป็นผูต้ดัสินใจในการ
(the STRATEGIST)

2-1 รูปแบบการกาํหนดกลยทุธ์

Internal
Appraisal

Strengths &
Weaknesses

of
Organization

Distinctive
Competences

Creation of
Strategy

Evaluation &
Choice of
Strategy

Implementation of
Strategy

Managerial
valuesSocial

Responsibility

External
Appraisal

Threats &
Opportunities

in
Environment

Key Success
Factors
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3. ในการกาํหนดกลยทุธ์
4.
5.

กระบวนการ
6.

ความเขา้ใจ
7.

ในหนงัสือชุด “หวัใจในการบริหารธุรกิจ”
(Creating and Implementing Strategy)2 ระบุวา่ การกาํหนดกลยทุธ์และการแปลงกลยทุธ์ไปสู่การ

(inputs)
ไปสู่ผลลพัธ์ (outputs) 2-2

ดา้นตลาด และสภาพทางธุรกิจ รวมถึงสมรรถนะหลกัภายในองคก์รเป็นอยา่งดี

จะจดัการใหบ้รรลุผลสาํเร็จในระยะยาว หน่วยธุรกิจและทีม

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ (strategic objectives)
2 ทาง ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและ

หน่วยงานระดบัปฏิบติัการต่างๆ (operating units)

เชิงกลยทุธ์ (strategic planning)

กระบวนการวางแผนของหน่วยงานระดบัปฏิบติัการจะทาํใหพ้วกเขาเกิดการยอมรับ และใหค้วาม

การนาํกลยทุธ์ขององคก์รไปปฏิบติั โดยหน่วยงานดงักล่าวจะมีส่วนผสมของความเป็นผูน้าํ มี

2 David J. Collis 2005 : 13-15
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ทรัพยากรบุคค

2-2 กระบวนการของกลยทุธ์

พนัธกิจ

เป้าหมาย

การกาํหนด
กลยทุธ์

กลวิธีในการ
ดาํเนินกลยทุธ์

การวดัผลการ
ปฏิบติังาน

สภาพแวดลอ้ม
ภายใน

สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก
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ระดบัองคก์รและระดบัหน่ว
แปลงไปสู่การปฏิบติัไดเ้ป็นผลสาํเร็จ

2-2
เลือกของกลยทุธ์หลายๆอยา่งใหแ้ก่องคก์ร นกัวางแผนกลยทุธ์เรียกกระบวนการดงักล่าววา่ การ
วเิคราะห์ SWOT

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม
(Threats)

จุดอ่อน เป็
โอกาส

ภาวะคุกคาม เป็นเหตุการณ์หรือแรงกดดนั

2.1.2
ในช่วง 5

ไทย ไม่วา่
จะเป็นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

พ.ศ. 2546 แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และแผนการบริหารราชการแผน่ดิน
(พ.ศ. 2548-2551)

(Strategic Management)3

ญสามประการไดแ้ก่ ( 2-3)
1. การกาํหนดยทุธศาสตร์ (Strategic Formulation)
2. การแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั (Strategic Implementation or Execution)
3. การประเมินการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ (Strategic Management and Evaluation)

3 พสุ เดชะรินทร์ และคณะ 2549 : 11-51
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2-3: องคป์ระกอบของการบริหารยทุธศาสตร์

การกาํหนดกาํหนดยทุธศาสตร์ (Strategy Formulation) มีแนวทางในการปฏิบติัอยู่ 4

1. การวเิคราะห์ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Analysis)

SWOT Analysis และใน

ดา้นการคา้และแรงงานก็จะเลือกใชว้ธีิ SWOT Analysis
2. การกาํหนดทิศทางขององคก์าร (Strategic Direction Setting) เป็นการกาํหนดทิศทาง

หรือวสิัยทศัน์ และ พนัธกิจ

3. การวางยทุธศาสตร์ (Strategy Development) นน้ใหค้วามสาํคญั

องคก์ารตอ้งการ
4. (Strategy Communication and Translation) เป็นการ

มเขา้ใจไดง่้ายสาํหรับบุคลากรทุก
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4 2- 4
การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั (Strategy Implementation) ร

ใหไ้ด ้และต่อไปตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ ( Strategic
Measurement and Evaluation)
ในหลาย

าร
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2-4:
ของ Mindmap
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2.1.3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ในปี 2533 Dr.Peter M. Senge ศาสตราจารยแ์ห่ง MIT Sloan School of Management ได้

“The Fifth Discipline: The Art and the Learning Organization” หรือวนิยั 5
ประการ4 และไดรั้บความนิยมปฏิบติั

Dr.Senge กล่าววา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้คือ

องการอยา่งแทจ้ริง วนิยั 5

1. (Personal Mastery)

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
2. รูปแบบความคิด (Mental Model)

3. การมีวสัิยทศัน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทศันคติร่วมของคนในองคก์รให้

4. การเรียนรู้เป็นทมี (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในลกัษณะ

5.การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ลกัษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ (Total System) ก่อนวา่จะมีเป้าหมายในการทาํงานอยา่งไร
แลว้จึงสมารถมองเห็นระบบยอ่ย ทาํใหส้ามารถนาํไปวางแผนและดาํเนินการทาํส่ว

2.1.4
3 แนวคิด5 แนวคิด

(Everett S. Lee)

4 ปาริฉตัต ์ศงัขะนนัท์ 2548 : 25-36
5 วภิาว ีพิจิตบนัดาล 2548 : 219-256
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โทเดโร (Haris and Todaro)
ทฤษฎีของจานีสและมานส์ (Janis and Mann)

ลกัษณะคลา้ยกบัแนวคิ

ม

(Expected Income)

คาดวา่ ถ้

ทฤษฎีของจานีสและมานน์ ไดเ้สนอแนวคิดของแบบจาํลองของความขดัแยง้ในการ
ตดัสินใจ (conflict model of decision making) โดยนาํปัจจยัทางสังคมและจิตวทิยาเขา้มาพิจารณา

แสงสีในเมืองใหญ่ อยากลอง เป็นตน้
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2.2

กลาง (2547-2556)6 จดัทาํโดยสมาคมนกัธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไทย-
ไทยในตะวนัออกกลางโดยขยายการคา้และการลงทุนผา่นการมี lobbyist
พนัธมิตรทางการคา้กบัภาคธุรกิจและภาครัฐตะวนัออกกลางเ

1. 10 ปี
2. มีผูส้ันทดัทางการคา้ (lobbyist) พร้อมกบัสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในชาติอาหรับ
3. (Mobile Unit)
4. (Business Consortium)

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาจะใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ หรือ SWOT Analysis

1.กาํหนดจุดมุ่งหมาย / วตัถุประสงค์
2.วเิคราะห์สถานการณ์ภายใน
3.วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก
4.กาํหนดกลยทุธ์
5.การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั

6 ศูนยข์อ้มูลธุรกิจ. สมาคมนกัธุรกิจไทย-มุสลิม 2546 : 2-3
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3
ระเบียบวธีิการศึกษา

งหา
ผลประโยชน์ดา้นการคา้และแรงงาน  ผูศึ้กษาเลือกใชว้ธีิการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการคน้ควา้จาก

ไทยและซาอุดีอาระเบีย และทาํการวเิคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ดอ่อน โอกาส

(Strategy Development) กอบดว้ย
การวางแผนยทุธศาสตร์และขอ้เสนอแนะแผนปฏิบติังาน

3.1 การจัดเกบ็ข้อมูล
ในการจดัเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้และรวบขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากวารสาร

GULF Business Report Economic
Intelligence Unit, US Department of State และ Saudi Arabia General Investment Authority.

3.2 การสัมภาษณ์

งไทยและ

1. รองอธิบดีกรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
( 9 มิถุนายน 2552)

2. อุปทูตราชอาณาจกัรซาอุดีอาระเบียประจาํประเทศไทย ( 6 กรกฎาคม
2552)

3. เลขาธิการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ( 10 กรกฎาคม 2552)
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4. หวัหนา้สาํนกังานแรงงาน ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ( 27
พฤษภาคม 2552)

5. ประธานชมรมชาวไทยในกรุงริยาด ( 6 กรกฎาคม 2552)
6. หวัหนา้สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ( 6

กรกฎาคม 2552)

3.3 การวเิคราะห์ศึกษา
1. ผูศึ้กษาใชว้ธีิการบรรยายเชิงสถิติพรรณา โดยอธิบายเป็นตวัเลขสถิติต่างๆและ

ตารางขอ้มูล
2. ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ โดยวธีิ SWOT Analysis

ลาํดบัดงั
1.
2.
3.จดัทาํ SWOT Matrix (โดยประมวลจาก ขอ้ 1) และขอ้ 2) )
4.กาํหนดยทุธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบียในการแสวงหา

ผลประโยชน์ดา้นการคา้และแรงงาน และ
5.ขอ้เสนอแนะแผนปฏิบติังาน
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4
ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจะจดัแบ่งเป็น 5 หวัขอ้คือ 1. โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย
2. ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัซาอุดีอาระเบีย 3. ตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
4. การวเิคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal Analysis) และ 5.การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก
(External Analysis)

4.1 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบีย

ประเทศ และมีระบบเศรษฐกิจแบบมีรัฐเป็นผูน้าํ (State-led Economy) หรือรัฐบาลเขา้ควบคุมกิจการ
261.9

พนัลา้นบาเรล หรือ มากกวา่ร้อยละ 20 และเป็นประเทศ
มนัวนัละประมาณ

10 ลา้นบาเรล และส่งออกปีละ 3
(OPEC)

45 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)
ซาอุดีอาระเบีย 90 ของรายไดจ้ากการ

80
5 างรวดเร็ว และรัฐบาลมีรายได้

2551ซาอุดีอาระเบียมีรายได้
120 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ

สาํหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในปี 2550 ซาอุดีอาระเบียมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3.4 % 4.2 % ในปี 2551 และมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP
per head) ในปี 2551 ประมาณ 24,538 ดอลลาร์สหรัฐ(ขอ้มูลจาก US Department of State)

2538 รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมี

ในดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้า โทรคมนาคม การสาํรวจก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรม
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รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้

การเงินต่างๆ เป็นมูลค่า 3.84 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในดา้นนโยบายการคลงั รัฐบาล
ซาอุดีอาระเบียไดป้ระกาศใชง้บประมาณขาดดุลกวา่ 2.13

มีโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ของ

ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 26 มกราคม 2552 มีมูลค่ารวมกนัเท่ากบั 608,083 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ

ฐบาลซาอุดีอาระเบีย (Mega Projects) และ
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (Mega Real Estate Projects) ของภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียไดแ้ก่7

1. โครงการ King Abdullah Economic City (KAEC) มูลค่า 27 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ
กอบดว้ย 6 โซน ไดแ้ก่ โซนนิคม

2. โครงการ Riyadh’s King Abdullah Financial District ในเขต Al-Khozama District ทาง
1.6 ของ

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง
3. โครงการ Ras Ai-Zour Independent Water and Power Project

4. โครงการก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรม (Industrial City) Dammam
มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ 112 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

5. โครงการก่อสร้าง Sudiar Industrial City มูลค่า 40

6. โครงการ Energy Service City Dammam มูลค่า 1.3 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ของ
องคก์ารพฒันาอสังหาริมทรัพยอุ์ตสาหกรรมซาอุดีอาระเบีย (Saudi Industrial Property: Sipa)
ก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมรวม (Integrated Industrial City)

ซาอุดีอาระเบีย
7. โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายถนน (Road Network Projects) ความยาว 8,250 กม.

7 วทิูร สุขะวณักุล 2552 : 1-10
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วงเงินงบประมาณ 3.07

8. โครงการ Saudi Landbridge Projects มูลค่า 5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ขององคก์ารการ
รถไฟซาอุดีอาระเบีย (The Saudi Railways Organization: SRO)
950
ตอนกลางขอ

อิหร่าน
4.1.1 การค้าต่างประเทศ

ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา

ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม สินคา้ประเภท

จากขอ้มูลล่าสุดของภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย (Saudi American Bank) คาดวา่ ในปี 2551
ซาอุดีอาระเบียจะมีการนาํเขา้สินคา้เป็นมูลค่า 100.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2552 จะมีการ
นาํเ 108.7 2551 มี
การขยายตวัร้อยละ 22 และในปี 2552 7.94

จากตวัเลขประมาณการมูลค่าการนาํเขา้ของซาอุดีอาระเบีย ในปี 2552 จะเห็นไดว้า่
เ

รอง

4.1.2 การลงทุนจากต่างประเทศ
พ.ศ.

2538 ซาอุดีอาระเบีย ไดเ้ปิดกวา้งในการรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยอนุญาตให้นกัลงทุนชาว
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(joint stock company) และ
การลงทุนโดยนกัลงทุนต่างชาติเป็นเจา้ของกิจการ 100 เปอร์เซนต ์ยกเวน้ในกิจการการขดุสาํรวจ

อสังหาริมทรัพยใ์นเขตเมืองมาดินาห์ และเมืองมกักะห์ การจดัการแสวงบุญฮจัยแ์ละอุมเราะห์ การ
ขนส่งทางบก บริษทัรับสมคัรงาน นายหนา้อสังหาริมทรัพยแ์ละใบประกอบการธุรกิจ การบริการ
เดินอากาศและการขนส่งทางบก กิจการโทรทศัน์และวทิย ุการรักษาพยาบาล  และการประมง

การลงทุนจากต่างประเทศในซาอุดีอาระเบียนบัจนถึงปี 2549 มีมูลค่ารวม 62.121 พนัลา้น8

ลี เยอรมนี ฟินแลนด ์สวเีดน
ปากีสถาน เยเมน อียปิต ์แคนาดา และอินเดีย โดยเป็นการลงทุนในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศมาก

4.2 ความสัมพนัธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกบัซาอุดีอาระเบีย
แมว้า่ประเทศไทยกบัซาอุดีอา

ซาอุดีอาระเบียตอ้งการขยายการ
สาํคญัอนัสองของไทยในภูมิภาคตะวนัออกกลางรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

1 2551 การคา้สองฝ่ายมีมูลค่ารวม
9, 206.20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย 1,942.70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยไทย

13
7,263.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไทยเสียเปรียบ

ดุลการคา้ 5,320.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ดูตา 1)
4.2.1 การส่งออกของไทยไปยงัซาอุดีอาระเบีย
สินคา้ส่งออกสาํคญัของไทยไปซาอุดีอาระเบียไดแ้ก่ รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เป็นสัดส่วนร้อยละ 41.86 เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ ์ร้อยละ 11.97 ขา้ว ร้อยละ 5.20 อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป ร้อยละ 4.07 ปรับอากาศและส่วนประกอบ ร้อยละ 3.89 ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่
แขง็และส่วนประกอบ ร้อยละ 3.78 2.04

8 Saudi Arabia General Investment  Authority 2009 : 1-20



22

ส่วนประกอบ  กระดาษและผลิตภั

2551 สินคา้
ขา้วมีอตัราการขยายตวัสูงสุด ร้อยละ 173.41 ผลิตภณัฑเ์หล็ก ร้อยละ 165.29 และผลิตภณัฑสิ์นคา้
เคมีภณัฑ ์ร้อยละ 156.89

โดยภ

องไทย

4.2.2 การนําเข้าของไทยจากซาอุดีอาระเบีย
86.31 เคมีภณัฑ ์ร้อย

ละ 5.26 ปุ๋ยและยากาํจดัศตัรูพืชและสัตว ์ร้อยละ 5.05 1.13 นๆ

ปัญหาสาํคญัในการติดต่อการคา้ระหวา่งกนัไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัในการใหต้รวจลงตราแก่นกั

ผูป้ระกอบการไทยไดห้าช่อ

4.3 ตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
ปัจจุบนัซาอุดีอาระเบียมีประชากร 27 ลา้นคน มีแรงงานต่างชาติทาํงานอยูใ่นซาอุดีอาระเบีย

ประมาณ 5.8
ความรู้เฉพาะดา้น จึงตอ้งใช้
เป็นแรงงานจากประเทศเอเชีย เช่นอินเดีย ปากีสถาน เนปาล บงัคลาเทศ
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

จากสถิติของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ก่อนปี 2532 หรือ
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ทาํงานอยูใ่นซาอุดีอาระเบียถึง 3 แสนคน 9,000 ลา้นบาท  แต่
2532-2533

สอง เป็นผลใหรั้ฐบาลซาอุดีอาระเบียมีมาตรการตอบโตไ้ทย เช่น
การหา้มไม่ใหค้นซาอุดีอาระเบียเดินทางมาประเทศไทย การไม่ออกวซ่ีาใหแ้ก่คนไทยไปทาํงานใน

-กลบั (exit re-entry visa) แก่คนงานไทยใน
ทางกลบัประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ต่อมา ทางการซาอุดีอาระเบียได้

2543 เป็นตน้มา คนงานไทยในซาอุดีอาระเบียสามารถขอรับการตรวจลงตรา
ไป-
15,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็น

อู่ซ่อมรถยนต ์และคนงานในภาคบริการ เช่นร้านอาหารไทย และบริษทัหา้งร้านต่างๆ

4.4 การวเิคราะห์สถานการณ์ภายใน (Internal Analysis)
การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1.จุดแขง็ (Strengths) และ

2. จุดอ่อน (Weaknesses)
4.4.1 จุดแข็ง (Strengths)
1.

ซาอุดีอาระเบียนาํเขา้ขา้วบาสมาติจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจากอินเดียถึงร้อยละ 70

เช่นประเทศไทย โดยในปี 2551
173.14

2.
ตอ้งการสูง

3. ซาอุดีอาระเบียใหค้วามสาํ food security
ใหญ่เป็นทะเลทราย จึงทาํการเกษตรไดน้อ้ยและตอ้งนาํเขา้สินคา้ประเภทอาหารจากต่างประเทศเป็น

กบัฝ่ายซาอุดีอาระเบียได้
4.
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5.
จาํนวนประมาณร้อยละ 25

6.

พยายามผลกัดนัใหท้างการซาอุดีอาระเบียผอ่นปรนใหมี้การอนุญาตนาํเขา้แรงงานไทยได ้แต่ยงัไม่
ประสบผลสาํเร็จ อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเขา้แรงงานไทยไปทาํงานในพระราชวงัต่างๆ

ซาอุดีอาระเบียก่อน
7.

สุด
8.

4.4.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
1.

เป็นกลุ่มใด เช่น บริษทัการคา้ (trading company) หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์สโตร์  บริษทันายหนา้
ทางการคา้ (commission agent) บริษทัผูค้า้ส่ง (distributors) เขา้แต่ละกลุ่มจะมีระบบและ

ผา่นการตรวจสอบและไดรั้บการรับรองจาก
สาํนกังานมาตรฐานของซาอุดีอาระเบีย (SASO: Saudi Arabian Standards Organization) ก่อน

2. แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่มีอายมุาก ทาํงานในซาอุดีอาระเบียมาเป็น
เวลานานกวา่ 20

3.
การกาํหนดเป้าหมาย แผนงานและการปฏิบติังาน

4.5 การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก (External Analysis)
การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1.โอกาส (Opportunities)

และ 2. อุปสรรค (Threats)
4.5.1 โอกาส (Opportunities)
1.

(1 ใน 4 ของโลก)
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2. ป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายไดจ้ากการ
80 ของรายไดข้องรัฐบาล โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมี

นโยบายใหก้ารดูแลประชาชนใหมี้ความเป็นอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย มีการจดัสวสัดิการในหลายดา้นๆ
จึงทาํใหป้ระชากรมีการบริโภคอยา่งฟุ่มเฟือย ซาอุดีอาระเบี

3.
กลาง ในปี 2551 มีมูลค่าผลิตภณัฑภ์ายในประเทศ (GDP) ถึง 465 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ
มี GDP per head 24,538 ดอลลาร์สหรัฐ และยงัมี

ความตอ้งการแรงงานต่างชาติจาํนวนมาก ดงัไดก้ล่าวมาในตอนตน้ Doing Business
2009

ผลการสาํรวจความคิดเห็นของ CEO MEED’s
Arabian World Construction Summit 2009 9
กุมภาพนัธ์ 2009 พบวา่ CEO ส่วนใหญ่ร้อยละ 43 มีความเห็นตรงกนัวา่ ในปี 2552 ซาอุดีอาระเบีย

31 แสดงใหเ้ห็นวา่
ซาอุดีอาระเบียไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตทา
ตะวนัออกกลาง

4. ปัจจุบนัซาอุดีอาระเบียมีประชากรประมาณ 27 ลา้นคน โดยเป็นแรงงานต่างชาติจาํนวน
ประมาณ 5.8
เฉพาะดา้น โดยเฉพาะช่างฝีมือและงานดา้นการใ

100 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทาํใหค้วามตอ้งการจา้ง

าอุดีอาระเบียอนุญาตการออกวซ่ีาใหแ้ก่แรงงาน
10,000 คน
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5.
งไดรั้บผลกระทบไม่มาก

ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจของโลก
6.

4.5.2 อุปสรรค (Threats)
1. 2532-2533 มีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์และ

ความร่วมมือระหวา่งไทยกบัซาอุดีอาระเบียมาจนถึงปัจจุบนั โดยเป็นผลใหซ้าอุดีอาระเบียมี
มาตรการตอบโตไ้ทยประกอบดว้ย การหา้มมิใหค้นซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทย การไม่ออกวซ่ีา

ณ 15,000
ซาอุดีอาระเบียก่อนปี 2532 และปัจจุบนัมีอายมุากแลว้เป็นส่วนใหญ่

2.
การติดต่อประสานงานกบัหน่วยราชการของซาอุดีอาระเบียเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก โดย

3. การจดัแสดงสินคา้ไทย (Thailand Exhibition) ประเภท Solo Show
การเห็นชอบ

4. การดาํเนินการส่งเสริมการขาย อาทิ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในหา้งสรรพสินคา้
(In-store Promotion) ร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในซาอุดีอาระเบียจะตอ้งไดรั้บ
การเห็นชอบจากทา
และส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บความเห็นชอบใหด้าํเนินการ

5.
ไปเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ในซาอุดีอาระเบีย โดยไม่แจง้เหตุผลใหท้ราบดว้ย

6.
อุปสรรคต่อการติดต่อทางดา้นการคา้ระหวา่งกนั
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1 มูลค่าการคา้ระหวา่งไทยกบัซาอุดีอาระเบีย (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)

: โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร

2547 2548 2549 2550 2551 2552
(มกราคม –

มีนาคม)
ปริมาณ
การค้า

2,933.60 5,055.20 5,448.10 5,956.30 9,206.20 1,152.30

ไทย
ส่งออก

618.50 1,088.00 1,245.50 1,381.50 1,942.70 439.1

ไทย
นําเข้า

4,047.20 4,047.20 4,202.60 4,574.80 7,263.50 713.2
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5
สรุปและเสนอแนะ

ต่างชาติจาํนวนมาก ปัจจุบนัมีแรงงานไทยทาํงานอยูใ่นซาอุดีอาระเบียประมาณ 15,000 คน จาก

สาํหรับประเทศไทยในการขยายการส่ง

มีอุปสรรคอยูม่าก โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียไม่สนบัสนุนหรือส่งเสริมความร่วมมือทางดา้น

จะทาํได้
ผลการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์โดยใช้ SWOT Analysis 4 จะนาํเสนอเป็นแผน

การดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ คือการขยายการส่งออกสินคา้และแรงงานไทย
ส่วนคือ 1.สรุปผลการศึกษาโดยการประมวล

SWOT และ 2. ขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์ทีมประเทศไทยประจาํซาอุดีอาระเบียในการแสวงหา
ผลประโยชน์ดา้นการคา้และแรงงาน และ 3.แผนการดาํเนินงาน
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5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาโดยการประมวล SWOT 2

2. การประมวล SWOT
จุดแข็ง

1.ไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกขา้วราย

มีความตอ้งการสูง
2.ไทยมีศกัยภาพในการส่งออกอาหารฮาลาล
3.

และราคา
4.
5.

ของนายจา้งชาวซาอุดีอาระเบีย
6. สินคา้ส่งออกหลกัของไทยไปยงัตลาด

ซาอุดีอาระเบียคือ ยานยนต ์อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ ผลิตภณัฑเ์หล็ก และขา้ว

7.
ของบุคคลในราชวงศแ์ละนกัธุรกิจ
ชาวซาอุดีอาระเบีย

จุดอ่อน
1.
ทางการคา้ วธีิดาํเนินการทางการคา้ ช่องทางการ
จาํหน่ายสินคา้และกลุ่มผูน้าํเขา้ของ
ซาอุดีอาระเบีย
2. แรงงานไทยส่วนใหญ่มีอายมุากและมีปัญหา
ดา้นสุขภาพและจิตใจ
3. การประสานงานของทีมประเทศไทยไม่มี
ประสิทธิภาพ

โอกาส
1.
2.
3.
ระหวา่งภาคธุรกิจเอกชนของไทยและ
ซาอุดีอาระเบีย
4. ทางการซาอุดีอาระเบียมีความยดืหยุน่ในการ

แสดงสินคา้ในซาอุดีอาระเบีย
5. ราชวงศซ์าอุดีอาระเบียมีความตอ้งการวา่จา้ง

อุปสรรค
1. การติดต่อประสานงานกบัทางการ
ซาอุดีอาระเบียค่อนขา้งยุง่ยาก
2. ทางการซาอุดีอาระเบียไม่ออกวซ่ีาใหแ้ก่
แรงงานไทย
3. การจดัแสดงสินคา้ไทยหรือส่งเสริมการขาย

อนุญาตจากทางการซาอุดีอาระเบียก่อน และ
ส่วนมากจะไม่ไดรั้บอนุมติั
4. ความแตกต่างทางดา้นศาสนาและวฒันธรรม
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ในการประมวล SWOT

1.

ความสัมพนัธ์กบัซาอุดีอาระเบียอยูใ่นระดบัไม่ปกติ
2. หากความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียยงัคงมีสถานะดงัเช่นใน

Joint Business Council ก็จะเป็นกลไกในการส่งเสริม
ควา

3.
ซาอุดีอาระเบีย และโดยส่วนมากทางการซาอุดีอา
ร่วมงาน

4.

นิยมใชข้องหรูหราในการตกแต่งบา้น
5. การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งศูนยว์ทิยาศาสตร์อาหารฮาลาลของไทยกบัสาํนกังาน

มาตรฐานสินคา้ของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabian Standards Organization: SASO)

6. การจดัการเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผูแ้ทนการคา้ไทย โดยใชว้ธีิการเชิญของสภา

7. สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงริยาด และสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุง

ป้อนใหก้บัผูส่้งออกของไทย
8. การใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่ฝ่ายซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะเทคโนโลยใีนการ

อาหาร (food security) ศไทยอาจเสนอใหค้วามร่วมมือดา้นเทคโนโลยใีนการปลูกขา้ว
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โดยเป็นความร่วมมือในลกัษณะ 3 ฝ่าย
9. ใชช่้องทางความตอ้งการวา่จา้งแรงงานไทยจากบรรดาราชวงศซ์าอุดีอาระเบียในการ

ไม่ไดรั้บวซ่ีาเขา้ซาอุดีอาระเบีย
10.

โดยละเอียดในตอนต่อไป
11. การลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในซาอุดีอาระเบีย
12.

5.2 ยุทธศาสตร์ทมีประเทศไทยประจําซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ด้านการค้าและ
แรงงาน

ขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์ดงักล่าวคือ การรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ

1.
ลู่ทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัซาอุดีอาระเบีย การดาํเนินการ Thailand Branding โดยเนน้
การเป็นสินคา้ดีราคายอ่มเยา ตลอดจนการส่งเสริมครัวไทยสู่ซาอุดีอาระเบีย

2.

3.

4. พฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีบทบาทเชิงรุกผลกัดนั
การดาํเนินงานในกรอบ ACD และ ASEAN-GCC
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5.3 แผนการดําเนินงาน
5.3.1 แผนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการค้า

1.
อนไขในการปรับความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัปกติดงัเดิม
2.

สาํรวจลู่ทางความร่วมมือดา้นการคา้ระหวา่งกนั สาํหรับการเยอืนซาอุดีอาระเบียของคณะผูแ้ทน
การคา้ไทย ควรใชโ้อกาสในการไปเขา้ร่
รับการตรวจลงตรา

3.
และส่วนประกอบ ขา้ว และผลิตภณัฑเ์หล็ก

4. การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสภาหอการคา้ไทย-ซาอุดีอาระเบีย โดยสนบัสนุนใหมี้
Joint Business Council

5. สนบัสนุนและผลกัดนัใหบ้ริษทัการบินไทยเปิดเส้นทางการบินตรงระหวา่งกรุงเทพฯ –
ารขนส่ง

-เมืองเจดดาห์
สัปดาห์ละ 4 นทางมาประเทศไทย

6. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขา้ว

ร่ว
7. สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงริยาด และสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมือง

8. จดัโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ซาอุดีอาระเบีย โดยร่
ซาอุดีอาระเบียจดัสัปดาห์อาหารไทย

9. สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงริยาด และสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุง
ริยาด ควรจะตอ้งร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดในการดาํเนินงานตามแผนงานดงักล่าวขา้งตน้ และการ
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และนาํเขา้ของไทยและซาอุดีอาระเบียใหแ้ก่

10. ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งศูนยว์ทิยาศาสตร์อาหารของไทยกบัสาํนกังานมาตรฐาน
สินคา้ของซาอุดีอาระเบีย (SASO) ง

จากสาํนกังานมาตรฐานสินคา้ของซาอุดีอาระเบีย อนัจะนาํไปสู่การขยายการส่งออกสินคา้
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยในตลาดซาอุดีอาระเบีย

5.3.2 แผนการส่งเสริมตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย
แผนงานการส่งเสริมตลาดแรงงานและคุม้ครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน

1.

2. ส่งเสริมและรักษาตลาดแรงงานไทย โดยการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือ

รักษาตลาดแรงงานไทยเอาไว้
3.

คา้จา้ง การเลิกจา้งโดยไม่จ่ายเงินสิทธิประโยชน์และไม่ส่งกลบั

ความสัมพนัธ์อนัดีกบันายจ้

ขอ้มูลข่าวสารของทางการไทยรวม

4. ส่งเสริมความสามคัคีระหวา่งแรงงานไทยและชุมชนคนไทย โดยการจดักิจกรรมต่างๆ

ซาอุดีอาระเบีย
5. 2-4

5.1 โครงการ “รักษาและขยายตลาดแรงงาน” โดยการเขา้พบและเจรจากบันายจา้ง
รงงานไทย

5.2 โครงการ “ ”
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นายจา้งกบัแรงงานไทย
5.3 โครงการ “แรงงานไทยสุขภาพดี “โดยการจดัแพทยแ์ละพยาบาลไปตรวจ

สุขภาพและแนะนาํการรักษาสุขภาพแก่แรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย
5.4 โครงการ “กีฬาสัมพนัธ์แรงงานไทย” โดยการส่งเสริมการแข่งขนักีฬาสามคัคี

5.5 โครงการ “ส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมคัรแรงงาน” โดยการส่งเสริมใหมี้

ศไทยประจาํ
ซาอุดีอาระเบียในการแสวงหาผลประโยชน์ทางดา้นการคา้และแรงงานจะบรรลุผลสาํเร็จตาม

ญ

ซาอุดีอาระเบียใหม่ได้
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