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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การเกิดปฏิวติั 19 กนัยายน 2549 ใน
“Tout à fait Thaï 2006”

ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํเนินงานทางการทูตของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
อยา่งเป็นทางการกบั

ปไตย ทาํใหส้ถาน- ตอ้งทาํ
ในฐานะ

หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ จึงไม่สามารถจะดาํเนินงาน
การหยดุชะงกัของความร่วมมือทางการเมืองระหวา่ง สถานเอกอคัรราชทูตฯ จึง
จาํเป็นตอ้งพิจารณาหาทางปรับยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานของสถาน

ตอ้งเกิด
ไขเยยีวยายอ่มส่งผลเสียหายต่อการดาํเนินนโยบาย

ต่างประเทศ จึงไดป้รับยทุธศาสตร์ของตนโดย
หนัไปเนน้การดาํเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy) ผูน้าํ

งเศสโดยตรง
( ) ประจาํสถานเอกอคัรราชทูต ณ

Deputy Chief of Mission ดว้ย
“การปรับยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส ยนแปลง”

ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตไทยในต่างประเทศ และกระทรวงการ
รกาํหนดยทุธศาสตร์ดงักล่าว

เราสามารถใชแ้นวความคิด ทฤษฎี ของหลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT  (SWOT Analysis)
มาช่วยในการวเิคราะห์จดัทาํยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูตฯและกระทรวงการต่างประเทศ

และกระทรวงการต่างประเทศในอนาคตสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์โดยเนน้การบริหารจดัการแบบประหยดัและอยา่งมีประสิทธิภาพ

ตวัอยา่งผลสาํเร็จของการกาํหนดยทุธศาสตร์โดยใชแ้นวความคิด ตามหลกัการ
“รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT analysis มาใชพ้ิจารณาประกอบการจดัทาํยทุธศาสตร์ของ สถาน-
เอกอคัรราชทูตฯ โครงการเศรษฐกิจสัญจร สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดจ้ดั
เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั โดยแต่ละปี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การสัมมนาทางเศรษฐกิจ โอกาสและหาลู่ทางขยายการคา้



จ

การลงทุน /หรือเขา้
เป็นตน้ โครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอคัรราชทูตฯ เป็นตวัอยา่งของการ

เปิดตวัเองของประเทศไทย ใหช้าว ไดรู้้จกั เปรียบไดก้บัการเคาะประตู
ชาว ในทุกระดบัและทุกภูมิภาค โครงการเศรษฐกิจสัญจรดงักล่าวไดมี้

ผูป้ระกอบการภาคธุรกิจ ใหค้วามสนใจมาเขา้ร่วมดว้ยเป็นจาํนวนมาก นบัเป็นการใช้
าหมายไดใ้นอนาคตอนัใกล้

ไปจาก
ไดแ้ก่   การเกิดวกิฤตการณ์ทางการเงิน จนลามเป็นวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกทาํใหป้ระเทศต่างๆ

ทุกระดบั
ธ์ (Emerging

countries) ต่างมีบทบาทและไดรั้บ วา่ ผลตามมาของการเกิด

ไม่ใช่ทางภาษี (Non-tariff barriers: NTB)
จและตอ้งคอยติดตามยทุธศาสตร์ของ

ประเทศให้ ถูกตอ้งการและสามารถ
แข่งขนักบันานาประเทศในโลกได้

ผูศึ้กษาจึง
สถานเอกอคัรราชทูต และหน่วย

ต่างประเทศ จะไดน้าํผลการศึกษา
และยทุธศาสตร์การต่างประเทศของไทย และเป็นการดาํเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic
diplomacy)

มพนูอาํนาจต่อรอง และส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของไทยโดยตรง



ฉ

กติติกรรมประกาศ

“การปรับยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
” นกับริหารการทูต

(นบท) 1 ผลสาํเร็จของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส สามารถนาํหลกัการ
บริหารงานองคก์รและการวเิคราะห์ โดยใชห้ลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT (SWOT Analysis) มา
ประยกุตใ์ชใ้นการระดมสรรพกาํ องหน่วยงานไทย ดา้นเศรษฐกิจ

ไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ใน
แห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบก สาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียน
มาก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

ผูศึ้กษาหวงัวา่ ผลการศึกษ จะมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเตรียม ความพร้อม
การปรับตวัของขา้ราชการสถานเอกอคั งของกระทรวงการ

/หรือ ตวัอยา่งสาํหรับประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การต่างประเทศของไทย และเป็นการดาํเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy)

มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
โดยตรง

ผูศึ้กษา ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา ตลอดจน คณาจารยทุ์กท่าน

ต่างประเทศ เทวะวงศว์โรปการ โดยเฉพาะผูอ้าํนวย ามสะดวก
ศึกษาขอขอบพระคุณ ฯพณฯ เอกอคัรราชทูต (ธนะ ดวงรัตน์)

ไทยประจาํ สถานเอกอคัรราชทูต ณ
การใหข้อ้มูลและใหส้ัมภาษณ์ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

มาก
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

การทหาร  เศรษฐกิจ และสังคม ค
324 ปี สมยัอยธุยายงัเป็นราชธานีของไทย โดย .ศ. 2228 พระเจา้หลุยส์

14 Chevalier de Chaumont พร้อมดว้ย Abbé de Choisy อญัเชิญ
พระราชสาส์น ใน
ปีพ.ศ. 2229 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ออกพระวสูิตรสุนทร (โกษาปาน) อญัเชิญ
พระราชสาส์นตอบรับการเจริญสัมพนัธไมตรีไปถวายแด่ 14 โดย

14 ไดท้รงออกรับพระราชสาส์น

1

พฤศจิกายน 2545 Renaud Muselier รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการ
Jacques Chirac

ของ
นายกรัฐมนตรีของไทย (พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร) ในเดือนพฤษภาคม 2546 และตามดว้ยการเยอืน
ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดี Jacques Chirac ของฝ ในฐานะพระราช-
อาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (State visit) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2549
การเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ (State visit)

324 ปี

1 “ความร่วมมือในอนุภมิูภาค:มิติเศรษฐกิจและการเมือง”
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(พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร) พ.ศ. 2546

สาย (pays clé) ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นประเทศ (Asia-Europe Meeting
- ASEM) งสอง

ยทุธศาสตร์
19 กนัยายน 25492 ในระหวา่ง

“Tout à fait Thaï 2006” ส่ง
ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํเนินงานทางการทูตของประเทศไทยและสถานเอกอคัรราชทูต

มระบอบประชาธิปไตย ทาํให้สถาน-

วามร่วมมือระหวา่ง
จึงจาํเป็นตอ้งปรับยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานของ

การดาํเนินงานของ
ตฯ จาํเป็นตอ้ง

หนัไปเนน้การดาํเนินการเชิงรุก3

โดยทีมประเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
องของไทย

เป็ ภายในประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํเนินการไปอยา่งสงบ
และแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจของไทย

ตนเองและคงความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์

2 “บทบาทไทยในเวทีโลก”
3 “ ”
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และการเขา้ถึงระดบั
ไดต่้อไป

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดพ้ิจารณานาํจุดเด่นสาํคญัของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสริมการคา้
ในต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย)์ สาํนกังาน 4 (กระทรวง
อุตสาหกรรม)

สอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัอนัเกิดจาก
อยา่งเป็น
ประชาธิปไตย จากจุดเด่นดงักล่าว

ใหแ้ก่สถานเอ
การปรับ

ยทุธศาสตร์เชิงรุกของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
อคัรราชทูต ( ) ประจาํสถานเอกอคัรราชทูต  ณ

Deputy Chief of Mission
ส่วนร่วมในการพิจารณาดาํเนินการพิจารณาปรับยทุธศาสตร์ การดาํเนินงานของสถานเอกอคัร-
ราชทูตฯ จะเป็น

ไดศึ้กษาการวเิคราะห์การจดัทาํยุทธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ

ไปเป็นแนวทางในการกาํหนดยทุธศาสตร์การดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตไทยใน
ต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ 5

การกาํหนดยทุธศาสตร์ดงักล่าว ผูศึ้กษาจะใช้
“รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis มาช่วยในการวิเคราะห์จดัทาํยทุธศาสตร์ของสถาน-

4 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 5 พ.ศ. 2550 (ฉบบัสมบรูณ์)
5 “อนาคตเศรษฐกิจภายหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ”
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ได้

1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสสามารถนาํ

วธีิการบริหารงานองคก์รและการวเิคราะห์ ตามหลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis มาใช้
ในการวเิคราะห์โดยการศึกษาปัจจยัภายใน (จุดแขง็ จุดอ่อน) เเละผลกระทบต่างๆ จากภายนอก
(โอกาสและภยัคุกคาม) ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ  มาประกอบการจดัทาํยทุธศาสตร์ของสถาน-

ศสคงความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ของไทยต่อไป
1.2.2 สถานเอกอคัรราชทูต

/ งของไทยในการเตรียมความพร้อมหรือการปรับตวัของ
ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลก

1.2 ขอบเขตของการศึกษา
ทีมประเทศไทยได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาจากปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ จุดแขง็ของโครงสร้างการ
บริหารในกรอบทีมประเทศไทย

ไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ สาํนกังานส่งเสริมการลงทุน และสาํนกังานการ
บสถานเอกอคัรร

รถดาํเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์ของสถาน

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะสามารถดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
โครงการจดังาน

“Tout à fait Thaï “ ฯลฯ ไดผ้ลสาํเร็จสมตามวตัถุประสงค ์แต่
คราะห์

การปรับยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
โดยใชห้ลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis
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1.4
น-

เอกอคัรราชทูต/

กาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การต่างประเทศของหน่วยงานของตน โดยเนน้การดาํเนินการทูต
เชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy)
การเสริมสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์6

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยโดยตรง

6 นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ “
29 ธนัวาคม 2551 “
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2
แนวคดิ ทฤษฎ ีในการปรับยุทธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

ะวเิคราะห์การ
กาํหนดยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทวภิาคี

-
-

เอกอคัรราชทูตฯ ไดส่้งผลกระทบต่อ
เอกอคัร-

งจะส่งผลทาํใหส้ถานเอกอคัรราชทูตฯไม่สามารถดาํเนินงาน

ในทางทฤษฎี คาํวา่ ยทุธศาสตร์7 หรือ strategy หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบติั
การวเิคราะห์โดยใช้

หลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis กล่าวคือการวเิคราะห์ โดยพิจารณาจาก จุดแขง็
จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม

หลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis มานานในหมู่
นกัวางแผนยทุธศาสตร์ ผูน้าํในระดบัสูงจาํเป็นตอ้งวเิคราะห์สรรพกาํลงัของตวัเอง และจาํเป็นตอ้ง

ขององคก์ร สาํหรับการวนิิจฉยัสถานภาพดา้นจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
การรู้เรา แ

สภาพการภายนอกองคก์ร หรือ “รู้เขา” ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลปัจจยั
นกัยทุธศาสตร์จะเสาะหา

“โอกาส” (opportunities) ทา ในขณะเดียวกนั องคก์ร
จะตอ้งระแวดระวงัภยัคุกคาม (Threats)

หลกัการรู้เรา-รู้เขา หรือ SWOT Analysis จะทาํใหผู้บ้ริหารองคก์รสามารถรู้จุดแขง็ จุดอ่อน
โอกาสและภยัคุกคาม หรือ S-W-O-T

7 “การกาํหนดยทุธศาสตร์ Making strategy”
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ทิศทางและวธีิการหรือกลยทุธ์ไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
รศ.ดร.ดาํรงค ์วฒันาแ 8 “แผน

SWOT “
วเิคราะห์ทฤษฎี หลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis ไดอ้ยา่งรัดกุมและเขา้ใจง่ายๆ วา่
SWOT Analysis ผูบ้ริหารกาํหนดจุดแขง็  และ
จุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและภยัคุกคามหรืออุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก

องคก์ร
SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่
S มาจาก Strengths หมายถึง

เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น จุดแขง็ดา้นทรัพยากร จุดแขง็ดา้นการเศรษฐกิจ จุดแขง็
ดา้นการเมือง จุดแขง็ดา้นทรัพยากรบุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการกาํหนด
กลยทุธ์การดาํเนินงานขององคก์ร

W มาจาก Weaknesses เป็น

การแกปั้ญ
O มาจาก Opportunities หมายถึง

โอกาส
า

จากสภาพแวดลอ้มภายใน

T มาจาก Threats เป็นขอ้จาํกดั
ป็นตอ้งปรับยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งและพยายาม

ขจดัอุปสรรคต่างๆ

8 รศ.ดร. “ SWOT “
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2121

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ศกัยศกัยภาพภาพ
กระทรวงกระทรวง ( (SWOT AnalysisSWOT Analysis))

ภยัคกุคามภยัคกุคาม
(Threats)(Threats)

โอกาสโอกาส
(Opportunities)(Opportunities)

จดุออ่นจดุออ่น
(Weaknesses)(Weaknesses)

จดุแข็งจดุแข็ง
(Strengths)(Strengths)

ขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT การกาํหนดพนัธกิจ
และวสิัยทศัน์ขององคก์ร โดย
ทิศทาง
(Strategic Issues)

ศตัรูเขา้

2549 สถาน-

นโยบายต่างป

หลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis มาวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการปรับยทุธศาสตร์
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3
ระเบียบวธีิการศึกษา

4 ประเด็น คือ ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล

3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

3.1.1 ประชากร
กรุงปารีส

สาํ แห่งประเทศไทย
สาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบก สาํนกังาน ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียน

ร
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย

3
(ก) เอกอคัรราชทูต ณ

ตามยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสในการส่งเสริม

(ข) บายและกาํหนดทิศทางการทาํงาน

ปารีส
(ค) ขา้ราชการสถานเอกอคัร ตาม

ยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทวภิาคีระหวา่งไทย
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3.2

3.2.1 เอกสาร

โรป กระทรวงการต่างประเทศ  เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารวชิากา

3.2.2 การสัมภาษณ์
ะเปิดโอกาสใหผู้ใ้ห้

ขอ้มูล โดยประเด็น
ลปฐมภูมิ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่

1 กลุ่มเป้าหมาย

2
ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสในการส่งเสริมความสัมพนัธ์

3.2.3 การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม กระทรวง-

พาณิชย์ ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง-
ศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

2
3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

3.1.2 สามารถใหข้อ้มูลขอ้คิดเห็น

งมา
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3.3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ใชว้ธีิการศึกษา คน้ควา้จากเอกสารต่างๆ

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล

ใชว้ธีิการนาํขอ้มูล เก็บรวบรวมจากเอกสารและคาํสัมภาษณ์ต่างๆ ตลอดจน ความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะมาวเิคราะห์ในเชิงสัมพนัธภาพของเหตุและผล ก่อนนาํไปสู่ขอ้สรุป
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4
ผลการศึกษา

อบดว้ยเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
(

ดา้นเศรษฐกิจการลงทุน ) สถาน-

-
เอกอคัรราชทูตฯ อยา่งไรก็ต ผูศึ้กษาขอนาํเสนอภาพรวมของสถานภาพ

4.1 9

- ความสัมพนัธ์ไทย-
ทางยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนปฏิบติัการร่วมไทย- (Plan d’action) ฉบบัแรก ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2547-2551) (
เสถียรไทย และนาย Michel Barnier) 2547 แผนปฏิบติัการร่วมไทย-
(Plan d’action)
ทุกสาขา จากผลสาํเร็จของการจดัทาํแผนปฏิบติัการร่วมไทย-

ฏิบติัการร่วมไทย- 2 แต่

- 25 4 ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป รองจากเยอรมนี สหราชอาณาจกัร และเนเธอร์แลนด ์มูลค่าการคา้

.ศ. 2551 เท่ากบั 3,390 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
1.0 1 โดยไทยเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบ
ดุลการคา้ 385.8

9 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส “ ”
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และส่วนประกอบ เป็นตน้ ไทยมีความตอ้งการยนืยนั
3 เท่าของปี 2549 2,860 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ

ใหเ้ป็นมูลค่า 8,580 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2556
ฝ

(Road map)
(Pays de priorités) 15

4 าวดว้ย หลงัจาก จีน รัสเซีย สหรัฐฯ

การพบปะระหวา่งภาคเอกชนข ทางการขยายสินคา้ หลากหลายใน
(Greater Mekong

Subregion - GMS) และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ศกัยภาพของตลาดภายใน ประเทศไทยและยงัมีลู่ทางการส่งออกหรือจะขยายกิจการไปยงัประเทศ
มี 2 รูปแบบ คือ

อทาํธุรกิจในประเทศไทย อาทิ กลุ่มบริษทั Carrefour, Casino  (Big C), Thomson,
Total และ Michelin, Lacoste, Saint Gobain
แสดง ความสนใจในการร่วมลงทุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าและดา้นพลงังานในประเทศไทย ปัจจุบนั
มีวสิาหกิจ 350 บริษทั

หรือการร่วมทุนกบัฝ่ายไทย  เช่น
Michelin กบั Siam Group หรือ Thomson Television Thailand สาํหรับกิจการดา้น hypermarket

4 ในสหภาพยโุรป (รองจาก
สหราชอาณาจกัร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์) ส่วนใหญ่ อยูใ่นอุตสาหกรรม ซอฟตแ์วร์ อญัมณี

และมีการลงทุนในไทยบา้งแลว้ อาทิอุตสาหกรรม

.ศ. 2549
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350 บริษทั ใหเ้ป็นสองเท่า หรืออยา่ง
นอ้ย 700 บริษทัภายในเวลา 5 ปี

แนวโนม้และขนา
เศรษฐกิจของไทย

สาขา อุตสาหกรรมการเกษตรแปร
รูป (Agro Processing Industry) โดยเฉพาะอาหารฮาลาล และสาขาอิเล็กทรอนิกส์และวสัดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า

-

ปีพ.ศ. 2547 สถานเอกอคัรราชทูต
La Fête ณ กรุงปารีส

Tout à fait Thaï โดยจดัมาแลว้ 2
ปี พ.ศ. 2549 Tout à fait Thaï 2006 และในปีพ.ศ. 2552 Tout à fait Thaï
2009

-
11 350,000 คน แต่หาก

นกัท่ 3 (รองจากเยอรมนีและ
สหราชอาณาจกัร) (

319, 910 คน10 ในปีพ.ศ. 2549 เป็น 351, 651 คน
ในปีพ.ศ.2550 9.92) ส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเอง เป็น

โดยเป็นกลุ่ (re-visitor) และส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มอายุ 25-54 ปี

สึนามิ
ไขห้วดันก

อุตสาหกรรม
บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding-MOU)

-ในดา้นความร่วมมือทางวชิาการ ความร่วมมือส่วนใหญ่อยูใ่นรูปทุนการศึกษา แบ่ง

10 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
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-
ทุนการศึกษาดา้นเทคโนโลยอีวกาศ

(Trilateral cooperation)
ต่าง

ตรภาคีไทย-

นุนการจดัการฝึกอบรมในไทย
-

ในดา้นการพฒันา และความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือดา้น ระหวา่ง
การจดัทาํความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางทหารระหวา่งกนัดว้ย

4.2 การวเิคราะห์
2549 ส่งผลกระทบ

าน-
เอกอคัรราชทูตฯ จึงตอ้งปรับยทุธศาสตร์การดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยเนน้
การดาํเนินงานเชิงรุก แต่อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานดงักล่าว สถานเอกอคัรราชทูตฯ จาํเป็นตอ้ง

การทาํงานเป็นทีมกบั
3 แห่ง ภายใตที้มประเทศไทยของสถาน-

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ในฐานะเป็

“ทีมประเทศไทย” การดาํเนินงานของทีมประเทศ

การดาํเนินงานของทีมประเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
กสภาพแวดลอ้มใน
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สถานเอกอคัรราชทูตฯ จึงไดน้าํหลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT Analysis และทฤษฎี

ขณะเดียวกนัก็สามารถแบ่งเวลามาดาํเนินงานร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตฯ และสมาชิกทีม
ของ

สถาน สถาน-

นอกเหนือจาก
ความรับผดิชอบตามปกติของตน จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
สามารถส

4.2.1 จุดแข็ง
- าง

อยูใ่นเกณฑดี์ ค่าจา้ง

-
เป็นผูน้าํและ

(Zone de Solidarité Prioritaire) - ไทยมีบทบาทสูง
โดยมีบทบาทนาํในองคก์รระหวา่งประเทศในอนุภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไดแ้ก่
Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF) และ
Asia-Europe Meeting (ASEM)

-

ยอมรับในตลาดโลก
- ว และสามารถเป็นจุดศูนยก์ลางในการ ของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ มีวฒันธรรม

-
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- สถานเอกอคัรราชทูตฯ มีขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทูต และหน่วยราชการไทยใน

ในการทาํงานเป็นอย่

-

ลงทุน
สาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบก สาํนกังานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ สาํนกังานผูแ้ทนถาวรไทยประจาํ

สาม มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย
-

จะตอ้นรับการเยอืนของทีมประเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
4.2.2 จุดอ่อน

- ไทยยงัมีภาพพจน์ในทางลบในบางดา้น เช่น ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ

ชายแดนภาคใต้
-

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกต่อไป
- นใหญ่ และมีกฎระเบียบเขม้งวดใน

ย การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทาํใหไ้ทย

-

- ความสนใจข

4.2.3 โอกาส
-
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-
การดาํเนินภารกิจทีมประเทศไทยประจาํปีงบประมาณ สนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาน-
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

4.2.4 ภัยคุกคาม
-

-
อาทิ การเกิดโรคระบาด วกิฤติการณ์ทางการเงิน เป็นตน้

4.3 ผลการวเิคราะห์

ผลจากการวเิคราะห์จากหลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” ขา้งตน้ สถานเอกอคัรราชทูตฯ จึงไดก้าํหนด
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และปรับยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตภายใต้

4.3.1 วสัิยทัศน์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสจะดาํเนินบทบาทการเป็นหน่วยงานกลางของไทยใน

รร่วมไทย- (Plan
d’action)
แรกของไทยในสหภาพยโุรป

4.3.2 11

วามประสงคจ์ะเป็นหุน้ส่วน ทางยทุธศาสตร์

โดยจะเนน้
- การ

-
นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร) 13 พฤษภาคม 2546 และแผน ปฏิบติัการร่วม

11 เอกสารกรมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ
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ไทย- (Plan d’action)
กระทรวงการต่างประเทศ ( ) 25 พฤษภาคม 2547

- การส่งเสริมความร่วมมือดา้น ทยอาจใชทุ้กโอกาสใน

-
ประเทศไทย ภายหลงัเหตุการณ์ความไม่สงบทาง

การเมืองในไทย และมีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ
- การเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนต่อประ ของการ

ห้เกิดความเขา้ใจและภาพลกัษณ์อนัดีระหวา่งกนั
-

ไตรภาคี (Trilateral cooperation)
4.3.3 ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

อคัรราชทูตฯ โดยการนาํของ
เอกอคัรราชทูตฯ  จึงไดใ้ชจุ้ดแขง็และโอกาสดังกล่าวในการดาํเนินยทุธศาสตร์ การส่งเสริมให้
ภาครัฐ

ของ
สถานการณ์ สถานเอกอคัรราชทูตฯ  จึงไดป้รับยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูตฯโดยจะเนน้

3 เท่าของปี 2549 2,860 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ใหเ้ป็นมูลค่า 8,580 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
ภายในปี 2556
จากปัจจุบนั 350 บริษทัเป็น 700

ขอ้ 4.3.3.1-4.3.3.5 จาก
ยทุธศาสตร์ปกติของกระทรวงการต่างประเทศ (ขอ้4.3.3.6 - 4.3.3.11) คาํนึงถึงผลการศึกษาโดยใช้
หลกัการ รู้เขา - รู้เรา ยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส จึงประกอบดว้ย

4.3.3.1 การดาํเนินการ “โครงการเศรษฐกิจสัญจร” โดยเอกอคัรราชทูต ไดน้าํทีมประเทศ
ไทยของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส ประกอบดว้ยหวัหนา้สาํนกังานส่งเสริมการคา้ใน
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างความคุน้เคยและหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบั

4.3.3.2 จดังานแสดงสินคา้
ประจาํปีของเมือง โดยสนบัสนุนใหผู้จ้ดัเชิญประเทศไทยไดรั้บเลือกเป็นประเทศเกียรติยศ (pays
d’honneur)

4.3.3.3 Tout à fait Thaï -
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส ไดเ้คยดาํเนินการแลว้ 2 .ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 จน
ประสบความสาํเร็จดว้ยดี

4.3.3.4 /หรือมีส่วนช่วย
ทย อาทิเช่น การสนบัสนุน

การร่วมงาน Fête Consulaires และ Fête des Bannières ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี จดัโดยเมือง
Lyon

4.3.3.5 การผลกัดนัยทุธศาสตร์“การขยายเครือข่าย /
”

นายกเทศมนตรี ฯลฯ ผูบ้ริหารของจงัหวดั อาทิ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูน้าํภาคเอกชน

4.3.3.6
งสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใตข้องไทย และเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ
4.3.3.7 ผลประโยชน์

ความร่วมมือระหวา่งภาคเอกชน
การศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี งระบบเตือนภยัล่วงหนา้

-
โขงและแอฟริกา  เป็นตน้

4.3.3.8
4.3.3.9 United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD), World Organization for Animal Health (OIE)
และองคก์าร (Organization Internationale de la
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Francophonie – OIF) ใหก่้อประโยชน์สูงสุดแก่ไทย
4.3.3.10

ประเทศ
4.3.3.11 การรักษาและ
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บทสรุป

การเยอืน (พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร) ใน
เดือนพฤษภาคม 2546
ความประสงค์ จะกระชบัความสัมพนัธ์กบัไทยในฐานะหุ้
ยอมรับบทบาทนาํของไทย และการเป็นประเทศหลกั (pays clé) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

(Asia-Europe Meeting-ASEM)
งองคก์ารความร่วมมือดงักล่าว การจดัทาํ

แผนปฏิบติั การร่วมไทย - (Plan  d’ action)
ดา้นต่าง ๆ อนัรวมถึงความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การคา้
ในช่วงการเยอืนไทยอยา่งเป็นทางการของนาย Jacques Chirac ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

2549
วา่งกนัโดยเฉพาะการกาํหนด

เป้าหมายการขยาย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
งเศสมายงัประเทศไทยในช่วงเวลา 8 ปี (พ.ศ.2549 -พ.ศ.2556)

จาก 350 บริษทั เป็น 700 บริษทั  และเ จาก 2,870 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็น 4,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ

19 กนัยายน 2549 ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํเนิน
และ

างเป็นทางการกบัรั ตามระบอบ

กระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นปฏิบติัการร่วมไทย- (Plan d’action)

เป็นการตอบสนองนโยบายต่างประเทศข เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ลาํดบั
แรกของไทยในสหภาพยโุรปจาํเป็นตอ้งปรับยทุธศาสตร์ ในการดาํเนินงานของ สถาน-

นโยบายต่างประเทศของไทย
ผล
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ไดแ้ละแนวทางการปรับยทุธศาสตร์ โดยการใชแ้นวความคิดตามหลกัการ “รู้เขา-รู้เรา” หรือ SWOT
analysis มาพิจารณาประกอบการปรับยทุธศาสตร์

ดว้ย การส่งทีมปร
ตาม “โครงการเศรษฐกิจสัญจร” การสนบัสนุนให้
แสดงสินคา้ประจาํปีของเมือง และเชิญประเทศไทยไดรั้บเลือกเป็นประเทศเกียรติยศ (pays
d’honneur) การสนบัสนุนการร่วมงาน Fêtes Consulaires และ Fêtes des Bannières ในเดือน
มิถุนายน ของทุกปี จดัโดยเมือง Lyon และการผลกัดนัยทุธศาสตร์“การขยายเครือข่าย / สร้าง

”
ผลการดาํเนินการโครงการตามยทุธศาสตร์เชิงรุกของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ประสบ

ผล โครงการเศรษฐกิจสัญจร
ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ นเวลา 3 ปี
ติดต่อกนั จนถึงปัจจุบนั ทีมประเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดด้าํเนินโครงการเศรษฐกิจ
สัญจรแลว้ รวม 10 เมือง ไดแ้ก่ เมือง Marseille, Lyon, Bordeaux, Le Mans, La Rochelle, Thouars,
Nevers, Brest, Dijon และล่าสุดเมือง Mulhouse
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ประกอบดว้ยเอกอคัรราชทูตฯ และผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจของไทย

เป็นตน้ โครงการเศรษฐกิจสัญจร ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ เป็นการไปเปิดตวัเอง
ต่างๆ ของ รู้จกัและหนัมาสนใจประเทศไทย

การแนะนาํภาพรวม
ท

ผลจากการดาํเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
(นกัท่องเ

319, 910 คน12 ในปีพ.ศ. 2549 เป็น 351,651 คนในปีพ.ศ. 2550
9.92) (มูลค่าการคา้ระหวา่งไทย-

12 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ อา้งแลว้
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.ศ. 254913 เท่ากบั 2,870 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ นาํเขา้ 1,447 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่งออก 1,424 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยเสียเปรียบดุลการคา้ 23 ลา้นดอลลาร์
ปีพ.ศ. 2550 มูลค่าการคา้ระหวา่ง ไทย- 2,976 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ นาํเขา้ 1,299
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯส่งออก 1,677 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ 378 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ) ใน

นอนาคต
อนัใกล้

ผูศึ้กษาเห็นวา่ การดาํเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในปัจจุบนัตอ้งมีการปรับตวั
การกาํหนดตาํแหน่งเชิง

ยทุธศาสตร์ (Strategic position) ดเจน จากการ
พิจารณาสถานภาพทางการแข่งขนัของไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสัญญาณเตือนวา่ ประเทศไทยอยูใ่น

(Nutcracker) วน
(More for less)

ภูมิทศัน์ทางเศรษฐกิจแล ด
วกิฤตการณ์ทางการเงิน จนลามเป็นวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ทาํใหป้ระเทศต่างๆ ต่างมี

ทางภาษี (Non-tariff barriers: NTB) มาใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศมาก

ในเวทีโลกได้
มความพร้อมหรือการปรับตวัของ

13



25

จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย สาํหรับขา้ราชการ
สถานเอกอคัรราชทูตไทยในต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ

-รู้เรา หรือ
SWOT Analysis หนดนโยบายและยทุธศาสตร์การ
ต่างประเทศของไทย และเป็นการดาํเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy) โดย

14 ไดรั้บทราบวา่ การเมืองของไทยมีความเขม้แขง็ภายใตก้ารนาํของ
นายกรัฐมนตรี ( ) และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํเนินการไปอยา่งสงบ และแทบจะ

14 ดงัคาํแถลงนโยบายการต่างประเทศ
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ของค เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ

29 ธนัวาคม 2551
จากผลสาํเร็จของการดาํเนินงานโครงการเศรษฐกิจสัญจร 15 เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั  และ

ราชทูต ณ กรุงปารีส อีก
ระเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

ทย ไดมี้โอกาส
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และมีเวลาร่วมกนัในการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินโครงการ

-
เอกอั
กบัไทยโ ทีมประเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

14 นโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย)์
ต่าง 1 กรกฎาคม 2552 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
14 นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ “

29 ธนัวาคม 2551 “ อา้งแลว้
15 ตวัอยา่งโครงการเศรษฐกิจสญัจรของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส ศึกษาต่อไดจ้าก เอกสารภาคผนวก ก ข ค และ ง
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จาํเป็นตอ้งออกเดิ
ยนแปลงทางการเมืองของไทยเป็ ภายใน

ประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํเนินการไปอยา่งสงบ และแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
การดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิ -
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสจะไดด้าํเนินการโครงการเศรษฐกิจสัญจรต่อไปอีกในปีต่อๆไป

วจะเป็นประโยชน์
รส่งออก
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บรรณานุกรม
“ความร่วมมือในอนุภูมิภาค: มิติเศรษฐกิจและการเมือง”

“บทบาทไทยในเวทีโลก”
“ ”

“ลู่ทางการส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
”

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 5 พ.ศ.
2550 (ฉบบัสมบูรณ์)

“อนาคตเศรษฐกิจภายหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ”
“การกาํหนดยทุธศาสตร์ Making strategy”

“นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  คาํแถลงนโยบายของ
29 ธนัวาคม

2551 “
กระทรวงการต่างประเทศ กรมยโุรป “ ”
กระทรวงการต่างประเทศ กรมยโุรป “เป้าหมายการดาํเนินนโยบายต่างประเทศของไทยใน

”
“

วเิคราะห์ SWOT “
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส ”ยทุธศาสตร์สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส”
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ “ ”

กรมศุลกากร ” ”



28

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการเศรษฐกจิสัญจร สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

หลกัการและเหตุผล
– เป็นกรอบ

ในการส่งเสริมความร่วมมือดา้นต่าง ๆ อนัรวมถึงความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และ
Jacques Chirac

2549
ทศขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งกนั

6
ปี (พ.ศ.2549 -พ.ศ.2554) จาก 350 บริษทั เป็น700 บริษทั  แ
2,700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 4,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ

19 กนัยายน 2549 ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํเนินงาน

ประชาธิปไตย ทาํใหส้ถานเอกอคัรราชทูตฯ ในฐานะหน่วยงานกลางของไท

- (Plan d’action)
นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ลาํดบั

สถานเอกอคัรราชทูตฯ จึงจาํเป็นตอ้งปรับยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

โอกาสการดาํเนินยทุธศาสตร์ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ใน

ดาํเนินงานตามเป้าหมายดงักล่าวข้ เอกอคัรราชทูตฯ จึงไดพ้ิจารณา
ความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์โดยตรงของการนาํทีมประเทศไทย สถานเอกอคัรราชทูตฯ เดินทาง
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กระทบต่อการดาํเนินการทางเศรษฐกิจของไทยแต่อยา่งใด และขณะเดียวกนั จะเป็นการสร้าง

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของไทย และโอกาสในการส่งเสริม ความร่วมมือ ดา้นเศรษฐกิจ การคา้

พ.ศ. 2549

ดา้นเศ
รถบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัในการ

ภายใตแ้ผนปฏิบติัการร่วมไทย – ขา้งตน้

ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และมีเวลาร่วมกนัในการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินโครงการ
นสนบัสนุนในการประสานงานติดต่อกบัผูน้าํและ

ทีมประเทศไทยของสถาน-
เอกอคัรราชทูตฯ ต่า ทางการเมือง

-เอกอคัรราชทูตฯ

งการเมืองของไทยเป็ ภายใน
ประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํเนินการไปอยา่งสงบ และแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
การดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจของไทย

เศรษฐกิจสัญจรของทีมประเทศไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส จึงจดัเป็นการนาํ
จุดแขง็ข

เห็นถึงการบริหารงานบุคลากรและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย
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วตัถุประสงค์ของโครงการ
-

และนาํเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศไทยดว้ยการดาํเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในรูปแบบของ “การเคาะ
ประตูบา้น”

อนัถือเป็นปัจจยัหลกั

เศรษฐกิจไทย
-

ส่วนใหญ่เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ไดเ้ขา้มาติดต่อและขอความร่วมมือ

La Rochelle และเมือง Le Mans

ขอบเขตของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ -

- กระทรวง
การต่างประเทศกระทรวงการคา้ต่างประเทศ  หอการคา้และ
อุตสาหกรรม
- นายกเทศมนตรี  ผูว้า่

ราชการจงัหวดั  ผูบ้ริหารและสมาชิกหอการคา้และอุตสาหกรรม
ในจงัหวดั และ/หรือ ภูมิภาค
- โดยเฉพาะผูป้ระกอบวสิาหกิจ
ขนาดและขนาดยอ่ม
- เมือง Strasbourg เมือง Nevers และเมือง Lille

ช่วงเวลาการดําเนินการ - ตลอดปีงบประมาณ
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ผลผลติและผลลพัธ์
ผลผลติ หมายถึง ประโยชน์ / ผลงาน /

ผลผลติ (output) ผลลพัธ์ (outcome)
-

กวา้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผูก้าํหนดนโยบายระดบั

นโยบายระดบัชาติ
-

รอบดา้น
- เป็นช่องทางใหป้ระเทศไทยไดรั้บทราบและ
เขา้ใจถึงความตอ้งการเฉพาะดา้นของภูมิภาค

ฝ่ายไทย โดยเฉพาะศกัยภาพทางเศรษฐกิจและ

ในแต่ละภูมิภาค

-
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งภาคเอกชน

ามเขา้ใจ

ความสามารถและศกัยภาพทางเศรษฐกิจของ
ไทย
- ทาํใหป้ระเทศไทยมีโอกาสและช่องทางมาก

/หรือ กิจกรรม

เมือง La Rochelle และเมือง Le Mans ไดแ้สดง

ณ กรุงปารีส ในการดาํเนินโครงการในลกัษณะ

ต่อไป
-
ใหค้วามสนบัสนุนการจดังานแสดงสินค้
เมือง La Rochelle และเมือง Le Mans นบัวา่

จาํเป็นจากสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

-
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ในการลาํดบัความสาํคญัและวางแผน

ความสัมพนัธ์และส่งเสริมความร่วมมือกบัฝ่าย

รูปธรรม อาทิ การกาํหนดยทุธศาสตร์ การ
ส่งเสริมความร่วมมือดา้นธุรกิจในกรอบ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ผลผลติ ผลลพัธ์
- ระดบัความรู้และความเขา้ใจ

ในหมู่ผูก้าํหนดนโยบายของ

โดยเฉพาะศกัยภาพ

เป็นเพียงประเทศแหล่ง

-
ของ ผูก้าํหนดนโยบายใน

ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจกบั
ฝ่ายไทยในสาขา ธุรกิจใหม่ ๆ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
- ตลอดช่วงปีงบประมาณ - ประมาณ 3- 12 เดือน

ภายหลงัการดาํเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจสัญจร
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-

- การเขา้ถึงองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและหลกั

- การดาํเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรเนน้
ยทุธศาสตร์ “เคาะประตูบา้น”

มรู้จกัและเขา้ใจ

ของไทยในหมู่ผูก้าํหนดนโยบายระดบัชาติและ

- การดาํเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรเปิด
โอกาสใหส้ถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขา

วธีิการดําเนินงาน
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส ในฐานะหวัหนา้ทีมประเทศไทยของสถานเอกอคัรราชทูต ณ

3 แห่ง เดินทางไปยงัจงัหวดั
และ/

“เคาะประตูบา้น”

งการจดังาน (pays
d’honneur)
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บทบาทในโครงการ งบประมาณสนับสนุน
- สาํนกังานส่งเสริมการคา้ -
ในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส

- ร่วมใหค้วามรู้และความ
เขา้ใจดา้นการส่งเสริม
ความร่วมมือดา้นการคา้

-

ตน้สังกดั

- สาํนกังานเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ กรุงปารีส

- ร่วมใหค้วามรู้และความ
เขา้ใจดา้นการส่งเสริม
ความร่วมมือดา้นการลงทุน ใน
รูปแบบใดรูปแบ

-

ตน้สังกดั

สาํนกังานกรุงปารีส
-ร่วมใหค้วามรู้และความ
เขา้ใจดา้นการส่งเสริม

-

ตน้สังกดั

ประมาณการค่าใช้จ่าย
-

เศรษฐกิจสัญจร  ประจาํปีงบประมาณ   ในวงเงิน 15,000 ยโูร ( )โดยเป็น
การประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณเมืองละ 5,000

-กาแฟ  การประชาสัมพนัธ์  โดยสามารถถวัจ่ายไดทุ้กรายการ

- โครงการเศรษฐกิจสัญจรเปิดโอกาสให้

สร้างความรู้จกัคุน้เคย และสร้างเครือข่ายการ
ป
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สนองตอบโดยตรงกบัโครงสร้างทางการเมือง

อิทธิพลต่อกระบวนการกาํหนดนโยบาย

ตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใน
คราวเดียวกนัดว้ย

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน -
ยแลนดป์ระจาํกรุงปารีส

โอกาสดา้นความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การคา้
การลงทุนกบัประเทศไทย  นอกเหนือจาก

ประโยชน์โดยตรงต่อการเสริ

โอกาส ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
-
ขีดความสามารถในการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหวา่งผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยกบัต่างประเทศ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในภูมิภาคต่าง ๆ ของ

สริม
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การลงทุนจากสาํนกังานเศรษฐกิจการลงทุน ณ

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสดว้ย
ผลประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม - โครงการเศรษฐกิจสัญจรเปิดโอกาสให้

สถานเอก อคัรราชทูต ณ กรุงปารีส สามารถ

/หรือ

งเชิญใหป้ระเทศไทยเป็น pays
d’honneur ของการจดังานจะเป็นการเผยแพร่

สรุปไดว้า่ การดาํเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรของทีมประเทศไทยของสถาน-
เศส  โดยเฉพาะ

จกัประเทศไทย โดย

โอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งจงัหวดัและเมืองเ
ไดส้ร้างและขยายเครือข่ายของสถานเอกอคัร-

ราชทูตฯ ไปยงัภูมิภาคดว้ยการดาํเนินการในลกัษณะของ “การไปเคาะประตูบา้น”
ศสดา้น

ให้
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นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภาในคราวเดียวกนัดว้ย
การพฒันาและส่งเสริมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสถานเอกอคัรราชทูต ณ

ไปสู่การขยายเครือข่ายและการเสริมสร้างความเขา้ใจ

การทาํความรู้จกักบัเอกอคัรราชทูต
ณ  กรุงปารีส และผูบ้ริหารระดบัสูงของสาํนกังานดา้นเศรษฐกิจในกรุงปารีส  อนัจะเป็น

ในการนาํการพฒันาไปสู่ภูมิ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินงานโครงการเศรษฐกจิสัญจร สถานเอกอคัรราชทูต ณ

กรุงปารีส

ถึง   กระทรวงการต่างประเทศ
สอท.ในยโุรป (ผา่นเบอร์ลิน)

กต 0200.3/773/2550 ลว 19พฤศจิกายน 2550 แจง้
วา่ กระทรวงฯ ไดก้รุณาอนุมติัเงินโครงการภารกิจประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ 2551 จาํนวน
720,000 เมืองสาํคญัของ

โครงการภารกิจประเทศไทย ประจาํปีงบประมาณ 2551 ของสอท. ณ กรุงปารีส
14-15 กุมภาพนัธ์ 2551 ออทฯ ไดน้าํทีมประเทศไทย

ของสอทฯ ออกเดินทางไปร่วมโครงการเศรษฐกิจสัญจร ประจาํปี 2551 1 ณ เมือง Brest
โดยไดรั้บความร่วมมือจากหอการคา้และอุตสาหกรรม เมือง Brest (Chambre de Commerce et
d’Industrie de Brest)

ผลการดาํเนินการโครงการเศรษฐกิจสัญจรดงักล่าว สรุปสาระสาํคญั ได้

1. ความสาํคญัของเมือง Brest

เมือง Brest
600 กม. เมือง Brest ยงัเป็น

(เรือ Charles de Gaulle) เมือง Brest
บเรดาร์ เมือง Brest

(Doux) การปลูกมะเขือเทศ การทาํไอสครีม และยงัเป็น
(Credit Mutuel)

Brest
) อคัรราชทูต
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14 ค.ศ. 1686
ท่าเรือไปยงัสาํนกังานนายกเทศมนตรีเมือง Brest
rue St. Pierre เป็น rue de Siam Brest
และในแต่
ครอบครัวชาวเมือง Brest เป็นประจาํทุกปี

2. การดาํเนินโครงการ ศก. 1 ณ เมือง Brest 14

กุมภาพนัธ์ 2551
14 กุมภาพนัธ์ 2551 ออท.ฯ พร้อมดว้ย นายชาญชยั จรัญวฒันากิจ

นางสาวพรรณี เช็งสุทธา

ณ   กรุงปารีส ไดเ้ดินทางไปร่วมโครงการเศรษฐกิจสัญจรภายใตภ้ารกิจ ทีมประเทศไทยประจาํกรุง
ปารีส โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและสมาชิกของหอการคา้และอุตสาหกรรมเมือง Brest
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest) เป็น อยา่งดี

นาย Jacques Kuhn ประธานหอการคา้และอุตสาหกรรม เมือง Brest ไดต้อ้นรับ
และหารือกบัออทฯ และทีมประเทศไทยของสอทฯ โดยนาย Jacques Kuhn ไดแ้สดง
ทีมประเทศไทยไดเ้ดินทางมาเยอืนเมือง Brest Brest ไดรั้บทราบ
ลู่ทางและศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นการใหโ้อกาสแก่นกัธุรกิจเมือง Brest
ไดข้ยายช่
สาํหรับ นาย Jacques Kuhn

ของไ
จึงตอ้งหนัไปจาํหน่ายใหแ้ก่หอ้งเยน็ใน Maurisius และ Seychelles แทน แต่ นาย Jacques Kuhn

อน
เป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงานปลากระป๋องของไทยอีก ในอนาคต

ทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัเมือง Brest 14.00-15.3 น.
สอทฯ กบัหอการคา้และอุตสาหกรรมเมือง Brest มีผูส้น 20 คน

322
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ลกัษณะการพฒันา และต่างยอมรับการเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ระหวา่งกนัมีการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการร่วม Plan d’action

ไดใ้ชป้ระโยชน์จากศกัยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ปั
ไทยแลว้กวา่ 350 มประเทศไทยจึงไดม้าร่วม
หนทางในการ

กษาฝ่ายพาณิชย์

เมือง Brest ในการหาลู่ทางการขยายก
ต่อมา ได้

น เป็นการตอบขอ้ซกัถาม
ในช่วงระหวา่งเวลา 15.30-17.30 น. ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาจากเมือง

Brest
ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน ระกอบการ
พิจารณาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัไทยโดยตรงต่อไป

3. การพบหารือระหวา่งออทฯ กบันายกเทศมนตรีของเมือง Brest
Francois Cuillandre

นายกเทศมนตรีของเมือง Brest ความสัมพนัธ์อนัยาวนานระหวา่งประเทศ
ไทยและเมือง Brest และชาวเมือง Brest
นาย Francois Cuillandre นายกเทศมนตรีเมือง Brest
เมือง Brest ดว้ย

4. ขอ้คิดเห็น
โครงการเศรษฐกิจสัญจรของสอทฯ ณ เมือง Brest ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี

(SMEs) ไดรู้้จกัศกัยภาพและลู่ทาง
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ส่งเสริมการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัภาคเอกช

ต่างประเทศเขา้ประเทศไทย และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษ สอทฯ

ธนะ
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ภาคผนวก ค
ว่าด้วยความสัมพนัธ์ไทย

Allocution de Son Excellence Monsieur Thana DUANGRATANA,  Ambassadeur
de Thaïlande en France à l’occasion de

la cérémonie inaugurale de la Foire Gastronomique de Dijon
le 31 octobre 2008

--------------------------

Monsieur le Maire, Monsieur le Président de la Foire Gastronomique de Dijon,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis heureux d’être parmi
vous aujourd’hui à l’occasion de cette cérémonie inaugurale consacrée à la Foire
Gastronomique de Dijon. Je suis honoré et sensible que cette année, la Thaïlande ait
été choisie comme pays invité à cette foire. La région de Dijon est renommée pour sa
gastronomie, la présence de la Thaïlande à cette foire est donc significative puisque
mon pays est également connu comme la réserve alimentaire de l’Asie dont la cuisine
est prisée de plus en plus partout dans le monde.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,

Je saisis cette occasion pour dire quelques mots sur les relations qui unissent
nos deux pays. Les relations entre la France et la Thaïlande ne datent pas d’hier. Elles
remontent à l’époque de Louis XIV, à qui le premier ambassadeur thaïlandais a
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présenté ses lettres de créances en 1686, c’est-à-dire il y a plus de 320 ans.

De nos jours, les relations franco-thaïlandaises se sont épanouies, grâce à des
échanges de visites de haut niveau. Du côté de la Thaïlande, par la visite en France en
1960 de Sa Majesté le Roi et par celle des membres de la famille royale en France à
plusieurs reprises par la suite, et aussi par la visite de notre Premier ministre en 2003 et
2005. Du côté français, j’ai plaisir à vous rappeler l’importante visite en Thaïlande du
Président de la République française en février 2006, accompagné par plusieurs de ses
ministres et des chefs d’entreprises.

Grâce à ces échanges de visites de haut niveau, un plan d’action entre nos deux
pays a été adopté en 2003. Un deuxième plan est actuellement en discussions et sera
bientôt prêt pour la signature. Il approfondit nos relations dans tous les domaines, tels
que les affaires étrangères, l’économie, les échanges culturels et l’éducation. Notre
coopération est devenue très dynamique et suivie, tant sur le plan des autorités
officielles qu’entre les secteurs privés des deux pays.

Je me félicite que la France manifeste un intérêt certain à l’égard de la
Thaïlande. En effet, plus de 350 entreprises françaises, aussi bien des grands groupes
que des petites et moyennes entreprises, sont présentes en Thaïlande. Des feuilles de
route ont été établies par nos autorités afin d’augmenter la présence économique dans
nos pays respectifs, et ceci grâce à des visites régulières de délégations d’hommes
d’affaires afin de rencontrer leurs partenaires et d’évaluer les possibilités du marché.
En outre, la participation de la Thaïlande à différentes foires en France, et
particulièrement en tant que pays invité, est de nature à encourager ce rapprochement
entre nos deux pays, et c’est pourquoi notre ambassade est très heureuse d’y participer.
Concernant cette Foire de Dijon, notre ambassade a activement pris part dans
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l’organisation au mois de septembre de la visite en Thaïlande d’un groupe de
journalistes qui ont pu voir par eux-mêmes combien notre pays est accueillant et
paisible.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous présenter succinctement la Thaïlande, en évoquant la
situation économique, le tourisme, et l’héritage culturel de notre pays.

Comme vous le savez certainement, la Thaïlande a une superficie semblable à
celle de la France, et une population également comparable, soit 65 millions
d’habitants.

Le pays est bien situé géographiquement en Asie du Sud-est, au centre des pays
de la région avec lesquels nous sommes associés au sein de l’ASEAN, et au carrefour
des grands pôles régionaux que sont l’Inde, la Chine et le Japon, avec qui la Thaïlande
est liée par des accords de libre-échange.

La position stratégique du pays est l’une des raisons pour lesquelles l’économie
de la Thaïlande est très dynamique avec une croissance économique en moyenne de
5% par an, et des exportations qui s’accroissent de plus de 15% par an.

La Thaïlande fabrique des produits très diversifiés, aussi bien industriels
qu’agricoles. Vous ne saviez peut-être pas que la Thaïlande est le centre de la
production d’automobiles de l’Asie du Sud-est et qu’elle exporte chaque année des
voitures à travers le monde, surtout des voitures utilitaires comme les pick-ups. La
Thaïlande exporte également des ordinateurs, des climatiseurs, des vêtements, et bien
d’autres produits industriels.
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La Thaïlande est également renommée pour son artisanat qui a reçu un soutien
sans faille de la famille royale et du gouvernement thaïlandais. Parmi les produits
d’artisanat, un certain nombre sont classés en tant que produits OTOP, c’est-à-dire des
produits de première qualité confectionnés à la main par les communautés qui vivent
dans les villages. Ces produits sont exportés à travers le monde. Lors de la Foire
Gastronomique de Dijon, vous pourrez découvrir des produits de très bonne qualité,
qui sont importés de Thaïlande, et seront également présentés à la vente.

Dans le secteur du tourisme, la Thaïlande est connue comme destination prisée
pour le tourisme international. En effet, elle est dotée d’une grande diversité de
paysages, allant des régions montagneuses du nord aux plaines et rizières du centre,
jusqu’aux plages et aux îles tropicales du sud du pays. Les touristes français sont
nombreux à visiter la Thaïlande ; on en a recensé 370 000 en 2007, et je suis très
heureux de voir ce nombre s’accroître continuellement. Ceci nous incite à développer
de nouvelles initiatives telles que le tourisme écologique et le tourisme médical, ainsi
que des circuits tout compris pour des voyages de noces, l’organisation de conférences
et réunions, et des séjours pour les amateurs de golf. Au cours des dernières années, les
spas sont devenus des attraits essentiels qui attirent près de 3 millions de personnes
chaque année.

La cuisine thaïlandaise contribue également à la renommée touristique et
culturelle de la Thaïlande. Elle est devenue de plus en plus prisée par les étrangers
comme en témoignent les touristes qui viennent l’apprécier dans notre pays, et par les
ouvertures de plus en plus nombreuses des restaurants thaïlandais à travers le monde, y
compris en France. Pour défendre la réputation de notre gastronomie, les autorités
thaïlandaises essayent de s’assurer non seulement que les produits alimentaires
exportés de Thaïlande respectent un haut niveau de sécurité sanitaire mais aussi que les
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restaurants thaïlandais à l’ étranger aient atteint un certain niveau de qualité.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,

L’Ambassade Royale de Thaïlande et l’Office du Tourisme sont heureux
d’apporter leur soutien actif à la Foire Gastronomique de Dijon afin de mieux faire
connaître notre pays. Je suis heureux que la Thaïlande soit représentée à cet événement
sous différents aspects, tant par de représentations artistiques et culturelles que par des
démonstrations du savoir-faire des différents métiers artisanaux. Au cours de cette
Foire gastronomique de Dijon, nous vous encourageons à goûter nos spécialités. Je
suis sûr que cela vous donnera envie de visiter la Thaïlande.

Je voudrais, encore une fois avant de terminer, vous remercier sincèrement de
nous avoir invités à participer à l’un des événements majeurs de la ville de Dijon.
Merci aussi pour votre attention.
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างสไลด์ประกอบการสัมมนา

Les relations entre la France et la ThaLes relations entre la France et la Thaïïlandelande

1. Rel1. Relationsations politiquespolitiques de hautde haut niveauniveau etet approfondiesapprofondies
2. Inves2. Investissementstissements franfranççaisais enen ThaThaïïlandelande:: ilil restereste desdes

potentialitpotentialitééss
3. Relation3. Relation commercialecommerciale dynamiquedynamique et enet en croissancecroissance
4. Tourism:4. Tourism: ThaThaïïlandelande, destination, destination prisprisééee desdes franfranççaisais
5. Relation5. Relation culturelleculturelle: 2006,: 2006, ll’’AnnAnnééee culturelleculturelle de lade la

ThaThaïïlandelande en Franceen France
6.6. LL’é’éducationducation: La France destination: La France destination prisprisééee des Thades Thaïïss
7. La7. La coopcoopéérationration trilattrilatééralerale:: PartenairesPartenaires pour lepour le

ddééveloppementveloppement

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
Ambassade Royale de Thaïlande

Paris

DISCOURSDISCOURS
DEDE

S. Exc. M. Thana DUANGRATANAS. Exc. M. Thana DUANGRATANA
Ambassadeur de ThaAmbassadeur de Thaïïlande en Francelande en France

àà ll’’occasionoccasion dudu ssééminaireminaire
«« Les OpportunitLes Opportunitéés ds d’’Affaires en ThaAffaires en Thaïïlandelande »»

Mardi 4 Juillet 2006Mardi 4 Juillet 2006 àà MarseilleMarseille

““Les relations entre la France et la ThaLes relations entre la France et la Thaïïlandelande””
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 Les relations franco-thailandaises
datent de plus de 320 ans

 1856 : Etablissement des relations
diplomatiques

 1889 : Etablissement d’une légation
 1949 : Etablissement de l’ambassade
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FamilleFamille RoyaleRoyale dede ThaThaïïlandelande
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S. Exc. M. Jacques ChiracS. Exc. M. Jacques Chirac ditdit queque
“Nos deux pays n’avaient pas encore très pleinement la
parti qu’ils étaient capables d’en tirer de ce qui les
rapprochait. La Thaïlande, par son rôle précurser dans
l’envol économique de l’Asie, par son poids
démographique, son histoire, son dynamisme, son rôle
central au sein de l’ASEAN, au carrefour des deux
grandes puissantes émergentes que sont la Chine et
l’Inde, a vocation à être un partenaire majeur pour la
France. De Même, la France, puissance technologique et
industrielle, pays moteur de l’Union européenne, a tous
les atouts pour être le partenaire privilégié et stratégique
de la Thaïlande en Europe.”

LaLa ddééclarationclaration conjointeconjointe quiqui approfonditapprofondit lesles
coopcoopéérationsrations dansdans toustous lesles domainesdomaines aa ééttéé
annoncannoncééee..
•• AFFAIRES ETRANGERESAFFAIRES ETRANGERES

•• DEFENSEDEFENSE

•• ECONOMIEECONOMIE

•• COMMERCECOMMERCE

•• INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

•• TOURISMETOURISME

•• ECHANGE CULTURELECHANGE CULTUREL

•• EDUCATIONEDUCATION
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Thailand in 2005

Unemployment: 2%

-1
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Q1 Q2 Q3 Q4 Yearly (2005f)

GDP
Q1/2005:  3.3%
A/2005    4.6-5.1%

GDP growth 1999-2005

Dual track
policy a
success in
boosting the
overall
economy

Economy
grew from
2.2% in 2001
to 6.1% in
2004

Short-term
supply
disturbances:
Tsunami,
Drought,
Closure of plants
for capacity
expansion,
Bird flu

Inflation  4%

2005
Q1= 3.3

Y =4.6-5.1

82,222,000330,363Hanoi10. Vietnam

64,470,000513,254Bangkok9. Thailand

4,198,000697Singapore City8. Singapore

782,664,000300,000Manila7. Philippines

54,745,000676,577Yangon6. Myanmar

23,671,000330,257Kuala Lumpur5. Malaysia

5,758,000236,800Vientiane4. Laos

215,960,0001,890,000Jakarta3. Indonesia

14,131,000181,035Phnom Penh2. Cambodia

374,8005,765Bandar Seri
Begawan

1. Brunei
Darussalam

PopulationArea
(km²)

CapitalCountry

Zone deZone de librelibre ééchangechange
MarchMarchéé de plus de 570 millionsde plus de 570 millions dd’’habitantshabitants

ASEAN
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Peru

Chile

New Zealand

Bahrain

ADVANTAGES D’ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

THAILANDE

investissementsinvestissements franfranççaisais
enen ThaThaïïlandelande ::

IlIl restereste desdes potentialitespotentialites
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Central Government and SOEs

Mega-project Investment
THB 1.7 Tri.

Adjusting old investment plan
fit to the new priority
THB 300 bil. (20%)

Mega-Project Investment

Talingchan

Lat phrao

Bang Yai

Bang Khae

Rangsit

Prannok

Bangkapi

Ladkrabang

Onnut

Samrong

Rachaburana

Bangbamru

Pranang-klao
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Underground
Sky train

Initial stage to be completed by
2009 (Total distance 291km.)

Prannok-Samut Prakarn

Sapan mai-Bang wah

Inner ring road

Bang Yai-Rachaburana

Bangbamru-Bangkapi

Rangsit-Mahachai

Talingchan-Suvarnabhumi

Dual rail track
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DYNAMIQUEDYNAMIQUE
ETET

EN CROISSANCEEN CROISSANCE

Principaux produits d’importation
de la France

 les machines et lesles machines et les pipièècesces ddéétachtachééeses
 lesles moteursmoteurs éélectriqueslectriques
 lele ferfer etet ll’’acieracier
 lesles produitsproduits chimiqueschimiques
 lesles produitsproduits pharmaceutiquespharmaceutiques etet

lesles matmatéérielsriels mméédicauxdicaux
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Principaux produits d’exportation
de la Thaïlande

 lesles pierrepierre prpréécieusescieuses et les bijouxet les bijoux
 lesles climatiseursclimatiseurs etet lesles pipièècesces ddéétachtachééeses
 lesles ordinateursordinateurs
 les fruits deles fruits de mermer en conserve eten conserve et transformtransformééss
 les fruits et lesles fruits et les lléégumesgumes fraisfrais
 lesles vvêtementsêtements
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UNE COMMUNAUTE
UN PRODUIT
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THAILAND GRAND INVITATION 2006
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Sawasdee
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ภาคผนวก จ
แนวคําถามในการสัมภาษณ์

แนวคาํถามสาํหรับทีมประเทศไทย สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
1.

2. ท่านคิดวา่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส

3.
4.
5. ละสร้างเครือข่าย
6.

พิเศษ
7. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ หากสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสจะจดัทาํโครงการเศรษฐกิจ

8. ท่านคิดวา่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีสจะมีบทบาทเสริมงานในความร่วมผดิชอบ
ของท่านในดา้นใดบา้ง

9. ท่านมีความพอใจในผลการดาํเนินงานโครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอคัรราชทูต
ณ กรุงปารีสหรือไม่ อยา่งไร
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ประวตัิผู้เขียน
นายชาญชยั จรัญวฒันากิจ

Mr.Chanchai CHARANVATNAKIT

15 มีนาคม 2496 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์ (Diplôme d’Etudes Politiques : section Economiques et Financières) จากสถาบนั
Institut d’Etudes Politiques เมือง Toulouse
มหาบณัฑิตสาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

วเิคราะห์นโยบายและแผน 3
3

การทูต 4 กรมเศรษฐกิจ ก่อนยา้ยไปประจาํการในตาํแหน่งเลขานุการตรี และเลขานุการโท
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงธากา บงักลาเทศ

5 และ 6 กรมอาเซียน ก่อนยา้ยไปประจาํการใน

7 8 กรมยโุรป

( ) Deputy Chief of Mission สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส
นายชาญชยั  จรัญวฒันากิจ ไดรั้บเลือกเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจาํปี พ.ศ.2536

รับรางวลั “ครุฑทองคาํ” จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภยั)
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