รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การปรับยุทธศาสตร์
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารีส

จัดทําโดย นายชาญชั ย จรั ญวัฒนากิจ
รหัส 1024

หลักสู ตรนักบริ หาร
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
กระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การปรับยุทธศาสตร์ ของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารีส

จัดทําโดยนายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ
รหัส 1024

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ โรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การเกิดปฏิวตั ิ

19 กันยายน 2549 ใน
“Tout à fait Thaï 2006”
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการดําเนิ นงานทางการทูตของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
อย่างเป็ นทางการกับ
ปไตย ทําให้สถานต้องทํา
ในฐานะ
หุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ จึงไม่สามารถจะดําเนินงาน
การหยุดชะงักของความร่ วมมือทางการเมืองระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึง
จําเป็ นต้องพิจารณาหาทางปรับยุทธศาสตร์ ในการดําเนิ นงานของสถาน
ต้องเกิด
ไขเยียวยาย่อมส่ งผลเสี ยหายต่อการดําเนินนโยบาย
ต่างประเทศ
จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ ของตนโดย
หันไปเน้นการดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy)
ผูน้ าํ
งเศสโดยตรง
(
) ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ
Deputy Chief of Mission ด้วย
“การปรับยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
ยนแปลง”
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และกระทรวงการ
รกําหนดยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
เราสามารถใช้แนวความคิด ทฤษฎี ของหลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT (SWOT Analysis)
มาช่วยในการวิเคราะห์จดั ทํายุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯและกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงการต่างประเทศในอนาคตสามารถ
บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยเน้นการบริ หารจัดการแบบประหยัดและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวอย่างผลสําเร็ จของการกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้แนวความคิด ตามหลักการ
“รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT analysis มาใช้พิจารณาประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ
โครงการเศรษฐกิจสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จดั
เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยแต่ละปี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสัมมนาทางเศรษฐกิจ
โอกาสและหาลู่ทางขยายการค้า

จ

การลงทุน

/หรื อเข้า
เป็ นต้น โครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็ นตัวอย่างของการ
เปิ ดตัวเองของประเทศไทย ให้ชาว
ได้รู้จกั เปรี ยบได้กบั การเคาะประตู
ชาว
ในทุกระดับและทุกภูมิภาค
โครงการเศรษฐกิจสัญจรดังกล่าวได้มี
ผูป้ ระกอบการภาคธุ รกิจ
ให้ความสนใจมาเข้าร่ วมด้วยเป็ นจํานวนมาก นับเป็ นการใช้
าหมายได้ในอนาคตอันใกล้
ไปจาก
ได้แก่ การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน จนลามเป็ นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกทําให้ประเทศต่างๆ
ทุกระดับ
ธ์
(Emerging
countries) ต่างมีบทบาทและได้รับ
ว่า ผลตามมาของการเกิด
ไม่ใช่ทางภาษี (Non-tariff barriers: NTB)
ประเทศให้
แข่งขันกับนานาประเทศในโลกได้
ผูศ้ ึกษาจึง
สถานเอกอัครราชทูต และหน่วย

จและต้องคอยติดตามยุทธศาสตร์ ของ
ถูกต้องการและสามารถ

ต่างประเทศ จะได้นาํ ผลการศึกษา
และยุทธศาสตร์ การต่างประเทศของไทย และเป็ นการดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic
diplomacy)
มพูนอํานาจต่อรอง และส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของไทยโดยตรง

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
“การปรับยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
”
นักบริ หารการทูต
(นบท)
1
ผลสําเร็ จของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส สามารถนําหลักการ
บริ หารงานองค์กรและการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT (SWOT Analysis) มา
ประยุกต์ใช้ในการระดมสรรพกํา
องหน่วยงานไทย ด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
แห่งประเทศ
ไทย สํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบก สํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารเรื อ และ สํานักงานผูด้ ูแลนักเรี ยน
มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ผูศ้ ึกษาหวังว่า ผลการศึกษ
จะมีส่วนช่วยสนับสนุ นการเตรี ยม ความพร้อม
การปรับตัวของข้าราชการสถานเอกอัค
งของกระทรวงการ
/หรื อ ตัวอย่างสําหรับประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การต่างประเทศของไทย และเป็ นการดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy)
มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
โดยตรง
ผูศ้ ึกษา

ดร.สมเกียรติ อริ ยปรัชญา ตลอดจน คณาจารย์ทุกท่าน

ต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ โดยเฉพาะผูอ้ าํ นวย
ามสะดวก
ศึกษาขอขอบพระคุณ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต (ธนะ ดวงรัตน์)
ไทยประจํา สถานเอกอัครราชทูต ณ
การให้ขอ้ มูลและให้สัมภาษณ์ เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
มาก

ช

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิ ตติ กรรมประกาศ
สารบัญ
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม ค
324 ปี
สมัยอยุธยายังเป็ นราชธานีของไทย โดย
.ศ. 2228 พระเจ้าหลุยส์
14
Chevalier de Chaumont พร้อมด้วย Abbé de Choisy อัญเชิญ
พระราชสาส์น
ใน
ปี พ.ศ. 2229 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ออกพระวิสูตรสุ นทร (โกษาปาน) อัญเชิ ญ
พระราชสาส์นตอบรับการเจริ ญสัมพันธไมตรี ไปถวายแด่
14
โดย
14 ได้ทรงออกรับพระราชสาส์น
1

พฤศจิกายน 2545

Renaud Muselier รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการ
Jacques Chirac

ของ
นายกรัฐมนตรี ของไทย (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ในเดือนพฤษภาคม 2546 และตามด้วยการเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็ นทางการของประธานาธิ บดี Jacques Chirac ของฝ
ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (State visit) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ (State visit)
324 ปี
1

“ความร่ วมมือในอนุภมู ิภาค:มิติเศรษฐกิจและการเมือง”

2
(พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
สาย
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และเป็ นประเทศ
- ASEM)

พ.ศ. 2546

(pays clé) ในภูมิภาค
(Asia-Europe Meeting
งสอง

ยุทธศาสตร์

19 กันยายน 25492 ในระหว่าง
“Tout à fait Thaï 2006” ส่ ง
ผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการดําเนินงานทางการทูตของประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูต
มระบอบประชาธิ ปไตย ทําให้สถาน-

วามร่ วมมือระหว่าง
จึงจําเป็ นต้องปรับยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของ

หันไปเน้นการดําเนินการเชิงรุ ก3
โดยทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ

การดําเนิ นงานของ
ตฯ จําเป็ นต้อง

องของไทย
เป็
ภายในประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํ เนิ นการไปอย่างสงบ
และแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนิ นงานด้านเศรษฐกิจของไทย
ตนเองและคงความเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์
2
3

“บทบาทไทยในเวทีโลก”
“

”

3
และการเข้าถึงระดับ
ได้ต่อไป
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิจารณานําจุดเด่นสําคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ในต่างประเทศ (กระทรวงพาณิ ชย์) สํานักงาน
อุตสาหกรรม)

3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานส่ งเสริ มการค้า
4
(กระทรวง

สอดคล้องกับข้อจํากัดอันเกิดจาก
อย่างเป็ น
ประชาธิ ปไตย จากจุดเด่นดังกล่าว
ให้แก่สถานเอ
การปรับ
ยุทธศาสตร์ เชิงรุ กของสถานเอกอัครราชทูตฯ
อัครราชทูต (
) ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ
Deputy Chief of Mission
ส่ วนร่ วมในการพิจารณาดําเนินการพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
จะเป็ น
ได้ศึกษาการวิเคราะห์การจัดทํายุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ
ไปเป็ นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
5
ต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ
การกําหนดยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ผูศ้ ึกษาจะใช้
“รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis มาช่วยในการวิเคราะห์จดั ทํายุทธศาสตร์ ของสถานพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
5
“อนาคตเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ”
4

5 พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์ )

4

ได้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สสามารถนํา
วิธีการบริ หารงานองค์กรและการวิเคราะห์ ตามหลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis มาใช้
ในการวิเคราะห์โดยการศึกษาปั จจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) เเละผลกระทบต่างๆ จากภายนอก
(โอกาสและภัยคุกคาม) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ ของสถานศสคงความเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ของไทยต่อไป
1.2.2
/

สถานเอกอัครราชทูต
งของไทยในการเตรี ยมความพร้อมหรื อการปรับตัวของ
ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลก

1.2 ขอบเขตของการศึกษา

ทีมประเทศไทยได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล มาจากปั จจัยสําคัญ ได้แก่ จุดแข็งของโครงสร้างการ
บริ หารในกรอบทีมประเทศไทย
ได้แก่ สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ สํานักงานส่ งเสริ มการลงทุน และสํานักงานการ
บสถานเอกอัครร
รถดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ของสถาน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถดําเนินงานตามยุ ทธศาสตร์ ของ
โครงการจัดงาน
“Tout à fait Thaï “ ฯลฯ ได้ผลสําเร็ จสมตามวัตถุประสงค์ แต่
คราะห์
การปรับยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
โดยใช้หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis

5
1.4

น-

เอกอัครราชทูต/

กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การต่างประเทศของหน่วยงานของตน โดยเน้นการดําเนินการทูต
เชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy)
การเสริ มสร้างความเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ 6
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยโดยตรง

6

นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ “
29 ธันวาคม 2551 “

6

2
แนวคิด ทฤษฎี ในการปรับยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
ะวิเคราะห์การ
กําหนดยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทวิภาคี
เอกอัครราชทูตฯ
ได้ส่งผลกระทบต่อ
เอกอัครงจะส่ งผลทําให้สถานเอกอัครราชทูตฯไม่สามารถดําเนินงาน

ในทางทฤษฎี คําว่า ยุทธศาสตร์ 7 หรื อ strategy หมายถึง การวางแผนงานสู่ การปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์โดยใช้
หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis กล่าวคือการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจาก จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis
มานานในหมู่
นักวางแผนยุทธศาสตร์ ผูน้ าํ ในระดับสู งจําเป็ นต้องวิเคราะห์สรรพกําลังของตัวเอง และจําเป็ นต้อง
ขององค์กร สําหรับการวินิจฉัยสถานภาพด้านจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
การรู ้เรา แ
สภาพการภายนอกองค์กร หรื อ “รู ้เขา” ด้วยการรวบรวมข้อมูลปั จจัย
นักยุทธศาสตร์ จะเสาะหา
“โอกาส” (opportunities)
ทา
ในขณะเดียวกัน องค์กร
จะต้องระแวดระวังภัยคุกคาม (Threats)
หลักการรู ้เรา-รู ้เขา หรื อ SWOT Analysis จะทําให้ผบู ้ ริ หารองค์กรสามารถรู ้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม หรื อ S-W-O-T
7

“การกําหนดยุทธศาสตร์ Making strategy”

7
ทิศทางและวิธีการหรื อกลยุทธ์ไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8
รศ.ดร.ดํารงค์ วัฒนาแ
“แผน
SWOT “
วิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis ได้อย่างรัดกุมและเข้าใจง่ายๆ ว่า
SWOT Analysis
ผูบ้ ริ หารกําหนดจุดแข็ง และ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและภัยคุกคามหรื ออุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร
SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านทรัพยากร จุดแข็งด้านการเศรษฐกิจ จุดแข็ง
ด้านการเมือง จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนด
กลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กร
W มาจาก Weaknesses
เป็ น
การแก้ปัญ
O มาจาก Opportunities หมายถึง
โอกาส
า
จากสภาพแวดล้อมภายใน
T มาจาก Threats

เป็ นข้อจํากัด
ป็ นต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและพยายาม

ขจัดอุปสรรคต่างๆ

8

รศ.ดร.

“

SWOT “

8
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอม
้
ศักยภาพ
กระทรวง (SWOT Analysis)
จุดแข็ ง
(Strengths)

จุดอ่อน
(Weaknesses)

โอกาส
(Opportunities)

ภ ัยคุกคาม
(Threats)

21

ข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT
และวิสัยทัศน์ขององค์กร โดย
ทิศทาง
(Strategic Issues)

การกําหนดพันธกิจ

ศัตรู เข้า

2549 สถาน-

นโยบายต่างป

หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis มาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการปรับยุทธศาสตร์

9

3
ระเบียบวิธีการศึกษา
4 ประเด็น คือ ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
3.1.1 ประชากร

กรุ งปารี ส

สํา
แห่งประเทศไทย
สํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบก สํานักงาน ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารเรื อ และ สํานักงานผูด้ ูแลนักเรี ยน
ร

3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย

3
(ก) เอกอัครราชทูต ณ
ตามยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สในการส่ งเสริ ม
(ข)

บายและกําหนดทิศทางการทํางาน

ปารี ส
(ค) ข้าราชการสถานเอกอัคร
ตาม
ยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย

10
3.2
3.2.1 เอกสาร

โรป กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารวิชากา
3.2.2 การสั มภาษณ์

ะเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้
โดยประเด็น

ข้อมูล
ลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
1

กลุ่มเป้ าหมาย

2
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์
3.2.3 การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม

กระทรวงพาณิ ชย์
ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิ การ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

3.3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ

2
3.1.2 สามารถให้ขอ้ มูลข้อคิดเห็น
งมา

11
3.3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ
ใช้วธิ ี การศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้วธิ ี การนําข้อมูล เก็บรวบรวมจากเอกสารและคําสัมภาษณ์ต่างๆ ตลอดจน ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ในเชิงสัมพันธภาพของเหตุ และผล ก่ อนนําไปสู่ ขอ้ สรุ ป

12

4
ผลการศึกษา
อบด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
(
ด้านเศรษฐกิจการลงทุน

เอกอัครราชทูตฯ อย่างไรก็ต

4.1

)

สถาน-

ผูศ้ ึกษาขอนําเสนอภาพรวมของสถานภาพ

9

- ความสัมพันธ์ไทยทางยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบตั ิการร่ วมไทย(Plan d’action) ฉบับแรก ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2547-2551)
(
เสถียรไทย และนาย Michel Barnier)
2547 แผนปฏิบตั ิการร่ วมไทย(Plan d’action)
ทุกสาขา จากผลสําเร็ จของการจัดทําแผนปฏิบตั ิการร่ วมไทยฏิบตั ิการร่ วมไทย2 แต่
25
4 ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนี สหราชอาณาจักร และเนเธอร์ แลนด์ มูลค่าการค้า
.ศ. 2551 เท่ากับ 3,390 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ มีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ
1.0
1 โดยไทยเป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบ
ดุลการค้า 385.8

9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส “

”

13

และส่ วนประกอบ เป็ นต้น ไทยมีความต้องการยืนยัน
3 เท่าของปี 2549
2,860 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ให้เป็ นมูลค่า 8,580 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ภายในปี 2556
ฝ
(Road map)
(Pays de priorités)
15
4
าวด้วย หลังจาก จีน รัสเซี ย สหรัฐฯ

การพบปะระหว่างภาคเอกชนข

ทางการขยายสิ นค้า หลากหลายใน
(Greater Mekong

Subregion - GMS) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพของตลาดภายใน ประเทศไทยและยังมีลู่ทางการส่ งออกหรื อจะขยายกิจการไปยังประเทศ
มี 2 รู ปแบบ คือ
อทําธุ รกิจในประเทศไทย อาทิ กลุ่มบริ ษทั Carrefour, Casino (Big C), Thomson,
Total และ
Michelin, Lacoste, Saint Gobain
แสดง ความสนใจในการร่ วมลงทุนการก่อสร้างรถไฟฟ้ าและด้านพลังงานในประเทศไทย ปั จจุบนั
มีวสิ าหกิจ
350 บริ ษทั
หรื อการร่ วมทุนกับฝ่ ายไทย เช่น
Michelin กับ Siam Group หรื อ Thomson Television Thailand สําหรับกิจการด้าน hypermarket

4 ในสหภาพยุโรป (รองจาก
สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์ แลนด์) ส่ วนใหญ่ อยูใ่ นอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ อัญมณี
และมีการลงทุนในไทยบ้างแล้ว อาทิ อุตสาหกรรม
.ศ. 2549

14
350 บริ ษทั ให้เป็ นสองเท่า หรื ออย่าง
น้อย 700 บริ ษทั ภายในเวลา 5 ปี
แนวโน้มและขนา
เศรษฐกิจของไทย
สาขา อุตสาหกรรมการเกษตรแปร
รู ป (Agro Processing Industry) โดยเฉพาะอาหารฮาลาล และสาขาอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้ า
ปี พ.ศ. 2547 สถานเอกอัครราชทูต
La Fête
ปี พ.ศ. 2549
2009
11
นักท่
สหราชอาณาจักร)

ณ กรุ งปารี ส
Tout à fait Thaï โดยจัดมาแล้ว 2
Tout à fait Thaï 2006 และในปี พ.ศ. 2552
Tout à fait Thaï

350,000 คน แต่หาก

ในปี พ.ศ.2550

9.92)
โดยเป็ นกลุ่

3 (รองจากเยอรมนีและ
(
319, 910 คน10 ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 351, 651 คน
ส่ วนใหญ่นิยมเดินทางมาเอง เป็ น
(re-visitor) และส่ วนใหญ่เป็ น

กลุ่มอายุ 25-54 ปี
สึ นามิ
ไข้หวัดนก
อุตสาหกรรม
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU)

-ในด้านความร่ วมมือทางวิชาการ ความร่ วมมือส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปทุนการศึกษา แบ่ง
10

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

15

ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ
(Trilateral cooperation)
ต่าง
ตรภาคีไทย-

นุนการจัดการฝึ กอบรมในไทย
ในด้านการพัฒนา และความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือด้าน
การจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางทหารระหว่างกันด้วย

ระหว่าง

4.2 การวิเคราะห์

2549 ส่ งผลกระทบ
านเอกอัครราชทูตฯ จึงต้องปรับยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเน้น
การดําเนิ นงานเชิงรุ ก แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จําเป็ นต้อง
การทํางานเป็ นทีมกับ
3 แห่ง ภายใต้ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะเป็
“ทีมประเทศไทย”

การดําเนินงานของทีมประเทศ
การดําเนินงานของทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
กสภาพแวดล้อมใน
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สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้นาํ หลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT Analysis และทฤษฎี

ขณะเดียวกันก็สามารถแบ่งเวลามาดําเนินงานร่ วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาชิกทีม
ของ
สถาน
สถานนอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบตามปกติของตน จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
สามารถส
4.2.1 จุดแข็ง
าง
อยูใ่ นเกณฑ์ดี ค่าจ้าง

เป็ นผูน้ าํ และ
(Zone de Solidarité Prioritaire)
- ไทยมีบทบาทสู ง
โดยมีบทบาทนําในองค์กรระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่
Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF) และ
Asia-Europe Meeting (ASEM)
ยอมรับในตลาดโลก
ตะวันออกเฉี ยงใต้
-

ว และสามารถเป็ นจุดศูนย์กลางในการ
มีวฒั นธรรม

ของเอเชีย
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- สถานเอกอัครราชทูตฯ มีขา้ ราชการสถานเอกอัครราชทูต และหน่วยราชการไทยใน
ในการทํางานเป็ นอย่
ลงทุน
สํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบก สํานักงานผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารเรื อ สํานักงานผูแ้ ทนถาวรไทยประจํา
สาม

มีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตามเป้ าหมาย

จะต้อนรับการเยือนของทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
4.2.2 จุดอ่ อน
- ไทยยังมีภาพพจน์ในทางลบในบางด้าน เช่น ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ
ชายแดนภาคใต้
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป
-

-

- ความสนใจข
4.2.3 โอกาส
-

นใหญ่ และมีกฎระเบียบเข้มงวดใน
ย การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาทําให้ไทย
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การดําเนิ นภารกิจทีมประเทศไทยประจําปี งบประมาณ สนับสนุนการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
4.2.4 ภัยคุกคาม
อาทิ การเกิดโรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็ นต้น
4.3 ผลการวิเคราะห์
ผลจากการวิเคราะห์จากหลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” ข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้กาํ หนด
วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และปรับยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตภายใต้
4.3.1 วิสัยทัศน์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารีส
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สจะดําเนิ นบทบาทการเป็ นหน่วยงานกลางของไทยใน
รร่ วมไทยd’action)
แรกของไทยในสหภาพยุโรป
4.3.2

(Plan

11

วามประสงค์จะเป็ นหุ น้ ส่ วน ทางยุทธศาสตร์
โดยจะเน้น
- การ
นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
11

เอกสารกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

13 พฤษภาคม 2546 และแผน ปฏิบตั ิการร่ วม
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ไทย(Plan d’action)
กระทรวงการต่างประเทศ (
- การส่ งเสริ มความร่ วมมือด้าน

)

25 พฤษภาคม 2547
ทยอาจใช้ทุกโอกาสใน

ประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์ ความไม่สงบทาง
การเมืองในไทย และมีการปิ ดสนามบินสุ วรรณภูมิ
- การเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่อประ
ของการ
ห้เกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์อนั ดีระหว่างกัน
ไตรภาคี (Trilateral cooperation)
4.3.3 ยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารีส
อัครราชทูตฯ โดยการนําของ
เอกอัครราชทูตฯ จึงได้ใช้จุดแข็งและโอกาสดังกล่าวในการดําเนินยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มให้
ภาครัฐ
ของ
สถานการณ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯโดยจะเน้น
3 เท่าของปี 2549
2,860 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ให้เป็ นมูลค่า 8,580 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ภายในปี 2556
จากปั จจุบนั 350 บริ ษทั เป็ น 700
ข้อ 4.3.3.1-4.3.3.5 จาก
ยุทธศาสตร์ ปกติของกระทรวงการต่างประเทศ (ข้อ4.3.3.6 - 4.3.3.11) คํานึงถึงผลการศึกษาโดยใช้
หลักการ รู ้เขา - รู ้เรา ยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส จึงประกอบด้วย
4.3.3.1 การดําเนินการ “โครงการเศรษฐกิจสัญจร” โดยเอกอัครราชทูต ได้นาํ ทีมประเทศ
ไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ประกอบด้วยหัวหน้าสํานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
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างความคุน้ เคยและหาลู่ทางในการขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
4.3.3.2
จัดงานแสดงสิ นค้า
ประจําปี ของเมือง โดยสนับสนุนให้ผจู ้ ดั เชิญประเทศไทยได้รับเลือกเป็ นประเทศเกียรติยศ (pays
d’honneur)
4.3.3.3
Tout à fait Thaï
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ได้เคยดําเนิ นการแล้ว 2
.ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 จน
ประสบความสําเร็ จด้วยดี
4.3.3.4
/หรื อมีส่วนช่วย
ทย อาทิเช่น การสนับสนุน
การร่ วมงาน Fête Consulaires และ Fête des Bannières ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี จัดโดยเมือง
Lyon
4.3.3.5 การผลักดันยุทธศาสตร์ “การขยายเครื อข่าย /
”
นายกเทศมนตรี ฯลฯ ผูบ้ ริ หารของจังหวัด อาทิ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูน้ าํ ภาคเอกชน
4.3.3.6
งสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของไทย และเหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ
4.3.3.7
ผลประโยชน์
ความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งระบบเตือนภัยล่วงหน้า
โขงและแอฟริ กา เป็ นต้น
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)
และองค์การ
(Organization Internationale de la
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Francophonie – OIF) ให้ก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ไทย
4.3.3.10
ประเทศ
4.3.3.11 การรักษาและ
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บทสรุป
การเยือน
(พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ใน
เดือนพฤษภาคม 2546
ความประสงค์ จะกระชับความสัมพันธ์กบั ไทยในฐานะหุ ้
ยอมรับบทบาทนําของไทย และการเป็ นประเทศหลัก (pays clé) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(Asia-Europe Meeting-ASEM)
งองค์การความร่ วมมือดังกล่าว
การจัดทํา
แผนปฏิบตั ิ การร่ วมไทย (Plan d’ action)
ด้านต่าง ๆ อันรวมถึงความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า
ในช่วงการเยือนไทยอย่างเป็ นทางการของนาย Jacques Chirac ประธานาธิ บดีแห่งสาธารณรัฐ
2549
ว่างกันโดยเฉพาะการกําหนด
เป้ าหมายการขยาย ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของ
งเศสมายังประเทศไทยในช่วงเวลา 8 ปี (พ.ศ.2549 -พ.ศ.2556)
จาก 350 บริ ษทั เป็ น 700 บริ ษทั และเ
จาก 2,870 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
เป็ น 4,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
19 กันยายน 2549 ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการดําเนิน
และ
างเป็ นทางการกับรั
ตามระบอบ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
นปฏิบตั ิการร่ วมไทย(Plan d’action)
เป็ นการตอบสนองนโยบายต่างประเทศข
เป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ลาํ ดับ
แรกของไทยในสหภาพยุโรปจําเป็ นต้องปรับยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของ สถาน-

นโยบายต่างประเทศของไทย
ผล
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ได้และแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ โดยการใช้แนวความคิดตามหลักการ “รู ้เขา-รู ้เรา” หรื อ SWOT
analysis มาพิจารณาประกอบการปรับยุทธศาสตร์

ด้วย การส่ งทีมปร
ตาม “โครงการเศรษฐกิจสัญจร” การสนับสนุนให้
แสดงสิ นค้าประจําปี ของเมือง และเชิญประเทศไทยได้รับเลือกเป็ นประเทศเกียรติยศ (pays
d’honneur) การสนับสนุนการร่ วมงาน Fêtes Consulaires และ Fêtes des Bannières ในเดือน
มิถุนายน ของทุกปี จัดโดยเมือง Lyon และการผลักดันยุทธศาสตร์ “การขยายเครื อข่าย / สร้าง
”
ผลการดําเนิ นการโครงการตามยุทธศาสตร์ เชิงรุ กของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบ
ผล
โครงการเศรษฐกิจสัญจร
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน จนถึงปั จจุบนั ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการเศรษฐกิจ
สัญจรแล้ว รวม 10 เมือง ได้แก่ เมือง Marseille, Lyon, Bordeaux, Le Mans, La Rochelle, Thouars,
Nevers, Brest, Dijon และล่าสุ ดเมือง Mulhouse
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตฯ และผูแ้ ทนสํานักงานเศรษฐกิจของไทย

เป็ นต้น โครงการเศรษฐกิจสัญจร ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็ นการไปเปิ ดตัวเอง
ต่างๆ ของ
รู ้จกั และหันมาสนใจประเทศไทย
การแนะนําภาพรวม
ท
ผลจากการดําเนิ นโครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ
(นักท่องเ
319, 910 คน12 ในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 351,651 คนในปี พ.ศ. 2550
9.92)
(มูลค่าการค้าระหว่างไทย-

12

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อ้างแล้ว

24
.ศ. 254913 เท่ากับ 2,870 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ นําเข้า 1,447 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ส่ งออก 1,424 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไทยเสี ยเปรี ยบดุลการค้า 23 ล้านดอลลาร์
ปี พ.ศ. 2550 มูลค่าการค้าระหว่าง ไทย2,976 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ นําเข้า 1,299
ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯส่ งออก 1,677 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไทยได้เปรี ยบดุลการค้า 378 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ)
ใน
นอนาคต
อันใกล้
ผูศ้ ึกษาเห็นว่า การดําเนิ นนโยบายการต่างประเทศของไทยในปั จจุบนั ต้องมีการปรับตัว
การกําหนดตําแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic position)
ดเจน จากการ
พิจารณาสถานภาพทางการแข่งขันของไทย สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณเตือนว่า ประเทศไทยอยูใ่ น
(Nutcracker)
(More for less)

วน

ภูมิทศั น์ทางเศรษฐกิจแล
ด
วิกฤตการณ์ทางการเงิน จนลามเป็ นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ทําให้ประเทศต่างๆ ต่างมี

ทางภาษี (Non-tariff barriers: NTB) มาใช้ในการค้าระหว่างประเทศมาก

ในเวทีโลกได้
มความพร้อมหรื อการปรับตัวของ
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จะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย สําหรับข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ
-รู ้เรา หรื อ
SWOT Analysis
หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศของไทย และเป็ นการดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy) โดย
14

นายกรัฐมนตรี (

ได้รับทราบว่า การเมืองของไทยมีความเข้มแข็งภายใต้การนําของ
) และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํ เนินการไปอย่างสงบ และแทบจะ

14

ดังคําแถลงนโยบายการต่างประเทศ
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ของค
29 ธันวาคม 2551
จากผลสําเร็ จของการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจสัญจร 15 เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน และ
ราชทูต ณ กรุ งปารี ส อีก
ระเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ทย ได้มีโอกาส
ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม และมีเวลาร่ วมกันในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินโครงการ
เอกอั
กับไทยโ

ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ

นโยบายของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์)
ต่าง
1 กรกฎาคม 2552 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
14
นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ “
29 ธันวาคม 2551 “ อ้างแล้ว
15
ตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ศึกษาต่อได้จาก เอกสารภาคผนวก ก ข ค และ ง
14

26
จําเป็ นต้องออกเดิ
ยนแปลงทางการเมืองของไทยเป็
ภายใน
ประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํ เนินการไปอย่างสงบ และแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
การดําเนิ นงานด้านเศรษฐกิ
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สจะได้ดาํ เนิ นการโครงการเศรษฐกิจสัญจรต่อไปอีกในปี ต่อๆไป
วจะเป็ นประโยชน์
รส่ งออก

27
บรรณานุกรม
“ความร่ วมมือในอนุภูมิภาค: มิติเศรษฐกิจและการเมือง”
“บทบาทไทยในเวทีโลก”
“
”
“ลู่ทางการส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
”
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
5 พ.ศ.
2550 (ฉบับสมบูรณ์)
“อนาคตเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ”
“การกําหนดยุทธศาสตร์ Making strategy”
“นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คําแถลงนโยบายของ
29 ธันวาคม
2551 “
กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป “
”
กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป “เป้ าหมายการดําเนิ นนโยบายต่างประเทศของไทยใน
”
“
วิเคราะห์ SWOT “
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ”ยุทธศาสตร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ”
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ “
”
กรมศุลกากร ”

”
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่ างข้ อเสนอโครงการเศรษฐกิจสั ญจร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
หลักการและเหตุผล

–
เป็ นกรอบ
ในการส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านต่าง ๆ อันรวมถึ งความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
Jacques Chirac
2549
ทศขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
6
ปี (พ.ศ.2549 -พ.ศ.2554) จาก 350 บริ ษทั เป็ น700 บริ ษทั แ
2,700 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ น 4,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
19 กันยายน 2549 ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการดําเนิ นงาน

ประชาธิ ปไตย ทําให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหน่วยงานกลางของไท
-

(Plan d’action)
นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ลาํ ดับ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจําเป็ นต้องปรับยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ

โอกาสการดําเนินยุทธศาสตร์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
ดําเนินงานตามเป้ าหมายดังกล่าวข้
เอกอัครราชทูตฯ จึงได้พิจารณา
ความเป็ นไปได้และประโยชน์โดยตรงของการนําทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทาง
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กระทบต่อการดําเนินการทางเศรษฐกิจของไทยแต่อย่างใด และขณะเดียวกัน จะเป็ นการสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย และโอกาสในการส่ งเสริ ม ความร่ วมมือ ด้านเศรษฐกิจ การค้า

พ.ศ. 2549
ด้านเศ
รถบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันในการ
ภายใต้แผนปฏิบตั ิการร่ วมไทย –
ข้างต้น

ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม และมีเวลาร่ วมกันในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินโครงการ
นสนับสนุนในการประสานงานติดต่อกับผูน้ าํ และ
ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่า
ทางการเมือง
-เอกอัครราชทูตฯ
งการเมืองของไทยเป็
ภายใน
ประเทศ และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดาํ เนินการไปอย่างสงบ และแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
การดําเนิ นงานด้านเศรษฐกิจของไทย

เศรษฐกิจสัญจรของทีมประเทศไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส จึงจัดเป็ นการนํา
จุดแข็งข
เห็นถึงการบริ หารงานบุคลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย

30
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
และนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยการดําเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุ กในรู ปแบบของ “การเคาะ
ประตูบา้ น”
อันถือเป็ นปั จจัยหลัก
เศรษฐกิจไทย
ส่ วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เข้ามาติดต่อและขอความร่ วมมือ
La Rochelle และเมือง Le Mans
ขอบเขตของโครงการ
กลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ

-

ช่ วงเวลาการดําเนินการ

กระทรวง
การต่างประเทศกระทรวงการค้าต่างประเทศ หอการค้าและ
อุตสาหกรรม
นายกเทศมนตรี ผูว้ า่
ราชการจังหวัด ผูบ้ ริ หารและสมาชิกหอการค้าและอุตสาหกรรม
ในจังหวัด และ/หรื อ ภูมิภาค
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบวิสาหกิจ
ขนาดและขนาดย่อม
- เมือง Strasbourg เมือง Nevers และเมือง Lille
- ตลอดปี งบประมาณ

31
ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิต หมายถึง ประโยชน์ / ผลงาน /

ผลผลิต (output)
-

ผลลัพธ์ (outcome)
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชน
ามเข้าใจ

กว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มผูก้ าํ หนดนโยบายระดับ
นโยบายระดับชาติ
-

ความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ไทย
- ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสและช่องทางมาก
/หรื อ กิจกรรม

รอบด้าน
- เป็ นช่องทางให้ประเทศไทยได้รับทราบและ
เข้าใจถึงความต้องการเฉพาะด้านของภูมิภาค

เมือง La Rochelle และเมือง Le Mans ได้แสดง

ฝ่ ายไทย โดยเฉพาะศักยภาพทางเศรษฐกิจและ

ณ กรุ งปารี ส ในการดําเนิ นโครงการในลักษณะ

ในแต่ละภูมิภาค

ต่อไป
ให้ความสนับสนุนการจัดงานแสดงสิ นค้
เมือง La Rochelle และเมือง Le Mans นับว่า

จําเป็ นจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
-

32
ในการลําดับความสําคัญและวางแผน
ความสัมพันธ์และส่ งเสริ มความร่ วมมือกับฝ่ าย
รู ปธรรม อาทิ การกําหนดยุทธศาสตร์ การ
ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านธุ รกิจในกรอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลผลิต
ผลลัพธ์
- ระดับความรู ้และความเข้าใจ ของ ผูก้ าํ หนดนโยบายใน
ในหมู่ผกู ้ าํ หนดนโยบายของ
โดยเฉพาะศักยภาพ

ความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจกับ
ฝ่ ายไทยในสาขา ธุ รกิจใหม่ ๆ

เป็ นเพียงประเทศแหล่ง

ระยะเวลาดําเนินงาน
ค่ าเป้าหมาย
- ตลอดช่วงปี งบประมาณ
เป้าหมาย

- ประมาณ 3- 12 เดือน
ภายหลังการดําเนิ นงาน
โครงการเศรษฐกิจสัญจร
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- การเข้าถึงองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และหลัก

- การดําเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรเน้น
ยุทธศาสตร์ “เคาะประตูบา้ น”
มรู ้จกั และเข้าใจ
ของไทยในหมู่ผกู ้ าํ หนดนโยบายระดับชาติและ
- การดําเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรเปิ ด
โอกาสให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
โอกาสในการส่ งเสริ มความร่ วมมือในสาขา

วิธีการดําเนินงาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ
3 แห่ง เดินทางไปยังจังหวัด
และ/
“เคาะประตูบา้ น”

งการจัดงาน (pays
d’honneur)
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- สํานักงานส่ งเสริ มการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุ งปารี ส

- สํานักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ กรุ งปารี ส

สํานักงานกรุ งปารี ส

บทบาทในโครงการ
- ร่ วมให้ความรู ้และความ
เข้าใจด้านการส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือด้านการค้า

งบประมาณสนับสนุน
ต้นสังกัด

- ร่ วมให้ความรู ้และความ
เข้าใจด้านการส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือด้านการลงทุน ใน ต้นสังกัด
รู ปแบบใดรู ปแบ
-ร่ วมให้ความรู ้และความ
เข้าใจด้านการส่ งเสริ ม
ต้นสังกัด

ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
เศรษฐกิจสัญจร ประจําปี งบประมาณ ในวงเงิน 15,000 ยูโร (
การประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณเมืองละ 5,000

)โดยเป็ น

-กาแฟ การประชาสัมพันธ์ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

- โครงการเศรษฐกิจสัญจรเปิ ดโอกาสให้

สร้างความรู ้จกั คุน้ เคย และสร้างเครื อข่ายการ
ป
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สนองตอบโดยตรงกับโครงสร้างทางการเมือง

อิทธิ พลต่อกระบวนการกําหนดนโยบาย

ตําแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใน
คราวเดียวกันด้วย
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุน

ยแลนด์ประจํากรุ งปารี ส

โอกาสด้านความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนกับประเทศไทย นอกเหนื อจาก
ประโยชน์โดยตรงต่อการเสริ
โอกาส ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขีดความสามารถในการส่ งเสริ มความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทยกับต่างประเทศ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
สริ ม
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การลงทุนจากสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ

ผลประโยชน์ ทางสั งคมและวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สด้วย
- โครงการเศรษฐกิจสัญจรเปิ ดโอกาสให้
สถานเอก อัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส สามารถ

/หรื อ

งเชิญให้ประเทศไทยเป็ น pays
d’honneur ของการจัดงานจะเป็ นการเผยแพร่

สรุ ปได้วา่ การดําเนินโครงการเศรษฐกิจสัญจรของทีมประเทศไทยของสถานเศส โดยเฉพาะ
จักประเทศไทย โดย
โอกาสในการขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดและเมือ งเ
ได้สร้างและขยายเครื อข่ายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยังภูมิภาคด้วยการดําเนินการในลักษณะของ “การไปเคาะประตูบา้ น”
ศสด้าน

ให้
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นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิ สภาในคราวเดียวกันด้วย
การพัฒนาและส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ

ไปสู่ การขยายเครื อข่ายและการเสริ มสร้างความเข้าใจ

การทําความรู ้จกั กับเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งปารี ส และผูบ้ ริ หารระดับสู งของสํานักงานด้านเศรษฐกิจในกรุ งปารี ส อันจะเป็ น
ในการนําการพัฒนาไปสู่ ภูมิ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างรายงานผลการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจสั ญจร สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปารีส
ถึง กระทรวงการต่างประเทศ
สอท.ในยุโรป

(ผ่านเบอร์ ลิน)

กต 0200.3/773/2550 ลว 19พฤศจิกายน 2550 แจ้ง
ว่า กระทรวงฯ ได้กรุ ณาอนุมตั ิเงินโครงการภารกิจประเทศไทย ประจําปี งบประมาณ 2551 จํานวน
720,000
เมืองสําคัญของ

โครงการภารกิจประเทศไทย ประจําปี งบประมาณ 2551 ของสอท. ณ กรุ งปารี ส
14-15 กุมภาพันธ์ 2551 ออทฯ ได้นาํ ทีมประเทศไทย
ของสอทฯ ออกเดินทางไปร่ วมโครงการเศรษฐกิจสัญจร ประจําปี 2551
1 ณ เมือง Brest
โดยได้รับความร่ วมมือจากหอการค้าและอุตสาหกรรม เมือง Brest (Chambre de Commerce et
d’Industrie de Brest)
ผลการดําเนิ นการโครงการเศรษฐกิจสัญจรดังกล่าว สรุ ปสาระสําคัญ ได้
1. ความสําคัญของเมือง Brest
เมือง Brest
600 กม. เมือง Brest ยังเป็ น
(เรื อ Charles de Gaulle) เมือง Brest
บเรดาร์ เมือง Brest
(Doux) การปลูกมะเขือเทศ การทําไอสครี ม และยังเป็ น
(Credit Mutuel)
Brest
) อัครราชทูต
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14
ค.ศ. 1686
ท่าเรื อไปยังสํานักงานนายกเทศมนตรี เมือง Brest
rue St. Pierre เป็ น rue de Siam
Brest
และในแต่
ครอบครัวชาวเมือง Brest เป็ นประจําทุกปี
2. การดําเนิ นโครงการ ศก.

1 ณ เมือง Brest

14

กุมภาพันธ์ 2551
14 กุมภาพันธ์ 2551 ออท.ฯ พร้อมด้วย นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ
นางสาวพรรณี เช็งสุ ทธา
ณ กรุ งปารี ส ได้เดินทางไปร่ วมโครงการเศรษฐกิจสัญจรภายใต้ภารกิจ ทีมประเทศไทยประจํากรุ ง
ปารี ส โดยได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและสมาชิกของหอการค้าและอุตสาหกรรมเมือง Brest
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest) เป็ น อย่างดี
นาย Jacques Kuhn ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม เมือง Brest ได้ตอ้ นรับ
และหารื อกับออทฯ และทีมประเทศไทยของสอทฯ โดยนาย Jacques Kuhn ได้แสดง
ทีมประเทศไทยได้เดินทางมาเยือนเมือง Brest
Brest ได้รับทราบ
ลู่ทางและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็ นการให้โอกาสแก่นกั ธุ รกิจเมือง Brest
ได้ขยายช่
สําหรับ นาย Jacques Kuhn
ของไ
จึงต้องหันไปจําหน่ายให้แก่หอ้ งเย็นใน Maurisius และ Seychelles แทน แต่ นาย Jacques Kuhn
อน
เป็ นวัตถุดิบให้กบั โรงงานปลากระป๋ องของไทยอีก ในอนาคต
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมือง Brest
สอทฯ กับหอการค้าและอุตสาหกรรมเมือง Brest มีผสู ้ น
322

14.00-15.3 น.
20 คน
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ลักษณะการพัฒนา และต่างยอมรับการเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างกันมีการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการร่ วม Plan d’action

ได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ปั
ไทยแล้วกว่า 350
มประเทศไทยจึงได้มาร่ วม
หนทางในการ
กษาฝ่ ายพาณิ ชย์

เมือง Brest ในการหาลู่ทางการขยายก
ต่อมา

ได้

น เป็ นการตอบข้อซักถาม
ในช่วงระหว่างเวลา 15.30-17.30 น. ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนาจากเมือง
Brest
ฝ่ ายส่ งเสริ มการลงทุน
ระกอบการ
พิจารณาขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับไทยโดยตรงต่อไป
3. การพบหารื อระหว่างออทฯ กับนายกเทศมนตรี ของเมือง Brest
Francois Cuillandre
นายกเทศมนตรี ของเมือง Brest
ความสัมพันธ์อนั ยาวนานระหว่างประเทศ
ไทยและเมือง Brest และชาวเมือง Brest
นาย Francois Cuillandre นายกเทศมนตรี เมือง Brest
เมือง Brest ด้วย
4. ข้อคิดเห็น
โครงการเศรษฐกิจสัญจรของสอทฯ ณ เมือง Brest ประสบผลสําเร็ จด้วยดี
(SMEs) ได้รู้จกั ศักยภาพและลู่ทาง
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ส่ งเสริ มการขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกช

ต่างประเทศเข้าประเทศไทย และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษ

ธนะ

สอทฯ
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ภาคผนวก ค
ว่ าด้ วยความสั มพันธ์ ไทย

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
ตัวอย่ างสไลด์ ประกอบการสั มมนา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
Ambassade Royale de Thaïlande
Paris

DISCOURS
DE
S. Exc. M. Thana DUANGRATANA
Ambassadeur de Thaï
Thaïlande en France
“Les relations entre la France et la Thaï
Thaïlande”
lande”
à l’occasion du séminaire
« Les Opportunité
Opportunités d’
d’Affaires en Thaï
Thaïlande »
Mardi 4 Juillet 2006 à Marseille

Les relations entre la France et la Thaï
Thaïlande
1. Relations
Relations politiques de haut niveau et approfondies
2. Investissements
Investissements franç
français en Thaï
Thaïlande:
lande: il reste des
potentialité
potentialités
3. Relation commerciale dynamique et en croissance
4. Tourism: Thaï
Thaïlande,
lande, destination prisé
prisée des franç
français
5. Relation culturelle:
culturelle: 2006, l’Anné
Année culturelle de la
Thaï
Thaïlande en France
6. L’éducation
’éducation:: La France destination prisé
prisée des Thaï
Thaïs
7. La coopé
coopération trilaté
trilatérale:
rale: Partenaires pour le
développement
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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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Famille Royale de Thaïlande
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S. Exc. M. Jacques Chirac dit que
“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.”

La déclaration conjointe qui approfondit les
coopérations dans tous les domaines a été
annoncée.
•
•
•
•
•
•
•
•

AFFAIRES ETRANGERES
DEFENSE
ECONOMIE
COMMERCE
INVESTISSEMENT
TOURISME
ECHANGE CULTUREL
EDUCATION
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Thailand in 2005
GDP growth 1999-2005
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

%
Q1

Q2

Q3

Q4

Yearly (2005f)

2005
Q1= 3.3
Y =4.6-5.1

1999

2000

Dual track
policy a
success in
boosting the
overall
economy

2001

2002

2003

2004

Short-term
supply
disturbances:

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

2005

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

Tsunami,
Drought,

Unemployment: 2%

Closure of plants
for capacity
expansion,

Inflation 4%

Bird flu

ASEAN

Zone de libre échange
Marché
Marché de plus de 570 millions d’habitants
Country
1. Brunei
Darussalam

Capital
Bandar Seri
Begawan

Area
(km²)

Population

5,765

374,800

2. Cambodia

Phnom Penh

3. Indonesia

Jakarta

4. Laos

Vientiane

236,800

5,758,000

5. Malaysia

Kuala Lumpur

330,257

23,671,000

6. Myanmar

Yangon

676,577

54,745,000

7. Philippines

Manila

300,000

782,664,000

8. Singapore

Singapore City

697

4,198,000

9. Thailand

Bangkok

513,254

64,470,000

Hanoi

330,363

82,222,000

10. Vietnam

181,035

14,131,000

1,890,000

215,960,000
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ADVANTAGES D’ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

Bahrain

THAILANDE
Peru

Chile
New Zealand

investissements franç
français
en Thaï
Thaïlande :
Il reste des potentialites
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Mega-Project Investment
Bil ฿

1,000

800

Mega-project Investment
THB 1.7 Tri.

600

67

400
200
0
2004

427

255

2006

464

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

Basic Investment
Central Government and SOEs

2005

486

2007

2008

Rangsit

2009

Prannok-Samut Prakarn
Sapan mai-Bang wah

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

Inner ring road

Sapan mai

Bang Yai-Rachaburana
Bangbamru-Bangkapi
Rangsit-Mahachai

Pranang-klao

Bang Yai

Talingchan-Suvarnabhumi

Dual rail track

Lat phrao
Bangbamru

Talingchan

Bangkapi

Prannok

Ladkrabang

Bang Khae

Onnut

Rachaburana
Samrong

Underground
Sky train
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DYNAMIQUE
ET
EN CROISSANCE

Principaux produits d’importation
de la France
les machines et les pièces détachées
 les moteurs électriques
 le fer et l’acier
 les produits chimiques
 les produits pharmaceutiques et
les matériels médicaux
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Principaux produits d’exportation
de la Thaïlande


les pierre précieuses et les bijoux

les climatiseurs et les pièces détachées
 les ordinateurs




les fruits de mer en conserve et transformés



les fruits et les légumes frais



les vêtements
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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
แนวคําถามในการสั มภาษณ์
แนวคําถามสําหรับทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
1.
2. ท่านคิดว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
3.
4.
5.
6.

ละสร้างเครื อข่าย

พิเศษ
7. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ หากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สจะจัดทําโครงการเศรษฐกิจ
8. ท่านคิดว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี สจะมีบทบาทเสริ มงานในความร่ วมผิดชอบ
ของท่านในด้านใดบ้าง
9. ท่านมีความพอใจในผลการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งปารี สหรื อไม่ อย่างไร
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ประวัติผ้ เู ขียน
นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ
Mr.Chanchai CHARANVATNAKIT
15 มีนาคม 2496 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์ (Diplôme d’Etudes Politiques : section Economiques et Financières) จากสถาบัน
Institut d’Etudes Politiques เมือง Toulouse
มหาบัณฑิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
3
การทูต 4 กรมเศรษฐกิจ ก่อนย้ายไปประจําการในตําแหน่งเลขานุการตรี และเลขานุการโท
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งธากา บังกลาเทศ
5 และ 6 กรมอาเซี ยน ก่อนย้ายไปประจําการใน
7
(

8 กรมยุโรป

)
Deputy Chief of Mission สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปารี ส
นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ ได้รับเลือกเป็ นข้าราชการพลเรื อนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2536
รับรางวัล “ครุ ฑทองคํา” จากนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)

