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ในช่วงปี 2551–2561 (ค.ศ. 2008–2018) คิวบาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญ 

คือ การเปลี่ยนผู้น าจาก นายฟิเดล กาสโตร รุซ (Fidel Castro Ruz) เป็นน้องชาย นายราอูล กาสโตร รุซ 
(Raúl Castro Ruz) ในปี 2551 (ค.ศ. 2008) และล่าสุดเป็นนายมิเกล มาริโอ ดีอัส–กาเนล เบร์มูเดส 
(Miguel Mario Díaz–Canel Bermúdez) จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (ค.ศ. 2018) 
ในช่วงเวลาดังกล่าว นายราอูลฯ ได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบของคิวบาทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนายมิเกลฯ น่าจะสานต่อ  

คิวบาด าเนินนโยบายที่เป็นปรปักษ์กับสหรัฐฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศใหม่ ๆ สหรัฐฯ กับคิวบา
ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี 2504 (ค.ศ. 1961) การปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศให้เป็นปกติเริ่มในช่วงปี 2559–2561 (ค.ศ. 2016–2018) โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 
(ค.ศ. 2017) นายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์เปลี่ยน
นโยบายของสหรัฐฯ ต่อคิวบา  

ในช่วงนั้น นานาประเทศ รวมทั้งไทย ได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับคิวบา โดยหวังใช้โอกาสใน
ช่วงเวลาที่คิวบาอยู่ระหว่างการปรับความคิดและนโยบายต่อสหรัฐฯ ซึ่งอาจน าไปสู่การปรับเปิด
ประเทศต่อไปในอนาคต เข้าไปส่งเสริมความสัมพันธ์กับคิวบา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ถึงแม้ปัจจุบันการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่อคิวบายังด าเนินต่อไป โดยการสนับสนุนของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ นอกจากจะได้พิจารณาอิทธิพลของสหรัฐฯ และมาตรการคว่ าบาตร
ด้านการเงินและการค้าต่อคิวบาของสหรัฐฯ ที่มีต่อพัฒนาการของคิวบาในอดีตในหลายแง่มุมแล้ว  
ยังได้วิเคราะห์ความส าคัญของคิวบาต่อไทยในฐานะคิวบา โดยไม่น าปัจจัย “สหรัฐฯ” มาเป็นส าคัญ 
ซึ่งพบว่า คิวบามีศักยภาพที่จะส่งเสริมไทยทั้งด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เช่น ในด้านการศึกษา 
กีฬา สาธารณสุข การแพทย์ เวชภัณฑ์ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งคิวบามีพัฒนาการที่ดี
และ/หรือความเป็นเลิศสามารถเป็นประโยชน์แก่ไทยได้ นอกจากนี้ บทบาทที่แข็งขันของคิวบาในเวที
ระหว่างประเทศนั้น น่าจะเป็นประโยชน์แก่ไทยหากไทยสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับคิวบาให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในคิวบาในช่วงนี้เป็นโอกาสส าคัญ
ของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับคิวบา 

อย่างไรก็ตาม การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบายังมีความท้าทาย ปัญหา และ
อุปสรรค เช่น ความห่างเหินทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับคิวบา นโยบาย  
การต่างประเทศท่ีไม่ให้ความส าคัญแก่กันและกัน มาตรการคว่ าบาตรด้านการเงินและการค้าต่อคิวบา
ของสหรัฐฯ เศรษฐกิจขนาดเล็กของคิวบา เป็นต้น  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการกับความท้าทาย ปัญหา และ
อุปสรรคดังกล่าว นอกจากนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย โดยเห็นว่า ไทยควรใช้โอกาสที่มี  
การเปลี่ยนแปลงผู้น าคิวบาช่วงนี้ปรับนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย โดยให้ความส าคัญแก่
คิวบามากขึ้น เพ่ือสร้างความรู้จัก ความคุ้นเคย ความไว้วางใจ และ “แสดงความจริงใจ” ต่อคิวบา



จ 

ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่ความร่วมมือกับคิวบาในด้านต่าง ๆ และเพ่ือให้ไทยมีความพร้อม
เมื่อสถานการณ์ในคิวบามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ นอกจากจัดท าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหาร
การทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้จัดท ารายงานได้มีโอกาสศึกษา
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ซึ่งมี  
เขตอาณาครอบคลุมประเทศคิวบา อีกด้วย 

ในโอกาสนี้ ผู้จัดท ารายงานได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ และความเมตตากรุณาจาก
หลายฝ่าย ซึ่งผู้จัดท ารายงานขอแสดงความซาบซึ้งและความระลึกถึงบุคคล ดังต่อไปนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน กล่าวคือ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  
พนัสพรประสิทธิ์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าที่ทรงคุณค่าด้วยความอดทน
และทุ่มเทเอาใจใส่ และอาจารย์ที่ปรึกษาอีกสองท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต อุ้ม  เมาลานนท์ และ
เอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ ที่กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของเนื้อหา แนวคิด และ
วิธีการด าเนินการการศึกษา  

ขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต รมณี  คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
ผู้บังคับบัญชา ที่กรุณาอนุญาตให้เดินทางมาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรถึงสามเดือน รวมทั้ง
ขอขอบคุณข้าราชการเพ่ือนร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ทุกท่าน ที่ได้ช่วยรับภาระ
งานตลอดระยะเวลาที่ผู้จัดท ารายงานการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม 

ขอขอบพระคุณกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โดยเฉพาะท่านอธิบดีศรัณย์  เจริญสุวรรณ 
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และท่านรองอธิบดีพัชรี  พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ รวมทั้งผู้อ านวยการสธน  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการกองลาตินอเมริกา และเพ่ือน
ข้าราชการในกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ทุกท่าน รวมทั้ง คุณวรางคณา  สิงหชาญ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลข้อคิดเห็นส าหรับจัดท าการศึกษา รวมทั้งให้ค าสัมภาษณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างมากส าหรับการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้  

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการกฤษณ์  ตันคณารัตน์ และเจ้าหน้าที่สถาบันเทวะวงศ์ 
วโรปการทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดท ารายงานการศึกษา และอ านวยความสะดวกให้
การจัดท าและการเสนอรายงานการศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น และที่ส าคัญจัดหาวิทยากรมาให้
ความรู้และจัดก าหนดการการฝึกอบรมหลักสูตร นบท. 10 ที่เป็นประโยชน์ยิ่งส าหรับผู้จัดท ารายงาน 
นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร นบท. 10 ส าหรับน้ าใจไมตรีและก าลังใจที่ให้
ผู้จัดท ารายงานการศึกษามาโดยตลอด  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ คงจะไม่ส าเร็จลุล่วงลงได้ หากปราศจากบุพการีของผู้จัดท า
รายงานที่ดูแลให้การศึกษาผู้จัดท ารายงาน ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ผู้จัดท า
รายงาน และผู้บังคับบัญชาที่ได้สอนงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาที่
ผู้จัดท ารายงานรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ 

สุดท้ายนี้ ผู้จัดท ารายงานการศึกษาหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจประเทศคิวบาและนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับการด าเนิน



ช 

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบา ทั้งนี้ ประโยชน์ใด ๆ ที่มาจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ล้วน
แล้วมาจากข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวนามข้างต้น 
ตลอดจนข้อชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ส าหรับข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผู้จัดท า
รายงานการศึกษาขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยรวมเป็นภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลจากไทย ทั้งในแง่ของระยะทางและ
วัฒนธรรม เป็นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก คิวบาเป็นประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคลาติน
อเมริกา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 106,440 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 11 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ 
กรุงฮาวานา (Havana) 

คิวบาเป็นอาณานิคมของสเปนมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 จนกระทั่งปี 2441 (ค.ศ. 1898) 
ภายหลังสงคราม Spanish–American War ซึ่งคิวบาตกเป็นของสหรัฐอเมริกาและได้รับอิสรภาพใน
ปี 2445 (ค.ศ. 1902) โดยเป็นรัฐในอารักขาของสหรัฐฯ ต่อมาในช่วงปี 2445–2495 (ค.ศ. 1902–1952) 
เป็นช่วงที่การเมืองภายในของคิวบาไม่มีเสถียรภาพ จนกระทั่งนายฟุลเคนเซียว บาติสตา (Fulgencio 
Batista) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและปกครองประเทศโดยเผด็จการตั้งแต่ปี 2495–2502 
(ค.ศ. 1952–1959) ซึ่งนายฟิเดล กาสโตร รุซ (Fidel Castro Ruz) ท าการปฏิวัติยึดอ านาจคิวบาส าเร็จ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และข้ึนเป็นผู้น าคิวบาในปี 2502 (ค.ศ. 1959)  

1.1.1 การเมืองคิวบา 
คิวบาปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ การเมืองภายในจึงมีความมั่นคงสูง 

มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ครองอ านาจ คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งคิวบา และใช้ระบบสภาเดียว 
ในช่วงเวลาเกือบ 50 ปี ระหว่างปี 2502–2549 (ค.ศ. 1959–2006) นายฟิเดลฯ เป็นผู้น าคิวบาโดยได้
เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี 2502–2519 (ค.ศ. 1959–1976) ภายหลังการปรับรัฐธรรมนูญและปฏิรูป
โครงสร้างรัฐบาลได้เป็นประธานาธิบดี ระหว่างปี 2519–2551 (ค.ศ. 1976–2008) และต่อมาในปี 
2519–2549 (ค.ศ. 1976–2006) ได้เป็นประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรี (President of the 
Councils of State and of Ministers) แห่งคิวบา 

เมื่อปี 2549 (ค.ศ. 2006) นายฟิเดลฯ มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและประกาศส่งมอบ
อ านาจให้น้องชาย นายราอูล กาสโตร รุซ (Raúl Castro Ruz) บริหารประเทศเป็นการชั่วคราว และ
ต่อมาในปี 2551 (ค.ศ. 2008) นายฟิเดลฯ สละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งประธานสภาแห่งรัฐ
เป็นการถาวร (และถึงแก่อสัญกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559) นายราอูลฯ จึงได้รับเลือกตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งคิวบา ตั้งแต่ปี 2551–2561 (ค.ศ. 2008–2018)  

เมื่อได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่ง
คิวบา ในปี 2551 (ค.ศ. 2008) นายราอูลฯ ได้กล่าวปราศรัยครั้งแรกในฐานะผู้น าคิวบา โดยระบุว่า 
จะยังคงหารือกับพ่ีชาย นายฟิเดลฯ ในประเด็นส าคัญของประเทศ ส าหรับประเด็นอ่ืนนั้น ได้กล่าวถึง
ความจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐและประชาชนและการทบทวนระเบียบ
ของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้น นายราอูลฯ ได้ยกเลิกกฎระเบียบทาง
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เศรษฐกิจและสังคมบางประการ เช่น กฎห้ามชาวคิวบาครอบครอบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
ส่วนตัว กฎห้ามจองโรงแรมที่พักที่กันไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งทบทวนกฎหมายห้าม  
ชาวคิวบาเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เป็นต้น  

ปี 2561 (ค.ศ. 2018) เป็นปีแห่งการถ่ายโอนอ านาจของคิวบา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2561 คิวบาได้จัดการเลือกตั้งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งคิวบาคนใหม่ ซึ่งนายมิเกล 
มาริโอ ดีอัส–กาเนล เบร์มูเดส (Miguel Mario Díaz–Canel Bermúdez) อดีตรองประธานสภาแห่งรัฐ
และสภารัฐมนตรี คนที่ 1 ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งสืบต่อจากนายราอูลฯ และสาบานตนเข้ารับ
ต าแหน่งในวันที่ 19 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่คิวบามีผู้น าที่ไม่ได้มาจากตระกูลกาสโตร1 

1.1.2 การต่างประเทศคิวบา  
ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐอเมริกา  
ในชั้นแรก สหรัฐฯ สนับสนุนการปฏิวัติคิวบาเมื่อปี 2502 (ค.ศ. 1959) เนื่องจาก

เห็นว่า เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ต่อมา เมื่อนายฟิเดลฯ เปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศเป็นระบอบสังคมนิยม ท าการประหารประชาชนชาวคิวบาจ านวนมาก และด าเนินมาตรการ
ปฏิรูปที่ดิน ยึดอุตสาหกรรมไปเป็นของรัฐ รวมทั้งที่ดินสินทรัพย์ที่ เป็นของชาวอเมริกันนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับคิวบาเลวร้ายลงจนกระทั่งสหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการออก
มาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้าต่อคิวบา และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คิวบามีนโยบายเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยประเด็นส าคัญของนโยบายการต่างประเทศคิวบา ได้แก่  
การด าเนินการเพ่ือให้ยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ2 

1) มาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้าต่อคิวบาของสหรัฐฯ 
มาตรการคว่ าบาตรฯ เริ่มจากการห้ามค้าอาวุธกับคิวบาในปี 2501 (ค.ศ. 1958) 

ในช่วงอดีตประธานาธิบดีฟุลเคนเซียว บาติสตา ก่อนการปฏิวัติคิวบา การห้ามส่งออกสินค้าไปยัง
คิวบายกเว้นอาหารและยารักษาโรคในปี 2503 (ค.ศ. 1960) เพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลคิวบายึดโรงกลั่น
น้ ามันของสหรัฐฯ และในปี 2505 (ค.ศ. 1962) ห้ามส่งออกสินค้าเกือบทุกชนิดไปยังคิวบา ทั้งนี้  
แม้สหรัฐฯ ไม่มีอ านาจห้ามการท าธุรกรรมทางการเงินและการค้าระหว่างคิวบากับประเทศที่สาม  
แต่สหรัฐฯ ลงโทษบริษัทจากประเทศที่สามที่ด าเนินการดังกล่าวโดยมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งห้ามท า
ธุรกรรมทางการเงินและการค้าในสหรัฐฯ และ/หรือผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐฯ  

2) ผลกระทบของมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ 
มาตรการคว่ าบาตรฯ ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

ของคิวบาและของสหรัฐฯ เอง โดยรัฐบาลคิวบาประเมินว่าคิวบาสูญเสียรายได้ 753.69 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหอการค้าสหรัฐฯ ประเมินว่าสหรัฐฯ เสียโอกาสในด้านการค้าและการส่งออก
สินค้าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ สืบเนื่องจากมาตรการคว่ าบาตรฯ 
ประชาชนชาวคิวบาโดยทั่วไปประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร น้ าสะอาด ยารักษาโรค และสินค้า
                                                 
1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, รายงานด้านการเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม และความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย
ของคิวบาประจ าปี 2560 (โทรเลขที่ MEX 19/2561, 17 มกราคม 2561). 
2 กระทรวงการต่างประเทศ, ผลการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทยกับอธิบดีกรมอเมริกาฯ 
(โทรเลขท่ี 1103/252/2555, 7 ธันวาคม 2555). 
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อุปโภคบริโภคหลายประการ รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาความยากจนในหมู่ประชาชนชาวคิวบาส่วนใหญ่ 
และในอีกแง่มุมหนึ่ง มาตรการคว่ าบาตรฯ ก็ไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ
คิวบาหรือรัฐบาลคิวบา และประชาชนชาวคิวบาไม่ได้มีเสรีภาพเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด 

3) การด าเนินการต่อต้านมาตรการคว่ าบาตรฯ ในกรอบพหุภาคี  
(1) เวทีสหประชาชาติ  

คิวบาต่อต้านมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ โดยเสนอข้อมติเรื่อง 
Necessity of Ending the Economic, Commercial and Financial Embargo imposed by the US 
against Cuba ในกรอบเวทีสมัชชาสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2535 (ค.ศ. 1992) เป็นต้นมา ข้อมติมี
สาระส าคัญ คือ ประณามมาตรการคว่ าบาตรฯ ของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงรับรองโดยสมัชชา
สหประชาชาติทุกปี ในส่วนของไทยได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนคิวบาต่อข้อมติ ดังกล่าวในเวที
สหประชาชาติมาตั้งแต่ปี 2537 (ค.ศ. 1994) เนื่องจากไทยไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายหรือการบังคับใช้
กฎหมายภายในของประเทศหนึ่ง ให้มีผลบังคับกับอีกประเทศ และส่งผลให้ประเทศที่สามต้องปฏิบัติตาม 
ท่าทีดังกล่าวของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้คิวบาหันมาให้
ความส าคัญกับไทย  

(2) กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non–Aligned Movement–NAM)  
คิวบามีบทบาทที่ส าคัญในเวที NAM และมักใช้เวทีดังกล่าวในการโจมตี

การด าเนินนโยบายของสหรัฐฯ ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้าของ
สหรัฐฯ ต่อคิวบา  

4) การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐฯ 
ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และสืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

คิวบาได้ลดบทบาทต่อต้านสหรัฐฯ ที่ก่อนหน้านี้แข็งกร้าวทะเยอทะยาน และเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
แสวงหาความช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งหาประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ3 

การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้รับการกระตุ้นอีกครั้ง 
โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ขณะนั้น  
ได้ออกแถลงการณ์เปลี่ยนนโยบายของสหรัฐฯ ต่อคิวบา โดยประกาศเริ่มความสัมพันธ์แบบปกติ  
เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ และชาวคิวบา ภายหลังจากที่นโยบายสหรัฐฯ ต่อคิวบา
ที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จในการส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐฯ หรือโค่นล้มรัฐบาลของนายฟิเดลฯ 
โดยสหรัฐฯ จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ กรุงฮาวานา ทบทวนการระบุว่าคิวบาเป็นประเทศท่ี
สนับสนุนการก่อการร้าย และผ่อนปรนมาตรการจ ากัดการเดินทาง การท าธุรกรรม และการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลข่าวสาร4 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดการเจรจาระหว่างกันอีกหลายครั้ง 
และกระบวนการปรับความสัมพันธ์ให้ไปสู่สภาวะปกติระหว่างสองประเทศยังคงต้องใช้เวลาอีก
ค่อนข้างนาน เนื่องจากคิวบาและสหรัฐฯ มีความแตกต่างกันสูง 
                                                 
3 กระทรวงการต่างประเทศ, ก าหนดการเดินทางไปยื่นพระราชสาสนท์ี่คิวบา (โทรเลขท่ี 1103/96/2553, 19 
มีนาคม 2553). 
4 กระทรวงการต่างประเทศ, สหรัฐอเมริกาประกาศเปลี่ยนนโยบายตอ่คิวบา (ข่าวส าคัญกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ที่ 53/2557, 18 ธันวาคม 2557).  
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สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ กรุงฮาวานา และสถานเอกอัครราชทูตคิวบา 
ณ กรุงวอชิงตัน เปิดขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558)5  

อย่างไรก็ตาม แม้ได้ประกาศเริ่มความสัมพันธ์แบบปกติกับคิวบาแล้ว แต่
สหรัฐฯ ยังคงด าเนินมาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้าต่อคิวบาต่อไป และในปี 2560 (ค.ศ. 
2017) ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐฯ ถดถอยลง เมื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็น
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ และประกาศนโยบายควบคุมการเดินทางไปคิวบาของชาวสหรัฐฯ ให้รัดกุม
มากขึ้นโดยยกเลิกการอนุญาตการเดินทางไปคิวบาเพ่ือการท่องเที่ยวส่วนบุคคล ห้ามบริษัทเอกชน
สหรัฐฯ ท าธุรกิจร่วมกับบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคิวบาโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการทหาร 
ข่าวกรองและความมั่นคง คัดค้านการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้าต่อ
คิวบาของสหรัฐฯ ในเวทีสหประชาชาติและเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ส าหรับนโยบาย/มาตรการที่
รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศใช้และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  ยังคงไว้ 
ได้แก่ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ กรุงฮาวานา การไม่น ามาตรการ wet–foot/dry–foot 
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้อพยพชาวคิวบาที่ไม่มีวีซ่าขอถิ่นพ านักถาวรในสหรัฐฯ กลับมาใช้ และการไม่
ห้ามชาวคิวบาในสหรัฐฯ ส่งเงินกลับคิวบา6   

นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความร้าวฉานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี
สหรัฐฯ–คิวบา ได้แก่ กรณีการตั้งข้อสันนิษฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่านักการทูตสหรัฐฯ ประจ าคิวบา
ถูกโจมตีด้วยคลื่นเสียง (acoustic attack) ในช่วงปี 2559–2560 (ค.ศ. 2016–2017) เป็นเหตุให้ต้อง
เรียกตัวนักการทูตสหรัฐฯ กลับประเทศ  

1.1.3 เศรษฐกิจคิวบา 
คิวบาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กและยากจน มีนโยบายเศรษฐกิจตาม

ระบอบสังคมนิยมและเป็นผลของการวางแผนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลคิวบาเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
บริหารจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐควบคุมกลไกในการผลิตส่วนใหญ่ เป็นผู้จ้าง
แรงงานที่ส าคัญ เป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าส่วนใหญ่และแจกจ่ายสิ่งของแก่ประชาชน ควบคุมการลงทุน
ของภาคธุรกิจ ส่วนรายได้ส่วนใหญ่เก็บเข้าเป็นของรัฐบาล ประชาชนจึงไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 

ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมของคิวบามีผลต่อการด าเนินการค้าการลงทุน
ของบริษัทต่างชาติกับคิวบาอย่างมาก เนื่องจากทุกอย่างอยู่ภายใต้การพิจารณา ควบคุม ตัดสินใจ 
และด าเนินการของรัฐบาล แต่คิวบาตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดประเทศและปรับโครงสร้าง
ทางการเมือง โดยได้เริ่มส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและเพ่ิมความหลากหลายให้แก่ตลาดสินค้า 
ท าให้มีการพ่ึงพาการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น โดยคิวบาส่งออกผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม เช่น วัคซีน ไปยังรัสเซีย จีน อินเดีย ปากีสถาน และประเทศใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา เป็นต้น  
                                                 
5 กระทรวงการต่างประเทศ, การฟืน้ฟูความส าคญัระหว่างสหรัฐอเมรกิาและคิวบาอย่างเป็นทางการ (ข่าวส าคัญกรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 4/2558, 22 กรกฎาคม 2558). 
6 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, การปรับนโยบายของสหรัฐฯ ต่อคิวบา (โทรเลขท่ี MEX 212/2560,  
29 มิถุนายน 2560). 
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ในช่วงปี 2551–2561 (ค.ศ. 2008–2018) หลังจากนายราอูลฯ เข้ารับต าแหน่ง
ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรี ต่อจากนายฟิเดลฯ พ่ีชาย แม้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของนโยบายเศรษฐกิจของคิวบาโดยทันที แต่ค่อย ๆ เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจและการผ่อนคลาย
ความเข้มงวดในธุรกิจบางภาค เนื่องจากคิวบาประสงค์ที่จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและหา
แหล่งน าเข้าสินค้าส าคัญในภูมิภาค โดยเริ่มให้นักลงทุนต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและยุโรปเข้ามาลงทุนด้านเหมืองแร่ การท่องเที่ยวและโรงแรม 
การเกษตร น้ ามันและเอทานอล  

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาลงทุนในคิวบาต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ เนื่องจากจะถูกสหรัฐฯ ลงโทษตามมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ เช่น 
สหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้บริษัท Sherritt Internacional ของแคนาดา (อุตสาหกรรมนิกเกิล น้ ามันและก๊าซ) 
ท าธุรกิจในสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวท าธุรกิจในคิวบา แต่ผลประโยชน์ที่ได้จากคิวบาท าให้
บริษัทดังกล่าวท าธุรกิจในคิวบาต่อไป เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท BM ของอิสราเอล บริษัท Pernol–
Ricard ของฝรั่งเศส และบริษัท Imperial Tobacco ของสหราชอาณาจักร7 

นอกจากนี้  รัฐบาลคิวบาริเริ่มนโยบายการขยายการถือครองที่ดินท ากินของ
เกษตรกร และยกเลิกนโยบายจ ากัดการเข้าถึงสินค้าบางประเภทของประชาชน โดยได้อนุญาตให้
ประชาชนคิวบาซื้อสินค้าซึ่งเคยเป็นของต้องห้าม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นดีวีดี และ
อนุญาตให้ซื้อสินค้า เช่น โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ ไอศกรีม น้ าอัดลม บุหรี่ สบู่ และยาสระผม
ได้โดยเสรี8 ซึ่งเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่ลงทุนในคิวบาอยู่แล้ว เช่น 
Nestle, Unilever, Telecom Italy และ Austrian Red Bull เป็นต้น 

คิวบาผลิตอาหารไม่เพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศและจ าต้องน าเข้าอาหาร
จากสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนจ านวนมาก ในปี 2550 (ค.ศ. 2007) คิวบาน าเข้าอาหารเป็นมูลค่าสูงถึง 
2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2551 (ค.ศ. 2008) นายราอูลฯ จึงได้มีนโยบายยกเลิกการห้ามชาวนา
คิวบาซื้ออุปกรณ์และสินค้าส าหรับการเกษตรเพ่ือเป็นการลดกฎเกณฑ์ที่จ ากัดหรือไม่ส่งผลให้ผลผลิต
ด้านอาหารเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลคิวบาไม่ได้เป็นผู้จัดมอบอุปกรณ์ด้านการเกษตรให้แก่
ชาวนานับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 609 

ในปี 2561 (ค.ศ. 2018) คาดว่า เศรษฐกิจคิวบาจะเติบโตร้อยละ 0.7 โดยการส่งออก 
มีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากคิวบาขาดแคลนน้ ามันส าหรับการแปรรูปสินค้าส่งออก รวมทั้งประสบ
ปัญหาราคาน้ าตาลและนิกเกิลตก ขาดเงินสกุลหลัก และการลงทุนจากต่างประเทศลดลง เนื่องจาก

                                                 
7 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, คิวบาจะเปิดตลาดการค้าแตไ่ม่ใช่ส าหรับสหรัฐฯ (โทรเลขท่ี MEX 98/2551, 
25 มีนาคม 2551).  
8 กระทรวงการต่างประเทศ, แฟ้มข้อมูลและประเด็นสนทนาทวิภาค ีนาย Victor Daniel Ramirez Peña 
เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทย เข้าเยีย่มคารวะอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, (3 ธันวาคม 2555). 
9 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, คิวบายกเลิกการหา้มชาวนาซื้ออุปกรณ/์สินค้าส าหรับการเกษตร (โทรเลขท่ี 
MEX 94/2551, 19 มีนาคม 2551). 
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มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ที่ห้ามภาคเอกชนสหรัฐฯ ท าธุรกิจใด ๆ กับบริษัทที่รัฐบาลคิวบา
เป็นเจ้าของ ซึ่งรัฐบาลคิวบาเป็นเจ้าของบริษัทในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจของคิวบา10 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้ปัจจุบันไทยและคิวบายังมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน
ค่อนข้างน้อย (13.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 (ค.ศ. 2017) มูลค่าการค้ามีอัตรา
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59 โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยไปคิวบา ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และเหล็ก ในขณะที่สินค้าน าเข้าที่ส าคัญของไทยจากคิวบา ได้แก่ผลิตภัณฑ์
เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มประเภทน้ าแร่ น้ าอัดลมและสุรา 

1.1.4 สภาวะทางสังคมของคิวบา  
คิวบามีประชากรประมาณ 11 ล้านคน แต่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประชาชนชาว

คิวบาพ่ึงพาสวัสดิการของรัฐ ทั้งในเรื่องการจ้างงานซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการจ้างโดยรัฐบาล และด้าน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีสื่อของรัฐบาลเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวเพียงช่องทางเดียว ประชาชนคิวบามีอัตรา
การรู้หนังสือสูงที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน สังคมคิวบาปลอดภัยไม่มีปัญหา
อาชญากรรม11 เนื่องจากระบบปกครองมีความเข้มงวดและมีโทษสูง 

1.1.4.1 ด้านการศึกษา  
การรณรงค์ด้านการศึกษา (Literary Campaign)  
ภายหลังจากการปฏิวัติในปี 2502 (ค.ศ. 1959) ซึ่งคิวบาได้อิสรภาพจาก

สหรัฐอเมริกานั้น คิวบามีประชากรประมาณ 3 ล้านคน มีอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ 50 
จนกระทั่งปี 2504 (ค.ศ. 1961) คิวบาเริ่มการรณรงค์ด้านการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชน
ชาวคิวบาอ่านออกเขียนได้ทุกคน ปัจจุบัน ประชากรคิวบา จ านวน 11 ล้านคน อ่านออกเขียนได้เกือบ
ร้อยละ 100 โดยเฉลี่ยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยงบประมาณร้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศถูกใช้ไปในด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันคิวบาจึงมีนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยจ านวนกว่า 2,000 คนต่อประชากร 100,000 หัว (เป็นสตรีร้อยละ 53)  

แนวทางในการเรียนการสอนของคิวบามี 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การรณรงค์
ด้านการศึกษาในปี 2504 (ค.ศ. 1961) โดยการฝึกสอนและส่งเด็กและเยาวชนอายุ 10–16 ปี จ านวน
ประมาณ 100,000 คน และครู 250,000 คน ไปสอนหนังสือ รวมทั้งสอนอุดมการณ์เกี่ยวกับการปฏิวัติ
และสังคมนิยมให้ประชาชนที่อยู่ในชนบท และปรับค่ายทหารในเมืองใหญ่ให้เป็นโรงเรียน ต่อมา  
เด็กและเยาวชนดังกล่าวได้กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของนายฟิเดลฯ (2) การเข้าถึงการศึกษาซึ่งไม่มี
ค่าใช้จ่ายในทุกระดับ และสนับสนุนให้ประชาชนทุกคน เช่น เด็กหญิง ลูกจ้างท างานบ้าน/แม่บ้าน 
โสเภณี ชาวนา รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกล เข้าเรียนหนังสือ (3) การให้ความส าคัญแก่ครู 
และใช้แนวทางและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาที่ทันสมัย โดยก่อนที่จะรับเข้าหลักสูตรครุศาสตร์
บุคคลากรที่จะมาเป็นครูต้องมีสมองดี บุคลิกที่ดี มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสังคม และรักเด็ก12 

                                                 
10 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1. 
11 กระทรวงการต่างประเทศ, รายงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของสาธารณรัฐคิวบา และความสมัพันธ์ทวิภาคี
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคิวบา ประจ าปี 2559 (หนังสือท่ี กต 1103/12, 9 มกราคม 2560). 
12 Kronenberg, Clive, “Why Cuba is an education success story and what it can teach Africa” The 
Conversation [Online], (11 December 2015). 
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ธนาคารโลกเห็นว่าระบบการศึกษาของคิวบาซึ่ งมีคุณภาพสูงนั้น  
มียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง มีการลงทุนและมีระบบที่ครอบคลุม โดยมีปัจจัย ดังนี้ (1) ไม่มี
ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาระดับประถมและมัธยม (2) มีการศึกษาและโครงการด้านสาธารณสุขของ
เด็กและนักเรียนที่ครอบคลุม (3) มีโครงการด้านการศึกษานอกโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาใน
โรงเรียน (4) มีกลไกส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน (5) มีการเอาใจใส่บุคลากรด้าน
การศึกษา (6) มีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่แพง (7) ให้ครูและนักเรียนสามารถรับ
แบบเรียนระดับชาติมาใช้ในโรงเรียนท้องถิ่นได้ (8) มีระบบการแข่งขันซึ่งพิจารณาโครงสร้าง  
การแข่งขันอย่างถี่ถ้วน (9) มียุทธศาสตร์ที่เน้นการเข้าถึงนักเรียนในชนบท (10) มียุทธศาสตร์ที่
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในโรงเรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน (11) เน้นการศึกษาเพ่ือ
การรวมตัวทางสังคมและให้ความส าคัญแก่การศึกษา13 

แนวทางการส่งเสริมการศึกษาของคิวบาได้รับการเผยแพร่ไปยัง 28 ประเทศ
แล้ว เช่น ในประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา แคริบเบียน แอฟริกา ยุโรปและประเทศหมู่เกาะ  
โดยเป็นความประสงค์ของคิวบาซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคน อันจะน ามาซึ่งโลกที่ปราศจากความหวาดกลัว 
ความไม่รู้และโรคภัยไข้เจ็บ14 

1.1.4.2 ด้านการกีฬา  
ในช่วงที่สหรัฐฯ ปกครองคิวบาระหว่างปี 2441–2445 (ค.ศ. 1898–1902) นั้น 

สหรัฐฯ ได้มีบทบาทในการวางระบบการศึกษาในคิวบา และในขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมการเล่นกีฬา
เพ่ือพัฒนาร่างกายและสุขภาพ กีฬาที่ได้รับความนิยมล าดับต้น ๆ ในคิวบา ได้แก่ เบสบอล มวยสากล
ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสังคมนิยมของคิวบา ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วิ่ งแทร๊กแอนด์ฟีลด์ 
และวอลเล่ย์บอล ทั้ งนี้  ตามแบบประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยม เช่น  
อดีตสหภาพโซเวียต อดีตเยอรมันตะวันออก และจีนนั้น คิวบาให้ความส าคัญแก่ชัยชนะด้านกีฬาและ
น ามาใช้ในการส่งเสริมความภาคภูมิใจของชาติ โดยเฉพาะมวย ซึ่งเป็นกีฬาที่มีความ เกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิวัติคิวบา และเบสบอล ซึ่งคิวบาใช้โฆษณาชวนเชื่อและข่มสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ได้รับ
ความนิยมในสหรัฐฯ อย่างมาก  

ในอดีต รัฐบาลคิวบาไม่อนุญาตให้มีนักกีฬาอาชีพ นักกีฬาในคิวบามีสถานะ
เป็นนักกีฬาสมัครเล่นแต่ก็สามารถคว้าชัยชนะการแข่งขันเบสบอลชิงแชมป์โลก 18 ครั้ง ในช่วงปี 
2504–2548 (ค.ศ. 1961–2005) และได้รับเหรียญทอง 3 เหรียญ ในช่วงปี 2535–2547 (ค.ศ. 1992–
2004) ในกีฬาโอลิมปิกส์  

ในปี 2556 (ค.ศ. 2013) รัฐบาลคิวบาเริ่มอนุญาตให้นักกีฬาได้รับรายได้
จากการแข่งขันและเล่นในประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งส่งออกครูผู้ฝึกสอนกีฬาเพ่ือหารายได้เข้าประเทศซึ่ง
รัฐบาลเก็บร้อยละ 20 ครูผู้ฝึกสอนได้รับร้อยละ 8015 ส าหรับไทย คิวบาเคยส่งครูผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล

                                                 
13 Gasperina, Lavinia, “The Cuban educational system lessons and dilemmas” (English), The 
World Bank (31 July 2000).  
14 Kronenberg, Clive, Ibid. 
15 Longman, Jeré, “Under Fidel Castro, Sport Symbolized Cuba’s Strength and Vulnerability,” The 
New York Times [Online], (27 November 2016).  
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ให้นักกีฬาไทย รวมทั้งนาย Juan Fontanills Quesada ผู้ที่ฝึกสอนนายสมรักษ์  ค าสิงห์ จนได้รับ
รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกส์ ครั้งที่ 26 เมื่อปี 2539 (ค.ศ. 1996) ที่
เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นักเรียนไทยได้รับทุนจากรัฐบาลคิวบาไปเรียนที่คิวบาใน
ด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ า ยูโด มวยสากล เป็นต้น  

1.1.4.3 ด้านสาธารณสุข 
1) ด้านการแพทย์  

คิวบาผลิตแพทย์ได้จ านวนมาก ปัจจุบัน มีแพทย์ 7.7 คนต่อประชากร 
1,000 คน (หรือเท่ากับแพทย์ 1 คนต่อประชากร 122 คน) และใช้งบประมาณร้อยละ 27 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์คิวบา (University of Medical 
Sciences of Havana) มีนักศึกษาประมาณ 36,000 คน ร้อยละ 30 เป็นนักศึกษาต่างชาติ เปิดสอน
ด้านการแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เน้นด้านการส่งเสริม ป้องกัน และการเรียนรู้
บริบทชุมชน ควบคู่กันการรักษาและฟ้ืนฟู รวมทั้งจะต้องฝึกงานจริงในชุมชนตั้งแต่เข้าศึกษาปีที่ 1  

นอกจากจะมีแพทย์จ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนประชากรแล้ว คิวบา
ยังสามารถส่งแพทย์ไปช่วยเหลือในต่างประเทศได้ ในปัจจุบัน คิวบาได้ส่งแพทย์จ านวนรวม 50,000 คน  
ไป 67 ประเทศ16 ส าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ณ ปี 2547 คิวบาส่งแพทย์และ
พยาบาล 50 คน ไปช่วยเหลือลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน 40 ทุน17 

ที่ผ่านมา ในปี 2544 (ค.ศ. 2001) ไทยเคยขอให้คิวบาส่งแพทย์คิวบา 
จ านวน 30 คน มาร่วมโครงการ Family Doctor ในไทย โดยจะให้เงินตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
และบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับคิวบาปีละ 1 ครั้ง และคิวบาได้เตรียมรายชื่อแพทย์ที่จะส่ งมาไทย
รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาเตรียมการในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2547 (ค.ศ. 2004) กระทรวง
สาธารณสุขไทยได้ขอให้ระงับโครงการเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง18 

แม้รายได้ของแพทย์คิวบาในประเทศเฉลี่ยประมาณ 64 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน (รายได้ต่อหัวของชาวคิวบาเฉลี่ย 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) แต่เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ท ารายได้ให้แก่รัฐบาลคิวบาประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากการส่งคณะแพทย์คิวบาไป
ต่างประเทศ ทั้งนี้ แพทย์ชาวคิวบาที่ถูกส่งไปท างานในต่างประเทศจะได้รับเงินเดือนมากกว่าท างาน
ในคิวบาและรัฐบาลคิวบาจะได้เก็บรายได้ดังกล่าวเข้ารัฐประมาณร้อยละ 3019 
                                                 
16 เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทย คนปัจจุบัน (นาย Hector Condé Almeda) กล่าวในงานสมัมนา
วิชาการในหัวข้อ Bilateral Cooperation between Thailand and Cuba in the 60 Years of Diplomatic 
Relations วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการตา่งประเทศ) 
17 กระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ (บันทึกท่ี 
1103/281/2547, 27 กุมภาพันธ์ 2547). 
18 กระทรวงการต่างประเทศ, ประเด็นสนทนาระหว่าง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนาย 
Ramon Ignacio Ripoli Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
คิวบา (15 มีนาคม 2547). (เอกสารลับ). 
19 Warner, Rich, “Is the Cuban healthcare system really as great as people claim?,” The 
Conversation [Online], (30 November 2016).  
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ระบบการแพทย์คิวบาได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศและมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระบบของประเทศพัฒนาแล้ว แม้ว่าจะมีงบประมาณจ ากัดและได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการคว่ าบาตรโดยสหรัฐฯ นอกจากนี้ การแพทย์คิวบายังเน้นการแพทย์เชิง
ป้องกัน และมีการเชื่อมโยงระหว่างการสาธารณสุขและการวิจัยพัฒนาซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง  
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization–WHO) จึงให้ความเห็นโดยเน้นว่า ประเทศก าลัง
พัฒนาซึ่งมีงบประมาณจ ากัดก็ยังสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน
ทุกภาคสังคมได้หากมเีจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะให้คนเป็นศูนย์กลางของโครงการพัฒนา20 

อย่างไรก็ตาม โดยที่คิวบาถูกสหรัฐฯ คว่ าบาตรฯ มาเป็นเวลานาน 
แพทย์คิวบาจึงมีความช านาญการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ใช้ยาที่ผลิตในคิวบาได้ (คิวบาไม่ยอมรับการ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จึงผลิตยาชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในสหรัฐฯ เป็นยา generic ได้ใน
ราคาย่อมเยา) และมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทันสมัย ซึ่ง  
สืบเนื่องมาจากการที่แพทย์คิวบาไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ที่
ทันสมัยได้เท่ากับแพทย์ในประเทศอ่ืน21 

2) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของคิวบาให้ความส าคัญแก่สาขา

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยส่งเสริมความเป็นเอกเทศของประเทศก าลังพัฒนาในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (South–South 
Cooperation) 22 

ภายหลังการปฏิวัติในปี 2502 (ค.ศ. 1959) คิวบาให้ความส าคัญแก่
ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาขาที่เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับด้านสาธารณสุข รวมทั้ง
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ซึ่งตั้งแต่ปี 2524 (ค.ศ. 1981) เป็นต้นมานั้น คิวบาได้จัดตั้ง
และส่งเสริมโครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จนปัจจุบันมีสถาบันวิจัยและ/หรือผลิตเวชภัณฑ์ในด้านนี้
จ านวนมาก ส าหรับเวชภัณฑ์ ปัจจุบันคิวบามีสิทธิบัตรยาจ านวนกว่า 100,000 ฉบับ  ซึ่งบางชนิด 
มีเฉพาะในคิวบาเท่านั้น 

3) ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของไทยสนใจที่จะ

ท าการวิจัยร่วมกับคิวบา โดยได้หารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ของคิวบาในปี 2545 (ค.ศ. 2002) แล้ว 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการด าเนินการต่อเนื่องแต่อย่างใดเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกัน โดยคิวบา

                                                 
20 Lamrani, Salim, “Cuba’s Health Care System: a Model for the World,” Huffington Post [Online] 
(8 October 2014).  
21 Peterson, George, “Why are Cuban doctors so much more medically skilled than their U.S. 
counterparts?,” Quora [Online], (27 March 2018). 
22 เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย คนปัจจุบัน (นาย Hector Condé Almeda) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการใน
หัวข้อ Bilateral Cooperation between Thailand and Cuba in the 60 Years of Diplomatic Relations 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการต่างประเทศ  
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ประสงค์จะมีความร่วมมือกับไทยเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า แต่ไทยประสงค์ผลด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่ไม่หวังผลก าไรทางธุรกิจ23 

ในปี 2560 (ค.ศ. 2017) ไทยกับคิวบามีความร่วมมือในด้านนี้ โดยมี
การลงนามระหว่างบริษัท Siam Bioscience ของไทยกับ Center for Molecular Immunology ของคิวบา 
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เพ่ือจัดตั้งการร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนา ผลิตและขาย biopharmaceuticals ที่มี
ศักยภาพในประเทศอาเซียน24 

1.1.4.4 ด้านการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศที่ส าคัญที่สุด

ของคิวบา โดยที่ไทยมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ คิวบาจึงประสงค์จะร่วมมือกับไทยในสาขาด้านการ
ท่องเที่ยวและเสนอให้จัดท าความตกลงระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ของไทยขอชะลอการจัดท าความตกลงด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2547 (ค.ศ. 2004) ทั้งนี้ คิวบายังคง
ประสงค์ให้มีการลงทุนจากไทยในด้านนี้รวมทั้งในกิจกรรมโรงแรมคิวบา และประสงค์ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)25 

คิวบามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ส าหรับสาขาท่ีคิวบามี
ความเชี่ยวชาญ เช่น โรคตาบอดกลางคืน การพักฟ้ืนเยียวยาด้านจิตเวช และการบ าบัดผู้ติดยา คิวบา
ประสงค์จะเรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจากไทย ซึ่งข้อเสนอของไทยให้มี 
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างกันได้รับความสนใจจากฝ่ายคิวบา อย่างไรก็ตาม 
มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ก็ยังคงเป็นอุปสรรคในการขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ของคิวบา เนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่สามารถเรียกร้องประกันได้หากเป็นบริษัทประกันในเครือ
สหรัฐฯ26 

ปัจจุบันคิวบามีนักท่องเที่ยวประมาณ 3 ล้านคนต่อปี (ในปี 2552 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนคิวบา 2.4 ล้านคน จากแคนาดา ยุโรป และประเทศลาติน
อเมริกา) ส าหรับนักท่องเที่ยวคิวบาที่เดินทางมาไทยในปี 2552 มีจ านวน 259 คน27 ในปี 2559 มี
จ านวน 417 คน และในปี 2560 มีจ านวน 468 คน28 
  

                                                 
23 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 18. 
24 เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย คนปัจจุบัน (นาย Hector Condé Almeda) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการใน
หัวข้อ Bilateral Cooperation between Thailand and Cuba in the 60 Years of Diplomatic Relations 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการต่างประเทศ 
25 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 18. 
26 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, รายงานการด าเนินโครงการศึกษาลู่ทางทางเศรษฐกิจ ประเทศคิวบา  
(โทรเลขท่ี MEX 67/2555 8 มีนาคม 2555) 
27 กระทรวงการต่างประเทศ, สรุปบนัทึกการสนทนาระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
(นายธีระวัฒน์ ศิริวณัสาณฑ์) กับ ฯพณฯ นายลาซาโร เอร์เรรา มารต์ีเนซ เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทย 
(13 มกราคม 2554).  
28 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1. 
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1.1.4.5 ความร่วมมือด้านวิชาการ 
ความร่วมมือด้านวิชาการเป็นสาขาที่ทั้งคิวบาและไทยให้ความส าคัญ  

โดยในส่วนของไทย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเสนอให้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี (Annual 
International Training Courses–AITC) ซึ่งเป็นทุนระยะสั้นในด้านต่าง ๆ คิวบาแจ้งความประสงค์
จะเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเกษตร การก่อสร้างและพลังงานทดแทน และไทย
สนใจเรียนรู้จากฝ่ายคิวบาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์ การแพทย์และ
สาธารณสุข รวมทั้งกีฬา29 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้รับทุนคิวบาที่ได้รับทุน Annual International Training Courses (AITC) ระหว่างปี 

2556–2561 (ค.ศ. 2013–2018) 
 

หลักสูตร 2556 
(2013) 

2557 
(2014) 

2558 
(2015) 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

1.  Waste Management for Sustainability 
(5–24 September 2013) 

1      

2.  Global Warming Mitigation and 
Adaption by Balancing Sustainable 
Energy Management  
(9–25 July 2014) 

 2     

3.  Green Freight and Logistics 
Development  
(31 July–10 August 2017) 

    1  

4. R & D in Postharvest and Processing 
Technology for food Security 

    1  

5.  Food Security–Postharvest, 
Processing and Quality Assurance 
of Selected Agro–Industrial Products 

     1 

6.  Moving towards SDGs via Corporate 
Social Responsibility and Sufficiency 
Economy Philosophy 

     1 

รวมทั้งสิ้น 7 ราย 1 2 – – 2 2 
ที่มา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

                                                 
29 กระทรวงการต่างประเทศ, แฟ้มประกอบการหารือ ระหว่างนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ กับนายบิกตอร์ ดาเนยีล รามเิรซ เปญา (H.E. Mr. Victor Daniel Ramirez Peña) เอกอัครราชทูต
คิวบาประจ าประเทศไทย ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยีย่มคารวะเนื่องจากพ้นหน้าท่ี (19 ตุลาคม 2559). 
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1.1.5 นโยบายต่างประเทศของคิวบาต่อไทย–การเปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบา
ประจ าไทย  

คิวบามีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และคณะผู้แทนถาวรคิวบาใน
ประเทศต่าง ๆ จ านวนประมาณ 150 แห่งทั่วโลก30 ซึ่งถือว่า มีจ านวนมากส าหรับประเทศขนาดเล็ก
เช่นคิวบา ส าหรับไทย รัฐบาลคิวบามีด าริเปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย แต่หลังเหตุการณ์
วันที่ 11 กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11 ที่สหรัฐอเมริกา) นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนคิวบา
น้อยลง ท าให้สถานการณ์ทางการเงินของคิวบาไม่เอ้ืออ านวยจึงเลื่อนการเปิดสถานเอกอัครราชทูต
ออกไปก่อน  

ฝ่ายคิวบาริเริ่มกระบวนการขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทยอีกครั้ง 
โดยมีเป้าประสงค์ให้เริ่มท าการได้ภายในปี 254631 และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 รัฐมนตรีต่างประเทศ
ในขณะนั้น (นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย) ได้เห็นชอบในหลักการให้เปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบา
ประจ าไทย โดยค านึงถึงข้อพิจารณา ดังนี้ 

1) ข้อพิจารณาด้านบวก เช่น (1) ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมายาวนาน  
(2) ความส าคัญที่คิวบาให้แก่ไทยเพ่ิมขึ้นในการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่ ไทยแทนที่จะใช้ 
สถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ ากัมพูชาครอบคลุมไทย (อนึ่ง ในปี 2546 นอกจากท่ีกัมพูชา คิวบามี
สถานเอกอัครราชทูตประจ าลาว เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียแล้วด้วย) (3) ความร่วมมือที่มีอยู่
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนกีฬา การฝึกอบรมแพทย์ รวมทั้งการลงนาม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission) 
ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น  

2) ข้อพิจารณาด้านลบ ได้แก่ ความเสี่ยงที่คิวบาจะใช้ไทยเป็นฐานในการต่อต้าน
หรือโฆษณาโจมตีประเทศคู่ปรปักษ์ (สหรัฐฯ) หรือท าการที่เป็นภัยต่อไทย ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกประมวลได้ว่า ผู้แทนทางการทูตคิวบาไม่เคยกระท าการที่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐผู้รับยกเว้นการเผยแพร่บทความหรือเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ไม่รุนแรง ยกเว้นกรณีในสหรัฐฯ ซึ่งคิวบามีการกระท าที่เป็นภัยต่อความมั่ นคงของสหรัฐฯ 
นอกจากนี้ มีความห่วงกังวลกรณีผู้แทนทางการทูตคิวบาจะให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทู ต
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ32 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ที่ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นชอบให้เปิด
สถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย โดยมีความเห็นต่อข้อพิจารณาด้านลบว่า การเผยแพร่บทความ
หรือโฆษณาชวนเชื่อนั้นไม่จ าเป็นต้องผ่านช่องทางทางการทูต โดยอาจใช้ช่องทางอ่ืน เช่น ทาง
อินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ ไทยมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องการใช้ไทยเป็นฐานในการโจมตีประเทศที่สามและ
การกระท าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความม่ันคงของไทย ประกอบกับการกระท าของคิวบามุ่งเฉพาะต่อสหรัฐฯ 

                                                 
30 Wikipedia, “List of Diplomatic Missions of Cuba,” [Online], (May 2017). 
31 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, กต. คิวบาประสงค์จะส่ง จนท เยือนไปไทยเพื่อเตรยีมการเปิด สอท.  
(โทรเลขด่วน ที่ MEX142/2546, 19 พฤษภาคม 2546). 
32 กระทรวงการต่างประเทศ, บันทึกประธานส าหรับการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อพิจารณาค าขอเปิด
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐควิบาประจ าประเทศไทย (24 กันยายน 2546). 
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และส าหรับกรณีผู้แทนทางการทูตคิวบาจะใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ไม่เป็นภัยร้ายแรงด้านความมั่นคง ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
มีหน้าที่สอดส่องดูแลต่อไป33 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 รัฐบาลคิวบาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย
อย่างเป็นทางการ34 เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทยคนปัจจุบัน ได้แก่ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา 
(Hector Condé Almeda) 

1.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา 
ตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี 2501 (ค.ศ. 1958) เป็นเวลา 60 ปี 

ไทยประเมินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับคิวบาในระดับปกติ ไทยกับคิวบาไม่ได้มีการติดต่อระหว่างกันมาก 
แต่ไม่ได้มีปัญหา ไทยไม่ได้ให้ความส าคัญแก่คิวบา และคิวบาก็ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่ไทย ทั้งด้วย
เหตุผลด้านความห่างไกลระหว่างกันในด้านระยะทาง และด้านวัฒนธรรม ซึ่งคิวบาได้รับวัฒนธรรม 
มาจากสเปนในฐานะประเทศอดีตเจ้าอาณานิคม 

1.1.6.1 การริเริ่มการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา  
ตั้งแต่ปี 2543 (ค.ศ. 2000) ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบาได้

พัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเพ่ิมขึ้น เช่น 
รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศในขณะนั้น (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร) ได้เดินทางเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการ 
ในเดือนมีนาคม 254335 และนาย José Armando Guerra Menchero รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ
คิวบาเยือนไทย ระหว่างวันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้น  

การค้าระหว่างไทยกับคิวบาในช่วงปี 2543 มีมูลค่า 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ปี 2554 มีมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2545 มีมูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ามาโดยตลอด36 

1.1.6.2 ยุทธศาสตร์ไทยต่อคิวบาช่วงก่อนปี 2551 ซึ่งนายฟิเดลฯ เป็นประธานสภา
แห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งคิวบา 

1) ยุทธศาสตร์ของไทยต่อคิวบาในช่วงปี 2545  
ยุทธศาสตร์ไทยต่อคิวบามีเป้าประสงค์ ดังนี้ (1) ผลประโยชน์ทาง

การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non–Aligned 
Movement–NAM) ซึ่งคิวบามีบทบาทสูง รวมทั้งในกรอบ Forum for East Asia–Latin America 
Cooperation (FEALAC) ซึ่งไทยมีบทบาทแข็งขันประสานงานกับคิวบาอย่างใกล้ชิด (2) การร่วมลงทุน
ผลิตสินค้าแปรรูปจากน้ าตาล โดยเฉพาะเหล้ารัม (3) ความรู้ด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ 
การผลิตสมุนไพร (4) ทุนการศึกษาด้านภาษาสเปน (5) ครูผู้ฝึกสอนกีฬา เช่น มวยสากล กรีฑา 
วอลเลย์บอล ยูโด เป็นต้น  

                                                 
33 กระทรวงการต่างประเทศ, สรุปผลการประชุมหน่วยงานดา้นความมั่นคงเพ่ือพิจารณาค าขอเปิดสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจ าประเทศไทย (24 กันยายน 2546). (เอกสารลับ). 
34 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 17. 
35 กระทรวงการต่างประเทศ, ยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเทศคิวบา (27 มกราคม 2545). 
36 กระทรวงการต่างประเทศ, สรุปสถานะความสมัพันธ์ไทย–คิวบา (กรกฎาคม 2546). 
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จากการประเมินของฝ่ายไทยเองเห็นว่าคิวบาต้องการ (1) พันธมิตร
ในภูมิภาคนอกเหนือจากพันธมิตรในอินโดจีนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน (กัมพูชา ลาว เวียดนาม) และ
พันธมิตรในกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (อินโดนีเซีย มาเลเซีย) โดยมีด าริเปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบา
ประจ าไทย (2) การสนับสนุนในกรอบสหประชาชาติ (3) การค้าการลงทุน (4) การผลิตและจ าหน่าย
เวชภัณฑ์ในไทย (5) ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (6) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม (7) การแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านการเกษตร รวมทั้งการปลูกข้าว และ (8) ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว  

สืบ เนื่ องจากมาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ โดยสหรัฐฯ  
ซึ่งนอกจากท าให้การส่งสินค้าจากสหรัฐฯ ไปคิวบาถูกจ ากัดแล้ว ยังส่งผลให้การด าเนินธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ไม่สามารถท าได้ ดังนั้น ส าหรับแผนระยะสั้น (0–3 ปี) ไทยจึง
ไม่สามารถเน้นส่งเสริมการค้าการลงทุนกับคิวบา ดังนั้น ยุทธศาสตร์ไทยต่อคิวบาในช่วงนี้ จึงเน้น  
ความร่วมมือทางการเมือง วัฒนธรรมและวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การแลกเปลี่ยน
นักเรียนนักศึกษาด้านวัฒนธรรมและการกีฬา การจัดท าความตกลงหรือกลไกความร่วมมือเพ่ิมขึ้น 
การส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรหรือสถาบัน เช่น สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงฮาวานา และ 
สถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เป็นต้น ส าหรับ  
แผนระยะกลาง (3–5 ปี) ไทยมีเป้าประสงค์จะเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา โดยเป็น
ส านักงานขนาดเล็ก และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปตั้งส านักงานในคิวบาด้วย37 

2) ยุทธศาสตร์ของไทยต่อคิวบาในช่วงปี 2547 
ด้านการเมือง ไทยเน้นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับคิวบา 

เพ่ือผลในการหาเสียงในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งในกลุ่ม NAM ซึ่งคิวบามีบทบาทที่โดดเด่น และ
โดยที่ไทยเห็นว่าคิวบามีระดับการพัฒนาต่ ากว่าไทย จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริม
ความรู้สึกที่ดีต่อไทยในหมู่ผู้น าและประชาชนชาวคิวบา โดยหวังผลในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและ
สิทธิประโยชน์ในอนาคต38 

ด้านเศรษฐกิจ ไทยเน้นการส่งเสริมสินค้าในลักษณะรัฐต่อรัฐโดย
ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เช่น ข้าว ซึ่งคิวบาขาดแคลน รวมทั้งส่งเสริมให้คิวบาน าเข้าสินค้าไทย
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งให้เป็นแหล่งรองรับการย้ายฐานการลงทุนการผลิตจากไทยมาคิวบาเพ่ือกระจายไปยัง
ตลาดใกล้เคียง ในด้านการน าเข้า เน้นการน าเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คิวบาเชี่ยวชาญเพ่ือผล 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีในไทย เช่น การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ซิการ์ เครื่องจักรส าหรับ
อุตสาหกรรมน้ าตาล รวมทั้งสร้างพันธมิตรกับคิวบาเพ่ือประโยชน์ในการต่อรองทางการค้า39 

ด้านความร่วมมือด้านการพัฒนา ไทยประสงค์จะมีความร่วมมือด้าน
การพัฒนากับคิวบา โดยสนใจเรียนรู้ด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งคิวบามีความก้าวหน้าสูง 
และพร้อมแลกเปลี่ยนกับคิวบาในด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเพาะปลูกข้าว 
                                                 
37 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 35. 
38 กระทรวงการต่างประเทศ, ประเด็นสนทนาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงการลงทุนต่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจควิบา วันท่ี 15 มีนาคม 2547 (เอกสารลับ). 
39 เพิ่งอ้าง. 
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และด้านการประมง โดยเฉพาะด้านการเพาะเลี้ยงปลาดุก กุ้ งและสัตว์น้ าชายฝั่ง รวมทั้งให้มี Joint 
Venture ในการผลิตอาหารสัตว์น้ าส าหรับกุ้งและปลา อุตสาหกรรมห้องเย็น การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์น้ า ซึ่งคิวบาสนใจและไทยมีความเชี่ยวชาญ40 

1.1.6.3 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยในช่วงปี 2551–2561 ในช่วงที่
นายราอูลฯ เป็นประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรี 

1) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา41 
แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาในช่วงปี 2551–2561 ก าหนด

ประเทศที่มีบทบาทส าคัญ (key players) 5 ประเทศ ได้แก่ (1) บราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง และมีบทบาทน าในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา (2) เม็กซิโก ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และด้านเศรษฐกิจ แต่ไม่เน้นใกล้ชิดกับประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา (3) อาร์เจนตินา ซึ่งให้ความส าคัญแก่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และมี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทดแทน (4) ชิลี ซึ่งมีนโยบายการค้าที่เสรีที่สุดใน
ลาตินอเมริกา มี เป้าหมายเป็นประตู เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคลาตินอเมริกากับเอเชีย และ  
(5) เวเนซุเอลา ซึ่งมีแหล่งน้ ามันส ารองขนาดใหญ่ใช้เป็นกลไกในการด าเนินความสัมพันธ์ (oil 
diplomacy) เป็นปรปักษ์กับสหรัฐฯ และเป็นพันธมิตรที่ส าคัญของคิวบา 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ประเมินศักยภาพของภูมิภาคลาตินอเมริกาให้เป็น
ตลาดใหม่ของไทย เนื่องจากมีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน และเป็นสมาชิกการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ เช่น ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Mercado Comun del Sur–MERCOSUR), 
ประชาคมแอนเดียน (ANDEAN Community) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Caribbean 
Community and Common Market–CARICOM) เป็นต้น การเป็นแหล่งทรัพยากรและสินค้า
วัตถุดิบ การเป็นตลาดท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากลาตินอเมริกามีประชากรที่มีรายได้สูงและนิยม
เดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ ไทยประสงค์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิชาการ รวมทั้งสร้างแนวร่วม
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ  

คิวบาตั้งอยู่ในภูมิภาคแคริบเบียน ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา แต่คิวบาไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม CARICOM (ทุกประเทศใน
แคริบเบียนเป็นสมาชิกยกเว้นคิวบา) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาในช่วงเวลานี้ยังไม่ได้ระบุ
ถึงคิวบาในแผนอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นในเรื่องการด าเนินการในเวทีการเมืองระหว่างประเทศซึ่ง
คิวบามีบทบาทแข็งขัน และความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคิวบา  

การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา42 กรณี
คิวบา ในช่วงเวลา 2551–2561 ไทยกับคิวบามีความร่วมมือที่ส าคัญระหว่างกันในด้าน (1) การกีฬา 
โดยรัฐบาลคิวบาได้ส่งผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลมาไทย และให้ทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยไปศึกษาใน
สถาบันกีฬาคิวบาในสาขาว่ายน้ าและยูโด และ (2) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม โดย
ภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัท Siam Bioscience จ ากัด ได้ลงนามความตกลงกับบริษัท CIMAB S.A. 
                                                 
40 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 18.. 
41 กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลเพื่อด าเนินโครงการงบทีมประเทศไทย (โทรเลขที่ 1103/187, 8 สิงหาคม 2554). 
42 เพิ่งอ้าง.  
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ของคิวบาเพ่ือร่วมกันพัฒนายาส าหรับรักษาโรคมะเร็ง ท าให้ไทยได้รับลิขสิทธิ์ซื้อยาและเทคโนโลยี 
การผลิตยาจากคิวบา 15 ปี  

2) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2561–2565)43 
จากแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา และการด าเนินการตามแผน

ในช่วงปี 2551–2561 กระทรวงการต่างประเทศได้ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค (พ.ศ. 2561–2565) 
โดยส าหรับภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ระบุให้คิวบาเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศหลัก  
จากประเทศในภูมิภาคนี้รวม 33 ประเทศ44 เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยที่ดีในระดับรอง45 
และเป็นประเทศกลุ่มที่ 3 ซึ่งไทยควรผลักดันให้มีความร่วมมือแบบหุ้นส่วนให้มากขึ้นหรือยกระดับให้
เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  

1.1.6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา ช่วงปี 2551–2561 ซึ่งนายราอูลฯ 
เป็นประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งคิวบา  

เมื่อคิวบาเริ่มปรับนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะการสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ ในปี 2559 (ค.ศ. 2016) ในช่วงที่นายราอูลฯ เป็นผู้น าแห่งคิวบานั้น 
กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นศักยภาพของคิวบา ดังนั้น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค ลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน (2561–2565) จึงก าหนดให้คิวบาเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศหลักในภูมิภาคดังกล่าว
ข้างต้น โดยมุ่งใช้โอกาสในช่วงเวลาที่คิวบาอยู่ระหว่างการปรับความคิดและนโยบายต่อสหรัฐฯ  
ซึ่งอาจจะน าไปสู่การปรับเปิดประเทศต่อไปในอนาคตนั้น มุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
คิวบาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้ไทยเข้าไปสร้างความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์กับคิวบาทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  

1) กลไกหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบา  
(1) Joint Commission  

ตั้ งแต่ ปี  2 545  ไทยกั บ คิ วบ า เคยมี ก รอบ การป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการร่วมไทย–คิวบา (Joint Commission–JC) ซึ่งเป็นกลไกติดตามการดูแลและก าหนด
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยมีหัวหน้าคณะในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
ตามความตกลงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับคิวบา ลงนามเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ที่กรุงฮาวานา ซึ่งได้จัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี 2547 และ 2549 และ
ครั้งที่ 3 มีก าหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2552 ที่ไทย แต่ฝ่ายคิวบาได้เปลี่ยนนโยบายโดยยกเลิกการจัด 
JC กับทุกประเทศ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

(2) Consultations  
ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการหารือทวิภาคีในลักษณะการปรึกษาหารือ

กัน (Consultations) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับ

                                                 
43 กระทรวงการต่างประเทศ, (ร่าง) แผนยุทธศาสตรร์ายภมูิภาค (พ.ศ. 2561–2565) (เอกสารลับ). 
44 12 ประเทศหลักในภูมภิาคลาตินอเมริกา ประกอบด้วย บราซิล เมก็ซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เปรู โคลอมเบีย คิวบา 
เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ สาธารณรฐัโดมินิกัน ตรินิแดดและโตเบโก และจาเมกา 
45 ประเทศท่ีมีความสมัพันธ์กับไทยในระดับที่ดมีาก ได้แก่ เปรู ชิลี โคลัมเบยี ประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับไทยใน
ระดับที่รองลงมา ได้แก่ บราซลิ เม็กซิโก ปานามา คิวบา และเอกวาดอร ์
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กระทรวงการต่างประเทศคิวบา ทดแทน JC ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป โดยได้จัดการประชุม Consultations 
ไทย–คิวบา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่กระทรวงการต่างประเทศคิวบา โดยได้หารือเกี่ยวกับ 
(1) การหาเสียง UNSC, ITLOS, CPRD, UNESCO (2) ความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งคิวบาประสงค์จะ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) การโรงแรมและการเกษตร และ
ฝ่ายไทยสนใจจะเรียนรู้สาขาเภสัชกรรม การแพทย์และการสาธารณสุข และกีฬา (3) การแลกเปลี่ยน
การเยือนระดับสูง (4) ความตกลงที่คั่งค้าง (5) การเป็นประตู (gateway) เข้ามายังภูมิภาคให้แก่กันและกัน 
และ (6) ความประสงค์ของคิวบาให้ไทยเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา46 

2) การเปิดส านักงานผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลไทย ณ กรุงฮาวานา 
(1) การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงฮาวานา และการแต่งตั้ง

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงฮาวานา (นาย Jorge Manuel Vera González) เป็นผู้แทนของรัฐบาลไทย
ในคิวบา  

ในช่วงปี  2544 (ค.ศ. 2001) ที่ ไทยกับคิวบาอยู่ระหว่าง 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั้น คิวบาอยู่ระหว่างพิจารณาเปิด 
สถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าไทย (ซึ่งในที่สุดเปิดในเดือนมกราคม 2547 (ค.ศ. 2004)) และใน
ส่วนของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้ เสนอให้จัดตั้งส านักงานผู้แทนไทยในคิวบา  
โดยอาจเป็นส านักงานขนาดเล็กและอาศัยที่ท าการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงฮาวานา เป็น
ที่ตั้งส านักงาน เพ่ือเป็นการน าร่องการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
ในที่สุดไม่ได้จัดตั้งส านักงานทางการทูตดังกล่าว  

(2) การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา  
คิวบามีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศ

ต่าง ๆ ตั้งอยู่ในกรุงฮาวานา คิวบา จ านวน 110 แห่ง47 รวมทั้งของประเทศในอเมริกาเหนือและใต้ 
ทุกประเทศ ประเทศยุโรปเกือบทุกประเทศ ประเทศเอเชียและแอฟริกาจ านวนมาก ส าหรับประเทศ
อาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตในคิวบาแล้ว ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซียและเวียดนาม 
โดยไทย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ไม่มีส านักงานผู้แทนทางการทูตในคิวบา 
(ฟิลิปปินส์เคยมีสถานเอกอัครราชทูตที่คิวบา แต่ได้ปิดไปด้วยเหตุผลด้านงบประมาณ)48 

คิวบาประสงค์ให้ไทยเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา 
โดยย้ าความประสงค์ท่ีจะให้ไทยไปเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานาในหลายเวที49 และหลาย

                                                 
46 กระทรวงการต่างประเทศ, แฟ้มประกอบการหารือ ระหว่างนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายบรโูน เอดูอารโ์ด โรดริเกซ  
ปาริญา (H.E. Mr. Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบา ในโอกาส
เดินทางเยือนสาธารณรัฐคิวบาเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุม Consultations ไทย–คิวบา ครั้งท่ี 1 (กระทรวง
การต่างประเทศคิวบา, 8 เมษายน 2559). 
47 Wikipedia, “List of Diplomatic Missions in Cuba,” [Online], (June 2018). 
48 กระทรวงการต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 2. 
49 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, การเตรียมการประชุม JC ไทย–คิวบา ครั้งท่ี 2 (โทรเลขด่วน ที่ 
MEX25/2549, 19 มกราคม 2549). 
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โอกาส โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2547 (ค.ศ. 2004) เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปีที่คิวบาเปิดสถานเอกอัครราชทูต
คิวบาประจ าไทย โดยคิวบาเห็นว่าการมีสถานเอกอัครราชทูตจะช่วยส่งเสริมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคี
ระหว่างไทยกับคิวบาและกระตุ้นให้มีการค้าระหว่างกันเพ่ิมมากขึ้น  

ในส่วนของไทย รัฐบาลไทยเห็นความส าคัญของประเทศใน
ภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกากลางในฐานะตลาดใหม่ และเคยมีด าริเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงฮาวานา คิวบา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงการากัส เวเนซุเอลา แต่ต่อมา ด้วยเหตุผลด้าน
การเมือง/ผลประโยชน์ของประเทศ ไทยได้ปรับนโยบายไปให้ความส าคัญแก่ภูมิภาคเอเชียกลางและ
แอฟริกา และได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา คาซัคสถาน เมื่อเดือนกันยายน 2555 และ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โมซัมบิก เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 แทน  

ในปี 2559 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับคิวบามีจ านวน 7.85 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ50 และมีจ านวนคนไทย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในคิวบาไม่มาก 
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากคิวบาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกีฬา ดังนั้น การเปิดสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา จึงยังไม่ใช่วาระเร่งด่วนในช่วงนั้น  

(3) ความต้องการน าเข้าข้าวของคิวบา  
คิวบาน าเข้าข้าวไทยตั้งแต่ปี 2541 (ค.ศ. 1998) แต่ไม่ได้น าเข้า

เป็นการสม่ าเสมอ เช่น ในปี 2549 (ค.ศ. 2006) คิวบาน าเข้าข้าวไทย จ านวน 26,250 ตัน (มูลค่า 7.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แล้วเว้นช่วงจนถึงปี 2553 (ค.ศ. 2010) ซึ่งคิวบาน าเข้าข้าวไทยจ านวน 500 ตัน  
(มูลค่า 228,229 ดอลลาร์สหรัฐ)51 

ในช่วงปี 2555 (ค.ศ. 2012) และ 2556 (ค.ศ. 2013) มีปัญหา
กรณีการตรวจพบเหล็กปนเปื้อนและกรวดทรายเจือปนในข้าวไทยที่ส่งไปขายในคิวบา ปัญหา non–
payment และปัญหา non–delivery คิวบาจึงได้เปลี่ยนไปซื้อข้าวจากเวียดนาม ซึ่งมีความใกล้ชิด
ทางการเมืองและประวัติศาสตร์กับคิวบาเนื่องจากเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม
เช่นเดียวกัน โดยเวียดนามให้คิวบาน าเข้าข้าวภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เห็นว่าปัจจัยส าคัญที่
กระทบมูลค่าการน าเข้าข้าวไทย น่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหานโยบายมาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ซึ่งท าให้ผู้ขายฝ่ายไทยและบริษัทน าเข้าสินค้าอาหารของรัฐบาลคิวบา (ALIMPORT)  
ท าการตกลงกันล าบาก เนื่องจากจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงจุดเชื่อมเกี่ยวกับสกุลเงินและธนาคารสหรัฐฯ 
และต้องใช้สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐตลอดสายการส่งจ่าย รวมทั้งต้องให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องไม่มี
จุดเชื่อมกับสหรัฐฯ เพ่ือป้องกันการอายัดทรัพย์ ดังนั้น ไทย ในฐานะผู้ขายต้องรับความเสี่ยงโดยซื้อขาย 
โดย Letter of Credit (LC) ที่ไม่มีการยืนยัน หรือได้รับการยืนยันจากธนาคารขนาดเล็กหรือธนาคาร
สเปนที่ตั้งอยู่ในคิวบา นอกจากนี้ การซื้อโดยรัฐบาลคิวบา (ALIMPORT) ต้องการเครดิต 1 ปี 

 
                                                 
50 ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา, “รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ไทย–คิวบา,” [Online], (13 กุมภาพันธ์ 2560). 
51 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, คิวบาตรวจพบการเจือปนของกรวดทรายในข้าวไทย (โทรเลขท่ี MEX 
256/2556, 17 กันยายน 2556). 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 ศึกษาความส าคัญของคิวบา ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กในเวทีโลกแต่พยายามสร้าง

บทบาทท่ีส าคัญ  
1.2.2 ศึกษาความส าคัญของคิวบาส าหรับไทยจากมุมมองที่เป็นกลาง โดยแยกออกจาก

ท่าทีและนโยบายของสหรัฐฯ ต่อคิวบา ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายด้านการต่างประเทศของหลาย
ประเทศต่อคิวบา รวมทั้งศึกษานโยบายด้านการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับคิวบา โดยเฉพาะในช่วงปี 2551–2561  

1.2.3 ศึกษาความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา และจัดการกับ  
ความท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา  
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะเน้นศึกษาการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับคิวบาในช่วงปี 2551–2561 ซึ่งนายราอูลฯ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาแห่งรัฐและ 
สภารัฐมนตรีแห่งคิวบา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของคิวบากับประเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางและนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของไทยเก่ียวกับการด าเนินความสัมพันธ์ของไทยกับคิวบาในอนาคต  

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา  
รายงานการศึกษาฉบับนี้ค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายด้านการ

ต่างประเทศและการด าเนินกิจกรรมของไทยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
คิวบาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมคิวบา และของกระทรวง  
การต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับคิวบา ทั้งในแง่ของการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงเม็กซิโก  

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology)  
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อย

ของคิวบา โดยไม่น าอิทธิพล ท่าทีและนโยบายของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ด าเนินมาตรการคว่ าบาตรคิวบา
มาเป็นเวลานาน มาเป็นปัจจัย นอกจากนี้ รายงานการศึกษาฉบับนี้จะพิจารณานโยบายด้านการ
ต่างประเทศและการด าเนินกิจกรรมของไทยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
คิวบาในช่วงปี 2551–2561 และความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายส่งเสริม
ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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1.4 ค าถามการศึกษา 
นโยบายต่างประเทศของไทยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบายัง

ยึดอยู่กับวิธีคิดตามแบบอย่างของประเทศตะวันตก ถูกหรือผิด? อะไรคือประเด็นหรือปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดความท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับคิวบา?  

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

ไทยน่าจะด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบาอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมุมมองที่ไม่น า
อิทธิพล ท่าที และนโยบายแบบประเทศตะวันตก โดยเฉพาะนโยบายของสหรัฐฯ มาเป็นปัจจัย
โดยตรงหรือทางอ้อมต่อการก าหนดนโยบายและการด าเนินการด้านการต่างประเทศของไทยที่มีต่อ
คิวบา และไทยควรปรับนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับคิวบาเพื่อให้สะท้อนระดับความส าคัญของคิวบาตามศักยภาพของคิวบาเอง  

 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จะมีส่วนช่วยในการเข้าใจคิวบาเพ่ิมขึ้นในฐานะประเทศที่มี
ศักยภาพ โดยแยกต่างหากจากท่าทีและนโยบายของสหรัฐฯ ต่อคิวบา ที่มีอิทธิพลต่อนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของหลายประเทศ รวมทั้งของไทย ซึ่งน่าจะน าไปสู่การปรับมุมมองของไทยต่อคิวบาและ
อาจสามารถน าไปประกอบการปรับนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา  

นอกจากนี้ รายงานการศึกษาจะวิเคราะห์ความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา รวมทั้งมีส่วนช่วยในการเสนอแนะวิธีการและ/หรือเครื่องมือที่จะ
เป็นประโยชน์ในการจัดการกับความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว  

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)52 
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้แนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งพัฒนา

โดยอัลเบิร์ต เอส. ฮัมฟรีย์ (Albert S. Humphrey) แห่ง Stanford Research Institute ในการ
วิเคราะห์ความส าคัญของคิวบาโดยเฉพาะส าหรับไทย หากไม่น าอิทธิพล ท่าทีและนโยบายของสหรัฐฯ 
ต่อคิวบามาเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาจัดท านโยบายด้านการต่างประเทศของไทยต่อคิวบา  
ซ่ึง SWOT Analysis ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย ดังต่อไปนี้: 

S คือ Strength หรือ จุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 

W คือ Weakness หรือ จุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีแก้ 

O คือ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร  

T คือ Threat หรือ อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคให้ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 1  SWOT Analysis 
ที่มา: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis). 
                                                 
52 Wikipedia. “SWOT Analysis,” [Online], (July 2018).  
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล  

ในชั้นนี้ ผู้จัดท ารายงานการศึกษาไม่พบรายงานการศึกษาส่วนบุคคลเกี่ยวกับคิวบา
ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อรายงานการศึกษาฉบับนี้ 

2.2.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (2561–2565)  
1) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคฯ ระบุให้คิวบาเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศหลักจาก

ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนทั้งหมด 33 ประเทศ53 เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์
กับไทยที่ดีในระดับรอง54 และเป็นประเทศกลุ่มที่ 3 ซึ่งไทยควรผลักดันให้มีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน
ให้มากขึ้นหรือยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  

2) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคฯ ก าหนดเป้าหมายส าหรับประเทศในลาติน
อเมริกาและแคริบเบียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผลักดันให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง 
มุ่งผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การหารือทวิภาคีระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ  
ด้านเศรษฐกิจ มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  รวมทั้งการท่องเที่ยว ด้านสังคม/
วัฒนธรรม/ ประชาชน มุ่งสนับสนุนให้มีความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ด าเนินกิจกรรม
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียน และผลักดันให้จัดตั้งกลุ่ม Friends of 
Thailand รวมทั้งการเปิดส านักงานใหม่ในภูมิภาค เป็นต้น  

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT Analysis) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความส าคัญของคิวบาโดยเฉพาะส าหรับไทย โดยแยกออก
จากท่าทีและนโยบายของสหรัฐฯ ต่อคิวบาที่มีอิทธิพลนโยบายด้านการต่างประเทศของหลายประเทศ
ต่อคิวบารวมทั้งไทย เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะการก าหนดนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย
เกี่ยวกับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา รวมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการกับความท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต  

 
 

 
 

                                                 
53 12 ประเทศหลักในภูมภิาคลาตินอเมริกา ประกอบด้วย บราซิล เมก็ซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เปรู โคลอมเบีย คิวบา 
เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ สาธารณรฐัโดมินิกัน ตรินิแดดและโตเบโก และจาเมกา 
54 ประเทศท่ีมีความสมัพันธ์กับไทยในระดับที่ดมีาก ได้แก่ เปรู ชิลี โคลัมเบยี ประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับไทยใน
ระดับที่รองลงมา ได้แก่ บราซลิ เม็กซิโก ปานามา คิวบา และเอกวาดอร์ 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการน าเสนอผลการศึกษา ผู้จัดท ารายงานได้ (1) สัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้แก่ 
ระดับอธิบดีและรองอธิบดี และเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการที่กรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่การทูตที่เคยประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเม็กซิโก (2) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารการด าเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบาทั้ง
ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก และในส่วนของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และ  
(3) น าข้อมูลและข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์ SWOT นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาในช่วงปี 2551–2561  

คิวบาเป็นประเทศที่ขนาดเล็ก มีประชากรจ านวนเพียง 11 ล้านคน ยากจน ปกครองโดย
ระบอบสังคมนิยม ถูกสหรัฐฯ ด าเนินมาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้ามาแล้วร่วม 50 ปี 
และมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ห่างไกลจากไทย เหตุใดคิวบาจึงมีความส าคัญในเวทีโลกและต่อไทย? ผู้จัดท า
รายงานการศึกษาได้วิเคราะห์ ประมวล และมีความเห็น ดังต่อไปนี้  

 
3.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคิวบา 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญของคิวบาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ การเปลี่ยนผู้น า
จากนายฟิเดลฯ เป็นน้องชาย นายราอูลฯ ในปี 2551 (ค.ศ. 2008) และล่าสุดเป็นนายมิเกล มาริโอ 
ดีอัส–กาเนล เบร์มูเดส จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (ค.ศ. 2018) ซึ่งเป็นครั้งแรก
หลังจากการปฏิวัติที่คิวบามีผู้น าที่ไม่ได้มาจากตระกูลกาสโตร ประกอบกับนายฟิเดลฯ ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้น าคิวบามาเกือบ 5 ทศวรรษนั้น เพ่ิงถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็น
โอกาส (Opportunity) ส าคัญของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาต่อไปใน
อนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎเกณฑ์ของ
คิวบาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท าการค้าการลงทุนในคิวบาของหลาย
ประเทศ รวมทั้งไทย เช่น เมื่อนายราอูลฯ เข้ารับต าแหน่ง ได้เริ่มการปฏิรูปคิวบา โดยปรับนโยบาย
การขยายการถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ยกเลิกข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค  
บางประเภท และยกเลิกกฎระเบียบที่ระบุให้ประชาชนคิวบาต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อนเดือนทางออก
นอกประเทศ (exit visa) เป็นต้น 

เมื่อนายมิเกลฯ ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่ง
คิวบา สืบต่อจากนายราอูลฯ การเปลี่ยนแปลงในคิวบาน่าจะเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้ารับ
ต าแหน่งผู้น าคิวบา นายมิเกลฯ เป็นบุคคลที่ไม่มีใครรู้จักมากนัก ในวัยหนุ่มเคยรับราชการในกองทัพ
คิวบา และเป็นองครักษ์ให้แก่นายราอูลฯ ซึ่งท าให้นายมิเกลฯ มีความใกล้ชิดกับทั้งนายราอูลฯ และ
นายฟิเดลฯ เคยด ารงต าแหน่งผู้น าพรรคการเมืองในรัฐ Villa Clara และ Holguín และต่อมา ได้รับ
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การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแห่งรัฐด้านอุดมศึกษา นายมิเกลฯ เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ฟังที่ดี 
เข้าถึงได้ง่าย แต่ก็มีความขัดแย้งกันในตัว โดยสนับสนุน modernization เพ่ือส่งเสริมให้คิวบามี 
ส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลกได้ และ liberalism โดยสนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศ แต่ก็
มีความภักดีต่อการปฏิวัติคิวบาและอุดมการณ์สังคมนิยม และในช่วงที่ด ารงต าแหน่งรองประธาน  
สภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรี คนที่ 1 ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อต้านสหรัฐฯ และขู่จะปิดเว็บไซต์ที่มี
วัตถุประสงค์ในการโค่นล้มรัฐบาล55 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคิวบาที่น ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
กฎระเบียบของคิวบาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นโอกาส (Opportunity) 
ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา ในส่วนของภาคเอกชนไทย ได้เริ่มมี  
การลงทุน โดยเครือโรงแรมเซ็นทาราได้ไปส ารวจลู่ทางการลงทุน/บริหารโรงแรมในคิวบาแล้ว56 

 
3.2 นโยบายด้านการต่างประเทศ 

ปัจจัยส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ นโยบายการต่างประเทศ 
ซึ่งในกรณีของไทยและคิวบา การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต (ปี 2501 / ค.ศ. 1958) อยู่ในช่วง
เวลาใกล้เคียงกับการปฏิวัติและก่อตั้งคิวบา (ปี 2502 / ค.ศ. 1959) และช่วงที่สหรัฐฯ ออกมาตรการ
คว่ าบาตรฯ ต่อคิวบา (ปี 2501 / ค.ศ. 1958) จึงมีค าถามว่า นโยบายของไทยที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ได้แก่ สหรัฐฯ หรือไม่  

จากการสัมภาษณ์อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ “การที่สหรัฐฯ ตัดความสัมพันธ์
ทางการทูตกับคิวบาในอดีต และออกมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาซึ่งยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน ไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ไทย–คิวบาห่างเหิน หากแต่เป็นเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของ 
แต่ละฝ่าย กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มุ่งเน้นมาที่กันและกัน ไทยให้ความส าคัญกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศมหาอ านาจในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่และเป็น 
คู่ค้ารายส าคัญ ในขณะที่คิวบาให้ความส าคัญกับภูมิภาคอเมริกา (เพ่ือนบ้าน) และมิตรประเทศ
ระบอบคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมที่ให้การสนับสนุนคิวบาทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจตลอดหลาย
ทศวรรษที่ถูกสหรัฐฯ กดดัน (คิวบามีความสัมพันธ์ที่ ใกล้ ชิดกับเวเนซูเอลา รัสเซีย จีน และ
เวียดนาม)”57 

ผู้จัดท ารายงานเห็นความชัดเจนว่า นโยบายการต่างประเทศของไทย ซึ่ งไม่ได้ ให้
ความส าคัญแก่คิวบา ถือเป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) ของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับคิวบา แต่เหตุใดไทยจึงให้ความส าคัญแก่ประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ งสหรัฐฯ โดยไม่มีนโยบายส่งเสริม

                                                 
55 Ahmed, Azam and Robles, Frances, “Who is Miguel Diaz–Canel, Cuba’s New President?” New 
York Times [Online], (19 April 2018).  
56 กระทรวงการต่างประเทศ, ผลการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทยกับบุคคลส าคัญต่าง ๆ 
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทยเข้ารับหน้าที่ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) (โทรเลขท่ี 1103/184/2560,  
22 มิถุนายน 2560). 
57 สัมภาษณ์  ศรัณย์  เจริญสุวรรณ, อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 



25 

 

ความสัมพันธ์กับคิวบาในยุคสมัยที่นายฟิเดลฯ เป็นผู้น าคิวบาที่มีความแข็งกร้าวอย่างมากต่อสหรัฐฯ 
และปรากฏตัวในเวทีระหว่างประเทศบ่อยครั้งเพ่ือที่จะกล่าวย้ าท่าทีที่ต่อต้านสหรัฐฯ  

ในการนี้ ผู้จัดท ารายงานเห็นว่า ในยุคนั้น และต่อมาในยุคของสงครามเย็น ไทยจ าเป็นต้อง
แสดงให้เห็นว่า ไม่สนับสนุนประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเช่นคิวบา และเห็นด้วย
กับเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ซึ่งเคยประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ที่เห็นว่า 
“มาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ไทย–คิวบา แต่ใน
ทางอ้อมก็ท าให้การด าเนินนโยบายต่อคิวบามีข้อจ ากัด เมื่อเทียบประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการ
ด าเนินความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐ กับไทย–คิวบาแล้ว สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ส าคัญท่ีสุดของไทย
และมีความร่วมมือระหว่างกันในหลากมิติ ในขณะที่คิวบาเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก 
ก็เป็นปกติที่ไทยต้องโอนเอียงไปสหรัฐฯ”58 ดังนั้น อิทธิพลของสหรัฐฯ จึงมีส่วนส าคัญในการจัดท า
นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยต่อคิวบา โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์กับคิวบา  

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมในเชิงเปรียบเทียบว่า “ไทยมี
ปฏิสัมพันธ์กับคิวบามากกว่าที่มีกับหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน แม้ว่า
ประเทศกลุ่มหลังจะไม่ได้มีปัญหากับสหรัฐฯ และบางประเทศเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ ด้วย ดังนั้น 
คงไม่สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ไทย–คิวบามีความห่างเหินอันเนื่องมาจากแรงกดดันจาก
สหรัฐฯ”59  

แม้จะไม่มีแรงกดดันทางตรง แต่แรงกดดันทางอ้อมก็มีผลไม่น้อยกว่ากัน โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากมาตรการคว่ าบาตรฯ ซึ่งเห็นได้ในทุกมิติของคิวบาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
และท าให้คิวบาเป็นประเทศที่ยากจนประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ ประเด็นความยากจนของคิวบาและ
ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียนหลายประเทศก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ไทยไม่มี
ความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้มากนักเช่นกัน  

ในอีกแง่หนึ่งนั้น การที่ไทยมีปฏิสัมพันธ์กับคิวบามากกว่าที่มีกับหลายประเทศในภูมิภาค
อเมริกากลางและแคริบเบียน แม้ว่าประเทศกลุ่มนี้จะไม่มีปัญหากับสหรัฐฯ และบางประเทศเป็น
พันธมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ นั้น น่าจะมีสาเหตุจากการผลักดันของคิวบาด้วย เนื่องจากคิวบาประสงค์ท่ีจะ
มีบทบาทที่แข็งขันในเวทีระหว่างประเทศและต้องการสร้างพันธมิตรเพ่ือต่อต้านสหรัฐฯ และยกเลิก
มาตรการคว่ าบาตรฯ 

ปัจจัยส าคัญที่อาจก้าวข้ามล าบาก คือ ความห่างเหินระหว่างไทยกับคิวบา ซึ่งถือเป็น
อุปสรรค (Threat) ของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาและมีอิทธิพลต่อนโยบายด้าน
การต่างประเทศของไทยที่เกี่ยวกับคิวบา ซึ่งความห่างเหินทางภูมิศาสตร์อาจไม่ ใช่ปัจจัยหลัก 
เนื่องจากคิวบาห่างจากสหรัฐฯ เพียง 90 ไมล์ (145 กิโลเมตร) จึงไม่ได้มีความห่างไกลจากไทยกว่า
สหรัฐฯ แต่สหรัฐฯ มีความดึงดูดมากกว่า ทั้งในแง่ของความร่ ารวย ความเป็นมหามิตรของประเทศ
ไทย และความคุ้นเคยของคนไทยต่อสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความห่างเหินทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของคิวบา ซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของสเปนประมาณ 500 ปี รับวัฒนธรรมจากสเปนมา
                                                 
58 สัมภาษณ์  พงศ์สิน  เทพเรืองชัย, นักการทูตช านาญการ กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมรกิาและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, 9 กรกฎาคม 2561. 
59 สัมภาษณ์  ศรัณย์  เจริญสุวรรณ, อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 
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อย่างเต็มที่นั้น ไม่เป็นที่ดึงดูดส าหรับไทย ซึ่งต่างจากฟิลิปปินส์ที่มีความห่างเหินจากคิวบาในแง่
ภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับไทย แต่ก็มีความสัมพันธ์กับคิวบามาช้านานในฐานะที่เป็นอดีตอาณานิคมสเปน
เช่นเดียวกัน  

 
3.3 มาตรการคว่ าบาตรทางการเงินและการค้าต่อคิวบาของสหรัฐฯ  

มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ เป็นมาตรการที่ล้มเหลว เนื่องจากส่งผลกระทบทางลบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวคิวบา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องทาง
การเงินของคิวบา แต่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของสหรัฐฯ คือ การโค่นล้มรัฐบาลกาสโตรได้ 
แม้ในช่วงการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างคิวบากับสหรัฐฯ ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา 
ในช่วงปี 2557–2559 (ค.ศ. 2014–2016) หลายฝ่ายทั้งในสหรัฐฯ และคิวบาจะมีความกระตือรือร้น
และหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อไปนั้น ความหวังดังกล่าวตกไปในสมัยของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งมีนโยบายที่อาจท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแย่ลงอีกด้วยเนื่องจากมี
ข้อแม้ของการยกเลิกมาตรการคว่ าบาตร คือ คิวบาต้องมีพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งคิวบา
ตอบสนองอย่างแข็งกร้าวเช่นในอดีต ไม่ยอมรับการแทรกแซงทางการเมืองภายในจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม 
สหรัฐฯ ไม่เคยมีทีท่าจะยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรฯ ต่อคิวบา60 โดยอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ให้ความเห็นว่า “ปัจจุบันมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิก 
ในระยะเวลาอันใกล้ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อธันวาคม 2557 คือการประกาศโดยสหรัฐฯ และคิวบาว่าสองฝ่าย 
จะกลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกครั้ง และในเวลาต่อมาทั้งสองประเทศก็ได้เปิด  
สถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของอีกฝ่าย”61 

นอกจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาแล้ว บริษัทจากประเทศที่สามที่ประสงค์
ด าเนินการด้านการค้ากับคิวบาจะ “ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดก็ในมิติด้านการค้า
การลงทุนซึ่งสร้างอุปสรรคในการด าเนินธรุกรรมทางการเงินเป็นอย่างมาก”62 เนื่องจากมาตรการคว่ าบาตรฯ 
ห้ามท าธุรกรรมทางการเงินและการค้าในสหรัฐฯ และ/หรือผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐฯ นอกจากนี้ 
“แนวโน้มที่จะมีการค้าการลงทุนไทย–คิวบา ก็ถูกจ ากัดโดยทางอ้อมจากนโยบายมาตรการคว่ าบาตร
ของสหรัฐฯ เนื่องจากการถูกคว่ าบาตรเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อโอกาสการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของคิวบา ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจต่างชาติ (รวมถึงไทย) จึงมีข้อกังวล
เกี่ยวกับการค้ากับประเทศที่ต้องซื้อสินค้า–บริการด้วยเครดิตและจ่ายเงินล่าช้าเป็นเวลานาน”63 

รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เห็นว่า การที่ไทย “การลงคะแนนเสียงในเวที
สหประชาชาติของไทย สนับสนุนข้อมติ Necessity of Ending the Economic, Commercial and 

                                                 
60 Leogrande, William M., “Trump has set US–Cuba relations back decades” Foreign Policy 
[Online], (22 June 2017). 
61 สัมภาษณ์  ศรัณย์  เจริญสุวรรณ, อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 
62 สัมภาษณ์  วันรัด  เดชโภคิน, นักการทูตปฏิบตัิการ กองลาตินอเมรกิา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวง 
การต่างประเทศ, 10 กรกฎาคม 2561. 
63 สัมภาษณ์  พงศ์สิน  เทพเรืองชัย, นักการทูตช านาญการ กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมรกิาและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, 9 กรกฎาคม 2561. 
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Financial Embargo imposed by the US against Cuba เสนอโดยคิวบา หมายความว่า ตามนโยบาย
การต่างประเทศของไทยนั้น ไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการกระท า
ฝ่ายเดียวที่ไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาไทยด าเนินความสัมพันธ์อย่างเป็น
ปกติกับคิวบานับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจนกระทั่งที่ครบรอบ 60 ปี ในปี 2561”64 

การที่ไทยมีหลักการสนับสนุนคิวบาต่อข้อมติดังกล่าวในเวทีสหประชาชาติ เนื่องจากไม่เห็นด้วย
กับการออกกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯที่มีผลต่อคิวบาและประเทศอ่ืน ๆ ในโลกนั้น 
เป็นจุดแข็งภายใน (Strength) ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา เนื่องจาก
คิวบาให้ความส าคัญอย่างสูงกับการต่อต้านมาตรการคว่ าบาตรฯ และประเด็นด้านการเมือง  
โดยเฉพาะที่ต่อต้านสหรัฐฯ โดยหยิบยกขึ้นในการหารือกับฝ่ายไทยในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง
ที่ใกล้กับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รวมทั้งพยายามผลักดันให้ไทยแสดงท่าทีสนับสนุน 
การยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรฯ ในช่องทางและวิธี อ่ืนนอกเหนือจากการสนับสนุนข้อมติ
สหประชาชาติดังกล่าวด้วย เช่น เสนอให้ไทยแจ้งสหรัฐฯ เกี่ยวกับผลกระทบในด้านการด าเนินภารกิจ
ของสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้น การที่ไทยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นด้านการเมืองระหว่างประเทศของคิวบา ท าให้คิวบาให้ความส าคัญแก่ไทย 

คิวบามีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะแสดงบทบาทแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ FEALAC และ NAM และซึ่งผู้จัดท ารายงานการศึกษาเห็นว่า  
มีสาเหตุจากการต่อต้านสหรัฐอเมริกาและมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ จึงเป็นโอกาส 
(Opportunity) ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา 

 
3.4 การเปิดส านักงานผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลไทย ณ กรุงฮาวานา 

นโยบายต่างประเทศของคิวบา โดยเฉพาะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเป็นปฏิปักษ์
ต่อสหรัฐฯ อย่างชัดเจนนั้น ท าให้คิวบาต้องเน้นการหาพันธมิตรในทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศ
ขนาดกลางที่อยู่ห่างไกลจากคิวบา โดยเฉพาะการเปิดสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และ  
คณะผู้แทนถาวรคิวบาในประเทศต่าง ๆ จ านวนประมาณ 150 แห่งทั่วโลก65 และทาบทามให้ประเทศ
ต่าง ๆ มาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในคิวบา  

ตามที่ได้กล่าวในบทที่ 1 ช่วงปี 2544 (ค.ศ. 2001) เคยมีข้อเสนอให้จัดตั้งส านักงานผู้แทนไทย
ในคิวบาขนาดเล็กและอาศัยที่ท าการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงฮาวานา เป็นที่ตั้งส านักงาน 
เพ่ือเป็นการน าร่องการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ในอนาคต แต่ในที่ สุดไม่ได้จัดตั้ง
ส านักงานทางการทูตดังกล่าว ผู้จัดท ารายงานเห็นว่า เนื่องจากการเปิดส านักงานในรูปแบบที่ไม่ใช่
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ตามที่ก าหนดโดยระเบียบของไทยมีความเป็นไปได้น้อย 
และคิวบาไม่น่าจะพอใจกับการเปิดส านักงานทางการทูตที่มีระดับผู้แทนต่ ากว่าระดับเอกอัครราชทูต 
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2544 เป็นช่วงที่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาเพ่ิงริเริ่ม 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดสถานเอกอัครราชทูตจึงยังไม่ชัดเจน  

                                                 
64 สัมภาษณ์  พัชรี  พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 13 กรกฎาคม 2561. 
65 Wikipedia, “List of Diplomatic Missions of Cuba,” [Online], (May 2017). 



28 

 

ด้วยศักยภาพของประเทศในภูมิภาคแคริบเบียนและอเมริกากลางในฐานะตลาดใหม่ ไทย  
จึงมีด าริเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา คิวบา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงการากัส 
เวเนซุเอลา แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  
เป็นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ไทยได้หันมาให้ความสนใจต่อภูมิภาคเอเชียกลางและ
แอฟริกา และได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา คาซัคสถาน เมื่อเดือนกันยายน 2555 
(ค.ศ. 2012) และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โมซัมบิก เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 (ค.ศ. 2016)66 
โดยเฉพาะในส่วนของแอฟริกานั้น มีนโยบาย Thai–Africa Initiative ซึ่งให้ความส าคัญแก่แอฟริกาใน
ฐานะตลาดใหม่ของไทยอีกด้วย 

ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญของการพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งได้แก่ผลประโยชน์ของ
ประเทศนั้น รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการ
พิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ (1) มูลค่าการค้าการลงทุนของไทยใน
ประเทศนั้นที่มีนัยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (2) จ านวนคนไทยในประเทศนั้น (3) จ านวนนักศึกษาไทย
ในประเทศนั้น ส าหรับการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ยังไม่มีทั้ง 3 ปัจจัยอย่างมี
นัยส าคัญ โดยมูลค่าการค้าการลงทุนยังมีจ านวนน้อย และไม่มีจ านวนคนไทยและนักศึกษาไทยอยู่ใน
คิวบา อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้เริ่มมีการลงทุน โดยเครือโรงแรมเซ็นทาราได้ไปส ารวจลู่ทางการลงทุน  
ที่คิวบาแล้ว ดังนั้น หากไทยมีผลประโยชน์ ในคิวบาเพ่ิมขึ้นในอนาคต ก็อาจพิจารณาเปิด 
สถานเอกอัครราชทูตอีกได้”67 

ในความเห็นของอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นั้น “ปัจจุบันยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิด 
สถานเอกอัครราชทูต เนื่องจากปัจจัยด้านงบประมาณ และความคุ้มค่าของการใช้เงินจ านวนมาก  
ในการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ในขณะที่ผลประโยชน์ของไทยในคิวบายังไม่มีมากนัก และโอกาสที่
สองประเทศจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นในอนาคตยังไม่เป็นที่ ชัดเจน”68 และมีความเห็นว่า  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ น่าจะเป็นหน่วยงานหลัก
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้สัมภาษณ์จากกรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าว “เนื่องจากความสัมพันธ์ยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด มีคนไทยใน
คิวบาน้อยมาก (หรืออาจไม่มี) และการค้าระหว่างสองประเทศยังน้อยมาก”69 แต่ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น ก็ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ในอนาคต 

ตามสถิติที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 1 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับคิวบายังไม่มาก ไม่มี
คนไทยอาศัยอยู่ในคิวบาและไม่มีนักเรียนไทยในคิวบา ดังนั้น การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่านเห็นว่า
การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ในชั้นนี้ยังไม่ใช่วาระเร่งด่วน จึงเป็นการประเมินที่
สมเหตุสมผล 

                                                 
66 แม้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร จะพ้นต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2557 แต่กระทรวงการต่างประเทศได้
ด าเนินการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ต่อจนเปดิได้เมือ่ปี 2559  
67 สัมภาษณ์  พัชรี  พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 13 กรกฎาคม 2561. 
68 สัมภาษณ์  ศรัณย์  เจริญสุวรรณ, อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 
69 สัมภาษณ์  พงศ์สิน  เทพเรืองชัย, นักการทูตช านาญการ กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมรกิาและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, 9 กรกฎาคม 2561. 
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อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท ารายงานการศึกษาเห็นว่าช่วงอนาคตอันใกล้เป็นโอกาส (Opportunity) 
ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา ซึ่งในขณะนี้ที่ไทยยังไม่เปิดสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงฮาวานา นั้น ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านการเมืองในแนวทางอ่ืน ประกอบกับในช่วงนี้เป็น
ช่วงเปลี่ยนผู้น าคิวบา ซึ่งผู้น าคนใหม่ นายมิเกลฯ แม้จะมีอุดมการณ์สังคมนิยม แต่ก็ต้องการให้คิวบา
พัฒนาให้มีความทันสมัยและส่งเสริมให้คิวบามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ผู้จัดท ารายงานจึงเห็นพ้อง
กับเจ้าหน้าที่กองลาตินอเมริกาซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าไทย “ควรด าเนินความสัมพันธ์โดยการผูกมิตรกับ
ระดับสูงของคิวบาเป็นหลัก (แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง) เนื่องจากโครงสร้างของระบบการปกครอง
ของคิวบาคงไม่เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจในเร็ววัน และหากคิวบาได้รับการยอมรับหรือมี
บทบาทที่แข็งขันในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นในอนาคต ก็จะสามารถเป็นพันธมิตรที่ส าคัญของไทยได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อค านึงถึงลักษณะเฉพาะของรัฐที่มีรัฐบาลซ้ายจัดซึ่งมักจะกล้าพูดและแสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในเวทีต่าง ๆ โดยไม่ต้องอิงตามความเห็นของประเทศหรือกลุ่มประเทศใด”70 

ดังนั้น นอกจากเหตุผลด้านการเมืองโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มาจากการเมือง
ระดับสูงแล้ว โดยค านึงถึงสถานการณ์ในประเทศของคิวบา ซึ่งทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
การค้า ไม่น่าจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะตอบโจทย์ที่ประสงค์ให้มีมูลค่าการค้าและ
จ านวนคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นนัยส าคัญก่อนเปิดสถานเอกอัครราชทูตนั้น ในอนาคตระยะใกล้และระยะกลาง 
ไทยยังไม่น่าจะมีนโยบายเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา แม้จะได้รับค าร้องขอจากฝ่าย
คิวบาในหลายโอกาสก็ตาม เนื่องไทยมีภารกิจปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนชาวไทย
ที่อาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน ๆ ที่มีจ านวนมากกว่าในคิวบา ในการนี้ ผู้จัดท ารายงานการศึกษาเห็นว่า 
ประเด็นนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) ของการด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบา เนื่องจากคิวบาผลักดันการเปิดสถานเอกอัครราชทูต 
ในหลายโอกาส ซึ่งเป็นการแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่า คิวบาให้ความส าคัญอย่างมากต่อการเปิด 
สถานเอกอัครราชทูต เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ผู้จัดท ารายงานการศึกษาเห็นว่า อิทธิพลของมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐอเมริกา 
มีผลต่อการด ารงชีวิตในคิวบาอย่างมาก และถือว่าเป็นอุปสรรค (Threat) ของการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาโดยเฉพาะในด้านการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา  
ซึ่งจะมีปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะการส่งงบประมาณจากไทยไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
ปัญหาด้านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นส าหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ และบุคลากรของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ  

 
3.5 เศรษฐกิจคิวบา 

คิวบาผลิตอาหารไม่เพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศและจ าต้องน าเข้าอาหารจาก
สหรัฐฯ และประเทศอ่ืนจ านวนมาก ที่ผ่านมา ไทยเคยขายข้าวให้แก่คิวบา แต่การติดต่อระหว่างไทย
กับคิวบาด้านการค้าโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายข้าวกระท าได้ยาก และเป็นอุปสรรค (Threat) ของไทย
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา ทั้งนี้ 
                                                 
70 สัมภาษณ์  วันรัด  เดชโภคิน, นักการทูตปฏิบตัิการ กองลาตินอเมรกิา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 10 กรกฎาคม 2561. 
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เนื่องจากปัญหาที่สืบเนื่องจากมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ ท าให้การขึ้นทะเบียนและการท า
ธุรกรรมทางการเงินกับคิวบาเป็นอุปสรรคส าคัญ นอกจากนี้ คิวบาต้องการระยะเวลาการช าระหนี้/
เครดิต ยาวนานถึง 1 ปี ท าให้ฝ่ายไทยต้องรอเป็นเวลานานมาก ขณะนี้ ฝ่ายไทยจึงไม่น่าจะประสงค์
ค้าขายกับคิวบาหากระยะเวลาช าระหนี้ไม่ลดลง นอกจากนี้ ไทยยังมีคู่แข่ง โดยคิวบามีทางเลือกไปซื้อข้าว
จากเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันผลิตข้าวได้จ านวนมาก ราคาถูก และรัฐบาลเวียดนามยินดีให้เครดิตคิวบา
ตามที่คิวบาต้องการ กอปรกับเวียดนามและคิวบาในฐานะเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา 

ในภาพรวม เศรษฐกิจขนาดเล็กของคิวบาเป็น อุปสรรค (Threat) ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับคิวบา กอปรกับระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของคิวบา  
ซ่ึงรัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เป็นนายจ้างรายใหญ่ ประชาชนได้รับเงินเดือนน้อย ใช้ชีวิตโดย
อาศัยส่วนแบ่งอาหารและของใช้ประจ าวันจากรัฐบาล กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนเป็นปัญหา
ของนักธุรกิจต่างชาติ รวมทั้งไทยที่ประสงค์จะมาค้าขายและลงทุนในคิวบา “นอกจากนี้ การที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของกิจการเกือบทั้งหมด จึงปลอดสภาพการแข่งขันซึ่งท าให้การบริหารจัดการธุรกิจ  
ขาดประสิทธิภาพและความแข็งขัน”71 

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวล าดับต้นของโลก ซึ่งคิวบาตระหนัก
ในข้อเท็จจริงนี้และมีความประสงค์จะมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการกับประเทศไทยในด้านนี้ 
ในอนาคต หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของคิวบาดีขึ้น คิวบาน่าจะมีศักยภาพเป็น
ตลาดการค้าการลงทุนใหม่ให้ประเทศไทยได้ทั้งในด้านการค้าข้าวและสินค้าอ่ืน ๆ ซึ่งศักยภาพ
ดังกล่าวเป็นที่ตระหนักของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในสหรัฐฯแล้ว โดยเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ในมลรัฐของอเมริกาที่ผลิตข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืองและเนื้อสัตว์ ยินดีต่อการปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบาและสหรัฐฯ โดยเห็นคิวบาเป็นตลาดการค้าการลงทุนมีระยะทางห่างจาก
สหรัฐฯ เพียง 90 ไมล์ (145 กิโลเมตร) 72 

 
3.6 กลไกหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบา  

แม้กลไก Joint Commission ระหว่างไทยกับคิวบาจะได้ยุติลงเนื่องจากปัญหาด้าน
งบประมาณในส่วนของฝ่ายคิวบา แต่การคงไว้ซึ่งกลไกการปรึกษาหารือ (Consultations) ระหว่างกัน 
ยังแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะทางกระทรวงการต่างประเทศ ยังคงให้ความส าคัญแก่กันและกัน 
ซึ่งยังแสดงถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบาต่อไป 
กลไกการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบา จึงถือเป็นจุดแข็งภายใน (Strength) ของการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา เนื่องจากเป็นช่องทางที่ไทยกับคิวบาสามารถติดต่อกันได้เป็นระยะ ๆ 
และเมื่อมีความจ าเป็น โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ความห่างไกลทั้งในแง่ของระยะทางและการติดต่อ
ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายที่มีไม่มากนักนั้น หากไม่มีกลไกนี้ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
จะยากเย็นยิ่งกว่านี้ 
                                                 
71 สัมภาษณ์  ศรัณย์  เจริญสุวรรณ, อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 
72 Holland, Lynn, “Cuba’s Critical Role on the World Stage Carnegie,” Council for Ethics in 
International Affairs [Online], (9 January 2015). 
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3.7 ความร่วมมือระหว่างไทยกับคิวบา 

แม้ทั้งไทยและคิวบาจะเป็นประเทศก าลังพัฒนา แต่มีสาขาที่ต่างฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญ
ในหลายประเด็นที่สามารถเติมเต็มให้กันและกันได้ ซึ่งความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา และ/หรือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในสาขาดังต่อไปนี้ นอกจากจะท าให้ทั้งสองฝ่ายได้มาซึ่ง 
องค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการติดต่อ
ระหว่างประชาชน (people–to–people contact) ซึ่งสามารถลดความห่างเหินระหว่างกันอีกด้วย 

3.7.1 ความร่วมมือด้านการศึกษา 
คิวบาเป็นแบบอย่างประเทศก าลังพัฒนาที่สร้างระบบการศึกษาที่ประชาชนเข้าถึงได้

ทุกคนโดยไม่คิดค่าเล่าเรียน และได้รับการสรรเสริญจากนานาชาติว่ามีความเป็นเลิศ ส่งผลให้คิวบามี
อัตราการอ่านออกเขียนได้เกือบร้อยละ 100 หากไทยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของคิวบาใน
ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งคิวบาถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและได้เริ่มพัฒนา
ระบบการศึกษามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ในไทยได้อย่างจริงจังน่าจะช่วยพัฒนา
ระบบการศึกษาของไทยได้ และถือเป็นโอกาส (Opportunity) ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับคิวบาโดยเฉพาะความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

3.7.2 ความร่วมมือด้านการกีฬา 
ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างไทยกับคิวบา รวมทั้งการรับครูฝึกสอนกีฬาชาว

คิวบามาฝึกสอนนักกีฬาไทย เป็นโอกาส (Opportunity) ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับคิวบา เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาการพัฒนาด้านกีฬาของคิวบาและน ามาพัฒนา
บุคลากรด้านการฝึกสอนชาวไทยและอุตสาหกรรมการกีฬาไทยเองด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม
การติดต่อระหว่างประชาชนต่อประชาชน ซึ่งในอดีตผลงานของครูฝึกสอนกีฬาชาวคิวบาเป็นที่
ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยแล้ว โดยอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ความร่วมมือ
ด้านการฝึกสอนกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เป็นอีกสาขาที่มีความร่วมมือระหว่างกันมานาน และ
สามารถมีความร่วมมือต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งไทยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
และศักยภาพของนักกีฬาให้เป็นสากลยิ่งขึ้น”73 

3.7.3 ความร่วมมือด้านการแพทย์ 
ศักยภาพของแพทย์และด้านการแพทย์ของคิวบาเป็นโอกาส (Opportunity) ใน

การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา อย่างไรก็ตาม ส าหรับไทย การน าเข้าแพทย์คิวบามา
ไทยอาจให้ประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจากผู้จัดท ารายงานเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของอธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ว่า “การขอให้แพทย์ชาวคิวบามาอยู่ในประเทศไทยอาจจะมีอุปสรรคด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งต่างจากกรณีที่ส่งแพทย์ไปประเทศแถบแอฟริกา ซึ่งหลายประเทศยังใช้ภาษา
ประเทศอดีตเจ้าอาณานิคมเป็นภาษาราชการอยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และแม้กระทั่ง
ภาษาสเปน”74 ดังนั้น การรับแพทย์ชาวคิวบามาท างานในประเทศไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด  
คงต้องค านึงถึงอุปสรรคด้านภาษาเป็นส าคัญเนื่องจากบุคลากรของไทยที่มีความเชี่ยวชาญภาษาสเปน
                                                 
73 สัมภาษณ์  ศรัณย์  เจริญสุวรรณ, อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรกฎาคม 2561. 
74 เพิ่งอ้าง. 
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มีจ านวนไม่มาก นอกจากนี้ แพทย์คิวบาเรียนรู้วิชาชีพภายใต้มาตรการคว่ าบ าตรฯ ของสหรัฐฯ  
โดยเฉลี่ยความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยของแพทย์คิวบาน่าจะ
มีน้อยกว่าแพทย์ไทย  

อย่างไรก็ตามความส าคัญของคิวบาอยู่ที่ความสามารถในการผลิตแพทย์ที่มีจ านวน
เพียงพอต่อจ านวนประชากร จนสามารถส่งแพทย์ไปช่วยเหลือประเทศอ่ืน เช่น เวเนซุเอลา บราซิล 
และประเทศในภูมิภาคแอฟริกาได้ ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการแพทย์คิวบา ได้แก่ การใช้หลักการ
การแพทย์เชิงป้องกัน และมีการเชื่อมโยงระหว่างการสาธารณสุขกับการวิจัยพัฒนา คิวบาได้รับการ
ยกย่องว่ามีการแพทย์เป็นเลิศเช่นเดียวกับด้านการศึกษา ประโยชน์ที่ ไทยจะได้รับหากมีความร่วมมือ
ด้านการแพทย์กับคิวบาน่าจะอยู่ที่การศึกษาระบบการผลิตแพทย์ของคิวบาและการน าการแพทย์เชิง
ป้องกันมาประยุกต์ใช้กับไทย  

3.7.4 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข รวมทั้งเวชภัณฑ์ 
สืบเนื่องมาจากอุดมการณ์สังคมนิยม ซึ่งเห็นว่า การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และจากมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ซึ่งท าให้ประชาชน
ชาวคิวบาขาดแคลนยารักษาโรค ผู้น าคิวบาจึงมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมนโยบายด้านการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และการพัฒนาเวชภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถสนองต่อความต้องการในประเทศ  
ซึ่งส าหรับประชาชนชาวคิวบา การรักษาพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่าย และค่ายาส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน 
โดยรัฐบาล75 จนกระทั่งบัดนี้ แม้เป็นประเทศยากจน คิวบาก้าวมาเป็นประเทศแนวหน้าในด้าน
สาธารณสุขและเวชภัณฑ์ มีหลายประเทศเปิดรับการขึ้นทะเบียนยาของคิวบาและการร่วมลงทุนใน
ด้านดังกล่าว รวมทั้งไทย 

ความส าคัญของคิวบาอยู่ที่พัฒนาการด้านเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปัจจุบัน ไทยและคิวบามีการร่วมลงทุนด้านชีวเวชภัณฑ์ระหว่างบริษัท CIMAB ของคิวบากับบริษัท 
Siambioscience ของไทยแล้ว การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขและเวชภัณฑ์ระหว่างไทย
กับคิวบาให้เพ่ิมมากขึ้นถือเป็นโอกาส (Opportunity) ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับคิวบา โดยรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เห็นว่า “การที่คิวบามีศักยภาพด้านยารักษาโรค 
โดยสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านยาได้นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
เพ่ือให้ไทยได้ประโยชน์จากศักยภาพของคิวบาในด้านนี้”76 

3.7.5 ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยกับคิวบา 
การแลกเปลี่ยนทุนและความร่วมมือด้านวิชาการเป็นจุดแข็งภายใน (Strength) 

ของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา เนื่องจาก “การด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา  
อาจไม่มุ่งหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่เน้นเรื่องความร่วมมือวิชาการ”77 ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะกล่าวถึงความส าคัญของความร่วมมือด้านวิชาการ จากสถิติที่ผ่านมา 

                                                 
75 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, ผลการเดินทางเยือนคิวบาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้า
ร่วมงาน CUBA HEALTH 2018 ที่กรุงฮาวานา (โทรเลขท่ี MEX 144/2561, 4 พฤษภาคม 2561).  
76 สัมภาษณ์  พัชรี  พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 13 กรกฎาคม 2561. 
77 สัมภาษณ์  พงศ์สิน  เทพเรืองชัย, นักการทูตช านาญการ กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมรกิาและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขานุการเอก สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, 9 กรกฎาคม 2561. 
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ชาวคิวบาไม่ได้รับทุนจากฝ่ายไทยมากนัก โดยมีจ านวนเพียง 7 คน ใน 6 ปี ซึ่งน่าจะมีปัจจัยหลายประการ
ที่ท าให้ฝ่ายคิวบาไม่อาจเข้าร่วมหลักสูตรได้จ านวนมาก เช่น กฎระเบียบของคิวบาซึ่งโดยปกติไม่ออก
หนังสือเดินทางให้ข้าราชการและประชาชนชาวคิวบาหากไม่มีก าหนดการและวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางล่วงหน้า ซึ่งท าให้คิวบาไม่สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมหลักสูตรของไทยหลายหลักสูตรเนื่องจาก
ข้าราชการที่มีความเหมาะสมไม่มีหนังสือเดินทาง ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครรับทุน78 นอกจากนี้ 
จ านวนทุนมีจ ากัดแต่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศสมัครขอรับทุน 

ส าหรับทุนจากรัฐบาลคิวบาไปเรียนที่คิวบา มีทั้ งทุนการศึกษา และส าหรับภาษา
สเปน รวมทั้งทุนฝึกอบรมกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ า ยูโด มวยสากล  

3.7.6 การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับคิวบา 
การท่องเที่ยวเป็นโอกาส (Opportunity) ส าหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับคิวบา ในส่วนของการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวคิวบามาประเทศไทยนั้น นอกจากจะส่งผลดี
ทางด้านเศรษฐกิจของไทยแล้ว จะช่วยส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนด้วย ปัจจุบัน แม้ชาวคิวบา
ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยมีจ านวนเพียงหลักร้อยด้วยเหตุผลของระยะทางที่ห่างไกล และเหตุผลใหญ่
อีกประการซึ่งไม่รับการเอ่ยถึงมากนัก ได้แก่ ความยากจนของประชาชนคิวบาส่วนใหญ่ที่ไม่มีรายได้
เพียงพอกับการเดินทางไปเที่ยวประเทศที่ห่างไกลได้ แต่ในอนาคต จ านวนนักท่องเที่ยวชาวคิวบา
น่าจะมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้หากประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความเคยชินและความประสงค์จะ
เดินทางไปต่างประเทศมากข้ึน ซึ่งก่อนหน้านี้ ชาวคิวบาที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศต้องขอ
อนุญาตจากรัฐบาล (exit visa) แต่มาตรการนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2556 (ค.ศ. 2013) ในช่วงที่นายราอูลฯ 
เป็นผู้น าคิวบา 

ส าหรับการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยไปเยือนคิวบานั้น รัฐบาลคิวบามีวัตถุประสงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคิวบา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งถึงแม้ว่า ไม่น่าจะเป็น
วัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวไทย แต่การเดินทางไปท่องเที่ยวคิวบาสามารถเป็น destination 
ใหม่ของคนไทยหากคิวบาสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านโรงแรม  

การติดต่อระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา
ในระยะยาว โดยเฉพาะในแง่ของการท าความรู้จักกันทั้งสองฝ่ายเพ่ือลดความห่างเหิน ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาและได้รับการหยิบยกในการหารือระดับสูง
ระหว่างไทยกับคิวบาในหลายโอกาส 

 
3.8 การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (พ.ศ. 2561–2565) ของไทย 

ส าหรับคิวบา น่าจะด าเนินการตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ในด้านการเมือง/ความมั่นคง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ซึ่งภายในต้นปี 2561 ได้มีคณะรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยือนคิวบาเมื่อเดือนเมษายน 2561 และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
สนช. เยือนคิวบา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 แล้ว ประกอบกับเวทีการหารือทวิภาคี (Consultations) 
ระหว่างไทยกับคิวบา ซึ่งได้เริ่มมีการหารือกันในระหว่างเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทย 
                                                 
78 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, การยื่นพระราชสาสนต์ราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อฝ่ายคิวบา (โทรเลขท่ี 
MEX 45/2561, 9 กุมภาพันธ์ 2561). 
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คนปัจจุบัน (นาย Hector Condé Almeida) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เกี่ยวกับการจัดการหารือฯ ครั้งที่ 2 แล้ว79 

ส าหรับการด าเนินการตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ในด้านเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน/
การท่องเที่ยว ในระยะสั้น ไม่น่าจะมีการเพ่ิมขี้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงตลาดขนาดเล็ก
ของคิวบา และประชากรซึ่งมีเพียง 11 ล้านคนและส่วนใหญ่ยากจน นอกจากนี้ ส าหรับด้านการส่งเสริม 
ให้ชาวคิวบาเดินทางมาเที่ยวในไทย น่าจะเป็นได้ยาก ถึงแม้รัฐบาลคิวบาจะยกเลิกระเบียบที่ก าหนดให้ 
ชาวคิวบาต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อนการเดินทาง (exit visa) แล้ว แต่โดยปกติรัฐบาลคิวบาจะไม่ออก
หนังสือเดินทางให้ประชาชนหากไม่มีก าหนดการและวัตถุประสงค์ในการเดินทาง80 

การด าเนินการตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ในด้านสังคม/วัฒนธรรม/ประชาชนนั้น 
ความส าเร็จที่ผ่านมาของคิวบาในการส่งบุคคลากรด้านการกีฬา โดยเฉพาะครูฝึกสอนมวย มาฝึกสอน
ที่ไทยน่าจะเป็นผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพที่สุด ส าหรับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยัง
คิวบาท าได้เพียงผิวเผินโดยการน าคณะแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไปด าเนินกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยเป็นครั้งคราว ส าหรับการแลกเปลี่ยนนักเรียน และผลักดันให้จัดตั้งกลุ่ม Friends of Thailand 
รวมทั้งการเปิดส านักงานผู้แทนทางการทูตของไทยในคิวบา ในชั้นนี้ยังไม่น่าจะมีศักยภาพมากนัก  

  
3.9 การศึกษา SWOT Analysis นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา 
 
ตารางท่ี 2  การศึกษา SWOT Analysis นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับการด าเนิน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา 
 
 HELPFUL HARMFUL 

IN
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AL

 

STRENGTHS  
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง 

1. กลไกหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับคิวบา 
(Joint Commission และ Consultations) 

2. ท่าทีไทยในการสนับสนุนข้อมติของคิวบาใน
สหประชาชาติเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการ
คว่ าบาตรทางการเงินและการค้าของสหรัฐฯ 
ต่อคิวบา  

3. ความร่วมมือด้านวิชาการ 

WEAKNESSES  
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน 

1. นโยบายการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ทั้ง
ของไทยและคิวบาที่ไม่ได้มุ่งเน้นมาที่กันและ
กัน 

2. การที่ไทยยังไม่เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงฮาวานา 

                                                 
79 กระทรวงการต่างประเทศ, รายงานผลการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
เอกอัครราชทูตคิวบาในโอกาสเข้ารับหน้าที ่(โทรเลขท่ี 1103/263, 11 กันยายน 2560).  
80 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 78.  
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OPPORTUNITIES 
โอกาส/ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดแข็ง 

1. นโยบายด้านการต่างประเทศของคิวบาที่
ประสงค์ท่ีจะมีบทบาทที่แข็งขันในเวที
ระหว่างประเทศและต้องการสร้างพันธมิตร
ทั่วโลก เพื่อต่อต้านสหรัฐฯ และยกเลิก 
มาตรการคว่ าบาตรฯ  

2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในคิวบา 
3. การเรียนรู้จากระบบการศึกษาคิวบา 
4. ความร่วมมือด้านการกีฬา 
5. ความร่วมมือด้านการแพทย์ 
6. ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
7. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 

THREATS 
อุปสรรค/ความท้าทาย/ 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดอ่อน 
1. ความห่างเหินทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของไทยกับคิวบาซึ่งท าให้สองฝ่าย
ไม่ให้ความส าคัญแก่กันและกัน 

2. เศรษฐกิจขนาดเล็กของคิวบา 
3. การน าเข้าข้าวไทยมายังคิวบา 
4. มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของ

สหรัฐอเมริกา 

 
จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค อย่างไรก็ตาม 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบามีจุดอ่อนที่ส าคัญมาก ได้แก่ นโยบายการต่างประเทศ
และยุทธศาสตร์ทั้งของไทยและคิวบาที่ไม่ได้มุ่งเน้นมาที่กันและกัน ซึ่งหากไทยไม่ให้ความส าคัญแก่
คิวบา และคิวบาไม่ให้ความส าคัญแก่ไทยแล้ว จุดแข็งที่มีอยู่ เช่น กลไกหารือทวิภาคี ท่าทีไทยในการ
สนับสนุนข้อมติของคิวบาเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรฯ และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  
ก็จะเป็นเพียงการท างานไปเพ่ือให้ได้กล่าวได้ว่า ได้ท างานแล้ว ได้จัดประชุมหารือระหว่างกันแล้ว  
โดยไม่ได้มีผลที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาอย่างมีนัยส าคัญ  

ส าหรับปัจจัยภายนอก จากการวิเคราะห์พบเช่นเดียวกันว่า โอกาสมีมากกว่าอุปสรรค  
แต่อุปสรรคที่ส าคัญสองประการ ได้แก่ ความห่างเหินทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยกับคิวบา
ซ่ึงท าให้สองฝ่ายไม่ให้ความส าคัญแก่กันและกัน และเศรษฐกิจขนาดเล็กของคิวบา น่าจะเป็นเหตุผล
ส าคัญที่ ณ ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่สามารถก้าวข้ามได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นโอกาส เช่น ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การแพทย์ ฯลฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความรู้ หรือการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนั้น เกิดขึ้นใน scale เล็กซึ่ง
ไม่สามารถน ามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าที่แท้จริง  

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 อิทธิพล ท่าทีและนโยบายของสหรัฐฯ  
ที่ผ่านมา มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของคิวบา ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปยังทุกภาคส่วนของชีวิต  
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวคิวบาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ศักยภาพปัจจุบันของคิวบาได้รับ
ผลกระทบจากอิทธิพลของสหรัฐฯ โดยเฉพาะมาตรการคว่ าบาตรฯ นอกจากนี้  การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคิวบากับประเทศที่สามก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ าบาตรฯ 
โดยเฉพาะมาตรการห้ามท าธุรกรรมทางการเงินและการค้าในสหรัฐฯ และ/หรือผ่านสถาบันการเงิน
ของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลให้นักธุรกิจจากประเทศอ่ืนที่ประสงค์จะท าการค้าการลงทุนกับคิวบาได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมจากมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ  

ในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาเป็น “ปกติ”81 หรืออีกนัยหนึ่ง ห่างเหิน 
ไม่ได้มีการติดต่อระหว่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวได้ว่า มีสาเหตุมาจากนโยบายของทั้งฝ่ายไทยและ
ฝ่ายคิวบาที่ไม่ให้ความส าคัญแก่กันและกัน อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายในยุคนั้น ไทยให้ความส าคัญ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศมหาอ านาจในเอเชีย ยุโรป และไกลออกมา สหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตร
เก่าแก่และเป็นคู่ค้ารายส าคัญ การชั่งน้ าหนักระหว่างสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ ร่ ารวย มีอิทธิพล
มหาศาลเป็นมหาอ านาจ กับคิวบาซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็ก ยากจน แต่มีความพยายาม/ความใฝ่ฝันที่
จะเป็นมหาอ านาจอย่างน้อยในด้านการเมืองให้ได้เพ่ือต่อต้านสหรัฐฯ นั้น ฝ่ายไทยคงต้องหันไปทาง
สหรัฐฯ พันธมิตรเก่าแก่ของไทย มากกว่าคิวบา ทั้งนี้ หากไทยมองคิวบาโดยค านึงถึงอิทธิพลของ
สหรัฐฯ เป็นปัจจัยส าคัญแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าคิวบาเองก็มองโลกโดยค านึงถึงอิทธิพลของสหรัฐฯ  
เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากสหรัฐฯ มีบทบาทที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของคิวบา  

4.1.2 ศักยภาพและความส าคัญของประเทศคิวบา  
ศักยภาพและความส าคัญของคิวบาในฐานะคิวบาเอง ในเวทีโลกและต่อไทยไม่ได้

อยู่ที่ด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจ หากแต่อยู่ที่พัฒนาการทางวิชาการ ซึ่งแม้เป็นประเทศที่ยากจน  
แต่คิวบาก็มีการพัฒนาในหลายสาขาที่เป็นเลิศ เช่น (1) ด้านการศึกษา ซึ่งธนาคารโลกให้การยกย่องว่า  
มีคุณภาพสูง มียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง มีการลงทุนและมีระบบที่ครอบคลุม และที่ส าคัญ 
ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาระดับประถมและมัธยม (2) ความร่วมมือด้านการกีฬา ซึ่งคิวบาให้
ความส าคัญแก่ชัยชนะด้านกีฬาและน ามาใช้ในการส่งเสริมความภาคภูมิใจของชาติ ตามแบบประเทศ
                                                 
81 ในหลายกรณี กระทรวงการต่างประเทศใช้ค าว่า “ปกต”ิ เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศท่ีไมไ่ด้
มีปัญหาระหว่างกันแตไ่มไ่ด้มีความใกล้ชิด เพ่ือให้มีนัยในแง่บวกมากกว่าจะใช้ค าว่า “ห่างเหิน” ซึ่งสื่อนัยในแง่ลบ
ค่อนข้างชัดเจน  
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ที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยม (3) ความร่วมมือด้านการแพทย์ โดยรัฐบาลคิวบาใช้จุดแข็ง
ด้านนี้โดยการส่งแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา จุดแข็งด้าน
การแพทย์นี้ อาจไม่เหมาะที่จะน ามาใช้กับไทยหากจะขอให้คิวบาส่งแพทย์มาไทย ด้วยเหตุผลทาง
ภาษา นอกจากนี้ การแพทย์ของไทยก็มีความเป็นเลิศโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หลักการ
และระบบการแพทย์ของคิวบาที่เน้นเชิงป้องกัน ได้ผลดีและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรอให้เจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วจึงไปพบแพทย์ เป็นหลักการที่มีคุณค่า ซึ่งไทยน่าจะเรียนรู้และน าระบบนี้น ามาใช้ภายในประเทศ 
(4) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (5) ความร่วมมือด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งแม้ยังมีจ านวนน้อย แต่มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปใน
อนาคตระยะยาว  

นโยบายด้านการต่างประเทศของคิวบาที่ประสงค์ที่จะมีบทบาทที่แข็งขันในเวที
ระหว่างประเทศและต้องการสร้างพันธมิตรทั่วโลกเพ่ือต่อต้านสหรัฐฯ และยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรฯ  
ท าให้คิวบาพยายามสร้างมิตรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เปิดสถานเอกอัครราชทูตคิวบาในหลายประเทศ 
และมีหลายประเทศมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่คิวบา นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังท าให้นักการทูต
คิวบามีเครือข่ายกว้างขวาง มีความเชี่ยวชาญในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ระบบการศึกษาและการฝึกฝนในกระทรวงการต่างประเทศคิวบา ทั้งหมดนี้เป็นศักยภาพของคิวบาที่ไทย
สามารถใช้ประโยชน์ได้หากมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกัน ทั้งในแง่ของการศึกษาและประยุกต์ใช้
ระบบการฝึกฝนนักการทูตให้เป็นนักการทูตระดับโลกแม้จะมาจากประเทศก าลังพัฒนา และการใช้
มิตรภาพระหว่างไทยกับคิวบาขอความสนับสนุนจากคิวบา เครือข่ายและพันธมิตรของคิวบาส าหรับ
วาระต่าง ๆ ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ  

4.1.3 ปัญหาและอุปสรรค 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบามีอุปสรรคส าคัญที่อยู่นอกเหนือ

อ านาจการควบคุมของกระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลไทย ได้แก่ ความห่างเหินทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับคิวบา และมาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ  
ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาทางเศรษฐกิจของคิวบาและอุปสรรคของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับคิวบาประการอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจขนาดเล็กของคิวบา ปัญหาด้านการน าเข้าข้าวไทยมายัง
คิวบาและการช าระหนี้ล่าช้าเนื่องจากคิวบาขาดสภาพคล่อง ท าให้ภาคเอกชนไทยไม่สนใจส่งข้าวมายัง
คิวบาหรือด าเนินการค้าการลงทุนกับคิวบาในจ านวนที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ ความห่างเหิน
และมาตรการคว่ าบาตรฯ ท าให้สองฝ่ายมีนโยบายด้านการต่างประเทศที่ไม่ให้ความส าคัญแก่กันและกัน 

ส าหรับการที่ไทยยังไม่เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา นั้น ถึงแม้ว่า  
ฝ่ายคิวบาจะหยิบยกขึ้นหารือหลาย ๆ โอกาส แต่ผู้จัดท ารายงานเห็นด้วยกับผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านว่า 
ยังไม่มีความจ าเป็น และเป็นอุปสรรคที่สามารถแก้ไขได้หากเงื่อนไขของการด าเนินความสัมพันธ์
เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ในระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและผลประโยชน์แห่งชาติของไทยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมคิวบา ยังสามารถด าเนินการ
ได้อยู่  
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจุบัน ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ คิวบาอาจยังไม่ใช่ประเทศยุทธศาสตร์ที่ไทย
ต้องให้ความส าคัญมากขึ้น การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับคิวบาอีกครั้งในชั้นนี้
ยังไม่มีนัยส าคัญต่อประเทศอ่ืน ๆ ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาก็ยังคงเป็นระบอบสังคม
นิยมอยู่ ประชากรคิวบายังคงอยู่ที่ 11 ล้านและส่วนใหญ่ยากจนจึงอาจไม่สามารถเอ้ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจกับไทยได้มากนัก การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมของคิวบา ซึ่งเริ่ม
เปลี่ยนแปลงเมื่อนายราอูลฯ เข้ารับต าแหน่งผู้น าคิวบาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2551–2561 
และน่าจะด าเนินต่อไปในช่วงผู้น าคิวบาคนใหม่ นายมิเกลฯ รับต าแหน่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิรูป
กฎระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในคิวบาให้ เอ้ือต่อการเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจโลกต่อไป ในระยะสั้น อาจจะยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญ มาตรการ
คว่ าบาตรฯ ต่อคิวบาของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ ดังนั้น การด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบาในระยะสั้นนี้  
อาจยังพอเป็นการคง status quo กับคิวบาได้  

อย่างไรก็ตาม (1) ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าของคิวบาด้านการศึกษา 
กีฬา การแพทย์ สาธารณสุข เวชภัณฑ์ และสาธารณสุข ซึ่งระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์สังคมนิยม
ให้ความส าคัญสูง และคิวบาสามารถพัฒนาจนก้าวขึ้นมาเป็นเลิศได้แม้จะอยู่ภายใต้มาตรการคว่ าบาตรฯ 
ของสหรัฐฯ นั้น มีความส าคัญและจะเป็นประโยชน์ส าหรับไทยหากได้เรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ 
ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จากคิวบาล้วนอยู่ที่ความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  และ 
know–how ในสาขาดังกล่าวข้างต้นเพ่ือน าไปพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยต่อไป 
(2) หากคิวบามีพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น สืบเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและสังคมริเริ่มโดยนายราอูลฯ และคาดว่านายมิเกลฯ จะสานต่อ ซึ่งน่าจะ
เริ่มมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะกลางและระยะยาว และส่งผลให้เศรษฐกิจของคิวบาเจริญเติบโตขึ้น 
สามารถเป็นโอกาสและตลาดใหม่ให้ไทยได้ในอนาคต (3) คิวบาได้เพียรสร้างบทบาทของตนเองให้มี
ความส าคัญในเวทีระหว่างประเทศ หากไทยต้องการให้คิวบาเป็นมิตรประเทศและให้ความร่วมมือกับไทย
หากมีความจ าเป็น ไทยควรกระชับความสัมพันธ์กับคิวบาแต่เนิ่น ๆ เพ่ือสร้างความรู้จัก ความคุ้นเคย 
ความไว้วางใจและ “แสดงความจริงใจ” ต่อคิวบา เพ่ือให้ในอนาคตจะได้มีเครือข่ายที่สามารถ
สนับสนุนโอกาสของไทยในคิวบาในด้านต่าง ๆ ข้างต้น ไทยจึงควรฉวยโอกาสตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าคิวบา ปรับนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย โดยให้ความส าคัญ
แก่คิวบามากขึ้น ในชั้นแรกนี้ ด้วยการส่งเสริมการสร้างความรู้จักความคุ้นเคยระหว่างกันในระดับสูงก่อน 
เพ่ือให้ไทยมีความพร้อมเมื่อสถานการณ์ในคิวบามีการเปลี่ยนแปลง และไม่ “ตกขบวน” กับคิวบาใน
อนาคต ดังเช่นในอดีตที่เคยมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาเมื่อเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น 
ซ่ึงไทยตื่นตัวเรื่อง “Rise of Africa” แต่ในที่สุด นโยบายไทยต่อแอฟริกาก็ลดความส าคัญไป  
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4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) ความห่างเหินทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยกับคิวบา  

ไทยน่าจะใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงผู้น าคิวบาในช่วงนี้ สร้างความคุ้นเคย 
ความรู้จัก และความไว้วางใจระหว่างกันในระดับสูง เพ่ือผลประโยชน์ในอนาคตทั้งด้านความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนา การหาตลาดใหม่และการสนับสนุนในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กลไกที่ใช้ในการนี้ คือ 
กลไกการปรึกษาหารือ (Consultations) ระหว่างไทยกับคิวบาที่มีอยู่แล้ว และเป็นจุดแข็งของการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา 

2) มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ  
มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ที่ห้ามท าธุรกรรมทางการเงินและ

การค้าในสหรัฐฯ และ/หรือผ่านสถาบันการเงินของสหรัฐฯ มีบทลงโทษคือ สหรัฐฯ จะไม่อนุญาตให้
บริษัทที่ท าธุรกิจกับคิวบาเข้ามาท าธุรกิจในสหรัฐฯ ในการนี้ แม้มาตรการคว่ าบาตรฯ จะยังคงอยู่ 
บริษัทต่างชาติที่ประสงค์ท าการค้ากับคิวบาสามารถเลี่ยงการลงโทษโดยใช้ธนาคารอ่ืน เช่น ธนาคาร
ในยุโรป เพ่ือหลีกเลี่ยงจุดเชื่อมเกี่ยวกับสกุลเงินและธนาคารสหรัฐฯ และใช้สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์
สหรัฐตลอดสายการส่งจ่าย รวมทั้งต้องให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องไม่มีจุดเชื่อมกับสหรัฐฯ เพ่ือป้องกันการ
อายัดทรัพย์ ดังนั้น ด้านลบ คือ ผู้ขายต้องรับความเสี่ยงโดยซื้อขายโดย Letter of Credit (LC) ที่ไม่มี
การยืนยัน หรือได้รับการยืนยันจากธนาคารขนาดเล็กหรือธนาคารสเปนที่ตั้งอยู่ในคิวบา  

อีกทางเลือกของการท าธุรกิจกับคิวบา คือ เลือกที่จะท าธุรกิจกับคิวบาและ 
รับผลประโยชน์ที่ได้จากคิวบาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนการที่จะท าธุรกิจกับสหรัฐฯ (จนกว่าจะ
ยกเลิกมาตรการคว่ าบาตรฯ) ซึ่งบริษัทต่างชาติบางบริษัทมีแผนการด าเนินงานในลักษณะนี้ เช่น 
บริษัท Sherritt Internacional ของแคนาดา กลุ่มบริษัท BM ของอิสราเอล บริษัท Pernol–Ricard 
ของฝรั่งเศส และบริษัท Imperial Tobacco ของสหราชอาณาจักร 

3) การที่ไทยยังไม่เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา  
การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ในระยะสั้นและระยะกลาง 

 ยังไม่น่าจะจ าเป็น เนื่องจากการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบาปัจจุบันอยู่ในระดับที่น้อย 
ผลประโยชน์ของไทยในคิวบายังไม่มากพอที่จะมีความจ าเป็นที่จะเปิดสถานเอกอัครราชทูต  
โดยสามารถด าเนินการได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมคิวบาอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ ในอนาคต หากมีความจ าเป็นต้องเปิดสถานเอกอัครราชทูตย่อมท าได้ ส าหรับค าถามว่าไทย  
จะช้าเกินไปหรือไม่ ผู้จัดท ารายงานเห็นว่าไทยไม่จ าเป็นต้อง “เต้นตาม” คิวบา ซึ่งพยายามส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศให้มีความส าคัญมากเพ่ือประโยชน์ ในการต่อต้านสหรัฐฯ คิวบามี 
สถานเอกอัครราชทู ตต่ างประเทศตั้ งอยู่ ในประเทศแล้ วจ านวนมาก และน่ าจะประสงค์ ให้ มี 
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศจากเกือบทุกประเทศไปตั้งอยู่เพ่ือเหตุผลทางการเมือง โดยเฉพาะ 
prestige ที่คิวบาต้องการในเวทีระหว่างประเทศ  

4) ความร่วมมือทางวิชาการ  
หากไทยมีความจริงใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคิวบา โดยเฉพาะในด้าน

ความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งไทยด าเนินการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการเสนอให้ทุน 
AITC นั้น ในส่วนของทุนที่ไทยให้แก่คิวบา น่าจะเพ่ิมจ านวนทุนและปรับกระบวนการเปิดรับสมัครผู้ที่
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สนใจจากคิวบาเป็นการเฉพาะ เนื่องจากข้าราชการและประชาชนคิวบามีอุปสรรคในการเดินทางออก
นอกประเทศโดยเฉพาะการขอหนังสือเดินทาง แม้จะไม่จ าเป็นต้องขออนุญาต (exit visa) จากรัฐบาล
เพ่ือเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นปัญหาของชาวคิวบาตั้งแต่เริ่มกระบวนการสมัครรับทุน 
เนื่องจากฝ่ายไทยขอส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมใบสมัคร ท าให้ชาวคิวบาหลายคนไม่สามารถสมัครได้ 
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ภาคผนวก 
แนวค าถามและบทสัมภาษณ์ 

 
1. แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1) ความสัมพันธ์ไทย–คิวบา ได้รับผลกระทบจากนโยบายสหรัฐฯ ที่คว่ าบาตรคิวบา ท่าน
เห็นว่า ถูกหรือผิด? มากหรือน้อยเพียงใด? ด้วยเหตุผลใด? 

2) ไทยควรให้ความส าคัญแก่คิวบาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เริ่มเปิดช่องทาง
ความสัมพันธ์กับคิวบา โดยเปิดสถานเอกอัครราชทูตในคิวบา เพื่อสร้างเครือข่ายแต่เนิ่น ๆ และด าเนิน
ความสัมพันธ์กับคิวบาโดยไม่มีอิทธิพลจากประเทศอ่ืนมาเป็นปัจจัย (“Cuba as Cuba”) หรือไม่น่า
จะต้องให้ความส าคัญมากเมื่อค านึงถึงจ านวนประชากรที่น้อยและยากจน และตลาดคิวบาที่ยังเป็น
ขนาดเล็กอยู่? 

3) หากควรส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา การด าเนินการควรเป็นไปในแนวทางใด? 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ซึ่งฝ่ายคิวบาผลักดัน
มาเป็นเวลานาน ประกอบกับการท าการค้าการลงทุนกับคิวบาซึ่งควบคุมโดยภาครัฐ โดยประชาชนยัง
ยากจนไม่มีก าลังซื้อ เป็นต้น 

 
2. บทสัมภาษณ์ 

2.1 บทสัมภาษณ์ท่านอธิบดีศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  
1) ความสัมพันธ์ไทย–คิวบา ได้รับผลกระทบจากนโยบายสหรัฐอเมริกาที่คว่ าบาตรฯ 

คิวบา ท่านเห็นว่า ถูกหรือผิด? มากหรือน้อยเพียงใด? ด้วยเหตุผลใด? 
“ปัจจุบันมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะ

ยกเลิกในระยะเวลาอันใกล้ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อธันวาคม 2557 คือการประกาศโดยสหรัฐฯ และคิวบาว่า
สองฝ่ายจะกลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกครั้ง และในเวลาต่อมาทั้งสองประเทศก็ได้
เปิดสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของอีกฝ่าย“การที่สหรัฐฯ ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
คิวบาในอดีต และออกมาตรการคว่ าบาตรคิวบาซึ่งยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ความสัมพันธ์ไทย–คิวบาห่างเหิน หากแต่เป็นเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของแต่ละฝ่าย 
กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มุ่งเน้นมาที่กันและกัน ไทยให้ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเทศมหาอ านาจในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่และเป็นคู่ค้ารายส าคัญ 
ในขณะที่คิวบาให้ความส าคัญกับภูมิภาคอเมริกา (เพ่ือนบ้าน) และมิตรประเทศระบอบคอมมิวนิสต์
และสังคมนิยมที่ให้การสนับสนุนคิวบาทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจตลอดหลายทศวรรษที่ถูกสหรัฐฯ 
กดดัน (คิวบามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเวเนซูเอลา รัสเซีย จีน และเวียดนาม) 

“หากสังเกตในเชิงเปรียบเทียบก็จะเห็นว่า ไทยมีปฏิสัมพันธ์กับคิวบามากกว่าที่มี
กับหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน แม้ว่าประเทศกลุ่มหลังจะไม่ได้มีปัญหากับ
สหรัฐฯ และบางประเทศเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ ด้วย ดังนั้น คงไม่สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์
ไทย–คิวบามีความห่างเหินอันเนื่องมาจากแรงกดดันจากสหรัฐฯ” 



46 

 

2) ไทยควรให้ความส าคัญแก่คิวบาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เริ่มเปิด
ช่องทางความสัมพันธ์กับคิวบา โดยเปิดสถานเอกอัครราชทูตในคิวบา เพ่ือสร้างเครือข่ายแต่ 

เนิ่น ๆ และด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบาโดยไม่มีอิทธิพลจากประเทศอ่ืนมาเป็น
ปัจจัย (“Cuba as Cuba”) หรือไม่น่าจะต้องให้ความส าคัญมากเมื่อค านึงถึงจ านวนประชากรที่น้อย
และยากจน และตลาดคิวบาที่ยังเป็นขนาดเล็กอยู่? 

“คิวบายังไม่ใช่ประเทศยุทธศาสตร์ส าหรับไทย และแม้ว่าสหรัฐฯ จะกลับมามี
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาอีกครั้ง ก็ไม่ได้ท าให้สถานการณ์โดยรวมในคิวบาเปลี่ยนไปจากเดิม 
มาตรการคว่ าบาตรยังคงอยู่ และคิวบายังคงเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ (รัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการเกือบ
ทั้งหมด และเป็นนายจ้างรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งจ่ายเงินเดือนน้อย ประชาชนใช้ชีวิตโดยอาศัยส่วน
แบ่งอาหารและของใช้ประจ าวันจากรัฐบาล) และประชากรมีเพียง 11 ล้านคน นอกจากนี้ การที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการเกือบทั้งหมด จึงปลอดสภาพการแข่งขันซึ่งท าให้การบริหารจัดการธุรกิจ
ขาดประสิทธิภาพและความแข็งขัน ดังนั้น การที่คิวบาจะไปลงทุนในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องง่าย 
และการจะดึงดูดการลงทุนจากคิวบาก็คงเป็นไปได้ยาก 

“อย่างไรก็ดี ไทยควรให้ความส าคัญกับคิวบาเพ่ิมขึ้น ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ หรือเพราะสหรัฐฯ กลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาอีกครั้ง แต่ด้วย
เหตุผลของประโยชน์จากความร่วมมือเชิงวิชาการ ซึ่งคิวบามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น หากไทยเริ่มสร้างเครือข่ายแต่เนิ่น ๆ และแสดงความจริงใจ
ที่จะกระชับความสัมพันธ์กับคิวบา ก็อาจน าไปสู่ความร่วมมือที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างขีด
ความสามารถของไทยได้ (ขยายความต่อในข้อ 3)” 

3) หากควรส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา การด าเนินการควรเป็นไปใน
แนวทางใด? ทั้งนี้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ซึ่งฝ่าย
คิวบาผลักดันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการท าการค้าการลงทุนกับคิวบาซึ่งควบคุมโดยภาครัฐ โดย
ประชาชนยังยากจนไม่มีก าลังซื้อ เป็นต้น 

“การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา–ปัจจุบันยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิด
สถานเอกอัครราชทูต เนื่องจากปัจจัยด้านงบประมาณ และความคุ้มค่าของการใช้เงินจ านวนมากใน
การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ในขณะที่ผลประโยชน์ของไทยในคิวบายังไม่มีมากนัก และโอกาสที่สอง
ประเทศจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นในอนาคตยังไม่เป็นที่ชัดเจน ดังนั้น การเริ่มกระชับ
ความสัมพันธ์กับคิวบาในระยะแรกอาจต้องด าเนินการผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งหากข้อริเริ่มต่าง ๆ สามารถบรรลุผลจนเกิดเป็นความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ก็อาจเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาความเหมาะสม/ความจ าเป็นในการ
เปิดสถานเอกอัครราชทูตในระยะต่อไป  

“การส่งเสริมความสัมพันธ์กับคิวบา น่าจะด าเนินโดยมุ่งผลเฉพาะเจาะจง 
มากกว่าการหวังผลรอบด้าน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ) โดยเน้นด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก าลังพัฒนา (South–South Cooperation) เป็นส าคัญ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างไทยกับ
คิวบาและประเทศที่ 3 ในสาขาที่คิวบามีศักยภาพ เช่น การพัฒนายารักษาโรค ซึ่งไทยต้องการจาก
คิวบา  
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“ส าหรับแพทย์ชาวคิวบา มีคุณภาพและมีจ านวนมาก ซึ่งคิวบาส่งออกไปประเทศ
ต่าง ๆ และมีศักยภาพส่งมายังไทยด้วย โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดและชายแดนซึ่งขาดแคลนแพทย์ 
อย่างไรก็ตาม การขอให้แพทย์ชาวคิวบามาอยู่ในไทยอาจจะมีอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมที่
ต่างกัน ซึ่งต่างจากกรณีที่ส่งแพทย์ไปประเทศแถบแอฟริกา ซึ่งหลายประเทศยังใช้ภาษาประเทศอดีต
เจ้าอาณานิคมเป็นภาษาราชการอยู่ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และแม้กระท่ังภาษาสเปน  

“นอกจากนี้ ความร่วมมือด้านการฝึกสอนกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เป็นอีก
สาขาที่มีความร่วมมือระหว่างกันมานาน และสามารถมีความร่วมมือต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันซึ่งไทยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและศักยภาพของนักกีฬาให้เป็นสากลยิ่งขึ้น” 

2.2 บทสัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีพัชรี  พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  
1) ความสัมพันธ์ไทย–คิวบา ได้รับผลกระทบจากนโยบายสหรัฐอเมริกาที่คว่ าบาตร

คิวบา ท่านเห็นว่า ถูกหรือผิด? มากหรือน้อยเพียงใด? ด้วยเหตุผลใด? 
“การลงคะแนนเสียงในเวทีสหประชาชาติของไทย สนับสนุนข้อมติ Necessity of 

Ending the Economic, Commercial and Financial Embargo imposed by the US against 
Cuba เสนอโดยคิวบา หมายความว่า ตามนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้น ไม่เห็นด้วยกับ
มาตรการคว่ าบาตรฯ คิวบาของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการกระท าฝ่ายเดียวที่ไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาไทยด าเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติกับคิวบานับตั้งแต่สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตจนกระท่ังที่ครบรอบ 60 ปี ในปี 2561”  

2) ไทยควรให้ความส าคัญแก่คิวบาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เริ่มเปิด
ช่องทางความสัมพันธ์กับคิวบา โดยเปิดสถานเอกอัครราชทูตในคิวบา เพ่ือสร้างเครือข่ายแต่เนิ่น ๆ 
และด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบาโดยไม่มีอิทธิพลจากประเทศอ่ืนมาเป็นปัจจัย (“Cuba as Cuba”) 
หรือไม่น่าจะต้องให้ความส าคัญมากเมื่อค านึงถึงจ านวนประชากรที่น้อยและยากจน และตลาดคิวบาที่
ยังเป็นขนาดเล็กอยู่? 

“ไทยควรให้ความส าคัญแก่คิวบาเพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติที่ไทย
จะได้รับจากศักยภาพของคิวบา เช่น กรณีการร่วมลงทุนด้านชีวเวชภัณฑ์ระหว่าง CIMAB ของคิวบา
กับ Siambioscience ของไทย เป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ไทยด าเนินความสัมพันธ์ที่เป็นปกติกับคิวบามาโดย
ตลอด ดังกล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ดี การที่คิวบากับสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ย่อมเปิดโอกาส
การค้ากับธุรกิจของไทยได้สะดวกมากยิ่งข้ึน” 

3) หากควรส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา การด าเนินการควรเป็นไปใน
แนวทางใด? ทั้งนี้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ซึ่งฝ่าย
คิวบาผลักดันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการท าการค้าการลงทุนกับคิวบาซึ่งควบคุมโดยภาครัฐ โดย
ประชาชนยังยากจนไม่มีก าลังซื้อ เป็นต้น 

“การมีส านักงานผู้แทนทางการทูตในคิวบา หรือการเปิดสถานเอกอัครราชทูต
ย่อมมีส่วนส่งเสริมให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี 
ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ (1) มูลค่าการค้า
การลงทุนของไทยในประเทศนั้นที่มีนัยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (2) จ านวนคนไทยในประเทศนั้น  
(3) จ านวนนักศึกษาไทยในประเทศนั้น ส าหรับการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ยังไม่มี
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ทั้ง 3 ปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญ โดยมูลค่าการค้าการลงทุนยังมีจ านวนน้อย และไม่มีจ านวนคนไทยและ
นักศึกษาไทยอยู่ในคิวบา อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้เริ่มมีการลงทุน โดยเครือโรงแรมเซ็นทาราได้ไป
ส ารวจลู่ทางการลงทุนที่คิวบาแล้ว ดังนั้น หากไทยมีผลประโยชน์ในคิวบาเพ่ิมขึ้นในอนาคต ก็อาจ
พิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูตอีกได้ นอกจากนี้ การที่คิวบามีศักยภาพด้านยารักษาโรค โดย
สามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านยาได้นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันเพ่ือให้
ไทยได้ประโยชน์จากศักยภาพของคิวบาในด้านนี้  

“ส าหรับคิวบา มีสถานเอกอัครราชทูตคิวบาในต่างประเทศ 162 แห่ง82 ซึ่งเปิด
ด้วยเหตุผลด้านการเมืองเป็นหลัก และด าเนินการด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ อ่ืน ๆ ด้วย  

“อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมความสัมพันธ์กับคิวบาก็ยังมีอุปสรรคจากผลมาตรการ
คว่ าบาตรฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

“การท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งที่ไทยกับคิวบาสามารถร่วมมือกันเพ่ือผลประโยชน์
ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก” 

2.3 บทสัมภาษณ์นายพงศ์สิน เทพเรืองชัย นักการทูตช านาญการ กลุ่มงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ อดีตเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก  

1) ความสัมพันธ์ไทย–คิวบา ได้รับผลกระทบจากนโยบายสหรัฐอเมริกาที่คว่ าบาตร
คิวบา ท่านเห็นว่า ถูกหรือผิด? มากหรือน้อยเพียงใด? ด้วยเหตุผลใด? 

“มาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์
ไทย–คิวบา แต่ในทางอ้อมก็ท าให้การด าเนินนโยบายต่อคิวบามีข้อจ ากัด เมื่อเทียบประโยชน์ที่ไทยจะ
ได้รับจากการด าเนินความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐ กับไทย–คิวบาแล้ว สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่
ส าคัญที่สุดของไทยและมีความร่วมมือระหว่างกันในหลากมิติ ในขณะที่คิวบาเป็นประเทศหมู่เกาะที่มี
เศรษฐกิจขนาดเล็ก ก็เป็นปกติท่ีไทยต้องโอนเอียงไปทางสหรัฐฯ 

“แนวโน้มที่จะมีการค้าการลงทุนไทย–คิวบา ก็ถูกจ ากัดโดยทางอ้อมจากนโยบาย
มาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ เนื่องจากการถูกคว่ าบาตรเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อโอกาสการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของคิวบา ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจต่างชาติ (รวมถึงไทย) 
จึงมีข้อกังวลเกี่ยวกับการค้ากับประเทศที่ต้องซื้อสินค้า–บริการด้วยเครดิตและจ่ายเงินล่าช้าเป็น
เวลานาน 

“จะเห็นได้ว่าประเทศที่ยืนหยัดด าเนินความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคิวบาส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์/สังคมนิยม เช่น จีน รัสเซีย เวียดนาม เวเนซูเอลา  

“กรณีเปรียบเทียบในอาเซียน: เวียดนามมีความสัมพันธ์พิเศษกับคิวบาเนื่องจาก
เป็นเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง จึงไม่เคยทอดทิ้งคิวบาและปัจจุบันขายข้าวในราคาที่ย่อมเยา
และยอมรับเงื่อนไขการรับเงินล่าช้า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือมิตรประเทศ (ไทยสนใจขายข้าวให้คิวบา
เช่นกัน แต่ไม่สามารถสู้ราคาของเวียดนามได้ และยังไม่มีความมั่นใจที่จะส่งสินค้าก่อนและรับเงินทีหลัง)” 

                                                 
82 อย่างไรก็ตาม ส าหรับรายงานการศึกษาฉบับน้ี ผู้จดัท ารายงานระบจุ านวนสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
และคณะผู้แทนถาวรคิวบาในประเทศต่าง ๆ 150 แห่งทั่วโลก (อ้างอิงจาก Wikipedia, “List of Diplomatic 
Missions of Cuba” [Online], (May 2017).) 
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2) ไทยควรให้ความส าคัญแก่คิวบาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เริ่มเปิด
ช่องทางความสัมพันธ์กับคิวบา โดยเปิดสถานเอกอัครราชทูตในคิวบา เพ่ือสร้างเครือข่ายแต่เนิ่น ๆ 
และด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบาโดยไม่มีอิทธิพลจากประเทศอ่ืนมาเป็นปัจจัย (“Cuba as Cuba”) 
หรือไม่น่าจะต้องให้ความส าคัญมากเมื่อค านึงถึงจ านวนประชากรที่น้อยและยากจน และตลาดคิวบาที่
ยังเป็นขนาดเล็กอยู่? 

“ในภาพรวมแล้ว คิวบาอาจไม่เป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่ไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญมากขึ้น แต่คิวบามีจุดแข็งที่ไทยไม่ควรมองข้าม คือ การวิจัยและการแพทย์ แม้คิวบาจะ
เป็นประเทศยากจน และอาจไม่เอ้ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับไทยได้มากนัก แต่จุดแข็งดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไทยต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในขณะที่คิวบาขาดความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร (เป็นเหตุผลที่คิวบาต้องน าเข้าอาหาร) ซึ่งไทยมีจุดแข็ง ดังนั้น การแลกเปลี่ยนวิทยาการ
ระหว่างไทยกับคิวบาจึงมีความเป็นไปได้สูง 

“หากไทยเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์กับคิวบาแต่เนิ่น ๆ ก็จะท าให้คิวบารู้สึกว่าไทยมี
ความจริงใจ และความร่วมมือจะสามารถผลักดันได้ง่ายกว่าหากรอจนคิวบามีความร่วมมือกับประเทศ
อ่ืน ๆ แทนแล้ว 

“คิวบาได้ปรับนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การปกครองของนายราอูลฯ ซึ่งค่อย ๆ 
เปิดให้ภาคเอกชนและต่างชาติลงทุนได้มากขึ้น รวมถึงมีการจัดตั้งท่าเรื่องและเขตเศรษฐกิจพิเศษมารีเอล 
ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี  แต่การแสวงประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นในคิวบาเป็นการเสี่ยงดวงในระดับหนึ่ง และเปรียบเทียบได้กับการเล่นหุ้น 
คือ หากจะให้ได้ประโยชน์ ก็จ าเป็นต้องเข้าไปตั้งแต่ เนิ่น ๆ แม้จะยังไม่มีอะไรแน่นอน (เหมือนที่
สิงคโปร์เข้าไป)” 

3) หากควรส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา การด าเนินการควรเป็นไปใน
แนวทางใด? ทั้งนี้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ซึ่งฝ่าย
คิวบาผลักดันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับการท าการค้าการลงทุนกับคิวบาซึ่งควบคุมโดยภาครัฐ โดย
ประชาชนยังยากจนไม่มีก าลังซื้อ เป็นต้น 

“การด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา อาจไม่มุ่งหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่เน้น
เรื่องความร่วมมือวิชาการ และอาจเป็นอีกเครื่องมือการถ่วงดุลกับสหรัฐฯ ทั้ งนี้  การด าเนิน
ความสัมพนัธ์กับคิวบาควรเป็นไปโดยมุ่งหวังผลลัพธ์แบบเฉพาะเจาะจง 

“ปัจจุบันอาจยังไม่มีความจ าเป็นในการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่คิวบา 
เนื่องจากความสัมพันธ์ยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด มีคนไทยในคิวบาน้อยมาก (หรืออาจไม่มี) และการค้า
ระหว่างสองประเทศยังน้อยมาก แต่หากไทยมีนโยบายที่จะกระชับความสัมพันธ์กับคิวบาในอนาคต ก็
อาจพิจารณามีการหารือในระดับสูงมากข้ึน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง เพ่ือ kickstart 
ศักราชใหม่ในความสัมพันธ์ไทย–คิวบา” 

2.4 บทสัมภาษณ์นายวันรัด เดชโภคี นักการทูตปฏิบัติการ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต ้

1) ความสัมพันธ์ไทย–คิวบา ได้รับผลกระทบจากนโยบายสหรัฐอเมริกาที่คว่ าบาตร
คิวบา ท่านเห็นว่า ถูกหรือผิด? มากหรือน้อยเพียงใด? ด้วยเหตุผลใด? 
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“ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดก็ในมิติด้านการค้าการลงทุนซึ่ง
สร้างอุปสรรคในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินเป็นอย่างมาก ตัวอย่างกรณีที่ไทยบริจาคเงินช่วยเหลือ
เพ่ือมนุษยธรรมให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติของคิวบา (hurricane Irma) ก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจาก
มาตรการคว่ าบาตรดังกล่าว และต้องด าเนินการผ่านธนาคารประเทศท่ีสาม” 

2) ไทยควรให้ความส าคัญแก่คิวบาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ เริ่มเปิด
ช่องทางความสัมพันธ์กับคิวบา โดยเปิดสถานเอกอัครราชทูตในคิวบา เพ่ือสร้างเครือข่ายแต่เนิ่น ๆ 
และด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบาโดยไม่มีอิทธิพลจากประเทศอ่ืนมาเป็นปัจจัย (“Cuba as Cuba”) 
หรือไม่น่าจะต้องให้ความส าคัญมากเมื่อค านึงถึงจ านวนประชากรที่น้อยและยากจน และตลาดคิวบาที่
ยังเป็นขนาดเล็กอยู่? 

“หากค านึงถึงขีดความสามารถและข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้ งในแง่บุคลากร และ
งบประมาณของหน่วยงานไทยแล้ว เห็นควรด าเนินความสัมพันธ์ในบรรทัดฐานเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ 
ที่มีผลประโยชน์กับไทยในระดับเดียวกันกับคิวบา “Cuba as Cuba” โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก 
ประกอบกับการที่คิวบาตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกล” 

3) หากควรส่งเสริมการด าเนินความสัมพันธ์กับคิวบา การด าเนินการควรเป็นไปใน
แนวทางใด? ทั้งนี้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮาวานา ซึ่งฝ่าย
คิวบาผลักดันมาเป็นเวลานาน กอปรกับการท าการค้าการลงทุนกับคิวบาซึ่งควบคุมโดยภาครัฐ โดย
ประชาชนยังยากจนไม่มีก าลังซื้อ เป็นต้น 

“เห็นควรด าเนินความสัมพันธ์โดยการผูกมิตรกับระดับสูงของคิวบาเป็นหลัก 
(แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง) เนื่องจากโครงสร้างของระบบการปกครองของคิวบาคงไม่เอ้ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจในเร็ววัน และหากคิวบาได้รับการยอมรับหรือมีบทบาทที่ส าคัญในเวที
ระหว่างประเทศมากขึ้นในอนาคต ก็จะสามารถเป็นพันธมิตรที่ส าคัญของไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อค านึงถึงลักษณะเฉพาะของรัฐที่มีรัฐบาลซ้ายจัดซึ่งมักจะกล้าพูดและแสดงความคิดเห็นอย่ าง
เปิดเผยในเวทีต่าง ๆ โดยไม่ต้องอิงตามความเห็นของประเทศหรือกลุ่มประเทศใด” 
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