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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

แอฟริกาเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพสําหรับประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจ เพราะเปนตลาดใหม
สําหรับไทย โดยการคาสองฝายมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ดานการลงทุน ผูประกอบการไทยไดเขา
ไปลงทุนในภูมิภาคแอฟริกาในสาขาตาง ๆ ทั้งดานการผลิตสินคาและบริการ สวนดานพลังงาน ไทย
เร่ิมใหความสําคัญกับภูมิภาคแอฟริกาในฐานะเปนแหลงพลังงานใหม

ต้ังแตป ค.ศ. 2009 กระทรวงการตางประเทศไดขับเคลื่อนกลยุทธ “ARMI” ในการดําเนิน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับภูมิภาคแอฟริกา กลาวคือ ไทยใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา (A – Assistance) เพื่อนําไปสูการขยายโอกาสในการหาตลาด
เพื่อการคา (M – Market) และการลงทุน (I – Investment) ตลอดจนการแสวงหาแหลงทรัพยากร (R –
Resources) ในภูมิภาคแอฟริกา และตอมาไดกําหนดให “ARMI” เปนกลยุทธภาพรวมสําหรับ “แผน
ยุทธศาสตรภูมิภาคแอฟริการะหวางป 2553-2555” นอกจากน้ี ภายใต “ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศของไทย ป 2550-2554” ของสํานักงาน ความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ มีการกําหนดประเทศ/กลุมประเทศเปาหมายที่ให
ความรวมมือ/ชวยเหลือ เพื่อมิใหการใหความชวยเหลือเปนไปในลักษณะกระจัดกระจาย

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ไทยจัดสรรใหแกภูมิภาค
แอฟริกามีปริมาณนอยมาก และไดรับการจัดสรรไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาอยาง
กระจัดกระจาย การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ ARMI ภายใต
ความชวยเหลือที่มีอยูอยางจํากัด โดยประเมินความเชื่อมโยงระหวางความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
ของไทยกับการเขาถึงนํ้ามันและแหลงนํ้ามันในซูดาน ( A R) การเขาถึงตลาดสินคาของไทยใน
แอฟริกาใต (A M) และโอกาสในการลงทุนของไทยในมาดากัสการ (A I) โดยใช SWOT
Analysis ซึ่งทั้งสามประเทศเปนประเทศในกลุมเปาหมายในการใหความชวยเหลือ/รวมมือเพื่อการ
พัฒนาภายใต “ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550 – 2554”

ผลการศึกษา 3 กรณีขางตน พบวาความชวยเหลือ/ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
มีความเชื่อมโยงกับโอกาสในการลงทุนของไทยในมาดากัสการ แตไมเชื่อมโยงกับการเขาถึง
แหลงพลังงานในซูดาน และการเขาถึงตลาดสินคาในแอฟริกาใต กรณีมาดากัสการ ไทยใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในสาขาที่มาดากัสการตองการใหไทยไปลงทุน และบางสาขาที่
มาดากัสการตองการรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเปนสาขาที่นักลงทุนไทยไดประโยชน
โดยตรง สวนกรณีซูดานและแอฟริกาใต ระดับความชวยเหลือ/ความรวมมือของไทยอยูในระดับตํ่า



จ

จนไมสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกตอการเขาถึงทรัพยากรและการเขาถึงตลาดสินคาได จึงอาจ
สรุปไดวากลยุทธ ARMI ไมสามารถใชเปนการทั่วไปกับทุกประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและทุกดาน

ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI จึงจําเปน
ตองศึกษาวา ARMI เหมาะสมกับประเทศใดและในดานใด โดยจํากัดการขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI
เฉพาะประเทศและเฉพาะดานที่มีความเหมาะสมเทาน้ัน

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนกลยุทธฯ อยางมีประสิทธิภาพ คือ (1) รูปแบบความ
ชวยเหลือที่อาจเปนประโยชนตอกลยุทธ ARMI คือการใหทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกบุคลากร
ของประเทศเปาหมาย ซึ่งจะสรางความนิยมไทยไดมากกวาการฝกอบรมและดูงานระยะสั้น (2) การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI จําเปนตองมีกลยุทธ/มาตรการอ่ืน ๆ ควบคูดวย เชน การเรงรัดการจัดทํา
และใชบังคับความตกลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการสรางเครือขายความ
รวมมือในระดับตาง ๆ และการสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับประเทศเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
เกี่ยวกับโอกาสทางการคาและการลงทุน แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และการดําเนินธุรกิจ
ของไทยที่ประสบความสําเร็จ (Success Stories) ในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา (3) กลยุทธ
ARMI ที่เหมาะสมกับประเทศหน่ึงในสาขาหน่ึง ไมไดหมายความวาจะมีความเหมาะสมในระยะ
ยาว เน่ืองจากมีปจจัยตาง ๆ ที่ผันแปรตามกาลเวลา กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองทบทวน
การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ARMI ที่ขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อให
ความชวยเหลือที่มีอยูอยางจํากัดสามารถตอบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยไดอยาง
สูงสุด

รายงานฉบับน้ีเปนการศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ ARMI ซึ่งมุงผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจที่ไทยจะไดรับจากการใหความชวยเหลือประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ในขณะที่การให
ความชวยเหลือของไทยมีเปาหมายอ่ืนดวย ไดแก การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมเพื่อการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในกรอบสหประชาชาติ หรือการมุงหวังผลในดานการ
สนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศ ดังน้ัน ขอเสนอะแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป คือ
การกําหนดวาประเทศใดควรใชกลยุทธใด ระหวางกลยุทธ ARMI หรือการใหความชวยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม และ/หรือการใหความชวยเหลือเพื่อหวังผลในดานการสนับสนุนไทยในเวที
ระหวางประเทศ  ซึ่งการศึกษาน้ีจะชวยให สพร. มีแนวทางในการจัดสรรความชวยเหลือไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เพื่อใหรายงานมีความถูกตอง
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ

กฟผ. = การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ปตท. = บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปตท. สผ. = บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สพร. = สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
AITC    = Annual International Training Course (หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป)
ARMI = Assistance Resources + Market + Investment
COMESA  = Common Market for Eastern and Southern Africa (ตลาดรวมสําหรับภูมิภาค

แอฟริกาตะวันออกและตอนใต)
CPA = Comprehensive Peace Agreement
CPF = Charoen Pokphand Foods PLC. [บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)]
EDBM = Economic Development Board of Madagascar
GDP = Gross Domestic Product (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ)
GNU = Government of National Unity
HDI = Human Development Index (ดัชนีการพัฒนามนุษย)
HIV/AIDS = Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome

(เชื้อไวรัสเอชไอวี และอาการภูมิคุมกันเสื่อม)
LDCs = Least Developed Countries  (ประเทศที่พัฒนานอยที่สุด)
MDGs = Millennium Development Goals (เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ)
NCP = National Congress Party
ODA = Official Development Assistance (ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปน

ทางการ)
OTOP = One Tambon – One Product (โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ)
SACU = Southern Africa Customs Union (กลุมสหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต)
SADC = Southern African Development Community (กลุมประชาคมเพื่อการพัฒนา

แอฟริกาตอนใต)
SMEs = Small and Medium Enterprises
SPLM = Sudan People’s Liberation Army
SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
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TCDC = Technical Cooperation among Developing Countries (ความรวมมือระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนา)

TCTP = Third Country Training Programme (โครงการฝกอบรมประเทศที่สาม)
UNDP = United Nations Development Programme (สํานักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ)



บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
1.1.1 ความสําคัญของภูมิภาคแอฟริกาตอไทย
ภูมิภาคแอฟริกาเปนภูมิภาคที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ

30.2 ลานตารางกิโลเมตร ในป ค.ศ. 2009 มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 1 พันลานคน มีทรัพยากร
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง คือเฉลี่ยปละ 4.9% ในชวงป
ค.ศ. 2000 – 2008 แมวาภูมิภาคแอฟริกาจะประสบปญหาทาทายหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความยากจน โรคภัยไขเจ็บ และอัตราการตายของทารกในระดับสูง แตภูมิภาคแอฟริกายังสามารถมี
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) รวมกันถึง 1.6 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐในป ค.ศ.2008 ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับ GDP ของบราซิล และของรัสเซีย 1

ประเทศสวนใหญในภูมิภาคแอฟริกาพึ่งพารายไดจากการสงออกนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ
แรธาตุ กอปรกับไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในสาขาตาง ๆ อาทิเชน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเกษตร การคา การลงทุน สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการศึกษา
สงผลใหประเทศในภูมิภาคแอฟริกามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง

ปจจุบัน เศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกามีแนวโนมที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเน่ืองจากปจจัย
สําคัญ ไดแก 1) พื้นฐานโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจไดดี 2) ภูมิภาคแอฟริกามีความมั่งคั่งดานทรัพยากรธรรมชาติและแรธาตุตาง ๆ 3) มีการ
ขยายตัวดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการขยายตัวของสังคมเมือง 4) การเติบโตของ
ผูบริโภคที่เปนชนชั้นกลาง และ 5) หลายประเทศเร่ิมมีความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้น

ภูมิภาคแอฟริกาจึงถือไดวาเปนตลาดใหมที่มีลูทางและศักยภาพ (Emerging) ในเชิงการมี
โอกาสการเปดตลาดสินคาไทย อยางไรก็ตาม ตลาดแอฟริกามีความแตกตางกันในแตละประเทศ
เชน ดานระบบการบริหารประเทศ จํานวนประชากร ความพรอมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบ
การเงินการธนาคาร ตลอดจนความยากงายในการเขาถึงตลาด เปนตน

การคาระหวางไทยกับภูมิภาคแอฟริกามีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยไทยเปนฝายได
ดุลการคามาโดยตลอด ในป ค.ศ. 2010 การคาระหวางไทยกับภูมิภาคแอฟริกามีมูลคาทั้งสิ้น

1   McKinsey Global Institute 2010: 1
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8,464 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกที่สําคัญของไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาไดแก ขาว รถยนต
อุปกรณและสวนประกอบรถยนต อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เคร่ืองรับวิทยุ โทรทัศนและ
สวนประกอบ และเม็ดพลาสติก สวนสินคานําเขาไดแก นํ้ามันดิบ สินแรโลหะ ดายและเสนใย
อัญมณี เคมีภัณฑ เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ

ในดานการลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา นักลงทุนไทยไดเขาไปลงทุนในภูมิภาค
แอฟริกาในสาขาตาง ๆ อาทิ การแปรรูปสินคาเกษตร การบริการดานกอสรางและการตกแตงภายใน
ธุรกิจรานอาหารและสปา การลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร และการผลิตไฟฟา

ในดานพลังงาน  ไทยเพิ่งจะเร่ิมใหความสําคัญกับภูมิภาคแอฟริกาในฐานะเปนแหลง
พลังงานใหม ซึ่งที่ผานมา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดเขาไปรวมทุน
ทําสัมปทานสํารวจและขุดเจาะนํ้ามันในแอลจีเรียและอียิปต อยางไรก็ตาม ประเทศตาง ๆ ไดเขาไป
แสวงหาแหลงพลังงานในภูมิภาคแอฟริกากอนที่ไทยจะเร่ิมใหความสนใจแหลงพลังงานในภูมิภาคน้ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน ซึ่งจีนถือวาการแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ เพื่อลดการพึ่งพาแหลงพลังงาน
ในภูมิภาคตะวันออกกลางเปนวาระสําคัญของชาติ

1.1.2 ความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีไทยใหแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
ไทยเร่ิมใหความรวมมือ/ความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกาต้ังแต

ป ค.ศ. 1978 โดยมีสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการ-
ตางประเทศ เปนหนวยงานหลักในเร่ืองน้ี ในปจจุบัน ความรวมมือทางวิชาการสาขาหลักไดแก
1) การเกษตรและประมง และการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร 2) การสาธารณสุขเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปองกันและรักษาโรคติดตอรายแรง และการจัดการดานสาธารณสุขระดับชุมชน
และ 3) การสรางรายได โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
เสริมในระดับรากหญา

สพร.ดําเนินการดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศภายใต “ยุทธศาสตรความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ป 2550-2554” ซึ่งกําหนดกลุมประเทศเปาหมายใน
ภูมิภาคแอฟริกาเปน 2 กลุมไดแก (1) ประเทศที่ไทยควรใหความชวยเหลือ และ (2) ประเทศที่
ไทยควรรวมมือในกรอบหุนสวน แตในความเปนจริง ไทยใหความชวยเหลือแกประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาอยางกระจัดกระจาย  ไมไดจํากัดเฉพาะประเทศในกลุมเปาหมายเทาน้ัน

1.1.3 กลยุทธ “ARMI”
ต้ังแตป ค.ศ. 2009 กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดกลยุทธ “ARMI”  เพื่อการกระชับ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับภูมิภาคแอฟริกา
Assistance  Resources + Market + Investment
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A – Assistance คือ การใหความชวยเหลือของไทย โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนา ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือสําคัญของการดําเนินยุทธศาสตรในการกระชับ
ความสัมพันธกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะหุนสวน เพื่อสรางคานิยมไทย และความไวเน้ือเชื่อใจ
ในระดับผูบริหารของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา อันจะนําไปสูการกระชับและขยายพนัธมิตร
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสนับสนุนการขยายโอกาสในการหาตลาดเพื่อการคา
(M – Market) และการลงทุน (I – Investment) ตลอดจนการแสวงหาแหลงทรัพยากร (R – Resources)
ที่มั่นคงตอไปในอนาคต

กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดให “ARMI” เปนกลยุทธภาพรวมสําหรับ “แผน
ยุทธศาสตรภูมิภาคแอฟริการะหวางป 2553-2555” โดยมีเปาหมายยุทธศาสตร 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
กระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และ 2) เพื่อเพิ่มโอกาสของนักธุรกิจไทยในการเขาไปคาขายและลงทุนในภูมิภาค
แอฟริกา

ไทยขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI เพื่อเปนกลยุทธหลักในการดําเนินการเพื่อเขาถึงตลาดสินคา
และบริการ  การลงทุน และแหลงพลังงานในภูมิภาคแอฟริกา และขับเคลื่อน “ยุทธศาสตรความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ป 2550-2554” โดยกําหนดประเทศ/กลุมประเทศ
เปาหมายที่ใหความรวมมือ/ชวยเหลือ  อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง มูลคาความชวยเหลือทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ไทยจัดสรรใหแกภูมิภาคแอฟริกานับวามีปริมาณนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับความชวยเหลือจากหลายประเทศที่เขาไปมีบทบาทในภูมิภาคแอฟริกา และความชวยเหลือของ
ไทยไดรับการจัดสรรไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาอยางกระจัดกระจาย  จึงสมควรศึกษาวา
ความชวยเหลือของไทยจะสามารถตอบตอบสนองเปาหมายในการเขาถึงตลาด การลงทุน และแหลง
พลังงานในภูมิภาคแอฟริกาไดหรือไม อยางไร

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของกลยุทธ ARMI
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมสําหรับกลยุทธ ARMI
1.2.3 เสนอแนะกลยุทธใหม เพื่อชวยทําใหกลยุทธ ARMI มีประสิทธิภาพมากขึ้น



4

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. 3.1 ศึกษาความเชื่อมโยงของ A R, M, I กรณีละ 1 ประเทศ ดังน้ี

-  ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเพื่อมุงไปสูแหลงพลังงาน ( A R) : กรณีการ
เขาถึงนํ้ามันและแหลงนํ้ามันในซูดาน

-  ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเพื่อมุงไปสูการเขาถึงตลาดสินคาและบริการ (A
M) : กรณีการสงออกของไทยไปแอฟริกาใต

-  ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาเพื่อมุงไปสูโอกาสในการลงทุน (A I) : กรณีการ
ลงทุนของไทยในมาดากัสการ

1.3.2  ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูลความชวยเหลือ (A) ต้ังแตป ค.ศ. 20072 จนถึงปจจุบัน และ
รวบรวมขอมูลการเขาถึงนํ้ามันและแหลงนํ้ามัน (R) การเขาถึงตลาดสินคาและบริการ (M) และการ
ลงทุนของไทย (I) ต้ังแตป ค.ศ. 20093 จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ี ความเชื่อมโยงระหวาง A R, M, I
จําเปนตองมีชวงเวลา (time lag) ระหวาง A กับ R, M, I  การศึกษา A ต้ังแตป 2007 และ R, M, I
ต้ังแตป 2009 จึงนาจะเหมาะสม

1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.4.1 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากหนังสือ เอกสาร และ website
1.4.2 สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง

ประเทศ เจาหนาที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และเจาหนาที่บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)

1.4.3 การประเมินกลยุทธ ARMI ดวย SWOT Analysis ซึ่งประกอบดวย (1) Strengths -
จุดแข็ง (2) Weaknesses - จุดออน (3) Opportunities - โอกาส และ (4) Threats - อุปสรรค

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ทําใหทราบความเหมาะสมของ ARMI ซึ่งเปนกลยทุธหลักที่ไทยใชในการดําเนิน

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคแอฟริกา และขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการตามกลยุทธ
ARMI รวมทั้งขอเสนอแนะกลยุทธใหม เพื่อชวยทําใหกลยุทธ ARMI มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 ปที่ สพร. เริ่มดําเนินการตาม “ยุทธศาสตรความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ป 2550-2554”
3  ปที่เริ่มดําเนินกลยุทธ ARMI
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บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ในการศึกษาน้ี ผูศึกษาเลือกใชแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ SWOT Analysis

เปนกรอบการอธิบาย
2.1.1 แนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence Theory)
Robert Keohane และ Joseph Nye, Jr.4 กลาววาความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน

มีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกัน เชนการพึ่งพาสินคา พึ่งพาการลงทุน พึ่งพาเทคโนโลยี
พึ่งพาทรัพยากรตางๆ แมวาการพึ่งพาอาจจะเปนไปในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน แตประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน และการพึ่งพาดังกลาวจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนกระทั่งเกิดการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันอยางซับซอน (Complex Interdependency) ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ เกิดระบบโลกที่มี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจอยางซับซอน และประเทศตาง ๆ มีการติดตอสัมพันธกันหลายชองทาง
นโยบายตางประเทศของประเทศที่มีความสัมพันธกันจะเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือจะครอบคลุม
ปญหาตาง ๆ ซึ่งลวนแตมีความสําคัญ

 ภายใตแนวคิดน้ี ประเทศทั่วโลกจะมีความเกี่ยวพันกันในดานตาง ๆ ไดแก ความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ  การเคลื่อนยายขามแดนของประชาชน การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
การสื่อสารทุกรูปแบบ และมีประเด็นที่เปนความสนใจรวมกัน เชน สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน
ความกาวหนาดานเทคโนโลยี และการพัฒนาสุขอนามัย

สาเหตุของการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประเทศมาจากความจําเปนของสถานการณภายใน
และภายนอกประเทศที่ทําใหแตละประเทศตองแสวงหาและแลกเปลี่ยนความชวยเหลือหรือพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน โดยทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนามีความจําเปนทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะตองพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชนรวมกัน

Edward L. Morse 5 กลาววา การพัฒนาไปสูความทันสมัย (Modernization) เปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางประเทศในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อผลักดันให
เกิดความรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนา รูปแบบของการพัฒนาไปสูความทันสมัยไดทําให

4 Keohane, Robert O. and Nye, Joseph S, Jr. 1977
5  อางถึงในนุศรา ตัณลาพุฒ. 2548: 5-7
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ประเทศดอยพัฒนามีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแลว กลาวคือ
มุงสรางความเจริญเติบโตและพัฒนาไปตามลําดับขั้น และโดยลําดับขั้นของการพัฒนาที่แตกตาง
ระหวางทั้งสองฝายทําใหมีความจําเปนทางเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการพัฒนา
กลาวคือ ประเทศดอยพัฒนาตองการเคร่ืองมือเคร่ืองจักรสําหรับภาคอุตสาหกรรม และสินคา
อุปโภคบริโภคของประเทศที่มีเทคโนโลยีกาวหนา รวมทั้งตองการตลาดสําหรับขยายผลิตผล
วัตถุดิบของประเทศตน ในขณะเดียวกัน ประเทศพัฒนาแลวก็ตองพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศดอย
พัฒนาสําหรับปอนอุตสาหกรรม หรือแปรรูปเปนอาหาร รวมทั้งตองการตลาดตางประเทศสําหรับ
สินคาอุตสาหกรรมของตน

นอกจากน้ี การพัฒนาสูความทันสมัยไมเพียงแตจะทําใหเกิดความสัมพันธแบบรัฐตอรัฐ
เทาน้ัน ยังเปนการขยายเปนความสัมพันธในระดับอ่ืน เชน ระดับบรรษัทขามชาติ และระดับ
ประชาชน กอใหเกิดความสัมพันธที่ขยายขอบเขตมากขึ้น เชน การเดินทางติดตอขามประเทศของ
นักธุรกิจ หรือนักทองเที่ยว

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ก็เปนกระบวนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางมาก
ระหวางประเทศและระหวางประชาชนของประเทศตาง ๆ โดยจะมีการไหลเขา-ออกระหวาง
ประเทศของสินคา บริการ ประชาชน และการลงทุน รวมทั้งปจจัยอ่ืนที่ไมใชปจจัยทางเศรษฐกิจ
เชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งแรงผลักดันที่ทําใหเกิดโลกาภิวัตนคือ การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดคาใชจายในการขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศชวยรนระยะเวลาและระยะทางสําหรับบุคคลและกิจการตาง ๆ ในการ
ติดตอระหวางกันไดทั่วโลก

ประเภทของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบงออกเปน
1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบเทาเทียมกัน (Symmetric Interdependence) เชนการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่ทั้งสองฝายมีความทัดเทียมกัน
สามารถเจรจาตอรองกันได เพราะทั้งสองฝายตองมีการแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกนั เมื่อมีการใช
อํานาจจากฝายใดฝายหน่ึง อีกฝายสามารถตอบโตได

2. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบไมเทาเทียมกัน (Asymmetric Interdependence) เชน
ระหวางสหรัฐฯ กับเม็กซิโก กลาวคือสหรัฐฯ เปนประเทศที่เหนือกวา ทั้งในดานความแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร แตสหรัฐฯ ก็มีความจําเปนตองพึ่งพาเม็กซิโกในเร่ือง
นํ้ามัน

ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาสามารถอธิบายไดดวย
แนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือไทยและภูมิภาคแอฟริกามีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
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ในดานตาง ๆ  เปนกระบวนการที่เปนการพัฒนาประเทศในภูมิภาคแอฟริกาใหทันสมัย
(Modernization) และเปนสวนหน่ึงของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่มีการไหลเขา-ออก
ของเงินทุน สินคา บริการ และการลงทุน โดยในบริบทของรายงานน้ี ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
พึ่งพาไทยในดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา ไทยพึ่งพาอาศัยภูมิภาคแอฟริกาในเร่ืองพลังงาน และ
ทั้งสองฝายตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเร่ืองการคาและการลงทุน โดยเปนรูปแบบของการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในลักษณะที่เทาเทียมกัน

2.1.2 SWOT Analysis 6

กระบวนการวิเคราะหดวย SWOT Analysis เปนวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะหสภาวะ
ขององคกรและกระบวนการกําหนดกลยุทธที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย

 S - Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึงความสามารถและสถานการณภายในที่เปนบวก
ที่สามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

 W - Weaknesses หรือจุดออน หมายถึงสถานการณภายในที่เปนลบ หรือไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

  O - Opportunities หรือโอกาส หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่เปนประโยชน
ตอการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

  T - Threats หรืออุปสรรค หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางาน
ไมใหบรรลุวัตถุประสงค

ในการวิเคราะห SWOT การกําหนดเร่ือง หัวขอ หรือประเด็นหลัก (Key Area) เปนสิ่ง
สําคัญที่ตองคํานึงถึง เพราะการกําหนดประเด็นหลักจะทําใหสามารถวิเคราะหและประเมินจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคไดอยางถูกตอง

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาจะประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ ARMI โดยการวิเคราะห
SWOT ในศึกษาความเชื่อมโยงระหวางความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ไทยใหประเทศในภูมิภาค
แอฟริกากับการเขาถึงแหลงทรัพยากรในซูดาน การเขาถึงตลาดสินคาในแอฟริกาใต และการลงทุน
ในมาดากัสการ
2.2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.2.1 นิยม วัฒนธรรมาวุธ 7 ไดวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการดําเนินกลยุทธ

6 อางถึงในวันทนีย 2552
7 นิยม วัฒนธรรมาวุธ 2553



8

ARMI ในไนจีเรีย โดยไดสรุปผลการศึกษาวา กลยุทธ ARMI มีความเหมาะสม แตควรจะตองมี
กลยุทธและมาตรการอ่ืน ๆ ชวยเสริม เพราะลําพังกลยุทธดังกลาวคงจะทําใหไทยบรรลุเปาหมาย
ทางการคาและการลงทุนไดไมมาก

2.2.2 มาวิน ตันอรรถนาวิน8 ไดศึกษาบทบาทของไทยในการรักษาสันติภาพระหวาง
ประเทศในดารฟูร และโอกาสในการสงเสริมความสัมพันธไทย-ซูดาน โดยเสนอแนะในสวนที่
เกี่ยวของกับความรวมมือทางวิชาการวาไทยควรใชประโยชนจากการที่ซูดานมีนโยบายให
ความสําคัญกับชาติตะวันออกในการกระชับความสัมพันธทางการเมืองเพื่อปูทางในการขยาย
บทบาทของไทยในดานตาง ๆ เชนโอกาสดานการคาและการลงทุน โดยไทยสามารถใหความ
รวมมือทางวิชาการในดานที่ไทยมีความพรอมได

8 มาวิน ตันอรรถนาวิน 2552
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บทท่ี 3
ผลการศึกษาการประเมินกลยุทธ ARMI

3.1 ความสําคัญของความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตอภูมิภาคแอฟริกา
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในรูปของความ

ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance - ODA) ซึง่เปนความ
พยายามของประเทศที่รํ่ารวยกวาในการชวยเหลือประเทศยากจนและมีการพัฒนาในระดับตํ่า โดย
ภูมิภาคแอฟริกาประกอบดวยประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries - LDCs) เปน
จํานวนมากที่สุด โดยสะทอนจากดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index - HDI) ที่วัดการ
พัฒนามนุษยใน 3 มิติ คือ การดํารงชีวิตอยางยืนยาวและสุขภาพดี การไดรับการศึกษา และการมี
มาตรฐานการครองชีพที่ดี โดยประเทศสวนใหญที่อยูในลําดับทาย ๆ ในดัชนีไดแกประเทศในภูมิภาค
แอฟริกา 9  อยางไรก็ตาม การใหความชวยเหลือไมไดขึ้นอยูกับเหตุผลดังกลาวเสมอไป โดยจะเห็นได
จากการที่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญบางประเทศกลับไดรับ
ODA สูงกวาประเทศยากจนที่มีความตองการความชวยเหลือมากกวา

ODA ที่ใหประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในรอบทศวรรษที่ผานมา จาก
ระดับ 1.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 2000 เปน 3.0 3.8 และ 4.2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในป
ค.ศ. 2004 2009 และ 2010 ตามลําดับ 10

ODA ที่ชวยเหลือประเทศในภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญเพื่อการปลดหน้ี (debt relief) การ
ดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนา และความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่ผานชองทางพหุพาคีเร่ิมมีบทบาทมาก
ขึ้นตามลําดับ  อาทิ ความชวยเหลือสําหรับ Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria และ
Global Alliance for Vaccines and Immunization อยางไรก็ตาม บางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน
ประสงคใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในลักษณะทวิภาคีมากกวาผานชองทางหพุพาคี ซึ่งจีนถูก
มองวาดําเนินการเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนมากกวา โดยโครงการความชวยเหลือของจีน
จะเปนไปในลักษณะอํานวยความสะดวกใหกับการสงออกของจีน และต้ังกฎเกณฑวา วัสดุอุปกรณ
และการบริการสําหรับโครงการเหลาน้ีจะตองนําเขาจากจีนถึงรอยละ 50 11

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
10 http://www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/external-financial-flows/growth-of-aid-to-africa/
11 Congressional Research Service. 2009 : 2
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3.2 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทย
“ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554” ซึ่ง

ขับเคลื่อนโดยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กําหนดหลักเกณฑ
ในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศตาง ๆ ดังน้ี

3.2.1 การกําหนดประเทศและพื้นท่ีเปาหมายความชวยเหลือ
การใหความชวยเหลือหรือความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยมีหลักการในการกําหนด

ประเทศหรือกลุมประเทศเปาหมายดังน้ี
1) การใหความรวมมือกับประเทศ/กลุมประเทศที่จะมีผลประโยชนรวมกันกับไทย

โดยเฉพาะอยางยิ่ง พิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานความรวมมือ
มากกวาที่จะใหความชวยเหลือในลักษณะที่กระจัดกระจายเกินไป

2) การที่ไทยเปลี่ยนผานสถานะจากการเปนประเทศผูรับมาสูบทบาทของการเปนประเทศ
ผูให ทําใหประสบการณและความเชี่ยวชาญของไทยจะเปนประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ
ซึ่งการกําหนดกลุมเปาหมายของประเทศคูรวมมือดังกลาวน้ีจะเชื่อมโยงกับกลุมประเทศผูใหที่จะ
รวมมือในแบบหุนสวนกับไทยดวย

3) การใหความชวยเหลือของไทยเพื่อตอบสนองตอประเด็นเรงดวนและปญหาที่
เผชิญรวมกันในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งวาระสําคัญตางๆ ที่เรงดวนในระดับโลก ทั้งน้ี การใหความ
รวมมือจะตองสะทอนถึงผลประโยชนที่ไทยและประเทศคูรวมมือจะไดรับจากการดําเนินงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาอยางสอดรับกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

ในการพิจารณาประเทศเปาหมายที่ไทยจะดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาดวยน้ัน
จะเปนการพิจารณาในลักษณะรายภูมิภาค โดยในแตละภูมิภาคแบงออกเปน 2 กลุมประเทศที่สําคัญ
คือ กลุมแรกจะเปนประเทศที่ยังมีความยากจนอยูมากและไทยจะใหความชวยเหลือ สวนกลุมที่สอง
จะเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจคอนขางดีและใกลเคียงกับไทยหรืออาจดีกวา ไทยจะพิจารณารวมมือ
ในลักษณะของประเทศที่เปนหุนสวน กลาวคือเนนความรวมมือกันเพื่อชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนาอ่ืนๆ หรืออาจอยูในรูปของความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (Technical
Cooperation among Developing Country – TCDC) ที่รวมกันออกคาใชจายในการดําเนินงาน
รวมกัน

จุดมุงหมายในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทย คือเพื่อสรางความเชื่อมั่นที่
ประเทศผูรับจะมีตอไทยเพื่อที่จะเอ้ือตอการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ การเปดโอกาส
ทางดานการคาและการลงทุน รวมทั้งการสรางเครือขายทางเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวอยาง
กวางขวางตอไป
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3.2.2 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยสําหรับภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคแอฟริกาเปนทวีปที่มีศักยภาพสูงและเปนตลาดใหมของไทย ถึงแมวาที่ผานมา

บทบาทของการใหความชวยเหลือของไทยอาจมีไมมากนักเน่ืองจากระยะทางไกล และการขาด
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ แตในปจจุบันไทยมองภูมิภาคแอฟริกาเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญของ
ไทย ในขณะที่ภูมิภาคแอฟริกาสนใจตัวแบบการพัฒนาแบบเอเชีย ซึ่งไทยก็เปนประเทศหน่ึงที่
ภูมิภาคแอฟริกาอยากจะเรียนรูประสบการณที่ดีของไทย

การที่ภมูิภาคแอฟริกาประกอบดวยประเทศจํานวนมากถึง 54 ประเทศ 12 “ยุทธศาสตรความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554” จึงกําหนดใหการใหความชวยเหลือ
ของไทยมุงเนนเฉพาะบางกลุมประเทศดังน้ี

1) ประเทศที่ไทยควรใหความชวยเหลือ
กลุมประเทศน้ีจะมีความยากจนมากกวาไทย แตจะมีขีดความสามารถในการรองรับ

ความชวยเหลือที่จะนําไปสูผลกระทบเชิงบวกไดตอไป นอกจากน้ียังสะทอนผลประโยชนที่ไทยจะ
ไดรับโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน ประเทศกลุมเปาหมายคือ
เคนยา เซเนกัล ไนจีเรีย มาดากัสการ และซูดาน

2) ประเทศที่ไทยควรรวมมือในกรอบหุนสวน
         ไดแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีพอสมควร

นับวาจะเปนประโยชนแกไทยในการที่จะรวมกันในการใชเปนฐานของการขยายความรวมมือเขา
ไปยังประเทศยากจนอ่ืนๆ ในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งอาจเปนชองทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการเขาสู
ภูมิภาคแอฟริกาและสามารถเพิ่มกิจกรรมดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ประเทศใน
กลุมเปาหมายไดแก โมร็อกโก อียิปต และแอฟริกาใต

อยางไรก็ตาม ไทยใหความชวยเหลือ/ความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาในลักษณะกระจัดกระจาย  โดยในชวงป ค.ศ. 2007 – 2010 จํานวนประเทศที่ไทยใหความ
ชวยเหลือไดเพิ่มขึ้นทุกปตามลําดับ จาก 23 ประเทศในป ค.ศ. 2007 เปน 35 ประเทศในป ค.ศ. 2010
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก ก

ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ใหแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญอยูใน
รูปแบบการใหความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 รูปแบบ คือ

1) หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual International Training Courses - AITC)
ที่เปนความตองการรวมกันของประเทศกําลังพัฒนา เชน เกษตร สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การคาและ

12  รวมประเทศซูดานใต ซ่ึงแยกตัวออกจากซูดานในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
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เศรษฐกิจ การศึกษา และการทองเที่ยว ซึ่งรัฐบาลไทยจัดเปนประจําทุกป ๆ ละประมาณ 30 หลักสูตร
โดยรัฐบาลไทยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด

2) ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศกําลังพัฒนา (Technical Cooperation among
Developing Countries - TCDC) เปนรูปแบบการใหความรวมมือที่ไทยและประเทศคูรวมมือใน
ภูมิภาคแอฟริการวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม

3) โครงการฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training Programme – TCTP)
เปนรูปแบบการใหความรวมมือที่ไทยรวมกับองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาลตางประเทศจัด
หลกัสูตรฝกอบรม/ดูงานในไทยใหกับผูรับทุนจากภูมิภาคแอฟริกา โดยองคการระหวางประเทศหรือ
รัฐบาลตางประเทศเปนผูสนับสนุนคาใชจายของผูรับทุนทั้งหมด

4)  โครงการความรวมมือทางวิชาการแบบทวิภาคี (Technical Cooperation Project)
เปนโครงการความรวมมือที่ดําเนินงานในประเทศใดประเทศหน่ึงในภูมิภาคแอฟริกา มีการกําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานเฉพาะ โดยจะสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงาน การใหทุน
ฝกอบรม/ดูงานแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานสมทบภายใตโครงการ และการใหความรวมมือดานเคร่ืองมือ/
อุปกรณในการดําเนินงาน

5) ความรวมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี (Trilateral Cooperation) เปนความรวมมือที่
รัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ รวมกันรับผิดชอบคาใชจายตาม
สัดสวนที่ไดตกลงกันในการจัดฝกอบรม/ดูงานในไทยใหแกบุคลากรจากประเทศในภูมิภาค
แอฟริกา

ทั้งน้ี กิจกรรมความรวมมือตามรูปแบบตางๆ ขางตนจะคํานึงถึงความสอดคลองระหวาง
ความตองการดานวิชาการของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และศักยภาพ/ความสามารถในการ
ถายทอดความรูและประสบการณของไทยเปนสําคัญ

3.3 กลยุทธ ARMI ในการดําเนินความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับภูมิภาคแอฟริกา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2008 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมระดมสมองกับ

ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย-ภูมิภาคแอฟริกา โดยภาคเอกชนไทยที่ใหความสนใจตอ
การคาและการลงทุนในภูมิภาคแอฟริกาเขารวมประชุม จํานวน 60 บริษัท ตามกลุมสาขาธุรกิจ
5 ประเภทไดแก การเกษตร กอสราง พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อัญมณี และสินคาและ
บริการ ที่ประชุมสนับสนุนยุทธศาสตรสานสัมพันธไทย-ภูมิภาคแอฟริกา หรือ ARM ซึ่ง
ประกอบดวย Assistance - การใหความชวยเหลือ Resources - การแสวงหาทรัพยากรและวัตถุดิบ
และ Market - การแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาไทย นับไดวาเปนนโยบายเชิงรุกที่สรางสัมพันธ
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หลายมิติกับภูมิภาคแอฟริกาอยางตอเน่ือง กอปรกับการใหความชวยเหลือของไทยแกภูมิภาคน้ี
ทั้งในดานยารักษาโรค การเกษตร สาธารณสุข และการฝกอบรมดานตางๆ ทําใหภาพลักษณไทย
ในสายตาชาวแอฟริกันไดรับความชื่นชมวาเปนตัวอยางการพัฒนาเศรษฐกิจ (ภาคผนวก ข)

ตอมา กระทรวงการตางประเทศไดเพิ่มเติมปจจัย I – Investment ดังน้ัน จึงมีการเปลี่ยน
จาก ARM เปน ARMI

ภายใต “แผนยุทธศาสตรภูมิภาคแอฟริการะหวางป 2553-2555” ของกระทรวงการ-
ตางประเทศ 13 (ภาคผนวก ค) ไดกําหนดใหกลยุทธ ARMI เปนกลยุทธภาพรวมสําหรับแผน
ดังกลาว ดังน้ี

Assistance Resources + Market + Investment
A – Assistance การใหความชวยเหลือของไทย โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือทางวิชาการ

เพื่อการพัฒนาถือเปนเคร่ืองมือสําคัญของการดําเนินยุทธศาสตรในการกระชับความสัมพันธกับภูมิภาค
แอฟริกาในลักษณะหุนสวน (Partnership) เพื่อสรางคานิยมไทย และความไวเน้ือเชื่อใจไทยในระดับ
ผูบริหารประเทศในภูมิภาคแอฟริกา อันจะนําไปสูการกระชับและขยายพันธมิตรระหวางประเทศ ซึ่ง
เปนรากฐานสําคัญในการสนับสนุนการขยายโอกาสลูทางการคา-การลงทุนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา
ตลอดจนการแสวงหาแหลงทรัพยากรที่มั่นคงตอไปในอนาคตได

R – Resources/ Raw Materials ภูมิภาคแอฟริกามีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ และ
เปนทรัพยากรที่ภาคเอกชนไทยสามารถนําเขาเพื่อสนับสนุนการขยายการผลิตของไทย

M – Market ภูมิภาคแอฟริกาเปนตลาดขนาดใหญสําหรับสินคาและบริการไทย เพราะมี
ประชากรถึง 1 พันลานคน มีศักยภาพที่จะรองรับสินคาไทยได โดยเฉพาะสินคาอาหาร และสินคา
อุปโภคบริโภค

I – Investment ประเทศภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญมีนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพื่อสรางงาน และเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณ
โดยไมสนับสนุนใหมีการสงออกทรัพยากรและวัตถุดิบแตอยางเดียวอีกตอไป นอกจากน้ี การเขา

13  หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ “แผนยุทธศาสตรภูมิภาคแอฟริการะหวางป 2553-2555” คือกรมเอเชียใต
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ  สวนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ“ยุทธศาสตรความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554” คือ สพร. กระทรวงการตางประเทศ  ซ่ึงยุทธศาสตร
ทั้งสองมีความเช่ือมโยงกันผานกลยุทธ ARMI  กลาวคือ แผนยุทธศาสตรภูมิภาคแอฟริกาฯ กําหนดให ARMI
เปนกลยุทธภาพรวมในการขบัเคล่ือนความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย-แอฟริกา สวนยุทธศาสตรความ
รวมมือฯ จะใชกลยุทธ ARMI ขบัเคล่ือนการใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาแกประเทศในกลุมเปาหมาย
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ไปลงทุนในภูมิภาคแอฟริกายังมีขอไดเปรียบในเร่ืองการสงออกตอไปยังประเทศยุโรปและสหรัฐฯ
โดยไดรับสิทธิพิเศษทางการคาดวย

แนวทางดําเนินงาน คือการใชความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการ
และเปนความชวยเหลือที่จะเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปาหมาย
เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรวมมือกับภูมิภาคแอฟริกาในดานการเปนแหลงทรัพยากรและ
วัตถุดิบ แหลงลงทุน ตลอดจนตลาดสําหรับสินคาและบริการของไทย โดยคํานึงวาการใหความ
ชวยเหลือและรวมมือดังกลาวจะมีสวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกาดวย

โดยพื้นฐาน การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจะเปนเคร่ืองมือในการสรางความรูสึก
นิยมไทยและสรางความไวเน้ือเชื่อใจอันเปนพื้นฐานในการมีความรวมมือในมิติตาง ๆ

A M การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตาง ๆ จะชวยสรางการรับรู ความคุนเคย
และเปดโลกทัศนแกชาวแอฟริกาทั้งในภาครัฐบาลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบและ
ประเภทสินคาและบริการจากไทยผานการฝกอบรมที่ใชเคร่ืองมือและวัสดุสื่อการสอน อีกทั้งจะมี
โอกาสการรับรูมากขึ้นเมื่อไดรับการฝกอบรมในไทย

A R , I การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนายังทําใหไทยไดเขาถึงโอกาสในการลงทุน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและวัตถุดิบในประเทศเปาหมาย โดยการใหความชวยเหลือน้ัน ๆ  ควร
จะตองเลือกสาขาใหตรงกับเปาหมายความตองการของประเทศผู รับในการพัฒนาทรัพยากร
ของตนเองและความตองการแสวงหาความรวมมือทางธุรกิจของภาคเอกชนไทยในเวลาเดียวกัน
พรอมกันน้ัน การใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะในดานการ
บริหารจัดการทางธุรกิจยังเปนการชวยพัฒนาใหเกิดกลุมผูประกอบการทองถิ่นมากขึ้น และสราง
ความเขมแข็งใหแกภาคเอกชนของประเทศผูรับความชวยเหลือ เพื่อกลายเปนหุนสวนทางธุรกิจกับ
ภาคเอกชนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

3.4 การประเมินกลยุทธ A  R : กรณีซูดาน
3.4.1 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาท่ีไทยใหแกซูดาน (A)
“ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554” กําหนด

ใหซูดานเปนหน่ึงในประเทศกลุมประเทศเปาหมายที่ไทยควรใหความชวยเหลือ โดยมุงเนนให
ความชวยเหลือเพื่อการปรับปรุงทางดานการเกษตร ปศุสัตว การประมง และโรคติดตอในเขตรอน
เปนหลัก
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สวนซูดานสนใจความชวยเหลือทางวิชาการจากไทยในดานการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชนดานการเกษตร ไดแก การชลประทาน การปลูกขาว การประมง โดยเฉพาะการ
เพาะพันธุสัตวนํ้า ไมตัดดอก การจัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป
เกษตร ดานสาธารณสุข ซูดานประสงคจะรับความรวมมือจากไทยในดานการปองกันไขหวัดนก
การดูแลทารกแรกเกิด การบริหารจัดการโรงพยาบาลและการจัดการภัยพิบัติ

ต้ังแตป ค.ศ. 2005 เปนตนมา สพร. กระทรวงการตางประเทศ ไดจัดฝกอบรม/ดูงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกาเปนการเฉพาะ ไดแก ดานการปองกัน
มาลาเรีย HIV/AIDS โรคหู-คอ-จมูก เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดวยโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product – OTOP) การทูตและการ
ตางประเทศ และการดูงานโครงการบัวแกวสัมพันธ (Buakaew Rountable International) ซึ่งเนน
สาขาที่ภูมิภาคแอฟริกามีความสนใจและไทยมีความชํานาญ เชน การเกษตร สาธารณสุข และการ
พัฒนาชุมชน โดยซูดานไดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม/ดูงานในดานตาง ๆ ขางตนประมาณ
ปละ 10-20 คน

อน่ึง ในระหวางป ค.ศ. 2007 - 2010 ไทยใหความรวมมือทางวิชาการแกซูดานเฉลี่ยปละ
1,052,000 บาท

3.4.2 ทรัพยากรนํ้ามันของซูดาน (R)
ซูดานเปนประเทศที่มีความขัดแยงระหวางซูดานเหนือ ซึ่งประชาชนสวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลาม กับซูดานใต ซึ่งประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาคริสตและความเชื่อด้ังเดิม โดย
ภายหลังจากไดรับเอกราชจากอังกฤษในป ค.ศ. 1956  ซูดานตกอยูภายใตภาวะสงครามกลางเมือง
มาโดยตลอด เน่ืองจากรัฐบาลซูดานภายใตการนําของอดีตประธานาธิบดี Gaafar Nimeiry
ประกาศใชกฎหมายอิสลาม (Sharia Law) เพื่อบริหารประเทศ ทําใหชาวซูดานใตรวมตัวกันจัดต้ัง
เปนกองกําลังตอตานเรียกวา Sudan People's Liberation Movement (SPLM) และทําสงคราม
ตอตานรัฐบาลมาเปนเวลายาวนานกวาสองทศวรรษ สงผลใหมีผูพลัดถิ่นกวา 4 ลานคน และ
เสียชีวิตอีก 2 ลานคน จนในที่สุดในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 ทั้งสองฝายไดบรรลุความตกลง
สันติภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Peace Agreement - CPA) ระหวางกัน โดยตกลงใหมีการ
ต้ังโครงสรางการปกครองที่ทั้งสองฝายมีสวนรวม โดยจัดต้ังรัฐบาลผสมระหวางพรรค National
Congress Party (NCP) ของรัฐบาลและกลุม SPLM ภายใตชื่อรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ (Government
of National Unity - GNU) มีการแบงรายไดจากการสงออกนํ้ามันระหวางฝายเหนือและใตใน
อัตราสวนรอยละ 50:50 และใหฝายใตมีอํานาจปกครองตนเอง (autonomy) เปนเวลา 6 ป กอนจะให
ประชาชนลงประชามติเลือกอนาคตของตนเอง  ตอมาไดมีการลงประชามติในเดือนมกราคม ค.ศ.
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2011 โดยผลของประชามติกําหนดใหแยกซูดานใตเปนประเทศเอกราชในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.
2011

ซูดานมีทรัพยากรนํ้ามันและกาซธรรมชาติอุดมสมบูรณ ปริมาณนํ้ามันดิบสํารองมากถึง
4 พันลานบารเรล และกาซธรรมชาติ 3 ลานลานลูกบาศกฟุต14 แหลงนํ้ามันสวนใหญอยูในซูดานใต
แตระบบทอขนสง โรงกลั่น และทาสงออกอยูทางตอนเหนือของประเทศ  จึงจําเปนตองมีทอสง
นํ้ามันจากซูดานใตผานซูดานเหนือไปยังทาเรือซูดาน (Port Sudan) ที่ทะเลแดงเพื่อการสงออก
ซูดานพึ่งพารายไดจากการสงออกนํ้ามันดิบเปนสวนใหญ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ90 ของ
รายไดจากการสงออกของประเทศ ในป ค.ศ. 2010 ซูดานมีรายไดจากการสงออกนํ้ามัน 9,493 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

การแยกซูดานใตออกจากซูดานเหนือทําใหจีนและญ่ีปุนมีแผนการจะสรางระบบทอขนสง
นํ้ามันดิบจากซูดานใตไปยังทาเรือลามู (Lamu) ในเคนยา เปนระยะทาง 1,400 กิโลเมตร แทนที่การ
พึ่งพาทอนํ้ามันที่ผานซูดานเหนือไปยังทาเรือซูดาน 15

3.4.3 การเขาถึงทรัพยากรนํ้ามันของซูดาน
สําหรับไทยน้ัน การแสวงหาพลังงานเพื่อการนําเขาและการรวมลงทุนสํารวจและขุดเจาะ

แหลงนํ้ามันดําเนินการโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งซูดานเปนหน่ึงในประเทศเปาหมายของ ปตท. และ
ปตท. สผ. โดยในป ค.ศ. 2005 คณะผูบริหารของ ปตท. สผ. ไดเดินทางไปซูดานเพื่อพบรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงานของซูดาน และตอมาไดเขารวมประมูลพื้นที่สํารวจแปลงที่ 13 ในทะเลแดง
รวมกับบริษัททองถิ่นและบริษัทของโอมาน แตไมไดชนะการประมูล หลังจากน้ัน ปตท. สผ. ได
ศึกษาขอมูลพื้นที่สํารวจแปลงที่ 10 เพิ่มเติม แตผลการศึกษาปรากฏวาพื้นที่ดังกลาวไมมีศักยภาพ
ของแหลงนํ้ามันที่เหมาะสมในการลงทุนขุดเจาะ จึงไมไดรวมการประมูล

ในป ค.ศ. 2010 ปตท. ไดซื้อนํ้ามันดิบจากซูดานผานบริษัทนายหนาจากประเทศที่สาม
ตอมากองทุน MSCI ของสหรัฐฯ16 ไดถอนหุนของ ปตท. ออกจาก portfolio ของกองทุนฯ  ดวย
เหตุผลวารัฐบาลสหรัฐฯ มีมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินตอซูดาน17 กองทุนฯ จึงมี
นโยบายขึ้นบัญชีดําบริษัททุกแหงที่ดําเนินธุรกิจกับซูดาน ตอมา ปตท. ไดชี้แจงตอกองทุนฯ วา

14 PTT Group. 2011.
15  http://juusana.com/story.php?title=toyata-is-contructing-oil-pipeline-from-lamu-to-south-sudan-1
16 เปนกองทุนทีล่งทุนซื้อหุนของบริษัทตาง ๆ ในประเทศที่เปนตลาดใหม ซึง่รวมถึง ปตท. ดวย
17 ในป ค.ศ. 1993 สหรัฐฯ ไดรวมซูดานในรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการกอการราย (State sponsors for terrorism) และตอมาในป
ค.ศ. 1997 สหรัฐฯ ใชมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินตอซูดาน โดยหามไมใหบริษัทของสหรัฐฯ นําเขาน้ํามันและสินคา
อ่ืน ๆ จากซูดาน ขณะเดียวกันก็ไมใหสงออกสินคาไปยังซูดาน ยกเวนการสงออกสินคาดวยเหตุผลดานมนุษยธรรม
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ปตท. ไมไดซื้อนํ้ามันดิบจากซูดานโดยตรง กองทุนฯ จึงไดยกเลิกการถอนหุน ปตท. แตก็ทําให
ปตท. ยกเลิกการพิจารณาซื้อนํ้ามันดิบจากซูดานนับต้ังแตน้ันเปนตนมา

3.4.4 การประเมินความเชื่อมโยง A R
การประเมินความเชื่อมโยงระหวาง A และ R ดวย SWOT Analysis โดยจะตอง

พิจารณาถึงศักยภาพของทั้งสองประเทศ และตองคํานึงถึงการที่ซูดานใตแยกตัวออกจากซูดาน
ในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ดวย

1) จุดแข็ง
 ไทยกับซูดานมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันในทุกระดับ แมวา

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงจะมีไมมาก ขณะน้ีทั้งสองประเทศอยูในระหวางการจัดทําความ
ตกลงระหวางกัน ไดแก ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน  ความตกลงวาดวย
การเวนภาษีซอน บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงการตางไทย-ซูดาน และ
ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการเกษตร

 ไทยมีศักยภาพที่จะถายทอดเทคโนโลยีและ know-how เพื่อการ
พัฒนาในสาขาตาง ๆ ใหแกซูดาน

 ไทยมีศักยภาพที่จะเขาไปลงทุนในซูดานไดอีกมาก เพราะไทยมีแรงงาน
และชางฝมือไทยซึ่งฝมือดีเปนที่ตองการ โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการกอสรางในซูดานที่กําลัง
ขยายตัวและในธุรกิจบริการ

 ปตท. สผ. มีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการสํารวจและผลิตนํ้ามันใน
ตางประเทศ รวมทั้งแหลงนํ้ามันใหมในภูมิภาคแอฟริกา

2) จุดออน
 ในปจจุบัน ไทยและซูดานไมมีสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวง

ของอีกฝาย ไทยไดมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีเขตอาณาครอบคลุมซูดาน
ในขณะที่ซูดานไดมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจํามาเลเซียมีเขตอาณาครอบคลุม
ไทย แมวาทั้งสองฝายมีกงสุลกิตติมศักด์ิประจําเมืองหลวงของอีกฝาย แตการที่ไมมีสถาน
เอกอัครราชทูตในเมืองหลวงก็ทําใหโอกาสในการขยายความสัมพันธระหวางกันอยูในขอบเขต
จํากัด

 แมวาซูดานมีความตองการสินคาจากไทย เชน เสื้อผา วัสดุกอสราง
อาหารกระปอง แตการคาสวนใหญผานประเทศที่สาม ซึ่งหากมีการติดตอโดยตรงจะชวยใหตนทุน
ของสินคาลดลงและสามารถขยายสินคาเขาไปจําหนายในซูดานไดมากขึ้น

 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ไทยใหแกซูดานยังอยูในระดับตํ่ามาก แมวา
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จะเปนสาขาที่ซูดานมีความตองการ คือ ดานการเกษตรและสาธารณสุข แตความรวมมือที่อยูใน
ระดับตํ่าจะไมสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกตอการเขาถึงทรัพยากรของซูดานได

3) โอกาส
 การที่ซูดานใตแยกเปนประเทศเอกราชในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.

2511 จึงนับเปนโอกาสอันดีของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเขาไปสรางความสัมพันธกับซูดาน
ใตต้ังแตตน เน่ืองจากซูดานใตยังเปนดินแดนที่ประชาชนยากจน การพัฒนาอยูในระดับตํ่ามาก
ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไทยอยูในวิสัยที่จะเสนอใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศได
อยางมาก ซึ่งจะสรางความรูสึกที่ดีและความไวเน้ือเชื่อใจไทย และอาจจะนําไปสูการขยายโอกาสลูทาง
การคา-การลงทุนของไทยในซูดานใตในอนาคตได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่แหลงพลังงานสวนใหญ
ของซูดานอยูในซูดานใต จึงอาจเปนโอกาสอันดีที่จะทําใหไทยสามารถเขาถึงแหลงพลังงานได

 ซูดานมองไทยในฐานะเปนประเทศที่เปนมิตรที่มีความเทาเทียมกัน ซึ่ง
แตกตางจากประเทศมหาอํานาจที่เขาไปขยายอิทธิพลในมิติตาง ๆ ซูดานยังมีความไววางใจไทยในฐานะ
ที่เปนประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบเกษตร และสามารถเปนตนแบบของการพัฒนาใหแกซูดานได

4) อุปสรรค
 ซูดานอยูหางไกลจากไทยมาก สวนใหญการคาขายจะผานประเทศที่

สาม ทําใหมีตนทุนสูงในการขนสงสินคา และผูประกอบการมีทางเลือกนอยในการเลือกเสนทางขนสง
 มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เปนอุปสรรคสําหรับ ปตท. และ

ปตท.สผ. ในการเขาถึงแหลงพลังงานของซูดาน ในขณะที่หลายประเทศ เชน จีน อินเดีย และมาเลเซีย
ไมสนใจวาจะโดนมาตรการลงโทษจากสหรัฐฯ หรือไม เพราะเห็นประโยชนในการลงทุนในกิจการ
นํ้ามันในซูดานมากกวา จีนมีนโยบายไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศใด ๆ โดยจีนซื้อนํ้ามันจาก
ซูดานเปนสัดสวนรอยละ 55-60 ของปริมาณการผลิตของซูดาน18  และบริษัท Greater Nile Petroleum
Operating Company ซึ่งเปนบริษัทนํ้ามันรายใหญที่สุดในซูดาน มี China National Petroleum Company
ของจีนถือหุน 40% Petronas Carigali Overseas ของมาเลเซีย ถือหุน 30% และ ONGC Videsh ของ
อินเดีย ถือหุน 25% ในขณะที่ Sudapet ของซูดาน ถือหุนเพียง 5% เทาน้ัน 19

 ความชวยเหลือจากประเทศอ่ืน ๆ หลายประเทศที่ใหแกซูดานเปนจํานวน
เงินมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งจีน ซึ่งใหความชวยเหลือแกซูดานในหลายรูปแบบ ไดแก ความชวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจ ความชวยเหลือทางวิชาการ เงินกูปลอดดอกเบี้ย สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า รวมทั้งการสราง

18 http://www.africafiles.org/article.asp?ID=23576
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Nile_Petroleum_Operating_Company



19

สาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ถนน โรงพยาบาล ประปา เขื่อน  เปนตน ซึ่งสามารถสรางประโยชนใหทั้ง
ประเทศผูใหและผูรับ นอกจากน้ี จีนใชยุทธศาสตร “aid-for-oil strategy” ซึ่งทําใหจีนสามารถเพิ่ม
ปริมาณนําเขานํ้ามันจากภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้งเปนทางเลือกใหแกจีนในการเขาถึงแหลงพลังงาน
ใหม ๆ 20

จาก SWOT Analysis ขางตน อาจประเมินไดวา ในกรณีซูดาน  กลยุทธการใหความชวยเหลือ
เพื่อการพัฒนาแกซูดานเพื่อใหไทยสามารถเขาถึงแหลงพลังงานของซูดานไมนาจะเปนไปได เพราะ
ความชวยเหลือของไทยในปจจุบันยังอยูระดับที่ตํ่าจนไมสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกตอการ
ตัดสินใจในระดับสูงของซูดานในเร่ืองการใหสัมปทานแหลงพลังงานแกฝายไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อพิจารณาถึงการที่แหลงพลังงานในภูมิภาคแอฟริกาเปนแหลงพลังงานใหมที่หลายประเทศพยายาม
เสาะหาและแยงชิง  โดยประเทศเหลาน้ีไดทุมความชวยเหลืออยางมหาศาลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเขาถึง
แหลงพลังงาน

ดังน้ัน ในปจจุบัน ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (A) ที่ไทยใหแกซูดานจึงไมมีความเชื่อมโยง
ตอการเขาถึงแหลงพลังงาน (R) ในซูดาน ในขณะที่บางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความชวยเหลือ
ของจีนมีความเชื่อมโยงกับการเขาถึงแหลงพลังงานโดยตรง  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนาย
ปรากรมศักด์ิ ชุณหะวัณ Team Leader, Government Affairs Coordinator ของ ปตท. ที่กลาววา “ตนเชื่อ
วา A สามารถเชื่อมโยงกับ R ได หากระดับของ A สูงมากพอ แตไมใชกรณีของไทย” 21

อยางไรก็ตาม โดยที่ซูดานใตซึ่งครอบครองแหลงพลังงานสวนใหญของประเทศไดแยกตัวออก
จากซูดานในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 จึงอาจเปนโอกาสของไทยที่จะสรางความสัมพันธ และเสนอ
ใหความชวยเหลือในสาขาตาง ๆ ที่เปนที่ตองการของซูดานใต ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงการเขาถึงแหลง
พลังงานในซูดานใต ในรูปของการซื้อนํ้ามันดิบ และ/หรือการไดสัมปทานสํารวจและขุดเจาะนํ้ามัน
โดยการนําเขาพลังงานจากซูดานใตหรือการลงทุนในซูดานใตจะไมทําให ปตท. / ปตท. สผ. ถูกถอน
การลงทุนในหุนจากกองทุนของสหรัฐฯ  เพราะซูดานใตเปนประเทศที่แยกออกจากซูดานเดิม โดยไทย
จะตองเรงรัดการพัฒนาความสัมพันธกับซูดานใตโดยเร็วที่สุด เน่ืองจากหลายประเทศไดเร่ิมสราง
ความสัมพันธกับซูดานใตเพื่อประโยชนในการเขาถึงพลังงาน/แหลงพลังงานของซูดานใตแลว
ตัวอยางเชน Petronas ของมาเลเซียไดลงนามความตกลงกับรัฐบาลซูดานใตในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011
กําหนดหลักการความรวมมือในสาขาพลังงานปโตรเลียม ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญผานแผนงานฝกอบรมบุคลากร ซึ่ง ปตท. และ ปตท. สผ. ก็มีขีดความสามารถสูงพอที่จะ
รวมมือกับรัฐบาลซูดานใตไดเชนเดียวกัน

20 Elliott. 2007 : 3
21 ผูศึกษาสัมภาษณในวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2011
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ซูดานใตเปนประเทศใหมที่จําเปนตองเรงรัดการพัฒนาประเทศ ในทุกสาขา ทั้งดาน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม โครงสรางพื้นฐาน การศึกษา และสาธารณสุข ดังน้ัน หากไทยใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาซูดานใตต้ังแตระยะแรกของการจัดต้ังประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ไทย
มีความชํานาญ (การเกษตร การพัฒนาชนบท และสาธารณสุข) เพื่อสรางความรูสึกไวเน้ือเชื่อใจใน
ผูบริหารระดับสูงของซูดานใต ก็นาจะเปนรากฐานสําคัญของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางกัน
ในระยะยาวได

3.5 การประเมินกลยุทธ A M : กรณีแอฟริกาใต
3.5.1  ความรวมมือเพื่อการพัฒนาท่ีไทยใหแกแอฟริกาใต (A)
“ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554”กําหนดให

แอฟริกาใตอยูในกลุมประเทศเปาหมายความรวมมือแบบหุนสวน เน่ืองจากแอฟริกาใตเปนประเทศ
คูคาอันดับหน่ึงของไทยในภูมิภาคแอฟริกา จึงตองยึดโยงกับแอฟริกาใตใหเหนียวแนนเพื่อเปน
ชองทางในการกระจายสินคาของไทยสูภูมิภาคแอฟริกาตอนใต  ความรวมมือของไทยตอภูมิภาค
แอฟริกาจึงอาจเปนการสะทอนถึงการชวยแกไขปญหาในสาขาที่ภูมิภาคแอฟริกาตองการ หรือ
ปญหาในทางสาธารณสุข เชน การแกไขและปองกันโรคเอดส และความรวมมือทางดานการวิจัยที่
สองฝายเห็นชอบรวมกัน

อน่ึง นับต้ังแตมียุทธศาสตรความรวมมือฯ ไทยและแอฟริกาใตมีโครงการความรวมมือ
ระหวางกันนอยมาก กลาวคือ ในป ค.ศ. 2007 2009 และ 2010 ทั้งสองประเทศมีโครงการความ
รวมมือเปนมูลคา 3.2 แสนบาท 1.0 แสนบาท และ 1.3 ลานบาท ตามลําดับ และในป ค.ศ. 2008
ไมมีโครงการความรวมมือระหวางกัน หลักสูตรที่แอฟริกาใตสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมใน
ไทย ไดแก ดาน การปองกันมาลาเรีย Management of Long-Term Adherence to Anti-retroviral
Treatment,  Diplomatic Skills for Professionals in International Affairs โครงการบัวแกวสัมพันธ
(ดานเกษตร สาธารณสุข และพัฒนาชุมชน) และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)

นางสาววรางคณา สิงหชาญ นักวิเทศสหการชํานาญการ สพร. ไดอธิบายสาเหตุที่ไทยให
ความรวมมือทางวิชาการแกแอฟริกาใตในระดับตํ่าวา “ไทยไดเสนอหลักสูตรฝกอบรมและดูงานแก
แอฟริกาใตอยางสม่ําเสมอ แตไดรับความสนใจจากแอฟริกาใตนอยมาก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการ
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ที่แอฟริกาใตมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกวาไทย22  จึงไมเห็นความจําเปนที่จะตองเขารับการ
ฝกอบรมหรือดูงานในไทย นอกจากน้ี ในสวนของการกําหนดใหแอฟริกาใตเปนประเทศหุนสวน
ของไทยโดยใชแอฟริกาใตเปนฐานในการขยายความรวมมือเขาไปยังประเทศยากจนอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาคแอฟริกาน้ัน ในทางปฏิบัติ โครงการไตรภาคีเกิดขึ้นไดยาก เน่ืองจากตองใชเวลาในการ
บรรลุขอตกลงเร่ืองการแบงสรรความรับผิดชอบในโครงการสําหรับแตละฝาย 23

      3.5.2 การเขาถึงตลาดสินคาและบริการสําหรับไทยในแอฟริกาใต (M)
แอฟริกาใตเปนคูคาอันดับหน่ึงของไทยในภูมิภาคแอฟริกา และไทยเปนคูคาอันดับหน่ึง

ของแอฟริกาใตในกลุมประเทศอาเซียน แอฟริกาใตเปนตลาดใหญและเปนศูนยกลางดานการ
คมนาคมขนสงและการกระจายสินคาที่สําคัญที่สุดของภูมิภาคแอฟริกา ในป ค.ศ. 2009 และ 2010
การคารวมระหวางไทยกับแอฟริกาใตมีมูลคา 1,847 และ 2,283 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ24

สินคาที่ไทยสงออกไปแอฟริกาใต ไดแกขาว รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อาหารทะเล
อาหารกระปอง อาหารแปรรูป กุงสดแชเย็น แชแข็ง ไกแปรรูป ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เสื้อผา
สําเร็จรูป เคร่ืองปรับอากาศและสวนประกอบ ยางพารา สําหรับสินคาที่ไทยนําเขาจากแอฟริกาใต
ไดแก แรเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา เคมีภัณฑ ของปรุงแตงที่ทําจากผักและ
ผลไม

ปจจุบันมีผูนําเขารายยอยจากแอฟริกาใตและประเทศใกลเคียงเปนจํานวนมากที่นิยม
เดินทางมาไทยเพื่อซื้อสินคาตางๆ โดยเฉพาะเสื้อผาสําเร็จรูป จากยานราชดําริ ตลาดโบเบ ตลาด
ประตูนํ้า และตลาดสําเพ็ง โดยสินคาไทยจัดไดวาเปนสินคาที่มีคุณภาพและเปนที่นิยม ถึงแมจะมี
ราคาสูงกวาสินคาจากจีนก็ตาม

3.5.3 การประเมินความเชื่อมโยง AM
การประเมินความเชื่อมโยง A M ดวย SWOT Analysis

1) จุดแข็ง
 แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีความสําคัญที่สุดประเทศหน่ึงสําหรับไทยใน

22 International Monetary Fund  จดัอันดบั GDP Purchasing Power Parity (PPP) สําหรับป ค.ศ. 2010 ให
แอฟริกาใตอยูลําดับที่ 77 และไทยอยูลําดับที่ 86
23  ผูศึกษาสัมภาษณในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
24   http://www.ops3.moc.go.th
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การดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมสูภูมิภาคแอฟริกา
โดยเฉพาะแอฟริกาตอนใต แตละประเทศมีสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของอีกฝาย และมี
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศของไทยที่กรุงพริทอเรียดวย

 ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยใหความสนใจศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคแอฟริกาตอนใตมากขึ้นเร่ือย ๆ ในขณะที่ไทยเปนที่ชื่นชอบโดย
บุคคลในวงการตาง ๆ ของแอฟริกาใตในฐานะผูผลิตและผูสงออกสินคาเกษตรรายสําคัญของโลก

 สินคาไทยจัดไดวาเปนสินคาที่มีคุณภาพและเปนที่นิยม ถึงแมจะมีราคา
สูงกวาสินคาจากจีนก็ตาม

 ทั้งสองประเทศไดลงนามในความตกลงหลายฉบับไดแก ความตกลง
การบริการเดินอากาศไทย-แอฟริกาใต อนุสัญญาเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนระหวางไทย-
แอฟริกาใต ความตกลงทางการคาไทย-แอฟริกาใต ความตกลงจัดต้ังคณะกรรมาธิการรวมทางการ
คาไทย-แอฟริกาใต

2) จุดออน
 ความรวมมือทางวิชาการที่ไทยใหกับภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญจะเหมาะสม

สําหรับประเทศที่มีระดับการพัฒนาตํ่ามากกวา จึงทําใหแอฟริกาใตซึ่งมีระดับการพัฒนาคอนขาง
กาวหนาไมสนใจเทาที่ควร

3) โอกาส
 แอฟริกาใตเปนตลาดใหมของไทยที่มีขนาดใหญและขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง โดยไทยสามารถใชแอฟริกาใตเปนประตูการคาเขาไปสูตลาดประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
แอฟริกาตอนใต อาทิ แองโกลา บอตสวานา โมซัมบิก โดยเฉพาะประเทศสมาชิกในกลุมประชาคม
เพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต (Southern African Development Community - SADC) ซึ่งมีสมาชิก
15 ประเทศ และมีประชากรรวมกัน 257 ลานคน และกลุมสหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต
(Southern Africa Customs Union – SACU) ซึ่งมีสมาชิก 5 ประเทศ โดยในปจจุบันแอฟริกาใตมี
การนําเขาเพื่อสงออกไปยังประเทศเหลาน้ีอยูแลว ซึ่งสวนใหญตองพึ่งพาแอฟริกาใตในดานทาเรือ
และเสนทางขนสงสินคาจากทาเรือที่เมืองเดอรบัน เมืองเคปทาวน และเมืองพอรทอลิซาเบธ

4) อุปสรรค
 ประเทศหลักที่มีบทบาทในภูมิภาคแอฟริกาตางก็ใชความชวยเหลือเพื่อเปน

เคร่ืองมือในการเขาถึงตลาดสินคาและบริการในภูมิภาคแอฟริกาดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐฯ
และจีน
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รายงานของ Standard Bank 25 ระบุวาไมใชเร่ืองบังเอิญที่ปริมาณความชวยเหลือจาก
ตางประเทศจะสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการคา กลาวคือ การคาระหวางสหรัฐฯ –
ภูมิภาคแอฟริกา ไดเพิ่มขึ้น 4 เทาในชวงป ค.ศ. 2001 – 2008  และในดานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
(ODA) ของสหรัฐฯ  น้ัน ในป ค.ศ. 1998  อียิปตเปนประเทศเดียวในภูมิภาคแอฟริกาที่ติดอันดับหน่ึง
ใน 15 ของประเทศที่ไดรับ ODA จากสหรัฐฯ มากที่สุด  แตตอมาในป ค.ศ. 2008 มีประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาถึง 5 ประเทศที่ติดอันดับดังกลาวไดแก อียิปต เคนยา แอฟริกาใต ไนจีเรีย และซูดาน  ซึ่ง
ทิศทางความชวยเหลือของสหรัฐฯ จะอยูบนพื้นฐานของมนุษยธรรมนอยลง แตมีเหตุผลดาน
ยุทธศาสตรและการคามากยิ่งขึ้น  ซึ่งจากการที่ภูมิภาคแอฟริกามีกําลังการบริโภคมากขึ้นไดชวยสราง
ศักยภาพใหแกสหรัฐฯ ในการเขาถึงตลาดภูมิภาคแอฟริกามากขึ้น

สวนความชวยเหลือจากจีนที่ใหแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา รายงานดังกลาวระบุวาประเมิน
เปนมูลคาไดยาก แตคาดวาอยูในระดับ 1.8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2007 และในป ค.ศ.
2010 เปนปแรกที่จีนไดกลายเปนคูคาที่ใหญที่สุดของภูมิภาคแอฟริกา  แทนที่สหรัฐฯ ที่เคยเปนคูคาที่
ใหญที่สุดของภูมิภาคแอฟริกามานานกวา 1 ทศวรรษ

ในกรณีแอฟริกาใตน้ัน สามารถประเมินไดวาความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ไทยใหแก
แอฟริกาใต (A) ไมมีความเชื่อมโยงกับการเขาถึงตลาดสินคาและบริการของแอฟริกาใต (M) เน่ืองจาก
ความรวมมือของไทยมีปริมาณนอยมาก แมกระทั่งในบางป เชน ค.ศ. 2008 ไมมีความรวมมือแตอยางใด
จึงไมอาจสรางผลกระทบเชิงบวกตอการเขาถึงตลาดสินคาของแอฟริกาใตได  การเชื่อมโยงระหวาง A
กับ M ที่เปนไปได จึงจําเปนจะตองใช A ในปริมาณมหาศาล เชนเดียวกับที่สหรัฐฯ และจีนดําเนินการ
อยูตามที่ไดกลาวขางตน เพราะแอฟริกาใตเองมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา กลาวคือ
มี GDP เทากับ 2.77 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2009 หรือเทากับรอยละ 23.4 ของ GDP ทุก
ประเทศในภูมิภาคแอฟริการวมกัน 26 ปจจัยที่ทําใหแอฟริกาใตเปนคูคาอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาค
แอฟริกา มาจากการที่แอฟริกาใตมีเศรษฐกิจขนาดใหญและเปนตลาดใหมที่ประชาชนมีกําลังการ
บริโภคสูง จึงไมไดเชื่อมโยงกับความรวมมือที่ไทยใหแกแอฟริกาใตแตอยางใด

3.6 การประเมินกลยุทธ A I : กรณีมาดากัสการ
3.6.1  ความรวมมือเพื่อการพัฒนาท่ีไทยใหแกมาดากัสการ  (A)
“ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย 2550-2554” กําหนดให

มาดากัสการเปนหน่ึงในประเทศกลุมประเทศเปาหมายที่ไทยควรใหความชวยเหลือเชนเดียวกับ

25   Standard Bank. 2011: 7-8
26 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_%28nominal%29
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ซูดาน โดยมุงเนนกิจกรรมที่ชวยแกไขปญหาความยากจน และการแกไขโรคระบาด โดยเฉพาะโรค
ระบาดในเขตรอน

ในระหวางป ค.ศ. 2007 – 2009  มูลคาความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ไทยใหแกมาดากัสการ
เปนอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาความชวยเหลือที่ใหแกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา โดยมี
มูลคา 3.11  6.65 และ 6.31  ลานบาทในป ค.ศ. 2007 2008 และ 2009 ตามลําดับ และในป ค.ศ. 2010
มูลคาความชวยเหลือที่ใหมาดากัสการเทากับ 3.66 ลานบาท โดยเปนอันดับ 2  เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคา
ความชวยเหลือที่ไทยใหแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา รูปแบบความชวยเหลือสวนใหญไดแกการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดในไทย

หากเปรียบเทียบมูลคาความรวมมือที่ไทยใหแกมาดากัสการและแอฟริกาใตตามที่ปรากฏใน
ภาคผนวก ก  จะพบวามูลคาความชวยเหลือที่ไทยใหแกมาดากัสการเทากับ 10 เทาในป ค.ศ. 2007
60 เทาในป ค.ศ. 2009 และ 28 เทาในป ค.ศ. 2010 ของมูลคาความรวมมือที่ไทยใหแกแอฟริกาใต
ในขณะที่เศรษฐกิจของแอฟริกาใตมีขนาดใหญกวาเศรษฐกิจของมาดากัสการถึง 30 เทา (ป ค.ศ. 2009) 27

ความรวมมือในรูปกิจกรรม/โครงการที่ไทยใหแกมาดากัสการไดแก
1) โครงการพัฒนาการประมงขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคการ

จับปลาใหกับชาวประมงและการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
2) โครงการเจียระไนอัญมณี
3) ทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Oral Communication
4)  ในระหวางวันที่ 5-11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เจาหนาที่มาดากัสการจาก Rural

Development Support Project (RDSP) ซึ่งเปนโครงการของกระทรวงเกษตรมาดากัสการไดมา
ศึกษาดูงานดานการพัฒนาชนบทในไทย ไดแก ดานเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร และการสรางรายไดใหแกชุมชน โดยหลังจากการดูงานไดนําไปปรับใชกับ RDSP และ
เผยแพรใหแกเกษตรกรในมาดากัสการ

สวนการฝกอบรมที่ สพร. จัดทําเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาโดยเฉพาะ และมาดากัสการไดสงผูแทนเขารวม ไดแกหลักสูตร (1) การปองกันมาเลเรีย
(2) Management of Long-Term Adherence to Anti-retroviral Treatment และ (3) เศรษฐกิจพอเพียง

มาดากัสการประสงคจะรับความชวยเหลือทางวิชาการดานเทคโนโลยี การเกษตรโดยเฉพาะ
ดานวิชาการขาว ต้ังแตกระบวนการผลิต โดยใชเทคโนโลยีการผลิต เคร่ืองจักรกลการเกษตร
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป และการตลาด

27 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_GDP_%28nominal%29
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รวมทั้งความชวยเหลือดานเทคนิคการแปรรูปอาหารและการรักษาคุณภาพอาหารใหเก็บไวไดนาน
รวมทั้งสงเสริมการวิจัยดานอาหารและสินคาบริโภคตาง ๆ

นอกจากน้ี มาดากัสการไดเขารวมในโครงการความรวมมือไตรภาคี ไทย -UNDP – ภูมิภาค
แอฟริกาในหลักสูตรเกี่ยวกับ HIV/AIDS

3.6.2 การลงทุนของไทยในมาดากัสการ  (I)
ในปจจุบันมีบริษัทเอกชนขนาดใหญของไทยลงทุนในมาดากัสการจํานวน 3 บริษัท ไดแก

1) บริษัทอิตัลไทยไดเปดบริษัท Asia Thai Mining และกําลังเร่ิมตนโครงการลงทุนใน
เหมืองถานหิน (ซึ่งต้ังอยูทางตอนใตของประเทศหางจากเมืองหลวง 700 กิโลเมตร) และโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาพลังนํ้า (ซึ่งต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ หางจากเมืองหลวง 1,000 กิโลเมตร) บริษัท
อิตัลไทยยังมีหุนสวนในบริษัท Pan African Mining ซึ่งมีสมัปทานสํารวจถานหินอยูที่เมือง Sakao
รวมทั้งอยูระหวางการขอสัมปทานสรางทาเรือนํ้าลึกที่เมือง Soalara และถนนขนสงถานหินระหวาง
เหมืองกับทาเรือนํ้าลึกดวย

2) บริษัท ปตท. สผ. ซื้อกิจการเหมืองถานหิน Madagascar Coal Mining จากบริษัท
Strait ของออสเตรเลีย

3) บริษัทศรีราชาคอนสตรัคชั่นไดรับสัญญารับเหมาชวงในโครงการ Ambatovy ที่
เมือง Toamasina เพื่อกอสรางโรงงานถลุงแรนิกเกิลและโคบอลต โดยเปนงานดานโครงสรางและ
ระบบทอตาง ๆ

สวนบริษัทที่อยูระหวางศึกษาลูทางการลงทุนไดแก
1) การไฟฟาฝายผลิตแหงไทย (กฟผ.) มีบันทึกความเขาใจ (Memorandum of

Understanding) ดานพลังงานกับกระทรวงพลังงานของมาดากัสการ และสนใจโครงการพลังงานนํ้าที่
เมือง Nosy Ambositra และโครงการพลังงานจากขยะที่กรุงอันตานานาริโว

2)  บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร (CPF) เร่ิมศึกษาลูทางการลงทุนในอุตสาหกรรม
อาหาร

สวนสาขาของธุรกิจที่มาดากัสการประสงคจะใหไทยเขาไปลงทุนไดแก
1) การประมงนอกนานนํ้า เน่ืองจากมาดากัสการมีศักยภาพที่จะเปนแหลงประมงนอก

นานนํ้าที่สําคัญของไทยอีกแหงหน่ึงดวย โดยมาดากัสการไดอนุญาตใหภาคเอกชนไทยสามารถเขาไป
ประกอบธุรกิจดานประมงในนานนํ้ามาดากัสการไดภายใตขอกําหนดที่ทั้งสองประเทศตองไดรับ
ประโยชนรวมกัน

2) การจัดต้ังโรงงานเจียระไนพลอยและอัญมณีในมาดากัสการ พรอมทั้งจัดการ
ฝกอบรมการเจียระไนใหแกชาวมาลากาซี เน่ืองจากมาดากัสการเคยเปนแหลงวัตถุดิบอัญมณีสําหรับ



26

อุตสาหกรรมสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย แตรัฐบาลมาดากัสการไดมีมาตรการระงับการ
สงออกหินมีคาทุกชนิดที่ยังไมผานการเจียระไนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2008

3.6.3 การประเมินความเชื่อมโยง A I
การประเมินความเชื่อมโยง A I ดวย SWOT Analysis ดังน้ี

1) จุดแข็ง
 ไทยมีสถานกงสลุใหญที่กรุงอันตานานาริโว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับมาดากัสการ อันเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับ
นักลงทุนของไทยในการเขาถึงโอกาสในการลงทุนในมาดากัสการ

 ไทยและมาดากัสการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยมาดากัสการให
ความสําคัญกับประเทศที่ใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกมาดากัสการ รวมทั้งไทย ทั้งสอง
ประเทศมีการพัฒนาความรวมมืออยางใกลชิด โดยอยูระหวางจัดทําความตกลงระหวางกันดังน้ี
1) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานเทคนิคและวิชาการ 2) ความตกลงวาดวยความรวมมือ
ระหวางกระทรวงการตางประเทศ  3) ความตกลงยกเวนการตรวจลงตราสําหรับหนังสือเดินทางทูต
และราชการ และ4) ความตกลงดานการเกษตรและประมง

 ไทยมีความพรอมและความชํานาญที่จะใหความรวมมือทางวิชาการใน
สาขาการลงทุนที่มาดารกัสการตองการ ไดแก ดานการพัฒนาทักษะการเจียระไนพลอย ดานการ
ผลิตอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มผลผลิตขาว เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การวิจัยดาน
อาหาร การพัฒนาการประมงและอุตสาหกรรมประมง การสาธารณสุข และการพัฒนาชนบท

 กิจการขนาดใหญของไทยหลายสาขาใหความสนใจลงทนุในมาดากัสการ
ดังที่ไดกลาวมาแลวกอนหนาน้ี ซึ่งการลงทุนขนาดใหญของไทยจะทําใหไทยเปนที่รูจักมากขึ้นใน
มาดากัสการในทุกระดับ

2) จุดออน
 นักธุรกิจ/พอคาพลอยจากไทยนําเขาพลอยดิบจากมาดากัสการ

เพื่อการเจียระไนในไทยเปนจํานวนมากในแตละป อยางไรก็ตาม ต้ังแตวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ.
2008 รัฐบาลมาดากัสการไดออกมาตรการระงับการสงออกหินมีคาทุกชนิดที่ยังไมผานการเจียระไน
สงผลกระทบแกอุตสาหกรรมอัญมณีไทยเปนอยางมาก ในขณะที่กฎระเบียบในการจัดต้ังโรงงาน
เจียระไนพลอยในมาดากัสการยังไมมีความชัดเจน จึงทําใหพอคาพลอยตางชาติ รวมทั้งจากไทย
ยังคงลักลอบนําพลอยดิบออกจากมาดากัสการอยูจนถึงปจจุบัน

3) โอกาส
 โอกาสในการลงทุนในมาดากัสการยังมีอีกมากมายหลายสาขา เน่ืองจาก
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มาดากัสการมีทรัพยากรสินแรอุดมสมบูรณและหลากหลาย เชน โครไมต แกรไฟต นิกเกิล
โคบอลท ไมกา ยูเรเนียม ทองคํา ทับทิม พลอย มรกต นอกจากน้ี ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

 ในป ค.ศ. 2006 รัฐบาลมาดากัสการไดจัดต้ังหนวยงานสงเสริมการลงทุน
ขึ้น คือ Economic Development Board of Madagascar (EDBM) ซึ่งใหบริการในการจดทะเบียน
บริษัทและอํานวยความสะดวกแกนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop shop) ซึ่งทําใหการจดทะเบียน
บริษัทใชเวลาเพียง 4 วัน จากที่เคยใชเวลาไมตํ่ากวา 1 เดือน

 มาดากัสการเปนสมาชิกกลุมประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต
( Southern African Development Community - SADC) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 15 ประเทศ และมี
ประชากรรวมกัน 258 ลานคน และตลาดรวมสําหรับภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและตอนใต
(Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 19 ประเทศ
และมีประชากร 430 ลานคน ทําใหกิจการของไทยที่เขาไปลงทุนในมาดากัสการมีตลาดขนาดใหญ

4)  อุปสรรค
 สถานการณทางการเมืองที่คอนขางขาดเสถียรภาพ เน่ืองจากมีการยึด

อํานาจการปกครองโดยกองทัพในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 และนาย Rajoelina ไดแตงต้ังตนเองเปน
ประธานาธิบดีโดยการสนับสนุนของกองทัพ ซึ่งปจจุบันนานาชาติยังคงไมใหการยอมรับสภาวะ
การเปนประธานาธิบดีของนาย Rajoelina  โดยสหภาพแอฟริกาประกาศระงับการเปนสมาชิกของ
มาดากัสการในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2009 และเรียกรองใหจัดต้ังรัฐบาลที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยเร็ว กลุมประเทศ SADC ประกาศระงับการเปนสมาชิกของมาดากัสการในองคการชั่วคราว
และเรียกรองใหมีการลงโทษมาดากัสการ สหประชาชาติ ตองการใหแกไขปญหาในประเทศดวย
หลักสันติวิธี

 มาดากัสการเปน 1 ใน 18 ประเทศยากจนที่อยูในขายไดรับการยกเวนหน้ี
ที่มีกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 8 ประเทศ (G8) 28 ประชาชน 2 ใน 3 ของมาดากัสการ
ยากจนมาก โดยมีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนระหวางประเทศ (international poverty line)
ซึ่งกําหนดไววารายไดตอวันเทากับ 1.25 ดอลลารสหรัฐ รัฐบาลมาดากัสการตองพึ่งพาเงินและ
ความชวยเหลือจากตางประเทศเปนหลัก ปญหาสังคมของมาดากัสการคือการขาดแคลนอาหาร
ประชากรยากจน และขาดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน29

28 ไดแก แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อิตาลี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
29 http://www.thaiafrica.net/th/about-africa/country/detail.php?ID=650
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ผูศึกษาประเมินวาในกรณีมาดากัสการน้ัน มีความเชื่อมโยงระหวางความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาของไทยที่ใหแกมาดากัสการ (A) กับการลงทุนของไทยในมาดากัสการ (I)  ซึ่งเปนกรณีที่
นาจะโดดเดนที่สุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคแอฟริกาทั้งหมด เน่ืองจากมูลคาความชวยเหลือ
อยูในระดับสูงสุดในชวงป ค.ศ. 2007-2009 และเปนอันดับ 2 ในป ค.ศ. 2010 มาดากัสการใหความ
สนใจเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่ไทยจัดขึ้นสําหรับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา โดยจะ
เห็นความเชื่อมโยงดังน้ี

1) บางหลักสูตรที่เจาหนาที่มาดากัสการเขารับการฝกอบรมสอดคลองกับสาขาที่
มาดากัสการตองการใหไทยเขาไปลงทุน อาทิเชน การเจียระไนพลอย และการประมง

2) บางสาขาที่ฝายมาดากัสการแสดงความประสงคขอรับความชวยเหลือเปนสาขา
ที่นักลงทุนไทยนาจะไดประโยชนโดยตรง ไดแก การแปรรูปอาหาร ซึ่งสอดคลองกับการลงทุน
ของ CPF

นายภคพล เพชรชมภู ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทซี พี เกษตรอุตสาหกรรมจํากัด
ในเครือ CPF ซึ่งไดเดินทางไปสํารวจความเปนไปไดในการลงทุนต้ังโรงงานเลี้ยงสัตวและผลิต
อาหารสัตวในมาดากัสการแสดงความเห็นวา “การลงทุนผลิตอาหารในมาดากัสการยังอยูในระดับ
ตํ่า ทําใหสินคาอาหารมีราคาแพง หากไทยใหความชวยเหลือในการฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ทักษะในสาขาน้ี ก็จะเปนปจจัยชวยสงเสริมใหเกิดการลงทุนในดานน้ีมากขึ้น ซึ่งจะทําใหสินคา
อาหารมีราคาถูกลงได” 30

จะเห็นไดวาการที่ไทยใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกมาดากัสการไดเอ้ือประโยชนตอ
การทําใหฝายไทยไดเขาถึงโอกาสในการลงทุน โดยการใหความชวยเหลือดังกลาวขางตนตรงกับ
เปาหมายความตองการของมาดากัสการในการพัฒนาตนเอง และความตองการแสวงหาความ
รวมมือทางธุรกิจของภาคเอกชนไทยในเวลาเดียวกัน

นอกจากน้ี ความชวยเหลือที่ไทยใหแกมาดากัสการอาจมีความเชื่อมโยงกับการลงทุนของ
ไทยในมาดากัสการในอนาคตไดดวย เพราะ

1) การที่มาดากัสการใหความสําคัญกับประเทศที่ใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแกมาดากัสการยอมจะเปนประโยชนตอการลงทุนจากไทยดวยเชนกัน

2) โดยที่โอกาสการลงทุนของไทยในมาดากัสการยังมีหลายสาขาที่ไทยมีความ
ชํานาญ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปลูกขาว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไทยจึงอาจใหความรวมมือทางวิชาการในดาน
เหลาน้ี เพื่อเปนชองทางสําหรับการลงทุนของภาคธุรกิจไทยตอไปในอนาคต

30 ผูศึกษาสัมภาษณในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2011
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3) ความชวยเหลือทางวิชาการที่ไทยใหมาดากัสการในดานการพัฒนาชนบท
สาธารณสุข จะชวยสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการลงทุนของไทย
ในมาดากัสการดวย
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บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 บทสรุป
ภายใต “แผนยุทธศาสตรภูมิภาคแอฟริการะหวางป 2553-2555” ของกระทรวงการ

ตางประเทศ ไดกําหนดใหกลยุทธ ARMI เปนกลยุทธภาพรวมเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนิน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับภูมิภาคแอฟริกา โดยใชกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
แอฟริกาเปนการทั่วไป

การศึกษาความเชื่อมโยงระหวางความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทย (A) กับการเขาถึง
แหลงพลังงาน (R) การเขาถึงตลาดสินคา (M) และการลงทุน (I) ในภูมิภาคแอฟริกาในคร้ังน้ีได
ศึกษาความเชื่อมโยงกรณีละ 1 ประเทศ ไดแก ซูดานสําหรับ R แอฟริกาใตสําหรับ M และ
มาดากัสการสําหรับ I ซึ่งทั้งสามประเทศเปนประเทศในกลุมเปาหมายในการใหความชวยเหลือ
หรือความรวมมือเพื่อการพัฒนา ภายใต “ยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ของไทย 2550 – 2554”

ผลการศึกษา มีขอสรุปดังน้ี
4.1.1 การประเมินความเชื่อมโยง
          อาจประเมินไดวาความชวยเหลือ/ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

- ไมมีความเชื่อมโยงกับการเขาถึงแหลงพลังงานในกรณีซูดาน
- ไมมีความเชื่อมโยงกับการเขาถึงตลาดสินคาและบริการในกรณีแอฟริกาใต
- มีความเชื่อมโยงกับการลงทุนของไทยในกรณีมาดากัสการ

4.1.2 ความเชื่อมโยงระหวางความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยกับการลงทุนใน
มาดากัสการเปนไปตามแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือมาดากัสการพึ่งพาไทยใน
ดานความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา และทั้งสองประเทศพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเร่ืองการลงทุน
ซึ่งตางก็ไดประโยชนจากการลงทุนของไทยในมาดากัสการ จึงเปนการพึ่งพาอาศัยในลักษณะที่
เทาเทียมกัน แตไมพบความเชื่อมโยงระหวางความชวยเหลือ/ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย
กับการเขาถึงแหลงพลังงานในซูดานและการเขาถึงตลาดสินคาในแอฟริกาใต ทั้งสองกรณีจึงไม
สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

4.1.3 โดยที่การศึกษาคร้ังน้ีพบทั้งกรณีที่มีความเชื่อมโยงและกรณีที่ไมมีความเชื่อมโยง
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จึงอาจสรุปไดวาการขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI มีความเปนไปไดในประเทศภูมิภาคแอฟริกาบาง
ประเทศเทาน้ัน หรืออีกนัยหน่ึง กลยุทธ ARMI ไมสามารถใชเปนการทั่วไปกับทุกประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกา

4.1.3 ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ไทยใหแกประเทศทั่วโลกมีรูปแบบเปนความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance – ODA) ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักคือเพื่อแกไขวิกฤตและลดปญหาความยากจนของประเทศกําลังพัฒนา อันจะ
นําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมีเสถียรภาพ และเพื่อดําเนินการตามพันธกรณีที่ไทย
มีตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)
ในกรอบสหประชาชาติ ซึ่งจะเห็นไดวาความชวยเหลือของไทยมุงหวังประโยชนที่จะเกิดแก
ประเทศผูรับโดยตรง ในขณะที่กลยุทธ ARMI มุงหวังผลสําหรับไทยเองมากกวา จึงทําให A
ไมสามารถเชื่อมโยง R, M และ I ไดอยางเปนรูปธรรม

4.1.4 การที่ความชวยเหลือของไทยอยูในรูป ODA ทําใหตองจัดสรรใหแกประเทศตาง ๆ
อยางกระจัดกระจาย แมวาจะมีประเทศที่ไดรับการระบุวาเปนกลุมเปาหมายแลวก็ตาม แตโดยที่
งบประมาณความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยมีอยูอยางจํากัดในแตละป จึงไมสามารถ
ตอบสนองกลยุทธ ARMI ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.1.5 กลยุทธ ARMI นาจะเหมาะสําหรับประเทศผูรับความชวยเหลือที่มีเศรษฐกิจขนาด
เล็ก โดยเห็นไดจากความเชื่อมโยงระหวาง A กับ I กรณีประเทศมาดากัสการซึ่งมีเศรษฐกิจขนาด
เล็ก สวนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญอยางแอฟริกาใต ความเชื่อมโยงระหวาง A กับ M เปนไป
ไดยาก

4.1.6 กรณีซูดานที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหวาง A กับ R น้ัน  ผูศึกษาไดกําหนดให R
หมายถึงนํ้ามันซึ่งเปนทรัพยากรที่ประเทศตาง ๆ พยายามแสวงหาและชวงชิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภูมิภาคแอฟริกาเปนแหลงพลังงานใหมของโลกที่ประเทศตาง ๆ ใหความสนใจแทนแหลงพลังงาน
เดิมในตะวันออกกลาง การเขาถึง R จึงเปนเร่ืองยาก อยางไรก็ตาม R มีความหมายถึงทรัพยากร
ธรรมชาติ (Resources) และวัตถุดิบ (Raw Materials) ที่ไทยนําเขาเพื่อสนับสนุนการขยายการผลิต
ในประเทศ ซึ่งรวมถึงแรธาตุอ่ืน ๆ ดวย ดังน้ันในความหมายกวางน้ี ความเชื่อมโยง A จากไทยกับ R
ในประเทศเปาหมายบางประเทศอาจจะมีความเปนไปได

4.2 ขอเสนอแนะ
กลยุทธ ARMI มิไดเหมาะสมสําหรับทุกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และโดยที่การให

ความชวยเหลือแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกามีจํากัด  กระทรวงการตางประเทศจึงตองศึกษาวา
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ARMI จะเหมาะสมกับประเทศใดและในดานใด เพื่อจํากัดการขับเคลื่อนกลยุทธฯ เฉพาะใน
ประเทศและดานที่เหมาะสมเทาน้ัน

4.2.1 ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI อยางมีประสิทธิภาพ
        1) หลักการของการใหความชวยเหลือ (A) เพื่อนํามาสู R, M และ I น้ัน มีปจจัย

เชื่อมโยงคือ การสรางความรูสึกที่ดีตอไทย คนไทย และสินคาไทย ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชเวลา
จึงควรกําหนดวาความชวยเหลือลักษณะใดที่จะสรางความรูสึกนิยมไทยในประเทศเปาหมายได

ความชวยเหลือที่ไทยใหแกประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งสวนใหญไดแกทุน
ฝกอบรมและดูงานในระยะสั้น อาจสรางความรูสึกที่ดีตอไทยไดในระดับหน่ึง  ในขณะที่รูปแบบ
ความชวยเหลือที่จะสามารถสรางความรูสึกที่ดีตอไทยไดในระยะยาวนาจะเปนทุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะชวยใหผูรับทุนจากประเทศเปาหมายมีความเขาใจไทยเพียงพอ เมื่อสําเร็จ
การศึกษากลับไปยังประเทศตนจะสามารถชวยเผยแพรภาพลักษณที่ดีของไทยในประเทศเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากสามารถสรางบุคลากรในประเทศเปาหมายใหเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไทย
ก็จะเปนประโยชนตอไทยในระยะยาว

2) การขับเคลื่อนกลยุทธ ARMI ในแตละประเทศเปาหมายจําเปนตองดําเนิน
กลยุทธ/มาตรการอ่ืน ๆ ควบคูไปดวย เชน

- การเรงรัดการจัดทําและใชบังคับความตกลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก
ความตกลงทางการคา ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน และความตกลงการเวนการเก็บ
ภาษีซอน

- การแลกเปลี่ยนการเยือนและการสรางเครือขายความรวมมือในระดับตาง ๆ
ไดแก ภาคราชการ ธุรกิจ วิชาการ และประชาสังคม

-  การสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับประเทศเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลเกี่ยวกับ
โอกาสทางการคาและการลงทุน แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และการดําเนินธุรกิจของ
ไทยที่ประสบความสําเร็จ (Success Stories) ในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาที่จะเปนตัวอยาง
และแรงจูงใจใหแกภาคเอกชนรายอ่ืน ๆ

          3) กลยุทธ ARMI ที่เหมาะสมสําหรับประเทศหน่ึงในสาขาหน่ึงไมไดหมายความวา
เหมาะสมสําหรับประเทศน้ัน ๆ ในระยะยาว เน่ืองจากมีปจจัยตาง ๆ ที่ผันแปรตามกาลเวลา เชน
กรณีการเขาถึงตลาดสินคามีปจจัยที่เปลี่ยนแปลงไดแก ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เปาหมาย ความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) ทั้งของไทย ประเทศเปาหมาย และ
ประเทศคูแขงสําหรับสินคาไทย และรสนิยมของผูบริโภค ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการ
เขาถึงตลาดสินคาในประเทศเปาหมาย กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองทบทวนการ
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จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ARMI ในประเทศตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความชวยเหลือที่มี
อยูอยางจํากัดสามารถตอบสนองผลประโยชนของประเทศไดอยางสูงสุด

4.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป
รายงานฉบับน้ีเปนการศึกษาเฉพาะความเหมาะสมของกลยุทธ ARMI ซึ่งมุง

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไทยควรจะไดรับจากการใหความชวยเหลือประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
อยางไรก็ตาม การใหความชวยเหลือของไทยมีเปาหมายอ่ืนดวย ไดแกการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมเพื่อการบรรลุเปาหมาย MDGs ในประเทศเปาหมาย หรือเพื่อมุงหวังผลในดานการ
สนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศ ดังน้ันการศึกษาในอนาคตที่นาจะเปนประโยชนคือการ
กําหนดวาประเทศใดควรใชกลยุทธใด ระหวางกลยุทธ ARMI หรือการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม และ/หรือการใหความชวยเหลือเพื่อหวังผลในดานการสนับสนุนไทยในเวทีระหวาง
ประเทศ ซึ่งการศึกษาน้ีจะชวยให สพร. มีแนวทางในการจัดสรรความชวยเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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