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การศึกษาเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นการทูตแนวใหม่โดยเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์
และเป็นเครื่องมือของรัฐที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงรุก ปัจจุบัน การทูตเชิงเศรษฐกิจก้าลังมี
ความส้าคัญภายใต้นโยบายต่างประเทศ โดยในทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือที่ ช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
เกื้อกูลให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี เริ่มมีแนวโน้มที่ประเทศที่ทรง
อิทธิพลจะใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจเป็นเครื่องต่อรองในกรณีของความขัดแย้งในทางการเมืองความ
มั่นคง ผู้ศึกษาจึงได้ท้าการศึกษาเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยโดย
ศึกษา และวิเคราะห์การด้าเนินการในนโยบายต่างประเทศของไทยโดยผู้ศึกษาได้ก้าหนดเกณฑ์ใน
เรื่องการเป็นเครื่องมือของรัฐในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การเป็นเครื่องมือที่ช่วย
เกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการ
โดยรัฐบาลของไทยในอดีต โดยในส่วนของเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลนั้น มีความส้าคัญในการเป็นเกณฑ์
ที่สากลโลกให้การยอมรับในการเป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสที่เป็นกุญแจส้าคัญในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุนที่มีต้นทุนต่้าซึ่งมีความส้าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ผลการศึกษา การทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยเป็นการด้าเนินการโดยรัฐริเริ่มในสมัยรัฐบาล  
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ ภายใต้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า สานต่อในสมัย 
พันต้ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร สมัยนายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ และสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ซึ่ง
สมัยพลเอก ชาติชาย นับว่ามีผลที่เป็นรูปธรรมของการเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่เด่นชัดมากที่สุด ส่วนในประเด็นด้านธรรมาภิบาลผลการศึกษาสะท้อนความ
ล้มเหลวในเรื่องการมีหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาลพลเอก ชาติชาย รัฐบาลพันต้ารวจโท ทักษิณ และ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะ การศึกษาเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการด้าเนินการ คือ ต้องท้าให้นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจเป็น 
Political Will เพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยค้านึงถึงแนวโน้มและทิศทางของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต ต้องให้มีการบูรณาการในกระบวนการก้าหนดและระดมวิสัยทัศน์
เพ่ือให้เป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจมีความครอบคลุมอย่างรอบด้านและอย่างมี
ยุทธศาสตร์ สื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจรวมเพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบัติ 
ทังนี้ เพื่อน้าไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัตน์  
ท้าให้เกิดการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน เกิดกฎระเบียบใหม่ในการบริหารจัดการในระบบ
เศรษฐกิจโลก โดยระเบียบใหม่นี้ครอบคลุมเรื่องความโปร่งใส การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
มาตรการกีดกันด้านการค้า รวมทั้ง ท้าให้ปัจจัยต่างๆที่เดิมไม่นับว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามามี
อิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น เช่น การบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล 1 (Good 
Governance) ความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของภาคธุรกิจ (Corporate Accountability) 
ตลอดจนการให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตสินค้า 

นอกจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวแล้ว ปัจจัยภายในของประเทศไทยอันสืบเนื่องจากปัญหาที่
สั่งสมและฝังรากมายาวนานได้เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น การบริหารภาครัฐอ่อนแอและไม่
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกท้าให้อ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
มีผลผลิตต่้าและยังต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้้าและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การที่ประเทศไทยจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุในปี 2568 ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานลดลงน้าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ภาครัฐและภาคครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงโดยเฉพาะน้้าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า และมีปริมาณของเสีย
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งจากปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศและการก่อ
การร้าย เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดภาพพจน์เชิงลบต่อประเทศไทยซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นจาก
ต่างประเทศ 

เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ข้างต้น ประเทศไทยจึงได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเน้นการ
สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน (New Growth Model) เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งและมี
ภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนภายนอก ให้คนไทยมีการกินดีอยู่ดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
ก้าหนดยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง “Middle Income Trap” (Growth & Competitiveness) การลดความ
เหลื่อมล้้าโดยการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) การ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  

                                                 
1 เป็นเงื่อนไขส้าคญัประการหนึ่งของการปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตัน์ 



2 

ในมิติด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การทูตเชิงเศรษฐกิจได้เข้ามา มีบทบาทส้าคัญใน
นโยบายต่างประเทศของไทย โดยรัฐบาลที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจ คือ ในสมัยพลเอก
ชาติชาย  ชุณหะวัณ ภายใต้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และสานต่อในสมัยของ 
พันต้ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร สมัยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ และสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร โดยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางการค้า ดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งขยายขอบเขตของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท้าเอกสารแนวทาง/บทบาทการด้าเนินงานตามนโยบายการทูต
เชิงเศรษฐกิจ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเชิงรุก 

การทูตเชิงเศรษฐกิจ หรือ Economic Diplomacy ก้าลังมีบทบาทที่ความส้าคัญมากขึ้น
โดยเป็นองค์ประกอบส้าคัญในนโยบายต่างประเทศโดยเป็นเครื่องมือ หรือกลไกเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ด้าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การทูตเชิงเศรษฐกิจสามารถด้าเนินได้ในหลายระดับ เช่น ระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี  

การทูตเชิงเศรษฐกิจเป็นการทูตเชิงรุกแนวใหม่ที่ใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เพ่ือน้าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นกระบวนการในการก้าหนดนโยบายด้านต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในมิติต่างๆ เช่น การส่งออก น้าเข้า การลงทุน การให้ความ
ช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน เงินทุน และการค้าเสรี โดยการทูตเชิงเศรษฐกิจมี
องค์ประกอบส้าคัญ 2 ประการ คือ  

1)  ด้าเนินการโดยรัฐบาล หรือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในฐานะตัวแทนของรัฐบาล 
ด้าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางเศรษฐกิจ  

2)  ด้าเนินการโดย รัฐบาล หรือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในฐานะตัวแทนของรัฐบาล 
ในฐานะผู้ขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของชาติ
โดยมีเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ 

 
1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยที่ได้มีการ
ด้าเนินการในอดีต  

1.2.2  เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของ
ไทยรวมทั้งทบทวนเอกสารแนวทาง/บทบาทการด้าเนินงานตามนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทย 

1.2.3  เพ่ือน้าเสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการด้าเนินการส้าหรับการด้าเนิน
นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

เป็นการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบการด้าเนินการเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจของ
ไทยในสมัยรัฐบาลพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ สมัยพันต้ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร สมัยนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ และสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ก่อนการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
เป็นการน้าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบจากเอกสารนโยบายการ

ต่างประเทศของไทย ค้าแถลงนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ บทความและบทวิเคราะห์เรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจทั้งของไทยและต่างประเทศ 
บทความ และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศ ผลงานของรัฐบาลด้านต่างประเทศ
โดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการด้าเนินการเพ่ือประกอบการปรับและทบทวน
เอกสารแนวทาง/บทบาทการด้าเนินงานตามนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.4.1  เสริมสร้างความรู้เรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจในแง่ของความหมาย พัฒนาการความ
เป็นมา การด้าเนินการ รวมทั้งบทบาทในแง่มุมทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจ  

1.4.2  ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเรื่องการด้าเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจในนโยบาย
ต่างประเทศท้ังในมิติด้านบวกและด้านลบจากตัวอย่างการด้าเนินการของไทยและต่างประเทศ  

1.4.3  เผยแพร่เรื่องการด้าเนินงานตามนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทย 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาได้มีการกล่าวถึงการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าเป็นการทูตแนวใหม่ซึ่งได้มีการ
ก้าหนดความแตกต่างระหว่างการทูตแนวใหม่ (Modern Diplomacy) กับการทูตแบบดั้งเดิม 
(Traditional Diplomacy) ว่า การทูตแนวใหม่จะต้องมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมประเด็นทางด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรมโดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือทางการทูตและใช้การทูต
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  

การยุติสงครามเย็น ท้าให้ประเด็นความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศลดลง ท้าให้
ประเด็นด้านเศรษฐกิจทวีความส้าคัญและท้าให้เกิดการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เนื่องจากทุก
ประเทศจะต้องมีการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการด้าเนินนโยบายทางการทูต เพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ประเทศก้าลังพัฒนามีความคาดหวังเรื่องความช่วยเหลือและการเพ่ิมของการลงทุนเพ่ือ
ความมั่นคงโดยใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เริ่มสั่งสมและขยาย
อิทธิพลของตนในการอ้านวยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด โลกาภิวัตน์ท้าให้เศรษฐกิจมี
การขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เพ่ิมมาก
ขึ้นท้าให้มีความจ้าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วย มีการจัดท้า
ความตกลงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการริเริ่มใช้เครื่องมือหรือกลไกเชิงรุกในการด้าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ด้วยเหตุนี้ การทูตเชิงเศรษฐกิจจึงมีบทบาทความส้าคัญในนโยบายด้านการต่างประเทศโดย
การเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา มี
หลายประเทศได้ใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจในนโยบายต่างประเทศ ดังนี้  

1)  ญี่ปุ่นได้เริ่มแนวคิดเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจสืบเนื่องจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลก
ครั้งที่2 ที่ท้าให้อิทธิพลของญี่ปุ่นทางการเมือง ทางทหาร และทางการทูตลดลง หลังจากนั้นในช่ วง
ประมาณปี ค.ศ. 1950 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเริ่มกลับมาพลิกฟ้ืนตัวและเติบโตได้อย่างรวดเร็วในรัฐบาล
ญี่ปุ่นสมัยนาย Nobusuke Kiski ได้ใช้นโยบายนีการทูตเชิงเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน 

2)  สหรัฐอเมริกาเริ่มใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจในสมัยศตวรรษที่ 20 โดยประธานาธิบดี 
William Howard Taft ได้กระตุ้นและสนับสนุนให้บรรดาธนาคารสหรัฐขยายการลงทุนไป
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าด้วยการประกาศใช้นโยบายการทูตดอลลาร์  (Dollar Diplomacy)2 
                                                 
2 การทูตดอลลาร์ เป็นค้าที่ใช้เรียกการด้าเนินนโยบายความสมัพันธ์ระหว่างประเทศด้วยวิธีใช้เงิน เช่น การให้กู้ หรือ

การให้ความช่วยเหลือโดยเน้นท่ีนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในช่วงป ีค.ศ. 1909 - 1913 
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และแผนการ Marshall ในการส่งเสริมให้ธนาคารของสหรัฐฯ ขยายการลงทุนในต่างประเทศ อดีต
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Hillary Clinton) ได้กล่าวสนับสนุนว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาในแบบประชาธิปไตย (Democratic development) มีความเชื่อมโยงกัน ทุกประเทศ
สามารถใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจได้เนื่องจากเป็นนโยบายที่ครอบคลุมหลักสากล และให้ผลส้าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของชาติ 

3)  จีนประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยมีการเติบโตเป็นอันดับสองของโลกซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบโดยจีนใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจในการเสริมสร้างอิทธิพลในเวทีทางการทูตระหว่างประเทศใน
การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับแอฟริกาและประสบความส้าเร็จโดยสามารถจัดตั้งกลไก
การหารือในระดับรัฐมนตรีระหว่างจีนกับแอฟริกาเพ่ือเป็นเวทีในการขยายความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลดี
และประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนของจีนในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ จีนยังใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง
ในทางการเมืองในกรณีพิพาทกับหลายประเทศนอกเหนือจากการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
เช่น กรณีพิพาทกับญี่ปุ่นในกรณีเกาะ Senkaku ในปี พ.ศ. 2553 กับนอรเวย์กรณีรางวัลโนเบิล ปี 
พ.ศ. 2553 และกับฟิลิปปินส์กรณีทะเลจีนใต้ปี พ.ศ. 2555 

4)  อินเดียใช้นโยบายนี้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ บังคลาเทศ ศรี
ลังกา อัฟกานิสถาน และแอฟริกา 

5)  ฝรั่งเศสใช้นโยบายนี้ในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของฝรั่งเศส โดยเน้นบทบาทของการทูตใน
การส่งเสริมการทูตเชิงเศรษฐกิจโดยก้าหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  (Action plan) ประเทศ
เป้าหมาย และผู้ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนบริษัทฝรั่งเศสในการแสวงหาตลาดในต่างประเทศ โดย
งบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและจากรัฐบาลซึ่งมีกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนและท้าหน้าที่โดยประสานงานกับประเทศเป้าหมาย นักธุรกิจ และผู้แทน
พิเศษที่มาจากการแต่งตั้ง (เอกอัครราชทูต) 

6)  สิงคโปร์ใช้นโยบายนี้ในรูปแบบของการจัดท้าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั้งใน
ระดับทวิภาคีและในภูมิภาค  

นอกจากตัวอย่างของประเทศท่ีใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจในนโยบายต่างประเทศแล้ว ยังมีการ
กล่าวถึง ทฤษฎีเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ซึ่งมีแนวคิดเชื่อมโยงกับการ
ทูตเชิงเศรษฐกิจในแง่การช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยกล่าวถึงที่มาของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

1)  ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของรอสโทว์ (W.W. Rostow) หรือ ทฤษฎีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจตามล้าดับขั้น (The Stages of Economic Growth Theory) ซึ่งให้ค้าจ้ากัดความว่า 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นล้าดับขั้น ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 และต้น
ทศวรรษที่ 1960 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจและมีฐานความคิดที่
เชื่อว่า การพัฒนาประเทศทั้งหมดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นล้าดับขั้นตอน กล่าวคือ 
มีขั้นตอนของการออมทรัพย์ ขั้นตอนการลงทุนและขั้นตอนของการช่วยเหลือจากต่างประเทศ ใน
ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดนี้จึงหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ
ระบบเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจในระยะสั้น ดังนั้น การพัฒนาประเทศในบาง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลาย จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการ
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พัฒนา ฐานความคิดของทฤษฎีนี้ มาจากการใช้แผนมาร์แชล (Marshall Plan) ของสหรัฐอเมริกาที่ให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆในยุโรปเพ่ือการบูรณะประเทศ 

2)  ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Conceptualized Frame on Modernization Theory) ทฤษฎี
นี้อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (Neo-Classic Theory) และทฤษฎีสังคมศาสตร์ของ
อเมริกันมาประยุกต์เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัญหา โดยให้ค้าจ้ากัดความว่า การที่จะพัฒนาประเทศให้
ทันสมัยนั้น ต้องมีการด้าเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด 
และความรู้ของคนในสังคม จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันตลอดจน
ส่งผลซึ่งกันและกัน การพัฒนาประเทศจะมีทิศทางกลยุทธ์ (Strategies) ที่แตกต่างกันไป เพราะแต่ละ
ประเทศมีอัตลักษณ์ทางด้านบริบทสังคมแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้ว การพัฒนาประเทศให้
ทันสมัยต้องมีลักษณะดังนี้ คือ พัฒนาประเทศให้ทันสมัยทางด้านเศรษฐกิจ ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้น มีความหมายเดียวกับการท้า
ประเทศให้ทันสมัย ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการเพ่ิมพูนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชน (GDP = Gross 
National Product) การพัฒนาสังคมเมืองและกระจายความเจริญไปสู่ชนบท ซึ่งต้องมีการลงทุน
ใหม่ๆ อย่างมากทั้งในด้านสาธารณูปโภค เช่น โครงการเงินผันของประเทศไทยในรัฐบาลสมัย  
ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือการผลิตโดยตรง เช่น การเพ่ิมเขต
อุตสาหกรรม (Industrial Zone) โรงงาน หรือแม้แต่ในภาคการเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งได้แก่ภาค
เกษตรกรรม และหัตถกรรม ต้องมีการลงทุนใหม่ๆ สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกร เช่น 
ประเทศไทยมีนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล (One Tumbol One Product) ในรัฐบาลสมัย 
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี กล่าวตามความเป็นจริงเมื่อมีการทุ่มไปที่ภาคเศรษฐกิจ
สมัยใหม่มากกว่า ผลที่ตามมา คือ ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรมจะลดลง อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่จ้ากัดเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างหากแต่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  
ระดับของความช้านาญสูงขึ้น สัดส่วนของทุนต่อแรงงานเพ่ิมขึ้น มีการขยายตัวทางการค้าและตลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท้าให้สามารถดึงทรัพยากรทั้งคนและสิ่งของจากแหล่งต่าง ๆ 
มาใช้ได้อย่างกว้างขวาง เกิดเป็นเครือข่ายของระบบเศรษฐกิจที่มีความเหนียวแน่น การเกษตรลด
ความส้าคัญลงเมื่อเทียบกับการค้าอุตสาหกรรม และบริการอ่ืน ๆ ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่า เป็นวิธีที่ท้าให้
ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจลดลง ทฤษฎีภาวะ
ทันสมัยมีผลต่อการก้าหนดศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกระทบต่อกระบวนการพัฒนา
ประเทศเป็นอันดับแรก ดังนั้น การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ (Foreign Aids) จึงเป็นกุญแจส้าคัญส้าหรับการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้วย และดู
เหมือนว่า แนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยนี้จะมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ในแง่เศรษฐกิจก็ตาม แต่
โดยองค์รวมแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกด้วย คือ ความรู้สึกนึกคิดทางสติปัญญา 
ทางการเมือง และทางสังคม ตลอดจนอัจฉริยะภาพด้าน ความรู้ความสามารถของผู้น้าทางการเมือง 
(รัฐบาล) ในการที่จะน้าทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) คือ กระบวนการที่ท้าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติที่แท้จริงต่อหัวของประชาชนในประเทศเพ่ิมขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ การกระจายรายได้
ของประชาชนในประเทศจะต้องไม่ด้อยหรือเลวลงไปกว่าเดิม นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจยังเป็น
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กระบวนการของการพัฒนาความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมมาตรฐานการ
ครองชีพของประชาชนในประเทศ และยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่จ้าเป็นที่จะต้องเกิดพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากการค้นพบแหล่ง
ทรัพยากรใหม่ หรือมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิคที่ใช้ในการผลิตใหม่จนส่งผลให้ผลผลิตที่ไ ด้
เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นที่กล่าวถึงการทูตเชิงเศรษฐกิจว่า เป็นการทูตเชิงรุกแนวใหม่
ที่หลายประเทศใช้ในนโยบายต่างประเทศในมิติด้านเศรษฐกิจ และใช้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ชาติ 
รวมทั้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น สะท้อนถึงบทบาทเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของการทูตเชิงเศรษฐกิจ ดังนี้ 

1)  บทบาทในทางการเมือง เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและอิทธิพลทางการ
เมืองโดยสามารถเป็นเครื่องมือในการต่อรองกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ 
เช่น กรณีท่ีจีนประกาศใช้นโยบายเข้มงวดการน้าเข้ากล้วยจากฟิลิปปินส์ภายหลังกรณีความขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้ 

2)  บทบาทในทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

3)  การเป็นเครื่องมือที่เก้ือกูลให้บรรลุผลประโยชน์ของชาติ 
อย่างไรก็ดี โดยที่มีการวิเคราะห์ว่า สาเหตุหนึ่งของวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียในปี 

ค.ศ. 1997 เกิดจากการขาดธรรมาภิบาลาล3 (Good Governance) จึงท้าให้ธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการผลักดันธรรมาภิบาลให้เป็นวาระของโลกโดยได้เสนอ
แนวทางธรรมาภิบาลระดับโลก (Global Governance) ที่พยายามผลักดันให้ประเทศในแถบเอเชีย
และประเทศอ่ืนๆ พยายามเดินตามกรอบธรรมาภิบาลเพราะเชื่อว่าด้วยแนวทางนี้ประเทศก้าลัง
พัฒนาจ้านวนมากจะสามารถพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และธนาคารโลกได้ตีพิมพ์เผยแพร่
เอกสารจ้านวนไม่น้อยชี้ให้เห็นถึงธรรมาภิบาลกับการพัฒนา ซึ่งสะท้อนการเป็นหลักการที่เป็นที่
ยอมรับของสากล 

ในส่วนของไทย ได้มีการรวบรวมค้าสรุปของธรรมาภิบาลแบบสากล (บวรศักดิ์  อุวรรรโน, 
2542: 31-37) ว่า เป็นกระบวนการที่เป็นหัวใจของธรรมาภิบาลนั้นมี 3 ส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงกันก็คือ 
ส่วนที่หนึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม (participation) ส่วนที่สอง คือ ความ
โปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ (transparency) ซึ่งท้าให้การสุจริตและบิดเบือนประโยชน์ของภาค
อ่ืนๆ ไปเป็นของตนกระท้าได้ยาก หรือไม่ได้ และส่วนที่สาม คือ ความรับผิดชอบที่ต้องตอบค้าถาม 
(accountability) และถูกวิจารณ์ได้ รวมทั้งความรับผิดชอบในผลการตัดสินใจซึ่งจะเห็นได้ว่า
                                                 
3 ธรรมาภบิาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้

เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนีย้ังหมายถึงการบรหิารจดัการที่ดี ซึ่งสามารถน้าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี ้มีความหมายอยา่งกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพยีงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏบิัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก 
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ครอบคลุมกระบวนในทุกข้ันตอนอย่างครอบคลุม โดยปัจจุบัน ธรรมาภิบาลมีความส้าคัญมากขึ้น โดย
นับเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของการบริหารซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนข้ามชาติใน
ลักษณะเดียวกับดัชนีส่งเสริมการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เช่น ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Index: DJSI) หรือดัชนีเอฟทีเอสอีฟอร์กู๊ด (FTSE4Good Index) ที่สามารถใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้เพราะความมั่นใจในการก้ากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลเท่านั้นที่
จะเป็นกุญแจส้าคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงิน
ลงทุนที่มีต้นทุนต่้าซึ่งยังคงมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  

เหตุผลที่กล่าวข้างต้น สะท้อนว่าการด้าเนินการใดๆ ของรัฐจึงต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
ดังนั้นผู้เขียนจะใช้เกณฑ์ในการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจของรัฐบาล
ไทยในอดีต จากการแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1)  การเป็นเครื่องมือของรัฐ (Political Initiative) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2)  การเป็นเครื่องมือที่เก้ือกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)  
3)  ด้านธรรมาภิบาล 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาหัวข้อนี้ผู้เขียนได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากเอกสารต่างๆ ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
เช่น ค้าแถลงนโยบายด้านต่างประเทศ เอกสารแนวทางการด้าเนินการนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ
ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บทความ บทวิเคราะห์เรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจ ส่วนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของต่างประเทศ ซึ่งได้มีการ
ก้าหนดค้านิยามของการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ไว้ ดังนี้ 

1)  เป็นกระบวนการในการตัดสินใจ รวมทั้งกระบวนการในการก้าหนดนโยบาย และการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การประมวลและวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ โดยผู้น้าภาคธุรกิจต่างประเทศ รวมทั้ง ผู้ก้าหนด
นโยบายจากรัฐบาลมาร่วมกันก้าหนดนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
เช่น เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม HIV/AIDS ด้านการค้าและการเงิน ทั้งนี้ ได้เน้นให้ด้าเนินการด้วย
ความยืดหยุ่นและความระมัดระวัง 

2)  Nicholas Bayne และ Stephen Woolcock (The New Economic Diplomacy 
(Global Finance) October, 2007) ยังได้ก้าหนดขอบเขตของการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าครอบคลุม
ประเด็นเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐที่
ได้ยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน รวมทั้ง นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเคลื่อนไหว การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ 
การให้ความช่วยเหลือต่างๆ ข้อมูลด้านการเงิน แะกฎระเบียบ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการทูต
เชิงเศรษฐกิจนั้น เป็นได้ทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ หรืออาจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ด้าเนินการในเรื่องระหว่างประเทศ ในส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐก็อาจจะเป็น NGOs ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นักธุรกิจและนักลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กระบวนการของการทูต
เชิงเศรษฐกิจ  

3)  Berridge and James (2003) ให้ค้านิยามการทูตเชิงเศรษฐกิจไว้ว่า เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งภารกิจของคณะผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุมที่ได้รับ
การสนับสนุนโดยองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก ครอบคลุมการทูตที่ใช้ทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในลักษณะของการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการใช้
มาตรการในลักษณะการกีดกันทางการค้าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของผลประโยชน์ของชาติ 

4)  Rana (2007) ก้าหนดความหมายการทูตเชิงเศรษฐกิจ ว่า เป็นกระบวนการที่ประเทศ
ใช้รับมือกับโลกภายนอกโดยการใช้ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ และได้กล่าวถึงระดับในการด้าเนินการว่า มีหลายระดับทั้ง
ในระดับ ทวิภาค ีพหุภาคี ภูมิภาคและโลก 

นอกจากนี้ หนังสือเรื่อง Some Thoughts on Deepening Economic Diplomacy โดย 
Ye Hao ได้กล่าวถึงการทูตเชิงเศรษฐกิจว่า จะเอ้ืออ้านวยต่อการเสริมสร้างบรรยากาศระหว่าง
ประเทศที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะอ้านวยประโยชน์ร่วมกันในเชิงมิตรภาพซึ่งจะช่วย
เกื้อกูลต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งอาจส่งเสริมเรื่องการสั่งสมอิทธิพลที่จะ
ท้าให้เกิด อ้านาจ หรือพลังทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะมากกว่าการทูตเชิงการเมือง  (Political 
Diplomacy) 

ในส่วนของไทย นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดท้าเอกสารแนวทาง/บทบาทการด้าเนินงาน
ตามนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นการย้้าว่าการทูตเชิงเศรษฐกิจด้าเนินการโดยรัฐ โดย
ได้มีแนวทางในการด้าเนินการเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย ดังนี้ 

1)  การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศ เน้นการด้าเนินงาน 5 ด้าน
หลัก ได้แก่ 

(1)  การขยายช่องทางและรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดเก่า เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น 
โดยให้ความส้าคัญกับการเจรจาเพ่ือลดอุปสรรคและปัญหา ให้ความรู้และสนับสนุนภาคเอกชนไทย 
สามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นตามกฎระเบียบของประเทศปลายทางและแนวโน้มของโลก 
เช่น สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) ประหยัดพลังงาน สินค้าและบริการเพ่ือ
สุขภาพที่ดี (Wellness) เป็นต้น 

(2)  การขยายตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหม่ โดยให้ความส้าคัญกับทวีป
แอฟริกาและเอเชียกลางเพ่ิมขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศขยายความร่วมมือกับ
แอฟริกาในทุกมิติ (Thai-Africa Initiative) และในฐานะผู้ประสานงานกรอบความร่วมมือเอเชีย 
(ACD) ซึ่งเป็นกรอบที่จะช่วยไทยเปิดประตูประเทศสมาชิกจากทุกอนุภูมิภาคของเอเชียรวม 32 
ประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลาง อินเดียและรัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุน
แผนที่จะเชื่อมโยงเอเชีย (Pan Asia Connectivity) เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาหาร และพลังงานระหว่างกัน นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ให้มากขึ้น ในปี 2556 กระทรวงการต่างประเทศมีแผนที่เปิดส้านักงานใน
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ต่างประเทศเพ่ิมเติม เช่น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (จีน) และอยู่ระหว่างการหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (โมซัมบิก) ส้านักงาน
แยกส่วน ณ เมืองทวาย (เมียนมาร์) และการยกระดับสถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 
(มาดากัสการ์) เป็นสถานเอกอัครราชทูต  

(3)  การสนับสนุนการค้าชายแดนของไทย (กับมาเลเซีย เมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา) 
โดยปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556) การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งสี่ประเทศ มีมูลค่ารวม 835,319 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามูลค้า 
137,922 ล้านบาท ซึ่งในการด้าเนินการสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือน
บ้านนั้น ได้มีการด้าเนินการผ่านกลไกต่างๆ เช่น การประชุมภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย การประชุมเกี่ยวกับอุปสรรคการค้าตามแนวชายแดนระหว่างไทย
กับประเทสเพ่ือนบ้าน การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับทวิ
ภาคี การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึงมรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และการประชุมสภา
ธุรกิจ ACMECS เป็นต้น 

(4)  การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค และเพ่ือใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของประเทศ
เพ่ือนบ้านในการผลิตเพ่ือส่งออก โดยการสร้างเครือข่ายธุรกิ จ การหาผู้แทนและหุ้นส่วนใน
ต่างประเทศ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการ
จัดตั้งหอการค้าและสมาคมธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ การจัดตั้งสภาธุรกิจ การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงทางการค้าต่างๆ และการท้า
การเกษตรแบบมีสัญญาในประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) เป็นต้น 

(5)  การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและ/หรือประเทศในภูมิภาค โดยเน้นให้มี
การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือการเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาการค้าและการลงทุน 
และส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยสนับสนุนให้นัก
ลงทุนต่างชาติใช้สิทธิประโยชน์จากการจัดตั้งส้านักงานปฏิบัติการภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
ประเทศไทยเป็นจุดส้าคัญของการลงทุนในภูมิภาคและน้าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
มากขึ้น 

(6) การจัดท้าความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน เพ่ือคุ้มครองนักลงทุน
ไทยและเสริมสร้างความเชื่อม่ันในการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้มีความตกลงฯ กับ 
37 ประเทศ โดยเน้นประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทย ทั้งนี้ ล่าสุด กระทรวง
การต่างประเทศได้ลงนามความตกลงกับแทนซาเนียซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในแอฟริกาและ
เป็นเป้าหมายการลงทุนของไทย 

2)  การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้และขยาย 
“Brand ประเทศไทย” ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น อาหารไทย อาหารฮาลาล และการท่องเที่ยว 
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ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ Niche Market เช่น ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก และการเป็นศูนย์กลาง
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้มส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นใน
สินค้าไทยโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดเทศกาลไทย การสาธิต
ประกอบอาหาร การจัดให้ผู้ประกอบการไทยไปต่างประเทศ/ ผู้ประกอยการต่างประเทศมาไทย 
ตลอดจนได้ช่วยแก้ไขอุปสรรคทางการค้าผ่านช่องทางหน่วยงานรัฐบาลและท้องถิ่นในต่ างประเทศ
ด้วย ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ได้มีการ
เปิดตัวโครงการ”ฝากทูตไปขาย” ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งส่งเสริมให้เอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า OTOP แบบพรีเมี่ยมเพ่ือ
สนับสนุนการส่งออกสินค้าดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยโดยตรง โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้
ริเริ่มโครงการ 1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ์ แนวคิดนี้มุ่งส่งเสริมให้กระทรวงการต่างประเทศได้มีส่วนช่วย
แสวงหาโอกาสและลู่ทางใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยโดยตรง 

3)  การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจของไทย โดยการประชาสัมพันธ์
ศักยภาพเศรษฐกิจของไทยและดึงดูดการลงทุน และการร่วมทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ผลักดันบทบาทของไทยในเวทีของภาคเอกชนระดับโลกที่ส้าคัญ อาทิ World Economic Forum 
และ Forbes Global CEO Conference ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของไทยและ branding and marketing ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน
และภูมิภาคซึ่งจะเห็นได้จากความส้าเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WORLD 
Economic Forum on East Asia ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2555 โดยในช่วงเดือนกันยายน 2557 ประเทศ
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Forbes Global CEO Conference 2014 ที่กรุงเทพฯ เพ่ือ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและต่อสอดความส้าเร็จของไทยในการประชุม World 
Economic Forum on East Asia เมื่อปี 2555 ด้วย 

4)  การผลักดันการจัดท้าความตกลงการค้าเสรี เพ่ือขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการ
ใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ทั้งนี้ กระทรวงการ
ต่างประเทศอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการจัดท้าความตกลงการค้าเสรีฉบับสมบูรณ์ระหว่างไทย -เปรู 
ไทย-ชิลี และไทย-สหภาพยุโรป 

5)  การสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 

(1)  กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์และเปิดตัวเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการสร้างเครือข่าย
ระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์จะท้าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนชี้ช่องทาง สร้างโอกาสและเตือนภัยภาคเอกชนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเข้าดูข้อมูล
ที่เว็บไซต์ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ www.thaibiz.net ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ทันสมัยเกี่ยวกับ



12 

โอกาส ปัญหาและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนและข่าวสาร การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
ต่างๆ โดยเว็บไซต์นี้จะเป็นแม่ข่ายเชื่อมกับฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ  (Business 
Information Center) ของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกซึ่งด้าเนินมา
เกือบ 10 ปีแล้วเช่น www.thaieurope.net www.thaibizchina.com และที่เปิดใหม่ ได้แก่ 
www.thaiindia.net เป็นต้น ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ยังมีส่วนส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
ระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ โดยได้น้าคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยได้ร่วมคณะเดินทางไปกับ
นายกรัฐมนตรีเยือนต่างประเทศซึ่งทุกครั้งจะมีการจัดกิจกรรมกับภาคเอกชนของต่างประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการเจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทย การศึกษาดู
งานเพ่ือแสวงหา outlet และการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในสาขาต่างๆ ของภาคเอกชนไทย ซึ่งความส้าเร็จจากการเยือนในลักษณะนี้ ได้แก้ข้อตกลงซื้อ
ขายก๊าซระหว่างไทยกับกาตาร์ การขยายตลาดสินค้า OTOP/SMEs ในญี่ปุ่น เป็นต้น (ปี 2555 มีการ
น้านักธุรกิจไทยเยือน 14 ประเทศ ในปี 2556 เยือน 18 ประเทศ) ทั้งประเทศที่เป็นตลาดหลักและ
ตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งวัตถุดิบ ได้แก้ การเยือนโปแลนด์ ตุรกี และ
สามประเทศในแอฟริการได้แก่ โมซัมบิก แทนซาเนีย ยูกันดา เพ่ือส่งเสรอมการค้าการลงทุนสาขาที่มี
ศักยภาพของไทย ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ อัญมณี เป็นต้น 

(2)  กระทรวงการต่างประเทศมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เช่น ความร่วมมือกับ World Intellectual Property Organization 
(WIPO) โดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ โดยไทยเป็น
หนึ่งในสามประเทศน้าร่องโครงการสร้างตราสินค้า (Product Branding) ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วน
ส้าคัญในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างดี  จากการช่วยชุมชนท้องถิ่นใน
ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนอกจากนั้น ยังร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีบทบาทส้าคัญในเวทีเศรษฐกิจและการค้าโลก อาทิ องค์การเพ่ือ
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and 
Development-OECD) และ United Nations Conference on trade and Development 
(UNCTAD) โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ขององค์กรเหล่านี้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อาทิ การลงทุน การจัดการด้านภาษี การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

6)  การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดย 

(1)  การผลักดันให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและอาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 6 ประเทศ (GMS) กรอบอาเซียน (ASEAN) ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ความริ่เริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วม
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ในการพัฒนาพืน้ที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia on Joint Development Strategy 
for Border Areas – JDS) เพ่ืออ้านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เช่น การผลักดันให้มี
การปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้า การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งทางถนน 
รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขต
เศรษฐกิจชายแดน โดยท้างานร่วมกับศูนย์ประสานงานระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณเมือง
ชายแดนที่ส้าคัญ 

(2)  การผลักดันให้มีการยกระดับจุดผ่านแดน ให้มีการเปิดจุดผ่านแดนในหลายพ้ืนที่ที่
เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุนของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

(3) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให้ความส้าคัญกับการผลักดันการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความมั่นคงและมั่งคั่งของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมีความ
เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออก นโยบายการทูตเชิงรุกจึงได้ครอบคลุมความร่วมมือและความช่วยเหลือที่
ไทยให้กับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยได้ใช้งบประมาณกว่า 15,000 ล้าน
บาทในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และในปัจจุบัน รัฐบาลไทย
ได้ให้ความส้าคัญกับโครงการท่าเรือน้้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่ทวายในเมียนมาร์ โดยในปี 2555 มี
การลงนามบันทึกความเข้าใจและจัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย -เมียนมาร์ เพ่ือการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการที่เกี่ยวข้อง 

7)  การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศก้าลังพัฒนาใน
ภูมิภาคต่างๆ โดยผ่านโครงการความร่วมมือ การให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม การส่งผู้เชี่ยวชาญ
และอาสาสมัครไปปฏิบัติงานและการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ประเทศที่มีความร่วมมือกับไทย เช่น 
ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีการด้าเนินโครงการความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านจ้านวน 32 โครงการ กลุ่มแอฟริกา เอเชียกลาง ลาตินอเมริกา เอเชียใต้ และอ่ืนๆ
อีก 35 โครงการ ความร่วมมือในการจัดท้ากิจกรรมให้แก่ประเทศต่างๆจ้านวน 30 กิจกรรม รวมทั้งมี
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จ้านวน 156 ทุน และทุนฝึกอบรมดูงานมากกว่า 2,000
ทุน โดยรัฐบาลได้ให้ความส้าคัญต่อการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาและได้เห็นชอบให้กระทรวง
การต่างประเทศจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจนี้ นอกจากนี้ ไทยยั ง
ร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ เพ่ือช่วยเหลือประเทศลุ่มน้้า
โขงผ่านกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น Mekong-Japan, Mekong-ROK และ Lower 
Mekong Initiative (LMI) 

8)  การสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างภูมิภาค พยายามที่จะรักษา
บทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด้าเนินอยู่ เช่น กรอบ
ความร่วมมือเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC) และกรอบการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) รวมถึงเฝ้าติดตามพัฒนาการและพิจารณาเข้า
ร่วมกรอบท่ีเป็นทางเลือกใหม่ เช่น กรอบความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership –RCEP) กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย
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แปซิฟิก (Trans Pacific Partnership – TPP) กรอบความตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (Free 
Trade Area of the Asia Pacific – FTAAP) เป็นต้น โดยในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจจ้าเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส้าคัญกับการ
รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจเดิมกับมหาอ้านาจใหม่  (จีนและอินเดีย) 
ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ โอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรม และการด้าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างด้วย 

9)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากภัยพิบัติ เหตุการณ์ฉุกเฉิน การแพร่
ระบาดของโรคภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจระยะยาว และเสริมสร้างความร่วมมือที่ดี
ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

10)  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ในการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุน
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแหล่งพลังงาน 
เช่น กาตาร์ บาห์เรน การส่งเสริมลู่ทางการขยายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาแหล่งพลังงานในเอเชียกลาง 
เช่น คาซัคสถาน และสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนกับนานาชาติ เช่น จีน เยอรมนี ฯลฯ 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนา เช่น การ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เพ่ือศึกษา
ปรากฏการณ์โคลนถล่มในช่วงเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีอุทกวิทยาไอโซโทป 
(Isotope Hydrology) เป็นต้น 

11)  การให้ความส้าคัญกับการศึกษาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการค้า
และการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจากประเด็นด้านการเปิดตลาดหรือประเด็นด้านภาษี
ศุลกากรไปสู่ประเด็นด้านกฎระเบียบและมีลักษณะเฉพาะส้าหรับสาขาทางธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะ
สาขาบริการต่างๆ เช่น กฎระเบียบเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การ
ประกันภัย กานขนส่ง รวมถึงประเด็นด้านการค้าที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น 

12)  การปกป้องคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการค้าการลงทุน และดูแลผลประโยชน์ของ
แรงงานไทยในต่างประเทศ 

   
2.3  สรุปกรอบแนวความคิด 

จากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง การทูตเชิง เศรษฐกิจ (Economic 
Diplomacy) เป็นการทูตเชิงรุกแนวใหม่ที่ก้าลังทวีความส้าคัญมากขึ้นในนโยบายต่างประเทศโดยรัฐ
ใช้เป็นเครื่องมือในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Political Initiative) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เพ่ือบรรลุผลประโยชน์
ของชาติ โดยในการด้าเนินการใดๆ โดยรัฐต้องมีหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) ซึ่งแนวคิด
นี้ได้จุดประกายให้ผู้เขียนน้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการเรื่องการทูตเชิง
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในอดีต เพื่อหาข้อสรุปส้าหรับข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการด้าเนินการ
เรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป  



 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจ หรือ Economic 
Diplomacy โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจที่โดยรัฐบาลไทย
ในอดีต ซึ่งผู้เขียนได้ก้าหนดเกณฑ์ที่จะน้ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยเกณฑ์ดังกล่าวมาจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและบทความทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเรื่องการทูตเชิง
เศรษฐกิจ รวมทั้งความเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านต่างประเทศของไทย โดยเป็นการ
พิจารณาในแง่มุมของค้านิยามการทูตเชิงเศรษฐกิจ บทบาทของการทูตเชิงเศรษฐกิจในเชิงยุทธศาสตร์
ในนโยบายต่างประเทศของต่างประเทศทั้งในส่วนของความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ส้าหรับประเด็นด้านธรรมาภิบาลนั้น มาจากการวิเคราะห์ของธนาคารโลกเรื่องการขาด  
ธรรมาภิบาลเป็นสาเหตุหนึ่งของวิกฤติเศรษฐกิจโลก จึงจุดประกายให้ผู้เขียนเห็นควรน้ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการศึกษาด้วย  

ในการนี้ เกณฑ์ในการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทยในอดีตมี 3 ด้าน คือ  

1)  การเป็นเครื่องมือของรัฐ (Political Initiative) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

2)  การเป็นเครื่องมือที่เก้ือกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)  
3)  ด้านธรรมาภิบาล 
 

3.1  ความเป็นมาของการทูตเชิงเศรษฐกิจ    
ในบริบทโลก ช่วงก่อนสงครามเย็นนโยบายด้านต่างประเทศเน้นมิติด้านการเมืองความ

มั่นคงและความอยู่รอดของชาติ แต่หลังการยุติสงครามเย็นและการเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ ท้าให้เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านการต่างประเทศ โดยได้เริ่มให้น้้าหนักกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมากขึ้น 
เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกจากเศรษฐกิจที่น้าโดยสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกมา
เป็นแบบ “โลกหลายขั้ว” (Multi-Polar) ที่ประเทศเกิดใหม่อ่ืนๆ เริ่มมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น 
เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่สะสมความมั่งคั่งจากเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ เป็นผล
ให้ภูมิทัศน์ด้านเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป โลกาภิวัตน์ท้าให้พลังอ้านาจของชาติทางด้านเศรษฐกิจ
ทวีความส้าคัญขึ้นตามล้าดับ พลังอ้านาจของชาติทางด้านเศรษฐกิจถูกน้าใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ก้าหนดผลประโยชน์ของชาติ จึงเริ่มมีแนวทางในการใช้พลังอ้านาจทางด้านเศรษฐกิจสนับสนุน
นโยบายการต่างประเทศ ท้าให้การทูตมีความจ้าเป็นที่จะต้องเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการรักษา
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ผลประโยชน์ของชาติซึ่งในการด้าเนินการทางการทูตนั้น สามารถเป็นไปได้ทั้งการเจรจาและ/หรือการ
ใช้ยุทธศาสตร์ทางการทูต 

ในบริบทของประเทศไทย จากการประมวลข้อมูลต่างๆ ผู้เขียนเห็นว่า การทูตเชิงเศรษฐกิจ
ของไทยมีการด้าเนินการในหลายๆ รัฐบาลในลักษณะที่มีความเหมือนและแตกต่างกันไป นอกจากนี้ 
ความขัดแย้งทางการเมืองภายในเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินนโยบายนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ท้าให้สถานะบางรัฐบาลมีสถานะเฉพาะกิจชั่วคราวเนื่องจากมาจาก
การปฏิวัติรัฐประหารจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการจัดการให้ประเทศมีความมั่งคงและสงบเรียบร้อย
ในทางการเมือง หรือบางรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ท้าให้คณะรัฐบาลมีองค์ประกอบจากหลายพรรค 
ต้องมีการประสานผลประโยชน์เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนท้องถิ่นที่เป็นฐาน
คะแนนเสียง จึงส่งผลกระทบต่อการด้าเนินนโยบายนี้ให้เป็นเอกภาพ ซึ่งได้แก่ รัฐบาลในสมัยของ  
นายอานันท์  ปันยารชุน พลเอก สุจินดา  คราประยูร นายชวน  หลีกภัย นายบรรหาร  ศิลปอาชา  
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ นายสมัคร  สุนทรเวช และนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ 

 
3.2  การศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในอดีต    

3.2.1 รัฐบาลสมัยพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัน (4 สิงหาคม 2531- ธันวาคม 2533) 
3.2.1.1 การเป็นเครื่องมือของรัฐ (Political Initiative) ในการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในสมัยรัฐบาลชุดนี้ รัฐเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจใน

นโยบายต่างประเทศซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการด้าเนินนโยบายต่างประเทศที่แตกต่างไปจากเดิม ใช้การ
ขับเคลื่อนนโนยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าโดยชู
ประเด็นด้านเศรษฐกิจให้มีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินและส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยสาเหตุส้าคัญที่ผลักดันให้เกิดความจ้าเป็นที่จะต้องใช้เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนความร่วมมือมา
จากสถานการณ์ทางการเมืองกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะกรณีปัญหากัมพูชา ซึ่งเป็นการส่ง
สัญญานต่อภูมิภาคนี้ว่า แม้จะมีอุดมการณ์ที่ต่างกัน ระบบการปกครองที่ต่างกันก็สามารถไปมาหาสู่
กันได้ ร่วมกันพัฒนาได้ ซึ่งผลส้าเร็จในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเพ่ือนบ้าน กล่าวได้ว่า
สามารถพลิกให้ไทยมีบทบาทเชิงรุก ท้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีน ท้าให้เกิดการขยาย
ความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในหลากหลายมิติ เช่น เกิดความ
ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศโดยน้าไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (APEC) เกิด
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในเรื่องการสร้างสะพานแม่น้้าโขงแห่งแรกใน ปี พ.ศ.2532 ซึ่ง
ได้รับสนับสนุนทางการเงินจากออสเตรเลียและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้าไปสู่การสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว (Friendship Bridge) เชื่อมเวียงจันทร์กับหนองคาย เกิดการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาพิเศษเพ่ือรองรับการลงทุนจากนานาชาติในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก มีการริเริ่มโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคเหนือ โครงการเมืองแฝดทาง
อุตสาหกรรมขอนแก่น นครราชสีมา และโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ รวมทั้ง เกิดการประสาน
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกในภูมิภาคซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแนวความคิดที่จะพัฒนา
เรื่องการเชื่อมโยงในอาเซียน 
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3.2.1.2 การเป็นเครื่องมือที่เกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth)   

จากการศึกษาข้อมูล การค้าชายแดนซึ่งเคยลักลอบค้าขายกันมานานกว่า 
8 ปี กลายเป็นการค้าที่ถูกกฎหมาย และสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล มูลค่าการค้ากับกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนเพ่ิมสูงขึ้นจาก 300 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2531 เพ่ิมขึ้นเป็น 1,200 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2532 และเพ่ิมเป็น 2,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2533 ท้าให้ไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สูงที่สุดในโลก คือ13 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย โดยเป็น
รัฐบาลแรกในระบอบประชาธิปไตยที่มีเงินคงคลังมากที่สุดในรอบ 60 ปี คือสูงถึง 1.8 แสนล้านบาท 
และเป็นผลให้ไทยสามารถรับพันธะข้อ 8 ของกองทุนเงินระหว่างประเทศ ( IMF) นับว่าการทูตเชิง
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท่ีช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3.2.1.3 ด้านธรรมาภิบาล4  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนเรื่องการขาดธรรมาภิบาลของรัฐบาล 

พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ซึ่งเห็นได้จากบทความเรื่อง “พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองไทย :  
ขุนนาง ทหาร นายทุนและประชาชน”5 ที่ให้ความเห็นว่า “ทันทีที่พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์วางมือ
จากการเมือง กลุ่มทุนอิทธิพลทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นก็กลายเป็นกลุ่มอ้านาจน้าในสังคมไทย พวกเขา
รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ด้านหนึ่งรัฐบาลชาติชาย
พยายามแสดงความก้าวหน้าทางนโยบายและบริหารซึ่งตัวอย่างความก้าวหน้าในด้านนโยบายที่เห็นชัด
ที่สุด คือ การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า แต่อีกด้านหนึ่งของรัฐบาลซึ่งคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย
นักการเมืองที่เป็นกลุ่มทุนอิทธิพลท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้อ้านาจหน้าที่ในทางมิชอบและด้าเนิน
ทุจริต การทุจริตของนักการเมืองในยุคนี้ท้ากันอย่างเสรีปราศจากการควบคุมจากนายกรัฐมนตรีซึ่ง
แตกต่างจากยุครัฐบาลพลเอกเปรม ที่มีการควบคุมการทุจริตของบรรดารัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด การ
บริหารประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นอย่างแพร่หลายได้กัดกร่อนความชอบธรรมทางการเมืองของ
รัฐบาลชาติชายอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงของรัฐบาลได้เริ่มสร้างแบบแผนการบริหารที่เป็นการหว่านเพาะ
เมล็ดพันธุ์ของความแตกแยกทางสังคมและความขัดแย้งทางการเมืองที่มีผลสืบเนื่องต่อสังคมไทยใน
ทศวรรษต่อมา 3 ประการ คือ (1) การก้าหนดนโยบายบางอย่างโดยมีทิศทางและเข็มมุ่งทางการเมือง
และเศรษฐกิจที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเชื่อถึงข้อดีของนโยบายเหล่านั้นอย่าง
เป็นระบบ เน้นการสร้างภาพลักษณ์จนเกินจริง และละเลยไม่ใส่ใจกับผลกระทบเชิงลบของนโยบายที่จะ
เกิดขึ้นต่อสังคมและประชาชน ต่อมานโยบายในลักษณะนี้ได้รับการต่อยอดจากนักการเมืองรุ่นหลังโดย
กลายเป็นนโยบายก่อสร้างหรือลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และนโยบายประชานิยม (2) การใช้อ้านาจ
หน้าที่ในต้าแหน่งเพ่ือทุจริตคอรัปชั่นแพร่หลายขยายออกไปอย่างกว้างขวาง กล่าวในเชิงเศรษฐกิจ 
นักการเมืองกลายเป็นอาชีพที่ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ เพราะเป็นการลงทุนเรือง
การได้มาของอ้านาจ และเมื่อได้รับแล้วก็สามารถใช้อ้านาจแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง
                                                 
4 วะสี  ราษฎรอาวโุส, ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย, กรุงเทพฯ, 2546, อ้างถึงใน บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, 

หนังสือการสร้างจิตส้านึกของความเป็นไทย ค่านยิม เพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน.  
5 พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองไทย: ขุนนาง ทหาร นายทุนและประชาชน, ผู้จัดการ

สุดสปัดาห์ (30 พฤษภาคม 2557). 
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มหาศาล และ (3) การแทรกแซงระบบราชการ การควบคุมและท้าให้ข้าราชการบางส่วนยอมจ้านนต่อ
อ้านาจและรับใช้นักการเมือง การจ้านนและยอมรับใช้นักการเมืองอย่างไร้ส้านึกผิดชอบของข้าราชการ
บางคนเหตุผลหลักเกิดจาความคาดหวังที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนต้าแหน่ง แต่สิ่งที่ตามมา คือการท้าให้
จริยธรรมของข้าราชการถูกบั่นทอน และเสื่อมสลายอย่างต่อเนื่อง ความเป็นวิชาชีพและการท้าเพ่ือ
ประชาชนเริ่มกลายเป็นความเลื่อนไหลเพ่ือความก้าวหน้าของตนเองแทน แนวทางการบริหารการเมืองที่
รัฐบาลชาติชายได้วางเอาไว้ถูกนักการเมืองในยุคหลังพัฒนาจนมีความซับซ้อน อันน้าไปสู่การสร้างความ
เสียหายต่อสังคมไทยอย่างเหลือคณานับ” นอกจากนี้ บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บท
บรรณาธิการ ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ได้กล่าวถึงเหตุผลของการรัฐประหารว่า “มีการทุจริต
คอรัปชั่นในคณะรัฐมนตรีเป็นที่โจษจัน ว่าเป็นรัฐบาลบุฟเฟ่ คาบิเนต รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลมีพฤติกรรมที่
จ้องหาผลประโยชน์ และแสวงหาช่องทางให้กับพรรคพวกในการอนุมัติโครงการต่างๆ” ดังนั้น เมื่อ
รัฐบาลไม่ค้านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ไม่ควบคุมเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นท้าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
รัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารต่อไปได้ซึ่งท้าให้น้าไปสู่การรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 

3.2.2  รัฐบาลสมัยพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (17 กุมภาพันธ์ 2544-10 มีนาคม 2548) 
3.2.2.1  การเป็นเครื่องมือของรัฐ (Political Initiative) ในการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ  
จากการวิเคราะห์นโยบายด้านต่างประเทศสมัยทักษิณ มีการด้าเนิน

นโยบายต่างประเทศที่คล้ายคลึงกับในสมัยรัฐบาลพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัน ที่เน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เน้นการค้าและการลงทุน การเข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ เน้นนโยบายการ
เจรจาการค้าแบบทวิภาคี และเน้นการมีบทบาทน้าของไทย รัฐเป็นผู้ริเริ่มใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจเพ่ือ
ผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ๆ เช่น การจัดตั้งกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia 
Cooperation Dialogue) รวมทั้งแนวคิดเรื่องเอเชียบอนด์ (Asia Bond) และโดยที่ช่วงดังกล่าวไทยอยู่
ในช่วงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐประกาศในค้าแถลงนโยบายด้านต่างประเทศว่าจะใช้
นโยบายการทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ในนโยบายต่างประเทศเพ่ือให้การทูตมี
ส่วนช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตเศรษฐกิจ และใช้นโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน (Dual 
Economics) เพ่ือเชื่อมเศรษฐกิจภายในของไทยกับเศรษฐกิจโลกท้าให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม โดยเกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นบทบาทน้าและในหลายมิติ เช่น การเริ่มให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ ม
แม่น้้าโขง (หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มเจ้าพระยาและอิระวดี หรือ Economic Coperation 
Strategy-ECS) การจัดสร้างศูนย์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าลาวที่เวียงจันทน์เพ่ือขยายความร่วมมือทาง
การค้าสองฝ่าย การจัดท้ากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) การจัดตั้งความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแก่ผู้ผลิตยางพารา มีการฟ้ืนฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้
นโยบายขยายสัมพันธ์เชิงรุก (Forward Engagement) และการเจรจาเรื่องความตกลงการค้าเสรีกับ
ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น บาห์เรน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 

3.2.2.2  การเป็นเครื่องมือที่เกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth)   
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จากการศึกษาข้อมูล ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยภายใต้การบริหารของ
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณระยะเวลา 5 ปี (2544 – 2548) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่า
ประเทศในแถบอาเซียนประมาณร้อยละ 0.5 – 1.0 แต่เมื่อแยกเป็นสองช่วงจะพบว่า ในช่วงระยะ 
ฟ้ืนตัวภายใต้รัฐบาลทักษิณ (ปี พ.ศ. 2544 – 2546) จะค่อนข้างดี (ทั้งนี้ เนื่องจากมาเลเซียและ
สิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากการถดถอยทางเศรษฐกิจโลกจากผลของเศรษฐกิจฟองสบู่) แต่ในช่วงที่
สอง ปี พ.ศ. 2547 – 2548 ซึ่งเป็นระยะที่เศรษฐกิจพ้นจากวิกฤตแล้ว พบว่ายังคงมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจแต่อาจจะไม่โดดเด่นกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน หรือเมื่อเปรียบเทียบกับในสมัยพลเอก ชาติชาย 
ชุณหะวัณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา 
 

ประเทศ อัตราปกติ 
ช่วงฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย ยุคทักษิณ 

หลังวิกฤติ 
(2547-2548) 

ยุคทักษิณ
รวม 

(2544-2548) 
ก่อนทักษิณ 
(2542-2543) 

ยุคทักษิณ 
(2544-2546) 

ไทย 5.7 4.6 4.8 5.3 5.0 
อินโดนีเซีย 5.9 2.8 4.4 5.2 4.7 
มาเลเซีย 6.4 7.5 3.3 6.3 4.5 
ฟิลิปปินส์ 2.7 4.7 4.1 5.6 4.7 
เกาหลีใต้ 6.2 9.0 5.4 3.9 4.5 
สิงคโปร์ 6.8 7.9 0.9 7.5 3.5 
จีน 7.9 7.5 8.4 9.5 8.8 
เวียดนาม 6.7 5.8 7.1 8.0 7.5 
หมายเหตุ  อัตราปกติ หมายถึงอัตราการขยายตัวช่วงปี 2523-2539 ที่ไม่รวมปีที่ขยายตัวต่้ามากหรือ

สูงมากเกินไป 
 

ตารางท่ี 2  อันดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(%) 

2530-
2539 

2544 2545 2546 2547 2548 
(ประมาณ) 

จ้านวนประเทศก้าลังพัฒนาใน
เอเชียที่ขยายตัวสูงกว่าไทย 
(ยกเว้นจีน) 

1 15 7 6 9 15 

จ้านวนประเทศก้าลังพัฒนาใน
เอเชียที่ขยายตัวต่้ากว่าไทย 

20 9 18 19 16 10 

ที่มา : IMF, World Economic Outlook (September 2005), ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
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3.2.2.3  ด้านธรรมาภิบาล  
จากการศึกษาข้อมูล รัฐบาลชุดนี้มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับ

สมัยรัฐบาลชาติชาย ซึ่งมีบทความที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องการจัดท้า FTA ว่า “การคอรัปชั่นเชิง
นโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ” โดยวิษณุ  บุญมารัตน์6 สะท้อนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการขาดธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดีโดยกล่าวว่า “ในข้อเท็จจริง การจัดท้าข้อตกลงเขตการค้าเสรี
และการรวมกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนั้น จะน้าไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ
โดยรวม ก็ต่อเมื่อผลกระทบทางบวกท่ีเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา (Trade Creation) 
มีมากกว่าผลกระทบทางลบที่ท้าให้การค้ากับประเทศนอกกลุ่มเสียหาย (Trade Diversion) แต่หาก
ผลทางปฏิบัติ กลับสร้างความเสียหายแก่ประเทศคู่ค้าที่อยู่นอกกลุ่มมากกว่า ในประเด็นนี้ ภาวะ
ระบาดของเอฟทีเอจะเป็นผลเสียต่อการค้าโดยรวมมากขึ้น เมื่อประเทศนอกกลุ่มตอบรับสถานการณ์
ด้วยการกีดกันทางการค้าหรือรวมกลุ่มบ้างเพ่ือเป็นการตอบโต้ ที่ส้าคัญ นอกจากความเหลื่อมล้้าของ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างประเทศคู่ค้าแล้ว ภายในประเทศเองก็ย่อมมีผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสีย
ประโยชน์จากการด้าเนินมาตรการของภาครัฐ ซึ่งย่อมสะท้อนความมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest) ของกลุ่มทุนใกล้ชิดในซีกรัฐบาล ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างจากการคอร์รัปชั่น กล่าวคือ 
ขณะที่การคอร์รัปชั่นนั้น ผู้มีอ้านาจจะเรียกสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท้าผิดกฎหมายเพ่ือมิให้
ถูกจับ หรือรับสินบนจากการก้าหนดสเปกของบริษัทหนึ่งที่ชนะการประมูล แต่ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผู้มีอ้านาจจะมีสองบทบาททั้งที่ท้าหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส ขณะเดียวกันก็อาศัยอ้านาจให้
สิทธิพิเศษ ก้าหนดนโยบาย หรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของรัฐในการเอ้ือประโยชน์แก่ธุรกิจบางประเภทที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มทนุใกล้ชิดรัฐบาลเป็นการต่างตอบแทน ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนในกรณีเช่นนี้ บางครั้ง
จึงเรียกว่า “การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย” ซึ่งพิสูจน์ได้ยากว่ามีการด้ารงอยู่จริง ยิ่งกว่านั้นเป็นไปได้ยากที่
จะวัดขนาดของผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไรก็ตาม การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือการคอรัปชั่นนั้นด้ารง
อยู่จริงแต่หลักฐานโดยตรงนั้นแทบจะหาไม่ได้ กลุ่มทุนธุรกิจที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ
ท้าเอฟทีเอร่วมกับฝ่ายการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอย่างน้อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชินวัตร 
เจ้าของธุรกิจดาวเทียมและโทรคมนาคม กลุ่มจึงรุ่งเรื่องกิจ เจ้าของธุรกิจอะไหล่รถยนต์และ
มอเตอร์ไซค์ ซึ่งสองกลุ่มนี้ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการท้าเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย และไทย-
นิวซีแลนด์ ซึ่งไทยได้ลดภาษีเนื้อและผลิตภัณฑ์นมให้ ขณะที่ออสเตรเลียและนิซีแลนด์เปิดรับการ
ลงทุนโทรคมนาคม และลดภาษีชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับไทย กลุ่มมหากิจศิริ  เจ้าของธุรกิจผลิตกาแฟ 
แผ่นฟิลม์ส้าหรับห่ออาหาร เหล็กแผ่น และทองแดงบริสุทธิ์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการท้าเอฟทีเอ
ไทย-ออสเตรเลียเช่นกัน จากการที่ออสเตรเลียลดภาษีสินแร่ เช่น ทองค้าและทองแดงให้แก่ไทย กลุ่ม
เจริญโภคภัณฑ์เจ้าของธุรกิจอาหารสัตว์ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการท้าเอฟทีเอไทย-จีน จากการที่ได้
เข้าไปลงทุนในตลาดจีนมาเป็นเวลานาน ท้าให้มีความเชี่ยวชาญตลาดจีน และกลุ่มทองแดง เจ้าของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 8 แห่ง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการท้าเอฟทีเอไทย -ญี่ปุ่น จากการที่ไทย
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยญี่ปุ่นเข้ามารักษาในประเทศโดยเบิกเงินกองทุนบ้านาญจากรัฐบาลได้ การไหลรวม
ของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่จะส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบภาคธุรกิจที่ตามมา กลุ่มทุนธุรกิจที่อิง

                                                 
6 วิษณุ  บุญมารตัน,์ การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ 24 พฤศจิกายน 2528. 
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รัฐบาลมักได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐเป็นการตอบแทนจากการที่เป็นผู้บริจาคเงินสนับสนุน
พรรคการเมือง ขณะที่กลุ่มทุนธุรกิจใดที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสที่จะประสบ
ปัญหาจากการด้าเนินธุรกิจได้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงการค้าเสรีไม่ได้ เพราะการค้าเสรีเป็น
มนต์ขลังส้าหรับเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แต่รัฐบาล พันต้ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ก็ต้องระมัดระวัง
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของรัฐที่เชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในรัฐบาล ซึ่งอาจ
น้าไปสู่บทสรุปว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งข้อกล่าวหายังอยู่คู่กับรัฐบาลทักษิณนับตั้งแต่จัดตั้ง  
เอฟทีเอจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งนี้ ปรัชญาการค้าเสรีได้ถูกเปลี่ยนจากผลประโยชน์ของชาติโดยรวม มา
เน้นที่ความมั่นคั่งของตลาดที่เน้นการปิดโอกาสให้กลุ่มทุนธุรกิจเข้ามาหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น” 
นอกจากนี้  ในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มเจ้าพระยาและอิระวดี  หรือ Economic 
Coperation Strategy (ECS) บทความของเรื่อง “ทักษิณ…ท้าลายบทบาทไทยในอาเซียนมามาก
พอแล้ว!?!” โดยอุษณีย์  เอกอุษณีษ์7 ก็สะท้อนเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของรัฐบาลชุดนี้ด้วย
เช่นกันโดยได้กล่าวว่า “ที่รัฐบาลชุดนี้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยให้มีฐานะบนเวที
โลกโดยเป็นประเทศผู้ให้ในหมู่เพ่ือนบ้านลุ่มแม่น้้าอิระวดีที่น้าไปสู่การวางนโยบายให้เงินทุนสนับสนุน
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งใน ลาว พม่าในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า แต่สุดท้ายต้นธารของ ECS กลับเป็นที่มา
ของคดีทุจริตปล่อยกู้พม่า 4,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้อนุมัติเงินกู้ผ่านธนาคาร
ส่งออกและน้าเข้า และไม่ก่ีวันต่อมา ก็ประกาศให้บริษัทชินแซทเทลไลท์ในเครือชินวัตรเป็น Supplier 
เข้าไปด้าเนินธุรกิจคมนาคมในพม่า ลาว โดยได้ประโยชน์จากเงินกู้ก้อนนี้อย่างมีเงื่อนง้า อันน้าไปสู่ข้อ
สงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมีเสียงร่้าลือกันต่อๆ มาว่า ทุกครั้งที่มีการบินไปเจรจา
ผลประโยชน์ระหว่างประเทศจะต้องมีการหนีบผู้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งติดตามไป
ด้วยทุกครั้ง” ที่ ได้กล่าวมาเป็นตัวอย่างที่สะท้อนการใช้กลไกของภาครัฐภายใต้นโยบายการ
ต่างประเทศโดยการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิดและ
น้าไปสู่การมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกับผลประโยชน์ของชาติซึ่งน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

3.2.3  สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ (20 ธันวาคม 2551- 8 สิงหาคม 2554) 
3.2.3.1  การเป็นเครื่องมือของรัฐ (Political Initiative) ในการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล รัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์ ต้องเผชิญกับวิกฤตทาง

การเมืองภายในประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบท่ีสอง ประกอบกับการเป็นรัฐบาลที่มาจากหลาย
พรรคท้าให้การขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจท้าได้ไม่เต็มที่ รัฐบาลชุดนี้ต้องการต้องการ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากรัฐบาลชุดก่อนที่ใช้ประโยชน์ของนโยบายต่างประเทศ จึงต้องการสร้าง
ความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องการให้การทูตเป็นเครื่องมือในเชิงธุรกิจ ท้าให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
เน้นการใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนประเด็นที่เป็นความร่วมมือที่จะอ้านวยประโยชน์ต่อ
อาเซียนโดยรวมจึงผลักดันแนวคิดของไทยเรื่อง ASEAN Connectivity ซึ่งก็นับเป็นความส้าเร็จที่เป็น

                                                 
7 อุษณีย์  เอกอุษณีษ,์ ทักษิณ…ท้าลายบทบาทไทยในอาเซียนมามากพอแล้ว!?!, ผู้จัดการออนไลน์ (5 มนีาคม 

2522). 
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รูปธรรมภายใต้การทูตเชิงเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นการจุดประกายให้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การริเริ่มโดยรัฐในเรื่องการเชื่อมโยงในอาเซียนที่จะสามารถน้าไปใช้ต่อยอดการด้าเนินการของไทย
และในกรอบอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนในส่วนของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะอ้านวย
ประโยชน์ให้อาเซียนในระยะยาวต่อไป 

3.2.3.2 การเป็นเครื่องมือที่เกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth)    

จากภาพพจน์การทุจริตคอร์รัปชั่นในสมัยรัฐบาลทักษิณ รัฐบาล 
นายอภิสิทธิ์ จึงหลีกเลี่ยงที่จะใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจท้าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้ 

3.2.3.3  ด้านธรรมาภิบาล 
รัฐบาลชุดนายอภิสิทธ์หลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากนโยบาย

ต่างประเทศโดยด้าเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจที่เน้นการส่งเสริมประเด็นที่เป็นความร่วมมือที่จะ
เป็นประโยชน์ร่วมกันในอาเซียน เช่น การสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียน (Connectivity) 

3.2.4  สมัยนางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร (8 สิงหาคม 2554-7พฤษภาคม 2557) 
3.2.4.1  การเป็นเครื่องมือของรัฐ (Political Initiative) ในการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยนโยบายประชานิยม จึงมุ่งเน้นที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์ของการทูตเชิง
เศรษฐกิจในการเป็นกลไกสนับสนุนต่อยอดนโยบายประชานิยมเชื่อมกับบริบทของต่างประเทศ เช่น 
โครงการฝากทูตไปขายเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า  OTOP 
แบบพรีเมี่ยม และโครงการ 1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ์ในการส่งออกสินค้าเกษตร นอกจากนี้ รัฐบาลชุดนี้เน้น
การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับเอกชนต่างประเทศโดยจัดให้มีการ
ติดตามนายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆ การน้านักธุรกิจเกิดขึ้นในทุกรัฐบาล
ทั้งที่มีการเปิดเผยและไม่เปิดเผย ต่างประเทศก็มีการด้าเนินการในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เช่น ญี่ปุ่น
ใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจโดยการน้าผู้รับผิดชอบทางธุรกิจของญี่ปุ่นประมาณ 40 แห่งติดตาม
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบ เยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน โดยได้ระบุว่า “เป้าหมาย
ส้าคัญในการเยือนครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเมียนมาร์และการเยือนครั้งนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการทูตเศรษฐกิจปีนี้ที่ญี่ปุ่นเคยตกลงที่จะให้เงินกู้แก่เมียนมาร์ประมาณ 490  ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเพ่ือใช้ในการส่งเสริมโครงการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษธิลาวาที่ญี่ปุ่นกับเมียนมาร์ร่วมกันบุกเบิก” ซึ่งหากเป็นการด้าเนินการที่โปร่งใสและเป็น
เป้าหมายเรื่องผลประโยชน์ของชาติ จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีการก้าหนดเกณฑ์ส้าหรับฝ่ายราชการในการคัดเลือกกลุ่มนักธุรกิจที่ จะติดตาม ซึ่ง
หลักเกณฑ์8กว้าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ (1) สาขาความร่วมมือโดยพิจารณาก้าหนดจาก
ประเทศเป้าหมายที่จะไปเยือน (2) กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในการพิจารณาของสภา
                                                 
8 รมณี  คณานุรักษ ์รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, จิรภาพรรณ มลทิอง นักวิชาการพาณิชย์เช่ียวชาญ กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ และชลลดา  อารีรัชชกุล ผู้อ้านวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ, 
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2557. 
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หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร  รวมทั้งสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นจึงด้าเนินการจัดส่งรายชื่อให้ให้มีการพิจารณาไป
ตามล้าดับชั้นจนถึงนายกรัฐมนตรี 

3.2.4.2  การเป็นเครื่องมือที่เกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) 

จากการศึกษา ไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่า โครงการภายใต้การทูตเชิงเศรษฐกิจ
มีส่วนช่วย หรือสามารถสนับสนุนการยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชากรไทยและผู้ประกอบการได้
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการก้าหนดนโยบายในเรื่องเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการด้าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว ท้าให้ในทางปฏิบัติ
เป็นไปได้ยากซึ่งในเรื่องนี้สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า ตัวนโยบายเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องการสนับสนุน
ศักยภาพด้านการเกษตรไทยในบริบทต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือการทูตเชิงเศรษฐกิจ แต่โดยที่ไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกท้าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ซึ่งสะท้อนเรื่องการขาดการบูรณา
การภาพรวมของเรื่องนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบวงจรซึ่งจะท้าให้สามารถตกผลึก
เป้าหมายที่ผลประโยชน์ของประเทศเพ่ือร่วมกันผลักดัน ซึ่งความล้มเหลวในเรื่องนี้จุดประกาย
ความคิดให้ผู้เขียนต่อไปว่า การทูตเชิงเศรษฐกิจต้องเสริมด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ได้
ภาพรวมของประเทศการขับเคลื่อนของหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวตามล้าพังนั้นอาจจะกระท้าได้แต่
อาจมีผลได้อย่างไม่เต็มที่ซึ่งมีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 

นอกจากนี้ สะท้อนด้วยข้อมูลตัวเลขของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ได้มีการประเมินว่า ภาวะเศรษฐกิจในไตร
มาส 2/1556 เติบโตเพียง 2.7 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คือ ปี 2555 ซึ่งต่้าสุดในรอบ 6 
ไตรมาส แต่เมือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ปรับลดจีดีพีของทั้ง
ปีเหลือ 3 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยมีการเพ่ิมการน้าเข้า ขณะที่ไม่ได้เพ่ิมการส่งออก ท้าให้ปริมาณ
น้าเข้าสินค้าใกล้เคียงกับปริมาณการส่งออกส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศลดลง การส่งออกปี 2556 
ลดลงครั้งแรกเหลือเพียง 6,927,604.03 ล้านบาท จาก 7,020,565.52 ล้านบาทในปี 2555 มีผลให้
ดุลการค้าลดลงเกือบเท่าตัวจากปี 2553 ที่เกินดุล 937,249.42 ล้านบาท เหลือ 514,847.70 ล้าน
บาท ในปี 2554 และยังลดลงเหลือเพียง 188,767.13 ล้านบาท ในปี 2555 ดุลการค้าปี 2556 มีการ
ขยับขึ้นเป็น 207,679.63 ล้านบาท แต่ก็ถือว่าต่้ากว่าเกือบ 5 เท่าเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้า9 

นอกจากนี้ บรรดาโครงการภายใต้นโยบายประชานิยมต่างๆ เช่น 
โครงการรับจ้าน้าข้าวที่สร้างผลในทางลบต่อความสัมพันธ์กับจีน และต่อศักยภาพของไทยในเรื่องการ
เป็นผู้ส่งออกข้าว ก็มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่า มีความผิดพลาดในเชิงนโยบาย มีการทุจริตคอรัปชั่น
จนเป็นสาเหตุที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ยุติ
การบริหารประเทศเหมือนกันกับรัฐบาลสมัยพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ และสมัยพันต้ารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตร 

   

                                                 
9 คอลัมน์การเมืองนายซื่อตรงรักเมอืงไทย, แนวหน้า (2 สิงหาคม 2557). 
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3.3  สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในอดีต ผู้เขียนมี

ข้อสรุป ดังนี้  
3.3.1 การทูตเชิงเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยมีรัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายซึ่งถือเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการขยาย
ความร่วมมือในมิติต่างๆ ได้จริงซึ่งตัวอย่างในเรื่องนี้ได้สะท้อนเป็นผลของความร่วมมือด้านต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในแต่ละรัฐบาลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

3.3.2 การทูตเชิงเศรษฐกิจสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนได้ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติ
ชาย แต่โดยที่การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องอาศัยปัจจัยสภาวะแวดล้อมอย่างอ่ืนด้วย การทูตเชิง
เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่อาจขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวหรือเติบโตได้ ซึ่งในประเด็นนี้ได้สะท้อนให้
เห็นในสมัยของรัฐบาลพันต้ารวจโททักษิณที่ได้ด้าเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจในลักษณะเชิงรุกใน
หลายด้านแต่อัตราของการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับไม่โดดเด่นเป็นไปตามแรงขับเคลื่อน 

3.3.3 จากการที่รัฐบาลไม่ประสบผลส้าเร็จในการขับเคลื่อนให้นโยบายการทูตเชิง
เศรษฐกิจสามารถช่วยสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจภายในประเทศได้นั้น สะท้อนการขาดมุมมอง
ของการเชื่อมโยงและต่อยอดเศรษฐกิจไทยกับบริบทโลกซึ่งการบูรณาการเป็นกระบวนการที่จะท้าให้
เกิดสามารถน้าไปสู่ภาพรวมของสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายและผลประโยชน์ของชาติได้  

3.3.4 บทเรียนจากการปฏิวัติรัฐประหาร สะท้อนถึงการขาดธรรมาภิบาลที่ปล่อยปละ
ละเลยไม่มีการควบคุม ท้าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งๆ ที่มีบทเรียนที่เป็นตัวอย่างไว้แล้ว ซึ่งเป็น
การย้้าว่า การทูตเชิงเศรษฐกิจต้องควบคู่ธรรมาภิบาล เพ่ือระมัดระวังมิให้เกิดการที่การทูตประเทศใด
ประเทศหนึ่งท้าโดยตนเองไม่ได้ประโยชน์แต่คนอ่ืนได้ประโยชน์ หรือถ้าตนได้ประโยชน์ด้วยนั้นก็จะ
เป็นประโยชน์ในทางอ้อม เป้าหมายทางการทูตที่แท้จริงไม่ว่าของประเทศใดก็ตาม ไม่ใช่เป้าหมายที่
เริ่มจากโจทย์ว่าตนเองต้องการอะไรแล้วใช้การทูตนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตนเอง แต่ต้องเริ่มจากโจทย์
ที่ว่า ประเทศต้องการอะไรและใช้การทูตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศ 10 และจากการ
ประเมินของ World Economic Forum (WEF) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการท้าธุรกิจ
ในประเทศพบว่า ปัญหาอันดับ 1 คือการคอรัปชั่น มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชั่น
ต่อประเทศอยู่ที่ประมาณ 3 แสนล้านต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้ประชาชาติ ประเทศ
ไทยถูกจัดอันดับความโปร่งใสลดลงมาโดยล้าดับจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสสากล (Transparency 
International) โดยสองปีที่ผ่านมา ลดลงกว่า 20 อันดับจากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 80 มาเป็นอันดับที่ 
102 ของโลก11 

 

                                                 
10 ประภสัสร์  เทพชาตร,ี 2 ปีนโยบายต่างประเทศรัฐบาลอภสิิทธ์ ตอนที่ 1, ไทยโพสต์ (10 กุมภาพันธ์ 2554). 
11 คอลัมน์การเมืองนายซื่อตรงรักเมอืงไทย, แนวหน้า (2 สิงหาคม 2557). 



 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) และการด้าเนินการเรื่อง
นี้ ในนโยบายต่างประเทศของไทยโดยรัฐบาลในอดีต สะท้อนถึงบทบาทของการทูตเชิงเศรษฐกิจใน
การเป็นเครื่องมือในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญที่มีส่วนในการช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยเกื้อกูลให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  

บทเรียนเรื่องการขาดธรรมาภิบาลที่ท้าให้เกิดการช่องทางในการใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจให้
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เป็นเป้าหมาย
แท้จริงของประเทศจนน้าไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารด้วยเหตุผลเพ่ือหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย
ภาครัฐ นอกจากนี้ การที่ภาครัฐขับเคลื่อนนโยบายด้วยเหตุผลทางการเมืองโดยมิได้ผ่านกระบวนการ
ตกผลึกจากการบูรณาการข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์และครอบคลุม สะท้อนความไม่โปร่งใสเป็นผลให้ไม่
สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมที่จะสามารถอ้านวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศได้  

นอกจากนี้ แนวโน้มของโลกในอนาคต จะมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นและ
ศูนย์กลางของโลกก้าลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทุกประเทศต้องมีการด้าเนินการเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ การทูตเชิงเศรษฐกิจจึงทวีความส้าคัญในนโยบายต่างประเทศ การทูตเชิง
เศรษฐกิจมี 2 มิติ คือ (1) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสร้างสรร ค์ให้เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ (2) เป็นเครื่องมือที่อาจถูกน้ามาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งใน
ประเด็นหลัง อาจน้าไปสู่ความขัดแย้งที่อาจลุกลามเนื่องจากอาจจะมีประเทศที่ทรงอิทธิพลที่ใช้การ
ทูตเชิงเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือต่อรองส้าหรับกรณีที่มีความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งอาจน้าไปสู่ลัทธิ
ชาตินิยมและประเด็นความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองต่อไปได้ ซึ่งตัวอย่างได้สะท้อนไว้ใน
บทความเรื่อง Growing Economic Diplomacy in ASEAN : Opportunity and Threat โดย 
Sanchita Basu Das, Fellow ของสถาบัน Institute of Southeast Asian Studies ของรัฐบาล
สิงคโปร์ ที่แสดงความกังวลเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจไว้ว่า การจัดท้าข้อตกลงการค้าเสรี ( Free 
Trade Area -FTA) ในอาเซียนว่า หลายประเทศใช้ FTA เป็นนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ โดย
สะท้อนเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาว่า ปัญหาที่เกิดจาก non-traditional security issues 
ที่เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ที่เพ่ิมขึ้น และความเสี่ยงที่จากการที่ประเทศที่มีอิทธิพลจะใช้เศรษฐกิจ
เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางการเมืองได้ เช่น กรณีท่ีจีนประกาศใช้นโยบายเข้มงวดการน้าเข้ากล้วยจาก
ฟิลิปปินส์ภายหลังกรณีความขัดแย้งทะเลจีนใต้ รวมทั้งแนวโน้มที่ประเทศที่มีอิทธิพลจะใช้เป็น
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เครื่องมือในการเสริมสร้างอิทธิพลในทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่รัสเซีย
ร่วมกับจีนประกาศวาระทางเศรษฐกิจที่เป็นการท้าทายอ้านาจโลกตะวันตกอย่างสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาในการซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน โดยน้าไปสู่ข้อตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการใช้
เงินดอลลาร์สหรัฐในทางบัญชีและเปลี่ยนมาใช้เงินรูเบิลของรัสเซียและเงินหยวนของจีนแทน12 ซึ่งใน
เรื่องนี้ผู้น้ารัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เวลานี้สถานะและความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก
ก้าลังเสื่อมถอยลงอย่างมาก การเสื่อมถอยนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐอเมริกามีพฤติกรรมใน
การแทรกแซงประเทศต่างๆทั่วโลกเพียงเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และยังได้กล่าวย้้าว่า การ
ตัดสินใจในการเลิกใช้ดอลลาร์เป็นสื่อกลางทางบัญชีครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่สหรัฐฯ 
ก้าลังจะได้รับและอาจเป็นการร่างสัญญาณเตือนว่าทั่วโลกก้าลังหันหลังให้กับสหรัฐฯ” ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นจากการที่ธนาคารกลางแห่งเยอรมนี (Deutsche Bundesbank) ประกาศ
ถอนทองค้าจ้านวนประมาณ 30- 50 ตัน ที่ฝากไว้ในธนาคารกลางสหรัฐ (FED) กลับประเทศหลังจาก
ได้ทยอยถอนคืนทองค้าจ้านวนกว่า 32 ตันที่ฝากไว้ที่ธนาคารในกรุงปารีสและนครนิวยอร์กของ
สหรัฐฯตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ซึ่งถือเป็นการถอนทองค้าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 

โดยค้านึงถึงสถานการณ์ภายในประเทศ และรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดขั้นในบริบทโลก รวมทั้ง ขณะนี้ประเทศต่างๆ เริ่มมีใช้การทูตในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้
ช่วยเกื้อกูลและสนับสนุนการทูตเชิงเศรษฐกิจในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติด้วย เ ช่น การทูต
เพ่ือประชาชน (People Diplomacy) การทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) การทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และการทูตอ่อนนุ่ม 
(Soft Diplomacy) ดังนั้น นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยควรต้องมีการทบทวนและปรับให้รับ
กับสถานการณ์ด้วย 

 
4.2  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการด าเนินการ 

1) ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ สะท้อนถึงการที่รัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการทูตเชิง
เศรษฐกิจจึงควรท้าให้นโยบายนี้มีลักษณะเป็น political will ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับผลการศึกษา สะท้อนถึงแนวโน้มของบทบาทการทูตเชิง
เศรษฐกิจจะเพ่ิมมากขึ้นในนโยบายต่างประเทศ ในส่วนของไทย ควรระบุให้อยู่ในค้าแถลงนโยบาย
ด้านต่างประเทศของทุกรัฐบาลเพ่ือให้เป็นนโยบายที่ต่อเนื่ องและไม่ควรมีการหยุดชะงักจาก
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางการเมือง 

2) เพ่ือขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต้องมี
การบูรณาการความเห็นจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดแผนงานที่มีความครอบคลุมและก้าหนดเป้าหมาย
ของไทยได้อย่างชัดเจน โดยการบูรณาการนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนไปใน
ทิศทางเดียวกันแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณ ลดความซ้้าซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 

                                                 
12 คอลัมน์ทิศทางเศรษฐกิจโลก, ไทยโพสต์ (29 มิถุนายน 2557). 
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3) เพ่ือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ต้องมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้แพร่หลายเป็นที่
เข้าใจอย่างกว้างขวางในทุกระดับ ซึ่งในเรื่องนี้ สถาบันเทววงศ์วโรปการได้บรรจุเรื่องการทูตเชิง
เศรษฐกิจไว้ในหลักสูตรการอบรมข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศไว้แล้ว ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นในการปูพ้ืนฐานให้กับข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้มีดูแลนโยบายนี้
โดยตรงให้มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ในการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป 

4) การมุ่งเน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจน้าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนได้ การสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นสิ่งจ้าเป็น หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นหลักที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การพ่ึงตนเอง การรู้จักความพอประมาณ การค้านึงถึงความมีเหตุผลซึ่งเป็นการเตือนสติให้ไม่ประมาท 
ตระหนักถึงการพัฒนาตามล้าดับขั้นตอนตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ด้ารงชีวิต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพลังให้ประเทศไทยในการพัฒนาไปอย่างมั่นคงภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก โดยในการขับเคลื่อน จะให้ความส้าคัญกับการสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทันและอย่างเท่าเทียมกันอันจะน้าพาประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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ปัจจุบัน  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน นักการทูตช้านาญการพิเศษ ส้านักเลขานุการกรม 
 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 


