รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศของรั ฐ บาล
กระทรวงการต่างประเทศได้กาหนดแนวทางการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ โดยมุ่งไปที่การพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านต่างๆ การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนไทยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ข้อมูลและกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของภาคเอกชน ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พ.ศ. 2555–2559 ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมือง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนและด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภ าค
ลาตินอเมริกา
รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาและวิเคราะห์ ว่า การดาเนินนโยบายและกลไกการขับเคลื่อน
การทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรู ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาติน พ.ศ. 2555–2559 มี
ส่วนสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู
อย่างไร ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ถึงโอกาส ศักยภาพ ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญในการดาเนิน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรู โดยมีสมมติฐานว่า การดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของ
ไทยต่อเปรูในช่วงปี 2555–2557 ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาค
ลาตินอเมริกา พ.ศ. 2555–2557 แม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการดาเนิน การตามแนวทางที่กาหนดไว้แล้ว
เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะเป้าหมายในด้านการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน และจานวนนักท่องเที่ยว
ได้ตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจโลก ความร่วมมือในภูมิภาค
และการจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–เปรู และปัจจัยภายในของไทย ได้แก่ สถานการณ์ทาง
การเมือง การกาหนดนโยบาย การบูรณาการและปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เอื้ออานวยต่อ
การดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการได้
ผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการที่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรปรับปรุงและจัดทาแผนปฏิบัติการบรูณาการภูมิภาคลาตินให้มีความสอดคล้ องและ
น าเอาแผนยุ ทธศาสตร์ กระทรวงการต่า งประเทศ (พ.ศ. 2558–2561) และแผนยุทธศาสตร์ ร าย
ภูมิภ าค (พ.ศ. 2556–2560) มาเป็ นกรอบในการจัดทาและปรับปรุงแนวทางและแผนปฏิบัติการ
บูรณาการใหม่ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถดาเนินการได้จริงในทาง
ปฏิบัติ โดยจะต้องมีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูอย่างเป็นองค์รวม และทาให้การดาเนินการในภาค
ส่วนต่างๆ มีความเชื่อมโยงทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร แผนงาน และโครงการต่างๆ โดยแผนปฏิบัติ
การดั ง กล่ า วสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นหรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ที่

จ
เปลี่ยนแปลงไปได้ รวมทั้งการฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของสานักงานผู้แทนทางการค้าของไทย เพื่อ
เป็นองค์กรที่รับผิดชอบงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สิ่งที่ผู้เขียนได้เสนอไว้สาหรับข้อเสนอแนะในการดาเนินการ เช่น การใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงเขตการค้าเสรีไทย–เปรูให้มากขึ้น การดาเนินการรักษาและพัฒนาตลาด รวมทั้งการป้องกันและ
แก้ไขมาตรการกีดกันทางการค้า การส่งเสริ มการสร้างเครือข่ายทั้งในภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน
การบริการและการท่องเที่ยว การส่งเสริมการสร้างพันธมิตรของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั้งสองฝ่าย
เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการในด้านนี้และหาลู่ทางส่ งเสริมเครือข่ายการขนส่งทางอากาศ การ
ส่ งเสริ มและยกระดับ ภาพลั กษณ์ของประเทศและสินค้าไทยที่จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และ
ส่ งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการไทยสร้ างตราสัญลักษณ์ สิ นค้าที่เป็นของตนเอง การจัดคณะผู้ แทนและ
กิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยดาเนินการอย่างเป็นประจาและต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูน ย์ บ ริ การข้อมูล ทางธุรกิจ (Business Information Center–BIC) ขึ้นที่ส ถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลิมา เพื่อช่วยสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
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กิตติกรรมประกาศ
ผมขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ได้อนุมัติ
และสนับสนุนให้ผมเข้าร่วมการอบรมหลัก สูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 7 ประจาปี 2558 โดย
ในการอบรมครั้ ง นี้ ผมได้ จั ด ท ารายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุค คลเรื่อ ง “การด าเนิ น นโยบายการทูต
เศรษฐกิจของไทยต่อเปรูระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาติน
อเมริกา พ.ศ. 2555–2559” เนื่องจากมีความสนใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานเศรษฐกิจทวิภาคีใน
ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา มาตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน คือ เอกอัครราชทูต
สุจิตรา หิรัญพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พลอย สืบวิเศษ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายเรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูต ณ
กรุ งลิ มา นายกาธร สิ ทธิโ ชติ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิ มา นายสธน เกษมสั นต์ ณ อยุธ ยา
ผู้อานวยการกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้ น.ส. สุภามาศ ยุนยะสิทธิ์ เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา นายพัสสวุฒิ หริ่มเจริญ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการค้า ณ
กรุงซันติอาโก ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน ที่ได้มีส่วนช่วยให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
สาหรับการจัดทารายงานฉบับนี้ รวมทั้งขอขอบคุณอดีตผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือและ
ชี้แนะแนวทางในการทางานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวงการต่างประเทศและ
ในช่วงที่ประจาการในต่างประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูต กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศ เอกอั ค รราชทู ต คุ ณ หญิ ง ลั ก ษณาจั น ทร เลาหพั น ธุ์ เอกอั ค รราชทู ต สรยุ ท ธ์
พรหมพจน์ อธิบดีกอบศักดิ์ ชุติกุล เอกอัครราชทูต สมเกียรติ อริยปรัชญา และเอกอัครราชทูต
สุรพล เพชรวรา
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ได้มาร่วมบรรยายในการอบรมครั้งนี้ทุกท่านที่ได้
สอนสั่ง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในหัวข้อและประเด็นต่างๆ ซึ่งได้ช่วยวางพื้นฐานความรู้และสร้าง
ความเข้าใจ และขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ธีรวัตน์ ภูมิจิตร ผู้อานวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ
และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้แก่ น.ส.ชไมพร ตันติเวสส นางพรสุข ศานติกรถาวร น.ส.จินตนา พัฒนกิจ
นายชรินทร์ สายพชร น.ส.เอมอัชฌา สมสมาน น.ส.พิชยา อุดมจิรภาส น.ส.นิตยา สุพงศ์พาณิช
นายวั ช ฤทธิ์ บ ารุ ง พงศ์ และว่ า ที่ ร้ อ ยตรี พลวุ ฒิ จั น ทร์ ศ รี ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด การฝึ ก อบรม
ประสานงานและอานวยความสะดวกให้ผมและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้ง
นายวีระเดช นิ่มเวชอารมย์ชื่น เจ้าหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกระทรวงการต่างประเทศ
นิธิรุจน์ โผนประเสริฐ
กรกฎาคม 2558
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในมิติต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยใน
ด้านเศรษฐกิจได้เกิดปัญหาและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปที่ยาวนาน
และต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การเกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน การเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขและ
ส่งเสริมความร่ว มมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ผ่านกรอบการเจรจาและการจัดทาความ
ร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเองต้องเผชิญกับ
ปัญหาในเรื่องการบริ หารของภาครัฐ ที่อ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่ อนการบริหารจัดการได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศ จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การสู ญเสียความสามารถใน
การแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตให้กับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกับคาดว่า
ภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีประชากรในวัยทางานลดลง ทาให้เกิด
ปัญหาแรงงาน ซึ่งจะมีผลให้ภาครัฐและภาคครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังประสบกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทั้งในเรื่องน้าท่วมและภัยแล้ง
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงที่เกิดจากความไม่สงบภายในและการก่อการร้าย
ดังนั้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไทยได้มีการปรับ
ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้กาหนดเป้าหมายให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็น
เศรษฐกิ จ ที่ ส ร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า (Value Creation Economy) และพั ฒ นาสู่ เ ศรษฐกิ จ ฐานความรู้
(Knowledge–based Economy) เพื่ อ ก้ า วไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ ที่ ส ามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขใหม่ๆ ในบริบทโลกและบริบทของไทย
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ (Country Strategy) เพื่ อ สร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่นยืน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศไทย
หลุ ดพ้น จากกับ ดักประเทศที่มีร ายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) การลดความเหลื่ อมล้ า
การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายดังกล่าวภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ประเทศข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีการกาหนดทิศทางการดาเนิน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ
ประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย การเรียนรู้และพัฒนา
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน
ไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ข้อมูลและกฎระเบียบในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของภาคเอกชน
คู่ขนานไปกับการดาเนินการข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พ.ศ. 2555–2559 ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนและด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคลาตินอเมริกา
ด้วยกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้องข้างต้น ทาให้ผู้เขียนมีความ
สนใจที่จะศึกษาประเด็นในเรื่องการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการทูตของไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเปรู
ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงลิมา1 ขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมีเขตอาณาครอบคลุมเปรู โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา และ
โบลิเวีย ภายหลังจากที่ไทยและเปรูได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2508 โดยตลอดมาทั้ง
สองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆ และได้มีการจัดทาความตกลงของภาครัฐและ
เอกชนในด้านต่างๆ เกือบ 50 ฉบับ โดยเฉพาะการจัดทาความตกลงด้านเศรษฐกิจที่สาคัญๆ อาทิ
ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ปี 2534 ความตกลงทางการค้า ปี 2539 ความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเล ปี 2542 ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ปี 2546
อย่างไรก็ดี แม้ว่าได้มีความพยายามในการดาเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับเปรูมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถิติข้อมูลตั้งแต่ปี
2555 เป็นต้นมา กลับพบว่า มูลค่าการค้าสองฝ่ายมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 762.01 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2555 เป็น 634.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และลดลงเหลือ 579.98 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2557 ขณะที่การลงทุนระหว่างกันก็ยังมีอยู่น้อยมาก
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจทั้งในเชิงนโยบายและ
มาตรการในทางปฏิบัติเพื่อดูว่า แผนงาน แนวทางและรูปแบบในการดาเนินการทูตเศรษฐกิจของไทย
นับตั้งแต่มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา มานั้น มีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบาย
ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องการทูตเศรษฐกิจอย่างไร และควรปรับปรุงพัฒนา
แนวทางและแผนงานเพื่อช่วยขยายโอกาสและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแต่ละฝ่ายได้อย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ว่า การดาเนินนโยบายและกลไกการขับเคลื่ อนการทูต
เศรษฐกิจของไทยต่อเปรู ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาติน พ.ศ. 2555–2559 มีส่วน
สาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรูอย่างไร
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเ คราะห์ ถึ งโอกาส ศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการ
ดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรู
1 เดิมเปรูอยู่ภายใต้เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มาตั้งแต่ปี 2512
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1.3 คาถามการศึกษาและสมมติฐานในการศึกษา
1.3.1 คาถามการศึกษา
รายงานฉบับนี้มุ่งศึกษาว่ า ทาไมการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการ
ภูมิภาคลาติอเมริกา พ.ศ. 2555–2559 ในช่วงที่ได้มีการดาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 จึง
ยังไม่สามารถตอบสนองหรือสนับสนุนแนวทางการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
1.3.2 สมมติฐานในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานว่า การดาเนินการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูในช่วงปี
2555–2557 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา แม้ว่าทั้ง
สองฝ่ายได้มีการดาเนินการตามแผนงานหรือแนวทางที่กาหนดไว้แล้วเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะการ
เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุน และจานวนนักท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศของไทย
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาและวิเ คราะห์แนวนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรู ผ่านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2555–2557 โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จและ
ข้อจากัดที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่จะช่ วยผลักดันให้การดาเนินนโยบายการทูต
เศรษฐกิจไทยต่อเปรูบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.4.2 วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแบบการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้สนับสนุนประเด็นสมมติฐาน โดยจะใช้
วิธีการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) ได้ แ ก่ เอกสารของหน่ ว ยงานและส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทย และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ได้ แ ก่ เอกสารวิ จั ย และบทความทางวิ ช าการของนั ก วิ ช าการของไทยและ
ต่างประเทศ
2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Key informant interview) ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลิมา และกรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้ และผู้อานวยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ
กรุงซันติอาโก ซึ่งมีเขตอาณาดูแลเปรู ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือดาเนิน
ธุรกิจกับเปรู
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจสถานะ ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนิน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พ.ศ.
2555–2559
1.5.2 เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับปรุงการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนิ น งานในด้ า นการทู ต เศรษฐกิ จของไทยต่ อ เปรู เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 นิยามศัพท์
การทูตเศรษฐกิจ หมายถึง วิธีการที่รัฐดาเนินความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ โดย
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการปฏิสัมพั นธ์ระหว่างการตัดสินใจภายในประเทศกับการเจรจาระหว่าง
ประเทศ และเป็นกลไกสาคัญของการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทยและหลายๆ ประเทศใน
ปัจจุบัน
แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา หมายถึง แผนการดาเนินงานที่กระทรวง
การต่ า งประเทศได้จั ดท าขึ้ น โดยมีก ารก าหนดเป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริม ความสั ม พั น ธ์ท างการเมือง
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนและพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพกับภูมิภาคลาตินอเมริกา
ระหว่างปี 2555–2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
ภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก า หมายถึ ง ประเทศในภู มิ ภ าคอเมริ ก ากลางและอเมริ ก าใต้ ซึ่ ง
ครอบคลุมประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี โคลอมเบีย เปรู
และประเทศอื่นๆ ได้แก่ กัวเตมาลา กายอานา เกรเนดา คอสตาริกา คิวบา จาเมกา ซูรินาเม เซนต์คิส
และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ โดมินิกัน โดมินิกา ตรินิแดด นิการากัว บาฮามาส
เบลิซ โบลิเวีย ปานามา เวเนซุเอลา อุรุกวัย เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ แอนติกาและบาร์บูดา ฮอนดูรัส
และเฮติ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการทูตเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy)
แนวคิดในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 และ 16 โดยการทูตเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมได้ถือกาเนิด
ขึ้นในรัฐต่างๆ ของอิตาลี เช่น เวนิส และฟลอเรนซ์ ต่อมารูปแบบของการทูตเศรษฐกิจสมัยใหม่ไ ด้มี
การพัฒนาและมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและประเด็นทางเศรษฐกิจ อาทิ ภารกิจของคณะ
ผู้แทนในองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization–WTO)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund–IMF) หรือธนาคารโลก (World
Bank) โดยนักการทูตที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจจะต้องติดตามและรายงานนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ กลับไปยังรัฐบาลของตน พร้อมกับเสนอแนะแนวทางที่จะรักษาผลประโยชน์หรือใช้
อิ ท ธิ พ ล โดยใช้ ท รั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ด าเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายด้ า นนโยบาย
ต่างประเทศ นอกจากนี้ การทูตเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ยังหมายถึงการพัฒนาและกาหนดยุทธศาสตร์
ด้ า นการตลาดของประเทศตน (marketing of a nation) ดั ง นั้ น การทู ต เศรษฐกิ จ จึ งเป็ นเรื่อ งที่
เกี่ย วข้องกับ การทูตสาธารณะ การส่ งเสริมการลงทุน การเจรจาจัดทาข้อตกลงและการส่ งเสริม
การตลาดของประเทศเสมือนหนึ่งเป็นภาคธุรกิจ2
ผู้ ที่ได้ว างกรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่ องการทูตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมากได้แ ก่ Sir
Nicholas Bayne และ Dr. Stephen Woolcock3 ที่ได้ให้ คาจากัดความว่า การทูตเศรษฐกิจเป็ น
วิ ธี ก าร (method) ที่ รั ฐ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ า งประเทศ โดยเป็ น กระบวนการ
(process) ที่ เ กิ ด จากการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างการตั ด สิ น ใจภายในประเทศกั บ การเจรจาระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ การทูตเศรษฐกิจมีความแตกต่างจากการทูตแบบปกติ (Diplomacy) ซึ่งเป็นเรื่องที่
ดาเนินการโดยบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับการเจรจาในลักษณะไม่ เป็น
ทางการ เป็นความร่วมมือโดยสมัครใจโดยไม่มีระเบียบข้อบังคับและพันธกรณีทางกฎหมาย ขณะที่
การทู ต เศรษฐกิ จ มี ข อบเขตและเนื้ อ หาสาระและมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ว้ า งมากกว่ า อี ก ทั้ ง มี ค วาม
สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับประเด็นและผู้เล่นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มิได้จากัด
เฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ แต่ยังรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ องค์กร
2 Iurie Gotisan and Hab Edward Molendowski, New Era of Economic Diplomacy and its application

to enhance the economic security. Valences and its limit in small states (Poland: Pultusk, June
2012), pp.7–8.
3 Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision–Making and
Negotiation in International Economic Relations, 3rd ed. (UK: The London School of Economics
and Political Science, 2011), pp.1–13.
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ที่มิใช่รัฐและภาคประชาสังคม นอกจากนี้การทูตเศรษฐกิจยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ ความร่วมมือโดยสมัครใจ การกาหนดกฎระเบียบใน
ระดับต่างๆ รวมไปถึงการเจรจาจัดทาข้อบังคับหรือความตกลงที่มีผลผูกพัน โดยองค์ประกอบสาคัญ
ของการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจตามแนวคิดของ Bayne and Woolcock ได้แก่
1) ปัจจัยเชิงระบบ (Systemic factors) ประกอบด้วย อานาจทางเศรษฐกิจองค์การระหว่าง
ประเทศและระบบระหว่างประเทศ (International organizations and regime) และตลาด
2) ปัจจัยภายในประเทศ (Domestic factors) ประกอบด้วยผลประโยชน์และการเจรจา
ต่อรองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสถาบันและองค์กรที่
เกี่ยวข้องภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะต้องคานึงถึง
3) ปัจจัยด้านแนวคิด (Idea–based factors) ประกอบด้วยแนวความคิดและทัศนคติของ
ผู้เจรจาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้แล้ว แนวคิดเรื่องการทูตเศรษฐกิจของ Bayne and Woolcock ยังเกี่ยวข้องกับ
การเจรจาต่อรองในเรื่องความขัดแย้งหรือความตึงเครียด (tensions) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความ
ขัดแย้งหรือความตึงเครียดระหว่างฝ่ายเศรษฐกิจและฝ่ายการเมือง ความขัดแย้งหรือความตึงเครียด
ระหว่างความกดดันภายในประเทศและความกดดันระหว่างประเทศ และความขัดแย้งหรือความตึง
เครียดระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มพลังอื่นๆ เช่น นักธุรกิจ นักการเงินและนักลงทุน
ศาสตราจารย์ Kishan S Rana ซึ่งเคยดารงตาแหน่งสาคัญในกระทรวงการต่างประเทศ
อินเดียได้ให้คาจัดความเกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจไว้ในหนังสือ The New Economic Diplomacy
ของ Bayne and Woolcock4 ว่า เป็นกระบวนการซึ่งประเทศต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
ผลประโยชน์แห่งชาติในทุกๆ ด้าน ทั้งในทางการค้า การลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ที่มีผลประโยชน์ ที่ประเทศตนมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทั้งในมิติทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี
โดยเห็นว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การทูตเศรษฐกิจประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วย
1) การดาเนิ น การทางเศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ต่า งประเทศจะต้ อ งด าเนิ น การร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่นๆ ด้วย นอกเหนือจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียและผู้ขับเคลื่อนในภาคส่วนต่างๆ เช่น สมาคมและหอการค้า ภาค
การเงิน สถาบันการศึกษาและวิจัย โดยภาครัฐจะต้องจัดให้มีการหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยระดมสมองและเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน
2) การบูรณาการโครงสร้ างในการดาเนินงานด้านการต่างประเทศที่จะต้องมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียว (integrated and harmonized) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า บางประเทศมีการควบรวม
ภารกิจด้านการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศภายใต้หน่วยงานเดียวกัน เช่น ประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวีย (นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์) ประเทศในทะเลแคริบเบียน
4 Rana S. Kishan, Serving The Private Sector: India’s Experience in Context in Nicholas Bayne and

Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision–Making and Negotiation in
International Economic Relations, 3rd ed. (UK: The London School of Economics and Political
Science, 2011), pp.93–111.
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(บาร์เบโดส เซนต์ลูเซีย) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค (ฟิจิ หมู่เกาะมาร์แชล และซามัว) และ
ประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และบรูไน
3) การจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินการทูตเศรษฐกิจที่เน้นใน 2 ประเด็นที่คู่ขนาน
และเชื่อมโยงกัน ได้แก่การส่งเสริมการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยในส่วน
ของการส่งเสริมการส่งออก ภาครัฐจะต้องช่วยภาคธุรกิจเอกชนในการศึกษา ขยายและเจาะตลาด
สินค้า การเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า การจัดการพบหารือระหว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า โดย
ภาครัฐช่วยทาหน้าที่อานวยความสะดวก โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยใน
การเสาะแสวงหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าส่งออก ในขณะที่การส่งเสริมการลงทุนจะเกี่ยวข้องกับการ
สร้างความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพ
ของประเทศตน โดยสถานเอกอัครราชทูตจะต้องทาหน้าที่เปรียบเสมือนนักขาย (salesman) เพื่อเชิญ
ชวนและชักจูงภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
4) ภาครัฐต้องเป็นผู้กาหนดกรอบ กฎระเบียบและกติกาในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของประเทศและ
สถานเอกอัครราชทูตจะต้องร่วมกันระบุสาขาที่มีลาดับความสาคัญ การเจรจาจัดทาความตกลงที่
จาเป็นที่เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทาความตกลงการค้าเสรี ความตกลงใน
การลดหรือยกเลิกอุปสรรคที่มิใช่ภาษี ความตกลงในเรื่องการขนส่ง การคุ้มครองการลงทุน ซึ่งแนวโน้ม
ในปัจจุบันคือการจัดทาความตกลงในลักษณะรอบด้านที่ครอบคลุมมิติต่างๆ (comprehensive) โดยมี
การประสานการทางานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5) การดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจที่ดีจะต้องมีการประสานงานและบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกัน โดยทุกฝ่ายจะต้องมองว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ในฐานะที่จะระดมความ
ร่วมมือได้ดีที่สุด ดังนั้น การไปลดทอนบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศจะทาให้ การดาเนิน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ต้องประสบความชะงักงันตั้งแต่เริ่มแรก
6) แม้ทุกประเทศจะเล็งเห็นถึงความสาคัญของการทูตเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ
ความมีประสิทธิภาพในการดาเนิน งาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกลไกในด้านการต่างประเทศที่จะต้องถึงพร้อม
ด้วยทรัพยากรและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อย่า งไรก็ดี กรณีของสิงคโปร์น่าจะเป็นตัวอย่างของ
ประเทศที่ป ระสบความส าเร็ จ ประเทศหนึ่งในการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ แม้ว่าจะเป็น
ประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่ก็มีบุคลากรที่มีความสามารถและการดาเนินงานที่เป็นเอกภาพ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การทูตเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต5
เป็นรายงานการศึกษาที่ได้มีการพิจารณาเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยในการ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
การเป็นเครื่องมือที่ช่วยเกื้อกูลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและหลักธรรมาภิ บาล โดยมีการศึกษา
5 สิรินทร์

สุรทิณฑ์, การทูตเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตร
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 (กระทรวงการต่างประเทศ, 2557).
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เปรียบเทียบการดาเนินการของรัฐบาลของไทยในอดีต ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การทูตเศรษฐกิจของ
ไทยที่ริเริ่มในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ ภายใต้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และ
สานต่อในสมัยนายทักษิณ ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก่อให้เกิด
ผลที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มากที่ สุ ด ในสมั ย ของรั ฐ บาลพลเอก
ชาติชายฯ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าเกือบทุกรัฐบาล ยกเว้นรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ ฯ ต้อง
ประสบความล้มเหลวกับประเด็นเรื่องหลักธรรมาภิบาล
รายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดาเนินการที่จะต้องทาให้
นโยบายการทูตเศรษฐกิจ เป็ น เรื่ องของการแสดงเจตจ านงทางการเมื อง (Political Will) เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการบูรณาการกระบวนการกาหนดและระดมวิสั ยทัศน์
เพื่อให้เป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจมีค วามครอบคลุมอย่างรอบด้านและมียุทธศาสตร์
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2.2.2 Economic Diplomacy: India’s Experience6
ผู้ เขีย นได้น าเสนอเกี่ยวกับคาจัดกัดความของการทูตเศรษฐกิจ โดยชี้ให้ เห็นว่า
การทูตพาณิชย์ (Commercial Diplomacy) ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมการค้า การเจรจาจัดทา
ความตกลงเขตการค้าเสรีและการค้าอื่นๆ ประเด็นการค้าในกรอบพหุภาคี และการส่งเสริมการลงทุน
ถือเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการทูตเศรษฐกิจ ที่ยังมีแนวทางการดาเนินงานในรูปแบบอื่นๆ ผ่ านกลไกล
พหุ ภ าคี เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการให้ ความช่ว ยเหลื อและการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี การจัดทาความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมภาพลักษณ์และ
การท่ อ งเที่ ย ว การจั ด ประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว ม การจั ด ประชุ ม ร่ ว มกั น ของสภาธุ ร กิ จ และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยได้มีการอธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตในการ
ดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ รวมทั้งได้มีการนาเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ พร้อมกับยกตัวอย่าง
การดาเนินการการทูตเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทู ตอินเดียในประเทศต่างๆ และบทเรียนของ
ประเทศต่างๆ ในการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ
2.2.3 Economic Diplomacy and Economic Security7
ผู้เขียนได้กล่าวถึงความสาคัญของการทูตเศรษฐกิจกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่
ได้กลายมาเป็ น ประเด็นส าคัญในด้านการต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลก อาทิ การบูรณาการของกลุ่มอดีตประเทศคอมมิวนิสต์เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก
ความขาดแคลนด้านพลั งงานและอาหาร ภาวะโลกร้อน และสถานการณ์การก่อการร้าย ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระหว่างผู้คนในประเทศและภูมิภาคต่างๆ จึ งมีลักษณะหลายหลาย
มิติและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องและเข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
6 Kishan S. Rana and Bipul Chatterjee, Economic Diplomacy: India’s Experience (Jaipur, India:

CUTS International, 2011).
7 Peter A.G. van Bergeik and Selwyn Moons, “Economic Diplomacy and Economic Security,”
Social Science Research Network [Online], 2009, Available from: http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1436584 [20 May 2015].

9
โอกาสทางการค้าอย่างมากในประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ว่า
เหตุใดการทูตเศรษฐกิจจึงได้รับความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ความมั่นคงของระบบกลไกต่างๆ
ของโลกก็อยู่ในความสุ่มเสี่ยงเพราะหากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่
อื่ น ๆ ในโลกได้ เนื่ อ งจากกลไกความร่ ว มมื อ ระดั บ โลกที่ จ ะรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ยั ง ไม่ มี
การประสานงานที่ดีและทาให้ปัญหาทางเศรษฐกิจ นาไปสู่ความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลพวงจากการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ น้ามันและสินค้าผลิตภัณฑ์ต่า งๆ
ดังนั้น ไม่เป็นเรื่องน่าแปลกที่การทูตเศรษฐกิจได้ก้าวเข้ามามีบทบาทและทวีความสาคัญมากขึ้น
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทูตเศรษฐกิจ ทาให้เห็นได้ว่า
การทูตเศรษฐกิจเป็นแนวทางดาเนินการทางการทูตที่มีมานานแล้ว แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน ประเทศ
ต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจและความสาคัญมากขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายด้ า นการต่ า งประเทศ โดยจะต้ อ งมี
องค์ประกอบสาคัญได้แก่ปัจจัยเชิงระบบ ปัจจัยภายในประเทศ ปัจจัยด้านเทคนิค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
ทาให้การดาเนินการทูตเศรษฐกิจประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่
การบูรณาการและการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของการ
ดาเนินงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าและการส่งเสริมการลงทุน และการกาหนดกฎกติกาของ
ภาครั ฐ ที่จ ะช่ว ยเอื้ออานวยต่อการส่ งเสริมการค้าและการลงทุน ความพร้อมของทรัพยากรและ
บุคลากรที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการต่างประเทศมี
บทบาทนาในเรื่องนี้
แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นกรอบที่จะมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์การดาเนินนโยบายการทูต
เศรษฐกิจของไทยต่อเปรูในช่ วงสามปีแรกของแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาติน พ.ศ. 2555–
2559 เพื่อพิจารณาว่า การดาเนินงานการของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ ง ลิ ม า ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ได้ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ การ
ปฏิสั มพัน ธ์ในทางเศรษฐกิจ การค้ าและการลงทุนระหว่า งไทยกับเปรู เกิด ความก้าวหน้าหรื อ ไม่
อย่างไร เพื่อที่จะได้นาสิ่งที่ได้จากการศึกษามาเป็นบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน ตลอดจนมาตรการที่จะช่วยผลักดันให้การดาเนินนโยบายในเรื่องนี้ประสบ
ความสาเร็จยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 นโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยในความสัมพันธ์ไทยและเปรู
ในสมัย รั ฐ บาลทักษิณ ชินวัตร พบว่าการดาเนินนโยบายต่า งประเทศที่มีลั ก ษณะเป็ น
นโยบายเชิงพาณิชย์ (business–oriented policy) มีความเด่นชัดมากทั้งในแง่ของสาระและแนวทาง
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้มีการมอบหมายให้
เอกอัครราชทูตในต่างประเทศของไทยทาหน้าที่เป็นนักขาย (salesman) ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การทู ต เศรษฐกิ จ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะต้ อ งท าการค้ า ขายโดยตรง หากแต่ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์และแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในต่างประเทศสาหรับนักธุรกิจไทย โดยคานึงถึงขนาด
และความรวดเร็วด้านเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนงานสาคัญ อาทิ โครงการ
ครัวไทยสู่ครัวโลก ศูนย์ให้บริการสุขภาพของโลก ศูนย์กลางรถยนต์ของเอเชีย เมืองหลวงแห่งการ
ท่องเที่ยวของเอเชียและศูนย์กลางแฟชั่นของเอเชีย8
อย่างไรก็ดี ในปี 2556 นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีการจัดทา
เอกสารเรื่อง “การทูตเชิงเศรษฐกิจและบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ” ขึ้น9 โดยได้กาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจและบทบาทของกระทรวงการ
ต่างประเทศในการสนับสนุนนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสาคัญเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับภูมภิ าคลาตินอเมริกาและเปรู ดังนี้
1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศ ได้แก่ การขยายช่องทาง
และรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดเก่าและหาตลาดใหม่ ให้ความสาคั ญเพิ่มขึ้นกับทวีปแอฟริกาและ
เอเชียกลางเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการ
ลงทุนไปสู่ต่างประเทศ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การ
ส่งเสริมการจัดตั้งหอการค้าและสมาคมธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ การจัดตั้งสภาธุรกิจ และการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน
การลงทุนจากต่างประเทศและประเทศในภูมิภาคมาสู่ประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ
ในภูมิภาคเพื่อการเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาการค้าและการลงทุน
2) การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริมการใช้และขยาย “brand
ประเทศไทย” ในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น อาหารไทย และการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
8 Pavin Chachavalpongpun, Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy (Singapore:

Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p.28–29.
9 กระทรวงการต่างประเทศ, "การทูตเศรษฐกิจและบทบาทกระทรวงการต่างประเทศ," โทรเลข ที่ 0702/ว.
746/2556, 10 ตุลาคม 2556; ชุตินทร คงศักดิ,์ “การทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) กับกระทรวงการ
ต่างประเทศ อีกหนึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่การทูต,” วารสารสราญรมย์ 68, 2 (กรกฎาคม 2557): 252–260.
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ตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) การแก้ไขอุปสรรคทางการค้าผ่านช่องทางหน่วยงานรัฐบาลและ
ท้องถิ่นในต่างประเทศ อาทิ โครงการ “ฝากทูตไปขาย” ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริม
ผู้ผลิตสินค้าโอทอปแบบพรีเมี่ยม โครงการ “1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ์” ที่กาหนดให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกระบุสินค้าที่มีศักยภาพในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยต้องเป็น
สินค้าเกษตรอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
3) การเสริ มสร้ างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและดึงดูดการลงทุนและการร่วมทุนจากต่างประเทศ
อย่ างต่อเนื่ อง การผลั กดัน บทบาทของไทยในเวทีของภาคเอกชนระดับโลกที่สาคัญ อาทิ World
Economic Forum และ Forbes Global CEO Conference เพื่อส่ งเสริมภาพลั กษณ์ที่ ดีข องไทย
และการสร้างตราและการตลาด (branding and marketing) ศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลาง
ของอาเซียนและภูมิภาค
4) การผลักดันการจัดทาความตกลงที่จะเป็นกรอบและกลไกในการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน ได้แก่ การจัดทาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในการลงทุน ของไทยในต่ างประเทศ โดยปัจจุบันไทยได้ จัด ทาความตกลงประเภทนี้ แล้ ว กับ 37
ประเทศ และการจั ดทาความตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อพัฒ นาศักยภาพและโอกาสของภาคธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนายย่อม
5) การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ได้แก่การ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง เปิ ด ตั ว เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2556 เพื่ อ สนั บ สนุ น และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์ www.thaibiz.net โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information
Center–BIC) ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยทั่ ว โลก เช่ น จี น (www.thaibizchina.com) อิ น เดี ย
(www.thaiindia.net) เป็นต้น รวมทั้งการนาคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนประเทศต่างๆ
เพื่อขยายตลาด โอกาสทางการค้าและการลงทุน
6) การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกาลังพัฒนาใน
ภูมิภ าคต่างๆ ได้แก่ การให้ ทุน การศึกษาและทุนฝึ กอบรม การส่ งผู้ เชี่ยวชาญและอาสาสมัครไป
ปฏิบั ติงานและการจัดส่ งวัสดุอุป กรณ์ รวมทั้งการให้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก โดย
ดาเนินการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
7) การส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้แก่ การดาเนินบทบาทการ
ต่างประเทศด้านเศรษฐกิจที่จาเป็นในการกาหนดและวางจุดยืนของไทยในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลใน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ และรักษาผลประโยชน์ด้านการค้า ความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุน โดยการมีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์
กรอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ เช่ น กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย แปซิ ฟิ ก (Asia Pacific
Economic Cooperation–APEC) ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ต่างๆ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมความร่ว มมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8) การปกป้ อ ง คุ้ ม ครองและแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า การลงทุ น และดู แ ลผลประโยชน์ ของ
แรงงานไทยในต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรู ผู้เขียนพบว่า ไทยได้มีการดาเนิน
นโยบายที่สนับสนุนนโยบายการทูตเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่ไทยและเปรูได้ส ถาปนา
ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ระหว่ า งกั น เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2508 โดยไทยได้ เ ปิ ด สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2549 ในขณะที่เปรูเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทย
ตั้งแต่ปี 2535 และเปรูได้มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาสงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยทั้ง
สองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับผู้นา ผู้แทน
ระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับเปรูเมื่อปี 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น
ได้มีสารแสดงความยินดี ซึ่ งมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงสถานะของความสั มพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่น แฟ้น
ระหว่างกันว่า
“…..ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ไทยและเปรูมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้น
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและพบปะหารือระหว่างผู้นา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทั้งฝ่ายอย่างสม่าเสมอ ทั้งสองประเทศมีความรู้จักสนิท
สนมอย่ างลึ กซึ้งผ่านการสร้างเสริมความสั มพันธ์ในระดับประชาชน โดยได้ขยายความ
ร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุมสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุขและการเกษตร
นอกจากนี้ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและเปรูก็เป็น
อีกกลไกหนึ่งที่สาคัญต่อทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ และการส่งเสริมการ
ดาเนินกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจระหว่างกันอีกด้วย...ข้าพเจ้าขอย้าถึงจุดยืนของ
ประเทศไทยที่พร้อมจะทางานร่วมกับเปรูอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อันจะนามาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ”10
ในโอกาสเดียวกันนายโคเซ่ อันโตนิโอ การ์เซีย เบลาอุนเด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของเปรู ในขณะนั้ น ก็ได้มี สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการ
สถาปนาความสั มพัน ธ์ทางการทูน ระหว่างไทยกับเปรู ที่ได้ตอกย้าถึงความสั มพันธ์อันดีที่ทั้งสอง
ประเทศได้พัฒนาร่วมกันมาว่า
“……แม้ว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะอยู่ห่างไกล แต่ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐ
เปรูและราชอาณาจักรไทยได้สร้างสายใยแห่งมิตรภาพและความร่วมมือบนพื้นฐานของการ
ยึดถือค่านิยมและหลักการเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งค้าจุนการดาเนินการระหว่างประเทศของเรา

10 กระทรวงการต่างประเทศ, ความสัมพันธ์ทางการทูต ราชอาณาจักรไทย–สาธารณรัฐเปรู 45 ปี (10 พฤศจิกายน

2553–2553), น.6–7.
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รวมถึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่เรามีร่วมกัน อีกทั้งความคล้ายคลึงและ
ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทั้งสองประเทศ”11
นอกจากนี้แล้ว ในการพบหารือระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายโอยันตา อุมาลา ประธานาธิบดีเปรู เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2556 ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเปรู ทั้งสองฝ่ายเห็น
พ้ อ งที่ จ ะตั้ ง เป้ า หมายในการกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งประเทศและประชาชนและยกระดับ
ความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายเปรูเห็นว่าไทยเป็นหุ้นส่วนโดยธรรมชาติ
(natural partner) ของเปรู ควรจะส่งเสริมให้มีการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ขณะที่ฝ่ายไทย
เห็นว่าการอานวยความสะดวกทางการค้าและขั้นตอนทางศุลกากรที่เอื้อต่อการนาเข้าและส่งออกจะ
เป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้นักธุรกิจทั้งสองฝ่ายให้มาประกอบธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น12
กระทรวงการต่างประเทศยังได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์สาคัญของไทยในการรักษาและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ไทยคาดหวังจากเปรูประกอบด้วย
1) โอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยฝ่ายไทยมองเปรูเป็นตลาดใหม่ที่จะรองรับสินค้า
ไทยและเป็นแหล่งลงทุน การใช้เปรูเป็นฐานการผลิตหรือร่วมทาธุรกิจ เนื่องจากเปรูเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก โดยเฉพาะทองแดง เงิน ทองและเหล็ก โดยเปรูสามารถเป็นประตู
ส าหรั บ ไทยในการเข้ า สู่ ป ระชาคมแอนเดี ย น ( Andean Community of Nations–CAN) ซึ่ ง
ประกอบด้วย โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรูและเวเนซุเอลา และกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้
ตอนล่ าง (Southern Common Market–MERCOSUR)13 รวมทั้งการส่ งออกสิ นค้าไปยังตลาดที่มี
ความตกลงเขตการค้าเสรีกับเปรู เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
และเกาหลีใต้
2) การปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับเปรู
เพื่อสร้างอานาจต่อรองในเวทีเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศในฐานะที่ต่างก็เป็นประเทศ
กาลังพัฒนาและผู้ส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือผ่านเวทีความร่วมมือระหว่าง
เอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia–Latin America Cooperation) หรือ

11 เรื่องเดียวกัน, น.8–9.
12 กระทรวงการต่างประเทศ, "ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู," โทรเลข ที่

1103/260/2556, 29 พฤศจิกายน 2556.
13 MERCOSUR ก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสญ
ั ญา Asunción เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2534 ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ
ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา โดมีสมาชิกสมทบ ได้แก่ ชิลี โบลิเวีย เปรู โคลอมเบีย
และเอกวาดอร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดเสรีทางการค้าภายในภูมิภาค เพื่อพัฒนาเป็นตลาดร่วม (Common
Market) และดาเนินโยบายการค้าและอัตราภาษีศลุ กากรต่อประเทศนอกกลุ่มในลักษณะเดียวกัน
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กรอบความร่วมมือ FEALAC14 และกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิค (Pacific Alliance)15 ซึ่งขณะนี้ไทยได้รับ
การให้ความเห็นชอบจากทางกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิคในการเข้าร่วมเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์แล้ว
การดาเนินความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรูได้พัฒนา
ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนาม “กรอบความตกลง
ว่ า ด้ ว ยการเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ที่ ใ กล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น ” (Framework Agreement on Closer
Economic Partnership) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรีการค้า สิ น ค้า
การค้าบริการ และการลงทุน การอานวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือด้านอื่นๆ รวมทั้ง
การท่องเที่ยวและการขนส่ง และต่อมาในปี 2548 ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามใน “พิธีสารเพื่อเร่งเปิด
เสรีการค้าสินค้าและอานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเปิดเสรีการค้าสินค้าบางส่วนก่อน” (Early
Harvest) รวม 5,962 รายการหรือร้อยละ 70 ของจานวนสินค้าทั้งหมด โดยได้มีการลงนามในพิธีสาร
เพิ่มเติมอีก 3 ฉบับในปี 2549 2552 และ 2553 ตามลาดับ ทาให้เปรูกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาค
ลาติน อเมริ กาที่มีความตกลงในลั ก ษณะนี้ กับประเทศไทย ทั้งนี้ ความตกลงและพิธีส ารดัง กล่ า ว
กาหนดให้ทั้งสองฝ่ายมีการลดภาษีสินค้าร้อยละ 50 ของจานวนสินค้าทั้งหมดให้เป็นศูนย์ทันทีใน
ปลายปี 2554 และที่สินค้าที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะลดภาษีเป็นศูนย์ในปี 2559 โดยสินค้าที่ไทยจะ
ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีสาหรับการส่งออกของไทย ได้แก่ รถปิคอัพ เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ
เครื่องรับวิทยุ โพลิเอทาลีน และสินค้านาเข้าจากเปรู ได้แก่ แร่สังกะสี ปลาหมึกแช่แข็ง น้ามันปลา
องุ่นสด เส้นลวดสังกะสี และเศษอลูมิเนียม เป็นต้น
ในส่วนของภาคเอกชน ทั้งสองฝ่ายได้มีจัดทาความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรและสมาคมภาคธุรกิจและผู้ประกอบของไทยและเปรูหลายฉบับ อาทิ
1) บันทึกความเข้าใจการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างตลาดหุ้นไทย
และตลาดหุ้นลิมา ปี 2537
2) ความตกลงว่าด้ว ยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทยกับสหพันธ์
สถาบั น ผู้ ป ระกอบการเอกชนเปรู (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas–CONFIEP) ปี 2539
3) บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารของเปรู
(Asociación de Bancos del Perú–ASBANC) ปี 2539

14 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 36 ประเทศ (ฝ่ายเอเชีย 16 ประเทศ เช่น ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และ ฝ่ายลาตินอเมริกา 20 ประเทศ เช่น อาร์เจนตินา บราซิล โบลิเวีย ชิลี
เอกวาดอร์ ปารากวัย เปรู ปานามา และเวเนซุเอลา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกาในด้านต่างๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ โดยประเทศ
สมาชิกสามารถเสนอโครงการความร่วมมือในด้านทีต่ นมีความพร้อม และให้ประเทศสมาชิกที่สนใจสมัครเข้า
ร่วม ปัจจุบันไทยเป็นผูป้ ระสานงานฝ่ายเอเชียตะวันออกและคอสตาริกาเป็นผูป้ ระสานงานฝ่ายลาตินอเมริกา
15 ประเทศสมาชิกประกอบด้วยโคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ทจี่ ะส่งเสริม
การบูรณาการดาเนินการด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า ประชาชน และการบริการอย่างเสรี รวมทั้ง
การส่งเสริมทางการค้าการลงทุนไปยังตลาดเอเชีย
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4) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสมาคม
อุตสาหกรรมแห่งเปรู (Sociedad Nacional de Industrias del Perú–SNI) ปี 2542
5) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าลิมา (Cámara de
Comercio de Lima) ปี 2545
6) บั น ทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้า ไทย–จีน และหอการค้าเปรู –จีน (Cámara de
Comercio Peruano–China) ปี 2546
7) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสมาคม
อุตสาหกรรมแห่งเปรู ปี 2547
8) บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาธุรกิจไทย–ลาตินอเมริกากับสมาคมผู้ประกอบการการค้า
ต่างประเทศของเปรู (COMEXPERU) ปี 2553
9) บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาธุรกิจไทย–ลาตินอเมริกากับสมาคมผู้ประกอบการการค้า
ต่างประเทศของเปรู (COMEXPERU) ปี 2553
10) บันทึกความข้าใจระหว่างคณะกรรมการร่ว มสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย กับ สมาคมผู้ประกอบการการค้าต่างประเทศ
ของเปรู (COMEXPERU) และกับสหพันธ์สถาบันผู้ประกอบการเอกชนเปรู (CONFIEP) ปี 2557
จากบริบทข้างต้น จึงเห็นได้ชัดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูที่ดาเนินมาเกือบ 50 ปี
นับตั้งแต่ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ได้มีการวางรากฐานและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยทั้งสองฝ่ายไม่เคยมี ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ในความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนที่ได้มีการขับเคลื่อนผ่านกรอบและกลไกความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบและ
หลายระดับทั้งในภาครัฐและเอกชน และได้มีการเจรจาจัดทาความตกลงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
3.2 นโยบายการทู ต เศรษฐกิ จ กั บ การด าเนิน งานภายใต้แ ผนปฏิ บั ติ การบู ร ณาการภูมิ ลาติน
อเมริกา พ.ศ. 2555–2559
การนานโยบายการทูตเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาค
ลาตินอเมริกา รวมทั้งได้เปรู ได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อกระทรวงการต่างประเทศมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาติน พ.ศ. 2555–2557 ซึ่งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแผนงานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุน และพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคลาติน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) การ
ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง ความมั่นคงและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 2)
การส่ ง เสริ ม และกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า 3) การส่ ง เสริ ม และกระชั บ
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว และ 4) การส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ
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เมื่อพิจารณาจากแนวทางเรื่องนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทย ผู้เขียนจึงได้มุ่งศึ ก ษา
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พ.ศ. 2555–2559 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเปรูในเรื่องการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ ดังนี้
3.2.1 การส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า
แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาได้กาหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่า
การค้าระหว่างไทยกับเปรูให้เป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 โดยมีสินค้าส่งออกเป้าหมายที่
ส าคั ญ ได้ แ ก่ รถยนต์ ยางพารา เครื่ อ งยนต์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง เม็ ด พลาสติ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก
ปูนซีเมนต์ ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์สปา และอัญมณี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในช่วงระหว่างปี 2555–2557
ไทยสามารถดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้ 8 แนวทางจากทั้งหมด 13 แนวทาง16 ได้แก่
1) ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านการตลาด การลงทุน
และบริษัทของเปรูที่มีความสนใจจะร่วมลงทุนกับไทย รวมทั้งการศึกษาวิจัยศักยภาพของตลาดโดยมี
เป้าหมายเพื่อเสนอแนะแนวทาง/กลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการดาเนินความสัมพันธ์ทางการค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ โดยในปีงบประมาณ 2557 มีการดาเนินงานโครงการศึกษา
ระเบียบการลงทุนและการทาธุรกิจในสาธารณรัฐเปรู ซึ่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดาเนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเปรู
ให้ความสนับสนุน
2) การส่งเสริมการส่งออกธุรกิจที่ไทยมีประสบการณ์และความสามารถในการ
แข่งขันสูง โดยในปีงบประมาณ 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ดาเนินโครงการที่สาคัญคือ
โครงการนาผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมาศึกษาโอกาสและลู่ทางในการเปิดร้านอาหารไทยในเปรู
ภายใต้งบประมาณโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
3) การส่งเสริมผลประโยชน์และสนับสนุนความคิดริเริ่มต่างๆ เสริมสร้างเครือข่าย
และความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มสาขา
เป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ซึ่งดูแล
รับผิดชอบเปรู จัดคณะผู้แทนทางการค้าของไทยเยือนเปรู โดยมีผู้ประกอบการของไทยในสาขาต่างๆ
อาทิ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร วั สดุก่อสร้าง
เดินทางมาพบเจรจากับนักธุร กิจเปรู ซึ่งคณะนักธุรกิจของไทยมี ความพึงพอใจคู่เจรจาฝ่ายเปรูที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และได้ใช้โอกาสนี้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าไทยที่ฝ่ายเปรูมีความ
พึงพอใจ จนนาไปสู่การเจรจาตกลงทางธุรกิจระหว่างกันในที่สุด
16 กระทรวงการต่างประเทศ, "ผลการประชุม Common Bilateral Agenda 2015 ระหว่างกระทรวงฯ กับ สอท.

เปรู/ปทท. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2558," โทรเลข ที่ 1103/57/2558, 20 มีนาคม 2558; "การทบทวน
Common Bilateral Agenda 2012–2013," โทรเลข ที่ 1103/11/2556, 17 มกราคม 2556; สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, เอกสารรายงานผลการปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556
และปีงบประมาณ 2557.
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4) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับเปรู
โดยในปีงบประมาณ 2555, 2556 และ 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้มีการจัดสั มมนา
เกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู โดยได้มีการนาเสนอ
ข้อมูลและแนวทางในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับเปรูด้วย
5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาธุรกิจไทย–ลาตินอเมริกามีความแข็งแกร่ง มี
การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจ พัฒนาเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน โดยในปีงบประมาณ 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในกรุงลิมาและเมืองต่างๆ ในเปรู อาทิ เมือง Cusco
เมือง Tacna และเมือง Nasca และในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ได้มีการจัดงาน Thai Festival
ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยเฉพาะโอกาสในด้านการค้าและการลงทุน
นอกจากนี้ ในโอกาสที่นายโอยันตา อูมาลา ประธานาธิบดีเปรูเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม
2556 กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจาประเทศไทยจัดการสัมมนา
เรื่องการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรูด้วย
6) การจัดตั้งกลไกหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จาก
กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–เปรู ครั้งที่ 3 ที่กรุงลิมา เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2555 โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือเรื่องความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจด้วย โดยที่ประชุม
เห็ น ชอบที่ จ ะให้ ทั้ ง ไทยและเปรู เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเชื่ อ มไปสู่ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและลาติ น อเมริ ก า
การส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นการเยื อ นระดั บ สู ง และเจ้ า หน้ า ทางเทคนิ ค การเพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า
การส่งเสริมการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ การขจัดอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะในเรื่องข้าวไทย
ที่ส่งออกมายังเปรู
7) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกด้านเศรษฐกิจ การค้า การค้าที่เป็นธรรม และการยอมรั บมาตรฐานสินค้าระหว่างกัน เช่น
มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน
ฉลากประหยั ดพลั งงานและฉลากคาร์บอนเพื่อลดการกีดกันทางการค้า โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555–2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ช่วยให้การสนับสนุนการแก้ไ ขปัญหาข้าวไทยที่
ส่งออกมายังเปรู ซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานด้านสุขอนามัยพืชของเปรู (SENASA) ได้ตรวจพบแมลง
ปนเปื้ อนในข้าวจากบริ ษัท CP Intertrade โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิ มา ขณะนั้น (นายกาธร
สิทธิโชติ) ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของกระทรวงเกษตรเปรู เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
8) การส่ งเสริ มโอกาสการขยายตลาดสิ น ค้า และอาหารไทย โดยการส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนความนิยม ความรู้จักและการบริโภคสินค้าและ
อาหารไทย โดยในปีงบประมาณ 2555–2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาได้ดาเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงาน Thai Festival และการจัดงาน Amazing Thai
Night
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ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินการตามแนวทางในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
การค้า
เป้าหมาย

เพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 1,500
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559
แนวทางที่ได้ดาเนินการไปแล้ว 1. ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดและการ
ลงทุน
2. ส่งเสริมการส่งออกธุรกิจที่ไทยมีประสบการณ์และขีด
ความสามารถ
3. การสร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยงทางธุรกิจ
4. ใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี
5. สนับสนุนสภาธุรกิจไทย–ลาตินอเมริกาและแลกเปลี่ยนการ
เยือนของคณะนักธุรกิจ
6. จัดตั้งกลไกหารือด้านเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือที่มีอยู่ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
7. ส่งเสริมและอานวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจการค้าที่เป็นธรรม
8. ขยายตลาดสินค้าและอาหาร ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
แนวทางที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 1. ใช้ประโยชน์จากสถาบันการเงินของรัฐและการจัดตั้ง Thailand
Fund
2. การจัดตั้ง Thailand–Peru Business Forum
3. การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
4. การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงด้าน
โลจิสติกส์
จากการศึกษาเป้าหมายและแนวทางภายใต้การดาเนินการตามแผนปฏิบั ติการ
บูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจการค้า (ตารางที่ 1) พบว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มี
การดาเนินการใน 5 เรื่อง ได้แก่
1) การให้ การสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบั น
การเงินของภาครัฐ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมทั้งการจัดตั้ง Thailand Fund เพื่อสนับสนุน
การค้าและการลงทุนของภาคเอกชน
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2) การจั ดตั้ง Thailand–Peru Business Forum เพื่อเป็นกลไกประจาส าหรับ
การหารือระดับสูงของภาคเอกชน เพื่อรับฟังและปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ด้านการค้า
3) การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยหรือสานักงานผู้แทนกลุ่มนักธุรกิจไทยในเปรู
เพื่อให้ไทยเป็นประตูการค้าของอาเซียนสาหรับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมีรูปแบบในการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมการกระจายสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การบริหารโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง เช่น
การกาหนดท่าเรือเป้าหมาย พร้อมจัดส่งคณะประชาสัมพันธ์ศักยภาพของท่าเรือไทย
5) การส่ งเสริ มการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อสนับสนุน ความเชื่ อ มโยง
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับเปรูสาหรับการขนส่งทางเรือและการบินเพื่อลดต้นทุนการส่งสินค้า
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้ถึง 8 แนวทางจากทั้งสิ้น 13
แนวทาง แต่ก็พบว่า การขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเปรูเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในช่วงปี 2555–2557 และมีโอกาสยากที่จะผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหลือได้ โดยจากสถิติข้อมูลค่าการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
อเมริกาใต้ที่สาคัญ 4 ลาดับแรก ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี และเปรู (ตารางที่ 2) พบว่า
ตารางที่ 2 มูลค่าการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ที่สาคัญ
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศ
ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557 ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว
(%)
(%)
(%)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
อเมริกาใต้
9,315.13 8,896.16 8,284.75
8.97
–4.50
–6.87
ทั้งหมด
บราซิล
4,679.95 4,217.72 4,052.52
3.25
–9.88
–3.92
อาร์เจนตินา 1,594.29 2,127.61 1,430.00
20.29
33.45
–32.79
ชิลี
978.43
886.16
961.10
11.87
–9.43
8.46
เปรู
762.01
634.20
579.98
24.68
–16.77
–8.55
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์17

17 กระทรวงพาณิชย์, Trade Summary between Thailand and South America [ออนไลน์], 2558,

แหล่งที่มา: http://www.ops3.moc.go.th/infor/menucomen/trade_sum/report.asp [20 พฤษภาคม
2558].
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1) การค้าโดยรวมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคนี้มีอัตราการขยายตัวติดลบ
โดยในปี 2556 ติดลบร้อยละ 4.50 และในปี 2557 ติดลบร้อยละ 6.78
2) การค้ า ระหว่ า งไทยกั บ ประเทศคู่ ค้ าส าคั ญ ในล าดั บ ต้ นของภู มิ ภ าคนี้ มีการ
ขยายตัวเฉพาะบางประเทศในบางปีเท่านั้น เช่น บราซิลในปี 2555 (ร้อ ยละ 3.25) อาร์เจนตินาในปี
2555 และ 2556 (ร้อยละ 20.29 และร้อยละ 33.45 ตามลาดับ) ชิลีในปี 2555 (ร้อยละ 11.87) และ
เปรูในปี 2555 (ร้อยละ 24.68)
3) มูล ค่าการค้าโดยรวมระหว่ างไทยกับ เปรูใ นช่ว งปี 2555–2557 อยู่ในช่ว ง
ระหว่าง 579–762 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการขยายตัวติดลบร้อยละ 16.77 ในปี 2556 และติด
ลบร้อยละ 8.55 ในปี 2557 ซึ่งตัวเลขมูลค่าการค้าโดยรวมดังกล่าวยังห่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่
1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณหนึ่งเท่า
เมื่อพิจารณาถึงความสั มพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับเปรู พบว่าเปรูเป็นคู่ค้า
อันดับที่ 7 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา รองจากบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เอกวาดอร์และ
โคลอมเบีย โดยในปี 2557 การค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับเปรูมีมูลค่า 579.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทยส่งออกไปเปรูคิดเป็น มูลค่า 467.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนาเข้าจากเปรูคิดเป็นมูล ค่า
112.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าจานวน 355.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่ามูลค่าการค้าสองฝ่ายลดลงร้อยละ 8.55 การส่งออกของไทยไปเปรู
ลดลงร้อยละ 4.68 และการนาเข้าของไทยจากเปรูลดลงร้อยละ 21.77 (ตารางที่ 3) ซึ่งการลดลง
ดังกล่าวเป็นผลจากที่ไทยมีความต้องการสินค้าของเปรูลดลง โดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบ ได้แก่ ทองแดง
สังกะสี อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง เคมีภัณฑ์ เป็นต้น เนื่องจากภาคการผลิตและภาวะเศรษฐกิจของ
ไทยชะลอตัวลง
ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเปรู
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

การค้ารวม
762.01
ไทยส่งออก
376.22
ไทยนาเข้า
385.78
ดุลการค้า
–9.56
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์18

634.20
490.73
143.47
347.26

579.98
467.75
112.23
355.52

ขยายตัว
(%)
ปี 2555
24.68
23.18
26.17
–2,927.20

ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว ขยายตัว
(%)
(%)
ปี 2556 ปี 2557
–16.77
–8.55
30.44
–4.68
–62.81
–21.77
3,732.50
2.38

18 Ministry of Commerce of Thailand, Trade Summary between Thailand and South America

[Online], 2015, Available from: http://www.ops3.moc.go.th/infor/menucomen/trade_sum/
report.asp [20 May 2015].
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3.2.2 การส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยว
เป้าหมายสาคัญในส่วนนี้ได้แก่ การเพิ่มปริมาณการลงทุนและจานวนบริษัทที่เข้าไป
ลงทุนในแต่ฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5–10 บริษัท และเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคลาตินอเมริกา
เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 80,000 คนต่อปีภายในปี 2559 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกประเทศ
ในอเมริ กาใต้ โดยจากการศึกษาพบว่า ในส่ ว นของการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเปรูห รือของ
ภาคเอกชนเปรูในไทยในระหว่างปี 2555–2557 ไม่มีการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด การลงทุนยังมีอยู่จากัด
โดยการลงทุนขนาดใหญ่ของเปรูในไทยคือการลงทุนของบริษัทอาเจไทย จากัด ซึ่งตั้งโรงงานผลิตขวด
พลาสติกและฝาขวดพลาสติกตั้งแต่ปี 2550 และต่อมาได้ทาการผลิตน้าอัดลมภายใต้ชื่อ Big Cola
ด้วยเงินลงทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีและอยู่ในระหว่างการเปิดโรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยเป็นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยัง
ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค ขณะที่ ภ าคเอกชนของไทยที่ เ ข้ า ไปลงทุ น ในเปรู มี เ พี ย งบริ ษั ท Mega
Lifesciences ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องไทย ที่ เ ข้ า มาลงทุ น และเปิ ด
สานักงานตัวแทนในเปรูตั้งแต่ปี 2551 เพื่อนาเข้ายาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาจาหน่ายในเปรูและ
ใช้เปรูเป็นฐานในการขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วยเงินลงทุน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สาหรับในด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลที่กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬารวบรวม
ไว้มีเฉพาะสถิติปี 2556 และ 2555 ซึ่งได้แสดงจานวนนักท่องเที่ยวจากอาร์เจนตินา บราซิล และ
ประเทศอื่นๆ ที่หมายรวมถึงเปรูด้วย โดยพบว่า จานวนท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาใต้ในปี 2555 มี
จ านวน 9,704 คน และในปี 2556 มีจานวน 12,660 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.46 ซึ่งจานวน
นักท่องเที่ยวดังกล่าวยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ 80,000 คนต่อปีอย่างมาก (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จานวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาใต้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ประเทศ
ปี 2555
อเมริกาใต้ทั้งหมด
9,704
บราซิล
3,859
อาร์เจนตินา
1,644
อื่นๆ
4,201
ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา19

ปี 2556
12,660
5,044
2,116
4,201

ขยายตัว (%)
30.46
30.71
28.71
30.90

ส าหรั บ แนวทางปฏิ บั ติ ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ด้ า น
เศรษฐกิจการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว พบว่า ไทยสามารถดาเนินการได้ 5 แนวทางจากที่
กาหนดไว้ทั้งสิ้น 7 แนวทาง (ตารางที่ 5) ได้แก่
19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว มกราคม–ธันวาคม 2556 [ออนไลน์], 2558,

แหล่งที่มา: http://newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/222/22950 [20 พฤษภาคม 2558].

22
ตารางที่ 5 สรุปผลการดาเนินการตามเป้าหมายและแนวทางในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจการลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
– เพิ่มปริมาณและจานวน
– ยังไม่บรรลุเป้าหมายในเรื่อง
บริษัททีเ่ ข้าไปลงทุนในแต่ละ จานวนบริษัทที่เข้าไปลงทุน
เป้าหมาย
ฝ่ายเพิ่มขึ้น 5–10 บริษัท – ไม่ได้มีการกาหนดปริมาณ
– เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวจาก หรือมูลค่าการลงทุนไว้ใน
ภูมิภาคลาตินเข้าประเทศไทย แผนปฏิบัติการ
เป็น 80,000 คนต่อปีภายใน
ปี 2559
แนวทางที่ได้ดาเนินการไปแล้ว 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจ
2. ส่งเสริมการลงทุนสองทางในฐานะแหล่งลงทุนและร่วมทุน
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมของแต่ละฝ่าย
4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยข้อมูลด้านการลงทุน
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางที่ยังไม่ได้ดาเนินการ 1. ขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินและการพัฒนาที่สาคัญ
2. พัฒนาความร่วมมือด้านการจัดบริการสุขภาพและแลกเปลี่ยน
บุคลากร
1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจใน
สาขาที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพและการเผยแพร่ข้อมูลให้ภาคเอกชนที่สนใจเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศ
2) การส่งเสริมการลงทุน โดยผลักดันให้นักธุรกิจและนักลงทุนทั้งสองฝ่ายเห็น
ความสาคัญของการเป็นแหล่งลงทุนและร่วมทุนระหว่างกัน
3) การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมของแต่ละฝ่าย
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบการลงทุน
4) การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนไทย
โดยเฉพาะในประเด็นนโยบายการนาเข้าสินค้า ระบบธนาคารและแหล่งเงินทุน นโยบายส่งเสริมการ
ลงทุน ตลอดจนผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ
5) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการสาคัญๆ ที่ได้มีการดาเนินการตามแนวทางข้างต้นระหว่างปีงบประมาณ
2555–2557 ได้แก่ โครงการโรดโชว์และงานเทศกาลไทย 4 ครั้งที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงลิมา ที่เมือง Cusco เมือง Tacna เมือง Nasca และกรุงลิมา และการจัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนร่ว มกับหอการค้ากรุงลิมา การเจรจาจัดทาบันทึกความเข้าใจเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยกับสานักงานส่งเสริมการลงทุน
เอกชนของเปรู (PROMPERU) และโครงการศึ ก ษาระเบี ย บการลงทุ น และการท าธุ ร กิ จ ในเปรู ที่
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ดาเนินการร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ให้ความสนับสนุน อย่างไรก็ดี จากการศึกษา
พบว่าแนวทางที่กาหนดไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการที่ยังไม่ได้มีการดาเนินการ ได้แก่ การขยาย
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินและการพัฒนาที่สาคัญในเปรู และการพัฒนาความร่วมมือด้านการ
จัดบริการสุขภาพและการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
3.2.3 การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ
โดยที่การใช้กลไกการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศถือเป็น
เครื่องมือสนับสนุนอย่างหนึ่งในการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น ภายใต้แผนปฏิบัติ
การบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาจึงได้มีการระบุเป้าหมายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ในสาขาที่มีศักยภาพ โดยกาหนดให้ไทยเป็นหุ้นส่วนอันดับต้นจากอาเซียนในการส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและวิชาการ พลังงาน ความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โครงการความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับเปรูในปี 2555 มีมูลค่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยฝ่ายไทยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือคิดเป็นเงิน 1,776,000 ล้านบาท
ในโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวน 3 โครงการ โครงการด้านการพัฒนาสังคม
จานวน 1 โครงการ โครงการด้านการค้า บริการและการลงทุนจานวน 2 โครงการ และโครงการด้าน
การท่องเที่ยวจานวน 2 โครงการ ขณะที่ในปี 2556 พบว่า มูลค่าความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
ไทยกับเปรูลดลงเหลือ 729,100 บาท แต่ก็ยังสูงเป็นอันดับสองสาหรับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้
รองจากบราซิลที่ได้รับจานวน 1,537,700 บาท20 ส่วนข้อมูลในปี 2557 ยังไม่มีปรากฏเนื่องจากยังอยู่
ในระหว่างการรวบรวมจัดทาสถิติของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในส่วนของการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทย
กับเปรูภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พบว่า ฝ่ายไทยได้มีการดาเนินการครบ
ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ (ตารางที่ 6) ได้แก่
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ตารางที่ 6 สรุปผลการดาเนินการตามเป้าหมายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ในสาขาที่มีศักยภาพ
เป้าหมาย

ไทยเป็นหุ้นส่วนอันดับต้นจาก ไม่ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดที่
อาเซียนในการส่งเสริมความ ชัดเจนจึงไม่สามารถประเมิน
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ ผลลัพธ์ได้
เทคโนโลยี การศึกษา วิชาการ
พลังงานและวัฒนธรรม
แนวทางที่ได้ดาเนินการไปแล้ว 1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อมและนวัตกรรม
2. การศึกษาและวิชาการ
3. พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
4. ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ประชาชนและการกีฬา
5. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
แนวทางที่ยังไม่ได้ดาเนินการ–ไม่มี
1) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม
ในปี ง บประมาณ 2555–2557 ไทยได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เปรู ใ นเรื่ อ งการ
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพันธุ์ข้าว การพัฒนาผลผลิตข้าวและการ
กาจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และความร่วมมือด้านพืช อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ความ
ร่วมมือด้านหม่อนไหม
2) การศึกษาและวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ ดาเนินโครงการ
นาคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของเปรูเดินทางไปเยือนประเทศไทยเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเปรูให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยนาคณะ
ผู้ แทนเดิน ทางไปพบหารื อและสร้ างเครือข่ายความร่ว มมือกับมหาวิทยาลั ย ต่างๆ ของไทย อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และลาติน อเมริ กา (Southeast Asia and Latin America Trade Center หรือ SEA–LAC Trade
Center) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลิมายังได้ดาเนิน
โครงการ Thai Corners กั บ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าของเปรู โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะส่ ง เสริ มให้
นักศึกษาและสาธารณชนเปรูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยใน
ด้านต่างๆ โดยได้มีการมอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยในกรุงลิมา ได้แก่ มหาวิทยาลัย San Ignacio
de Loyola ในปี 2555 และมหาวิทยาลัยแปซิฟิค ในปี 2556
3) พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ในปี 2556 และในปี 2556 ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบั นพลังงาน
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นิวเคลียร์แห่งเปรู (Instituto Peruano de Energía Nuclear–IPEN) ในระหว่างการเยือนประเทศ
ไทยของประธานาธิบดีโอยันตา อูมาลา ของเปรู
4) ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและประชาชน และด้านการกีฬา
ในช่วงปีงบประมาณ 2555–2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ดาเนิน
โครงการส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ศิล ปกี ฬามวยไทยในเปรู โดยให้ การสนับสนุนงบประมาณภายใต้
งบยุ ทธศาสตร์ ส าหรั บ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินภารกิจเร่งด่ว นตามสถานการณ์ หรือ
“งบเร่งด่วน” ในการจัดกิจกรรมของสหพันธ์มวยไทยของเปรู
5) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ในปี งบประมาณ 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิ มา ได้จัดงาน The
Amazing Thai Night เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ติดตามและผลักดันการเจรจาจัดทา “บันทึกความข้าใจว่าด้วย
ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการคุ้ ม ครอง การอนุ รั ก ษ์ การติ ด ตามคื น และการส่ ง คื น ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ทาง
วัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะและประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย” และ “ความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศึ ก ษาและการออกแบบ
นิทรรศการ” ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้มีการลงนามความตกลงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
3.3 การวิเคราะห์ประเมินแนวทางการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูภายใต้
แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา
เมื่อพิจาณาจากบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูที่ดาเนินมาเกือบ 50 ปีหลังจาก
ที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทู ตตั้งแต่ปี 2508 และกาลังจะก้าวไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยในด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมี
การเจรจาจัดทาความตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือเพื่อผลักดันให้การดาเนินในเรื่องดังกล่าวให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาในกรอบของนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทย ผู้เขียนพบว่า
ในช่วงระหว่างปี 2555–2557 ฝ่ายไทยได้ดาเนินตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการบูรณาการ
ภูมิภาคลาตินอเมริกา 2555–2559 เกือบหมดทุกด้านแล้ว ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าท่าที นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ของไทยต่อเปรูในเรื่องการทูตเศรษฐกิจนับได้ว่ามีความชัดเจนและได้ให้ความสาคัญ
ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนมากในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงทัศนะว่า ในแง่ของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของไทยที่มีต่อเปรู
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ในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนนั้น มีความเพียงพอแล้ว หากแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ร่วมมือกันดาเนินการต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและยาวให้เป็นผลสัมฤทธิ์21
อย่างไรก็ดี การดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจยังไม่สามารถทาให้การค้าและการลงทุน
ของไทยก้าวไปสู่เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาได้ แต่
กลับพบว่า มูลค่าการค้าสองฝ่ายปรับตัวลดลง และการลงทุนระหว่างกันไม่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ผู้ เ ขี ย นวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด เรื่ อ งการทู ต เศรษฐกิ จ ของ Nicholas Bayne และ
Stephen Woolcock โดยแบ่งการพิจารณาเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายได้ ดังนี้
3.3.1 ปัจจัยภายนอก
1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับต่า ปัญหาหนี้สาธารณะในสหภาพ
ยุโรปและญี่ปุ่น ตลาดการค้ามีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าสูง ปัจจัยเหล่านี้ทาให้การค้าโลก
ชะลอตัวลง และการนาเข้าของตลาดสาคัญหดตัวลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดดั้งเดิม เช่น สหรัฐฯ ยุโรปและ
ญี่ปุ่น หรือตลาดอื่นๆ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและเปรู โดยหากพิจารณาเฉพาะ
สถิติการนาเข้าสินค้าเปรูของไทยพบว่า มีสัดส่วนลดลงตั้งแต่ปี 2556 คือลดลงร้อยละ 62.81 และในปี
2557 ลดลงร้อยละ 21.77 เช่นเดียวกับตัวเลขการส่งออกของไทยไปเปรูที่มีสัดส่วนลงร้อยละ 4.68
2) ปัจจัยด้านความร่วมมือในภูมิภาค
การเกิดขึ้น ของความร่ว มระดับภูมิภ าคและอนุภูมิ ภ าคทั้งในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อาเซียน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี –เจ้าพระยา–แม่โขง
(Ayawadee–Chaopraya–Mekong Economic Coopraperation หรื อ ACMECS) สามเหลี่ ย ม
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand
Growth Triangle หรือ IMT–GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Multi–Sectoral Initiative Technical and Economic
Cooperation–BIMSTEC) ซึ่งไทยได้ร่วมก่อตั้งหรือเป็นสมาชิก และความร่ว มมือในภูมิภ าคลาติน
อเมริกา เช่น กลุ่มประชาคมแอนเดียน (Andean Community) กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง
(MERCOSUR) กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิค (Pacific Alliance) ซึ่งเปรูร่วมเป็นสมาชิก ทาให้ทั้งไทยและเปรู
ต่างให้ ความส าคัญและมุ่งส่ งเสริ มความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายในกลุ่ มภู มิภาคหรืออนุ
ภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดมากกว่าทั้งในด้านทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม ขณะที่ไทย
เองก็ให้ความสาคัญกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือหนึ่งในเสาหลักของการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยตลอดเรื่อยมา โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งจะกลายเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี
2558 นอกจากนี้ การเจรจาในกรอบ Trans Pacific Partnership (TPP) ซึ่งกาลังดาเนินอยู่และเปรู
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สิทธิโชติ, อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558; สธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา,
ผู้อานวยการกองลาติน กรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558;
เรืองเดช มหาศรานนท์, เอกอัคคราชทูต ณ กรุงลิมา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2558; สุภามาศ ยุนยะสิทธิ,์
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2558; พรรษวุฒิ หริ่มเจริญ, ผู้อานวย
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558; ไพรัช บูรพชัยศรี,
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, สัมภาษณ์, 30 มิถนุ ายน 2558.
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ได้เข้าร่วมในการเจรจากับประเทศอื่นๆ อีก 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บรูไน
แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์และเวียดนาม ในขณะที่ไทยยังไม่มีนโยบาย
ที่จะเข้าร่วม ก็อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวต่อการดาเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับเปรู หากประเทศที่เข้าร่วมการเจรจา TPP สามารถบรรลุข้อตกลงในการเปิดเสรีทางการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความตกลงที่มีรูป แบบและเป้าหมายที่ครอบคลุม
ความร่วมมือในมิติต่างๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (next generation agreement)22
3) ปัจจัยด้านกลไกความร่วมมือ
แม้ว่าไทยและเปรูจะมีการเจรจาจัดทาความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น มาตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นความตกลงที่จะ
ลดหรื อ ยกเลิ ก ภาษี สิ น ค้ า ระหว่ า งกั น และครอบคลุ ม สิ น ค้ า ร้ อ ยละ 70 อย่ า งไรก็ ดี หลั ง จากที่
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี
ไทย–เปรู (Comprehensive FTA) เพื่อเจรจาเปิดตลาดสินค้าส่ว นที่เหลื ออีกร้อยละ 30 รวมทั้ง
การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เมื่อปี 2554 และแม้ว่าในปี 2556
ทั้งฝ่ายไทยและเปรูได้มีการประกาศการบรรลุผลการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีไทย–เปรูใน
ระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายโอยันตา อูมาลา ประธานาธิบ ดีเปรู แต่การประกาศดังกล่าว
เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ไทย–เปรูก็ยังไม่แล้วเสร็จ โดยทั้งสองฝ่ายยังดาเนินการเจรจาเรื่อยมาอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการที่ทั้ง
ไทยและเปรูยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ จึงเป็นอีกปัจจัยที่ทาให้ฝ่ายไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าและการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติก ารบูรณาการภูมิภาคลาติน
อเมริกา
4) ปัจจัยเรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานของเปรู
กฎระเบี ย บและมาตรฐานด้ านสุ ข อนามั ยเป็น ประเด็น ที่ประเทศต่า งๆ มัก
นามาใช้เป็นข้ออ้าง ทาให้เกิดการกีดกันการค้าในลักษณะมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non–tariff Barriers–
NTBs) ซึ่ ง ในกรณี เ ปรู ฝ่ า ยไทยก็ เ คยประสบปั ญ หาในเรื่ อ งการส่ ง ออกข้ า วไทยของบริ ษั ท CP
Intertrade ที่ถูกตรวจพบแมลงปนเปื้อนมากับข้าวที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งปี
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายเปรูได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบรรจุ การ
รมควันและส่งออกข้าวไทย โดยฝ่ายไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบและสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขณะที่ฝ่ายเปรู
ตกลงยอมให้มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เข้าร่วมในการตรวจสอบข้าวที่นาเข้ามายัง
เปรู โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้นาข้าวไทย 23 หรือกรณีปลากระป๋องไทยที่ส่งมายังเปรูเมื่อปี
2556 ซึ่งฝ่ายเปรูไม่อนุญาตให้มีการนาเข้า โดยใช้ข้ออ้างเรื่องฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
หน่วยงานของเปรูได้ตรวจสอบพบว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้ระบุส่วนผสมที่ มีน้าเป็นส่วนประกอบไว้บน
ฉลากบรรจุกระป๋อง ทาให้ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องดังกล่าวของไทยไม่สามารถนาเข้ามาจาหน่ายในเปรู
22 Office of the United States Trade Representatives, Overview of the Trans Pacific Partnership

[Online], 2015, Available from: https://ustr.gov/tpp/overview–of–the–TPP [22July2015].
23 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, เอกสารลาดับเหตุการณ์ปญ
ั หาข้าวไทยจากบริษัท CP Intertrade (มิถุนายน
2555)
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และถูกกักกันอยู่ที่ท่าเรือเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปี ทาให้ผู้ส่งออกไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าปรับ
จานวนมาก24
3.3.2 ปัจจัยภายใน
1) ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางการเมืองของไทย
แม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่ได้มีนัยสาคัญหรือมีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรู เนื่องจากฝ่าย
เปรู ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น ว่ า สถานการณ์ ท างการเมื อ งของไทยเป็ น อุ ป สรรคต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ท วิ ภ าคี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูในช่วงที่ผ่านมานับว่าเป็นความสัมพันธ์กับประเทศในลาตินอเมริกาที่
ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่ง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ทางการเมืองของไทยในช่วงปลายปี 2556–2557 มี
ส่วนทาให้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับเปรูต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากความไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานไทย (shutdown) และทาให้กรอบกลไกความร่วมมือที่จะช่วยผลักดันการ
ขยายการค้าและการลงทุนได้รับผลกระทบด้วย25
2) ปัจจัยด้านนโยบาย
กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้ให้ความสาคัญในลาดับต้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับการดาเนินนโยบายต่อภูมิภาคอื่นที่มิใช่ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศได้ให้ความสาคัญมากกว่า โดยในปี 2556 ได้มีการกาหนดข้อริเริ่มเชิงรุกไทย–แอฟริกา
(Thai–African Initiative) เพื่ อ เป็ น กรอบความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศในแอฟริ ก าในด้ า นการเกษตร
สาธารณสุ ข การศึกษาและการพัฒ นา โดยฝ่ ายไทยได้จัดคณะผู้ แทนไปเยือนและจัดการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสไทย–แอฟริกา เพื่อขับเคลื่อนข้อริเริ่มดังกล่าวอย่างจริงจัง26
นอกจากนี้ เปรู ยั ง มิ ไ ด้ จั ด อยู่ ใ นตลาดกลุ่ ม เป้า หมายของไทยตามแผนงานของ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้กาหนดไว้ดังนี้27
1) ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อาเซียน จีน อินเดีย ฮ่องกง ไต้หวัน และ
เกาหลีใต้
2) ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพรอง ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย บราซิล รัสเซีย ตุรกี ไนจีเรีย โปแลนด์ และบังกลาเทศ
3) ตลาดเป้าหมายที่เป็นตลาดดั้งเดิม ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราช
อาณาจักร และฝรั่งเศส
การกาหนดตลาดเป้าหมายดังกล่าวสะท้อนถึงการให้ความสาคัญกับประเทศหรือ
ภูมิภาคอื่นมากกว่าที่จะมุ่งไปยังตลาดภูมิภาคลาตินอเมริกาและเปรู (ยกเว้นบราซิล) ขณะเดียวกัน
แม้ว่าเปรูจะให้ความสนใจกับประเทศในเอเชียเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ใ ห้ความสาคัญในลาดับต้นกับจีน
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ยุนยะสิทธิ์, เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2558.
25 สธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา, ผู้อานวยการกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิคใต้ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558.
26 กระทรวงการต่างประเทศ, รายงานประจาปี 2556 กระทรวงการต่างประเทศ (สิงหาคม 2557), น.12.
27 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (13 กุมภาพันธ์
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เกาหลีใต้และญี่ปุ่นมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของผู้นาสอง
ฝ่ายและคณะผู้แทนทางการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
3) ปัจจัยเรื่องการบูรณาการการทางาน
การประสานงานการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในส่วนกลางและในพื้นที่ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศและสมาคมธนาคารไทย และ
หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ยังขาดบูรณาการการทางานอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในด้านยุทธศาสตร์และแผนงานในการดาเนินงาน โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
คือการที่ไม่มีหน่วยงาน เช่น สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ส านั กงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตั้งอยู่ในพื้นที่คือในเปรู ซึ่งทาให้ การดาเนินการใดๆ ในเรื่องการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีข้อจากัด เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ
อื่นและมีเขตอาณาดูแลครอบคลุมเปรู จึงไม่ได้ให้ความสนใจหรือขาดการดาเนินกิจกรรมหรือแผนงาน
ที่จะสนับสนุนการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภายหลั งจากที่ทางฝ่ายเปรูได้เสนอให้ไทยมา
เปิ ดส านั กงานส่ งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศขึ้น ที่กรุ งลิ ม า ทางกระทรวงพาณิ ช ย์ซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับตลาดเปรูมากนักเนื่องจากเห็นว่าเป็นตลาดเล็กอยู่ และการเปิดสานักงานแห่งใหม่จะ
ทาให้มีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงได้แต่เพียงตัดสิ นใจที่จะทาการว่าจ้างผู้แทนทางการค้า (Trade
Representative) ในเปรูแทนเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมและขยายตลาดการค้าของไทยในเปรู รวมทั้งทา
หน้าที่ในการให้ข้อมูลและคาแนะนาในเรื่องโอกาสและศักยภาพทางการค้าและการลงทุน การจัดทา
ฐานข้อมูล รายงานและวิเคราะห์สถานะของคู่แข่ง ทางการค้าของไทย และเสนอแผนยุทธศาสตร์
โครงการและการดาเนินกิจการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่
นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาเอง ซึ่งมีบุคลากร
ที่มีเจ้าหน้าที่การทูต 4 คน ได้แก่ เอกอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษาและเลขานุการเอกสองคน และ
มีเขตอาณาที่ต้องดูแลรับผิดชอบโบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา นอกเหนือจากเปรู
ขณะที่สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก มีเขตอาณาดูแลชิลี เปรู โคลอมเบีย
และเอกวาดอร์ ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อ
เปรูมีข้อจากัด โดยทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดูแลเปรู ต่างก็มีภารกิจ
งานด้านอื่นๆ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบด้วย จึงขาดการดาเนินงานเชิงรุกร่วมกัน
4) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด และทั ศ นคติ ข องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน ซึ่งพบว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา หรือความไม่เข้าใจภาษาทาให้ต้องใช้
เวลาเพื่อสร้างความไว้วางใจทางธุรกิจ และยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการจ้างล่าม หรือผู้เจรจาทาง
การค้า แม้ว่าในเปรูจะมีผู้เข้าใจภาษาอังกฤษ และในไทยจานวนผู้เชี่ยวชาญภาษาสเปนเพิ่มขึ้น แต่ยัง
มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจานวนประชากร 28 นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องระยะทางความห่างไกล
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สิทธิโชติ, อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558; เรืองเดช มหาศรานนท์,
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ระหว่างไทยกับเปรู นับเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการขยายการค้าการลงทุน เพราะนอกจากจะมีผล
ต่อทัศนคติของผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่จะไม่ค่อ ยให้ความสนใจกับตลาดที่อยู่ห่างไกลแล้ว
ระยะทางดังกล่าวยังทาให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ อีกทั้งความไม่คุ้นเคยต่อ
กัน และปั ญหาด้านภาษาในการสื่ อสาร ทาให้ นักธุรกิจของทั้ งสองฝ่ า ยมิ ได้ ให้ ความส าคัญ ในการ
ทาตลาด หรือขยายการค้าการลงทุนระหว่างกั นเท่าใดนัก29 ซึ่งแตกต่างจากกรณีของจีน ญี่ปุ่นและ
เกาหลีที่มีการขยายการค้าและการเข้าไปลงทุนในกิจการสาขาต่างๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและเปรู
อย่างมากในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจีนที่ได้กลายมาเป็นคู่ค้าลาดับต้นของเปรู30
ดังนั้ น เมื่อพิจ ารณาจากปัจ จัยภายนอกและปั จจั ยภายในดั ง กล่ าวแล้ ว สามารถน ามา
เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการทูตเศรษฐกิจของ Nicholas Bayne และ Stephen Woolcock ที่สรุป
ได้ว่า องค์ป ระกอบส าคัญที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูภายใต้
แผนปฏิบั ติการบู ร ณาการภู มิภ าคลาติ น อเมริ กา มีดังนี้ 1) ปัจจัยเชิงระบบ ได้แก่ ประเด็น เรื่ อ ง
สถานการณ์และเศรษฐกิจโลก และการให้ความสาคัญในลาดับต้นกับประเทศเพื่อนบ้านและกรอบ
ความร่วมมือภายในภูมิภาค 2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองของไทย การกาหนด
นโยบายของไทยที่ยังไม่ให้ความสาคัญและเห็นว่าภูมิภาคลาตินอเมริก าและเปรูไม่ใช่กลุ่มประเทศ
เป้าหมาย และประเด็นเรื่องการบูรณาการในการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และ 3)
ปัจจัยด้านแนวคิด ได้แก่ เรื่องสังคม วัฒนธรรมและทัศนคติของผู้ประกอบการและภาคเอกชน รวมทั้ง
ระยะทางความห่างไกลที่มีผลต่อเนื่องถึงต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2558; ไพรัช บูรพชัยศรี รองประธาน
กรรมการหอการค้าไทย, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2558.
29 พรรษวุฒิ หริ่มเจริญ, ผู้อานวยสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก, สัมภาษณ์, 26
มิถุนายน 2558.
30 Cynthia A. Sanborn and Alexix Young, Peru’s Economic Boom and the Asian Connection
[Online], 2013, Available from: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/
DRAFT%20PAPER%20FOR%20CONFERENCE_Sanborn.pdf [17 July 2015].

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีนับตั้งแต่ที่มีการสถาปนาความสั มพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับเปรู พบว่า ทั้งสองฝ่ายไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งใดๆ และได้มีการแสดงเจตนารมณ์
ร่ ว มกั น ที่ จ ะยกระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ไ ปสู่ ค วามเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ โดยในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้มีการวางรากฐาน มีการจัดทาความ
ตกลงและกลไกความร่วมมือทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งก็สอดคล้ องกับแนวนโยบายการทูต
เศรษฐกิของไทย ที่สามารถสรุปรวมได้ 8 แนวทาง ได้แก่ 1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 2) การ
ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 3) การเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจของ
ไทย 4) การจัดทาความตกลงที่จะเป็นกรอบและกลไกในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 5) การ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 6) การใช้กลไกการให้ ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ
7) การสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี และ 8) การปกป้อง คุ้มครองและแก้ไข
ปัญหาการค้าการลงทุนและดูแลผลประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งแนวนโยบายเหล่านี้
ได้ถูกนามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา 2555–2557 ที่
ประกอบด้วยการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง ความมั่นคงและความร่วมมือในเวที
ระหว่างประเทศ การส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า การส่งเสริมและกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาความ
ร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ
4.1.2 ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาในส่วนของการส่งเสริมและ
กระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า ได้มีการกาหนดให้มีการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
เปรูเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มูลค่าการสองฝ่ ายในช่ ว ง
ระหว่างปี 2555–2557 ยั งอยู่ ในระดับต่ากว่าเป้าหมาย คืออยู่ระหว่าง ระหว่าง 579–762 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ และยังเป็นการขยายตัวที่ติดลบทั้งในปี 2556 (ร้อยละ16.77) และปี 2557 (ร้อยละ
8.55) ถึงแม้ว่า ฝ่ายไทยสามารถดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้ 8 แนวทางจากทั้งหมด 13 แนวทาง
อาทิ การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดและการลงทุน การส่งเสริมการส่งออกธุรกิจที่ไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง การเสริมสร้างเครือ ข่ายและความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่าย
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับเปรู การจัดตั้งกลไกหารือ
ด้านเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าในช่วงปี 2555–2557 ประเด็นที่ยังไม่ได้ มี การ
ดาเนินการตามแผนปฏิบั ติการบูร ณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมายในการ
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ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าได้แก่ การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสถาบัน
การเงินของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย การจัดตั้ง Thailand Fund
การจัดตั้ง Thailand–Peru Business Forum การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยหรือสานักงานผู้แทน
นักธุรกิจไทยในเปรู และการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ หรือ
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.3 สาหรับในส่วนของการส่ งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุน การบริ การและการท่องเที่ยวที่แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภ าคลาตินอเมริกาได้กาหนด
เป้าหมายในการเพิ่มจานวนบริษัทที่เข้าไปลงทุนในแต่ฝ่ายอีกอย่างน้อย 5–10 บริษัท และเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคลาตินอเมริกาเดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 80,000 คนต่อปีภายในปี 2559
พบว่า ไม่มีการเพิ่มขึ้น ของการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเปรูห รือของภาคเอกชนเปรูในไทยใน
ระหว่างปี 2555–2557 แต่อย่างใด คงมีเพียงบริษัทที่เข้าไปลงทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนปี 2555 ได้แก่
บริษัท Mega Lifesciences ของไทยและบริษัทอาเจไทย จากัดของเปรู ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งชาวเปรูที่เดินทางไปประเทศไทย ยังมีจานวนต่ากว่าเป้าหมายมาก
แม้ว่าฝ่ายไทยได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เกือบทั้งหมด ได้แก่ การ
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มีการแลกเปลี่ ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจในสาขาที่มีศักยภาพ การ
ส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ การศึกษา
และวิจัยข้อมูลด้านการลงทุนสาหรับนักลงทุนไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว บริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.1.4 สาหรับในส่วนสุดท้ายของแผนปฏิบัติการภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ได้กาหนดเรื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดาเนิน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยนั้น พบว่า มูลค่าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง
ไทยกับเปรูในปี 2555 มีจานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอเมริกาใต้ โดย
ฝ่ายไทยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือคิดเป็นเงิน 1,776,000 ล้านบาทและในปี 2556 มูลค่าความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับเปรูลดลงเหลือ 729,100 บาท ซึ่งยังสูงเป็นอันดับสองสาหรับ
ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้รองจากบราซิล โดยฝ่ายไทยสามารถดาเนินการได้ครบทุกแนวทางตามที่
กาหนดไว้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม การศึกษาและวิชาการ พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและประชาชน และด้านการกีฬาและความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรม
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) โดยที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ต่างประเทศ (พ.ศ. 2558–2561) ที่ได้มีการกาหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนงาน และได้
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ายภู มิ ภ าค (พ.ศ. 2556–2560) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการด าเนิ น งาน
ความสัมพันธ์กับภูมิภาคต่างๆ ที่รวมถึงภูมิภาคลาติอเมริกาแล้ว ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องปรับปรุงและจัดทาแผนปฏิบัติการบรูณาการภูมิภาคลาตินฉบับใหม่
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เพื่อนาเอาสิ่งที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ทั้งสองฉบับดังกล่าวมาเป็นกรอบในการจัดทาแนวทาง
และแผนงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถดาเนินการได้จริงในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถตอบสนองและเสริมสร้างสถานนะเชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของไทย
2) ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายส าคั ญ อี ก ประการที่ จะท าให้ ก ารด าเนิ นการตาม
แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายคือการบูรณาการ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
ทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูอย่างเป็นองค์รวม และทาให้การดาเนินการในภาคส่วนต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร แผนงาน และโครงการต่างๆ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว
จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และ
จาเป็นต้องมีกลไกในการประสานงาน ติดตามและผลักดันเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
3) การฟื้นฟูและส่ งเสริมบทบาทของส านักงานผู้ แทนทางการค้าไทย เพื่อเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง
จะเป็นกลไกในบูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของภาครั ฐ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ และ
ประสานภาคธุรกิจเอกชนในสาขาต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1) ไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเปรู
ในการขยายภาคธุร กิจ การค้าและการลงทุนในเชิงรุก ศึกษาโอกาส ศักยภาพและลู่ ทาง โดยใช้
ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–เปรูให้มากขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม
สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดเปรูแก่ภาคเอกชนไทย เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสการค้าและการลงทุน
ในสาขาที่ มี ศั ก ยภาพ อาทิ อุ ต สาหกรรมประมงและแปรรู ป สั ต ว์ น้ า อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมค้าปลีกและ
บริการ31 โดยมุ่งใช้เปรูเป็นประตูสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคที่สาคัญ อาทิ พันธมิตรแปซิฟิค กลุ่มประชาคมแอนเดียน ขณะเดียวกัน สนับสนุนให้เปรูใช้ไทย
เป็นประตูสู่อาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากทาเลที่ตั้งและจุดแข็งในภาคเศรษฐกิจหลายสาขาของไทย
2) การดาเนินการรักษาและพัฒนาตลาด รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขมาตรการ
กีดกันทางการค้า โดยเฉพาะในเรื่ องมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อให้สินค้าไทยสามารถเข้าสู่ ตลาดได้
สะดวกและมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ตลาดเฉพาะ (niche market) เช่น ยุทธศาสตร์ครัว
ไทยสู่ครัวโลก การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งการดาเนินการโดยการสร้าง
พันธมิตรเพื่อเจาะตลาด โดยการควบรวมการขยายการส่งออกและแสวงหาวัตถุดิบไปพร้อมกัน
3) การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทั้งในภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สถานเอกอัครราชทูต
31 มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง, รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทา
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ณ กรุงลิมา สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก และสานักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ณ นครลอสแองเจลิส ที่จะต้องบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนและ
ขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนของไทย รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเปรูที่มี
เครื อข่ายทั้งภายในประเทศและในภูมิภ าค เช่น กลุ่ มธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต Wong/Metro กลุ่ ม
ซุปเปอร์มาร์เก็ต Vivanda/Totus กลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือ Liberatador และเครือ Casa Andina
รวมทั้งบริษัทธุรกิจท่องเที่ยว เช่น Condor Travel
4) การพัฒ นาความร่วมมือ ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะในด้ า นพลั ง งานชี ว ภาพ การแปรรู ป อาหารและสิ น ค้ า เกษตร แร่ ธ าตุ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว
5) โดยที่เปรูเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลติดมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งมีความยาวกว่า
3,000 กิโลเมตร ทาให้เอื้ออานวยต่อการประมง และเปรูเป็นผู้ส่งออกปลาป่นและน้ามันปลามากเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก แต่ยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูป โดยเฉพาะอาหารทะเล
แช่แข็ง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ฝ่ายไทยจะเข้าไปศึกษา สารวจและร่วมลงทุนในภาคธุรกิจนี้ได้ ซึ่งมี
สมาคมการประมงแห่งชาติเปรู (Peru’s National Fishery Association) ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการลงทุนในธุรกิจประมงแปรรูป
6) อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก ของเปรู เนื่ อ งจากเปรู มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ ทอง เงิน ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงควรสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในเปรู ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ภาคอุตสาหกรรมที่เปรูมีขีดความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยการผลิตแร่ในเปรูในช่วงปี 2551–2556 เติบโตถึงร้อยละ 378.9 ต่อปี
และส่งออกขยายตัวร้อยละ 6.2 ต่อปี โดยคาดว่าในอนาคต อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในเปรูยังคงเติบโต
จากการลงทุนทั้งในโลหะพื้นฐานและอัญมณีมีค่า32
7) เนื่ อ งจากปั ญ หาค่ า ขนส่ ง และค่ า ระวางเรื อ ค่ อ นข้ า งสู ง เพราะระยะทางที่
ห่างไกล จึงควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั้งสองฝ่าย สร้างพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการในด้านนี้และหาลู่ทางส่งเสริมการขยายเครือข่ายการขนส่งทางอากาศ
8) การส่งเสริมและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนภาพลักษณ์ของ
สินค้าไทยที่จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า
ที่เป็นของตนเอง คือส่งเสริมทั้ง Country Image และ Individual Brand
9) การแลกเปลี่ยนการเยือนและการจัดคณะผู้แทนทางการค้าและการลงทุน เพื่อ
ส่งเสริมนโยบายการทูตเศรษฐกิจ ที่รวมภาครัฐและภาคเอกชน โดยดาเนินการอย่างเป็นประจาและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม การค้าและการลงทุน ที่ควบคู่ไปกับการใช้การทูตวัฒนธรรม
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความนิยมไทย และนาไปสู่การขยายตลาดและ
32 เรื่องเดียวกัน, น.19.
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โอกาสในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับกระบวนการคิดและทัศนคติ
ของภาคเอกชนไทยให้ตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพของตลาดเปรูด้วยเช่นกัน
10) การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information Center–BIC)
ขึ้น ที่ส ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลิ มา เพื่อช่ว ยสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนชี้ช่องทาง สร้างโอกาส และเตือนภัย แก่ภาคเอกชนไทยและเปรู โดยเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้มีการบูรณาการด้านข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในภาคธุรกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก
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เรื่อง: การดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิ จของไทยต่อเปรูระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 ภายใต้
แผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา พ.ศ. 2555–2559
ผู้ศึกษา: นายนิธิรรุจน์ โผนประเสริฐ
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 7 รหัส 7007 ประจาปี 2558
ประเด็นศึกษา: แม้จะมีความพยายามและการดาเนินงานที่ เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรูอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถิติข้อมูลการค้าสอง
ฝ่ายตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กลับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจาก 762.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน
ปี 2555 เป็น 634.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 16.77 และลดต่อเนื่องเหลือ
579.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 8.55 นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนระหว่าง
กันก็ยังมีอยู่น้อยมาก โดยฝ่ายเปรูได้ข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เพื่อผลิตและจาหน่าย
น้าอัดลมยี่ห้อ “Big Cola” ภายใต้บริษัทอาเจไทย จากัด (Ajethai Co. Ltd.) ขณะที่ภาคเอกชนของ
ไทยที่เข้าไปลงทุน ในเปรู มีเพีย งบริษัท Mega Lifesciences ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของไทย ที่เข้ามาเปิดสานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2551 เพื่อนาเข้ายาและผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมที่ผลิตในประเทศไทยมาจาหน่ายในเปรูและใช้เปรูเป็นฐานในการกระจายไปสู่ประเทศในภูมิภาค
ลาตินอเมริกา
ดังนั้น ผู้เขียนมุ่งที่จะศึกษาว่า ทาไมการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการ
ภูมิภาคลาติอเมริกา พ.ศ. 2555–2559 ในช่วงที่ได้มีการดาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 จึง
ยังไม่สามารถตอบสนองหรือสนับสนุนแนวทางการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
หมวดที่ 1 ประเด็ น ปัญหาและอุ ปสรรคในการดาเนิน นโยบายการทู ตเศรษฐกิ จเพื่ อ ส่ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู
1. ท่ า นเห็ น ว่ า ท่ า ที นโยบาย หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ข องไทยต่ อ เปรู ใ นเรื่ อ งการทู ต เศรษฐกิ จ ได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเพียงพอหรือไม่
อย่างไร
2. ท่านเห็ น ว่าในช่ว งปี 2555–2557 มูล ค่าการค้าและการลงทุนระหว่า งไทยกับภูมิภ าคลาติ น
อเมริกา และระหว่างไทยกับเปรูเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หรือเห็นว่าสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้อีก
หรือไม่อย่างไร
3. ท่านเห็นว่าปัจจัยทางการเมือง ท่าทีและนโยบายของประเทศไทยต่อเปรูมีผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและ
การลงทุนระหว่างไทยกับเปรูหรือไม่ อย่างไร
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4. ท่านเห็นว่าสถานการณ์และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจภายในใด
ของไทยที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการด าเนิ น นโยบายการทู ต เศรษฐกิ จ เพื่ อ ขยายผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของไทยกับเปรู
5. ท่านเห็ น ว่าไทยมีก ฎระเบีย บ มาตรการ หรือกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการดาเนิน
นโยบายการทูตเศรษฐกิจ เพื่อส่ งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ระหว่างไทยกับเปรู
6. ท่านเห็นว่าความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาระหว่างไทยกับเปรูเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
กันหรือไม่ อย่างไร
7. ท่านเห็นว่าการผลิตหรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมใดของไทยที่เป็นอุปสรรคหรือ
โอกาสต่อการขยายการค้าสินค้าเป้าหมายของไทยมายังเปรู
8. ประเด็นอื่นๆ ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดล้อม ที่ท่านเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ
การดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทยกับเปรู
หมวดที่ 2 การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับเปรู
1. ท่านเห็นว่า ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและผลักดันนโยบายการทูตเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไร ที่ช่วย
ให้เกิดผลต่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการดาเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทยกับเปรู เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นา การประชุมหารือระดับสูง
และการประชุมหารือของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ เป็นต้น
2. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูอย่างไร
เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนระหว่างกัน
ข้อชี้แจง
คาถามต่างๆ และคาตอบที่ได้รับมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประกอบการศึกษาส่วน
บุคคลในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 เท่านั้น ซึ่งผู้ศึกษาขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ โดยผู้ศึกษาจะได้นาไปวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปเป็นข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อปรับกลยุทธ์และจัดลาดับความสาคัญเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกระทรวงการ
ต่างประเทศในการดาเนินนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยต่อเปรูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป
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ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– Master of Arts (International Affairs, major in
International Political Economy)
Norman Paterson School of International Affairs
Carleton University, Ottawa, Canada

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2529–2530
พ.ศ. 2530–2532
พ.ศ. 2534–2536
พ.ศ. 2536–2540
พ.ศ. 2540–2543
พ.ศ. 2543–2547
พ.ศ. 2547–2549
พ.ศ. 2549–2552
พ.ศ. 2552–2554
พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง กรมอาเซียน
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมอาเซียน
เลขานุการตรี/เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวง
กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
นักการทูตชานาญการ (ที่ปรึกษา) สานักงานรัฐมนตรี
ที่ปรึกษา/อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา
ประเทศสาธารณรัฐเปรู

