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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผู้ศึกษาเลื อกหั ว ข้อการศึกษาและวิเคราะห์ การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภ าค
ลาตินอเมริกา ปี 2556–2560: กรณีศึกษาการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยไปยัง
ภูมิภาคลาตินอเมริกา เนื่องจากในปี 2556 ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายที่กองลาตินอเมริกา
กรมอเมริ ก าและแปซิ ฟิ ก ใต้ กระทรวงการต่ า งประเทศ ภายหลั ง กลั บ จากประจ าการที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่กระทรวงการต่างประเทศมีดาริที่จะทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา ปี 2555–2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อเดือนสิงหาคม
2555 ผู้ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจานวน 44 หน่วยงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาปี 2556–2560
ผู้ศึกษานากรอบแนวความคิดการประเมินโครงการแบบซิปโมเดล (CIPP Model) และการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis มาวิเคราะห์แผนปฏิบัติการบูรณาการภู มิภาคลาตินอเมริกา ปี 2556–
2560 เพื่อศึกษาว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เคยขยายตัวร้อยละ 58 ในปี
2553 กลับหดตัวลงเหลือร้อยละ 26 ในปี 2554 ร้อยละ 12.9 ในปี 2555 ร้อยละ–1.14 ในปี 2556
และร้อยละ–5.04 ในปี 2557 เป็นผลของการดาเนินการตามแผนยุท ธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา
2559–2560 หรือไม่ และโดยที่การส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เป็นสินค้าส่งออกมีมูลค่าสูง
ที่สุดในรายการสินค้าส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา ผู้ศึกษาได้นามาเป็นกรณีศึกษาโดยใช้
SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยหวังว่า
การศึกษาจะช่วยเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา
ผลการศึกษาสรุปว่าสมมติฐานของแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา 2556–2590 ที่ว่า
ภูมิภาคลาตินอเมริกาให้ความสนใจเอเชียเนื่องจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าหลักและ
ตลาดเดิมยังไม่สามารถฟื้น ตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสหภาพยุโรปกาลังเผชิญ กับวิกฤต
เศรษฐกิจที่ขยายไปทั่วภูมิภาคนั้นถูกต้อง แต่ประเทศเอเชียที่ภูมิภาคลาตินอเมริกาให้ความสนใจคือ
จีนและอินเดีย ไม่ใช่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้รวมทั้งไทย ดังจะเห็นได้จาก การที่บราซิลซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1
ของไทยและผู้ เล่ น ที่ ส าคั ญ (Key player) ในภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก าก าหนดให้ จี น เป็ น หุ้ น ส่ ว น
ยุทธศาสตร์รอบด้าน (comprehensive strategic partnership) นอกจากนี้ อาร์เจนตินาเป็นผู้เล่นหลั ก
และคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในภูมิภาค (รองจากบราซิลและเม็กซิโก) ยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูต
กั บ จี น จากหุ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ เป็ น หุ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ ร อบด้ า น (comprehensive strategic
partnership) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ด้านการค้า จีนเป็นตลาดที่มีความสาคัญต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาอย่างรวดเร็ว ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจซึ่งตลาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหดตัวอย่างมาก ปริมาณการส่งออกของภูมิภาคลาติน
อเมริกาไปจีนกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และจีนเป็นตลาดส่งออกร้อยละ 51 ของการส่งออกของลาติน
อเมริกาไปยังเอเชียและแปซิฟิก และนาเข้าร้อยละ 48 ในขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับภูมิภาค

จ
ลาตินอเมริกากลับ หดตัวลงดังกล่าว อาจเป็นเพราะว่าสินค้าส่งออกของไทยไม่ส ามารถแข่งขันกับ
สินค้าส่งออกของจีน
ผลการวิเคราะห์ SWOT ชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนที่สาคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ คือการขาดการ
เชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ที่ดีกับไทยทั้งทางอากาศและทางทะเล ข้อจากัดด้านภาษาและวัฒนธรรม และ
การขาดความรู้จั กคุ้น เคยระหว่างประชาชน อย่างไรก็ตาม จีนเป็น ประเทศในเอเชียตะวัน ออกที่
ห่างไกลกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ขาดการเชื่อมโยงด้านโลจีสติกส์กับภูมิภาคลาตินอเมริกา และมี
ข้อจากัดด้านภาษาและวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน แต่จีนกลับประสบความสาเร็ จในการส่งออกสินค้าไป
ยังภูมิภาคลาตินอเมริกา ประเด็นดังกล่าวกลับไม่ใช่จุดอ่อนสาหรับจีนเพราะสินค้าจีนมีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก
ผลการศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis การส่งออกรถยนต์ ส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาในระหว่ างปี 2555–2557 ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ถดถอย จนมาติดลบในปี 2557 ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา
เนื่ องจากไทยไม่สามารถกาหนดทิศทางการลงทุนและการตลาดเองได้ แต่ต้องพึ่งพานโยบายจาก
บริษัทแม่ดังนั้น ผลประโยชน์ ที่ได้จากอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ จะตกอยู่กับบริษัท
ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศเป็นหลัก มูลค่าเพิ่มที่ไทยได้รับจากอุตสาหกรรมนี้คือการจ้างงานและ
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางประเภทเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่าเม็กซิโกกาลังเติบโตเป็น
แหล่งผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและจะเป็นคู่แข่งที่สาคัญของไทยในอนาคต
การศึกษาเสนอแนะว่าแผนยุทธศาสตร์ภูมิภ าคลาตินอเมริกาควรกาหนดกลยุทธ์ให้ ไทย
ยกระดับสถานะความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าหลักของไทยในลาตินอเมริกา ได้แก่บราซิล เม็กซิโกและ
ชิ ลี แ ละส่ งเสริ ม การท า FTA ระหว่า งไทยกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคนอกเหนื อ จากเปรูแ ละชิ ลี และ
ยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภูมิภาคลาตินอเมริกา ประกอบด้วยประเทศเอกราช 33 ประเทศ และดินแดนที่ไม่ใช่รัฐ
อิสระ อีก 13 แห่ง โดยมีอาณาเขตครอบคลุมประเทศในอเมริกากลาง แคริเบียน และอเมริกาใต้ มี
จานวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน โดยบราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และประชากรมากที่สุด1
ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ลาตินอเมริกา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง โดยในปี 2554 มี มู ล ค่ าประมาณ 5,646 พั น ล้ านดอลลาร์ ส หรัฐ หรือ คิด เป็ น อั ต ราการ
เจริญเติบโต ร้อยละ 2.7 ซึ่งสูงกว่าสหรัฐที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 2 โดยบราซิล เม็กซิโก
และอาร์เจนตินา เป็นประเทศที่มีขนาด GDP ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค คิดเป็นกว่าร้อยละ 72 ของ GDP
ของภูมิภาค มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ น้ามันดิบ ทองแดง เหล็ก ถ่านหิน และ
แก๊สธรรมชาติ อีกทั้งมีพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
ไทยมีน โยบายมุ่ งขยายความสั มพั น ธ์แ ละความร่ว มมื อ กับ ประเทศในลาติน อเมริก าที่ มี
ศักยภาพสูง เช่น บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เปรู และโคลอมเบีย ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับต้นของไทย
ในลาตินอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ อาทิ ปานามา เวเนซุเอลา คิวบา อุรุกวัย ที่มีศักยภาพรองลงมา
ในการนี้ ไทยได้กาหนดให้บราซิลเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ของไทย
ในภูมิภาคลาตินอเมริกา
ในปี 2557 การค้ารวมระหว่างไทยกับลาตินอเมริกามีมูลค่า 12.445.64 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.73–2.77 ของปริมาณ
การค้าของไทยกับ โลก ประเทศคู่ค้าอันดับต้นของไทย คือ บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี เปรู
เอกวาดอร์ ปานามา และโคลอมเบีย ตามลาดับ
นั บ ตั้งแต่ ปี 2551 วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาซึ่ งเป็ นคู่ ค้ าหลั กและตลาดเดิม ยังไม่
สามารถฟื้น ตัวจากเศรษฐกิจถดถอยและสหภาพยุโรปกาลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ขยายไปทั่ว
ภูมิภาค ทาให้ภูมิภาคลาตินอเมริกาหันมาให้ความสนใจเอเชีย ในขณะเดียวกัน ไทยเล็งหาภูมิภาคใหม่
ที่จะเป็นแหล่งของวัตถุดิบและเป็นตลาดสินค้าอุตสาหกรรมทดแทนตลาดเก่าสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ซึ่งภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็นตลาดใหม่ที่ไทยให้ความสนใจ เช่นเดียวกับภูมิภาคแอฟริกา

1 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, ความสัมพันธ์ไทย–ลาตินอเมริกาและ

แคริบเบียน, 1 มีนาคม 2558.
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1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา ปี 2556–2560
เมื่อปี 2553 กระทรวงการต่ างประเทศได้ ร่ว มกับ หน่ ว ยงานไทยต่างๆ กว่า 30
หน่วยงาน จัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา ระยะเวลา 5 ปี
ระหว่างปี 2555–2559 แผนดังกล่าวเรียกว่าแผนบูรณาการเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมในการให้ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกาหนด
แผนยุ ทธศาสตร์ โดยตระหนั กว่า แผนยุทธศาสตร์จะไม่จากัดเฉพาะมิติต้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แต่ จ ะต้ อ งครอบคลุ ม มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น ความมั่ น คง สาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิชาการและการศึกษา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25552
รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ได้
มอบหมายในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2556 ที่
กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นศูนย์กลาง
การทางานด้านการต่างประเทศ โดยเน้นความสาคัญของการทางานทุกภาคส่วนอย่างมีบูรณาการ
และมอบหมายให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ยุทธศาสตร์รายภูมิภาค3
เดือนมีนาคม 2556 กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาคตามที่อดีตนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยได้เชิญผู้แทนจากทุกภาค
ส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชน มาร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แ ละให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ ร่า งแผนยุ ท ธศาสตร์ รายภู มิ ภ าคทั้ ง 9 ภู มิ ภ าค ที่ ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เรื่องสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในภูมิภาค การปรับบทบาทของไทย การกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน การศึกษา วิชาการ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระดับประชาชน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและนวัตกรรม การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
ภายหลังการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระทรวงได้
ส่งแผนบูรณาการยุทธศาสตร์รายภูมิภาคให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความ
เห็ น ชอบอีกครั้งหนึ่ ง นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่ งให้ ส ถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ให้ข้อคิดเห็นจนได้ข้อสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค
เมื่อวัน ที่ 1 เมษายน 2556 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจานวน 44 หน่วยงาน ได้จัดประชุมแผนยุทธศาสตร์
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ปี 2556–2560 โดยปรับปรุงแผนปฏิบัติการบูรณาการภูมิภาค
2 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา,

เมษายน 2556.
3 ศึกษาเดินทางกลับจากการประจาการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดและปฏิบต
ั ิหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี 2553 และได้มโี อกาสร่วมใน
การร่างแผนยุทธศาสตร์ภมู ิภาคลาตินอเมริกา 2556–2560

3
ลาตินอเมริกาปี 2555–2559 ให้ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น โดยสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ของไทย
ต่อภูมิภาคลาตินอเมริกา 2556–2560 มีดังนี้
1.1.1.1 การพัฒนาศักยภาพในการเป็นตลาดใหม่/แหล่งวัตถุดิบ/ตลาดท่องเที่ยว
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนมีประชากรกว่า 600 ล้านคน และอุดมไปด้วยทรัพยากร/วัตถุดิบที่ไทย
สามารถใช้ในอุตสาหกรรม อาทิ น้ามันดิบ (เวเนซุเอลา บราซิล เม็กซิโก เปรู) ทองแดง (ชิลี และเปรู)
เหล็ก (บราซิล ชิลี และอาร์เจนตินา) ถ่านหิน (โคลอมเบียและอาร์เจนตินา) ก๊าซธรรมชาติ (โบลิเวีย
เวเนซุเอลา และเปรู) และถั่วเหลือง (อาร์เจนตินาและบราซิล) ทั้งนี้ หลายประเทศในลาตินอเมริกามี
ความตกลง FTA กับ สหรัฐ ฯ และสหภาพยุโรป รวมทั้งมีตลาดร่วม MERCOSUR ซึ่งประกอบด้ว ย
บราซิ ล อาร์ เจนติ น า ปารากวั ย อุ รุ ก วั ย และเวเนซุ เอลา และกลุ่ ม พั น ธมิ ต รแปซิ ฟิ ก (Pacific
Alliance) ซึ่งประกอบด้วยเม็กซิโก ชิลี เปรู และโคลอมเบีย
1.1.1.2 แสวงหาความร่วมมือจากการเป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
อาทิ เทคโนโลยีและวิชาการด้านการเกษตร (บราซิล –มันสาปะหลัง, อ้อย, การเลี้ยงวัว/ชิลี–ผลไม้/
อาร์เจนตินา–การเลี้ยงผึ้ง, การปลูกฝ้าย) พลังงานทดแทน (บราซิล –เอทานอล/อาร์เจนตินา–NGV)
ดาราศาสตร์ (ชิลี) วิศวกรรมอวกาศและนิวเคลียร์เพื่อการวิจัยและการแพทย์ (อาร์เจนตินา) เภสัชกรรม
และไบโอเทคโนโลยี (คิวบา) และนิติวิทยาศาสตร์ (อาร์เจนตินา)
1.1.1.3 เสริ ม สร้ างพั น ธมิ ต รในเวที ก ารเมื อ งระหว่ า งประเทศ อาทิ บราซิ ล มี
บทบาทในภูมิภ าคและการเมืองระหว่างประเทศ โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศกาลังพัฒ นาใน
WTO, Rio Group, G–20 และ BRICS มีบทบาทสาคัญในกลุ่ม MERCOSUR ส่วนเม็กซิโกเป็นสมาชิก
OECD NAFTA APEC G–20 เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาได้ให้การสนับสนุนไทย
ในการแลกเสียง/ให้เสียงในการเลือกตั้งในองค์การระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมา
แม้ว่าไทยมีแผนบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกาครอบคลุมทุกมิติและนามาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามการขยายตัวทางการค้าระหว่างไทยกับ
ภูมิภาคลาตินอเมริกามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากสถิติการค้าที่เคยขยายตัวร้อยละ 58 ในปี 2553
กลับลดลงเหลือร้อยละ 26 ในปี 2554 และร้อยละ 12.9 ในปี 2555 และร้อยละ–1.14 ในปี 2556
และร้อยละ–5.04 ในปี 2557 ปริมาณการค้าของไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกาในปี 2555 มีมูลค่า
13,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2556 มีมูลค่า 13,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ
2.73–2.77 ของปริ มาณการค้าของไทยกั บโลก จึงเป็น ที่ น่าสนใจว่ามูล ค่าการค้าระหว่างไท ยกั บ
ภูมิภ าคลาติน อเมริกาเป็ น ผลโดยตรงการดาเนิน การตามแผนปฏิบัติการบูรณาการภู มิภ าคลาติน
อเมริกาหรือไม่
1.1.2 กรณีศึกษาการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของไทยไปยังภูมิภาค
ลาตินอเมริการะหว่างปี 2555–2557
1.1.2.1 ความสาคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของไทย
ปี 2556 ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกกระบะขนาด 1 ตัน อันดับ 1
ของโลก อันดับ 9 ของประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดของโลก (แผนภูมิที่ 1) และเป็นอันดับ 1 ของ
อาเซียน โดยสามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 13 ของโลก ส่งผลให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญ
ของภูมิภาค ซึ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใน
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การประกอบรถยนต์สาเร็จรูปในประเทศ (Original Equipment Manufacturers: OEM) เช่น เบาะ
ล้ อ ประตู ยาง และเหล็ ก เป็ น ต้ น ผู้ ป ระกอบการที่ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ส าหรั บ ทดแทน
(Replacement Equipment Manufacturer: REM) ผู้ประกอบการในส่ วนประกอบในกลุ่ มระบบ
ตั ว ถั ง รถยนต์ (Body Parts) และผู้ ป ระกอบการในส่ ว นประกอบในกลุ่ ม กั น ชน ซึ่ ง เชื่ อ มโยง
อุตสาหกรรมการผลิตตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์กว่า
2,400 ราย แบ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบการไทย 1,850 ราย (เป็ น ผู้ ป ระกอบการ SMEs 1,641 ราย)
ผู้ประกอบการไทยร่วมทุนต่างชาติ 550 ราย มีแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมดกว่า
500,000 คน

แผนภูมิที่ 1 Global Automobile Production Ranking 2013
มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทย
ในปี 2556 สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 754,225.90 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก
รถยนต์ 512,186.40 ล้านบาท เครื่องยนต์มูลค่า 28,353.85 ล้ านบาท ชิ้นส่วนและอะไหล่มูลค่า
19,715.26 ล้ านบาท อุป กรณ์ ยึ ดจับและแม่พิมพ์ มูลค่า 2,636.44 ล้ านบาท และชิ้นส่ วนส าหรับ
โรงงานประกอบรถยนต์ (OEM Parts) 190,386.45 ล้ านบาท และอื่น ๆ 947.49 ล้ านบาท ทั้ งนี้
ตลาดสาคัญในการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
ตามลาดับ4
1.1.2.2 การส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคลาติน
อเมริกาปี 2555–2557
4 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คลังข้อมูล

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, 2558.
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จากการศึกษาสถิติการส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาพบว่า
การส่ งออกรถยนต์ ชิ้น ส่ วนและอะไหล่ รถยนต์เป็นสิ น ค้าส่ งออกหลั กของไทยไปยังภู มิภ าคลาติ น
อเมริกา ในปี 2555 มีมูลค่า 2,835,228,973 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.63 ในปี 2556 มี
มู ล ค่ า 2,893,613,864 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.06 และในปี 2557 มี มู ล ค่ า
2,855,178,466 ดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ –1.33 มูลค่าการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่
รถยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาในระหว่างปี 2555–2557 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ถดถอย จนมา
ติดลบในปี 25575 สะท้อนปัญหาการส่งออกไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ชะลอตัวลงในภาพรวม
ขณะเดียวกัน ก็สะท้อนให้เห็นว่าการส่งออกภาคดังกล่าวยังคงมีศักยภาพในฐานะสินค้าส่งออกหลักที่
นาเงินรายได้เข้าประเทศ การวิจัยนี้ จึงได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ว่า
การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวจะชี้ให้เห็นปัญหาของอุตสาหกรรมการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่
รถยนต์ของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาและอุปสรรคของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการ
ภูมิภาคลาตินอเมริกาในภาพรวม
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา 2555–2560 โดยการนา
CIPP Model และ SWOT Analysis เป็นรูปแบบในการประเมินและวิเคราะห์
1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ การส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยไปยัง
ภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็นกรณีศึกษาโดยใช้ SWOT Analysis
1.2.3 เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์
ภูมิภาคลาตินอเมริกา
1.3 ขอบเขตการศึกษา และวิธีการดาเนินการศึกษา
1.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา 2556–2560 เพื่อหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
1.3.2 วิธีการศึกษา
1) ศึกษาจากข้อมูลสถิติการนาเข้าการส่งออก และข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาจากข้อมูล เชิงประจักษ์ในฐานะที่ผู้ ศึกษามีส่ว นร่ว มในการจัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาปี 2556–2560
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้พิจารณาเป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาให้มีประสิทธิภาพ
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1.5 นิยามศัพท์
ต ล า ด ร่ ว ม อ เม ริ ก า ใ ต้ ต อ น ล่ า ง ( Southern Common Market–MERCOSUR)
ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา
ประชาคมแอนเดี ย น (ANDEAN Community of Nations) ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก 4
ประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย โบลิเวีย เอกวาดอร์และเปรู
สหภาพประชาชาติอเมริกาใต้ (Union de Naciones Suramericanas–UNASUR–Union
of the South American Nations) เป็ น บู ร ณการ MERCOSUR, ANDEAN และ Caricom ของ
ประเทศในแคริบเบียนเข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็น Single Market ต่อไป
ประชาคมแห่งรัฐลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Community of Latin American and
Caribbean States–CELAC) มีส มาชิก 33 ประเทศหรือทุกประเทศในลาตินอเมริกา เป็นเวทีการ
หรือสืบแทน Rio Group
พันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย
เปรู ชิลีและเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งเสริมการค้าเสรี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง
การค้าระหว่างกันและกับภูมิภาคอื่นๆ โดยเน้นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
เวที FEALAC (Forum for East Asia–Latin America Cooperation) เป็ น เวที ห ารื อ
ระหว่างภูมิ ภ าคเอเชี ย และลาติน อเมริกา เพื่ อกระชับความสั มพั น ธ์ในทุ กๆ ด้าน ได้แก่ การเมือ ง
เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม และวิ ช าการ มี ส มาชิ ก ทั้ งสิ้ น 36 ประเทศ โดยมี ก ารประชุ ม ระดั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2556 ที่
บาหลี อิน โดนี เซี ย ซึ่ งไทยได้รั บ ต าแหน่ งประเทศผู้ ป ระสานงานภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวัน ออก ต่ อจาก
อินโดนีเซีย และได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส FEALAC
ครั้ งที่ 15 และกิ จ กรรมคู่ ขนาน ได้ แก่ กิจกรรมด้ านการท่ องเที่ย ว การสั มมนาทางวิช าการ และ
FEALAC Business Forum ระหว่างวันที่ 19–22 สิ งหาคม 2557 ที่ผ่านมา ไทยได้เสนอโครงการ
ต่างๆ ให้ กับ ประเทศสมาชิก โดยมีทั้งทุนฝึกอบรมระยะสั้นและทุนอบรมโครงการบัวแก้วสัมพันธ์
รวมถึงการจัดสัมมนาด้านยาเสพติด เป็นต้น ขณะนี้ คอสตาริกาดารงตาแหน่งผู้ประสานงานภูมิภาค
ลาตินอเมริกาและกาหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19–20 สิงหาคม 2558 ที่กรุงซันโฆเซ คอสตาริกา

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฏี
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้วางกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเรื่องการประเมินโครงการแบบ CIPP Model
CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินผลโครงการที่เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี 2509
(ค.ศ. 1966) โดยนาย Daniel L. Stafflebeam และทีมงานของมหาวิทยาลัย Western Michigan
สหรัฐอเมริกา โดยพัฒนาจากประสบการณ์การประเมินผลโครงการด้านการศึกษาของ Ohio Public
School District ในปี 2514 (ค.ศ. 1971) สตัฟเฟิลบีมและคณะ ได้เขียนหนังสือชื่อ “Educational
Evaluation and Decision Making” หนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะเสนอแนวคิด
และวิธีการทางการวัดและประเมินผลได้อย่างน่าสนใจและทันสมัย6
แนวทางการประเมินโดยใช้ CIPP เน้นเรื่องการตัดสินใจและการใช้ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบสาหรับการบริหารจัดการและการดาเนินโครงการ แนวคิดของ Stafflebeam ข้อมูลเป็นส่วนที่
สาคัญและมีค่าที่สุดที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
Stafflebeam กาหนดประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 4 ประการ
ดังนี้
2.1.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation)–C–หมายถึงการ
ประเมิ น ก่ อ นการด าเนิ น โครงการ เพื่ อ พิ จ ารณาหลั กการและเหตุ ผ ล ความจาเป็ น ในการด าเนิ น
โครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนการดาเนินโครงการ โดยมุ่งตอบคาถามสาคัญคือ ควรจะทาอะไร (What should we
do?) โดยขั้น ตอนนี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรวบรวมวิเคราะห์ ข้ อ มู ล การประเมิ น การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
เป้าหมายของโครงการและลาดับความสาคัญ
2.1.1.2 การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input Evaluation)–I–การประเมิ น ปั จ จั ย
น าเข้าเพื่ อพิ จ ารณาถึ งความเป็ น ไปได้ และความเหมาะสมของโครงการ เพื่ อ ช่ว ยในการตัด สิ น ใจ
เกี่ยวกับ การกาหนดโครงสร้างของการดาเนินโครงการ โดยมุ่งตอบคาถามว่า จะทาอย่างไร (How
should we do?) เกี่ย วข้องกับ ขึ้น ตอนและทรัพ ยากรที่จาเป็นส าหรับการดาเนินโครงการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น งบประมาณ บุคคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา และอื่นๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
และแผนการดาเนินการ

6 จักษวัชร

ศิริวรรณ, ตัวแบบการประเมินโครงการ: ตัวแบบซิป (CIPP Model) [ออนไลน์], 2554, แหล่งที่มา:
https://www.gotoknow.org/posts/440828 [23 กรกฎาคม 2558].
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2.1.1.3 การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation)–P–การศึ ก ษาการ
ดาเนินการตามยุทธวิธีหรือแผนงานนั้นว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ถูกกาหนดไว้หรือไม่ และประเมินหา
ข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการ เพื่อทบทวนและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้
การดาเนินการในระยะต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตอบคาถามว่า การดาเนินโครงการเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ (Are we doing it as planned?)
2.1.1.4 ก ารป ระ เมิ น ผ ล ผ ลิ ต (Product Evaluation)–P–ก ารต รว จ ส อ บ
ประสิทธิผลของโครงการเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณายุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับ เปลี่ยนโครงการ โดยตอบคาถามว่า การดาเนินโครงการได้ผลหรือไม่ (Did the programme
work?)
2.1.2 หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis
SWOT Analysis คื อ การวิ เ คราะห์ โ ดยการส ารวจสภาพการณ์ 2 ด้ า น คื อ
สภาพการณ์ ภ ายในโดยวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อให้ รู้จักตนเอง และสภาพการณ์ ภ ายนอก
เพื่อให้รู้จักสภาพแวดล้อมโดยวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กรดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และการดาเนินการตามกลยุทธ์องค์กรที่เหมาะสม7
การวิเคราะห์แผนบูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา 2555–2560 โดยการใช้เทคนิค
SWOT Analysis จะช่วยให้ทราบว่าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และการดาเนินการตามกลยุทธ์ของแผนฯ มี
ความเหมาะสมและมีการปรับ เปลี่ ยนตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรและการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.1.2.1 องค์ประกอบของ SWOT
S มาจากคาว่า Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
ซึ่งเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน การ
บริหารจัดการ ความคิดริเริ่ม ซึ่งองค์กรจะนามาใช้ประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
หมายถึงการดาเนินภายในที่องค์กรทาได้ดี
W มาจาก Weaknesses ห มายถึ ง จุ ด ด้ อ ยห รื อ จุ ด อ่ อ น ห รื อ ข้ อ
เสียเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ซึ่งองค์กรไม่สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ใน
การทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาสที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกองค์กรที่เอื้ออานวยให้การทางานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ โอกาสแตกต่างจุดแข็งตรงที่
โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน
7 เอกวินิต

พรหมรักษา, SWOT Analysis ด้าน Planning [ออนไลน์], 4 ตุลาคม 2555, แหล่งที่มา:
http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-swot-humphrey-swot-2.html
[23 กรกฎาคม 2558].
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T มาจากคาว่า Threats หมายถึงอุปสรรค ข้อจากัด และสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ขัดขวางการทางานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ บางครั้งการจาแนก
โอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
อาจทาให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น ค่าเงินบาทและคู่แข่ง เป็นต้น
2.1.2.2 ประโยชน์ของ SWOT Analysis
SWOT เป็ น เครื่อ งมื อ ในการประเมิ น สถานการณ์ ส าหรั บ องค์ ก รหรื อ
โครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุป สรรคจากสภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่งจะใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดวิ สั ยทั ศน์และการ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม
1) ใช้ ป ระเมิ น สภาวะแวดล้ อ มและสถานภาพขององค์ ก รโดยเน้ น
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่ แ ละพยายามหลี ก เลี่ ย งภั ย คุ ก คามหรื อ ความเสี่ ย งจาก
สภาพแวดล้ อมภายนอกรวมทั้ งแก้ไขจุด อ่อนขององค์กรด้ว ยเนื่องจากปั จจัย เหล่ านี้มี โอกาสที่ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น
2) นาไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัด ทาแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานให้ประสิทธิภาพและมีโอกาสสร้างความสาเร็จมากขึ้น
3) ทาให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการทางานความก้าวหน้าและ
ขีดจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกันการแทรกแซงการทางานจากปัจจัย
ภายนอก ได้มากขึ้น
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน คาว่า SWOT ย่อมาจาก
ประเด็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ S–Strength (จุ ด แข็ ง ) W–Weakness (จุ ด อ่ อ น) O–
Opportunity (โอกาส) และ T–Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert
Humphrey) ได้น าเทคนิ คนี้ มาแสดงในงานสั มมนาที่มหาวิท ยาลั ยสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษที่
1960–1970
หลักการสาคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสารวจ
จากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารกิจการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
องค์ ก ร ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ในการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และแผนการ
ดาเนินการที่เหมาะสม
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค 2556–25608
2.2.1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคลาตินอเมริกา (ไทยต้องการอะไร)
1) ด้านการเมืองและความมั่นคง
(1) สร้ า งแนวร่ ว มและพั น ธมิ ต รกั บ ลาติ น อเมริ ก า เพื่ อ ร่ ว มมื อ
ปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งไทยสามารถร่วมมือในการต่อรองเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ในกรอบ G–20, WTO และ Cairns Group และสหประชาชาติ
(2) สร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาข้ามชาติร่วมกัน
อาทิ ปัญหายาเสพติด การค้าประเวณีและการค้ามนุษย์
2) ด้านเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน
(1) ลาตินอเมริกาเป็ นตลาดรองรับ สิน ค้าไทย เป็นแหล่ งวัตถุดิบ
สาหรับป้อนอุตสาหกรรมไทย อาทิ น้ามันดิบ (เวเนซุเอลา บราซิล เม็กซิโกและเปรู) ทองแดง (ชิลีและ
เปรู) เหล็ ก (บราซิล ชิลี แ ละอาร์เจนติ นา) ถ่ านหิ น (โคลอมเบี ยและอาร์เจนติน า) ก๊าซธรรมชาติ
(โบลิเวีย เวเนซุเอลาและเปรู) และเป็นแหล่งลงทุนชองไทย
(2) ขยายตลาดท่องเที่ยวของไทย คนลาตินอเมริกามีคนชั้นกลางที่
มีรายได้สูงเพิ่มขึ้นจานวนมาก ซึ่งคนเหล่านี้นิยมเดินทางท่องเที่ยว
3) ด้านสังคม/วัฒนธรรม/ประชาชน
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และ
สร้างความนิยมไทยผ่านทางอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ มวยไทย ให้เป็นที่แพร่หลายใน
ลาตินอเมริกา
4) ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/พลังงาน/นวัตกรรม
แลกเปลี่ ย นทางวิช าการและเทคโนโลยีกับ ประเทศในภู มิภ าคที่ มี
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ
5) ด้านภาพลักษณ์ของไทย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะที่เป็นสังคมประชาธิปไตย มี
เศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคง
6) ด้านความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค
สร้างความเชื่อมโยงกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงด้าน
โลจิสติกส์ทั้งทางอากาศและทางทะเล เพื่อลดอุปสรรคระยะทางที่ห่างไกล
2.2.1.2. เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายทางยุ ท ธศาสตร์ที่ ก าหนดไว้ กรมอเมริ ก าและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศได้ กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1) ด้านการเมืองการเมืองและความมั่นคง

8 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา,

2556.
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการการพบปะหารือระหว่างผู้นาและการเยือน
ระดับสูง
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพันธมิตรทางการเมืองกับประเทศในลาตินอเมริกา
เพื่อให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2) ด้านเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ไทย–เปรู
และไทย–ชิลี ผลักดันการขยายการเจรจา FTA กับประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น โคลอมเบียและ
กลุ่ม MERCOSUR
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในภูมิภาคลาตินอเมริกา
และส่งเสริมการลงทุนของลาตินอเมริกาในประเทศไทย
3) ด้านการศึกษา วิชาการ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน การท่องเที่ยว
ความร่วมมือทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีการสร้างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศไทยใน
สถาบันการศึกษาชั้นนาของลาตินอเมริกาและความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ
ความร่วมมือด้านการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและสินค้าประมง พลังงานและ
พลังงานทดแทน
4) ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการให้ความร่วมมือในด้าน
วิชาการทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ในกรอบ FEALAC OAS APEC และ ASEAN–MERCOSUR
5) การเปิดสานักงานใหม่ในต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ 8 พิ จ ารณ าและศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการเปิ ด
สถานเอกอัครราชทูตในประเทศเป้าหมายที่สาคัญ เช่น โคลอมเบียหรือปานามาเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การอานวยความสะดวกการค้าการลงทุนของไทยในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน
2.3.2 นางสาวพัชรี พุ่มพชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 80
ของวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. ประจาปี 2555 ได้เสนอ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) เรื่องการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของไทยกับ
ประเทศในลาตินอเมริกา: กรณีศึกษาบราซิล ชิลีและเปรู ซึ่งการศึกษาเน้นด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างไทยกับประเทศลาตินอเมริกา 3 ประเทศ คือบราซิล ชิลีและเปรู สรุปได้ ดังนี้
2.3.2.1 การศึกษากล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาปี 2556–2560
แต่แผนยุทธศาสตร์ไม่ใช่ประเด็นหลักของการศึกษา และไม่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ
2.3.2.2 ประเด็น หลั กของการศึกษาคื อ “เพราะเหตุ ใดไทยจึงยังไม่ ส ามารถใช้
โอกาสหรือศักยภาพของภูมิภ าคลาตินอเมริกาได้อย่างเต็มที่ และจะทาอย่างไรที่จะทาให้สามารถ
ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก าที่ จ ะส่ ง ผลให้ ไ ทยสามารถเพิ่ ม พู น
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าของไทยในภูมิภาคดังกล่าวได้มากขึ้น”
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การประเมินผลโครงการ CIPP เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการนามาวิเคราะห์และศึกษา
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการภูมิภาคลาตินอเมริกา 2556–2560 เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางด้าน
ยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่การกาหนดเป้าหมายของแผน การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และการประเมินผล ทั้งนี้ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น
การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)

สภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่
การกาหนดเป้าหมายของแผน

การประเมินปัจจัยนาเข้า
(Input Evaluation)

การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การปฏิบัติตามกลยุทธ์

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

การประเมินผล/มูลค่าการค้า/การลงทุน/
การท่องเที่ยว
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

การนาหลักการ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์แผนหรือองค์กรมีประโยชน์ ทาให้
ทราบถึ ง สถานการณ์ ภ ายในและสถานการภายนอก จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาสและอุ ป สรรค
การวิเคราะห์ นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบถึงการเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ทั้ งที่ เกิด ขึ้ น และแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กรของตน ข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินการต่างๆ ที่
เหมาะสม การน าหลั กการ SWOT Analysis มาใช้วิเคราะห์ ก ารดาเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก าจะได้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง แผน
ยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การประเมินโครงการแบบ CIPP Model
3.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก า 2556–2560 ได้ น าภาพรวมของการ
เปลี่ ยนแปลงที่สาคัญในภูมิภาคและการปรับบาทของไทยต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มาตั้งเป็น
สมมติฐาน ดังนี้
A. ภูมิภ าคลาตินอเมริกาหั น มาให้ ความสนใจกับเอเชีย เนื่องจากสหรัฐ ฯ และ
สหภาพยุ โรปซึ่งเป็ น คู่ค้าหลั กและตลาดเดิมยังไม่สามารถฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและ
สหภาพยุโรปกาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ขยายตัวไปทั่วภูมิภาค
B. ประเทศไทยมีเสถี ยรภาพทางการเมือ งและมี พั ฒ นาการที่ มั่ น คง จึงควรใช้
ประโยชน์จากการที่ภูมิภาคลาตินอเมริกามองเอเชีย โดยผลักดันให้ภูมิภาคลาตินอเมริกาใช้ไทยเป็น
Gateway สู่อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และเป็นหุ้นส่วนของภูมิภาคลาตินอเมริกาใน
เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.1.2 การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation)
เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการว่าจะทาอย่างไร
(How should we do?)
1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการการพบปะหารือระหว่างผู้นาและการเยือนระดับสูง
2) กลยุทธ์ที่ 2 สร้างพันธมิตรทางการเมืองกับประเทศในลาตินอเมริกาเพื่อให้การ
สนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ
3) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ไทย–เปรูและ ไทย–
ชิลีผลักดันการขยายการเจรจา FTA กับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
4) กลยุ ทธ์ที่ 4 ส่ งเสริม ให้ นัก ลงทุ นไทยไปลงทุ นในภู มิภ าคลาติน อเมริกาและ
ส่งเสริมการลงทุนของลาตินอเมริกาในประเทศไทย
5) กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน การท่องเที่ยวและความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรม
6) กลยุ ท ธ์ ที่ 6 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งผู้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ประเทศไทยใน
สถาบันการศึกษาชั้นนาของลาตินอเมริกา และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพ
7) กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในด้านวิชาการทั้งใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะในกรอบ FEALAC OAS APEC และ ASEAN–MERCOSU
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8) กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดสถานเอกอัครราชทู ตในประเทศเป้าหมายที่สาคัญ และ
ศักยภาพสูง เช่น โคลอมเบียหรือปานามา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอานวยความสะดวกการค้า การ
ลงทุนของไทยในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน
3.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
ตารางที่ 1 การประเมินกระบวนการ
กลยุทธ์
กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดัน การแลกเปลี่ยนการเยือนที่สาคัญระหว่างปี 2554–2556
การพบปะหารือ 1. นายวัชระ พรรณเชษฐ์ ผู้แทนการค้าไทยนาคณะผู้แทนภาค เอกชนเยือน
ระหว่างผู้นาและ
ปานามาและคอสตาริกา ระหว่างวันที่ 21–29 มีนาคม 2554
การเยือนระดับสูง 2. นาย Fernando Lugo Mendez ประธานาธิบดีปารากวัย เยือนไทยอย่างไม่
เป็นทางการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
3. นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน
ชิลีและบราซิลอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12–20 สิงหาคม 2555
4. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เอกอัครราทู ต ณ กรุงเวียนนา
เสด็จเยือนอาร์เจนตินาเพื่อเข้าร่วมประชุม Open–ended Intergovernmental
Expert Group Meeting on Standard Minimum Rules of Treatment
for Prisoners ระหว่างวันที่ 10–16 ธันวาคม 2556
5. นาง Maria Angela Holguin Cuellar รั ฐ มนตรี ว่ า การกระท รวงการ
ต่างประเทศโคลอมเบีย เยือนไทยอย่างเป็น ทางการระหว่างวัน ที่ 10–13
กรกฎาคม 2556
6. นาย Sebastian Piñera ประธานาธิ บ ดี ชิ ลี เยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการ
ระหว่างวันที่ 4–5 ตุลาคม 2556
7. นาย Ollanta Humala ประธานาธิ บ ดี เปรู เยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการ
ระหว่างวันที่ 4–6 ตุลาคม 2556
กลยุทธ์ที่ 2 สร้าง การสนับสนุนการสมัคร UNSC ของไทย วาระปี 2017–2018 ไทยมีพันธกรณี
พันธมิตรทาง
กับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา อาทิ
การเมืองกับ
1. บราซิลมีพันธกรณีสนับสนุนการสมัคร UNSC ของไทย วาระปี 2017–2018
ประเทศในลาติน
โดยแลกกั บ การที่ ไทยได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ ส มั ค รจากบราซิ ล ในต าแหน่ ง
อเมริกาเพื่อให้การ
ผู้อานวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งนาย Roberto Carvalho
สนับสนุนไทยในเวที de Azevêdo ได้รับการเลือกตั้งและเริ่มดารงตาแหน่งในวันที่ 1 กันยายน
ระหว่างประเทศ
2556
2. ไทยและเปรูมีพันธกรณีในการแลกเสียงระหว่า งการสมัคร UNSC ของไทย
วาระปี ค.ศ. 2017–2018 (เลือกตั้งปี 2559) กับการสมัครรับเลือกตั้งของ
เปรู วาระปี ค.ศ. 2018–2019 (เลือกตั้งปี 2560)
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กลยุทธ์

กิจกรรม
3. ไทยและชิลีตกลงแลกเสียงในการสมัครสมาชิก UNSC วาระปี ค.ศ. 2017–
2018 ของไทย กั บ การสมั ค รในต าแหน่ งเดี ย วกั น ของชิ ลี ในวาระ ค.ศ.
2014–2015
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม FTA ไทย–Peru ฉบั บ Early Harvest มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 31 ธัน วาคม
การใช้ประโยชน์ 2554 และทั้ ง สองฝ่ า ยได้ บ รรลุ ก ารเจรจาจั ด ท าความตกลง FTA ฉบั บ
จากความตกลง
Comprehensive เมื่ อ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2556 โดยคาดว่า จะสามารถลงนาม
FTA ไทย–เปรูและ ความตกลงได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ส่วน FTA ไทยกับชิลี ทั้งสองฝ่ายได้
ไทย–ชิลี และ
ลงนามความตกลงระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ
ผลักดันการขยาย เนื่องจากความตกลงยังไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาชิลี
การเจรจา FTA กับ
ประเทศที่มี
ศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม 1. การลงทุนของลาตินอเมริกาในไทย
ให้นักลงทุนไทยไป
1.1 นักลงทุนชาวบราซิลถือหุ้นนิติบุคคลจดทะเบียนในไทย 33 ราย เป็น
ลงทุนในภูมิภาค
มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านบาท และบริษัทร่วมทุนระหว่างบราซิล
ลาตินอเมริกาและ
กั บ สหรั ฐ ฯ ชื่ อ Asian Production & Services Ltd. ซึ่ ง ผลิ ต wire
ส่งเสริมการลงทุน
assembly จ านวน 1 โครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
ของลาตินอเมริกา
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุ น ที่ จังหวัด นครราชสี ม า
ในประเทศไทย
ระหว่า งปี 2513–2553 โดยมี มู ล ค่ า ลงทุ น 3 ล้ า นบาท และบริษั ท
Interman จากัด ภายใต้ Jacto Group ได้เข้ามาลงทุนเพื่อผลิตเครื่อง
พ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง
1.2 อาร์เจนตินา–บริษัท Sadesa เข้ามาลงทุนในกิจการฟอกหนังที่จังหวัด
อยุ ธยาเป็ นเวลากว่า 10 ปี และได้ขยายโรงงานอีก 2 แห่ ง ที่อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการ
ลงทุนแห่งเดียวของอาร์เจนตินาในไทย
1.3 เม็กซิโก–(1) บริษัท CEMEX ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ เข้ามาลงทุนใน
ไทยโดยตั้งอยู่ที่สระบุรี (2) บริษัท METALSA ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุก
(3) บริ ษั ท Kidzania เปิ ด บริ ก ารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละความบั น เทิ ง
สาหรับเด็กในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 และ (4) [บริษัท
GERSA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆ
1.4 เปรู–บริษัท อาเฆไทย จากัด (Ajethai Co., Ltd) ของเปรู ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจ าหน่ ายน้ าอั ด ลม ภายใต้ ชื่ อ “Big Cola” ซึ่ งมี โ รงงานตั้ งอยู่ ที่
จังหวัดชลบุรี มีวงเงินลงทุน ๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการผลิตเพื่อ
จ าหน่ า ยในประเทศและส่ งออกไปยั งภู มิ ภ าคเอเชี ย ทั้ งนี้ ไทยเป็ น
ประเทศแรกในเอเชียที่บริษัทฯ ได้เข้ามาลงทุน ผลประกอบการของ
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บริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
1.5 ชิลี–บริษัท Sigdo Koppers ผลิตลูกเหล็กสาหรับอุตสาหกรรมเหมือง
แร่ และบริษัท Soquimich ผลิตปุ๋ย
1.6 คิว บา–บริษัท CIMAB S.A. ซึ่งเป็น บริษัท ผลิ ตยาภายใต้การดูแลของ
รัฐบาลคิวบาร่วมลงทุน (joint venture) กับบริษัท Siam Bioscience
จากัดของไทย โดยในปี 2558 จะมีการส่งผ่านเทคโนโลยีจากคิวบามา
ไทย ซึ่งเป็ นผลจากความตกลงเพื่ อพั ฒ นาความร่วมมือ ระหว่างสอง
บริ ษั ท ในการพั ฒ นายากลุ่ ม Bio–pharmaceutical ส าหรั บ รั ก ษา
โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง ข้ออักเสบเรื้อรัง และอาการแพ้ภูมิตัวเอง
2. การลงทุนของไทยในลาตินอเมริกา
2.1 ปลายปี 2556 บริษัท ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับบริษัท
BG Group ของอังกฤษ และได้รับสัมปทานในการสารวจและขุดเจาะ
น้ามันในแหล่งน้ามันนอกชายฝั่งรัฐรีโอเดจาเนโรของบราซิล
2.2 บริ ษั ท แคล–คอมพ์ อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (มหาชน)
(Cal–Comp Electronics (Thailand) PLC) เป็นบริษัทไทยรายแรกที่
เข้าไปลงทุนและเปิดโรงงานที่เมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัสตั้งแต่ปี 2554
เพื่อผลิ ตชิ้น ส่ วนคอมพิ วเตอร์ ฮาร์ดดิส แผงวงจรคอมพิ ว เตอร์ และ
กล่องรับ สัญญาณดาวเทียม โดยจ้างงานชาวบราซิล 1,500 คน และ
ชาวไทย 100 คน และก าหนดเปิ ด โรงงานเพิ่ ม อี ก 1 แห่ งในเดื อ น
กันยายน 2557 บริษัทฯ มีรายได้ตลอดปี 2555 จานวน 12,000 ล้านบาท
2.3 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ
โรงแรม 2 แห่งในบราซิล ได้แก่ Tivoli ที่นครเซาเปาลู และ Tivoli ที่
เมืองซัลวาดอร์ รวมทั้งการให้บริการแบรนด์สปา Anantara เมื่อเดือน
มกราคม 2558
2.4 บริษัทอินโดรามาไทย ลงทุนในสาขาใยสังเคราะห์และแปรรูปพลาสติก
ที่เม็กซิโก
2.5 ร้านอาหารไทย Royal Thai ที่เมืองเมเดยินซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแห่ง
เดียวในโคลอมเบียเปิดเมื่อปี 2552 โดยมีเจ้าของและแม่ครัวเป็นคนไทย
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม 1. การท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ใน
ในปี พ.ศ. 2555 นักท่องเที่ยวชาวลาตินอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ระดับประชาชน
ที่ประเทศไทย จานวนประมาณ 100,000 คน โดยเป็นชาวบราซิลมากที่สุด
การท่องเที่ยว และ
จานวน 30,000 คน และในปี 2557 นักท่องเที่ยวชาวลาตินอเมริกาเดินทาง
ความร่วมมือทาง
มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยประมาณ 131.000 คน เพิ่ ม ขั้ น กว่ า ปี 2556
วัฒนธรรม
ประมาณร้อยละ 31 โดยเป็นชาวบราซิลมากที่สุดจานวนประมาณ 48,000
คน รองลงมาได้แก่ อาร์เจนตินา 22,121 คน เม็กซิโ ก 17,274 คน และชิลี
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2.

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม 1.
ให้มีการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประเทศไทยใน
สถาบันการศึกษา
ชั้นนาของลาติน
อเมริกา
2.
3.

4.

16,014 คน
วัฒนธรรมและกีฬา
- มวยไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในบราซิลและเริ่มเป็นที่นิยมในโคลอมเบีย
และชาวโคลอมเบี ย เดิ น ทางมาฝึ ก หั ด มวยไทยที่ ป ระเทศไทย ล่ า สุ ด
โรงเรียนสอนฝึกหัดมวยไทยโบราณรามเกียรติ์ในโคลอมเบียได้จัดสัมมนา
การไหว้ค รูม วยไทยภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ให้ กั บ นั ก เรีย นและสมาชิ ก
International Muay Thai Academy เมื่อวันที่ 15 กุมภาพั นธ์ 2558
ซึ่งมีการสอนเทคนิคพื้นฐานและเคล็ดลับการชกมวยโบราณคาดเชือก
- ไทยและคิวบามีความร่วมมือด้านกีฬาที่ใกล้ชิด โดยรัฐบาลคิวบาได้ส่งผู้
ฝึกสอนกีฬ ามวยสากลมาฝึ กสอนนักกีฬ าไทย รวมทั้ งให้ ทุ นการศึกษา
นักเรียนไทยไปศึกษาในสถาบันกีฬาคิวบา ในด้านต่างๆ เช่น ว่ายน้า ยูโด
ปัจจุบันมีนักเรียนไทยที่ได้รับทุนจานวนรวม 5 คน ล่าสุด สมาคมมวย
สากลแห่งประเทศไทยประสงค์ที่จะเชิญนักมวยสากลสมัครเล่นคิวบามา
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นที่พัทยา ในเดือนเมษายน 2558
กระทรวงการต่างประเทศได้จัด ทาโครงการ Thai Corner กับมหาวิทยาลัย
2 แห่งในบราซิล ได้แก่ Catholic University of Brasilia และ University
of Brasilia นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ย ของทั้ งสองฝ่ ายได้จัด ท าความตกลง
ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน อาทิ (1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กั บ University of Sao Paulo แ ล ะ University of Brasilia (2 ) ม .
เกษ ตรศาสตร์ กั บ Federal University of Santa Maria ของรั ฐ Rio
Grande do Sul และ (3) ม.ธรรมศาสตร์ กับ University of Brasilia
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุง เม็ ก ซิ โก ด าเนิ น โครงการไทยศึ ก ษา (Thai
Studies Program) เพื่ อ แลกเปลี่ ยนการเยือ นของนั ก วิช าการระหว่างกั น
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 และอยู่ระหว่างการพิจารณากิจกรรม ในปี 2558
กระทรวงฯ ได้ดาเนินโครงการ Thai Corner ที่มหาวิทยาลัยของโคลอมเบีย
จานวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Jorge Tadeo Lozano ที่กรุงโบโกตา
เมื่อ วัน ที่ 15 มกราคม 2557 และมหาวิท ยาลั ย Pontificia Universidad
Javeriana ที่กรุงโบโกตา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 (2) รัฐบาลโคลอมเบียให้
ทุนมัคคุเทศก์ไทยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาสเปนสาหรับมัคคุเทศก์จาก
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกภายใต้ ก รอบ FEALAC ที่ โ คลอมเบี ย เป็ น ปี ที่ 3
ติดต่อกันในปี 2558
กระท รวงก ารต่ างป ระเท ศ ได้ ด าเนิ น โค รงการ Thai Corners ใน

9 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, ความสัมพันธ์ไทย–ลาตินอเมริกาและ

แคริบเบียน, 1 มีนาคม 2558.
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กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม
และใช้ประโยชน์
จากการให้ความ
ร่วมมือในด้าน
วิชาการทั้งในกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคี
โดยเฉพาะในกรอบ
FEALAC OAS
APEC และ
ASEAN–
MERCOSUR

กลยุทธ์ที่ 8
พิจารณาและศึกษา
การเปิดสถาน
เอกอัครราชทูตใน
ประเทศเป้าหมายที่
สาคัญและศักยภาพ
สูง เช่น โคลอมเบีย
หรือปานามา เพื่อ
กระชับ
ความสัมพันธ์
ทางการทูตและการ
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มหาวิทยาลั ย อาร์เจนติน า 4 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยแห่ งชาติ La Plata
(National University of La Plata–UNLP) ปี 2554 มหาวิ ท ยาลั ย คาธอลิ ก
แ ห่ งค อ ร์ โด บ า (Catholic University of Cordoba–UCC) ปี 2 5 5 5
มหาวิ ท ยาลั ย คาธอลิ ก แห่ ง อุ รุ ก วั ย (Catholic University of Uruguay–
UCU) มหาวิท ยาลั ยคาธอลิ กแห่ งซั ล ตา (Catholic University of Salta–
UCASAL) ปี 2556 และมหาวิทยาลัย Torcuato Di Tella ในปี 2557 และ
อยู่ ในระหว่างการเตรียมการเปิ ด Thai Corner แห่ งที่ 5 ในมหาวิท ยาลั ย
แห่งใหม่ในอาร์เจนตินาในเดือนสิงหาคม 2558
1. โครงการกรอบความร่ว มมื อ ระหว่างเอเชี ยตะวัน ออกและลาติ น อเมริก า
(Forum for East Asia and Latin American Cooperation–FEALAC)
อาทิ การอบ รมห ลั ก สู ต ร Tourism Management การป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นยาเสพติ ด โครงการฝึ ก อบรมด้ า นการลดความยากจน
(Poverty Reduction) การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างสมาชิก FEALAC โดยมีประเทศลาตินอเมริกาเข้า
ร่วม อาทิ บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา โคลัมเบีย เวเนซุเอลาและโบลิเวีย
2. การจั ด ห ลั ก สู ต รอบ รม น าน าช าติ (Annual International Training
Course: AITC) ส าหรั บ ประเทศในภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก าของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ชื่อเดิมคือสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นา
ระหว่างประเทศ หรือ สพร) ในสาขาที่ฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ หลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ความมั่ น คงด้ านอาหาร และการสาธารณสุ ข
โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ซึ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ประมงและ SMEs และ
Sufficiency Economy and Universal Health Coverage โดยประเทศ
ลาติน อเมริกาที่เข้าร่วม อาทิ เม็กซิโก อาร์เจนตินา โคลัมเบีย เวเนซุเอลา
เอกวาดอร์ และโบลิเวีย
กระทรวงการต่ า งประเทศอยู่ ใ นระหว่ า งการประชุ ม พิ จ ารณาเปิ ด สถาน
เอกอัครราชทูตไทยแห่งใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเลือกระหว่างโคลัมเบีย
กับปานามา
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ลงทุนของไทยใน
ภูมิภาคอเมริกา
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3.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
การตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการว่า การดาเนินโครงการได้ผลหรือไม่ (Did
the programme work?)
การประเมินกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าซึง่ สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ดังนี้
1) การค้าระหว่างไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกามีแนวโน้มลดลง จากสถิติการค้าที่
เคยขยายตัวร้อยละ 58 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ 26 ในปี 2554 และร้อยละ 12.9 ในปี 2555
และร้อยละ–1.14 ในปี 2556 และร้อยละ–5.04 ในปี 2557 ปริมาณการค้าของไทยกับภูมิภาคลาติน
อเมริกาในปี 2555 มีมูลค่า 13,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2556 มีมูลค่า 13,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2557 มีมูล ค่า 12.445.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีสั ดส่วนเพียงร้อยละ 2.73–2.77 ของ
ปริมาณการค้าของไทยกับโลก
2) แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา กาหนดให้มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย
กับภูมิภาคลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2560 อย่างไรก็ตาม การค้า
ในปี 2556 มีมูล ค่าเพีย ง 13,106 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ไม่ ถึงครึ่งหนึ่งของปริม าณการค้ าสองฝ่ ายที่
ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนฯ
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3.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา2556–2560
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา2556–2560
จุดแข็ง
1. ขนาดของตลาด ประเทศไทยมี จานวนประชากร 66.7 ล้านคน และการที่ไทย
(Strengths)
จะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 จะทาให้
ขนาดของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านคน เท่ากับขนาดตลาดของลาตินอเมริกา
ซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน
2. ทาเลที่ตั้ง ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมทั้งทาง
บกและทางอากาศ จากแหล่ ง ทาเลที่ตั้งในภูมิภ าคอาเซียน รวมไปถึงแหล่ ง
ทาเลที่ตั้งในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(Greater Mekong Sub–region: GMS) ซึ่งทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน
3. ด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
ได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ โลก ไทยได้ รั บ รางวั ล ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว Grand
Travel Award Stockholm ประจ าปี 2554 (ค.ศ. 2011) สาขาประเทศ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9
จุดอ่อน
1. ขาดการเชื่อมโยง (Connectivity) ด้านโลจีสติกส์ที่ดีกับไทยทั้งทางอากาศและ
(Weaknesses)
ทางทะเล ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ การค้ าและการท่ อ งเที่ ย วระหว่ างไทยกั บ ลาติ น
อเมริกามีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวก
2. ข้อจากัดด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ประเทศในลาตินอเมริกาใช้ภาษา
สเปนและโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ในขณะที่ภาคธุรกิจไทยยังขาดบุคคลากร
ที่เชี่ยวชาญในภาษาดังกล่าว
3. ขาดความคุ้นเคยและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและการไม่มีชุมชนไทย
ในประเทศลาตินอเมริกาที่เข้มแข็ง
โอกาส
1. ลาติ น อเมริ ก ามี ค วามมั่งคั่ งของทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละเป็ น แหล่ งวัต ถุ ดิ บ
(Opportunities) สาหรับอุตสาหกรรมไทย
2. ลาตินอเมริกาเป็นตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
3. ภูมิภาคลาตินอเมริกาหันมาให้ความสนใจกับเอเชีย เนื่องจากสหรัฐฯ และสหภาพ
ยุ โรปซึ่ งเป็ นคู่ ค้ าหลั กและตลาดเดิ มยั งไม่ สามารถฟื้ นตั วจากสภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย และสหภาพยุโรปกาลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ขยายตัวทั่วภูมิภาคไทย
จึ งควรใช้ โอกาสที่ ภู มิ ภาคลาติ นอเมริ กามองเอเชี ย ผลั กดั นให้ ภู มิ ภ าคลาติ น
อเมริกาใช้ไทยเป็น Gateway สู่อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
4. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับเปรูฉบับ Comprehensive บรรลุการ
เจรจาเมื่อวันที่ 5 ตุล าคม 2556 และคาดว่าทั้งสองฝ่ ายจะสามารถลงนาม
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ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา2556–2560
ความตกลงได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 และความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
ไทยกับชิลี ลงนามเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากยังไม่
ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาชิลี
5. ภูมิภาคลาตินอเมริกามีความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
6. ลาติ น อเมริ ก าเป็ น พั น ธมิ ต รของไทยในเวที ก ารเมื อ งระหว่างประเทศ อาทิ
WTO, OECD, Rio Group, G–20, Cairns Group, APEC และสหประชาชาติ
ซึ่งประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาได้ให้การสนับสนุนไทยในการแลกเสียงและ
ให้เสียงในการเลือกทั้งในองค์กรระหว่างประเทศ
อุปสรรค
1. หลายประเทศในลาตินอเมริกามีนโยบายกีดกันทางการค้าที่เป็นมาตรการด้าน
(Threats)
ภาษีและไม่ใช่ภาษี มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือนโยบาย
ตรึงราคาเพื่อปกป้องผู้บ ริโภคภายในประเทศ บางประเทศดาเนินนโยบาย
ชาตินิยมต่อต้านการลงทุนของต่างประเทศ
2. บางประเทศในลาตินอเมริกามีนโยบายสังคมนิยมและชาตินิยมสุดขั้ว ซึ่ งอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน อาทิ เวเนซุเอลา
โบลิเวีย ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่นน้ามันและแร่ธาตุอื่นๆ จานวนมาก
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis อุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis อุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
จุดแข็ง
1. ผู้ป ระกอบรถยนต์รายใหญ่ ของโลกทั้งญี่ ปุ่น อาทิ โตโยต้า ฮอนดา หรือค่าย
(Strengths)
รถยนต์ ตะวันตก อาทิ กลุ่มเจนเนอรัลมอเตอร์ส และฟอร์ด มาสร้างฐานการ
ผลิตที่ประเทศไทยเพื่อจาหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ ทาให้
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนของไทยมีความแข็งแกร่ง
2. ไทยมีกาลังการผลิตรถยนต์สูงกว่าความต้องการการบริโภคภายในประเทศ จึงมี
ก าลั งการผลิ ต เหลื อ ส าหรั บ การส่ ง ออก อี ก ทั้ งไทยได้ เปรี ย บเรื่ อ งที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีนและเชื่อมต่อไป
ยังเอเชียใต้ ไทยจึงเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ของ
ภูมิภาค
จุดอ่อน
1. ผู้ ป ระกอบการประกอบรถยนต์ ข องไทยส่ ว นใหญ่ เป็ น บริ ษั ท ข้ า มชาติ ซึ่ ง มี
(Weaknesses)
บทบาทส าคัญ ในการกาหนดนโยบาย ทาให้ นโยบายความร่ว มมือ เช่น การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่ วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเกิดขึ้นได้ยากและจะ
ถ่ายทอดเฉพาะบริษัทในเครือเท่านั้น
2. ไทยไม่ได้เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
การพั ฒ นาและออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ เป็ น ของบริษั ท แม่ ในต่ างประเทศ จึ งไม่
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3.
โอกาส
1.
(Opportunities)
อุปสรรค
(Threats)

1.

2.

สามารถกาหนดทิศทางในการลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิ้นส่วนจะตกอยู่กับบริษัทต่างชาติเป็นหลัก
การพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงราวๆ ร้อยละ
50–60 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด โดยเฉพาะเหล็ก
ไทยมีความร่วมมือในโครงการ ASEAN Industrial Cooperation (AICO) และ
AFTA (ASEAN Free Trade Area) และรั ฐ บาลไทยพร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น และมีโอกาสในการส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นสูงขึ้น
ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นของไทยเกื อ บทั้ ง หมดเป็ น การลงทุ น จาก
ต่างประเทศซึ่งมีโอกาสย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้และได้หวัน
เนื่องจากประเทศเหล่านี้ดาเนินนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วย
นโยบายที่เอื้อต่อการลงทุน
การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากคู่แข่งสาคัญเช่น ประเทศจีนและเม็กซิโก

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 สรุปผลการศึกษาเชิงกรอบแนวความคิด
กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศได้นาการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในภูมิภาคลาตินอเมริกาและ
บทบาทของไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคดังกล่าวมากาหนดเป็นสมมติฐาน ดังนี้
A. อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในภูมิภ าค–ภูมิภ าคลาตินอเมริกาหั นมาให้
ความสนใจกับเอเชีย เนื่องจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าหลักและตลาดเดิมยังไม่สามารถ
ฟื้น ตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสหภาพยุโรปกาลั งเผชิญ กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ขยายไปทั่ว
ภูมิภาค
B. ไทยมีบทบาทอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคดังกล่าว–ประเทศไทยมี
เสถียรภาพทางการเมืองและมีพัฒนาการที่มั่นคง (สภาพการเมืองไทยในปี 2556) ประเทศไทยจึงควร
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการที่ ภู มิ ภ าคลาติ น อเมริก ามองเอเชี ย โดยผลั กดั น ให้ ล าติ น อเมริก าใช้ ไทยเป็ น
Gateway สู่อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และเป็นหุ้นส่วนกับภูมิภาคลาตินอเมริกาใน
เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ศึกษามีความเห็น ดังนี้
4.1.1.1 ภูมิภาคลาตินอเมริกาให้ความสนใจเอเชียเนื่องจากสหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าหลักและตลาดเดิมยังไม่สามารถฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสหภาพยุโรป
กาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ขยายไปทั่วภูมิภาคจริง แต่เอเชียที่ภูมิภาคลาตินอเมริกาให้ความสนใจ
คือ จีนและอินเดีย ไม่ใช่ประเทศเอเชียอื่น เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้รวมทั้งไทย
4.1.1.2 แผนยุ ท ธศาสตร์ภู มิ ภ าคลาติน อเมริก าก าหนดให้ บ ราซิล เป็ นประเทศ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา แต่บราซิลไม่เคยตอบ
รับ ไทยในประเด็น ดังกล่ าว แต่กาหนดให้ จีนเป็น หุ้ น ส่ ว นยุท ธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive
Strategic Partnership) ของบราซิ ล นอกจากนี้ อาร์ เจนติ น าเป็ น อี ก ประเทศหนึ่ ง ในภู มิ ภ าคที่
ยกระดับความสั มพัน ธ์ทางการทูตกับจีนจากหุ้นส่ วนยุทธศาสตร์เป็นหุ้นส่ วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
(Comprehensive Strategic Partnership) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 255810
4.1.1.3 จีนเป็นตลาดที่มีความสาคัญต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาอย่างรวดเร็ว ในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งตลาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหดตัวอย่างมาก ปริมาณการส่งออกของภูมิภาค
10 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย–

อาร์เจนตินา, กุมภาพันธ์ 2558.
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ลาตินอเมริกาไปจีนกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และจีนเป็นตลาดส่งออกร้อยละ 51 ของการส่งออกของ
ลาตินอเมริกาไปยังเอเชียและแปซิฟิก และนาเข้าร้อยละ 48

แผนภูมิที่ 2 ประเทศคู่ค้าหลักของลาตินอเมริกา ช่วงปี ค.ศ. 2008–2009 และ 2009–2010
ที่มา: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
4.1.1.4 การส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาซึ่งเคยขยายตัวร้อยละ 58
ในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ 26 ในปี 2554 และร้อยละ 12.9 ในปี 2555 และร้อยละ–1.14 ในปี
2556 และร้อยละ–5.04 ในปี 2557 ไม่ใช่เป็นเพราะไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกาขาดการเชื่อมโยง
(Connectivity) ด้านโลจีสติกส์ ระยะทางหรือความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่เป็นเพราะ
สินค้าส่งออกของไทยไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจีน
4.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกาปี 2556–
2560 โดยใช้ SWOT Analysis และข้อคิดเห็น
4.1.2.1 จุดแข็ง (Strengths)
1) จุดแข็งของไทยในการเข้าร่วมการที่ ไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 จะทาให้ขนาดของตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านคน เท่ากับ
ขนาดตลาดของลาตินอเมริกาซึ่งมีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน ประเทศในภูมิภ าคลาติน
อเมริกาที่ให้ความสนใจกับจุดแข็งนี้ คือ บราซิลและชิลี โดยบราซิลเข้าเป็นภาคี Treaty of Amity
and Cooperation in Southeast Asia (TAC) เมื่ อ ปี 2554 แต่ บ ราซิ ล สนใจประเทศอาเซี ย น 2
ประเทศ คือ อินโดนีเซียกับเวียดนาม ส่วนชิลีอยู่ในระหว่างการพิจารณาการเข้าเป็นภาคี TAC และ
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับไทย
2) การท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งชองไทยอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอั ต ราที่ สู ง โดยในปี 2557 นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวลาติ น อเมริก าเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศไทยประมาณ 131,000 คน เพิ่มขั้นกว่าปี 2556 ประมาณ ร้อยละ 31 โดยเป็นชาวบราซิล
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มากที่สุดจานวนประมาณ 48,000 คน รองลงมาได้แก่ อาร์เจนตินา 22,121 คน เม็กซิโก 17,274 คน
และชิลี 16,014 คน ตามลาดับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
4.1.2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
การขาดการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ที่ดีกับไทยที่ดีทั้งทางอากาศและทาง
ทะเล ข้อจากัดด้านภาษาและวัฒนธรรม และขาดความรู้จักคุ้นเคยระหว่างประชาชน อย่างไรก็ตาม
จีนเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่ห่างไกลกับภูมิภาคลาตินอเมริกาและขาดการเชื่อมโยงด้านโลจี
สติกส์เช่นกัน แต่จีนประสบความสาเร็จในการค้าขายกับลาตินอเมริกา ประเด็นเหล่านี้ไม่ ใช่จุดอ่อน
สาหรับจีนเพราะสินค้าจีนมีความสามารถในการแข่งขัน
4.1.2.3 โอกาส (Opportunities)
1) ภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก าหั น มาให้ ค วามสนใจกั บ ประเทศเอเชี ย 2
ประเทศคือ จีนกับอินเดีย
2) ความตกลงการค้ าเสรีระหว่างไทยกับ เปรูฉบั บ Comprehensive
และความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลีซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้
4.1.2.4 อุปสรรค (Threats)
บราซิ ล และอาร์เจนติ น าเป็ น ตั ว อย่ า งของประเทศในลาติ น อเมริก ามี
นโยบายกีดกัน ทางการค้าที่เป็ น มาตรการด้านภาษีและไม่ใช่ภ าษี มาตรการปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศหรือนโยบายตรึงราคาเพื่อปกป้องผู้บริโภคภายในประเทศ
4.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์
1) จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ของไทยมี
ที่มาจากประเด็นเดียวกันคือ ผู้ประกอบรถยนต์รายใหญ่ของโลกทั้งญี่ปุ่นและประเทศตะวันตกมาสร้าง
ฐานการผลิตในไทยเพื่อการจาหน่ายทั้งในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศทาให้อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรถยนต์แข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะเดียวกันจุดอ่อนก็คือไทยไม่สามารถกาหนดทิศ
ทางการลงทุ น การตลาดเองได้ ต้ อ งพึ่ ง พานโยบายจากบริ ษั ท แม่ ดั ง นั้ น ผลประโยชน์ ที่ ได้ จ าก
อุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์จะตกอยู่กับบริษัทผู้ประกอบการชาวต่างประเทศเป็นหลัก
มูลค่าเพิ่มที่ไทยได้รับ จากอุตสาหกรรมนี้คือ การจ้างงานและการผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์บางประเภท
เท่านั้น11
2) สรุปได้ว่าการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์เป็นสินค้าส่งออกหลัก
ของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา ในปี 2555 มีมูลค่า 2,835,228,973 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 49.63 ในปี 2556 มีมูลค่า 2,893,613,864 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 และในปี
2557 มี มู ล ค่ า 2,855,178,466 ดอลลาร์ ส หรัฐ หรือลดลงร้อ ยละ–1.33 มู ล ค่ าการส่ งออกรถยนต์
อุปกรณ์เป็นและส่วนประกอบของไทยไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาในระหว่างปี 2555–2557 เพิ่มขึ้นใน
11 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในตลาดโลก,

การสัมมนากลุม่ ย่อย (Focus Group) ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม, วันที่ 24 มิถุนายน 2545.
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อัตราที่ถดถอย จนมาติดลบในปี 2557 ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา
แต่เป็นนโยบายด้านการตลาดของบริษัทแม่ที่มาลงทุนในประเทศไทย
3) แนวโน้มการแข่งขันทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลกได้มา
ถึงจุดเปลี่ย นภายใต้กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม การประหยัดพลังงาน และการลดสภาวะโลกร้อน
ตลาดรถยนต์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์ที่มีขนาดเล็กลง ทาให้ต้องมองหาฐานการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่า
ส่งผลให้ประเทศเม็กซิโกกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสาคัญอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เพราะเป็น
ประตูสู่ตลาดอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เนื่องจากต้นทุนต่า แรงงานมีฝีมือ มีที่ตั้งอยู่ติดกับตลาด
ยานยนต์ขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีแหล่งผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ตั้งอยู่บริเวณภาค
กลางของเม็กซิโก ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการขนส่งรถยนต์ไปสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทผลิ ต
รถยนต์หลายแห่งได้ขยายฐานการผลิตไปที่เม็กซิโกแล้ว ได้แก่ ออดี้ เจนเนอรัลมอเตอร์ส และฟอร์ด
มอเตอร์ เป็นต้น ในอนาคตเม็กซิโกจะเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
4) ชิ้นส่วนรถยนต์สาหรับรถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถปิกอัพ) ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่น
(Product Champion) ของไทยและผู้ ป ระกอบการในประเทศไทยน่ า จะมี ศั ก ยภาพแข่ ง ขั น ใน
ตลาดโลกได้
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคลาตินอเมริกา 2556–2560 มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีข้อแนะนาเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ไทยควรเสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับบราซิลในฐานะประเทศหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์และขยายการเป็ น หุ้ น ส่วนทางยุทธศาสตร์กับชิลี เปรู และเม็กซิโก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม็กซิโกซึ่งกาลังจะก้าวขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา12
2) ส่งเสริมให้ป ระเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาเข้ามามีบทบาทในอาเซียน อาทิ
การเข้ า เป็ น ภาคี Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) เช่ น เดี ย วกั บ
บราซิลและชิลี และผลักดันให้ใช้ไทยเป็น Gateway สู่อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)

12 นาย Jorge Chen เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจาประเทศไทยได้แจ้งอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกในระหว่าง

การหารือเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ว่าปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเม็กซิโกมีจานวน 4.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี (สถิติทางการของรัฐบาลเม็กซิโก) ซึ่งกลายเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับ
ประเทศลาตินอเมริกาทั้งหมด สูงกว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับบราซิลที่เคยเป็นอันดับหนึ่ง และเห็นว่าไทยจะเป็น
คู่ค้าที่สาคัญที่สุดของเม็กซิโกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้ (ที่มา: กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, สถานะความสัมพันธ์ไทย–เม็กซิโก, บทสรุปสาหรับผู้บริหาร, กุมภาพันธ์
2558)
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3) ร่วมมือกับ ชิลี โดยอาศัยที่ชิลี ให้ ความสนใจไทยและกาลั งพิจารณายกระดับ
ความสั มพัน ธ์กับ ไทยเป็ นประเทศหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ใช้ชิลี เป็น Gateway ของไทยสู่ภูมิภ าค
ลาตินอเมริกา13
4) ผลักดันให้มีการเจรจาทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาเพิ่มเติม อาทิ เม็กซิโกกับบราซิล
5) รัฐบาลควรยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนโครงสร้าง
สั งคมไทยให้ เป็ น Knowledge based society และส่ งเสริม การน าวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยและปรับปรุงสินค้าส่งออกไทยให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจากไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และจีนซึ่งมี
แรงงานราคาถูก ขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถแข่งขัน กับประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
6) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายแมทธิ ว ไดรฟ์ เวอร์ ประธานประจ าภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
มาสเตอร์การ์ด เปิดเผยว่า จากผลการสารวจสุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางของโลกประจาปี 2557
ของมาสเตอร์การ์ด โดยสารวจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและพักค้างคืนสูงสุด พบว่า อันดับ
1 คือ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 18.82 ล้านคน ตามด้วยกรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นอันดับ 2
จานวน 18.24 ล้านคน14 การท่องเที่ยวยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่นารายได้เข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม
การท่ อ งเที่ ย วของไทยจะต้ องสร้ างความหลากหลาย (diversified) เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการแข่งขั น กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน
1) ผลั ก ดั น ให้ ความตกลงการค้ า เสรี ร ะห ว่ า งไท ยกั บ เป รู ฉ บั บ
Comprehensive และความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลีมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ หากความตกลง
การค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลีมีผลบังคับใช้ ทั้งสองฝ่ายจะลดภาษีสินค้าร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมด
เป็นศูนย์ทันที สาหรับสินค้าที่เหลือจะทยอยลดภาษีในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี สินค้าที่ไทยได้ประโยชน์
อาทิ สินค้ารถยนต์ (รถปิกอัพ) สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าในหมวดปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน (เช่น ตู้เย็น) และเม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่วนการค้าบริการที่ไทยจะมีโอกาสไปให้บริการใน
ชิ ลี ไ ด้ ม ากขึ้ น อาทิ กิ จ การร้ า นอาหารไทย สปา/นวดแผนไทย การค้ า ส่ ง /ค้ า ปลี ก วิ ศ วกรรม
สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และกิจการโรงแรม เป็นต้น ส่วนด้านการลงทุนจะให้มีการเจรจา
ภายใน 2 ปี นับแต่ความตกลงมีผลใช้บังคับ
2) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ นักธุรกิจและนักลงทุนไทยกับ
ลาติ น อเมริ ก าแลกเปลี่ ย นการเยื อ นระหว่ างกั น อย่ างสม่ าเสมอเพื่ อ สร้างความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจและ
13 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย–ชิลี,

เมษายน 2558.
14 โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพฯ รั้งอันดับหนึ่งน่าเที่ยวเอเชีย พร้อมขึ้นแท่นอันดับสองของโลก [ออนไลน์], 2558,
แหล่งที่มา: http://m.posttoday.com/articlestory/368548 [23 กรกฎาคม 2558].
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พันธมิตรด้านการค้าการลงทุน โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการ
นาร่อง อาทิ โครงการ Latin Link นาคณะผู้แทนจากทั้งภาครัฐ (หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และ
BOI) และภาคเอกชนเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการค้าการลงทุนใน
ประเทศไทยและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคเอกชน (business matching)
3) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สภาธุ ร กิ จ ระหว่ า งสภาหอการค้ า ไทยกั บ
สภาหอการค้าแห่งชาติในลาตินอเมริกา (Business Forum) และแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่าเสมอ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนโดยการก่อตั้งชมรม Friends of Thailand
4.2.2.2 มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่งเสริม
การพัฒนา Thai Corners ที่มีอยู่แล้วตามมหาวิทยาลัยชั้นนาในภูมิภาคลาตินอเมริกา ไปสู่การจัดตั้ง
Thai Studies หรือ Southeast Asian Studies ในอนาคต
4.2.2.3 มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่งเสริม
กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นทางวิช าการสถานบั น การศึก ษาชั้ น น าในภู มิ ภ าค อาทิ การจั ด บรรย ายสรุป
สั มมนาทางวิช าการเกี่ย วกับ ประเทศไทยและความร่ว มมือระหว่างสถาบั นการศึกษาของไทยกั บ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา
4.2.2.4 มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่งเสริม
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนไทยในแต่ ล ะประเทศในภู มิ ภ าคลาติ น อเมริ ก า อาทิ ส่ งเส ริ ม ประเพณี
สงกรานต์ และประเพณีทางพุทธศาสนา
4.2.2.5 มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่งเสริม
ความร่วมมือในระดับประชาชนโดยการก่อตั้งชมรม Friends of Thailand
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