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นายกรัฐมนตรี

จากนายกรัฐมนตรี

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

สาร 

	 ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงการต่าง

ประเทศไดจ้ดัทำหนงัสอืรายงานประจำปกีระทรวงการตา่งประเทศ 

พ.ศ.	2552	เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการต่าง

ประเทศทุกๆ	ด้าน		

	 ในโลกยุคปัจจุบัน	 ทุกประเทศต้องเผชิญกับความ

ท้าทายทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 และภัยคุกคาม	

และความท้าทายในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง

ดา้นอาหารและพลงังาน	ภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งล้วนแต่เป็น

ประเด็นที่มีมิติที่หลากหลายและมีความเกี่ยวโยงกัน	 และใน

สภาวะที่เศรษฐกิจโลกถดถอยเช่นในปัจจุบัน	 การขยายความ

ร่วมมือกับต่างประเทศและการเสริมสร้างบทบาทของไทยใน

เวทีระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง	

	 รัฐบาลมีนโยบายดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับมิตร

ประเทศในทุกภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 และในกรอบพหุภาคี

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	ด้วยความยืดหยุ่น	สมดุล	การมอง

ไปข้างหน้า	 และโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทยเป็นหลัก

ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ	 โดยศูนย์กลางของนโยบายต่าง

ประเทศไทยคือประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน	 ซึ่งในช่วงที่

ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช	2552	

อ า เ ซียน มีผล ง านและคว าม คืบห น้าสำ คัญมากมาย														

ซ่ึง จ ะ ขับ เค ล่ือนกา รส ร้า งป ระชาคมอา เ ซียนภาย ใน																		

ปีพุทธศักราช	2558	 	 ประเทศไทยแสวงหาและมุ่งที่จะพัฒนา

ตลาดใหม่สำหรับสินค้าไทยตลอดเวลา	 รวมทั้งเจรจาความ

ตกลงการ ค้า เ ส รี กับประ เทศและก ลุ่มประ เทศ ต่า งๆ																

อย่างต่อเนื่อง	 อันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้

กับคนไทยทั้งประเทศ	ทั้งนี้	รัฐบาลดำเนินนโยบายต่างประเทศ

โดยประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลาง	 และในปัจจุบัน	

โดยที่พี่น้องประชาชนชาวไทยมีบทบาทและความสนใจมากขึ้น

ในด้านการต่างประเทศของไทย	 รัฐบาลจึงมีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังในทุกประเด็นที่จะเป็นผลประโยชน์สำหรับประชาชน

ชาวไทย   
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	 ผมมีความเชื่อมั่นในความสามารถและความเป็นมือ

อาชีพของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและนักการทูต

ไทยทุกคน	 ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาผล

ประโยชน์	 อธิปไตย	 เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศชาติ	

บรรลุผลสำเร็จต่อไป	

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 หนังสือประมวลผลงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

ข้าราชการ	 นักธุรกิจ	 นักวิชาการ	 นักศึกษาและผู้ที่สนใจการ

ต่างประเทศของไทย	 ในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน

การของกระทรวงการต่างประเทศ	 และที่สำคัญ	 ผมหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นสื่อที่มีคุณค่าในการเผยแพร่

ข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจในการปกป้อง

ผลประโยชน์ของไทยในทุกมิติของการต่างประเทศ	

 

 

(นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ)		

				นายกรัฐมนตรี	 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายกษิต ภิรมย์ 

สาร 

	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับความ

ท้าทายที่ เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ																					

ในส่วนของความท้าทายในประเทศนั้น	เกิดขึ้นจากสถานการณ์

การเมืองภายในประเทศ	 ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์												

ของประเทศชาติ	 	 ขณะเดียวกัน	 วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

ระดับโลก	 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงถึงประเทศไทยด้วย	 	 ซึ่งทั้ง

ปัญหาการเมืองภายในและผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ดังกล่าว	 ก็มีผลเชื่อมโยงโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประเทศ

ต่างๆ	ต่อประเทศไทยด้วย	

	 ซึ่งเมื่อรัฐบาลปัจจุบันได้เข้ารับหน้าที่เมื่อต้นปี	 2552		

ได้กำหนดให้การแก้ ไขปัญหาทั้ งสามประการดังกล่าว															

เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในปีแรก	

	 การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา				

เร่งด่วนข้างต้น	 จึงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการ												

ต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและภาพ

ลักษณ์ของประเทศต่อนานาประเทศ	 การปกป้องและเทิดทูน

สถาบันอันเป็นท่ีรักและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ												

โดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของ				

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	 ซึ่งเป็นพระมหา

กรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้	 	 ตลอดจน

การขยายความสัมพันธ์และร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อ																		

ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทุกฝ่าย	ขณะเดียวกัน	ก็ต้อง

สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่ประชาชนและสาธารณชน

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในทุกเรื่อง															

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญ																

ที่จะต้องให้ข้อมูลและรายงานให้กับประชาชนคนไทยได้รับรู้															

รับทราบ	 ทั้งโดยการพบปะและสื่อข่าวกับประชาชนโดยตรง		

และโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	2550	

ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง		

	 ภารกิจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ งของการดำเนิน

นโยบายต่างประเทศ	 	 ในปี	2552	 ได้แก่	 	 การที่ประเทศไทย
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เป็นประธานอาเซียนซึ่งเริ่มตั้งแต่กลางปี 2551 มาจนตลอดปี 

2552 กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการ

ดำเนินภารกิจที่ สำคัญ คือ การเป็นเจ้ าภาพจัดการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 2 คร้ัง            

ซึ่งนับเป็นการประชุมประวัติศาสตร์ที่เป็นการวางรากฐานที่

สำคัญในการก้าวไปสู่การสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนและ

การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกันระหว่างประชาชนกว่า 570 ล้าน

คนในภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนต่อไป ประเทศไทยได้ผลักดันความ

ตกลงของอาเซียนหลายฉบับ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการ

ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  นอกจากนี้  รัฐบาลไทยยังได้

ผลักดันเร่ืองการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยง (Connectivity)               

ในอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียด้วย  ควบคู่ไปกับการให้ความ

สำคัญแก่การพัฒนาอาเซียน  รัฐบาลยังได้สนับสนุนความ

ร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น กรอบความร่วมมือ

ลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region / GMS)  

ACMECS  และกรอบอนุภูมิภาคอื่นๆ   

 นอกจากการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศใน

ภูมิภาคใกล้เคียงแล้ว กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความ

สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีบทบาทสำคัญในประชาคม

โลกและในภูมิภาคเอเชียเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นพัฒนาความ

เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศไทย และมองว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชีย 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้งได้ขยายความร่วมมือ 

และผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน                 

การท่องเที่ยว การบริการ และความร่วมมือในสาขาต่างๆ 

ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้  

ยังได้ขยายความร่วมมือกับประเทศโลกมุสลิมในทุกๆ ด้าน  

รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประเทศเหล่านั้นเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย 

  

 กล่าวได้ว่าบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกจะยิ่งมี

ความสำคัญมากขึ้น  โดยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา  กระทรวง

การต่างประเทศได้พยายามดำเนินแนวทางในการส่งเสริม

บทบาทของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบ

และมีบทบาทที่แข็งขัน (A Responsible and Active Player) 

ในประชาคมระหว่างประเทศ  ซึ่งคนไทยทุกคนสามารถ              

มีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยและคนไทยสามารถมีบทบาท

อัน เ ป็น ท่ียอม รับในระ ดับนานาประ เทศในการ ช่วยใ ห้                

มวลมนุษยชาติมีสันติภาพและความมั่นคง มีความอยู่ดีกินดี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึนไป  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ               

ประเทศไทยในการรักษาสันติภาพ  การรณรงค์หาเสียงให้     

คนไทยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์การระหว่างประเทศ  

การส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน 

ประเทศซูดาน และการมีบทบาทที่แข็งขันเกี่ยวกับประเด็น

ระดับโลกท่ีสำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขภาวะโลกร้อน               

ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางพลังงาน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศถือว่างานบริการ

ประชาชนและการทูตประชาชน ซึ่งรวมถึงการดูแลทุกข์สุขของ

คนไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง  โดยหน่วยงาน

ของกระทรวงการต่างประเทศทั้งในประเทศและภายนอก

ประเทศ ได้แก่  สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่                

มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และท่ัวถึง โดยยึดความพอใจของประชาชนเป็นหลัก                

ด้วย เห ตุ น้ีง าน ด้านการกง สุลและการ ดูแลคนไทยใน                

ต่างประเทศจึงได้มีการแตกแขนงออกไปในรูปแบบต่างๆ               

เพื่อสนองความประสงค์และอำนวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนชาวไทยที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ เช่น การเปิด

สำนักงานหนังสือเดินทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ

สนับสนุนการแต่งตั้งกงสุลฮัจย์ในประเทศซาอุดีอาระเบีย                      

เพื่อดูแลพี่น้องไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ การสนับสนุน

การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เพื่อให้
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สามารถกลับมาเ ป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้อง ถ่ิน               

ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนไทยในต่างประเทศ              

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ 

 รายละเอียดของภารกิจและการดำเนินงานของ

กระทรวงการต่างประเทศท่ีกล่าวมาเพียงสังเขปข้างต้น               

ได้นำมาประมวลอยู่ในรายงานฉบับนี้  ซึ่งกระทรวงการ               

ต่างประเทศได้ตระหนักในภารกิจเสมอมาว่า การดำเนินงาน

ท้ังหมด ท้ังในด้านการทูตและการให้บริการแก่ประชาชน           

คนไทย ได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ตลอดจนการรักษาบทบาท เกียรติภูมิ และศักด์ิศรี                 

ของประเทศชาติในเวทีโลกไว้เป็นที่ตั้งมาโดยตลอด   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในนามของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และในฐานะที่

เป็นอดีตข้าราชการของกระทรวงนี้  ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ 

ยืนยันปณิธานของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ               

ทุกคน ทุกระดับ ว่าจะมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ ที่จะรับใช้

ประเทศชาติและประชาชนด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยยึดมั่น

ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

ต่างๆ เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ อธิปไตย เกียรติภูมิและ

ศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไป 

 

  (นายกษิต ภิรมย์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
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ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

จากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

นายธีรกุล นิยม 

สาร 

	 ตลอดระยะเวลา	135	ปี	กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่

ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนชาวไทย													

ในเวทีต่างประเทศ	 จนถึงปัจจุบัน	 ข้าราชการและบุคลากรของ

กระทรวงการต่างประเทศกว่า	 1,500	 คน	 ท้ังในประเทศ																	

และต่างประเทศยังคงยึดมั่นในภารกิจดังกล่าวโดยไม่เปลี่ยนแปลง	

และตระหนักอยู่เสมอถึงความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาองค์กร													

และบุคลากร	 ให้มีทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 และพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ให้ทันกับกระแสโลกที่

ไม่เคยหยุดนิ่งและประเด็นท้าทายใหม่เพื่อที่จะได้สามารถสนอง

นโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลและการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 ภารกิจในการให้บริการคนไทยถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง																

ซึ่งข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศทุกคน												

มีปณิธานท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี	 “ด้วยจิตใจของการบริการ”														

และยึดถือความพึงพอใจของคนไทยเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการบริการกงสุล	 การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ										

คนไทย	 ตลอดจนการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยใน													

ต่างประเทศ	

	 สำหรับงานทางการทูตเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์												

และคว าม ร่วม มือ กับนานาประ เทศ ท้ัง ใน ร ะ ดับท วิภ า คี																			

และพหุภาคีนั้น	กระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะนำไป

สู่การรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ	 ส่งเสริมและรักษา		

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 	 โดยการขยายผลของกรอบความ

ร่วมมือต่างๆ	 ท่ีมีอยู่แล้ว	 	 และโดยการติดตามพัฒนาการ													

และประเด็นท้าทายใหม่ๆ	 ของโลกอย่างใกล้ชิด	 เช่น	 เรื่องภาวะ

โลกร้อน	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ความมั่นคงทางพลังงาน	เป็นต้น		

	 นอกจากนี้	 ในยุคโลกไร้พรมแดน	 กระทรวงการต่าง

ประเทศจะดำเนินงานการทูตสาธารณะ	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ

อันดีและการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับทุกประเทศ														

โดยอาศัยความงดงามและมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย												

ตลอดจนความมีมิตรไมตรีของประชาชน	 ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้าง

ความนิยมไทยในด้านการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว	 รวมทั้ง

อาหารไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย		

	 กระผมขอถือโอกาสนี้ให้คำมั่นแด่พี่น้องประชาชนว่า														

ผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศทุกคน															

จะดำเนินการตามภารกิจ	 ด้วยความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ	

เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

 

(นายธีรกุล	นิยม)	

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	
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	 ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบกิจการด้านการ

ต่างประเทศของไทย		ในรอบปี	2552	ที่ผ่านมา	กระทรวงการต่าง

ประเทศได้ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนที่เป็นนโยบาย

เร่งด่วน	 และนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา	 เม่ือวันท่ี																	

30	 ธันวาคม	2551	 โดยได้ร่วมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องตามหลักการทำงานแบบบูรณาการ	 รวมทั้งยึดหลักการ

ดำเนินการที่ โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามหลักธรรมาธิบาล	 การปฏิบัติงานของกระทรวงการ

ต่างประเทศดังกล่าวได้เสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทย													

ในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรีในทุกด้าน	

ขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสในทางการค้า	 การลงทุน	 และความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่สังคมไทย	ตลอดจนให้การคุ้มครองสิทธิ

และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 	 รวมถึงการเสริม

สร้างบทบาทของชุมชนไทยในต่างประเทศด้วย	

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 (1)	พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติ	

ทุกระดับ	ทุกสาขา	

		 	 (2)	 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของ

อาเซียน	และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน	

		 	 (3)	ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม

และองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ	 เพื่อสนับสนุนแนวทางการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	

		 	 (4)	 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์		

		 	 (5)	ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก	ในเรื่อง

การกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ			

	 	 (6)	 สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศ

ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ	 เร่งรัดการให้

สัตยาบันในข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้แล้วและปรับปรุงแก้ไขข้อตกลง

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม		

	 	 (7)	ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยว

กับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย	

	 	 (8)	 สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทย

และการเข้าถึงระดับประชาชน	 โดยส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง

และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ	ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย	

เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย	และ	

		 	 (9)	 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของ									

คนไทยในต่างประเทศ		

  

  

ภาพรวมของการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ปี 2552 
บทสรุปผู้บริหาร :  

นโยบายการต่างประเทศ
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 ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ กระทรวงการ              

ต่างประเทศยึดมั่นในอันที่จะจรรโลงประชาคมโลกให้มีความเป็น

ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิเสรีภาพ 

รวมท้ังการค้าขายในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี โดยดำเนินไป          

ในลักษณะ 3 ระดับคู่ขนานกันไป ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค 

และระดับกรอบพหุภาคี  

 ในช่วงปี 2552 การพื้นฟูความเชื่อมั่นของต่างประเทศ              

ต่อรัฐบาลไทยเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการ

ต่างประเทศได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กระทรวงการ               

ตา่งประเทศไดท้ำการชีแ้จงขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็จรงิของสถานการณ์

ทางการ เ มือง ซ่ึง เ กิด ข้ึน ใ ห้คณะทูตา นุทูตในประ เทศไทย                  

และมิตรประเทศทั่วโลก ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถาน 

กงสุลใหญ่ประจำประเทศต่างๆ ทำให้นานาชาติมีความเข้าใจ             

ที่ถูกต้อง ทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว  

และมีความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมทั้ง

มาตรการในการฟ้ืนฟูสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากน้ี การท่ี               

นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี เดินทางไปเยือนประเทศ

ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสพบภาครัฐบาลและ

ภาคธุรกิจของญี่ปุ่น และกล่าวถ้อยแถลงที่สมาคมผู้สื่อข่าวของ

ญี่ปุ่น ก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักธุรกิจ นักลงทุน และนัก

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นและประเทศอื่นเป็นอย่างมาก  

 นอกเหนือจากการดำเนินการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในสายตา

ของต่างประเทศแล้ว การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง

กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ 

ศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังนั้น กระทรวงการต่าง

ประเทศจึงให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก  

โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความ

ร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน ทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง 

ความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 การเดินทางเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นอันดับแรกภายหลัง

การเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของ

กระทรวงการต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ              

ต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ในปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศยังได้ดำเนินการ

กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาศัย

กรอบและกลไกแห่งความร่วมมือต่างๆ ที่ไทยมีอยู่กับประเทศ

เพื่อนบ้าน  ทั้งในระดับทวิภาคี เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการ

ร่ วม (Jo int Commiss ion – JC) และระดับภูมิภาค                     

และอนุภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมสุดยอดผู้นำ

อาเซียนครั้งที่ 14-15 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในการหารือเพื่อให้ความ

ร่วมมือระหว่างกันมีความคืบหน้าและมีผลเป็นรูปธรรมในทุกด้าน  
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การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บทที่ 1 

 

 ประเทศไทยมีความผูกพันกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ลาว 

กมัพชูา พมา่ และมาเลเซยีในหลายมติ ิมพีรมแดนทางบกและทางนำ้

รวม 5,656 กโิลเมตร และมภีาษา เชือ้ชาต ิศาสนา ประวตัศิาสตร์ 

และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกันค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์

ดงักลา่วจงึเปน็เสมอืนหวัใจของการตา่งประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในปจัจบุนั ซึง่หากแตล่ะประเทศมคีวามเขา้ใจอนัดแีละความรว่มมอื

ระหวา่งกนัอยา่งใกลช้ดิสนทิใจ กย็อ่มเปน็ปจัจยัสำคญัแหง่การเปน็

หุน้สว่นในดา้นความมัน่คง ความสงบสขุ นำมาซึง่ความเจรญิกา้วหนา้

ของประเทศและประชาชนในภูมิภาคนี้ 

 ในรอบปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อ

กระชบัความสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งไทยกบัประเทศ

เพือ่นบา้นอยา่งรอบดา้น โดยไดเ้สนอแนะใหน้ายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ 

เพือ่เปน็การยำ้ความสำคญัทีไ่ทยไดใ้หก้บัประเทศเพือ่นบา้นเสมอมา 

รวมทัง้อาศยักรอบและกลไกความรว่มมอืตา่ง ๆ ทีไ่ทยมอียูก่บัประเทศ

เพือ่นบา้น ทัง้ในระดบัทวภิาค ีเชน่ การประชมุคณะกรรมาธกิารรว่ม 

(Joint Commission – JC) รวมทัง้ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคและ

อนภุมูภิาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เวทกีารประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีน

ครั้งที่ 14-15 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการผลักดันเพื่อให้ความร่วมมือ

ระหวา่งกนัมคีวามคบืหนา้และมผีลเปน็รปูธรรมในทกุดา้น จนอาจกลา่ว

ไดว้า่ ความสมัพนัธโ์ดยรวมระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นในปทีี่

ผา่นมาอยูใ่นเกณฑด์ถีงึดมีาก ซึง่สามารถจำแนกรายละเอยีดไดด้งันี ้

 ความสมัพนัธไ์ทย-มาเลเซยี ประเทศไทยกบัมาเลเซยีมคีวาม

สมัพนัธท์ีร่าบรืน่และอยูบ่นพืน้ฐานของความไวเ้นือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั  

รวมถงึการมสีว่นรว่มในผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันัน้ มาเลเซยีจงึเปน็หนึง่

ในพนัธมติรทีส่ำคญัของไทยไมว่า่จะเปน็ในระดบัภมูภิาคหรอืในเวที

ระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารการประชมุอสิลาม (OIC) ซึง่มาเลเซยี

ในฐานะประเทศมุสลิมสายกลางได้มีส่วนช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยง

กับประเทศมุสลิมอ่ืนๆ ให้มีความเข้าใจประเทศไทยมากข้ึน            

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีต้อนรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
ดาโต๊ะ ซรี มูฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2552 

1. ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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	 ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่

ระดบัสงูระหวา่งกนัอยา่งตอ่เนือ่ง	 และกระทรวงการตา่งประเทศยงัได้

รว่มกบัทางการมาเลเซยีดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ	 เพือ่สง่เสรมิใหค้วาม

รว่มมอืดา้นตา่งๆ	 ระหวา่งไทย-มาเลเซยี	 สามารถดำเนนิคบืหนา้และ

บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 การประชุมคณะกรรมการ

วา่ดว้ยยทุธศาสตรก์ารพฒันารว่มสำหรบัพืน้ทีช่ายแดนไทย-มาเลเซยี 

(Joint	Development	Strategy	for	border	areas	-	JDS)	ครัง้ที	่2 

และการประชมุ	JC	ไทย-มาเลเซยี	ครัง้ที	่11	ทีเ่มอืงโกตากนิาบาลู	

รัฐซาบาห์	ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการที่จะเร่งรัดตามข้อเสนอของ

ฝา่ยไทย	 เพือ่ใหก้ารดำเนนิความรว่มมอืระหวา่งกนัมผีลเปน็รปูธรรม

อย่างแท้จริง	ที่สำคัญ	ๆ	ได้แก่		

	 (1)	 การลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน	

ไทย-มาเลเซีย			

 (2)	การจัดทำกรอบความตกลงด้านการขนส่งสินค้าและ	

ผู้โดยสารจากไทยผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์	 และจากมาเลเซีย

ผ่านไทยไปยังกัมพูชา	ลาวและพม่า		 	

 (3)	การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์	เป็นต้น	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552

การหารือระหว่างฝ่ายไทยกับมาเลเซีย ในช่วงการเยือยไทยอย่างเป็นทางการ 
ของนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2552 
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	 นอกจากนี	้ ทัง้สองฝา่ยยงัเหน็พอ้งในการใหเ้รง่รดัการลงนาม

ในความตกลงวา่ดว้ยการบรหิารจดัการ	 การบำรงุรกัษาและการใชง้าน

สะพานขา้มแมน่ำ้โก-ลกแหง่ที	่2	เพือ่ใหน้ายกรฐัมนตรไีทย-มาเลเซยี

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปลี่ยนชื่อสะพานดังกล่าวเป็น	

“สะพานมติรภาพ”	ในชว่งทีม่กีารประชมุประจำปขีองนายกรฐัมนตรี

ไทย-มาเลเซีย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย เป็นประธานการเปลี่ยนชื่อสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก 
แห่งที่ 2 ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นสะพานมิตรภาพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 11 และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม (JDS) 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2552 ณ เมืองซาบาห์
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 ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า

ในช่วงที่ผ่านมา ในภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะ

มคีวามชะงกังนัเกดิขึน้บา้ง แตก่เ็ปน็แคใ่นชว่งสัน้ๆ เนือ่งจากปญัหา

การเมอืงภายในของพมา่เอง อยา่งไรกต็าม ทัง้สองประเทศกส็ามารถ

ใชก้ลไกในการปรกึษาหารอืและพดูคยุกนัอยา่งฉนัทม์ติร และสามารถ

ปรับความสัมพันธ์ให้กลับคืนสู่ปกติได้ ทั้ งนี้ เพราะความ

สัมพันธ์ไทย-พม่าเป็นไปในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลบน

พื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญที่ช่วย

ผลักดันให้โครงการความรว่มมอืและการแกไ้ขปญัหาในสาขาตา่งๆ 

ทีส่ำคญัมคีวามคบืหนา้ไปไดม้าก อนัเปน็การเอือ้อำนวยประโยชนใ์หก้บั

ประชาชนของทัง้สองประเทศไดเ้ปน็อยา่งด ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น

การตอ่ตา้นการค้ามนุษย์ที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันลงนามความ

ตกลงต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2552ที่ผ่านมา นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาแรงงาน                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผิดกฎหมายสัญชาติพม่าก็มีความคืบหน้าไปมาก ทำให้สามารถ

เริ่มกระบวนการพิสูจน์สญัชาตขิึน้ไดส้ำเรจ็ในเดอืนกรกฎาคม 2552 

หลงัจากทีม่กีารเจรจากันมาตั้งแต่ปี 2546 

 ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ในช่วง 10 เดือนแรกของ              

ป ี2552 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยและกมัพชูา พฒันาไปในทศิทางทีด่ี

ขึน้แมว้า่กอ่นหนา้นีจ้ะไดร้บัผลกระทบ รวมถงึเกดิการปะทะบรเิวณ

ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังกัมพูชาดำเนินการขึ้นทะเบียนปราสาท

พระวิหารเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2551 อยู่บ้างก็ตาม แต่ทั้งสอง

ฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของเจ้าหน้าที่อยู่อย่าง

สม่ำเสมอ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม 

JC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552  

ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือไทย-กัมพูชาให้มีความ             

คืบหน้า ก็ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552
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	 ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับลาวดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ทั้งนี้ 

จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระก รุณา รับคำกราบ บังคม ทูล เ ชิญของ รัฐบาลลาว             

เสด็จฯ เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดเดินรถไฟไทย-ลาวขบวน

ปฐมฤกษ ์ เสน้ทางหนองคาย-ท่านาแล้ง ในโอกาสเดียวกัน ทรงรับ

เป็นองค์ประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 15 ปีโครงการศูนย์

พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) 

ตามพระราชดำริที่เวียงจันทน ์ รวมทั้งเป็นองค์ประธานในพิธีวาง

ศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ โขงไทย-ลาว               

แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ในเดือนมีนาคม 2552  

นายกษิต	ภิรมย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกัมพูชา
อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	วันที่	25-26	มกราคม	2552

 อย่างไรก็ตาม ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระหว่างการ

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอำ - หัวหินของนายก 

รฐัมนตรกีมัพชูา เกีย่วเนือ่งกบัการทีน่ายกรฐัมนตรกีมัพชูาไดแ้ตง่ตัง้     

พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร เปน็ทีป่รกึษาสว่นตวัดา้นเศรษฐกจิ ดว้ยทา่ที

ทีแ่ขง็กรา้ว กก็ลายมาเปน็สาเหตขุองการสรา้งความขดัแยง้ระหวา่ง

ไทย-กมัพชูาอกีครัง้ จนนำไปสูก่ารลดระดบัความสมัพนัธท์างการทตู

และการใชม้าตรการทางการทตูตอบโตก้นั อยา่งไรกด็ ีรฐับาลยงัคง

ยนืยนัความพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งสนัต ิและ

มใิหเ้กดิผลกระทบตอ่ประชาชนของทัง้สองประเทศ ซึง่เทา่ทีผ่า่นมา 

สถานการณแ์ละความสมัพนัธใ์นภาคประชาชนบรเิวณชายแดนยงัคง

ดำเนินไปตามปกติ 

การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา	
ที่กรุงพนมเปญ	
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 นอกจากนี ้ทัง้สองฝา่ยยงัไดใ้ชก้ลไกความรว่มมอืดา้นตา่ง ๆ 

ที่มีอยู่ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง JC 

ไทย-ลาว ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2552 

ณ แขวงหลวงพระบาง ในการสง่เสรมิความรว่มมอืและปรกึษาหารอื

เพือ่แกไ้ขปญัหาและหาทางออกรว่มกนัไดอ้ยา่งสนัต ิ เอือ้อำนวยตอ่

ความสมัพนัธท์ีด่ขีองทัง้สองประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทีป่ระเทศ

ไทยมีต่อประเทศลาวในการสนับสนุนและส่งเสริมลาวให้มีระดับ

การพัฒนาที่ก้าวหน้า เข้มแข็ง รุ่งเรือง เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

และเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ ด้วยดี 

นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะท่านจูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาว 
ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ

พระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552

ภารกิจของนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทองลุน สีสุลิด 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว ในระหว่างการประชุม JC 

ไทย – ลาว  ที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว  เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2552

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552



22 รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

กา
รพ

ัฒ
นา

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ก
ับป

ระ
เท
ศเ
พื่อ

นบ
้าน

แล
ะป

ระ
เท
ศใ
นเ
อเ
ชีย

ตะ
วัน

ออ
กเ
ฉีย

งใ
ต้ 

 

 

	 ในปทีีผ่า่นมา	 ภาพรวมของบรรยากาศความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ไทยกับประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งได้แก่	

เวยีดนาม	อนิโดนเีซยี	สงิคโปร	์ฟลิปิปนิส	์บรไูน	และตมิอร-์เลสเต  

เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ทัง้หลาย	 รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นการเยอืนอยา่งตอ่เนือ่งในทกุระดบั 

และสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งกนัในทกุดา้น	ทัง้นี	้โดยมเีปา้หมาย

สูงสุดอยู่ที่การพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน	 เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของประชาคมอาเซียนที่กำหนดไว้ภายในปี	2558	

 ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม	 ความสัมพันธ์ของประเทศทั้ง

สองอยูใ่นระดบัทีด่	ีปจัจบุนัทัง้สองประเทศมกีรอบความรว่มมอืทวภิาคี

หลายด้านในระดับต่าง	ๆ	กัน	เช่น	การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม

ไทย-เวยีดนาม	(Joint	Cabinet	Retreat:	JCR)	กลไกการหารอืรว่ม 

(Joint	Consultative	Mechanism:	JCM)	 รวมทั้งมีการจัดทำ

ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืเพือ่ความเปน็หุน้สว่นทางเศรษฐกจิระหวา่ง

ไทย-เวยีดนาม	(Joint	Strategy	for	Economic	Partnership:	JSEP) 

ซึง่ครอบคลมุความรว่มมอืในสาขาตา่ง	ๆ	7	สาขา	ไดแ้ก	่ดา้นการคา้ 

การลงทุน	การผลิต	การเงิน	โครงสร้างพื้นฐาน	พลังงาน	และการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย	์ ซึง่ในการเยอืนเวยีดนามอยา่งเปน็ทางการของ

นายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตรี	 เม่ือ	10	 กรกฎาคม	2552           

ได้มีการหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างกันให้พัฒนา

ครอบคลมุมติอิืน่	ๆ	ทีห่ลากหลายยิง่ขึน้โดยอยูบ่นหลกัการของความ

เปน็“หุน้สว่นทางยทุธศาสตร”์	ทัง้นี	้เพือ่เปน็การยกระดบัความสมัพนัธ์

ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

 ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ในปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์

ระหวา่งไทยกบัอนิโดนเีซยีอยูใ่นเกณฑท์ีด่	ี โดยมกีารแลกเปลีย่นการ

เยือนระดับสูงที่สำคัญ	คือ	การเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรี	

เมือ่วนัที	่20-21	กมุภาพนัธ	์2552	และของนายกษติ	ภริมย	์รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เมื่อวันที่	10-11	กุมภาพันธ์	2552	

 ในการเยือนทั้งสองโอกาสนี้	 ผู้นำไทยและอินโดนีเซียต่าง

เห็นชอบที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย

ในด้านต่าง	ๆ	ให้มีความคืบหน้าและมีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประมงที่ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนให้มีการ

จับคู่ทางธุรกิจ	 กับนักธุรกิจด้านการประมงทั้งไทย-อินโดนีเซีย	

โดยฝ่ายอนิโดนเีซยีพรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื	พจิารณาความเปน็ไปได้

ในการยืดหยุ่นกฎระเบียบประมง	นอกจากนี้	ในปีที่ผ่านมาเมื่อเกิด

ธรณีพิบัติที่เกาะสุมาตรา	 เมื่อเดือนกันยายน	2552	 รัฐบาลไทยได้

ให้ความช่วยเหลือในรูปของยาและเวชภัณฑ์มูลค่า	 5	 ล้านบาท	

ขณะทีก่องทพัไทยและภาคเอกชนกไ็ดร้ว่มกนับรจิาคสิง่ของบรรเทา

ทกุขเ์ปน็มลูคา่อกี	600,000	บาท	รวมมลูคา่ความชว่ยเหลอืทัง้หมด

เป็นจำนวน	5,600,000	 บาท	(ประมาณ	170,000	 ดอลลาร์สหรัฐ)	

เหล่านี้ล้วนเป็นไมตรีจิตและความห่วงใยซึ่งมีต่อกันระหว่างรัฐบาล

และประชาชนของทั้งสองประเทศ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนาม

อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

2. ความสัมพันธ์กับประเทศอื ่น ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552
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 ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ฟิลิปปินส์ดำเนินไปอย่างราบรื่น ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา มีการ

แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และในช่วง

เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นกฤษณา รัฐบาลไทยได้มอบความช่วยเหลือแก่

ฟิลิปปินส์เป็นข้าวสาร 100 ตัน และยารักษาโรค 50,000 ชุด             

รวมมลูคา่ 5 ลา้นบาท รวมทัง้บรจิาคขา้วผา่นโครงการนำรอ่งเพือ่

ระบบการสำรองข้าวในเอเชียตะวันออก (East Asia Emergency 

Rice Reserve : EAERR) จำนวน 520 ตนั นอกจากนี ้ไทยและฟลิปิปนิส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้ฉลมิฉลองครบรอบ 60 ป ีการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตู

ระหว่างกัน ในป ี2552 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับ 

หนว่ยราชการอืน่และภาคเอกชนจดักจิกรรมตา่ง ๆ ตลอดทัง้ป ี เชน่ 

การจดัทำหนงัสอืทีร่ะลกึ “ไทย-ฟลิปิปนิส ์สายสมัพนัธน์รินัดร” การจดั

สมัมนาในหัวข้อเรื่อง “Thailand - The Philippines: Ties beyond 

Times” การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและการแสดงพื้นบ้านร่วม

กับสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับ

ความสนใจ จากประชาชนและวงการตา่งๆ ของไทยเปน็อยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
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	 ความสมัพนัธไ์ทย-สงิคโปร ์ ในรอบปทีีผ่า่นมา ภาพรวมความ

สัมพันธ์ของไทยกับสิงคโปร์อยู่ในเกณฑ์ด ี ทั้งในด้านการเมือง  

ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ 

ยังมีการแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัสงู ทัง้ในระดบัพระราชวงศแ์ละ

ระดับผู้นำรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างกันบนพื้นฐานของความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” 

ผ่านทางกรอบและกลไกต่างๆ เช่น Singapore-Thailand 

Enhanced Partnership (STEP) ซึ่งประกอบด้วยโครงการความ

รว่มมอืระหวา่งหนว่ยราชการไทย-สงิคโปร ์(Civil Service Exchange 

Programme–CSEP) ซึ่งสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และโครงการ

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบ Singapore - Thailand 

Enhanced Economic Relationship (STEER) ซึง่มกีำหนดจดัขึน้

ภายในสิน้ป ี2552 รวมทัง้การฝกึซอ้มรบรว่มตามแผน Cobra Gold 

และการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับนายกรัฐมนตรี (Prime 

Minister’s Retreat)  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	
นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน
สิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2552

นายกษิต	ภิรมย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสิงคโปร์
และเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร์	(CCEP)	

เมื่อวันที่	15-16	สิงหาคม	2552
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 ความสมัพนัธไ์ทย-บรไูนดารสุซาลาม ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ไทยกบับรไูนดารสุซาลามดำเนนิดว้ยดมีาโดยตลอด โดยเฉพาะความ

ใกลช้ดิระดบัพระราชวงศแ์ละประชาชนทัง้สองฝา่ยตา่งกม็ทีศันคติทีด่ี

ตอ่กนั ไมม่คีวามบาดหมางทางประวตัศิาสตร ์ รวมทัง้เปน็พนัธมติรใน

เรื่องต่าง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคีอื่นๆ อาทิ 

OIC สหประชาชาติ เอเปค นอกจากนี้ยังมีกลไกในกรอบทวิภาค ี  

คือ JC ไทย-บรูไน ซึ่งในปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ 

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในระหว่างการเสด็จเข้าร่วมการ

ประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่15 ทีช่ะอำ/หวัหนิ และทัง้สองฝา่ยได้

หารอืเกีย่วกบัความรว่มมอืระหวา่งกนัในดา้นการพฒันาประสทิธภิาพ

ในการผลติดา้นการเกษตรโดยเฉพาะขา้ว การสง่เสรมิการลงทนุรว่ม

ระหว่างกัน และการลงทุนในประเทศที่สามด้วย 

 ความสัมพันธ์ไทย-ติมอร์-เลสเต ความสัมพันธ์ของประเทศ

ทั้งสองพัฒนาอย่างราบรื่นในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยในการ 

เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีติมอร์เมื่อ  

11-13 มกราคม 2552 ผูน้ำทัง้ไทยและตมิอรฯ์ ตา่งกเ็หน็ชอบรว่มกนั

ในการทีจ่ะมุง่เนน้ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิไทย-ตมิอรฯ์ เพือ่ใหเ้ปน็

รูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงาน ซึ่งติมอร์ฯ   

มีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานให้แก่ไทยได ้ ในขณะที่ติมอร์ฯ 

เอง ก็ประสงค์ที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากไทย ทั้งในด้านการ

บริหารจดัการและการจดัตัง้บรษิทัเอกชนดา้นพลงังาน รวมทัง้ความ

เชีย่วชาญด้านเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างทางด้านการ

พัฒนาพันธุ์ข้าว และการประมง ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน) และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตติมิอรฯ์ ยงัไดร้ว่ม

ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน รวม

ทั้งมีการจัดตั้ง Joint  Steering Committee เพื่อร่วมมือด้าน

พลังงาน โดยการประชุมครั้งแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2552 

 

ดร. โฮเซ รามอส ฮอร์ตา ประธานาธิบดีติมอร์ เลสเต เยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2552
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2
ความรวมมือ

ในกรอบอนุภูมิภาค
และกรอบภูมิภาค
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ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและกรอบภูมิภาค 
บทที่ 2 

	 นอกเหนือจากการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตใน

ลกัษณะทวภิาคแีลว้	 กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่ม

ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือในระดับ	

อนุภูมิภาคและภูมิภาค	 ทั้ งนี้	 เพื่อผลักดันและส่งเสริมผล

ประโยชน์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยในมิติต่างๆ	ดังนี้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GMS	 เปน็กรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิทีก่อ่ตัง้ขึน้มาตัง้แต่

ปี	 2535	 โดยมีประเทศริมฝ่ังแม่น้ำโขงเป็นสมาชิกรวมท้ังหมด               

6	ประเทศ	ได้แก่	จีน	(มณฑลยูนนานและกวางสี)	ลาว	พม่า	ไทย	

กัมพูชา	 และเวียดนาม	 ทั้งนี้	 เพื่อหาทางร่วมมือกันในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมรว่มกนัรวม	9	สาขา	อนัไดแ้ก	่การคมนาคมขนสง่	โทรคมนาคม 

พลงังาน	การคา้	การลงทนุ	การเกษตร	สิง่แวดลอ้ม	การทอ่งเทีย่ว 

และการพฒันาทรพัยากรมนษุย	์ โดยมธีนาคารเพือ่การพฒันาแหง่เอเชยี 

(Asian	Development	Bank)	 เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักและเป็น

ผู้ประสานงานกลางในการดำเนินโครงการในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศและ

รัฐบาลต่างประเทศอื่น	ๆ	ที่ให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา	โดยที่

ผ่านมานั้น	GMS	 ได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอนุภูมิภาค	

ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแล้ว	3	 แนวหลัก	 คือ	 แนวพื้นที่

เศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก	(East	-	West	Economic	Corridor) 

เชือ่มโยงพมา่-ไทย-ลาว-เวยีดนาม	 แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื	-	 ใต ้

(North	-	South	Economic	Corridor)	เชื่อมโยงไทย-พม่า-ลาว-

จีน	 และแนวพื้นที่ เศรษฐกิจตอนใต้	 (Southern	 Economic	

Corridor)	เชือ่มโยงไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม	รวมถงึการอำนวยความ

สะดวกการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน	 ผ่านความตกลงว่าด้วย

1. กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาค   
ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion 
Economic Cooperation Program: GMS) 
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การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Cross-Border 

Transport Agreement: CBTA) 

 ในปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม

เจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 17-19 

มิถุนายน 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมรัฐมนตรี รับทราบ

ถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเวียง

จันทน์ (2551-2555) จากการประชุมผู้นำ GMS ครั้งที่ 3                        

ที่เวียงจันทน์ เมื่อเดือนมีนาคม 2551 และเห็นพ้องที่จะร่วมกัน

เร่งรัดและผลักดันความร่วมมือในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและ

ภูมิคุ้มกันในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลก ซึ่งสาขาความร่วมมือที่สำคัญ 

ไดแ้ก ่ การพฒันาและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนและประสทิธภิาพ

การใชพ้ลงังาน การพฒันาโครงขา่ยเคเบลิใยแกว้ระยะที ่2 ซึง่โครงการ

นีไ้ดร้บัความชว่ยเหลอืจากจนีและสาธารณรฐัเกาหล ี การพฒันาพลงังาน

ชวีภาพ การลงทนุดา้นพลงังานไฟฟา้และการเชือ่มโยงสายสง่ไฟฟา้

ระหว่างประเทศ การทำการตลาดท่องเที่ยวร่วมกันในปีแห่งการ

ท่องเท่ียวลุ่มแม่น้ำโขง (Visit Mekong Year 2009-2010)             

ความรว่มมอืในการอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีต่าม

แนวชายแดน และการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ              

ภมูอิากาศ 

 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม

เวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ   

(Economic Corridors Forum: ECF) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 

กันยายน 2552 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งการประชุม

ดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรี และการ

ประชมุผูว้า่ราชการจงัหวดั (Governors’ Forum) โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการ

คมนาคมในอนภุมูภิาคใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิสงูสดุ และสง่เสรมิ

บทบาทของจังหวัดและท้องถิ่นในการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ  

เพือ่ให้แนวเส้นทางคมนาคม (transport corridors) ในอนุภูมิภาค

กลายเป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (economic corridors) อย่างแท้จริง 

ซึง่ในการประชมุครัง้นี ้บทบาทสำคญัของไทยในการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานด้านคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีอยู่ด้วยกันหลาย

ประการ เชน่ การใหค้วามชว่ยเหลอืรว่มกบัรฐับาลจนี ในการกอ่สรา้ง

สะพานขา้มแมน่ำ้โขงชว่งเชยีงของ-หว้ยทราย ซึง่ถอืเปน็จดุเชือ่มตอ่

ที่ยังขาดหายไป (missing link) ในแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต ้ 

และการใหค้วามชว่ยเหลอืการกอ่สรา้งถนนในพมา่ เสน้ทางเชงิเขา

ตะนาวศรี-กอกะเร็ก ระยะทาง 29 กม. ซึ่งก็เป็น missing link อีก

จุดหนึ่งในแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย 
อิน โดนี เซีย – มาเล เซีย – ไทย  
( Indones ia – Malays ia – Tha i land  
Growth Tr iang le : IMT-GT) 
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	 แผนงาน	 IMT-GT	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2536	 มีสมาชิก															

3	ประเทศ	ไดแ้ก	่อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	และไทย	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่  

	 1)	เร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม		

	 2)	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกัน		

 3)	เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นสง่เสรมิการลงทนุ	การถา่ยทอด  

เทคโนโลยแีละความรว่มมอืดา้นการผลติ	เพือ่ใหแ้ขง่ขนักบัตลาดโลกได้		

 4)	 พัฒนาความเชื่ อมโยงด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน																	

โดยเฉพาะโครงขา่ยคมนาคมขนสง่	 สาธารณปูโภค	 สาธารณปูการ	

เพือ่ลดตน้ทนุ โดยมีสาขาความร่วมมือต่างๆ	รวม	6	สาขา	ได้แก่	

โครงสร้างพืน้ฐานและคมนาคม	 การคา้และการลงทนุ	 การทอ่งเทีย่ว	

การพฒันาทรพัยากรมนษุย	์ การเกษตร	 อตุสาหกรรมการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล	 โดยมีพื้นที่ความ

รว่มมอืครอบคลมุ	ไปยัง	14	จังหวัดในภาคใต้ของไทยกับ	8	รัฐบน

แผ่นดินใหญ่ของมาเลเซีย	และอีก	10	จังหวัดในเกาะสุมาตราของ

อินโดนีเซีย	

	 ในปี	2552	กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม

ผู้นำ	IMT-GT	ครั้งที่	4	ซึ่งมีผลการประชุมที่สำคัญคือ		

 1)	 ใหค้วามสำคญักบัวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ	ความมัน่คง

ทางอาหาร	ความมัน่คงทางพลงังาน	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และภาวะโลกร้อน		

 2)	ประสานความรว่มมอืระหวา่ง	IMT-GT	กบัประชาคมอาเซยีน  

 3)	เนน้การเชือ่มโยงระหวา่งแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ	5	แนว	เรง่รดั

การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการคมนาคมทางน้ำและอากาศ		

 4)	 สนับสนุนสภาธุรกิจร่วม	3	 ฝ่าย	 ในการขยายการค้า 

การลงทุน	และการท่องเที่ยว		

	 5)	ย้ำบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด	และมุขมนตรีในการ

เสริมสร้างความร่วมมือระดับท้องถิ่นและจังหวัด		

	 6)	 สนับสนุนการขยายความสัมพันธ์กับ	ADB	 และหุ้นส่วน

เพื่อการพัฒนาอื่น	ๆ		

 7)	 เชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ของทั้ง	3	 ประเทศสมาชิก 

นอกจากนี	้ กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดเ้ขา้รว่มการประชมุรฐัมนตรี

และเจา้หนา้ทีอ่าวโุส	ครัง้ที	่16	ทีจ่ดัขึน้	ณ	เมอืงมะละกา	ประเทศ

มาเลเซีย	ระหว่างวันที่	13-15	ตุลาคม	2552	ด้วย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

	 ACMECS	 เป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยผลักดันให้เกิดขึ้น

เมือ่ป	ี2546	เพือ่ชว่ยลดชอ่งวา่งทางเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบัประเทศ

เพือ่นบา้นทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิทีต่ำ่กวา่	เพือ่ลดผลกระทบจากความ

แตกต่างในระดับการพัฒนาและช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างไทย

กบัประเทศเพือ่นบา้นดงักลา่ว	นอกจากนี	้กรอบความรว่มมอื	ACMECS 

ยงัตัง้อยูบ่นผลประโยชนร์ว่มกนัของทกุฝา่ย	 โดยเปน็การใชป้ระโยชน์

จากโอกาสและศักยภาพที่เกื้อกูลกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศสมาชิก	 ดังนั้น	 กรอบความร่วมมือ	ACMECS	 จึงเน้น

สง่เสรมิการสรา้งงาน	สรา้งรายได	้การพฒันาขดีความสามารถ	และ

การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ

สมาชกิโดยผา่นกจิกรรมความรว่มมอืตา่งๆ	ทีส่ำคญั	อาท	ิการจดัตัง้

เมอืงคูแ่ฝดบรเิวณชายแดน	เกษตรแบบมสีญัญา	นคิมอตุสาหกรรม

บริเวณชายแดน	และโครงการฝึกอบรมบุคลากร	

3. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
อิรวดี  – เจ้าพระยา – แม่ โขง  
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 
Economic Cooperat ion Stra tegy : ACMECS) 

นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  
ในช่วงการประชุมผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 

ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่หัวหิน - ชะอำ
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	 ปัจจุบันความร่วมมือภายใต้กรอบ	ACMECS	 มีอยู่ด้วยกัน

รวม	8	 สาขา	 ได้แก่	 การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการ

ลงทนุ	เกษตรกรรม	อตุสาหกรรมและพลงังาน	การเชือ่มโยงเสน้ทาง

คมนาคม	 การท่องเที่ยว	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 สาธารณสุข	

และสิ่งแวดล้อม	

 ในปี	2552	 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส	ACMECS	 เม่ือวันท่ี	 6	 ตุลาคม	2552											

เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน	 ตามที่ได้มีการหารือในที่

ประชุมผู้นำ	 ACMECS	 คร้ังท่ี	 3	 เม่ือเดือนพฤศจิกายน	 2551															

ณ	 กรงุฮานอย	 โดยได้รับทราบสถานะการดำเนินโครงการที่สำคัญ

ภายใต้กรอบ	ACMECS	 ซึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในการให้ความ

ช่วยเหลือ	 อาทิ	 การพฒันาสรา้งเสน้ทางเชือ่มโยงทีเ่ปน็	missing	link	

ไดแ้ก	่ การพฒันาเส้นทางตะนาวศรี-กอกะเร็ก	 ประมาณ	29	 กม.	

ในพม่า	 ภายใต้ โครงการไทยเข้มแข็งซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของ									

Stimulus	Package	2	 	 	(2553-2555)	 โครงการก่อสร้างเส้นทาง

รถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง	 ระยะทาง	 3.5	 กิโลเมตร	 วงเงิน												

197	 ล้านบาท	 แล้วเสร็จเมื่อเดือน	 เมษายน	2551	 และมพีธิเีปดิ

เดนิรถไฟสายนีไ้ปแลว้เมือ่วนัที	่4	 มนีาคม	2552	 รวมทั้งการสร้าง

เส้นทางรถไฟต่อ	 ช่วงท่านาแล้ง-เวียงจันทน์	 ใน	 สปป.	 ลาว	 และ

โครงการสรา้งถนนสาย	48	(เกาะกง-สแอมเปลิ)	 และสาย	67	(สะงำ-	

อนัลองเวง-เสียมราฐ)	ในกัมพูชา	เป็นต้น	การเร่งดำเนินการตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ตา่งๆ

ในกรอบ	ACMECS	 และการให้ทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาจาก

ประเทศสมาชิกตามคำประกาศให้ทุน	100	 ทุนของนายกรฐัมนตรี

ระหวา่งการประชมุผูน้ำ	ACMECS	 ครัง้ที	่1	(ในป	ี2546) และตาม												

คำประกาศให้ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตร	ี (post-graduate 

studies)	อีก	100	ทุน	ของนายกรัฐมนตรี	ระหว่างการประชุมผู้นำ	

ACMECS	 ครั้งที่	3	(ในปี	2551)	 โครงการเสริมสร้าง	Capacity	

Building	 ของประเทศสมาชิกทั้งด้านการเกษตร	 พลังงานทดแทน	

สาธารณสุข	 การจัดตั้งสภาธุรกิจ	ACMECS	 รวมทั้งการสนับสนุน

ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับท้องถิ่นได้รับรู้และมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับข้อมูลโครงการและแผนปฏิบัติการของ	ACMECS	 โดยใช้

ประโยชน์จากการจัดตั้งเมืองคู่แฝด	(Sister	Cities)	เป็นต้น	

 นอกจากนี	้ ในทีป่ระชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสยงัไดห้ารอืเกีย่วกบัการ

เชญิหุน้สว่นเพือ่การพฒันาใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกรอบความรว่มมอื 

ACMECS	ซึง่ไทยมบีทบาทสำคญัในการผลกัดนัมาโดยตลอด	และไดร้บั

ความสนใจจากประเทศและองค์กรต่างๆ	 ทั้งนี้	 ไทยส่งเสริมความ

รว่มมอืในสาขาทีเ่ปน็ประโยชนส์ำคญัทัง้ของประเทศและของอนภุมูภิาค

แมน่ำ้โขง	เชน่	พลงังาน	สาธารณสขุ	โดยใหม้กีารดำเนนิการทีส่อดคลอ้ง

และส่งเสริมกรอบความร่วมมืออื่นๆ	 ในภูมิภาค	 อาทิ	ASEAN		

Mekong-Japan	GMS	และสามเหลี่ยมมรกต	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงด้านเส้นทางการคมนาคม
ในอนุภูมิภาค (Regional Connectivity)
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	 BIMSTEC	 เป็นการรวมตัวเพื่อความร่วมมือระหว่างกันของ	

7	 ประเทศที่มีอาณาเขตอยู่ในอ่าวเบงกอล	 อันได้แก่	 บังกลาเทศ	

ภูฏาน	อินเดีย	พม่า	เนปาล	ศรีลังกา	และไทย	โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เป็นกรอบที่เชื่อมอนุภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เข้าด้วยกัน	 เพื่อเสริมสร้างพลวัตรและศักยภาพของทั้งสองภูมิภาค	

ปจัจบุนัมสีาขาของความรว่มมอือยูด่ว้ยกนั	14	สาขา	ไดแ้ก	่การคา้

การลงทุน	(ประเทศผู้นำคือบังกลาเทศ)	 การท่องเที่ยว	(ประเทศ

ผู้นำคืออินเดีย)	การสื่อสารและคมนาคม	(ประเทศผู้นำคืออินเดีย)	

พลงังาน	(ประเทศผูน้ำคอืพมา่)	เทคโนโลย	ี(ประเทศผูน้ำคอืศรลีงักา) 

ประมง	 (ประเทศผู้นำคือไทย)	 เกษตร	 (ประเทศผู้นำคือพม่า)											

การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 (ประเทศ

ผู้นำคืออินเดีย)	ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน	(ประเทศผู้นำคือ

ไทย)	สาธารณสขุ	(ประเทศผูน้ำคอืไทย)	วฒันธรรม	(ประเทศผูน้ำคอื

ภฏูาน) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	 (ประเทศผู้นำคือ

อินเดีย)	 	 การลดความยากจน	(ประเทศผูน้ำคอืเนปาล)	 และการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ	(ประเทศผู้นำคือบังกลาเทศ)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การริเริ่มความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับ
ความร่วมมือในหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative 
for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) 

งานฉลองครบรอบ 12 ปี ของกรอบความร่วมมือ BIMSTEC 
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 52 ที่ิวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
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	 นอกจากนี	้ระหวา่งการหารอือยา่งไมเ่ปน็ทางการ	(Retreat) 

ได้มีการหารือใน	4	หัวข้อดังต่อไปนี้		

	 (1)	 วิกฤตการณ์ทางการเงิน	 ซึ่ งประเทศสมาชิกฯ															

แสดงความกังวลว่าจะส่งผลต่อความพยายามในการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ	 (Millennium	Development	

Goals)	 ทั้งนี้	 ไทยได้แจ้งถึงผลการประชุมรัฐมนตรีคลังความร่วม

ทางเศรษฐกิจในเอเชยี-แปซฟิกิ	(APEC)	 เมือ่ตน้เดอืนพฤศจกิายน	

2551	 และยืนยันการใหค้วามสำคญัตอ่ความรว่มมอืทางการเงนิใน

ภูมิภาค	(Regional Financial	Arrangement)	 ซึ่งรวมถึงความ

รว่มมอืในกรอบ	ASEAN+3	 เช่น	มาตรการเชียงใหม่	(Chiang	Mai	

Initiative:	CMI)	 และมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย						

(Asian	Bond	Markets	Initiative:	ABMI)	ด้วย			

	 (2)	 ความมั่นคงทางอาหาร	 โดยประเทศสมาชิกฯ																

ส่วนใหญ่สนับสนุนการจัดตั้ง	Food	Bank	แต่ในชั้นนี้ยังไม่สามารถ

หาข้อยุติได้ว่าควรตั้งในประเทศใดประเทศหนึ่ง	 หรือในประเทศ

สมาชกิฯ	 ทุกประเทศ	 และเห็นควรมีการหารือในการประชุมระดับ

เจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งต่อไป			

	 (3)	 ความมั่นคงด้านพลังงาน	 เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ประชากรโลก	โดยการพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆ		

	 (4)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยหลายประเทศ

เสนอให้มีความร่วมมือในการช่วยกันลดมลพิษ	 และนายกรัฐมนตรี

อนิเดยีไดเ้สนอการใชเ้ทคโนโลยชีว่ยลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและการเตือนภัยล่วงหน้าในกรณีภัยพิบัติต่างๆ		

งานฉลองครบรอบ 12 ปี ของกรอบความร่วมมือ BIMSTEC 
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 52 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมระดับรัฐมนตรี BIMSTEC ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 52 ที่เมืองเนปิดอร์

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552

งานฉลองครบรอบ 12 ปี ของกรอบความร่วมมือ BIMSTEC 
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 52 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
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	 ในการประชุม	BIMSTEC	 ที่ผ่านมา	 ไทยได้ใช้กรอบความ

ร่วมมือในการผลักดันให้เกิดประโชน์ร่วมกัน	ดังนี้		

	 (1)	 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม	 (connectivity)															

ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียให้ความช่วยเหลือ	 ซึ่งจะ

เป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วใน

กรอบของ	GMS	 ให้สมบูรณ์ขึ้น	 และจะส่งเสริมให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคเชื่อมเอเชียตะวันออกกับ

เอเชียใต้		

 (2)	 การจดัทำความตกลงเขตการคา้เสรี	BIMSTEC	 ซึง่เปน็	

กรอบการเจรจาเขตการค้าเสรีที่ให้ผลประโยชน์กับไทยอย่างเช่น	

การไดร้บัการอะลุม้อลว่ยจากอนิเดยีมากกวา่การทำ	FTA	กบัอนิเดยี

ในกรอบอื่นๆ			

	 (3)	 ความร่วมมือด้านฮาลาล	 โดยที่ไทยมีความรู้เชี่ยวชาญ

ดา้นวทิยาศาสตรฮ์าลาล	ดงันัน้	การถา่ยทอดและแลกเปลีย่นความรู้

และประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับและส่งเสริมบทบาทของ

ไทยในด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม	BIMSTEC	 ซึ่งปัจจุบันถือเป็น

ตลาดอาหารฮาลาลทีม่ศีกัยภาพเปน็อนัดบัตน้ๆ	ของเอเชยี	อนัอาจ

นำไปสู่การเจาะตลาดอาหารฮาลาลสากลได้เป็นอย่างดีในอนาคต	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ
ภูฏาน บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล และศรีลังกา เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี

ความคิดริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ 12 (12th BIMSTEC) ณ นครเนปิดอร์ สหภาพพม่าระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2552
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 Mekong-Japan เป็นความร่วมมือที่ริเริ่มขึ้นโดยญี่ปุ่นเมื่อ

ปี 2551 สมาชิกประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย พม่า 

ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาและบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาค

ลุม่นำ้โขงของญีปุ่น่ เพือ่มุง่ลดชอ่งวา่งทางเศรษฐกิจและการพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นทีเ่ปน็ประเทศอาเซยีนใหม ่ เพือ่ความ

เจรญิรุง่เรอืงประชาชนในอาเซยีนและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ซึง่ไทย

มีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือนี้ในฐานะประเทศผู้ให้ร่วมกับญี่ปุ่น  

ทั้งนี้ โดยอาศัยศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ

องค์กรและสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

หลายแห่ง เช่น Mekong Institute เป็นต้น 

 นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือนี้ ยังรวมถึงการหารือเกี่ยว

กบัความรว่มมอืในดา้นการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ วฒันธรรม 

และการท่องเที่ยว ซึ่งญี่ปุ่นได้ประกาศให้ปี 2552 ที่ผ่านมา เป็นปี 

Mekong-Japan Exchange Year เพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่าง

รอบดา้นระหวา่งญีปุ่น่กบัประเทศในกลุม่ลุม่นำ้โขง โดยดำเนนิกจิกรรม

ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเยาวชน    

และการท่องเที่ยว ในส่วนของไทยเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และภาควชิาการ รวมถงึองคก์รตา่งๆ ทัว่ประเทศ  

ไดร้ว่มกบัญีปุ่น่ดำเนนิโครงการและจดักจิกรรมตา่งๆ รวมแลว้กวา่             

60 กจิกรรม  

 ในปทีีผ่า่นมา ไดม้กีารจดัการประชมุผูน้ำ 1 ครัง้ เมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2552 ที่กรุงโตเกียว การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2552 ที่จังหวัดเสียมราฐ และได้มีการจัด

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2552 

ที่ชะอำ หัวหิน 

 การประชุมที่สำคัญ  

 เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ

ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ที่ จ.เสียมราฐ 

กัมพูชา โดยที่ประชุมหารือภายใต้หัวข้อ “Mekong-Japan : 

Partnership For Development” ทั้งนี้เพื่อทบทวนความคืบหน้า 

ชื่นชมผลสำเร็จของ Mekong-Japan Exchange Year 2009  

และหารอืถงึทศิทางในอนาคต โดยญีปุ่น่ยนืยนัจะใหค้วามชว่ยเหลอื

แกอ่นภุมูภิาคเพิม่ขึน้และจะพจิารณาใหค้วามสำคญัเปน็อนัดบัตน้ๆ 

ในการดำเนนิโครงการตา่งๆ ในขณะทีไ่ทยเสนอใหญ้ีปุ่น่จดัลำดบัความ

สำคัญของสาขาที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ โดยเสนอ  

การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือ Mekong-Japan
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 ต.ค. 52 ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

การประชุมระดับผู้นำความร่วมมือ Mekong-Japan
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 52 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

5. ความร่วมมือในลุ ่มน้ำโขงกับญี่ปุ ่น 
(Mekong – Japan Cooperation)
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 (1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแนว  

East West Economic Corridor และ Southern Economic 

Corridor   

 (2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำใน

ลุ่มน้ำโขง 

 (3) การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยไทยมสีถาบนัการศกึษา

ทีม่ศีกัยภาพและพรอ้มจะรว่มในการดำเนนิการอบรม คอื  Mekong 

Institute  

 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตระหนักถึงความคล้ายคลึงของ

กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาค เช่น ACMECS GMS 

ASEAN-Japan ASEAN +3 MRC EAS และ ARF ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคเหมือนกัน และเห็นพ้องให้ความร่วมมือ 

Mekong-Japan เพือ่จะไดส้ง่เสรมิไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความรว่มมอื

อื่น ๆ ดังกล่าวมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-7 

พ.ย. 2552 ทีก่รงุโตเกยีว กระทรวงการตา่งประเทศในฐานะหนว่ยงาน

หลกัจงึไดจ้ดัเตรยีมรา่งปฏญิญาโตเกยีว ซึง่เปน็ผลมาจากการประชมุ

ร่วมกับประเทศต่างๆ ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ก่อนการประชุม

ผู้นำ ซึ่งหัวข้อในผลการประชุมคือ “Establishment of a New 

Partnership for the Common Flourishing Future” เพื่อกำหนด

สาขาความร่วมมือสำคัญและหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ร่วมกันของ

ความร่วมมือในอนาคต และได้รับรองปฏิญญาโตเกียวและ                

แผนปฏิบัติการออันเป็นเอกสารท่ีมาจากผลของการประชุม             

โดยญี่ปุ่นเสนอให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคเป็นเงิน 

500,000 ล้านเยน (ประมาณ 170,000 ล้านบาท) ในขณะที่ไทย

ยืนยันการเป็นประเทศผูใ้ห ้ ในฐานะ co-donor และ co-sponsor 

ในการพฒันาอนภุมูภิาคลุม่นำ้โขง โดยเนน้ศกัยภาพของไทยในการ

เปน็ศนูยก์ลางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาค เนื่องจาก

เป็นที่ตั้งขององค์กรและสถาบนัการศกึษาไทยและนานาชาตทิีม่ชีือ่

เสยีงหลายแหง่ โดยเฉพาะ Mekong Institute อีกทั้งให้ความสำคัญ

กับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์และการอำนวย

ความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนด้วย นอกจากนี้ ไทยได้

เชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมประชาชนใน

ภมูภิาคนี ้ในรปูแบบการจดัการประชมุ / สัมมนาระหว่างประเทศใน

เรื่องการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการอำนวยความสะดวกการ

ผา่นแดน โดยเชญิองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการ

พัฒนาเอเชีย (ADB) และคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่

เอเชยีและแปซฟิคิ (UNESCAP) ซึง่ไดม้กีารทำการศกึษาในเรือ่งดงั

กลา่ว เขา้มาเปน็ผูจ้ดัรว่ม และอาจเสนอใหม้กีารจดัหลกัสตูรอบรม

ระยะสัน้ใหป้ระเทศสมาชกิลุม่นำ้โขง ในประเดน็เกี่ยวกับกฎระเบียบ

ข้ามแดน เช่น พิธีการด้านศุลกากร โดยใช้สถานที่ในไทย 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น 
ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552
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	 ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกตเป็นกรอบความร่วมมือ

ระหวา่งกมัพชูา	ลาว	และไทย	เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนที่ติดกันของสามประเทศ	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อมิถุนายน	2543 

โดยข้อเสนอของกัมพูชา	 พื้นที่ความร่วมมือในปัจจุบันครอบคลุม	

7	จังหวัด	/	แขวงของสามประเทศ	ได้แก่	จังหวัดอุบลราชธานีและ

ศรีสะเกษของไทย	 จังหวัดพระวิหาร	 อุดรมีชัย	 และสตึงเตร็งของ

กัมพูชา	 และแขวงสาละวันและจำปาสักของ	 สปป.ลาว	 โดยพื้นที่

สามเหลี่ยมมรกตมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต	ิ ประวัติศาสตร	์	

และวฒันธรรม โดยเฉพาะอารยธรรมขอม	ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน

การพัฒนาด้านการค้า	 การลงทุน	 และการท่องเที่ยว	 รวมทั้งการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค		

  ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ	 ครั้งที่	1	 เมื่อวันที่					

2	สิงหาคม	2546	ที่เมืองปากเซ	ที่ประชุมได้รับรองเอกสารสำคัญ

ของความรว่มมอืสามเหลีย่มรกต	 ไดแ้ก	่ ปฏญิญาปากเซวา่ดว้ยความ

รว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่วพืน้ทีส่ามเหลีย่มมรกต	ซึง่กำหนดใหม้กีาร

จัดทำแผนปฏิบัติการของความร่วมมือที่เน้นการพัฒนาด้านการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเท่ียว	 การกำหนดพ้ืนท่ีของความร่วมมือใน	 3	 ประเทศ														

โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือไปสู่ระดับผู้นำในอนาคต	

รวมทัง้ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมสาขาอื่น	ๆ	ที่สอดคล้องกัน	

และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการท่องเที่ยว	 ซึ่งกระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วฯ เป็นเจ้าภาพหลักของคณะทำงานร่วมฯ	 และจนถึง

ปัจจุบัน	มีการประชุมคณะทำงานร่วมฯ	มาแล้ว	5	ครั้ง	

 เมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	2552	 อันเป็นการประชุมครั้งที่	 2	

หลังจากที่ว่างเว้นไปนานถึง	6	 ปี	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศได้เ ข้า ร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ															

ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกตในครั้งนี้ด้วย	 ประเทศสมาชิกได้

หารือกันถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต

และการดำเนนิการตามปฏญิญาปากเซ	 นบัตัง้แตก่ารประชมุรฐัมนตรี		

ต่างประเทศความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกตครั้งที่	 1	 เมื่อปี	2546	

ภายใต้หัวข้อหลัก	 “สามเหลี่ยมมรกต	:	 การพัฒนาสีเขียว”	 ซึ่งย้ำ

เจตนารมณข์องกลุม่ประเทศสมาชกิตอ่กรอบความรว่มมอืนีท้ีม่พีืน้ที่

ครอบคลมุอยูใ่นบรเิวณชายแดนของไทย	สาธารณรฐัประชาธปิไตย	

6. ความร่วมมือสามเหลี ่ยมมรกต 
(Emerald Triangle Cooperation)
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ประชาชนลาว และกมัพชูา โดยสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

และกัมพูชา ได้แสดงความขอบคุณที่ไทยให้ความช่วยเหลือในการ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัมคีวามเหน็วา่ การพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะ

สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนา

เศรษฐกจิ และทีป่ระชมุเหน็ชอบใหข้ยายความรว่มมอืใหค้รอบคลมุ

ไปถึงด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า              

และการเกษตร เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากสาขาการท่องเที่ยวด้วย 

เนื่องจากความร่วมมือในสาขาดังกล่าวเหล่านี้จะกลับมาช่วย

สนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับความเปน็อยูข่องประชาชน และขจดัปญัหาความยากจนใน

ภูมิภาคได้โดยปริยาย พร้อมกันน้ี ท่ีประชุมได้มอบหมายให้             

คณะเจ้าหน้าที่อาวุโส ไปยกร่างแผนปฏิบัติการครอบคลุมสาขา

ความร่วมมือดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นในความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต  

รวมทั้งศึกษาเส้นทางต่างๆ ที่มีอยู่ และเสนอเส้นทางที่ประเทศ

สมาชิกต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวใน

ภมูภิาคตอ่ไป นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุยังเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วม

ของหุ้นส่วนเพื่อช่วยในการพัฒนานั้น ยังคงมีความจำเป็นเป็น

อย่างมาก 

 

 

  

 ไทยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia 

Cooperation Dialogue-ACD) เมื่อปี 2545 เพื่อเป็นเวทีหารือ

ระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชีย มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจ ความไวเ้นือ้เชือ่ใจ ความเปน็เอเชยี ตลอดจน

ความร่วมมือในวงกว้าง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพ

ที่หลากหลายของประเทศสมาชิกเป็นหลัก  

 ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ACD มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ 

  ด้านสมาชิกภาพ ACD ได้ขยายจาก 18 ประเทศเมื่อเริ่ม

ก่อตั้งเป็น 31 ประเทศ ซึ่งมาจากทุกอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย 

ได้แก่ บาห์เรน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไนฯ กัมพูชา จีน อินเดีย 

อนิโดนเีซยี อหิรา่น ญีปุ่น่ คาซคัสถาน เกาหลใีต ้คเูวต ครีก์ซิสถาน 

ลาว มาเลเซยี มองโกเลยี พมา่ โอมาน ปากสีถาน ฟลิปิปนิส ์กาตาร ์

รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ทาจิกิสถาน ไทย 

เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอุซเบกิสถาน 

 ด้านการหารือ รัฐมนตรีต่างประเทศ ACD พบกัน   

เป็นประจำปีทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ACD 

ซึง่ประเทศสมาชกิจะหมนุเวยีนกนัเปน็เจา้ภาพ และชว่งระหวา่งการ

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (UNGA) ในเดือน

กันยายนของทุกปี 

 นอกจากนี้ ในด้านสาขาโครงการ ประเทศสมาชิกต่างก็

เสนอตวัเปน็ผูข้บัเคลือ่น/รว่มขบัเคลือ่น (Prime/Co-Prime Mover) 

ใน 20 สาขา ได้แก่ พลังงาน การเกษตร การแก้ไขปัญหาความ

ยากจน การเงินการคลัง การท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคม เทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์สิง่แวดลอ้มศกึษา การศกึษา

อเิลก็ทรอนกิส ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม กองทนุโครงสรา้ง

พื้นฐาน สถาบันด้านการจัดมาตรฐานเอเชีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสรา้งความแขง็แกรง่ของโครงสรา้งดา้นกฎหมาย ความปลอดภยั

บนทอ้งถนน การปอ้งกนัภยัธรรมชาต ิและความรว่มมอืดา้นวฒันธรรม 

  

7. กรอบความร่วมมือเอเชีย 
(Asia Cooperation Dialogue: ACD)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต ครั้งที่ 2 (2nd Emerald Triangle Cooperation) 

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2552



39รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

คว
าม

ร่ว
มม

ือใ
นก

รอ
บอ

นุภ
ูมิภ

าค
แล

ะก
รอ
บภ

ูมิภ
าค

 

	 ล่าสุด	 ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี	ACD	 ครั้งที่	8	(ACD	8)		

ซึ่งศรีลังกา	(ประธาน	ACD	 ปัจจุบัน)	 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่าง

วันที่	14-15	 ตลุาคม	2552	ณ	กรงุโคลมัโบ	 ศรลีงักา	 และมผีูแ้ทน

ประเทศสมาชิก	 ACD	 รวมท้ังไทยเข้าร่วมหารือในประเด็น															

“จิตวิญญาณของเอเชีย	 :	 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและโอกาส

ดา้นการพฒันา” (Spirit	of	Asia:	Global	Economic	Recovery	

and	Development Prospects)	 ได้ให้ความเห็นชอบเอกสาร

ปฏิญญาโคลัมโบของการประชุมระดับรัฐมนตรี	ACD	 ครั้งที่	 8												

(Colombo	Declaration)		มีสาระสำคัญ	ดังนี้	

 -	 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเชียเป็นไปอย่างแข็งแรง	 ยั่งยืน	 และสมดุล	 ผ่านกลไก	

อาทิ	ACD	Trade	and	 Investment	 Forum	 และการจัดการ

อภิปรายหรือการประชุมระหว่างผู้แทนจากธนาคารและผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเศรษฐกิจ	เป็นต้น	

 -	 สง่เสรมิการสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งสาขาความรว่มมอื

การท่องเที่ยว	การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม	และการค้า		

 -	 ส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนผ่านโครงการ

แลกเปลี่ยนต่าง	ๆ	 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในด้านศิลปะการแสดง

และบันเทิง		

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-	 จัดตั้งกลไกต่างๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ	

ACD	 ได้แก่	High	Level	Study	Group	(HLSG)	 เพื่อดำเนินการ

ศึ กษา เ รื่ อ ง แนวทา งดำ เนิ นก า รขอ ง	 ACD	 ในอนาคต 

และมอบหมายให้ประเทศสมาชิก	Coordinating	Group	 ซึ่ง

ประกอบ	 ด้วยประธาน	ACD	 ปีปัจจุบัน	 ประธานปีที่ผ่านมา	

ประธานปีถัดไป	และไทยในฐานะผู้ประสานงาน	ACD	ประชุมร่วม

กันปีละ	2	 ครั้ง	 เพื่อให้การสนับสนุนประธานในการเตรียมการ

ประชุมระดับรัฐมนตรี	 และติดตามการดำเนินงานของสาขาความ

ร่วมมือต่างๆ	

 -	กำหนดใหว้นัที	่18	มถินุายน	เปน็	“วนั	ACD”	เพือ่รำลกึถงึ

การประชมุระดบัรฐัมนตร	ีACD	ครัง้แรกซึง่ประเทศไทยเปน็เจา้ภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประชุมระดับรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 8 ที่กรุงโคลัมโบ
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	 สำหรับบทบาทและท่าทีของประเทศไทยนั้น	 จากการที่

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม	ACD	และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ

รฐัมนตร	ีACD	ครัง้ที	่1	และ	2	เมือ่เดอืนมถินุายน	2545	และ	2546 

ทัง้ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากประเทศสมาชกิใหร้บัหนา้ทีผู่ป้ระสานงาน 

ACD	(ACD	Coordinator)	 และเป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือใน

สาขาการท่องเที่ยว	การเงินการคลัง	และผู้ร่วมขับเคลื่อนสาขาการ

พฒันาทรพัยากรมนษุยอ์กีดา้นหนึง่ดว้ยนัน้	 นอกเหนอืจากขอ้ตกลง

ตามปฏญิญาโคลมัโบขา้งตน้แลว้	ไทยยงัไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุฯ	ใหใ้ช้

เวทนีีเ้พือ่สง่เสรมิในดา้นการศกึษา	 และแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็เกีย่วกบั

จดุรว่มของประชาคมในภมูภิาคเอเชยีผา่นความรว่มมอืดา้นวฒันธรรม 

เพือ่สรา้งความเชือ่มโยง	 และความรูส้กึเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวระหวา่ง

ประเทศในภมูภิาคนีผ้า่นโครงการตา่งๆ	 อาท	ิ การแลกเปลีย่นขอ้มลู

และการศึกษาด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ตามรอยเส้นทาง

สายไหม	และการจัดพิมพ์หนังสือ	Cultural	Compendium	

  

 การประชุมที่สำคัญอื่นๆ ตามกรอบความร่วมมือ ACD ใน

ช่วงปีที่ผ่านมา 

	 -	 การประชุมระดับรัฐมนตรี	ACD	 คู่ขนานกับการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยสามัญ	 ครั้งที่	 64	 (ACD	Breakfast	

Meeting)	ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	เมื่อ	28	กันยายน	2552	

โดยไทยเสนอให้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

แกไ้ขปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิ	ประสานนโยบายตา่งๆ	ตลอดจนเสนอ

แนวทางในการร่วมมือเพื่อเร่งกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคเอเชีย	

 -	 การประชุมระดับรัฐมนตรี	ACD	 ครั้งที่	7	(ACD	7)				

ณ	กรุงอัสตานา	คาซัคสถาน	เมื่อ	16	ตุลาคม	2551	โดยที่ประชุม

บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายของ	ACD	 และกลไกการทำงาน

ของ	ACD	อาทิ		

 -	 การจัดตั้งสำนักเลขาธิการ	ACD	 ในรูปแบบ	Virtual	

Secretariat		

 -	การมสีว่นรว่มของภาคประชาสงัคมผา่นการประชมุ	ACD 

Think	Tanks/Track	 II	Network	 (ซึ่งจะมีขึ้นครั้งแรกที่อินเดียใน

เดือนกุมภาพันธ์	2553)		

	 -	 การรับคีร์กิซสถานเป็นสมาชิกลำดับที่	31	 และโมร็อกโก

เป็น	ACD	Partner	for	Development		

 -	 การบรรจคุวามรว่มมอืดา้นวฒันธรรมเปน็สาขาความรว่มมอื

ที่	20	ของ	ACD	

	 -	 การประชุมประสานงานและเตรียมการตามกรอบความ

ร่วมมือ	ACD	

 -	 การประชุม	 Pr ime	 and	 Co-Pr ime	 Movers ’ 

Consultation	ณ	กรงุอสัตานา	คาซคัสถาน	เมือ่	15	ตลุาคม	2551 

เพือ่พจิารณาประเดน็สำคญัทีจ่ะหารอืในการประชมุระดบัรฐัมนตร	ีACD	7 

 -	 การประชุม	ACD	Coordinating	Group	 ครั้งที่	1					

ณ	กรุงโคลัมโบ	ศรีลังกา	เมื่อ	25	สิงหาคม	2552	เพื่อเตรียมการ

ประชุมระดับ	ACD	Breakfast	Meeting	และการประชุม	ACD	8	

	 -	 การประชุม	ACD	Coordinating	Group	 ครั้งที่	 2																				

เมื่อ	12	 ตุลาคม	2552	 และ	 การประชุม	Prime	and	Co-Prime	

Movers’	Consultation	 เมื่อ	14	 ตุลาคม	2552	 ณ	 กรุงโคลัมโบ	

ศรีลังกา	เพื่อประชุมเตรียมการประชุม	ACD	8	

 

 

  

 กรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิกิ	(Asia	- Pacific 

Economic	Cooperation	:	APEC)	หรอืเอเปค	กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ป	ี2532 

(ค.ศ.	1989)	ประกอบดว้ยสมาชกิ	21	เขตเศรษฐกจิ	ไดแ้ก	่	ออสเตรเลยี 

บรูไน	 ดารุสซาลาม	 แคนาดา	 ชิลี	 สาธารณประชาชนจีน	 ฮ่องกง	

อนิโดนเีซยี	ญีปุ่น่	สาธารณรฐัเกาหล	ีมาเลเซยี	เมก็ซโิก	นวิซแีลนด ์

ปาปัวนิกีนี	 เปรู	 ฟิลิปปินส์	 สหพันธรัฐรัสเซีย	 สิงคโปร์	 จีนไทเป	

ไทย	สหรฐัอเมรกิา	และเวยีดนาม	เพือ่สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจโดยเน้นการส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความ

สะดวกทางการคา้และการลงทนุในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ	 และความ

รว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ	 โดยเนน้การนำประสบการณแ์ละ

แนวปฏิบัติที่ดีของเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วมาสนับสนุนขีดความ

สามารถของเขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนา	 การเปิดเสรีในภูมิภาคเป็น 

การเปิดเสรีแบบเปิด	(open	regionalism)	 คือ	 เมื่อเปิดเสรีแล้ว	

ประเทศนอกภมูภิาคจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเปดิเสรดีงักลา่วดว้ย 

8. กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก 
(Asia – Pacific Economic Cooperation: APEC)
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 เป้าหมายของเอเปคเป็นไปตามเป้าหมายโบกอร์ กล่าวคือ 

เขตเศรษฐกจิพฒันาแลว้จะตอ้งบรรลเุปา้หมายการเปดิเสรดีา้นการคา้

และการลงทุนภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) และเขตเศรษฐกิจกำลัง

พัฒนาจะต้องบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) 

ต่อมา ที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่นครซิดนีย์เมื่อปี 2550  

(ค.ศ. 2007) ได้รับรองวาระการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค   

(Regional Economic Integration Agenda : REI Agenda)           

ซึ่งประกาศเจตนารมณ์ในการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเปคที่

ชัดเจนและมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น 

 เขตเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิกิเปน็เขตเศรษฐกจิทีม่พีลวตัรและ

ระดบัการพฒันาทีส่งูมาก โดยมปีระชาชนรวมประมาณ 2,700,000,000 คน  

ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) มสีดัสว่นรอ้ยละ 54 ของโลก 

การคา้ในภมูภิาคเอเปคคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 44 ของปรมิาณการคา้โลก 

โดยการเจรญิเตบิโตของสมาชกิเอเปคเฉลีย่รอ้ยละ 7 ตอ่ป ีในขณะที่

การเจริญเติบโตของประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกเอเปคเฉลี่ยร้อยละ 5 

 กรอบความรว่มมอืเอเปคเนน้ดงักลา่วนี ้ เนน้การหารอืระหวา่ง

เขตเศรษฐกิจสมาชิกผ่านเวทีการหารือต่างๆ เช่น การประชุม

เจา้หนา้ทีอ่าวโุส การประชมุระดบัรฐัมนตร ีการประชมุระดบัรฐัมนตรี

การคา้ การประชมุรฐัมนตรรีายสาขา การประชมุผูน้ำเขตเศรษฐกจิ

เอเปค และการหารอืในเวทขีองเอเปค (fora) ซึง่ไดแ้ก ่คณะกรรมการ

การค้าและการลงทุน (Committee on Trade and Investment) 

คณะกรรมการเศรษฐกจิ (Economic Committee) คณะกรรมการ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Steering Committee on 

Economic and Technical Cooperation) คณะกรรมการ

งบประมาณและการบรหิาร (Budget and Management Committee) 

รวมทั้งการหารือในเวทีย่อยเฉพาะสาขา (sub-fora) ของเอเปค 

โดยมีสำนักเลขาธิการเอเปคที่สิงคโปร์สนับสนุน 

 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของไทยต่อเอเปคคือ ให้ไทยและอาเซียนมี

บทบาทสำคญัในการกำหนดนโยบายและความรว่มมอืในกรอบเอเปค 

โดยจะตอ้งเปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องไทยและอาเซยีน รวมทัง้จะตอ้ง

คำนึงถึงอาเซียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง (ASEAN Centrality) 

ของความร่วมมือ 

  

 การเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญในกรอบความร่วมมือเอเปค

ของภาครัฐ 

 - เขา้รว่มการประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสครัง้สดุทา้ย การประชมุ

ระดับรัฐมนตรี และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคระหว่าง 

วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2551 ไทยได้ผลักดันผลประโยชน์และ

ท่าทีไทยให้ได้รับการยอมรับและปรากฏอยู่ในเอกสารแถลงการณ์

ผู้นำของเอเปค เช่น การดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์              

ความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน โดยเฉพาะการพฒันาขดีความ

สามารถทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการผลิตและการให้การ

ศึกษาด้านการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน

ชีวภาพจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งการพัฒนาตลาด กฎระเบียบ

และสถาบันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร นอกจากนี ้ ยัง

ผลักดันการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

เศรษฐกจิ เชน่ ปญัหาไขห้วดันก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวม

ทั้งหารือถึงประเด็นใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีการหารือในกรอบเอเปค 

เช่น ความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท (Corporate Social 

Responsibility) เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ไทยยังผลักดันท่าทีในแถลงการณ์ผู้นำเอเปคว่า

ดว้ยวกิฤตเศรษฐกจิโลก โดยการประชมุครัง้นีม้คีวามสำคญัมากเพราะ

เป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกหลังการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ 

จ-ี20 ทีก่รงุวอชงิตนั แถลงการณด์งักลา่วสะทอ้นทา่ทแีละผลประโยชน์

ของไทย เชน่ การตอ่ตา้นการกดีกนัทางการคา้ การประสานนโยบาย

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น 

 - เขา้รว่มการประชมุ APEC Singapore 2009 Symposium 

ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2551 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความเห็นเกี่ยวกับสารรัตถะของการประชุมเอเปคในปี 2552   

ซึ่งสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพ 

 - เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการงบประมาณและการบรหิาร 

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2551 ที่สิงคโปร์ ซึ่งไทยมี

บทบาทในการเสนอแนะแนวทางการบรหิารและการจดัการงบประมาณ

ของเอเปค รวมทัง้พจิาณาโครงการตา่งๆ ทีข่อรบัการสนบัสนนุทาง 

การเงินจากเอเปค  

 - เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 1 และ 2 
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ประจำปี ค.ศ. 2009 และการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส

เอเปค และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเงินเอเปค ระหว่างวันที่     

13-26 กมุภาพนัธ ์2552 และครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่15 กรกฎาคม - 

1 สิงหาคม 2552 รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการการค้าและการ

ลงทุน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2552 เพื่อหารือ

ถึงนโยบาย และโครงการต่างๆ ที่ เอเปคจะดำเนินการตาม

วตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้ โดยการหารอืทัง้สองครัง้ใหค้วามสำคญักบัการ

แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะปัญหาสินเชื่อเพื่อการค้า 

(Trade Finance) การดำเนนิการเพือ่บรรลเุปา้หมายการเปดิเสรกีารค้า

และการลงทนุของเอเปค และการยนืยนัเจตนารมณท์างการเมอืงของ

เอเปคที่จะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจนถึงสิ้นปี 

ค.ศ.2010 นอกจากนี้ ยังหารือถึงปัญหาความเชื่อมโยงในภูมิภาค

และความเชือ่มโยงของหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain connectivity) 

ในภูมิภาค และยุทธศาสตร์ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(New Growth Strategy) ซึ่งเอเปคมองว่า การเจริญเติบโตใน

อนาคตจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม (inclusive growth) สมดุล  

(balanced growth) และยั่งยืน (sustainable growth) ซึ่งไทยได้

แสดงบทบาทเชงิสรา้งสรรคใ์นการประชมุดงักลา่ว และใหข้อ้คดิเหน็ 

รวมทัง้นำเสนอประเดน็ทีส่ะทอ้นผลประโยชนข์องไทย โดยเฉพาะเรือ่ง

ยทุธศาสตรใ์หมข่องการเจรญิเตบิโต และการเจรญิเตบิโตอยา่งเทา่เทยีม 

 - เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระหว่างวันที่ 

21-22 กรกฎาคม 2552 ที่สิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ของไทยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มีการผลักดันท่าทีไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการกีดกันทางการค้า การลดอุปสรรค

ทางการคา้ตา่งๆ รวมทัง้การแกไ้ขปญัหาอปุสรรคของหว่งโซอ่ปุทาน

ในภูมิภาค 

 - ติดตามผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค 

ระหวา่งวนัที ่21-22 กรกฎาคม 2552 ทีก่รงุมะนลิา ประเทศฟลิปิปนิส์  

โดยที่ประชุมได้แสดงเจตนารมณ์จะสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไข

ปญัหาหว่งโซอ่ปุทานในภมูภิาคเอเปค ปญัหาความเชือ่มโยงในภมูภิาค

เปน็ปญัหาสำคญั และสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของอาเซยีนในปทีีไ่ทย

เป็นเจ้าภาพ เพราะความเชื่อมโยงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริม

การค้า การลงทุน และการรวมตัวในภูมิภาค 

 - การเขา้รว่มการประชมุรฐัมนตรเีอเปค ครัง้ที ่21 ระหวา่ง

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอด

ผู้นำเอเปค ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552  

โดยไทยได้ผลักดันผลประโยชน์และท่าทีไทยให้ได้รับการยอมรับ

และได้ร่วมรับรองเอกสารแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปค (APEC 

Ministerial Joint Statement) และปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอ

เปค (APEC Economic Leaders’ Meeting Declaration)                    

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมดุล (Balanced 

Growth) สร้างการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth) 

การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรองรับผู้ที่ เปราะบางในสังคม  

การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) 

ตลอดจนส่งเสริมการค้าพหุภาคี และเร่งรัดการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552
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บทบาทไทยในอาเซียน 
บทที่ 3 

 ปี 2552 เป็นปีที่ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียน 

เนื่องจากเป็นวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 

ทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนทั้งในระดับ

สุดยอดและระดับรัฐมนตรี การประชุมร่วมระหว่างผู้นำอาเซียนกับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศคู่เจรจา รวมทั้งการวางรากฐานสำหรับประชาคมอาเซียน

ในอนาคต การเสรมิสรา้งความมัน่คงของอาเซยีนในดา้นตา่งๆ และ

เพิ่มพูนบทบาทของอาเซียนให้มีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหา

ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียน ร่วมถ่ายภาพกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552
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	 ไทยได้เข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์

ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	 ครั้งที่	 41			

เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2551	และดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง	จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม	2552		

	 การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยถือเป็นวาระ	

แหง่ชาตทิีร่ฐับาลไดใ้หค้วามสำคญัเปน็ลำดบัตน้	ๆ	โดยถอืเปน็นโยบาย 

เรง่ดว่นทีร่ฐับาลดำเนนิการในปแีรก	เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหป้รากฏ

แก่สายตาชาวโลก	 ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

ในครั้งนี้มีความพิเศษหลายประการ	ดังนี้	

	 (1)	 วาระการดำรงตำแหน่งของไทยอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยว

หัวต่อที่สำคัญของอาเซียน	 เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่กฎบัตรอาเซียน

เพิ่งเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	15	 ธันวาคม	2551	 ทำให้ต้องมีการ

ปรบัโครงสรา้งและกลไกตา่ง	ๆ	ของอาเซยีนเพือ่วางรากฐานสำหรบั

การรวมตวัเปน็ประชาคมอาเซยีนทีก่ำหนดเปา้หมายไวภ้ายในป	ี2558	 

	 (2)	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรอาเซียนที่ได้

ปรับวาระการดำรงตำแหน่งประธานจากเดิม	 ที่จะเริ่มรับตำแหน่ง

ในชว่งกรกฎาคมของทกุป	ีมาเปน็การเริม่ในชว่งตน้ปตีามปปีฏทินิแทน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้มีมติเห็นชอบให้ไทยดำรงตำแหน่ง

ประธานอาเซยีนในชว่งทีก่ำลงัปรบัเปลีย่นนี	้ซึง่มรีะยะเวลา	1	ปคีรึง่ 

(จากกรกฎาคม	2551	ถึงธันวาคม	2552)	และเวียดนามจะรับเปน็

ประธานอาเซยีนตอ่จากไทยตัง้แต	่1	มกราคมถงึ	31	ธนัวาคม	2553   

	 (3)	 การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยเกิดในช่วง

เดียวกับการที่	 ดร.สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง

เลขาธกิารอาเซยีนตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	2551	ซึง่จะเอือ้ตอ่การดำรง

ตำแหนง่ประธานอาเซยีนของไทยในการรว่มงานและประสานดา้นตา่ง  ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบัเลขาธกิารอาเซยีน	 ไมว่า่จะเปน็การผลกัดนั

หรอืการปฏบิตัติามพนัธกรณตีา่งๆ	ของอาเซยีนตามกฎบัตรรวมถึง

การปฏิรูปโครงสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ	

 ปจัจยัตา่งๆ	 เหลา่นีท้ำใหก้ารดำรงตำแหนง่ประธานอาเซยีน

ของไทยเปน็ทัง้โอกาสและความทา้ทาย	ซึง่ไทยไดพ้จิารณานำมาใชใ้น

การกำหนดทศิทางและเปา้หมายในการดำเนนินโยบายทีม่ตีอ่อาเซยีน

ใหบ้รรลผุลสำเรจ็ในชว่งทีด่ำรงตำแหนง่ผูข้บัเคลือ่นหลกัของอาเซยีน 

  

 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการ

จัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทย	

ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน		

ได้เห็นชอบต่อการวางเป้าหมายหลักในวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานอาเซียนของไทย	3	ประการ	(3’s)	คือ		

	 (1)	การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรอาเซียน	

(Realising	Commitments	under	ASEAN	Charter)	นัน่คอื	การวาง

รากฐานสำหรบัการสรา้งประชาคมอาเซยีน	โดยการจดัตัง้กลไกตา่ง	ๆ 

ทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวาระการดำรงตำแหนง่ของไทย 

ไดแ้ก	่คณะมนตรปีระจำประชาคมอาเซยีนทัง้	3	เสาหลกั	ซึง่ไดแ้ก ่

คณะมนตรีประชาคมการเมืองความมั่นคง	 คณะมนตรีประชาคม

เศรษฐกิจ	และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม		รวมทั้ง

การจดัตัง้คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน	 คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร

ประจำอาเซยีนทีก่รงุจาการต์า	 และการจดัตัง้คณะกรรมาธกิารระหวา่ง

รัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน	เป็นต้น		

 (2)	 การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง	(Revitalising	People-centred	ASEAN	Community)	

โดยส่งเสริมการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

สร้างประชาคมอาเซียน	

 (3)	 การเสรมิสรา้งการพฒันาและความมัน่คงของมนษุยส์ำหรบั

ประชาชนทุกคนในภูมิภาค	(Reinforcing	Human	Development	

and	Security	for	all)	 โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก

ตา่งๆ	 ของอาเซยีนใหส้ามารถเขา้ไปรว่มแกไ้ขในปญัหาทีม่ผีลกระทบ

ตอ่ชวีติและความเปน็อยูข่องประชาชนไดอ้ยา่งทนัทว่งท	ี อาท	ิ ปญัหา

ความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน	 ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิ

และการเงินโลก	 สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค

ระบาดต่างๆ	เป็นต้น	

 

 

  

เป้าหมายหลักของไทย
ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย
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	 จากเป้าหมายทั้ง	3	 ประการดังกล่าว	 ไทยจึงได้กำหนด

หัวข้อหลัก	(theme)	สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	14		

การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 15	 และการประชุมรัฐมนตรี	

ต่างประเทศอาเซียน	ดังนี้			

 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่								

27	กมุภาพนัธ	์-	1	มนีาคม	2552	ทีช่ะอำ	-	หวัหนิ	มหีวัขอ้หลกัคอื 

“กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน” (ASEAN	Charter	 for	

ASEAN	Peoples)	 เพื่อย้ำถึงเจตนารมณ์ของไทยในฐานะประธาน

อาเซียนในอันที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานของอาเซียนภายหลัง

จากการทีก่ฎบตัรมผีลบงัคบัใช	้ และเพือ่ใหต้อบสนองตอ่ผลประโยชน์

ของประชาชนอย่างแท้จริง		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15	 เมื่อวันที่	23-25	

ตุลาคม	2552	 ที่ชะอำ	-	 หัวหิน	 มีหัวข้อหลัก	 คือ	 “เชื่อมโยง

ประชาคม	 สร้างเสริมประชาชน”	 	(Enhancing	Connectivity,	

Empowering	Peoples)	 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการสร้าง

ประชาคมอาเซยีนภายในป	ี2558	ใหเ้ปน็ประชาคมทีเ่นน้การปฏบิตั ิ

(Community	of	Action)	ประชาคมที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างกัน	

(Community	of	Connectivity)	 และประชาคมเพื่อประชาชน				

(Community	of	Peoples)	ซึง่เปน็วสิยัทศันข์องนายกรฐัมนตรทีีใ่หไ้ว้

ระหวา่งการประชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนครัง้ที	่42	ที	่จ.ภเูกต็  

โดยไทยจะผลกัดนัประเดน็ตา่งๆ	ทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพของประชาชน

และพฒันาเครอืขา่ยคมนาคม	 โดยใหค้วามสำคญักบัการศกึษาและ

การพฒันาทรพัยากรมนษุย	์ และการรบัมอืกบัปญัหาทีส่ง่ผลกระทบ

โดยตรงต่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน	 รวมทั้งร่วมมือกับประเทศ

คู่เจรจาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติและ

อาเซียน	 ตลอดจนถึงการหาทางลดช่องว่างทางการพัฒนาภายใน

อาเซียนด้วยกันเอง	 เพื่อจะได้สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็น

ประชาคมอาเซียนได้สมตามเจตนารมย์ในปี	2558		

 3. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 

ระหว่างวันที่	17-23	 	 กรกฏาคม	2552	 ที่	 จ.ภูเก็ต	 มีหัวข้อหลัก	

คือ	 “ร่วมกันเพื่อเผชิญปัญหาท้าทายโลก”	(Acting	Together	to	

cope	with	Global	Challenges)	 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง	

การคงบทบาทนำทีส่ำคญัของอาเซยีนในภมูภิาค	(ASEAN	Centrality) 

และการดำเนนิการรว่มกบัประเทศคูเ่จรจาตา่งๆ	 ทัง้ในกรอบอาเซยีน+1 

รวมถึงอาเซียน	+3	 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	(EAS)	

ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ	และความท้าทายใหม่ๆ			

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้นำที่เข้าร่วมการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออกและคู่สมรส พร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียน วันที่ 24 ตุลาคม 2552

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 ตุลาคม 2552

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียน ร่วมถ่ายภาพกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน+3 
และเลขาธิการอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2552

หัวข้อหลัก (theme) ในการประชุมอาเซียนที่สำคัญ 
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	 ตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน

อาเซยีน	ไทยไดผ้ลกัดนัประเดน็ความรว่มมอืตา่งๆ	ระหวา่งประเทศ

สมาชิกอาเซียน	 และระหว่างสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา		

ทีถ่อืไดว้า่เปน็ประโยชนต์อ่ทกุฝา่ย	ไมว่า่จะเปน็ตอ่อาเซยีน	ตอ่ภมูภิาค

โดยรวม	 และที่แน่นอน	 คือต่อประเทศไทยของเราเองด้วย	 อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน		

ดว้ยการการดำเนนิบทบาทประธานอาเซยีนอยา่งสรา้งสรรค	์แลว้ยงั

เป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับอาเซียนในฐานะองค์กรระดับ

ภูมิภาค	 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการรวมตัวกันเพื่อเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี	2558		ซึ่งได้แก่	

 1.  การสร้างประชาคมอาเซียน 

  1.1  การลงนามปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงาน

สำหรับประชาคมอาเซียน (ปี 2552-2558)  

  ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	 14	 ผู้นำ

อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาชะอำ	-	 หัวหิน	 ว่าด้วยแผน

สำหรบัประชาคมอาเซยีนฯ	 รวมทัง้ไดร้บัรองแผนงานสำหรบัการจดัตัง้

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	และแผนงานการจดัตัง้

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ซึ่งแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการรับรองไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดอืนพฤศจกิายน	2550	)	ทัง้นี	้เพือ่กำหนดทศิทางและวางรากฐาน

สำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง	3	เสาหลัก	

  1.2 การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในภูมิภาค   

  ในระหวา่งการประชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนครัง้ที	่42 

และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	15	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	

นายกรัฐมนตรี	 ได้เสนอวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันให้ประชาคมอาเซียน

เปน็ประชาคมทีม่กีารตดิตอ่เชือ่มโยงกนัอยา่งใกลช้ดิยิง่ขึน้	(Community 

of	Connectivity)	 เนือ่งจากตระหนกัวา่การสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยง

ในภูมิภาคเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เกิดประชาคมอาเซียน	 ทั้งนี้		

ความเชื่อมโยงในภูมิภาคดังกล่าวประกอบด้วยความเชื่อมโยงทาง

กายภาพโดยผา่นการสรา้งโครงขา่ยทางคมนาคม	ทางบก	ทางนำ้	 และ

ทางอากาศ	 รวมถึงความเชื่อมโยงกันทางจิตใจโดยผ่านการเรียนรู้

ซึ่งกันและกันบนพืน้ฐานของอารยธรรมรว่มกนั	 ตลอดจนการชืน่ชม

ประวตัศิาสตร	์วัฒนธรรม	และประเพณีของกันและกัน		

 การรเิริม่ดงักลา่วของนายกรฐัมนตรไีทยไดน้ำไปสูก่ารจดัตัง้

คณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงเพื่อยกร่างแผนแม่บทสำหรับการ

พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในภูมิภาค	 ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้ง

กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน	(Infrastructure	

development	fund	for	ASEAN)	ตอ่ไป	รวมทัง้การเชือ่มโยงระหวา่ง

ประชาชนโดยการเปดิตวัสถานโีทรทศันอ์าเซยีน	เพือ่ใหเ้ปน็สือ่กลาง

ในการเสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชนในภมูภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกษิต ภิรมย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  
ครั้งที่ 42 ที่จังหวัดภูเก็ต 

วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2552

ความสำเร็จในการ
ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย
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  1.3 การลดช่องว่างทางการพัฒนาของอาเซียน 

	 	 ไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำแผนงาน	

ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับที่	 2	 พ.ศ.	2552-2558			

ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวจะประกอบด้วยโครงการเพื่อการลดช่องว่าง

การพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	 อันรวมถึงโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของอาเซียนด้วย	

 2. การดำเนินการตามกฎบัตรอาเซียน 

 ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน	 ไทยสามารถ

ผลักดันการดำเนินการตามพันธกรณี	 ภายใต้กฎบัตรอาเซียนให้

สำเร็จลุล่วง	 เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎกติกาในการทำงาน	

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ดังนี้																						

  2.1  การจดัตัง้คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนทัง้ 3 เสาหลกั 

ไดแ้ก	่คณะมนตรปีระชาคมการเมอืงความมัน่คง	คณะมนตรปีระชาคม

เศรษฐกิจ	และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	โดยไทย

ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีทั้ง	3	 เสาหลักอย่างครบถ้วน	

ทัง้นี	้ คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนเปน็ทีป่ระชมุระดบัรฐัมนตรเีฉพาะ

สาขา	เพื่อประสานการปฏิบัติงานของสาขาต่างๆ	ที่อยู่ในขอบข่าย

การดำเนินงานของสาขาของตน	

  2.2 การจัดตั้งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน	 ซึ่งเป็น

ทีป่ระชมุระดบัรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีน	ทำหนา้ทีใ่นการเตรยีม

การประชุมสุดยอดอาเซียนและประสานงานระหว่างประชาคม

อาเซียนทั้ง	3	เสาหลัก	เพื่อความสอดคล้องกันของนโยบาย	

  2.3 การจดัตัง้คณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจำอาเซยีน

ที่กรุงจาการ์ตา	 ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ภายใต้กฎบัตรอาเซียน			

มีเอกอคัรราชทตูผูแ้ทนถาวรประจำกรงุจาการต์าของแตล่ะประเทศ

สมาชิกอาเซียนเป็นผู้แทนในคณะกรรมการฯ	 มีหน้าที่หลักในการ

สนบัสนนุการทำงานของคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีน	เพือ่การบรรลุ

การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	2558	และเป็นผู้ประสานงานระดับ

ภมูภิาค	(regional	coordinator)	ขององคก์รตา่งๆ	เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับนโยบายของอาเซียน	

  2.4 การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน   

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	Commission	

on	Human	Rights	 –AICHR)	 ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่

การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนในภมูภิาค	 ทำใหอ้าเซยีนเปน็

ประชาคมทีก่า้วหนา้	ยตุธิรรม	บรรลซุึง่ศกัดิศ์รแีหง่ความเปน็มนษุย ์

และการมคีณุภาพชวีติทีด่ตีอ่ไป	ทัง้นี	้ไทยโดยนายสหีศกัดิ	์พวงเกตแุกว้ 

เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุเจนวีา	ไดป้ฏบิตัหินา้ทีป่ระธานคณะทำงาน

ระดบัสงูเพือ่ยกรา่งขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมาธกิารฯ	 ดงักลา่ว 

และเมื่อคณะกรรมาธิการได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วในช่วงการประชุม	

สดุยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่15	ผูแ้ทนของไทยคอื	ดร.ศรปีระภา	เพชรมศีรี	

กไ็ดป้ฏบิตัหินา้ทีป่ระธานคณะกรรมาธกิารฯ	เปน็คนแรกจนถงึเดอืน

ธันวาคม	2552	

  2.5 การจดัทำความตกลงวา่ดว้ยเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนั

ของอาเซียน	รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามความตกลงว่า

ด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียนซึ่งจะทำให้อาเซียนมีนิติ

ฐานะถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์และสามารถให้ความ

คุ้มกันตามความจำเป็นกับเจ้าหน้าที่ของอาเซียนในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนได้	 ซึ่งจะส่งผลให้สำนักเลขาธิการอาเซียนทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		

  2.6 การจดัทำรา่งพธิสีารวา่ดว้ยกลไกระงบัขอ้พพิาทของ

อาเซียน	 โดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบ

ตอ่รา่งพธิสีารดงักลา่ว	 ซึง่จะเปน็กรอบทางกฎหมายทีใ่ชใ้นการระงบั

ข้อพิพาทอันเกิดจากการตีความกฎบัตรอาเซียนที่แตกต่างกัน

ระหว่างประเทศสมาชิก	

  2.7  การปรบัโครงสรา้งสำนกัเลขาธกิารอาเซยีน	ซึง่ไทย

มีบทบาทสำคัญร่วมกับสมาชิกอื่นๆ	 ในการผลักดันประเด็นต่างๆ		

ได้แก่	 การเสริมสร้างบทบาทของเลขาธิการอาเซียนในเรื่องต่าง	 ๆ	

อาท	ิการตดิตามใหป้ระเทศสมาชกิปฏบิตัติามพนัธกรณตีา่งๆ	ของ

อาเซียน	 การเพิ่มจำนวนรองเลขาธิการอาเซียนเพื่อให้ครอบคลุม

การบรหิารงานในสำนกัเลขาธกิารอาเซยีนโดยสมบรูณ์	 และการปรบั

โครงสร้างภายในสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อให้รองรับกับภารกิจ

ที่เพิ่มขึ้นตามกฎบัตร	

  2.8  การมเีพลงประจำอาเซยีน  (ASEAN Anthem) ไทย

ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันประกวดเพลงอาเซียน	 เพื่อสร้างอัตตลักษณ์ที่สำคัญ
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ของอาเซียนและความผูกพันระหว่างประชาชนในภูมิภาค  โดยมี 

ผู้ส่งเพลงเข้าประกวดทั้งสิ้น 99 เพลงจากสิบประเทศอาเซียน   

ซึง่นกัแตง่เพลงของไทยไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ปจัจบุนัเพลงประจำอาเซยีน 

“The ASEAN Way” ได้ถูกนำไปบรรเลงในการประชุมอาเซียน   

ที่สำคัญในหลายการประชุม 

 3. การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง 

 ในฐานะประธานอาเซียนไทยได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อเป็น 

การวางรากฐานให้ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558    

เปน็ประชาคมทีม่ปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง (people-centred ASEAN 

Community) อยา่งแทจ้รงิ และเพือ่ทีจ่ะใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่ว 

อาเซียนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประชาชนทั้งในเรื่องการให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของประชาคมที่จะสร้างขึ้น ทั้งนี้ โดยมีบทเรียนจากสหภาพ

ยุโรปที่ชี้ให้เห็นว่าการเป็นประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้หาก

ประชาชนไม่ให้การสนับสนุน  

 สำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยมีบทบาทนำและวางรากฐาน

การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ 

  3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไทยได้

ผลักดันให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำอาเซียน

กับผู้แทนของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ภาคประชาสังคมอาเซียน 

เยาวชนอาเซยีน และสภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซยีน ในระหวา่งการประชมุ 

สดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่14 และครัง้ที ่15 ซึง่นบัเปน็ครัง้แรกทีผู่แ้ทน

จากทกุภาคสว่นในอาเซยีนไดม้โีอกาสรว่มประชมุกบัสดุยอดกบัผูน้ำ 

อนัถอืเปน็นมิติหมายทีด่ขีองการเริม่ตน้ในการมสีว่นรว่มของประชาชน

ในการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ฝ่ายรัฐสภาสามารถให้การสนับสนุนใน

การออกกฎหมายทีส่ำคญัเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน รวมทัง้สรา้ง

มาตรฐานดา้นกฎหมายในประเทศสมาชกิใหส้อดคลอ้งกนั ในขณะที่

ภาคเอกชนก็มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนในกา้วหนา้ตอ่ไปพรอ้มๆ กบัทีเ่ยาวชนและภาคประชาสงัคม 

ก็มีบทบาทในการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้

กบัประชาชน ทัง้นีก้เ็พือ่จะไดเ้ปน็การรว่มกนักำหนดทศิทางในอนาคต

ของประชาคมอาเซยีน และเปน็การวางรากฐานไวส้ำหรบัการประชมุ 

สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพต่อไป 

  3.2 การจัดตั้งสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย ไทยได้

รเิริม่ใหม้กีารจดัตัง้สมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย (ASEAN Association- 

Thailand) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 

เพือ่เปน็แรงขบัเคลือ่นในเรือ่งการประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัอาเซยีน ตลอดจนหาทางสง่เสรมิการสรา้งความรู้ 

รวมถงึใหเ้กดิการตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความรว่มมอืตา่ง ๆ ทีค่วรจะมตีอ่กนั

ของอาเซยีนในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ทัง้ยงั

เปน็ชอ่งทางเพือ่เปดิโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการสรา้ง

ประชาคมอาเซียนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 

ของสมาคม ทัง้นี ้ โดยมเีปา้หมายทีจ่ะสง่เสรมิใหส้มาชกิอาเซยีนอืน่ๆ 

จัดตั้งสมาคมอาเซียนแบบเดียวกันนี้ขึ้นจนครบทั้ง 10 ประเทศ        

  3.3 การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ASEAN TV) ไทย

ไดเ้ปดิตวั ASEAN TV ในชว่งทีม่กีารประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่15 

โดยเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ถ่ายทอดรายการต่างๆ อาทิ 

สารคดี การท่องเที่ยว และละคร ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

ประเทศอาเซียนในหมู่ประชาชน โดยมี อสมท.เป็นแม่ข่าย 

 4. การเสรมิสรา้งการพฒันาและความมัน่คงของมนษุยส์ำหรบั

ประชาชนทุกคนในภูมิภาค   

 ไทยไดผ้ลกัดนัการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของกลไกตา่งๆ ของ

อาเซียนให้สามารถเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิต

และความเปน็อยูข่องประชาชนไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีและเปน็รปูธรรม ดงันี ้ 

  4.1 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก 

  - นายกรฐัมนตรใีนฐานะประธานอาเซยีนไดร้บัเชญิเขา้รว่ม

การประชุมสุดยอด G 20 ที่กรุงลอนดอนและเมืองพิตส์เบอร์ก  

เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจโลก  

โดยนายกรัฐมนตรีได้สะท้อนมุมมองของอาเซียนและประเทศกำลัง

พัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการต่อต้านลัทธิกีดกันทาง 

การคา้ การบดิเบอืนกลไกของตลาด การปฏริปูสถาบนัการเงนิระหวา่ง

ประเทศ และการวางแนวทางทีจ่ะกำหนดสถาปตัยกรรมระบบการเงนิ

โลกใหม่ร่วมกัน  
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 - ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ร่วมกับประเทศสมาชิก

ผลักดันให้มีการขยายความร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่มเชียงใหม่ใน

กรอบอาเซยีน +3 ใหเ้ปน็ความรว่มมอืในระดบัพหภุาค ีโดยเพิม่วงเงนิ

จาก 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โดยคาดว่าข้อริเริ่มเชียงใหม่แบบพหุภาคี (Chiang Mai Initiative 

Multilateralisation - CMIM) จะจัดตั้งได้แล้วเสร็จภายในปี 2552 

ซึ่งไทยได้ประกาศความพร้อมในการเป็นที่ตั้งชั่วคราวของ CMIM 

Surveillance Unit ในระหว่างที่ CMIM ยังไม่แล้วเสร็จด้วย 

  4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  - ไทยรว่มกบัประเทศสมาชกิอืน่ๆ ออกแถลงการณร์ว่ม

อาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint 

Statement on Climate Change) เพื่อเป็นการยืนยันท่าทีร่วมกับ

ประเทศคู่เจรจาที่จะผลักดันให้การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสมยัที ่15 และ

พธิสีารเกยีวโตสมยัที ่5 ทีก่รงุโคเปนเฮเกนประสบความสำเรจ็บนพืน้ฐานของ

หลกัการเรือ่งความรบัผดิชอบรว่มกนัทีแ่ตกตา่งตามกำลงัความสามารถ 

  4.3 ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

  - ไทยได้ริเริ่มและผลักดันให้มีการรับรองแถลงการณ์

ชะอำ - หัวหินว่าด้วยความร่วมมือ เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 

และการพัฒนาพลังงานชีวภาพในกรอบอาเซียน + 3 (Cha-am 

Hua Hin Statement on ASEAN Plus Three Cooperation on 

Food Security and Bio-energy Development) ซึง่กำหนดใหม้กีาร

จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนา

พลังงานชีวภาพที่ครอบคลุมและสนับสนุนการยกระดับโครงการ

นำรอ่งระบบสำรองขา้วฉกุเฉนิเอเชยีตะวนัออก (East Asia Emergency 

Rice Reserve - EAERR) ใหเ้ปน็กลไกถาวรภายใตร้ะบบสำรองขา้ว

ฉุกเฉินอาเซียน + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice 

Reserve - APTERR) ทั้งนี้ โดยมีสำนักเลขาธิการอยู่ที่ประเทศไทย 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดตั้ง APTERR ดังกล่าว   

ไทยในฐานะทีเ่ปน็ผูผ้ลกัดนัการจดัตัง้ ไดบ้รจิาคขา้วจำนวน 250 ตนั 

ภายใต้โครงการ EAERR ให้แก่ฟิลิปปินส์ ซึ่งประสบภัยพิบัติจาก

พายุไต้ฝุ่นกิสนาและป้าหม่า 

  -  ไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกผลักดันการยกระดับ

โครงการนำร่องระบบสำรองข้าวฉุกเฉินเอเชียตะวันออกให้เป็น

โครงการถาวรภายใต้ระบบสำรองข้าวฉุกเฉินในกรอบอาเซียน +3 

  4.4 การเสริมสร้างการศึกษาของประชาชนอาเซียน  

  - ไทยไดผ้ลกัดนัใหป้ระเดน็ดา้นการศกึษาเปน็หวัขอ้สำคญั

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เนื่องจากตระหนักดีว่า 

การศึกษานอกจากจะเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประชาชนของ

อาเซียนแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในทางประวัติศาสตร์

และอารยะธรรมรว่มกนั ซึง่นา่จะเอือ้ตอ่ความรว่มมอืและความผกูพนั

ระหว่างภูมิภาคในอันที่จะก้าวข้ามประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง   

ในอดีตได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุแห่งการเป็น

ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันซึ่งกันและกันต่อไป   

โดยผู้นำได้ลงนามลงนามปฏิญญาชะอำ - หัวหินว่าด้วยว่าด้วย

การเสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นการศกึษาเพือ่บรรลปุระชาคมอาเซยีน

ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะเป็นการวางรากฐาน

ดา้นการศกึษาของอาเซยีนทีจ่ะมุง่ไปสูก่ารจดัทำแผนงานดา้นการศกึษา

อาเซยีน 5 ป ีและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชพีของประชาชนในอาเซยีน 

  4.5 ปัญหาโรคระบาดต่างๆ 

  - ไทยไดเ้ปน็เจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรสีาธารณสขุ

อาเซียน+3 ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2552     

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในการควบคุมโรคดังกล่าว

ซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพของประชากรในภูมิภาค รวมทั้งเสริม

สร้างความร่วมมือในภูมิภาคในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน และ

การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ร่วมกัน  

นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุม G-20 ที่เมืองพิตส์เบอร์ก 
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นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมถ่ายภาพกับรัฐมนตรีต่างประเทศที่มาเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2552

พิธีลงนามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน และนางฮิลลารี คลินตัน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  ในระหว่างการประชุม PMC 

ครั้งที่ 42 /ARF ครั้งที่ 16  ที่ภูเก็ต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 17 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
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	 1.	 จากการทีส่ามารถจดัการประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที	่14 

และ	15	 ได้ลุล่วงเป็นผลสำเร็จ	 รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม		

โดยคนไทยทกุภาคสว่นไดร้ว่มกนัเปน็เจา้ภาพทีด่	ีนบัวา่มสีว่นสำคญัใน

การฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่ประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่าง

ประเทศมตีอ่ประเทศไทย	ทัง้ทางตรงและทางออ้ม	นอกจากนี	้การที่

นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ	

ได้ส่งผลให้ไทยสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ประชาชน	 ทัง้ในเรือ่งการรองรบัผลกระทบจากวกิฤตการณเ์ศรษฐกจิ

และการเงินโลก	 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม	ความมั่นคงด้าน

อาหารและพลงังาน	และการจดัการภยัพบิตัติา่งๆ	สมดงัเจตนารมณ์

ของไทยที่ต้องการให้การประชุมสุดยอดอาเซียนช่วยวางรากฐาน

สำหรับการบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่เน้นการ

ปฏิบัติและมีการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน	 เพื่อผลประโยชน์ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง	ภายในปี	2558	

 2.	การจดัตัง้คณะกรรมาธกิารระหวา่งรฐับาลอาเซยีนวา่ดว้ย

สิทธิมนุษยชนนับเป็นความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในช่วงแห่ง

การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ	

ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอันส่งผล

โดยตรงต่อประชาชนอาเซียนต่อไป																		

	 3.	การที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้มีบทบาทสำคัญใน

การผลักดันการรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดทางเศรษฐกิจของอาเซียน	

ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน	

ไมว่า่จะเปน็	เสน้ทางคมนาคม	ระบบไฟฟา้	โครงขา่ยอนิเตอรเ์นต็	ฯลฯ 

เหล่านี้	 นอกจากจะช่วยให้ประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อกันได้

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว	ยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและ

การลงทุนให้กับไทยไปด้วยในตัว	 โดยถือเป็นการขยายตลาดให้กับ

สนิคา้ไทยจากการทีเ่คยมปีระชาชนผูซ้ือ้เพยีง	60	ลา้นคนกจ็ะกลาย

เป็นมีผู้ซื้อในประชาคมอาเซียนถึงเกือบ	600	 ล้านคน	 อีกทั้งยัง

สามารถเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทยต่อไปใน

อนาคต		และจากการที่ไทยมีที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางภูมิภาค	จึงถือ

เป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศสมาชิกอื่น	 เพราะทำให้ง่ายต่อการที่

จะเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค	

 4.	ในทางออ้ม	การทีผู่น้ำ	รฐัมนตร	ีคณะผูแ้ทนจากประเทศ

สมาชิกอาเซียน	รวมทั้งสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ	ได้เดินทาง

มารว่มการประชมุอาเซยีนตา่งๆ	กวา่	3,000	คนในแตล่ะการประชมุ

ทีไ่ทยเปน็ประธานในชว่งระยะเวลาหนึง่ปคีรึง่	ทำใหภ้าพลกัษณแ์ละ

การฟืน้ฟดูา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยในภาพรวมไดร้บัประโยชน์

อยา่งมาก	และทีส่ำคญั	เปน็การกระตุน้เศรษฐกจิดา้นการทอ่งเทีย่ว

และบรกิาร	ซึง่ถอืเปน็รายไดห้ลกัของประเทศในพืน้ทีท่ีม่กีารจดัประชมุ

ในระดับต่างๆ	ทั่วประเทศ	

 

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน - สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1 
ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
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ความสัมพันธทวิภาคี

กับประเทศตางๆ
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ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ 
บทที่ 4 

 

 

 ในปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศ 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกดำเนนิไปดว้ยดมีคีวามรว่มมอือยา่งใกล้ชดิ

ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การคา้ สงัคม การพฒันา และวชิาการ รวมถงึ

ความรเิริม่ใหม ่ๆ เพือ่เพิม่พนูความเปน็หุน้สว่นทางเศรษฐกจิรว่มกนั 

 1. ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของ

ประเทศไทยกบัจนีอยูใ่นเกณฑด์แีละราบรืน่ มคีวามใกลช้ดิกนัในทกุ

ระดบั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัสงู ทัง้ในระดบั

พระราชวงศแ์ละระดบัผูน้ำรฐับาล รวมทัง้การไปมาหาสูก่นัระหวา่ง

ประชาชนไทย-จนีทีม่อียา่งตอ่เนือ่ง ทัง้สองฝา่ยยนืยนัทีจ่ะมุง่สง่เสรมิ

ความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือที่

มอียู ่ไดแ้ก ่JC ดา้นการคา้ การลงทนุ และความรว่มมอื ทางเศรษฐกจิ

ไทย-จนี รวมทัง้ความตกลงการขยายความรว่มมอืทวภิาคเีศรษฐกจิ

และการคา้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึไทย-จนี (Agreement on Expanding 

and Deepening Economic and Trade Cooperation – EDBETC) 

รวมทั้งความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนที่มี

การลงนามระหวา่งการเยอืนจนีอยา่งเปน็ทางการของนายกรฐัมนตรี 

เมื่อวนัที ่24-27 มถินุายน 2552 นอกจากนี ้ ไทยและจนียงัมคีวาม

ร่วมมือกันอย่างเต็มที่และแข็งขันทั้งในกรอบพหุภาคีและภูมิภาค

เพือ่รบัมอืผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิและการเงนิสหรฐัฯ อาท ิ จนี

ไดป้ระกาศให้เงินสนับสนุนกองทุนข้อริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai 

Initiative Multilateralisation - CMIM) รวม 3.84 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2552
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นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2552

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2552

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2552
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 2. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นอยู่ใน

ระดบัทีด่ ีในปทีีผ่า่นมามกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัพระราชวงศแ์ละ

ผูน้ำระดบัสงูระหวา่งกนัอยา่งสมำ่เสมอ รวมทัง้มกีารหารอืเพือ่สง่เสรมิ

ความรว่มมอืระหวา่งกนัในดา้นตา่ง ๆ บนพืน้ฐานของผลประโยชนร์ว่มกนั

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นเศรษฐกจิทีญ่ีปุ่น่เปน็คูค่า้และ

การลงทุนอันดับ 1 ของไทย โดยมีการประชุมภายใต้กรอบความ

ตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่ (JTEPA) เชน่ JC วา่ดว้ยหุน้สว่น

เศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่ ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2551 ทีก่รงุเทพฯ 

และการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่องต่างๆ  

ใน JTEPA และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้เงินกู้มูลค่า 300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ไทยเพื่อใช้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

ประเทศภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ ซึง่นบัเปน็เงนิกูก้อ้นแรกทีญ่ีปุ่น่

ให้กับประเทศในเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

นอกจากนี ้ ทั้งสองฝ่ายยังรว่มมอืกนัอยา่งเตม็ทีแ่ละแขง็ขนัในฐานะ 

“หุน้สว่นเพือ่การพฒันา” ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใน

ภมูภิาคโดยเฉพาะอยา่งยิง่อนภุมูภิาคลุม่แมน่ำ้โขง โดยผา่นทางกรอบ

ความรว่มมอืตา่ง ๆ เชน่ GMS ACMES และ Mekong-Japan 

 3. ความสมัพนัธไ์ทย-เกาหลใีต ้ ในปทีีผ่า่นมาความสมัพนัธ์

ของประเทศทัง้สองพฒันาไปอยา่งราบรืน่ โดยผูน้ำรฐับาลของทัง้สอง

ฝา่ยไดพ้บหารอืกนัในหลายโอกาส และไดเ้หน็พอ้งทีจ่ะสง่เสรมิความ

รว่มมอืไทย-เกาหลใีตใ้นทกุดา้นทกุมติ ิเชน่ การลงทนุ การเปดิเสน้ทาง

การบนิ รวมทัง้การสรา้งเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(creative economy) 

และการพฒันา digital content และ animation ทีฝ่า่ยไทยประสงค์

จะเรยีนรูจ้ากเกาหลใีตเ้พือ่พฒันาขดีความสามารถ นอกจากนีใ้นการ

เยอืนเกาหลใีตอ้ยา่งเปน็ทางการเพือ่เขา้รว่มพธิเีปดิศนูยอ์าเซยีน – 

เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 13 – 14 เมษายน 2552 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การตา่งประเทศและการคา้และนายกรฐัมนตรขีองเกาหลใีต ้รวมทัง้

พบปะหารอืกบันกัธรุกจิชัน้นำ บรษิทัเกาหลใีตท้ีด่ำเนนิธรุกจิในไทย 

และองคก์รเอกชนทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืแรงงานไทยในเกาหลใีตด้ว้ย 

 อนึง่ ในป ี2551 กระทรวงการตา่งประเทศไดร้ว่มกบัทางการ

เกาหลใีต ้จดักจิกรรมฉลองครบรอบ 50 ป ีการสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทตูไทย-เกาหลใีต ้ ภายใตค้ำขวญั “สานสายใยไทย-เกาหลี 

50 ปสีูอ่นาคต” (“50 Years’ Friendship for the Future”) โดยกจิกรรม

ทีส่ำคญั ไดแ้ก ่งานเลีย้งรบัรองทีก่รงุโซลและกรงุเทพฯ การแลกเปลีย่น

การแสดงทางวัฒนธรรม การสัมมนาทางวิชาการ การออกตรา

ไปรษณยีากรรว่มกนั การเยอืนเกาหลใีตข้องทหารผา่นศกึ และการจดั

สร้างอนุสาวรีย์ทหารไทยในสงครามเกาหลีที่นครปูซาน เป็นต้น 

 

 

 

 ไทยกบัประเทศตา่ง ๆ ในภมูภิาคเอเชยีใตล้ว้นมคีวามสมัพนัธท์ี่

ดีระหว่างกันมาโดยตลอด มีความร่วมมือใกล้ชิดในทุกด้าน             

โดยกระทรวงการตา่งประเทศไดน้ำนโยบาย Look West มาเปน็แกนหลกั

ในการดำเนินความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในเอเชียใต้เหล่านั้น 

ซึง่สอดรบักบันโยบาย Look East ของกลุม่ประเทศในเอเชยีใต ้ทีข่ณะนี้

ได้หันมาให้ความสนใจในการดำเนินความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ

ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันหรือ

อาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

 ปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน

ภมูภิาคเอเชยีใต ้ ไดแ้กท่ีป่ระเทศ อนิเดยี ปากสีถาน บงักลาเทศ 

ศรีลังกา และเนปาล ซ่ึงประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีต่างก็มีสถาน

เอกอัครราชทูตอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน 

 ในป ี2552 ทัง้สองฝา่ยมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนั

ในระดบัตา่งๆ อาท ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

เสด็จฯ เยือนอินเดีย ระหว่าง 17-20 สิงหาคม 2552 และรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการตา่งประเทศ เดนิทางเยอืนบงักลาเทศอยา่งเปน็

ทางการระหวา่งวนัที ่1-3 มถินุายน 2552 กบัเยอืนศรลีงักาเพือ่เขา้รว่ม

การประชมุระดบัรฐัมนตร ีACD ระหวา่งวนัที ่14-16 ตลุาคม 2552 

และเยือนมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2552 ขณะเดียวกัน

ผู้นำเอเชียใต้ หลายคนก็ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย อาทิ  

ดร. Manmohan Singh นายกรฐัมนตรอีนิเดยีเยอืนไทย เพือ่เขา้รว่ม

การประชุม ASEAN-India Summit และ EAS Summit ระหว่าง 

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2552 รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย ปากีสถาน 

บังกลาเทศ และศรีลังกา เดินทางมาร่วมประชุม ARF ครั้งที่ 16 

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2552 เป็นต้น 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
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นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ ดร.มานโมฮัน ซิงห์ 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย ระหว่างเข้าร่วมการประชุม ASEAN-India Summit และ EAS Summit 

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2552

นายรัตนศิริ วิกรามานายากา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนฝ่ายไทยในการพบหารือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับบังคลาเทศ 

วันที่ 30 ก.ย. 2552 ที่กระทรวงการต่างประเทศ

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เข้าหารือข้อราชการกับนายคริสันตา โรเมช ชัยสิงเห ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา 

ณ กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ 
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2552
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 นอกจากนี ้ในป ี2552 มกีารจดังานเฉลมิฉลองความสมัพนัธ์

ทางการทตูระหวา่งไทยกบัประเทศตา่งๆ ดงันี ้คอื ครบรอบ 50 ปี

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เนปาล และครบรอบ 20 ปี

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ภูฏาน  

 ทางดา้นการคา้ระหวา่งไทยกบัภมูภิาคเอเชยีใตใ้นรอบครึง่ปแีรก

ของป ี2552 (มกราคม-มถินุายน 2552) มมีลูคา่การคา้รวม 365,400 ลา้น

ดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่ไทยขาดดลุการคา้อยูเ่พยีง 800 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

อย่างไรก็ตามเอเชียใต้นับเป็นตลาดการค้าที่มีศักยภาพของไทย

เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากและมีกำลงัซือ้สงู 

สภาพภมูศิาสตรร์วมถงึทีต่ัง้กอ็ยูไ่มห่า่งไกลกนันกั แมว้า่ประเทศในเอเชยี

ใตส้ว่นใหญก่ำลงัอยูใ่นระหวา่งการปรบัปรงุฟืน้ฟบูรูณะประเทศฯกต็าม 

ปจัจยัดงักลา่ว จงึนำไปสูก่ารขยายตวัของธรุกจิตา่งๆ และสนิคา้ไทย

กเ็ปน็สนิคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในเรือ่งของคณุภาพ รวมทัง้มรีาคาอยูใ่น

ระดับที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศดังกล่าว  

 จากการประเมนิความสำคญัของตลาดเอเชยีใต ้กระทรวงการ

ตา่งประเทศ จงึผลกัดนัใหม้กีารจดัทำความตกลง FTA กบัประเทศตา่งๆ 

ในเอเชยีใต ้คอื FTA ในกรอบ BIMSTEC และ FTA ไทย-อนิเดยี ใหม้ี

การลงนามความตกลงฯ และมผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็ รวมถงึ การผลกัดนั

ให้มีการเจรจาลดภาษีสินค้าเกษตรกับประเทศในเอเชียใต้ที่ยังไม่มี

ความตกลง FTA ระหว่างกัน เช่น ปากีสถาน การดำเนินโครงการ 

Road show เพ่ือส่งเสริมการค้าเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2552              

การลงทนุในไทย โดยเริม่จากการจดัคณะผูแ้ทนไทยไปเปดิ Road 

show ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย โดยประธานผู้แทนการ

ค้าไทย (นายเกยีรต ิสทิธอีมร) เปน็หวัหนา้คณะ ซึง่การดำเนนิการดงั

กลา่ว ไดร้บัความสำเรจ็เปน็อยา่งมาก ทัง้ยงัเปน็การเปดิโอกาสใหภ้าค

รฐัและภาคเอกชนของทัง้สองฝา่ยไดท้ำความรูจ้กัคุน้เคยระหวา่งกนัได้

เปน็อยา่งด ี นอกจากนีย้งัไดส้นบัสนนุใหส้ถานเอกอคัรราชทตู และ

สถานกงสุลใหญ่ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้จัดโครงการส่งเสริม

เศรษฐกจิการคา้และความนยิมไทยในดา้นตา่งๆ ระหวา่งไทยกบัเอเชยี

ใตอ้ยา่งตอ่เนือ่งดว้ย   

 ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและ

ความนยิมไทยนัน้ กระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดัโครงการอศัจรรย์

แหง่มติรภาพ-ไทยและประเทศเอเชยีใต ้(The Wonders of Friendship- 

Thailand and the South Asian Countries) ระหว่างวันที่ 26-31 

มกราคม 2552 โดยนำเหลา่เยาวชนจากประเทศตา่ง ๆ ในเอเชยีใต้

มาเยอืนไทยเพือ่เปน็การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และสรา้งฐาน

เยาวชนเอเชยีใตใ้หไ้ดม้าเหน็ความเปน็ไปตา่ง ๆ เพือ่จะไดม้คีวามเขา้ใจ

ในภาพรวมที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย       

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียเป็นไปในลักษณะ

ฉนัทม์ติร พระราชวงศ์ของไทยเสด็จฯ เยือนอินเดียอย่างต่อเนื่อง 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

เยือนประเทศอินเดียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม 2552 และ

นายกรัฐมนตรี Manmohan Singh ไดเ้ขา้รว่มการประชมุระดบัผูน้ำ

อาเซยีนครัง้ที ่15 และการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งทีห่วัหนิ นอกจากนัน้ 

รฐัมนตรตีา่งประเทศ  S.M. Krishna กไ็ดเ้ขา้รว่มการประชมุ ARF ครัง้

ที ่16 ทีจ่งัหวดัภเูกต็  

 ไทยและอินเดียยังมีความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นไป

อยา่งใกลช้ดิผา่นการแลกเปลีย่นขา่วกรอง และกลไก Joint Working 

Group on Security Cooperation ตลอดจนการซ้อมรบระหว่าง

ทหารไทยและอินเดีย  

 ในภาคเศรษฐกิจ ไทยได้ดำเนินการเชิงรุก โดยจัดส่งผู้แทน

ระดับสูงเยือนอินเดียเพื่อดำเนินโครงการ Road Show ทางด้าน

เศรษฐกิจเพ่ือชักชวนให้นักธุรกิจอินเดียมาลงทุนท่ีไทยเพ่ิมข้ึน               

โดยเฉพาะในภาคพลังงานและพลังงานทดแทน การสื่อสาร 

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี การขนสง่/logistics การเกษตร การบรกิาร             

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทอ่งเทีย่ว Medical Hub เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นการช่วยเปิดตลาดให้กับภาคเอกชนไทย 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณปูโภค 

อุตสาหกรรมการเกษตร และการประมง ฯลฯ ในขณะที่ความ

ร่วมมือด้านเศรษฐกิจเองก็คืบหน้าไปอย่างมาก ทั้งนี้จากการลง

นามความตกลงการค้าเสรีด้านการค้าอนิเดยี-อาเซยีน เมือ่เดอืน

สงิหาคม 2552 และความตกลง BIMSTEC FTA ซึง่สามารถเจรจาตกลง

กันได้ในหลักการ นอกจากนี ้ ทั้งสองฝ่ายจะหาทางผลักดันให้การ

จดัทำความตกลงการคา้เสรสีนิคา้ไทย-อนิเดยีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 ในสว่นของภาคประชาชน ปรากฏผลอยา่งชดัเจนวา่ประชาชน
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ของทัง้สองประเทศมกีารปฏสิมัพนัธต์อ่กนัเพิม่มากขึน้ทัง้นี้ โดยผา่น

การทอ่งเทีย่วและนโยบายopenskypolicy(ในปจัจบุนัมเีทีย่วบนิ

ระหวา่งกนัถงึ142เทีย่วตอ่สปัดาห)์ซึง่ไทยไดจ้ดัโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง

เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกัน

ส่วนอินเดียเองก็ได้เปิดศูนย์วัฒนธรรมอินเดียที่กรุงเทพฯเมื่อเดือน

กนัยายน2552ทีผ่า่นมาซึง่ไทยเราเองกก็ำลงัเรง่ดำเนนิการเพือ่เปดิ

ศูนย์วัฒนธรรมไทยที่อินเดียเช่นกัน

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ

 ในรอบปี2552ที่ผ่านมาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

ตา่งกป็ระสบกบัภยัพบิตัติา่งๆหลายกรณี ไมว่า่จะจากธรรมชาติ หรอื

จากความไมส่งบรวมถงึการสูร้บกนัเองภายในประเทศเหลา่นัน้ ซึง่ไทย

ได้แสดงไมตรีจิตกับประเทศดังกล่าวเช่นให้ความช่วยเหลือด้าน

มนษุยธรรมแกผู่ป้ระสบภยัจากการสูร้บในเขตSWATของปากสีถาน

จำนวน30,000ดอลลารส์หรฐัฯใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากการ

สูร้บในศรลีงักาในรปูสิง่ของไดแ้ก่ยาเวชภณัฑ์เตยีงพยาบาลเปน็

มลูคา่1,300,000บาท ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมแกผู่ป้ระสบภยั

จากเหตกุารณพ์ายไุซโคลนAliasในบงัคลาเทศจำนวน20,000ดอลลาร์

สหรัฐฯ และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจาก

เหตกุารแผน่ดนิไหวในภฏูานจำนวน30,000ดอลลารส์หรฐัฯเปน็ตน้





































 เป็นที่ทราบกันดีว่าภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นแหล่ง

พลงังานทีส่ำคญัของโลกเพราะมปีรมิาณนำ้มนัสำรองรอ้ยละ61และ

ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองถึงร้อยละ74 นอกจากนี้ยังมีปริมาณ

การผลตินำ้มนัดบิรอ้ยละ31 เปน็ภมูภิาคทีย่งัมกีำลงัซือ้สงูแมเ้ศรษฐกจิ

โลกจะชะลอตัว ภูมิภาคนี้จึงยังเป็นเวทีแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของ

มหาอำนาจทั้งในและนอกภูมิภาค

 ไทยมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัทกุประเทศในภมูภิาคนี้ ทีผ่า่นมา

ไทยได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศในตะวันออกกลางในประเด็น

ปญัหาสถานการณใ์นจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นเวทอีงคก์ารการประชมุ

อิสลาม(OIC)และจากการดำเนินการของฝ่ายไทยในการประชุม

รฐัมนตรตีา่งประเทศครัง้ที่36ขององคก์ารOICณกรงุดามสักสั

ประเทศซเีรยีระหวา่งวนัที่23-25พฤษภาคม2552ทำใหท้ีป่ระชมุ

คณะกรรมการพเิศษ(SpecialCommittee)ของOICมมีตใิหเ้ลือ่น

(defer)การพจิารณารา่งขอ้มตเิฉพาะเกีย่วกบัประเทศไทยออกไป1ปี

โดยจะนำไปพิจารณาใหม่อีกครั้งในการประชุมการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศครั้งที่37ที่ทาจิกิสถานจะเป็นเจ้าภาพในปี2553



























นายกรัฐมนตรีรับเสด็จการ 
เดินทางเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาลของ เชคคอลิฟะห์ 
บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์   

(His Highness Shaikh Khalifa 
bin Salman Al Khalifa) 
นายกรัฐมนตรีแห่งราช 

อาณาจักรบาห์เรนระหว่าง 
วันที่ 10-12 มกราคม 2552 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
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 นอกจากนี ้ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นการเยอืนในระดบัสงู 

โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council) 

อาทิ การเยือนบาห์เรน และกาตาร์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการตา่งประเทศ และการเยอืนไทยอยา่งเปน็ทางการ

ของ H.R.H. Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรฐัมนตรแีหง่

ราชอาณาจกัรบาหเ์รน H.H. Sheikh Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad 

Al-Jaber Al-Sabah นายกรฐัมนตรคีเูวต และ H.E. Rashed Abdul 

Mohsen Al-Hammaad รองนายกรฐัมนตรฝีา่ยกฎหมาย รฐัมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วา่การกระทรวงยตุธิรรม และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศาสนสมบตัิ

และกจิการศาสนาอสิลามคเูวต นอกจากนัน้แลว้ ยงัมกีารเชญิบคุคล

สำคญัทางศาสนาอสิลามมาเยอืนประเทศไทย อาท ิHis Eminence 

Sheikh Professor Dr. Ali Gomaa Mohamed Abdel Wahab (เชค 

อาล ีโกมาร ์โมฮมัเหมด็ อบัเดล วาฮบั) ผูช้ีข้าดทางศาสนา (Mufti) 

ของอียิปต์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างศาสนาและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ

สมานฉันท์ในสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยือนกาตาร์อย่างเป็นทางการ 
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกาตาร์อย่างเป็นทางการ  
เพื่อหารือกับนายอาเหม็ด บิน อับดุลลาห์ อัล-มามูด รัฐมนตรีแห่งรัฐด้านกิจการ 

ต่างประเทศ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 และเข้าเฝ้าฯ เชค ทามิม บิน ฮาเหม็ด อัล-ทานี 

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐกาตาร์ 
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 สำหรับปาเลสไตน์รัฐบาลไทยได้มอบเงินช่วยเหลือด้าน

มนษุยธรรมเปน็จำนวนประมาณ1ลา้นบาทผา่นทางTheUnitedNations

forReliefandWorksAgencyforPalestineRefugeesinthe

NearEast(UNRWA) แก่ผู้ประสบภัยชาวปาเลสไตน์จากสงคราม

กาซา่เมือ่เดอืนมกราคม2552นอกเหนอืจากการบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื

ชาวปาเลสไตนผ์า่นUNRWAจำนวน30,000ดอลลารส์หรฐัฯเปน็ประจำ

ทุกปีอีกด้วย

 ในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้มีการประชุม

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง

และแอฟริกาเหนือที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนระหว่างวันที่

17–19กนัยายน2552โดยมนีายกษติภริมย์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การต่างประเทศเป็นประธานการประชุมและมีเอกอัครราชทูตและ

กงสลุใหญข่องไทยจำนวน16คนจาก14ประเทศทีอ่ยูใ่นอนภุมูภิาค

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเข้าร่วม เพื่อหารือถึงแนวทาง

การกำหนดยุทธศาสตร์ไทยตามนโยบายรัฐบาลต่อประเทศต่างๆ

ในภูมิภาคดังกล่าว

 2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ แรงงานและการท่องเที่ยว 

 สำหรบัความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบัประเทศใน

ภมูภิาคตะวนัออกกลางแมจ้ะพฒันาไปมากขึน้แลว้ แตก่ย็งัมลีูท่างอยู่

อกีมากและจากจำนวนประชากรประมาณ270ลา้นคนทำใหป้ระเทศ

ในภูมิภาคตะวันออกกลางกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง

นอกจากนั้น ภูมิภาคตะวันออกกลางยังเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบ

5อนัดบัแรกของไทยในขณะทีส่นิคา้สง่ออกทีส่ำคญัของไทยไดแ้ก่

ยานยนต์และชิ้นส่วนอัญมณีและเครื่องประดับข้าววัสดุก่อสร้าง

และเครื่องปรับอากาศส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่น้ำมันดิบ

เคมภีณัฑ์และปุย๋ซึง่คูค่า้ลำดบัที่1-3ไดแ้ก่สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์

 ปจัจบุนัหลายประเทศในตะวนัออกกลางโดยเฉพาะกลุม่ประเทศ

GCCเนน้ความรว่มมอืกบัประเทศในเอเชยีมากขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ความมัน่คงดา้นอาหาร และการหาลูท่างเขา้มาลงทนุในเอเชยีเพิม่ขึน้

ซึง่ทีผ่า่นมาไทยเองไดใ้หค้วามสำคญักบักลุม่GCCมากเนือ่งจากเปน็

กลุม่ทีม่ศีกัยภาพทางดา้นเศรษฐกจิโดยเปน็แหลง่เงนิทนุขนาดใหญ่

สำหรบัไทยแตท่ีส่ำคญักวา่คอืเปน็ตลาดสง่ออกสนิคา้เกษตรและอาหาร

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจอร์แดนอย่างเป็นทางการ 

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกาตาร์อย่างเป็นทางการ  
เพื่อหารือกับนายอาเหม็ด บิน อับดุลลาห์ อัล-มามูด รัฐมนตรีแห่งรัฐด้านกิจการ 

ต่างประเทศ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 และเข้าเฝ้าฯ เชค ทามิม บิน ฮาเหม็ด อัล-ทานี 
มกุฎราชกุมารแห่งรัฐกาตาร์ 
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ฮาลาล รวมทัง้เปน็ตลาดดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ และทีส่ำคญัเปน็

ภมูภิาคทีแ่รงงานจากภาคการกอ่สรา้งของไทยสามารถเขา้ไปทำงานได้  

 ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้า

รว่มประชมุ 1st ASEAN-GCC Ministerial Meeting ทีป่ระเทศบาหเ์รน 

ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2552 ณ กรงุมานามา ประเทศบาหเ์รน 

และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมร่วมกับ H.E. Sheikh Khalid 

Bin Ahmed Bin Mohamed Al-Khalifa รฐัมนตรตีา่งประเทศบาหเ์รน 

ซึ่งได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองภูมิภาคในสาขาต่างๆ ที่จะเป็น

ประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า 

การลงทนุ ความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน การเกษตร การทอ่งเทีย่ว 

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และการ

สง่เสรมิใหม้กีารปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนทัง้สองภมูภิาค พรอ้มทัง้

ได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการของทั้งสององค์การทำการศึกษา

เพื่อจะได้เสนอแนวทางความร่วมมือในเรื่องเขตการค้าเสรี รวมถึง

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาและความร่วมมือด้าน

วัฒนธรรม การศึกษาและสารสนเทศ 

 ในดา้นการลงทนุของไทยในตะวนัออกกลางสว่นใหญจ่ะเปน็

ในภาคพลังงาน อาท ิ ปตท. สผ. ลงทุนสำรวจและผลิตด้าน

ปโิตรเลยีมในโอมาน อหิรา่น บาหเ์รน และอยีปิต ์สว่นการลงทนุดา้นอืน่ 

ๆ จะเปน็ดา้นกอ่สรา้ง และการบรหิารจดัการโรงพยาบาล เปน็ตน้ 

ในขณะที ่ การลงทุนจากตะวันออกกลางที่เข้ามาจะเน้นไปที่ภาค

การบรกิาร  การบริหารท่าเรือ และพลังงาน เป็นต้น 

 ดา้นแรงงาน ภมูภิาคตะวนัออกกลางเปน็ตลาดแรงงานสำคญัของ

ไทยมาโดยตลอด ปจัจบุนัมแีรงงานไทยออกไปทำงานอยูใ่นประเทศตา่งๆ 

ในภมูภิาคแถบนีป้ระมาณ 1 แสนคน ปญัหาสำคญัของแรงงานไทย 

คอื ถกูเรยีกเกบ็คา่นายหนา้ตอ่หวัในอตัราทีส่งู ขาดการสง่เสรมิการ

พฒันาฝีมือและทักษะแรงงานอย่างจริงจัง การถูกเอารัดเอาเปรียบ

เรือ่งคา่จา้งและสทิธปิระโยชนท์ีพ่งึไดร้บัโดยนายจา้ง โดยเฉพาะปญัหา

เรือ้รงัซึง่ยงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้นัน่คอืการทีแ่รงงานไทยสว่นใหญไ่มรู่้

ภาษาองักฤษ ทัง้นีก้ระทรวงการตา่งประเทศไดเ้ปดิสถานเอกอคัรราชทตู 

ณ กรงุตรโิปล ีเมือ่เดอืนมนีาคม 2552 เพือ่ชว่ยเหลอืและดแูลแรงงาน

ไทยในลิเบียอีกทางหนึ่ง  

 ดา้นการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการตา่งประเทศไดเ้สนอใหอ้อก

มาตรการขยายเวลาพำนกัในประเทศไทยสำหรบั คนชาตสิมาชกิ GCC 

ซึง่ไดแ้ก ่คเูวต สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โอมาน กาตาร ์และบาหเ์รน 

เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและสามารถพำนักอยู่ใน

ประเทศไทยได้นานขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ แต่ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งขณะนี้

กำลังอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีเ้พือ่

ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และ

ส่งเสริมรวมทั้งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา

พยาบาล (Medical Hub) เนือ่งจากนกัทอ่งเทีย่วจากตะวนัออกกลาง

โดยเฉพาะจากกลุม่ GCC เหลา่นี ้นยิมเขา้รบับรกิารดา้นการแพทย์

จากโรงพยาบาลชั้นนำของไทย ซึ่งจากสถิติเมื่อปี 2551 ปรากฏว่า

มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางมายังประเทศ

ไทยเป็นจำนวน 453,891 คน 

 3. ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและศาสนา   

 ดา้นการศกึษา ปจัจบุนั กระทรวงการตา่งประเทศและหนว่ย

ราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การดูแลและสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม 

ทั้งนี้เป็นไปตาม “ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา

ไทยมสุลมิในตา่งประเทศ” ซึง่จะครอบคลมุตัง้แตก่อ่นการไปศกึษาตอ่

ตา่งประเทศ การดำเนนิการขณะกำลงัศกึษา และการดำเนนิการภายหลงั

กลบัจากจบการศกึษา เชน่ การใหค้ำแนะนำเกีย่วกบัการไปศึกษาตอ่ 

การอำนวยความสะดวกดา้นการขอรบัการตรวจลงตรา เปน็ตน้  

 นอกจากนี ้กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดม้อบหมายใหส้ถาน

เอกอคัรราชทตู สถานกงสลุใหญข่องไทยทีต่ัง้อยูใ่นประเทศทีม่นีกัศกึษา

ไทยมสุลมินยิมเดนิทางไปศกึษา สง่เสรมิปฏสิมัพนัธก์บันกัศกึษาใน

ด้านต่างๆ เช่น อำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักศึกษาและคนไทย

ทั้งหลายด้วยการจัดกงสุลสัญจร สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อจัดซื้อ

ตำราเรยีน อปุกรณก์ารศกึษา จดัฝกึอบรมลา่มภาษาองักฤษแกน่กัศกึษา 

จดัฝกึอบรมอาชพี ใหบ้รกิารการเรยีนทางไกลผา่นศนูยก์ารเรยีนทางไกล

ของกระทรวงศกึษาธกิาร ตรวจสขุภาพและรกัษาพยาบาลแกน่กัศกึษา

เป็นประจำทุกปี ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ   

 กระทรวงการต่างประเทศยังได้ประสานงานกับอีกหลายๆ

ประเทศในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็น คูเวต บาห์เรน ซาอุดี

อาระเบีย อียิปต์ เพื่อขอให้ช่วยกันจัดสรรทุนการศึกษาแก่
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นักเรียนไทยมุสลิมเพื่อเป็นทางเลือกทางด้านการศึกษาสำหรับ

เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

 ทางดา้นศาสนารฐับาลไดส้นบัสนนุกจิกรรมฮจัยอ์ยา่งจรงิจงั

มาโดยตลอดโดยเมือ่วนัที่18สงิหาคม2552คณะรฐัมนตรไีดม้มีติ

เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งฝ่ายกงสุลฮัจย์ประจำ

ราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยีเพือ่อำนวยความสะดวกและแกไ้ขปญัหา

ใหแ้กช่าวไทยทีเ่ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย์ใหส้ามารถประกอบพธิฮีจัย์

ได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาและไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่ประเทศ

ซาอุดีอาระเบียกำหนด เช่นเดียวกับประเทศที่มีประชากรเดินทาง

ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้จัดตั้งขึ้นตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 อนึ่ง ในเทศกาลฮัจย์ปี2552 กระทรวงการต่างประเทศได้

เพิม่บคุคลากรขา้ราชการมสุลมิของสถานกงสลุใหญ่ณเมอืงเจดดาห์

ปฏบิตัหินา้ทีเ่จา้หนา้ทีฝ่า่ยกงสลุดา้นกจิการฮจัย์รวมทัง้ไดส้ง่ขา้ราชการ

ไปชว่ยปฏบิตัหินา้ทีด่แูลและอำนวยความสะดวกแกผู่แ้สวงบญุชาวไทยที่

เดนิทางไปประกอบพธิีดงัเชน่ทกุๆปทีีผ่า่นมานอกจากนี้กระทรวง

การตา่งประเทศยงัมดีำรทิีจ่ะจดัตัง้สำนกังาน เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื

ดแูลผูไ้ปประกอบพธิฮีจัยท์ีเ่มอืงเมกกะและมาดนีะห์ โดยขณะนีอ้ยูใ่น

ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้





 1. ความสัมพันธ์ในภาพรวม 

 กระทรวงการต่างประเทศยังคงให้ความสำคัญกับนโยบาย

“การกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ 

ประเทศทีม่บีทบาทสำคญัของโลก และประเทศคูค่า้ของไทยในภมูภิาค

ต่างๆ”ซึ่งภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่เป็น

















เปา้หมายสำคญัในการผลกัดนันโยบายดงักลา่วซึง่ประเทศทีเ่ปน็เปา้หมาย

เชงิยทุธศาสตรท์ีส่ำคญัๆไดแ้ก่สหรฐัอเมรกิาแคนาดาบราซิล

อารเ์จนตนิาเมก็ซโิกเปรูชลิีออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์เปน็ตน้

 2. ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคง  

 โดยทีก่ระทรวงการตา่งประเทศใหค้วามสำคญัเปน็อยา่งยิง่ในการ

สรา้งความเขา้ใจและสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัประเทศตา่งๆตอ่เสถยีรภาพ

ทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิของไทยจงึไดผ้ลกัดนัใหม้กีารแลกเปลีย่น

การเยอืนระดบัสงูและใชก้รอบการประชมุและกลไกทวภิาคตีา่งๆ ทีม่อียู่

เปน็เครือ่งมอืหลกัในการสรา้งความเขา้ใจและความเชื่อมั่นดังกล่าว

 จากบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ

และการชมุนมุประทว้งอยา่งตอ่เนือ่งในชว่งตน้ปี2552สง่ผลกระทบตอ่

ความเชือ่มัน่ของประเทศตา่งๆโดยเฉพาะสหรฐัฯแคนาดาออสเตรเลยี

และนิวซีแลนด์ ที่ยังคงมีความกังวลและเกรงไปว่า กระบวนการ

และทศิทางการพฒันาการทางการเมอืงของไทย จะสง่ผลกระทบตอ่

ผลประโยชนใ์นดา้นตา่งๆของตนหรอืไมแ่ละอยา่งไรเนือ่งจากประเทศ

เหล่านั้นเริ่มมีผลประโยชน์แห่งชาติที่ผูกพันกับภูมิภาคเอเชียและ

เอเชยีแปซฟิกิมากขึน้เรือ่ยๆทา่มกลางกระแสการเปดิเสรทีางการคา้

ที่จะทำให้อาเซียนและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ

กลายเปน็ภมูภิาคทีม่พีลวตัทางการคา้ทีส่งูและเปน็openregionalism

 ซึง่ในการแกไ้ขภาพลกัษณค์วามขดัแยง้ทางการเมอืงภายใน

ประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

กระทรวงการตา่งประเทศยงัคงใหค้วามสำคญัสงูสดุกบัการหารอืกบั

ฝ่ายต่างๆของทั้งสหรัฐฯแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของสหรฐัฯ ตลอดปี2552 ทีผ่า่นมาไดม้ี

การแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบหารือระหว่างผู้แทนของไทย

กบัสหรฐัฯอยูเ่ปน็ประจำซึง่ทัง้นีร้วมถงึการเยอืนสหรฐัฯของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่19-26 เมษายน2552

ซึง่ประสบความสำเรจ็อยา่งยิง่ในการสรา้งความเขา้ใจตอ่สถานการณ์

ทางการเมืองของไทย และการแสดงความพร้อมของรัฐบาลในการ

บรหิารประเทศ รวมทัง้เปน็การผลกัดนัใหเ้กดิการเยอืนและเขา้รว่มใน

การประชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจาPMC/ARF

ที่ประเทศไทยของนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐฯเมื่อวันที่21-23กรกฎาคม2552

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้

การประชุมหารือด้านการเมืองครั้งที่ 2 ระหว่างไทย - ชิลี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 
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 ความสำเรจ็อกีประการหนึง่ในดา้นการสง่เสรมิผลประโยชน์

ทางการเมืองและความมั่นคงกับสหรัฐฯ ได้แก่ความสำเร็จของไทย

ในการโนม้นา้วและปรบัเปลีย่นนโยบายในเรือ่งพมา่ของสหรฐัฯ ใหห้นัมา

ใหค้วามสำคญักบัการเจรจาหารอืกบัพมา่ พรอ้มทัง้เพิม่การใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยชนและการพฒันาในพมา่มากขึน้ ทัง้นี ้สาระ

ของนโยบายใหมข่องสหรฐัฯ ดงักลา่ว เปน็แนวทางเดยีวกบัทีไ่ทยได้

พยายามโนม้นา้วใหส้หรฐัฯ เหน็ประโยชนข์องการมปีฏสิมัพนัธก์บัพมา่

มาโดยตลอด ซึง่ความสำเรจ็ดงักลา่วนอกจากจะแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาท

ในดา้นการกำหนดทศิทางดา้นการตา่งประเทศของไทยแลว้ ยงัเปน็

เครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่มี

แนวโนม้ทีด่ขีึน้ อนัเปน็สิง่ทีป่ระเทศไทยไดด้ำเนนิมาโดยตลอดอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางการเมืองและ

ความมั่นคงกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น นอกเหนือจากการ

แลกเปลีย่นการเยอืนและการหารอืในระดบัตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งตลอด

ปี 2552 แล้ว ไทยยังประสบผลสำเร็จในการผลักดันให้ออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม    

(Joint Commission – JC) โดยมรีฐัมนตรตีา่งประเทศเปน็หวัหนา้คณะ

เปน็ครัง้แรก หลงัจากทีไ่มเ่คยมกีารจดัการประชมุขึน้มาเลยภายหลงั

การจัดตั้ง JC กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปี 2547 และ 2548 

ตามลำดับ ทั้งนี้ การประชุม JC ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งนี้ได้จัดขึ้น

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ที่นครเพิร์ธ และการประชุม JC               

ไทย-นิวซีแลนด์ จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ที่นครโอ๊คแลนด์  

ภารกิจของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ  
ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 64  

ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2552 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้รับเชิญเป็นผู้เคาะสัญญาณปิดตลาดหุ้นวอลล์สตรีท 
นครนิวยอร์ค ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 64  

ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2552 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและ
เศรษฐกิจไทยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ค  ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 64 ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2552 

พิธีลงนามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน  

และนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศบรรยายที่หอการค้า

และอุตสาหกรรมออสเตรเลีย
ในระหว่างเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมไทย-ออสเตรเลีย
วันที่6–10พฤษภาคม2552

ณเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-ออสเตรเลียวันที่6–10พฤษภาคม2552ณเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยหารือทวิภาคีกับ
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

วันที่23-25ตุลาคม2552
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 ผลจากการประชมุ JC ดงักลา่ว ไดเ้ปดิโอกาสใหไ้ทยสามารถ

ผลกัดนัความรว่มมอืทวภิาคใีนดา้นตา่งๆ ทีย่งัคัง่คา้งอยูใ่หม้คีวาม

คบืหนา้ไปได ้ ซึง่ทัง้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดต์า่งแสดงความพรอ้ม

ทีจ่ะรว่มมอืกบัไทยในทกุกรอบความรว่มมอืตา่งๆ มากขึน้ ไมว่า่จะเปน็

ทวภิาค ีพหภุาค ีหรอืภมูภิาค และความรว่มมอืทีส่ำคญัประการหนึง่

ไดแ้ก ่ การทีอ่อสเตรเลยีสนใจจะรว่มมอืกบัฝา่ยไทยในการแกไ้ขปญัหา

ภาคใต ้เชน่ การตดิตัง้อปุกรณก์ลอ้ง CCTV การสง่ผูเ้ชีย่วชาญทาง

นติเิวช (forensics) รวมทัง้การนำคณะจากสามจงัหวดัภาคใตข้องไทย

ไปเยอืนออสเตรเลยีเพือ่ดงูานดา้นการเสวนาระหวา่งศาสนา (Interfaith 

Dialogue) ทีอ่อสเตรเลยี หรอืแมแ้ตก่ารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูวตัถรุะเบดิ  

(Bomb Data Centre) ทีส่ำนกังานตำรวจแหง่ชาต ิเพือ่ใหเ้ปน็สว่นหนึง่

ของเครอืขา่ยคณะทำงาน Southeast Asian Bomb Data Centres 

ซึง่ออสเตรเลยีมสีว่นชว่ยจดัตัง้ใหม้าแลว้ทัง้ในอนิโดนเีซยี ฟลิปิปนิส์ 

มาเลเซยี และสงิคโปร ์เพือ่ใหเ้ปน็ศนูยร์วบรวมและวเิคราะหก์ารกอ่

วินาศกรรมที่ใช้ระเบิดในประเทศและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองของ

ประเทศในภูมิภาค เป็นต้น   

 3. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  

 เปน็ทีน่า่ยนิดวีา่ การดำเนนิการของกระทรวงการตา่งประเทศใน

ด้านการรักษาตลาดในประเทศคู่ค้าหลักประสบผลสำเร็จอย่างเปน็

ทีน่า่พอใจ สว่นแบง่ตลาดของสนิคา้ไทยในตลาดหลกั โดยเฉพาะในสหรฐัฯ 

และออสเตรเลยียงัคงปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกับคู่แข่ง

ในภมูภิาคอาเซยีน ไทยเปน็รองอยูก่เ็พยีงมาเลเซยีประเทศเดยีวเทา่นัน้ 

สว่นในตลาดออสเตรเลยีเปน็รองเพยีงสงิคโปรป์ระเทศเดยีว  

 นอกจากนี ้ กระทรวงการตา่งประเทศยงัคงใหค้วามสำคญักบั

การชี้แจงและทำความเข้าใจกับภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาค

ธรุกจิในประเดน็ทีเ่ปน็ความหว่งกงัวลตา่งๆ ทัง้ทีเ่กดิจากสถานการณ์

ทางดา้นการเมอืงภายในประเทศ และจากความตอ่เนือ่งดา้นนโยบาย

ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของตน 

 ในสว่นของสหรฐัฯ นัน้ กระทรวงการตา่งประเทศใชโ้อกาส

การเยอืนสหรฐัฯ ของนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ

ตา่งประเทศ และการเยอืนไทยของภาคเอกชนระดบัผูบ้รหิารของสหรฐัฯ 

โดยเฉพาะสภาธรุกจิอาเซยีน-สหรฐัฯ (US-ASEAN Business Council - 

USABC) และหอการคา้สหรฐัฯ (US Chamber of Commerce - USCC) 

เพือ่ชีแ้จงใหภ้าคเอกชนสหรฐัฯ ใหไ้ดร้บัทราบถงึขอ้เทจ็จรงิ ทศิทาง                

และแนวนโยบายด้านการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อกระตุ้น

ความเชือ่มัน่ตอ่สถานการณท์างการเมอืงไทย และสรา้งความเขา้ใจ

ทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการดำเนนิการของรฐับาลในการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ 

ทัง้นี ้ ความพยายามของกระทรวงการตา่งประเทศไดก้อ่ใหเ้กดิผลที่

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยตัวเลขการขออนุมัติการขอเข้ามาลงทุน

ของสหรฐัฯ ในชว่งระหวา่งเดอืนมกราคม - กนัยายน 2552 สงูถงึ 

25,522 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้กวา่ 3 เทา่ตวัจากชว่งเดยีวกนัของป ี2551 

 สำหรับในด้านการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้านั้น 

กระทรวงการตา่งประเทศประสบความสำเรจ็ในการโนม้นา้วใหส้หรฐัฯ 

ทบทวนนโยบายควำ่บาตรพมา่ทีห่า้มนำเขา้หยก ทบัทมิ และเครือ่ง 

ประดบัทีม่ทีีม่าจากพมา่ และสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผูส้ง่ออกอญัมณี

และเครือ่งประดบัของไทย นอกจากนีย้งัสามารถโนม้นา้วใหส้หรฐัฯ  

คงสถานะของไทยในรายงานสถานการณก์ารคา้มนษุยป์ระจำป ี2552 

ไวท้ีร่ะดบั Tier 2 ตามเดมิ ซึง่การคงสถานะของไทยใน Tier 2 ดงักลา่ว 

เปน็ผลดตีอ่ไทยทำใหส้หรฐัฯ ไมส่ามารถใชม้าตรการลงโทษทางการคา้

กับไทยได้  

 ในด้านการส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

และการลงทุนในตลาดที่เป็นตลาดใหม่ (emerging market) 

ภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่ได้รับความสำคัญเป็น

ลำดบัตน้ๆ เนือ่งจากเปน็ภมูภิาคทีม่ปีระชากรหนาแนน่กวา่ 600 ลา้นคน 

มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี

พฒันาการทางดา้นความรว่มมอืในภมูภิาคทีน่า่จบัตามอง เปน็แหลง่

ทรพัยากรและสนิคา้วตัถดุบิทีส่ำคญั และในบางประเทศมเีทคโนโลยี

ที่ก้าวหน้าที่ไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศได้  

 โดยที่กระทรวงการตา่งประเทศตระหนักถึงความสำคัญของ

ภูมิภาคดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจดั

โครงการ Road Show เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ดา้นการคา้ และการลงทนุใน

ประเทศอารเ์จนตนิา่ บราซลิ และชลิ ีเมือ่เดอืนกนัยายน 2552 นอกจากนี้

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกบั

กลุ่มประเทศดังกล่าวและยังจะเป็นการลดการพึ่งพาตลาดส่งออก

ดัง้เดมิในสหรฐัฯ สหภาพยโุรป และญีปุ่น่ รวมทัง้เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

ทางการคา้กบักลุม่ลาตนิอเมรกิาใหแ้นน่แฟน้มากยิง่ขึน้ นอกเหนอืไปจาก
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การสรา้งความเขา้ใจและมัน่ใจแกภ่าครฐัและภาคธรุกจิเอกชนอารเ์จนตนิา่

บราซิล และชิลีต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย

ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญสูงสุดอีกประการหนึ่งในการส่งเสริมความ

สมัพนัธ์ทางการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ได้แก่

การจดัทำความตกลงการคา้เสรี(FreeTradeAgreement-FTA)

โดยลา่สดุ ไทยและเปรไูดล้งนามในพธิสีารเพิม่เตมิฉบบัที่2 ภายใต้

พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่

13 พฤศจกิายน2552 เพื่อเร่งเปดิเสรกีารคา้สนิคา้และอำนวยความ

สะดวกทางการคา้ตอ่กนัเปน็ตน้

 ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ก็เช่นกันที่กระทรวงการต่างประเทศ

ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความตกลงการค้าเสรีที่ลงนามแล้ว

โดยจะเห็นได้ว่าหลังจากมีความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

(ThailandAustraliaFreeTradeAgreement-TAFTA) และ

ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิกนัยิง่ขึน้ระหวา่งไทย-นวิซแีลนด์

(Thailand-NewZealandCloserEconomicPartnership-TNZCEP)

ตัง้แตป่ี2548 ปรมิาณการคา้ระหวา่งไทยและประเทศทัง้สอง เพิม่พนู

มากขึ้นและไทยได้เปรียบดุลการค้ามากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม

ยงัคงมีin-builtagenda(ภาคบรกิารและการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐั)

ทีย่งัคงคา้งอยู่ ซึง่กระทรวงพาณชิยก์ำลงัอยูใ่นระหวา่งการทำกรอบ

การเจรจาเพ่ือนำเสนอต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190

เพือ่จะได้สามารถนำกรอบฯ ดงักลา่วไปเจรจากบัฝา่ยออสเตรเลยีและ

นิวซีแลนด์ เพื่อให้ TAFTA และ TNZCEP มีความคืบหน้าและ

สมบูรณ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของไทยต่อไป

 ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในเทคโนโลยแีละวชิาการใหมจ่ากภมูภิาคลาตนิอเมรกิา กระทรวงการ

ตา่งประเทศไดด้ำเนนิโครงการความรว่มมอืกบับราซลิดา้นพลงังาน

ทดแทนเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายพลังงานทดแทนของไทย

อนัเปน็การดำเนนิการรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานไทย6 แหง่ ได้แก่

กระทรวงพลงังานกระทรวงอตุสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงการตา่งประเทศ และ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อศึกษา

แลกเปลีย่นขอ้มลูองคค์วามรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยกีบับราซลิ

ซึง่มปีระสบการณด์า้นเอทานอลมานานกวา่30ปีเพือ่นำมาวเิคราะห์

และเพือ่จดัทำเปน็ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเอทานอล

ของไทยรวมทั้งช่องทางความร่วมมือกับบราซิลสำหรับเสนอคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อประกอบการดำเนิน

นโยบายพลังงานทดแทนของไทยต่อไป

 4. ความสัมพันธ์ด้านสังคมและภาคประชาชน  

 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม

ความเขา้ใจในระดบัประชาชนเปน็จำนวนมากอาทิโครงการศกึษา

พัฒนาแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ไทยต่อสหรัฐฯ อย่างเต็ม

รูปแบบ (USWatch) ผ่านกิจกรรมการจัดตั้ง Thai Club

ในมหาวทิยาลยัในสหรฐัฯ และโครงการสหรฐัอเมรกิาศกึษา(American

StudiesProgram) โครงการศนูยไ์ทยศกึษา(ThaiStudiesProgram)

ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเปิดหลักสูตรด้านไทยศึกษาใน

มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

ในมติคิวามสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ รวมทัง้เพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธ์

กบัสถาบนัการศกึษาและสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงระดบัสถาบนั และจดั

กจิกรรมความรว่มมอืดา้นการศกึษาและวชิาการดว้ย โดยปจัจบุนัมี

มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ 7 แห่งที่เปิดหลักสูตรไทยศึกษา ได้แก่

มหาวทิยาลยัGeorgetownมหาวทิยาลยัMichiganมหาวทิยาลยั

Maryland,RobertH.SmithBusinessSchoolมหาวิทยาลัยNorth

Carolina,ChapelHill มหาวทิยาลยัNorthernIllinoisUniversity

มหาวทิยาลยัWisconsin-Madison และมหาวทิยาลยัCalifornia,

LosAngeles นอกจากนี้กระทรวงยังได้สร้างความเขา้ใจเกีย่วกบั

ประเทศไทยในแงม่มุตา่งๆ ผา่นผูม้บีทบาทชีน้ำความคดิของประเทศ

ต่าง ๆ ท้ังในวงการข่าวและการเมือง และได้ดำเนินโครงการ

การจัดจ้างบรษิทัทีป่รกึษากฎหมายในการขอจดทะเบยีนสทิธบิตัรฝน

หลวงในสหรัฐ  และความตกลงโครงการตรวจลงตราทำงานและ

ทอ่งเทีย่ว(WorkandHolidayVisas) ระหวา่งไทยกบัออสเตรเลยี

และนวิซแีลนด์เปน็ตน้
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ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคยุโรป

 

 

 

1. ความสัมพันธ์ไทย-สเปน   

	 ในป	ี2552	 ความสมัพนัธข์องประเทศไทยกบัประเทศสเปน

เปน็ไปอยา่งราบรืน่	มกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัสงู	 โดยสมเดจ็

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเยือน

ราชอาณาจักรสเปน	ระหว่างวันที่	9	-17	กรกฎาคม	2552	เพื่อทรง

ศกึษาดงูานสถาบนัวจิยัมะเรง็แหง่ชาตขิองสเปน	 และสถาบนัมะเรง็ 

MD	Anderson	International	Spain	รวมทัง้เขา้เฝา้ฯ	เจา้ชายเฟลเิป 

มกุฎราชกุมารแห่งสเปน	 อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับสเปน	และระหว่างพระราชวงศ์ของประเทศทั้งสอง	

 กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่สำคัญ	 ได้แก	่ โครงการ

ส่งเสริมและฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย	(Road	Show)	 ได้แก่	

โครงการจดัแสดงนทิรรศการผา้ไทยโบราณ	“Through Woven Heritage: 

The Textile of Thailand: An Exhibition of Cultural and Fascination 

and Beauty”	ทีส่ถาบนั	Casa	Asia	ระหวา่งวนัที	่23	ต.ค.	–	18	ธ.ค.	2552 

ณ	นครบารเ์ซโลนา	พรอ้มกบัมพีธิลีงนามในบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ย

ความรว่มมอืทางวฒันธรรมระหวา่งสยามสมาคมฯ	 กบัสถาบนัคาซา่ 

เอเชยี	 และโครงการสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นการคา้และการลงทนุ	 ระหวา่ง

วนัที	่17-22	พ.ย.	2552	ณ	กรงุมาดรดิ	โดยมนีายสทุศัน	์เศรษฐบ์ญุสรา้ง 

ผู้แทนการค้าไทยเป็นหัวหน้าคณะ	 และผู้แทนระดับสูงภาครัฐและ

เอกชนของไทยรว่มเดนิทางไปดว้ย	รวมทัง้เขา้รว่ม	Working	breakfast 

กบันกัธรุกจิสเปนทีส่หพนัธอ์งคก์รผูป้ระกอบการสเปน	รวมทัง้เขา้พบ

หารอืกบัประธานหอการคา้กรงุมาดรดิ	พรอ้มทัง้เปน็สกัขพียานในการ

ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืระหวา่งสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทยกับหอการค้ากรุงมาดริดด้วย					

 2. ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส  

 ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศราบรื่น	 มีการแลกเปลี่ยน

การเยอืนระดบัสงูตลอดชว่งป	ี2552	ทีส่ำคญั	ไดแ้ก	่การเสดจ็เยอืน

ฝรัง่เศสของสมเดพ็ระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี ระหวา่ง

วันที่	17-20	มีนาคม	2552	เพื่อรับการทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 จากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศ		

(Ecole	Fran	aise	d’Extreme-Orient	:	EFEO)	และทอดพระเนตร

นทิรรศการเกีย่วกบัศลิปะสมยั	 ทวาราวดภีายใตพ้ระราชานเุคราะห์

ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทีพ่พิธิภณัฑ์

แหง่ชาตวิา่ดว้ยศลิปะเอเชยี	:	กเีม	่(Musee	National	des	Arts	Asiatique	: 

Guimet)	 ในกรุงปารีส	 ในขณะที่นางรามา	 ย้าด	(Rama	Yade)	

รมช.กต.ฝรั่งเศสรับผิดชอบด้านการต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน

ได้เดินทางมาเยือนไทย	ระหว่างวันที่	12-14	มีนาคม	2552	และได้

มีโอกาสเข้าพบหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์

ทวิภาคีระหว่างกัน			

	 ความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอีกด้านหนึ่ง	

ได้แก่	โครงการดาวเทียม	Thailand	Earth	Observation	Systems	

(THEOS)	ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหวา่ง	2	รฐับาล	โดยเริม่มาตัง้แตป่	ี2542  

โดยดาวเทยีมธอีอสจะเปน็ดาวเทยีมสำรวจขอ้มลูระยะไกล	(Remote 

Sensing)	 เพือ่ใชส้ำรวจทรพัยากรธรรมชาตดิวงแรกของประเทศไทย 

และได้มีการส่งดาวเทียมดังกล่าวขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จเมื่อ	

วันที่	1	ตุลาคม	2551	

 3. ความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน 

 ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัทีด่แีละราบรืน่	 การตดิตามการดำเนนิ

ความสมัพนัธท์ีส่ำคญัเปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง	 ทัง้สองฝา่ยไดม้กีารพบปะ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลายระดับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสถานการณก์ารเมอืงและเศรษฐกจิโลก	การเปน็

ประธานอาเซยีนของประเทศไทย	 ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิการเงนิ

ตอ่ประเทศตา่งๆ	และปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	รวมถงึ

ประเด็นความร่วมมือทวิภาคี	อาทิ	การค้า	การลงทุน	การศึกษา	

การทอ่งเทีย่ว	การทหาร	รวมทัง้สนบัสนนุใหม้กีารแลกเปลีย่นการเยอืน

ระหว่างกันมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนด้วย	

 4. ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส 

 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันตลอดทั้งป	ี ที่สำคัญ 

ไดแ้ก	่ สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณว์ลยัลกัษณอ์คัรราชกมุาร ี

เสดจ็เขา้รว่มการประชมุ	The	6th	European	Conference	on	Marine 

Natural	Products	(6th	ECMNP)	ณ	เมอืงปอรโ์ต	ประเทศโปรตเุกส 

ระหว่างวันที่	18-24	กรกฎาคม	2552		นอกจากนั้น	กระทรวงการ
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ต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ได้นำ

คณะสือ่มวลชนโปรตเุกสเยอืนไทยระหวา่งวนัที่14-22มถินุายน2552

เพือ่ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณข์องไทย รวมทัง้เตรยีมการในโอกาส

ฉลองครบรอบ500 ปี แหง่ความสมัพนัธไ์ทย-โปรตเุกส โดยคณะ

สือ่มวลชนไดไ้ปเยีย่มชมสถานทีส่ำคญัทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัโปรตเุกสในไทยสถานทอ่งเทีย่วทีส่ำคญัของไทยรวมทัง้เขา้พบ

และสมัภาษณบ์คุคลสำคญัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรค์วาม

สมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัโปรตเุกส ซึง่ไดม้กีารนำขอ้มลูเหลา่นีไ้ปถา่ยทอด

ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ชั้นนำและเผยแพร่เป็นสารคดีทางโทรทัศน์ของ

โปรตุเกสด้วย

 5. ความสัมพันธ์ไทย-กรีซ  

 ปทีีผ่า่นมาเปน็ปแีหง่การเฉลมิฉลองความสมัพนัธไ์ทย-กรซี

ในวาระครบ 50 ปี กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาน

เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเฮลเลนกิประจำประเทศไทย จงึไดจ้ดัการ

สมัมนาเรือ่ง “Thai–HellenicRelations:Past,Presentanda

Look into the Future” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551

ณกระทรวงการต่างประเทศและในค่ำวันเดียวกันได้มีการจัดงาน

กาล่าดินเนอร์โดยคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้แทน

ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ในงานมีการแสดงของวงดนตรีของสอง

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน ได้แก่

TrioของมหาวทิยาลยัIonianแหง่ประเทศกรซีและStringChamber

Orchestraของมหาวิทยาลัยมหิดล

 6. ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี    

 ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์

ไทย-ตุรกีครบ50ปีกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาน

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสัมมนาทาง

วชิาการโดยฝา่ยตรุกไีดเ้ชญิAssoc.Prof.Dr.agriErhanจากศนูย์

วจิยัคณะรฐัศาสตร์มหาวทิยาลยัองัการาประเทศตรุกีมาบรรยาย

พเิศษในเรือ่งนโยบายตา่งประเทศของตรุกภีายใตห้วัขอ้ “Determinants 

of the Turkish Foreign Policy: Continuity and Changes”ใน

วนัที่11พฤศจกิายน2551ณกระทรวงการตา่งประเทศและในคำ่

วนัเดยีวกนัมกีารจดังานเลีย้งในโอกาสครบรอบความสมัพนัธ์โดยมคีณะ

ทตูตา่งประเทศประจำประเทศไทยผูแ้ทนภาครฐัและเอกชนเขา้รว่ม

 7. ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี  

 ปทีีผ่า่นมา ถอืเปน็ปแีหง่การเฉลมิฉลองความสมัพนัธ์ไทย-

อิตาลีครบรอบ 140 ปี การกระชับความสัมพันธ์ที่สำคัญ

ระหว่างกัน ได้แก่ การเสด็จฯเยือนอิตาลีของสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณว์ลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เพือ่ทรงรบัการ

ถวายรางวลั2009RamazziniAward และทรงเข้าร่วมประชุม

วิชาการประจำปีของสถาบันCollegiumRamazzini ณ เมืองโบ

โลญญาระหว่างวันที่22-26ตุลาคม2552และกระทรวงการต่าง

ประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

จัดการแสดงดนตรี “AnEveningwithLucianoBelliniand

ThailandPhilharmonicOrchestra”เมือ่วนัที่25พฤศจกิายน2551

ณกระทรวงการตา่งประเทศโดยมีนายLucianoBelliniไวทยากร

และนักประพันธ์ดนตรีชาวอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้กำกับการ

แสดงดนตรี

 8. ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี  

 ในปี2552 ความคบืหนา้ทีส่ำคญัในการดำเนนิความสมัพนัธ์

ระหวา่งไทย-เยอรมนีไดแ้ก่การประชมุคณะกรรมการรว่มดา้นเศรษฐกจิ

(JEC)ไทย-เยอรมนีครัง้ที่2ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที่6-10พฤษภาคม2552

โดยมนีายKarl-TheodorZuGuttenbergรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

เศรษฐกจิและเทคโนโลยี เปน็ประธานฝา่ยเยอรมนีและนายกอรป์ศกัดิ์

สภาวสุรองนายกรฐัมนตรีเปน็หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยจากการประชมุฯ

ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์

ระหวา่งกนั รวมทัง้เหน็พอ้งทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอืใหใ้กลช้ดิขึน้ และ

ขยายไปยงัสาขาตา่งๆทีม่คีวามสำคญัอาทิSustainableDevelopment,

Infrastructure และUrbanMobilityandRelated Industries

นอกจากนี้ฝ่ายเยอรมนียังแสดงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้

(technicalKhow-how) และส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมกับ

ฝ่ายไทยอีกด้วย นอกจากนี้คณะผู้แทนไทย ยังได้อาศัยโอกาสนี้

อธบิายทำความเขา้ใจเกีย่วกบัเหตกุารณท์างการเมอืงและเศรษฐกจิ

ของไทยรวมถงึนโยบายและมาตรการของรฐับาลชดุปจัจบุนัเพือ่สรา้ง

ความเชือ่มัน่แกภ่าคการเมอืงและภาคเอกชนเยอรมนั ซึง่กไ็ดร้บัการ

ตอบรับเป็นอย่างดี
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9. ความสัมพันธ์ไทย-ภูมิภาคยุโรปตะวันออก  

 ความสมัพนัธร์าบรืน่อยูใ่นระดบัด ี โดยในป ี2552 นายพนชิ 

วกิติเศรษฐ ์ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำกระทรวงการตา่งประเทศ ไดเ้ดนิทางเยอืน

ภมูภิาคยโุรปตะวนัออก 5 ประเทศ ไดแ้ก ่บลัแกเรยี โปแลนด ์โรมาเนยี 

ออสเตรยี และยเูครน ระหวา่งวนัที ่31 สงิหาคม - 10 กนัยายน 2552   

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาล และแสวงหาโอกาสด้าน

การคา้ การลงทนุ ใหก้บัภาคเอกชนไทย โดยประเดน็ทีท่ัง้สองฝา่ยให้

ความสำคญัทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ ประกอบดว้ย การแลกเปลีย่นการ

เยือนระดับสูง  การขยายลู่ทางการค้า ตลาดส่งออกไทย การ

สนับสนุนการลงทุนของไทยในยโุรปตะวนัออก ความรว่มมอืทางดา้น

การทหารการอำนวยความสะดวกและความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว 

/ ตรวจคนเข้าเมือง  การแลกเปลีย่นทางวชิาการ การเปดิสถาน

เอกอคัรราชทตูไทยในยเูครน รวมถึง การขอเสียงสนับสนุนให้แก่

ไทยในเวทีระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. ความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร 

 ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี ราบรื่น และมีการแลกเปลี่ยน

การเยอืนของบคุคลระดบัสงูระหวา่งกนัอยา่งสมำ่เสมอ ทีส่ำคญั ไดแ้ก ่ 

การเยอืนอยา่งเปน็ทางการของนายกรฐัมนตร ี ในฐานะแขกของรฐับาล

สหราชอาณาจกัร เมือ่วนัที ่13-14 มนีาคม 2552  โดยไดพ้บหารอืกบั 

นาย Gordon Brown นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับผล

การประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่14 การแกไ้ขปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิโลก 

การเจรจาการคา้รอบโดฮา และพมา่ รวมทัง้ไดเ้ขา้เฝา้ดยกุแหง่ยอรก์

ในงานพระราชทานเลีย้งอาหารกลางวนั พรอ้มพบปะหารอืกบันกัธรุกจิ

องักฤษจากบรษิทัทีล่งทนุในประเทศไทย เชน่ Tesco, BG, Boots และ 

Rolls Royce ตลอดจนพบหารอืกบัสมาชกิรฐัสภาของสหราชอาณาจกัร 

และได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

เมื่อวันที ่ 1-2 เมษายน 2552 ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตร ี             

สหราชอาณาจกัร เพือ่เขา้รว่มการประชมุสดุยอด G20 หรอื London 

Summit ในฐานะประธานอาเซยีน โดยนายกรฐัมนตรไีดแ้จง้ความ

คาดหวงัของไทยและอาเซียนตาม concept paper “ASEAN 

Priorities for the London Summit” และไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ การใช้

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ควรจำกัดในรูปแบบของการอุ้มชู

สถาบนัการเงนิ / องคก์รธรุกจิ แตค่วรใหค้วามสำคญักบัมาตรการทีม่ี

ผลตอ่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศกำลังพัฒนา

และประเทศที่ยากจน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ขณะเดียวกัน ดยุกแห่งยอร์ก ในฐานะ UK Special 

Representative for International Trade and Investment เสดจ็เยอืน

ไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั (Royal Private Guest) เมือ่วนัที ่6 – 10 ตลุาคม 2552  

โดยดยุกแห่งยอร์ก ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ  
และหารือเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกับนายกอร์ดอน บราวน์  

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2552 

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2552 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง 
การต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนโปแลนด์อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ระหว่างสองประเทศ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเมื่อ 
วันที่ 3 กันยายน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้พบหารือกับนายยาเส็ก ไนเดอร์ (Mr. Jacek Najder) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และนายยาเส็กฯ ได้ลงนามในการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญา 

ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาระหว่างไทยกับโปแลนด์ที่กรุงวอร์ซอ  
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สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯสยามมกฎุราชกมุารและสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับการถวายเลี้ยงอาหาร

กลางวันจากนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนักธุรกิจ

สหราชอาณาจักรเข้าร่วมด้วย ในการนี้ ดยุกแห่งยอร์กยังประทาน

พระวโรกาสให้นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน และนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าเฝ้าฯด้วย

 11. ความสัมพันธ์ไทย-กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ (เบลเยียม 

เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก)  

 ปี 2552 เป็นปีแห่ งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์

ไทย-ลักเซมเบิร์กครบรอบ50ปีกจิกรรมทีส่ำคญัไดแ้ก่การเยอืนของ

นายJeanAsselborn รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการตา่งประเทศลกัเซมเบริก์ระหวา่งวนัที่22-23พฤศจกิายน

2552 ในฐานะแขกของกระทรวงฯ เพือ่กระชบัความสมัพนัธแ์ละใน

โอกาสครบรอบ50 ปี ความสัมพันธ์ไทย- ลักเซมเบิร์ก การ

เดินทางเยือนลักเซมเบิร์กของนายเกยีรติ สทิธอีมร ประธานผูแ้ทน

การคา้ไทย(PTTR)ระหวา่งวนัที่3-11ตลุาคม2552เพือ่เขา้รว่ม

โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทนุไทยในกลุม่ประเทศเบเนลกัซ์

และไดเ้ขา้เยีย่มคารวะและพบหารอืกบับคุคลสำคญัฝา่ยลกัเซมเบริก์

ไดแ้ก่นายJeannotKrecke  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐกจิและ

การคา้ตา่งประเทศ นายAlexBodry ประธานกรรมาธิการการค้า

ระหว่างประเทศ รัฐสภาลักเซมเบิร์ก และ นายJeanAsselborn

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลักแซมเบิร์ก นอกจากนี้ ประธานผู้แทนการค้าไทยยังได้กล่าว

สนุทรพจนช์ีแ้จงเรือ่งเสถยีรภาพของรฐับาลและสภาวะเศรษฐกิจการ

ค้าและการลงทุนรวมถึงมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในระยะสั้น

และระยะยาว และลู่ทางการลงทุนในไทยให้นกัธรุกจิทีส่ำคญัของ

ลกัเซมเบริก์ไดร้บัทราบ นอกจากนี้ คณะฯ ยงัได้มโีอกาสพบหารอืกบั

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมาธิการยุโรป(EC) เพื่อติดตาม

ประเดน็ผลประโยชนท์างการคา้ของไทยกบัฝา่ยEUดว้ย

 12. ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 

 ปี2552 ถอืเปน็ปสีำคญัของการดำเนนิความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ไทย-รสัเซยีกจิกรรมทีส่ำคญัในชว่งปี2552ไดแ้ก่การเยอืนประเทศไทย

อยา่งเปน็ทางการของรฐัมนตรตีา่งประเทศรสัเซยี เนือ่งจากเปน็ปเีฉลมิ

ฉลองครบรอบ112ปีความสมัพนัธไ์ทย-รสัเซยีและมกีารแลกเปลีย่น

การเยือนที่สำคัญโดยนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟ(SergeyV.Lavrov)

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศรสัเซยีไดเ้ยอืนประเทศไทย

อยา่งเปน็ทางการในฐานะแขกของกระทรวงการตา่งประเทศ ระหวา่ง

วนัที่23-24กรกฎาคม2552โดยโอกาสนี้นายลาฟรอฟไดเ้ขา้เฝา้ฯ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรวมทัง้หารอืขอ้ราชการกบันายกรฐัมนตรี





























นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าดยุกแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักร  
ซึ่งเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ เพื่อหารือข้อราชการ 

และถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 11.15-13.10 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับ 
นายเซอร์เกย์ วิคโตโรวิช ลาฟรอฟ (Sergey V. Lavrov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองได้ร่วมลงนาม 
ในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศ ร่วมแถลงข่าวต่อ

สื่อมวลชน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
เป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียด้วย 
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และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศของไทย ทัง้สองประเทศ

ได้ใช้โอกาสดังกล่าวทบทวนสถานะความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ให้มี

ความสมบูรณ์แบบและครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า

การลงทนุ การทอ่งเทีย่ว การศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็ตน้  

โดยทัง้สองฝา่ยเหน็พอ้งทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอืในดา้นตา่ง ๆ และ

เร่งรัดการพิจารณาความตกลงที่คั่งค้างต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรม 

Road Show ทีร่สัเซยี เพือ่ฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่และเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์

ของประเทศไทย และการประชมุคณะกรรมาธกิารรว่มไทย-รสัเซยี 

ครั้งที ่4 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ วันที ่27 

พฤศจิกายน 2552 โดยมีนายกษิต ภิรมย์  รั ฐมนตรีว่ าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการต่างประเทศ และนายเซอร์เก ซาเบียนิน                  

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เป็นประธานร่วม โดยหัวหน้าคณะทั้ง

สองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยการส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างไทย-รัสเซีย สำหรับป ี2553-2557 พรอ้มทัง้

เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง

สภาธรุกจิไทย-รสัเซยีกบัสภาธรุกจิรสัเซยี-ไทย และความตกลงดา้น

เอกสารระหวา่งธนาคารเพือ่การสง่ออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย             

(EXIM Bank) กับธนาคาร Vneshtorgbank แห่งรัสเซีย ในโอกาส

ดังกล่าวด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 นายอเล็กเซย์ บาราดาฟกิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศรัสเซีย เข้าเยี่ยมคารวะนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2552 เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 65  

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ร่วมกับ ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

และนายเยฟเกนี อะฟานาเซียฟ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย  
แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับองค์กร
และสถาบันต่างๆ ของรัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 4  ณ โรงแรมแมนดาริน  
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552  โดยมีนายกษิต ภิรมย์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายเซอร์เก ซาเบียนิน  
รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เป็นประธานร่วม   
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	 1.	ความสัมพันธ์ในภาพรวม 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัภมูภิาคแอฟรกิาในชว่งปี2552

ดำเนนิไปอยา่งราบรืน่รฐับาลไดด้ำเนนินโยบายในการกระชบัความ

สมัพนัธก์บัมติรประเทศตา่งๆ ในแอฟรกิาอยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ

ในทกุระดบัและมติิ และไดร้บัการตอบสนองเปน็อยา่งดจีากประเทศ

เหล่านั้น ปัจจุบันไทยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

ในภูมิภาคแอฟริกา8ประเทศได้แก่แอฟริกาใต้เซเนกัลไนจีเรีย

เคนยาโมร็อกโกอียิปต์ลิเบียและมาดากัสการ์และประเทศใน

ภมูภิาคแอฟรกิาทีม่สีถานเอกอคัรราชทตูในไทย ไดแ้ก่ แอฟรกิาใต้

อียิปต์โมร็อกโกไนจีเรียและเคนยา

 2.	ความสัมพันธ์ด้านการเมือง-การทูต	 

 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในระดับต่างๆ อาทิ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เยือนเคนยา

ระหว่างวันที่8-12 กันยายน2552 เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมว่า

ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญาสมยัที่12

ในภมูภิาคแอฟรกิาณสำนกังานสหประชาชาติกรงุไนโรบีเพือ่ผลกัดนั

ให้มีการสะท้อนข้อเสนอของไทยเรื่องร่างข้อกำหนดสหประชาชาติ

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่

การคมุขงัสำหรบัผูก้ระทำผดิหญงิ ผูแ้ทนรฐับาลไทยยงัไดเ้ขา้รว่มใน

พธิสีาบานตนเขา้รบัตำแหนง่ของประธานาธบิดีJacobZumaแหง่

แอฟรกิาใต้เมือ่วนัที่9พฤษภาคม2552และเมือ่เดอืนสงิหาคม2552

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุเยอืนแอฟรกิาใต้ เพือ่เปดิทีท่ำการสำนกังาน

ผูช้ว่ยทตูทหารนอกจากนี้ไทยกบัแอฟรกิายงัไดร้ว่มมอืและแลกเสยีง

สนบัสนนุระหวา่งกนัในเวทรีะหวา่งประเทศตา่งๆอาทิคณะกรรมการ

มรดกโลกซึ่งผู้สมัครไทยได้รับเลือกให้เป็น1ใน12กรรมการใน

คณะกรรมการฯเป็นต้น

 3.	ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ		 

 การคา้ระหวา่งไทยกบัภมูภิาคแอฟรกิาในปี2552(มกราคม-

กันยายน)มีมูลค่า5,829.54ล้านดอลลาร์สหรัฐฯไทยส่งออก

4,883.57ลา้นดอลลารส์หรฐัไทยนำเขา้945.97ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ

ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า3,937.60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ

คิดเป็น1ส่วน4ของปริมาณการได้เปรียบดุลการค้าระหว่างไทย

กับทั้งโลกในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน2552และในปี2551

ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นมูลค่า

4,450.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ไทยขาดดุลการค้ากับทั้ง

โลกเปน็มลูคา่1,448.06ลา้นดอลลารส์หรฐัจงึถอืไดว้า่แอฟรกิาเปน็

ภูมิภาคที่มีศักยภาพสำหรับการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก

 กระทรวงการต่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญของ

ตลาดแอฟรกิาจงึไดจ้ดักจิกรรมตา่งๆเพือ่สง่เสรมิและเตรยีมความ

พรอ้มของภาคเอกชนไทยในการบกุตลาดแอฟรกิาอาทิการจดัการ

เยือนในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน

และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ภาคเอกชนและสือ่มวลชน

ไปประเทศแองโกลาและนามเิบยีซึง่ถอืเปน็ตลาดทีม่ศีกัยภาพภายใต้

โครงการFocusGroupเมือ่เดอืนสงิหาคม2552และโครงการจดัทำ

เว็บไซต์www.thaiafrica.net เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงให้

นักธุรกิจและคนไทยโดยทั่วไปมีความรู้จักและคุ้นเคยกับแอฟริกา

อนัจะนำไปสูก่ารเพิม่พนูการคา้และการลงทนุระหวา่งกนัไดม้ากยิง่ขึน้

โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2552

 4.	 ความสัมพันธ์ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนา 

 ในรอบปทีีผ่า่นมาไทยไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกม่ติรประเทศใน

แอฟริกาท่ีประสบความยากลำบากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภยัจากโรคระบาดและภยัจากการสูร้บอาทิการมอบเงนิชว่ยเหลอื

ประชาชนชาวซมิบบัเว ทีป่ระสบภยัอหวิาตกโรคระบาดรา้ยแรงเปน็

เงนิจำนวน15,000ดอลลารส์หรฐัผา่นสภากาชาดสากลเมือ่เดอืน

มกราคม2552และบรจิาคสิง่ของจำพวกอาหารยาอปุกรณก์ารศกึษา

และการกฬีาซึง่เปน็สนิคา้ไทยใหแ้กซ่มิบบัเวเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น

ของประชาชนเปน็มลูคา่5,000ดอลลารส์หรฐัฯเมือ่เดอืนมถินุายน2552

การบรจิาคเวชภณัฑท์ีผ่ลติและจดัหาโดยองคก์ารเภสชักรรมไทยใหแ้ก่

โรงพยาบาลในโซมาเลยีตามคำรอ้งขอของAUMissioninSomalia

(AMISOM)เมื่อเดือนมีนาคม2552เป็นมูลค่า350,000บาทเพื่อ

สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัสหภาพแอฟรกิาและเปน็การแสดง

ความจรงิใจของไทยในการมสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งสนัตภิาพในแอฟรกิา

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
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รวมทัง้เพือ่ประชาสมัพนัธข์ดีความสามารถของอตุสาหกรรมเวชภณัฑไ์ทย 

และการบรจิาคเงนิชว่ยเหลอืแกบ่รูก์นิาฟาโซ ซึง่ประสบปญัหาอทุกภยั

รา้ยแรงบรเิวณกรงุวากาดกู ู และภาคกลางของประเทศ สง่ผลกระทบตอ่

ประชาชนราว 150,000 คน เปน็จำนวนเงนิ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ       

เมือ่เดอืนตลุาคม 2552 เพือ่เปน็การแสดงถงึนำ้ใจของไทยตามหลกั

มนษุยธรรมสากล และเพือ่เปน็การตอกยำ้สถานภาพความเปน็ประเทศ

ผู้ให้ของไทยที่พร้อมช่วยเหลือมิตรประเทศในยามคับขัน  

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบางประเทศที่สำคัญ  

  5.1 แอฟรกิาใต ้แมว้า่แอฟรกิาใตไ้ดป้ระณามการเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืงในไทยเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 วา่ไมเ่ปน็ไปตามวถิี

ประชาธปิไตย หากแตค่วามสมัพนัธไ์ดป้รบัสูร่ะดบัปกตติัง้แตท่ีไ่ทย

ได้มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคม 2550 

และทวคีวามใกลช้ดิยิง่ขึน้ โดยรฐับาลไดส้ง่ผูแ้ทนเขา้รว่มในพธิสีาบาน

ตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนาย Jacob Zuma เมื่อวันที่

9 พฤษภาคม 2552 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณชิยเ์ยอืนแอฟรกิาใตใ้นชว่งเดอืนสงิหาคม และกนัยายน 2552 

ตามลำดับ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการ

แกป้ญัหาการคา้มนษุย ์ โดยเฉพาะประเดน็หญงิไทยและแรงงานไทย

ในแอฟรกิาใตท้ีก่ำลงัทวคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยอยูใ่นระหวา่งการจดัทำ

บนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืในการตอ่ตา้นการคา้มนษุย์ 

  5.2 แองโกลา-นามเิบยี ในชว่งป ี2552 ทีผ่า่นมากระทรวงฯ 

ได้ตั้งเป้าหมายไปที่การศึกษาศักยภาพตลาดของแองโกลาและ

นามิเบียในเชิงลึก โดยได้จัดคณะ Focus Group นำภาครัฐและ

เอกชนไทย อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ BOI ปตท. 

รวมทั้งสื่อมวลชน เยือนประเทศทั้งสองในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 

ผลปรากฏวา่ ภาคเอกชนไทยทีร่ว่มเดนิทางไปในคณะตา่งไดภ้าพที่

ชดัเจน และเลง็เหน็ลูท่างในการดำเนนิการคา้และการลงทนุกบัประเทศ

ทัง้สองอยา่งเปน็รปูธรรม นอกจากนี ้ยงัสง่ผลสบืเนือ่งใหเ้อกอคัรราชทตู

แองโกลาประจำประเทศไทย ถิน่พำนกั ณ กรงุนวิเดล ีไดจ้ดังานวนัชาติ

แองโกลาป ี2552 ขึน้ในประเทศไทย และรฐัมนตรวีา่การอตุสาหกรรม

แองโกลาแสดงความประสงคจ์ะเดนิทางมาเยอืนไทยในชว่งตน้ป ี2553 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนของ

ทั้งสองประเทศได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นด้วย 

  5.3 สวาซิแลนด์ ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมาความร่วมมือ

ระหวา่งไทยกบัสวาซแิลนดเ์ปน็ไปอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะความรว่มมอื

เพือ่การพฒันา นอกจากนี ้นายกษติ ภริมย ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การตา่งประเทศสวาซแิลนดเ์กีย่วกบัลูท่างในการสง่เสรมิความสมัพนัธ์

ทวภิาคใีนระหวา่งการประชมุสหประชาชาตเิมือ่เดอืนกนัยายน 2552 

ที่นครนิวยอร์กด้วย 

  5.4 ไนจเีรยี ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยและไนจเีรยีดำเนนิ

ไปอย่างราบรื่นในช่วงปี 2552 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการค้า 

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2552 มูลค่าการค้าระหว่างไทย-ไนจีเรีย  

มีมูลค่า 637.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มากเป็นอันดับสองใน

ภูมิภาคแอฟริกา รองจากแอฟริกาใต้ และเป็นอันดับที่ 38 ใน

ตลาดโลก โดยไทยส่งออกเป็นมูลค่า 617.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

และนำเข้าจากไนจีเรีย 19.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยได้เปรียบ

ดุลการค้า 597.77 ลา้นดอลลารส์หรฐั สนิคา้หลกัทีไ่ทยสง่ออกไปไน

จเีรยี ไดแ้ก ่  ข้าวนึ่ง โดยไนจีเรียเป็นเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 

1 ของไทยในตลาดโลก ในชว่งเดอืนมกราคม – สงิหาคม 2552 

ไทยส่งออกข้าวไปไนจีเรีย 7.3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ไทย

ยังได้เปิดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขึ้นที่กรุงอาบูจา 

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความสนใจของภาคเอกชนที่มีต่อตลาด              

ไนจเีรยีซึง่มากขึน้ตามลำดบั 

  5.5 โมรอ็กโก ไทยและโมรอ็กโกมคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิ

กนัมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัราชวงศ ์ซึง่ในชว่งป ี2552 

ที่ผ่านมา เจ้าชาย Moulay Rachid และเจ้าหญิง Lalla Asma 

พระอนุชาและพระขนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดท่ี 6                

ไดเ้สดจ็ฯเยอืนไทยเปน็การสว่นพระองคร์ะหวา่งวนัที ่2-9 กมุภาพนัธ ์

และระหว่างวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2552 ตามลำดับ                

ไทยและโมร็อกโกยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับรัฐบาล               

โดยโมร็อกโกได้ให้การสนบัสนนุไทยในเวทอีงคก์รการประชมุอสิลาม 

(Organization of the Islamic Conference: OIC) และในเวที

ระหว่างประเทศอื่นๆ อาทิ UNESCO (กรณีปราสาทพระวิหาร)                

มาโดยตลอด รวมทั้งยังได้แสดงความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง



75รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
วิภ

าค
ีกับ

ปร
ะเ
ทศ

ต่า
งๆ



ทางการเมอืงไทยเมือ่19 กนัยายน2549 ด้วย และในช่วงปี2552

ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของไทยและโมร็อกโกมีโอกาสได้หารือ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันโดยสมำ่เสมอ อาทิ การพบหารอื

ทวิภาคีระหว่างนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศกบั นางLatifahKhurbashi รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง

การต่างประเทศโมร็อกโก ในระหว่างการประชุมNAMSummit

ครัง้ที่15ทีป่ระเทศอยิปิต์เมือ่เดอืนกรกฎาคมเปน็ตน้นอกจากนี้

โมร็อกโกยังให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยจำนวน 15 ทุน

เป็นประจำทุกปี

  5.6 เคนยา ในช่วงปีที่ผ่านมามีภาคเอกชนจำนวนมาก

แสดงความสนใจทีจ่ะเขา้ไปลงทนุในเคนยาและสถานเอกอคัรราชทตู

ณกรงุไนโรบไีดด้ำเนนิการอำนวยความสะดวกและประสานงานเพือ่ให้

ภาคเอกชนไทยได้มีลู่ทางการค้าและการลงทุนในเคนยาและเขต

อาณาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นอาทิการอำนวยความสะดวกให้บริษัท

เจรญิโภคภณัฑอ์าหารจำกดั(มหาชน)เขา้ไปสำรวจโอกาสเพือ่การ

ลงทนุในเคนยาบรษิทัคา้สากลซเีมนตไ์ทยจำกดัเขา้ไปจดัตัง้สำนกังาน

ในแทนซาเนยีการจดัโครงการMadeinThailandShowcase2009

ณกรงุไนโรบี โดยมผีูป้ระกอบการจากไทยเขา้รว่มในโครงการประมาณ

50รายและมีชาวเคนยาสนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก

  5.7 เซเนกัล  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ไดด้ำเนนิงานดา้นการสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัเซเนกลั

ตลอดจนประเทศในเขตอาณา โดยใชย้ทุธศาสตรส์ง่เสรมิความรว่มมอื

ดา้นสาธารณสขุอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ี2548อาทิโครงการถา่ยทอด

เทคโนโลยผีลติยารกัษาโรคโครงการแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละการใหบ้รกิาร

ดา้นสาธารณสขุการบรจิาคมุง้เคลอืบนำ้ยากนัยงุและอปุกรณท์าง

การแพทย์รวมทัง้การใหท้นุอบรมดงูานในดา้นการปอ้งกนัและควบคมุ

โรคมาลาเรียแก่แพทย์เซเนกัล ในปี2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ

ไดด้ำเนนิโครงการดา้นสาธารณสขุอยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะโครงการ

แพทยเ์คลือ่นที่และโครงการหนึง่เตยีงพยาบาลหนึง่มุง้ไทยจนกระทัง่

ประธานาธบิดเีซเนกลัไดแ้สดงความชืน่ชมตอ่ขดีความสามารถของไทย

ในการตอ่สูแ้ละเอาชนะโรคมาลาเรยีและโรคตดิตอ่อืน่และปรารถนา

จะหาแนวทางในการรว่มมอืกบัไทยในดา้นการตอ่ตา้นมาลาเรยีใหม้าก

ยิง่ขึน้กจิกรรมดา้นสาธารณสขุตา่งๆของสถานเอกอคัรราชทตูฯยงัได้

รบัการตอบรบัเปน็อยา่งดจีากบคุคลากรดา้นสาธารณสขุและประชาชน

ชาวเซเนกลัโดยทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนในชนบททีห่า่งไกล

 นอกจากนี้สถานเอกอคัรราชทตูฯยงัไดจ้ดัตัง้เครอืขา่ยมติรภาพ

และความร่วมมือไทย-เซเนกัลเพื่อเพิ่มกลไกในการส่งเสริมความ

สมัพนัธแ์ละความรว่มมอืทวภิาคกีบัเซเนกลั โดยสมาชกิทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ย

มาจากการรวมกลุ่มของผู้ที่เคยได้รับทุนอบรมจากประเทศไทย

โดยมาจากหน่วยราชการต่างๆของเซเนกัล







 1. ความสัมพันธ์ในภาพรวม 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัภมูภิาคเอเชยีกลางในชว่งปี2552

ดำเนนิไปอยา่งราบรืน่กระทรวงการตา่งประเทศไดก้ระชบัความสมัพนัธ์

ทวภิาคกีบัประเทศตา่งๆ ในภมูภิาคเอเชยีกลางโดยใหค้วามสำคญั

กับประเทศคาซัคสถานและอุซเบกิสถานในฐานะผู้นำของภูมิภาค

ในทกุระดบัและทกุมติิ โดยใชย้ทุธศาสตรก์ารเชือ่มโยงระหวา่งเอเชยีกลาง

กบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดยเนน้ความเปน็เอเชยีดว้ยกนัเพือ่สรา้ง

โอกาสทางการคา้การลงทนุในภมูภิาคเอเชยีกลางในสาขาทีไ่ทยสนใจ

โดยเฉพาะพลงังานและการพฒันาการทอ่งเทีย่วและดำเนนินโยบาย

ใหป้ระเทศในเอเชยีกลางสนบัสนนุไทยในเวทแีละองคก์รระหวา่งประเทศ

โดยเฉพาะองคก์ารการประชมุอสิลาม(OIC) และการประชมุวา่ดว้ย

การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจใน

เอเชีย(CICA)

 2. ความสัมพันธ์ด้านการเมือง 

 ในปี2552ได้มีการพบปะในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การตา่งประเทศไทย คาซคัสถาน และทาจกิสิถาน ในเวทรีะหวา่ง

ประเทศทีส่ำคญัตา่งๆอาทิUNGAครัง้ที่64เมือ่เดอืนกนัยายน2552

ที่ประชุมOIC ครั้งที่36 เมื่อเดือนกรกฎาคม2552 รวมทั้งการ

แลกเปลีย่นการเยอืนในระดบัเจา้หนา้ทีจ่ากคาซคัสถาน สาธารณรฐั

คีร์กิซ และอุซเบกิสถาน รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์ทวิภาคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์

 นอกจากนี้ กระทรวงการตา่งประเทศไดม้บีทบาททีส่รา้งสรรค์

ในกรอบเวทกีารประชมุวา่ดว้ยการสง่เสรมิปฏสิมัพนัธแ์ละมาตรการ

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
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สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในเอเชีย (CICA) ซึ่งประกอบด้วยประเทศ

สมาชกิจากภมูภิาคเอเชยีกลาง โดยกระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดัสง่

ผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุในระดบัเจา้หนา้ทีอ่าวโุสในเดอืนกมุภาพนัธ์ 

มถินุายน และตลุาคม 2552 และไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณข์องไทย

ในการดำเนนิมาตรการสง่เสรมิความไวเ้นือ้เชือ่ใจในกรอบอาเซยีนใหแ้ก่

ประเทศสมาชกิของ CICA ใน 4 สาขาทีส่ำคญั คอื สาขาการเมอืง

การทหาร ภยัคกุคามและสิง่ทา้ทายใหม ่สิง่แวดลอ้ม และสาขาเศรษฐกจิ 

ซึง่เปน็การประชาสมัพนัธบ์ทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซยีน และ

เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กร CICA ในภาพรวมอีกด้วย 

 3. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 

 การค้าระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางในปี 

2549-2551 มแีนวโนม้สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง แตย่งัมลีูท่างขยายความ

รว่มมอืไดอ้กีมาก โดยในป ี2551 การคา้ไทยกบัเอเชยีกลางมมีลูคา่

การคา้รวม 133.50 ลา้นดอลลาหส์หรฐัฯ ไทยสง่ออก 49.11 ลา้นดอลลาห์

สหรัฐฯ และนำเข้า 84.38 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ไทยขาดดุลการค้า 

35.27 ลา้นดอลลาหส์หรฐัฯ สาเหตทุีไ่ทยขาดดลุนัน้เนือ่งมาจากเอเชยีกลาง

มีแนวโน้มในการผลิตสินค้าลักษณะเดียวกันกับไทยเพื่อทดแทน

การนำเขา้ สนิคา้หลกัทีไ่ทยนำเขา้จากกลุม่ภมูภิาคเอเชยีกลาง ไดแ้ก่ 

นำ้มนัดบิ เครือ่งจกัรกล เครือ่งจกัรไฟฟา้ เคมภีณัฑ ์และแผงวงจรไฟฟา้ 

สนิคา้หลกัทีไ่ทยสง่ออกไปยงักลุม่ภมูภิาคเอเชยีกลาง ไดแ้ก ่ผลติภณัฑ์

อลมูเินยีม เครือ่งปรบัอากาศ เหลก็ เครือ่งซกัผา้ และผลติภณัฑย์าง  

 กระทรวงการตา่งประเทศไดผ้ลกัดนัและสนบัสนนุการขยาย

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบักลุม่ประเทศเอเชยีกลาง

ในเวทกีารหารอืทวภิาคกีบัประเทศตา่งๆ ในเอเชยีกลาง และไดส้ง่ผูแ้ทน

เขา้รว่มคณะของสำนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ในการ

ศึกษาลู่ทางการลงทุนในอุซเบกิสถานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

 4. ความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

  กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับภูมิภาคเอเชียกลางมา

โดยตลอด โดยความรว่มมอืทีผ่า่นมาอยูใ่นรปูความรว่มมอืทางวชิาการ

ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (Technical Cooperation among 

Developing Countries : TCDC) และทนุฝกึอบรมภายใตโ้ครงการ

ฝกึอบรมนานาชาตปิระจำป ี(Annual International Training Courses : 

AITC) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก โดยแลกเปลี่ยน

การดูงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้านตามคำขอของ

ประเทศต่างๆ ในเอเชียกลาง  

 ในปี 2552 กลุ่มประเทศเอเชียกลางได้เสนอความต้องการ

ในกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับไทย ได้แก่ การพัฒนาชนบท

และลดปญัหาความยากจน การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์การเสรมิสรา้ง

ระบบการคา้และเศรษฐกจิแบบตลาด การสรา้งความยัง่ยนืทางดา้น

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การขยายความร่วมมือแบบ

หุ้นส่วน และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งกระทรวง

การตา่งประเทศไดใ้หท้นุฝกึอบรมประจำปทีัง้หมด 24 ทนุแกป่ระเทศ

ในภูมิภาคเอเชียกลาง  

 5. ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

 กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน

การใหส้ทิธแิกช่าวอซุเบกในการขอรบัการตรวจลงตราเขา้ไทย ณ ชอ่งทาง

อนญุาตของดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของไทย (Visa-on-Arrival-VOA) 

เพือ่เปน็การกระตุน้ใหน้กัทอ่งเทีย่วชาวอซุเบกเดนิทางมาไทยมากขึน้ 

เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียกลางมีความสนใจ

ทีจ่ะเขา้มาทอ่งเทีย่วไทยมากขึน้ โดยในป ี2549 มนีกัทอ่งเทีย่วจาก

เอเชียกลางเข้าไทยรวมทั้งหมดจำนวน 15,827 คน แต่ในปี 2550 

มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 26,418 คน และปี 2551 มีจำนวนเพิ่มขึ้น

เป็น 30,276  คน   
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บทบาทไทยในเวทีพหุภาคีและประเด็นสำคัญของโลก 
บทที่ 5 

 ภารกจิหลกัของกระทรวงการตา่งประเทศในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทูตพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศครอบคลุมอยู่

ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ความรว่มมอืดา้นพฒันาและ

สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ การเสริมสร้าง

บทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการทูตพหุภาคี

เพื่อประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 นายกรัฐมนตรี 
พบหารือกับนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ  

ซึ่งแวะผ่านประเทศไทย ภายหลังการเดินทางเยือนพม่า
อย่างเป็นทางการ    
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	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของ

นโยบายต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาล	 ซึ่งได้ระบุอยู่ในคำแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในข้อ	7.5	 ภายใต้นโยบาย	

การตา่งประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศวา่	 รฐับาลจะสง่เสรมิ 

การมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก	ในเรื่องการกำหนดบรรทัดฐาน

ระหว่างประเทศ	ในการส่งเสริมและคุ้มครองค่านิยมประชาธิปไตย	

สิทธิมนุษยชน	และมนุษยธรรม		

	 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา	กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมและบทบาทเชิงรุกร่วมกับประชาคมโลกในการส่งเสริม

และคุม้ครองสทิธมินษุยชน	 ผา่นกรอบคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่

สหประชาชาติ	(UN	Human	Rights	Council	-	HRC)	ในช่วงสมัย

การประชุมของปี	2552	ซึ่งมีการประชุมสมัยที่	10	สมัยที่	12	และ	

สมัยที่	13	ดังนี้			

 ในสมยัการประชมุที	่10	ไทยไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมคูข่นานเรือ่ง 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการ

หายสาบสูญโดยถูกบังคับ	(The	 International	Convention	for	

the	Protection	of	All	Persons	from	Enforced	Disappearance)	

และไดเ้ขา้รว่มอปุถมัภร์า่งขอ้มตดิงักลา่ว	 โดยกระทรวงการตา่งประเทศ

ไดพ้ยายามผลกัดนัใหไ้ทยเขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาฯ	ซึง่ขณะนีไ้ทยกำลงั

อยูใ่นระหวา่งการศกึษาความพรอ้มของกฎหมายภายในสำหรบัการ

เขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาฯ	 ไทยยงัไดร้ว่มอปุถมัภก์ารจดักจิกรรมคูข่นาน

เรื่อง	Rights	to	Education	for	Street	Children	in	Asia	รวมทั้ง

ไดส้ง่นายสรรพสทิธิ	์คุม้ประพนัธ	์คณะกรรมการอนสุญัญาสทิธเิดก็ 

เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการอภิปรายในเรื่องดังกล่าว	 นอกจากนี้		

ยังได้เข้าร่วมในช่วง	 interactive	dialogue	 ในหัวข้อสิทธิของคน

พกิาร ซึง่ไทยไดเ้ขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารไปแลว้เมือ่

ป	ี2551 และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกับประเทศภมูภิาคลุม่แมน่ำ้โขงเพือ่เผยแพรอ่นสุญัญาวา่

ด้วยสิทธิคนพิการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เข้าเป็นภาคี	

อนสุญัญาฯ	ดว้ย 

	 ในสมัยการประชุมที่	11	 ไทยได้เข้าร่วมเป็น	core	group	

ในการผลกัดนัการเจรจาและการรบัรองขอ้มต	ิOpen-ended	working 

group	on	an	optional	protocol	to	the	Convention	on	the	

Rights	 of	 the	 Child	 to	 provide	 a	 communications	

procedure	 โดยมีสาระสำคัญในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่าง

พิธีสารในการให้คณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กใน

การรับข้อร้องเรียนจากเด็ก	 นอกจากนี้	 ยังได้เป็น	core	group	

รว่มผลกัดนัการเจรจาและรบัรองรา่งขอ้มต	ิPreventable	Maternal 

Mortality	and	Morbidity	and	Human	Rights	ซึ่งเน้นปัญหาการ

เสียชีวิตของมารดาว่าเป็นปัญหาในมิติสิทธิมนุษยชนด้วย	

	 ในการประชุมสมัยที่	12	 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ

กระทรวงยุติธรรม	ได้จัดการประชุมคู่ขนานในหัวข้อ	“Enhancing	

Lives	 of	 Female	 Inmates	 (ELFI)”	 โดยพระเจ้าหลานเธอ

พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภาไดท้รงมปีาฐกถาพเิศษตอ่ทีป่ระชมุฯ	 ยำ้ถงึ

ความสำคญัของการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนของผูต้อ้งขงั

หญงิ	 ซึง่ควรไดร้บัการปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

โดยไทยกำลังผลักดันการจัดทำร่างข้อกำหนดสหประชาชาติว่า

ดว้ยการปฏบิตัติอ่ผูต้อ้งขงัหญงิในเรอืนจำ	 และมาตรการทีไ่มใ่ชก้าร

คุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง	 (UN	 Supplementary	 Rules	

Specific	to	the	Treatment	of	Women	in	Detention	and	in	

Custodial	and	Non-Custodial	Settings)	เพือ่ใชเ้ปน็มาตรฐานใน

การคุม้ครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำทั่วโลก	

 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศได้พยายามส่งเสริม

ภาพลกัษณใ์นดา้นสทิธมินษุยชนใหต้า่งประเทศไดร้บัทราบ	 โดยเฉพาะ

นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลในการส่งเสริมความเป็นรัฐ

สวัสดิการเพื่อให้ประชาชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนแอ	 ได้รับการ

คุม้ครองสทิธอิยา่งเหมาะสม	ผา่นนโยบายเรยีนฟร	ี15	ป	ีใหก้บัเดก็

ทกุคน	 และการจดัสรรเบีย้ยงัชพีใหแ้กค่นพกิารและผูส้งูอาย	ุ รวมทัง้

การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย	 หลักนิติรัฐ	 ธรรมาภิบาล	 และ

การอำนวยความยุติธรรม	

	 โดยที่การการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นวาระสำคัญของ

รฐับาลชดุนี	้ไทยจงึไดส้มคัรเปน็สมาชกิ	HRC	วาระป	ี2553	–	2556  

ซึง่การเปน็สมาชกิ	HRC	จะชว่ยสรา้งความตืน่ตวัและความตระหนกั

1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้

ไดต้ามมาตรฐานสากล ในขณะเดยีวกนัไทยกพ็รอ้มทีจ่ะรว่มมอือยา่ง

สรา้งสรรคก์บัทกุประเทศ เพือ่ให ้HRC เปน็กลไกทีส่ามารถคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กระทรวงการตา่งประเทศ ยงัไดพ้ยายามสง่เสรมิใหห้นว่ยงาน

ภายในประเทศได้ตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิ

มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวม 7 ฉบับ ผ่านการจัดอบรมซึ่ง

กล่าวอยู่ในหมวดการทูตเพื่อประชาชนด้วย 

 

 

 

 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน

บทบาทของสหประชาชาติในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความ

มั่นคงระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติ และส่งเสริมการ

มบีทบาทรว่มกบัประชาคมโลกในดา้นการปกปอ้ง รกัษา และฟืน้ฟู

สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ดังนี้ 

 2.1 ในดา้นการรกัษาสนัตภิาพ (Peacekeeping) นบัตัง้แต่

ปี 2533 เป็นต้นมาไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติการในการรักษาสันติภาพ

ของสหประชาชาตใินภมูภิาคตา่ง ๆ รวมทัง้สิน้ 17 ภารกจิ ซึง่ปจัจบุนั

ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหาร/ตำรวจปฏิบัติงานอยู่ใน 3 ภารกิจ ได้แก่  

 (1) United Nations Mission in Sudan (UNMIS) ประเทศ

ซูดาน มีทหาร 10 นายประจำการ  

 (2) African Union-United Nations Hybrid Operation in 

Darfur (UNAMID) ประเทศซูดาน มีทหาร 22 นายประจำการ  

 (3) United Nations Integrated Mission in Timor-Leste  

(UNMIT) ที่ประเทศติมอร์-เลสเต มีตำรวจปฏิบัติงานอยู่ 21 นาย  

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาไทยได้จัดส่งทหารเข้าร่วมในภารกิจ 

UNAMID เพิ่มเติมตามคำร้องขอของสหประชาชาติ  

 2.2 ในด้านการเสริมสร้างสันติภาพ (Peace building)     

 ในฐานะสมาชิก คณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ              

(Peacebuilding Commission: PBC) ของสหประชาชาต ิ(วาระ 2 ป ี

ระหวา่งมกราคม 2552 - ธนัวาคม 2553) ไทยไดใ้ชโ้อกาสนีเ้สรมิ

สรา้งภาพลกัษณแ์ละบทบาทของไทยด้านสันติภาพและความมั่นคง 

ในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับแนวทางการเสริมสร้าง

สันติภาพอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกบัการพฒันา และเผยแพรแ่นวคดิ

ในการเสรมิสรา้งสนัตภิาพในรปูแบบและวธิกีารของไทย (Thai brand) 

ในเรื่องที่ไทยมีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศต่างๆ ที่เพิ่งผ่านพ้นความขดัแยง้ เพือ่เปน็รากฐานในการ

สรา้งความมัน่คงและสนัตภิาพอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้โอกาสในการสาน

ต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีขึ้นได้ของไทยในระยะยาว

กับประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ยังไดร้ว่มบรจิาคเงนิสมทบกองทนุ

เสรมิสรา้งสนัตภิาพ (Peace building Fund : PBF) เป็นจำนวน 

10,000 ดอลลาร์สหรัฐสมทบกองทุนดังกล่าวซึ่งสหประชาชาติได้

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

โครงการด้านการเสริมสร้างสันติภาพในประเทศต่างๆ ซึ่งได้แก่             

บุรุนดี เซียร์ราลีโอน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คอโมโรส 

โกตดิวัวร์ กินีบิสเซา กินี ไลบีเรีย ติมอร์-เลสเต และเนปาล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  

ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 64 ที่นครนิวยอร์ก  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ และ  

ดร. Ali Abdussalam Treki ประธานสมัชชาฯ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ  

ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 64 ที่นครนิวยอร์ก 

2. การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 
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3.1	 ในด้านการพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าทีเ่ปน็

หน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

ภายในประเทศ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การระหว่าง

ประเทศด้านการพัฒนาและทำหน้าที่หลักในการประสานความ

ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) โดยเฉพาะ ESCAP ที่ไทยเข้าร่วมกิจกรรม

และการประชมุตา่งๆ ซึง่มตีลอดทัง้ป ีรวมถงึกจิกรรมความรว่มมอื

ทางวิชาการ การใช้บริการที่ปรึกษา การจัดสัมมนา การประชุม

เชงิปฏบิตักิารและการประชมุทางวชิาการ ในสาขาการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมที่เป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของภูมิภาค อาทิ 

ความยากจนและการพฒันา การเกบ็และจดัทำสถติกิารคา้และการ

ลงทนุ การขนสง่และการทอ่งเทีย่ว สิง่แวดลอ้มและการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

สารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีอวกาศ และการพฒันาสงัคม  

 กิจกรรมสำคัญของไทยที่เอสแคป (ESCAP) ได้แก่ การเข้า

ร่วมประชุมประจำปีเอสแคป สมัยที่ 65 ระหว่างวันที่ 27-29 

เมษายน 2552 ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน และกลา่วสนุทรพจน์

ในพธิเีปดิ และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเปน็หวัหนา้

คณะผู้แทนไทย โดยเน้นเรื่องวิกฤตอาหาร พลังงานและเศรษฐกิจ 

ความสำคญัของการฟืน้ฟเูศรษฐกจิ และเนน้เรือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

โดยประเทศไทยไดเ้สนอใหแ้ตล่ะประเทศจดัทำตารางสรปุ มาตรการ

ฟืน้ฟเูศรษฐกจิของตนเพือ่ใชป้ระโยชนร์ว่มกนัสำหรบัการ เปรยีบเทยีบ

ความสอดคล้องกัน พร้อมกับเสนอให้เร่งพัฒนาการเชื่อมโยง     

(connectivity) ระหว่างประชาชนภายในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาส

และลดช่องว่างในการพัฒนา  

 ในด้านความร่วมมือกับ UNDP ไทยเน้นความร่วมมือด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ คือ  

 (1) การเข้าถึงบริการและโครงข่ายการป้องกันทางสังคม   

(social safety nets)   

 (2) การกระจายอำนาจและการบริหารจัดการระดับจังหวัด

และท้องถิ่น  

 (3) การเขา้ถงึการบำบดั รกัษา และปอ้งกนัการตดิเชือ้ HIV  

 (4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 (5) ความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นความ

รว่มมอืแบบใต-้ใต ้(South-South Cooperation) และความรว่มมอื

ไตรภาคี (Trilateral Cooperation)  

 3.2		ในด้านสิ่งแวดล้อม  บทบาทที่เห็นได้อย่างชัดเจนของ

กระทรวงการตา่งประเทศ ไดแ้กก่ารเขา้ไปมบีทบาทในกระบวนการ

บรรเทาและแกไ้ขปญัหาสภาวะโลกรอ้นรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่าง ๆ ของไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจา และประชาคม

ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน 

และการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้อนุสัญญา 

UN Framework Convention on Climate Change - UNFCCC 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การหารือ Inter-sessional Informal 

Consultation ที่เมืองบอนน์ การประชุม UN Climate Change 

Talks ว่าด้วย AWG-LCA และ AWG-KP ที่กรุงเทพฯ การประชุม 

Resumed 9th session of AWG-KP and resumed 7th session 

of AWG-LCA ที่เมืองบาร์เซโลน่า และล่าสุด การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาแม่บทแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate Change 

- UNFCCC) ครั้งที่ 15 (COP 15) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน 

เมื่อวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552  

 นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้เน้นถึงเรื่องการ

รักษาผลประโยชน์อื่นๆ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

 (1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (finance) และเทคโนโลยี     

(technology) เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (2)  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) 

 (3) การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการตดัไมท้ำลาย

ป่าและการเสื่อมโทรมสภาพของป่า รวมทั้งระบบนิเวศ (REDD+) 

นอกเหนือจากเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว 

กระทรวงการต่างประเทศเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเจรจาและ

3. ความร่วมมือด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม  
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รว่มกำหนดทา่ทใีนการประชมุทกุเวทขีองคณะกรรมาธกิารแมน่ำ้โขง 

(Mekong River Commission - MRC) ซึ่งมีกรมทรัพยากรน้ำ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก 

 

 

 กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเสริมบทบาทของไทยด้าน

ความมั่นคงของมนุษย์ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบเครือข่าย

ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Network) และกรอบ

กลุ่มเพื่อนความมั่นคงของมนุษย์ (Group of Friends of Human 

Security) โดยไทยไดเ้ขา้รว่มการประชมุในทัง้สองกรอบอยา่งแขง็ขนั

ทกุป ี ไทยเหน็วา่การพจิารณาเรือ่งความมัน่คงของมนษุยค์วรมคีวาม

สมดลุระหวา่งอสิรภาพจากความหวาดกลวั (Freedom from Fear) 

กับอิสรภาพจากความต้องการ (Freedom from Want) ซึ่ง

สอดคล้องกับการที่ประชาคมระหว่างประเทศหันมาตระหนักถึง

ความเชื่อมโยงกันระหว่างสันติภาพและความมั่นคงกับการพัฒนา  

ไทยใหค้วามสำคญักบั Freedom from Want โดยเนน้การดำเนนิงาน

ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ของการดำรง

ชีวิตเพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน 

 สำหรับกิจกรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอิงแนวทางที่เสนอโดยโครงการ 

ว่าด้วยการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1  ความมั่นคงด้านสุขภาพ (health security) กระทรวง

การต่างประเทศได้อาศัยกรอบ Foreign Policy and Global 

Health Initiative (FPGHI) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยบราซิล ฝรั่งเศส 

อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาใต้และไทย ในการผลักดัน

ข้อมติในสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ในการส่งเสริมความ

มัน่คงดา้นสขุภาพ โดยใหต้ระหนกัถงึความเชือ่มโยงระหวา่งประเดน็

สาธารณสขุกบันโยบายตา่งประเทศ โดยปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ 

เช่น การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ H1N1 มิได้เป็นเรื่องที่ควร

หารือเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขในเวทีสมัชชา

อนามัยโลกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่จำต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและ

ทักษะการเจรจาต่อรองของนักการทูตในการกำหนดนโยบายและ

การหามาตรการในการรับมือและแก้ไขปัญหาท้าทายเหล่านี้  

นอกจากนัน้ รฐัมนตรตีา่งประเทศของกลุม่ FPGHI ไดม้ถีอ้ยแถลงรว่ม

ในเรือ่งไขห้วดัใหญ ่H1N1 โดยสนบัสนนุใหม้กีารถา่ยทอดเทคโนโลยี

ในการผลิตวัคซีนให้แก่ประเทศที่มีศักยภาพและการจัดตั้งกลไก

การเงินเพื่อจัดซื้อวัคซีนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 

 4.2 ความมัน่คงดา้นสิง่แวดลอ้ม (environmental security) 

ไดแ้ก ่ การคุม้ครองประชาชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวจากภยัพบิตัิ

ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

เอง ซึ่งในเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับเครือข่าย

ความม่ันคงของมนุษย์ (Human Security Network - HSN)     

ในการหารอืเกีย่วกบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มผู้อ่อนแอ    

(vulnerable groups) เช่น สตรี เด็ก และผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่ง

กลุ่ม HSN เห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วควรเน้นนโยบายด้านการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation)ให้มากกว่านี้ ส่วนประเทศ

กำลังพัฒนาควรเน้นไปที่นโยบายด้านการปรับตัว (adaptation)

เป็นสำคัญ ทั้งนี้กลุ่ม HSN ได้หารือถึง  

 (1) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ 

(early warning system)  

 (2) การระดมความรว่มมอืระหวา่งประเทศและเงนิสนบัสนนุ

เพือ่หามาตรการบรรเทาปญัหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

  (3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 4.3 ความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal security)  

  4.3.1 ปัญหายาเสพติด กระทรวงการต่างประเทศได้มี

บทบาทแข็งขันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเจรจายกร่าง

ปฏิญญาการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด

ระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองในที่ประชุมระดับสูงของคณะ

กรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 52 เมื่อเดือน

มีนาคม 2552 อีกทั้งได้ร่วมกับเปรูเสนอข้อมติเรื่อง “Promoting 

best practices and lessons learned for the sustainability 

and integrality of alternative development” ซึ่งเรียกร้องให้มี

การถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการพฒันาทางเลอืกและเสนอใหม้กีารจดั 

International Conference on Alternative Development โดย

กระทรวงการตา่งประเทศ รว่มกบั สำนกังานปอ้งกนัและปราบปราม

4. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
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ยาเสพติด (ป.ป.ส.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง  

ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงต้นปี 2554 

นอกจากนี้ตามข้อมติดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การ

สนบัสนนุงบประมาณแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ

มหาชน) ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง ในการให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการด้านการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดแก ่ สปป. ลาว 

ตอ่เนือ่งเปน็ปทีีส่อง รวมมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท 

  4.3.2 ปญัหาการคา้มนษุยแ์ละการลกัลอบขนคนขา้มชาต ิ

ประเทศไทยเปน็ประเทศตน้ทาง ทางผา่น และปลายทางของขบวน  

การค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศจึงมีบทบาทในการปกป้อง

และคุม้ครองคนไทยในตา่งประเทศทีต่อ้งตกเปน็เหยือ่การคา้มนษุย์ 

โดยการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นไปตาม

หลักปฏิบัติ 3 Ps คือ Protection, Prosecution และ Prevention  

ภายใต้นโยบายด้านการต่างประเทศในการ “ส่งเสริม รักษา และ

คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ” ผ่านเครือข่ายสถาน

เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญจ่ำนวน 90 แหง่ใน 65 ประเทศ 

โดยไดร้บัความรว่มมอืจากหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ นอกจากนี ้ ยงัได้

ดำเนินการทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการป้องกันและขจัด

ปัญหาการค้ามนุษย์ อาทิ การจัดทำบันทึกความเข้าใจกับประเทศ

เพื่อนบ้านเพื่อร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ

การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบกระบวนการบาหลี 

   

 

 สำหรับปัญหาการลักลอบขนคนข้ามชาตินั้น เนื่องด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ยังมีความแตกต่างด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ และบางประเทศยังคงมีสถานการณ์ความขัดแย้งภายใน 

นอกจากนี ้ พรมแดนของไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นเปน็พรมแดนทาง

ธรรมชาตเิปน็สว่นใหญ ่ เอือ้ตอ่การลกัลอบเขา้-ออกไทยไดง้า่ย ทำให้

ไทยประสบปญัหาผูห้ลบหนเีขา้เมอืงเปน็จำนวนมาก ทัง้นี ้ผูห้ลบหนี

เข้าเมืองในไทยจะเข้ามาในลักษณะผสม (mixed flows) โดยมีทั้ง

ผู้ที่หนีภัยอันตรายและผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองด้วยเหตุผลทาง

เศรษฐกจิ โดยสว่นใหญต่อ้งการเขา้มาลกัลอบทำงาน หรอืตัง้รกราก

ในไทย รวมถงึใชไ้ทยเปน็ทางผา่นสำหรบัเดนิทางตอ่ไปประเทศทีส่าม 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือ

แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2551 จนถึงช่วงกลาง    

ป ี2552 มกีารวพิากษว์จิารณจ์ากสือ่มวลชนและองคก์รเอกชนตา่งๆ

ในต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก รายงานข่าวเกี่ยวกับการ

ดำเนินการของไทยต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของไทยเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อทำการชี้แจงและทำความ 

เขา้ใจ ขณะเดยีวกนั กระทรวงการตา่งประเทศกไ็ดด้ำเนนิการรวบรวม 

และศึกษาข้อมูลในเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงว่า การดำเนินการของไทยต่อผู้

ลกัลอบเขา้เมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ทีล่กัลอบเขา้เมอืงทางทะเล

เหลา่นีน้ัน้ ลว้นตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการคำนงึถงึความมัน่คงของรฐั  

สอดคลอ้งกบักฏหมายระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และพนัธกรณตีาม

สนธสิญัญาซึง่ไทยเปน็ภาค ีรวมถงึหลกัสทิธมินษุยชนและมนษุยธรรม 

  นอกจากการตอบโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง

แลว้ กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดร้ว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน

การดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล

อยา่งตอ่เนือ่งในทกุระดบั ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัระหวา่งประเทศ  

โดยตระหนักดีว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับประเด็นการไร้สัญชาติและ

การลกัลอบขนคนขา้มชาต ิดงันัน้ การแกป้ญัหาดงักลา่วตอ้งแสวงหา

ความรว่มมอืจากประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้โดยทางตรงและโดยทางออ้ม 

รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ในการนี้ กระทรวง

การต่างประเทศได้กำหนดแนวทางดำเนินการแก้ปัญหาผู้ลักลอบ

นายพนิช วิกิตเศรษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวเปิดงาน  
Global Meeting of Chairs and Secretariats of Regional Consultative Processes on 

Migration (RCPs) เมื่อวันที่ 4  มิ.ย. 2552 
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เข้าเมืองทางทะเลไว้ 4 กรอบ คือ  

  (1) กรอบทวิภาคี    

  (2) กรอบประเทศที่ได้รับผลกระทบ หรือ contact 

group เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  

  (3) กรอบอาเซียน  

  (4) กรอบกระบวนการบาหลี  

  ทัง้นี ้ กระทรวงการตา่งประเทศไดผ้ลกัดนัประเดน็ดงักลา่ว

ขึน้หารอืในกรอบกระบวนการบาหล ี หรอืการประชมุระดบัรฐัมนตรี

ของประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิเกีย่วกบัการลกัลอบขนคนเขา้เมอืง 

การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง (Regional 

Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in 

Persons and Related Transnational Crime - Bali Process) ดว้ย 

สง่ผลใหเ้กดิการจดัตัง้กลุม่เฉพาะกจิขึน้ใหม ่ เพือ่หารอืเกีย่วกบัปญัหา

ลักลอบเข้าเมืองในภูมิภาคนี้ของกลุ่มต่างๆ โดยรวมถึงกลุ่มชาว 

โรฮงิญาดว้ย และจากการประชมุของกลุม่เฉพาะกจิดงักลา่ว ไดเ้หน็ชอบ

ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ี ต้นทางและจัดกิจกรรม            

เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอื่นๆ เช่น กิจกรรมด้านการรณรงค์และ

ชกัจงูเพือ่ไมใ่หม้กีารเดนิทางออกจากพืน้ทีต่น้ทาง และกจิกรรมดา้น

เสรมิสรา้งความรว่มมอืทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย เปน็ตน้ 

  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมือง

ทางทะเลไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้

ชดัเจนในระยะเวลาอนัสัน้ เนือ่งจากมปีจัจยัอืน่ๆ ทีม่คีวามละเอยีดออ่น

เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หากคำนึงถึงจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์ 

วจิารณไ์ทย ในปจัจบุนั กระทรวงการตา่งประเทศไดส้ง่เสรมิบทบาท

ทีแ่ขง็ขนัของไทยในการผลกัดนัการแกป้ญัหาดงักลา่ว โดยแสวงหา

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่าง

ยั่งยืนและครอบคลุม จนได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่าง

ประเทศ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างเต็มที่และ

ต่อเนื่องของกระทรวงการต่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์

ของชาติในประเด็นนี้  

  4.3.3 ปัญหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ในฐานะรัฐภาคี

อนสุญัญาหา้มการใชทุ้น่ระเบดิสงัหารบคุคล ไทยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ

ปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 

ทัง้ในดา้นการเกบ็กูทุ้น่ระเบดิ การชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากทุน่ระเบดิ

ซึง่บาดเจบ็และอาจกลายเปน็คนพกิาร และการสง่เสรมิความรูเ้รือ่ง

และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดแก่

ประชาชน ซึง่ปจัจบุนั ไทยสามารถลดพืน้ทีท่ีค่าดกนัวา่มทีุน่ระเบดิ

ทัง้หมด 2,557 ตารางกโิลเมตร และทำใหก้ลายมาเปน็พืน้ทีป่ลอดภยั

ได้ถึงประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 78 

ของพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ คาดว่าไทยน่าจะยังคงมีพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิด

ทีจ่ะตอ้งเกบ็กูอ้ยูอ่กีประมาณ 500 ตารางกโิลเมตร ทัง้นี ้ การเกบ็กู้

ทุน่ระเบดิดงักลา่วจะดำเนนิการในพืน้ทีภ่ายในเขตแดนไทย โดยให้

ความสำคัญกับการเก็บกู้ในพื้นที่ที่สามารถขยายเป็นพื้นที่ทาง

เศรษฐกิจได้ต่อไป    

 4.4 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย (political 

security)   

  4.4.1 การสง่เสรมิธรรมาภบิาล กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยการให้ความรู้ให้

แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธมินษุยชนมากขึน้ โดยเฉพาะสทิธเิดก็และสทิธสิตร ี รวมถงึ

การปฏบิตัติามพนัธกรณสีทิธมินษุยชนตา่งๆ เพือ่สรา้งความสมานฉนัท์

และความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักบัประชาชน นอกจากนี ้กระทรวง

การต่างประเทศได้มีบทบาทในการชี้แจงให้องค์การระหว่าง

ประเทศ สื่อมวลชนและประเทศต่างๆ เข้าใจถึงการดำเนินการ

ของไทย ซึง่ใหค้วามสำคญักบักระบวนการยตุธิรรม การเคารพหลกั

สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  4.4.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ในปี 2552 กระทรวง

การต่างประเทศได้ส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ

การส่งเสริมประชาธิปไตยรวม 4 เวที คือ  

  (1) Bali Democracy Forum ที่ประเทศอินโดนีเซีย    

  (2) Asia-Pacific Democracy Partnership ทีก่รงุลสิบอน   

  (3) Community of Democracies ที่กรุงลิสบอน 

  (4) International Conference of New or Restored 

Democracies ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมเวที

ประชาธิปไตยเหล่านี้ เพื่อย้ำให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลในการ
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ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และ

หลกันติริฐั โดยใหค้วามสำคญักบัการเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่ง  

การสร้างกระบวนการประชาธิปไตยร่วมกับภาคประชาสังคม  

และการศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตย  

 

 

 

 5.1 การเขา้รว่มการประชมุสมชัชาสหประชาชาต ิสมยัที ่64 

ณ นครนิวยอร์ก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

เข้าร่วมการประชุมเมื่อ 21 - 27 กันยายน 2552 และได้แสดงวสิยั

ทศัน ์ บทบาทและทา่ทขีองประเทศไทยในประเดน็ทีป่ระชาคมโลกให้

ความสนใจ และสร้างความเชื่อมั่นว่า ไทยมีความสามารถและ

ความพร้อมในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ในฐานะ

สมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ   

  5.1.1 High-Level Meeting on Climate Change 

หรือ Summi t on C l imate Change จัดโดยเลขาธิการ

สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ซึ่งมีผู้นำจากประเทศ

ต่างๆ จำนวนกว่า 100 ประเทศเข้าร่วม โดยนายกรัฐมนตรีได้

กล่าวถ้อยแถลงเน้นความสำคัญของการบรรลุข้อตกลงให้ได้ในการ

ประชมุรฐัภาค ีUNFCCC ทีก่รงุโคเปนเฮเกนในปลายป ี2552 รวมทัง้

ถึงความสำคัญของการดำเนินการตามพันธกรณีของแต่ละประเทศ

ภายใต้อนุสัญญา UNFCCC และความช่วยเหลือด้านการเงินและ

เทคโนโลยี แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยอาจเน้นโครงการลดการ

ตัดไม้ทำลายป่าและโครงการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น 

 5.1.2 ถ้อยแถลงในสมัชชาสหประชาชาติ ช่วง General 

Debate นายกรฐัมนตรไีดก้ลา่วถอ้ยแถลงเมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2552 

ย้ำความสำคัญของการร่วมกันของประชาคมโลกในการรับมือกับ

ปัญหาและวิกฤติต่างๆ โดยไทยเห็นว่า สันติภาพ การพัฒนาและ

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกันและ

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้รัฐบาลได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นกรอบนโยบายเศรษฐกิจ

และสงัคมเพือ่รบัมอืกบัวกิฤตเิศรษฐกจิและเพือ่พฒันาชวีติของชาวไทย 

ตลอดจนนโยบายของรฐับาลทีใ่หค้วามสำคญักบัประชาธปิไตยและ

สทิธมินษุยชน การรบัมอืกบัวกิฤตพิลงังานและอาหาร การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก ่

ประเทศอืน่ นอกจากนัน้ ยงัพดูถงึบทบาทของไทยในฐานะประธาน

อาเซียน ในด้านการรักษาและเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง

ในกรอบสหประชาชาติและการที่ไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) 

ในช่วงวาระประจำปี 2553 - 2556 และสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) ในช่วง

วาระของปี 2560 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเสริมสร้างบทบาทเชิงรุก
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับสูง
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (High-Level Panel on Climate Change)  

ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 
นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

สมัยสามัญครั้งที่ 64  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552
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 5.1.3 การหารอืทวภิาคกีบัเลขาธกิารสหประชาชาต ิ  เมือ่วัน

ที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา สถานการณ์ในพม่า 

การส่งกองกำลังไทยเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในดาร์ฟูร์ 

การประชุมสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter-Parliamentary 

Union - IPU) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ และการให้บริการของ

บริษัทไทยแก่สหประชาชาติ 

 นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคู่ขนานระดับ

รฐัมนตรใีนกรอบอาเซยีน 4 รายการ กรอบสหประชาชาต ิ8 รายการ

และการหารือทวิภาคีอีก 10 รายการ เพื่อแสดงบทบาทของไทยใน

ฐานะประธานอาเซยีน วสิยัทศัน ์การเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นกรอบ

ทวภิาคแีละพหภุาค ีซึง่เปน็การเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีองไทยใน

ฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา และมี

ความยึดมั่นในพันธกรณีต่อสหประชาชาติ 

 5.2 การประชุมสุดยอดระดับประมุขของรัฐ/หัวหน้ารัฐบาล

กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในการประชุมครั้งที่ 15 ณ เมือง

ชารม์ เอล เชค ประเทศอยีปิต ์เมือ่15-16 กรกฎาคม 2552 ไทยได้

แสดงทา่ทใีนเรือ่งการแกป้ญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิโลก วกิฤตอิาหารและ

พลังงาน การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ H1N1 รวมทั้งแบ่งปัน

ประสบการณ์ในเรื่องประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 5.3 การเสวนาระหว่างศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม   

(Interfaith Dialogue) ซึ่งการเสวนานี้ถือเป็นเครื่องมือในการสร้าง

ความเขา้ใจระหวา่งกลุม่ศาสนา ความเชือ่และวฒันธรรมเพือ่ลดความ

หวาดระแวงและความขัดแย้งที่จะไปนำสู่การก่อความรุนแรงและ

สงคราม โดยไทยไดใ้หค้วามสำคญักบัเรือ่งนีแ้ละไดเ้ขา้รว่มการเสวนา

ดังกล่าวในกรอบสหประชาชาติ คือ Alliance of Civilizations    

(AOC) และ Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace  

และในกรอบภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน

การป้องกันความขัดแย้งระหว่างกัน โดยเมื่อเดือน เมษายน 2552 

ผูแ้ทนพเิศษของรฐัมนตรวีา่การฯ ไดเ้ขา้รว่มการประชมุประจำปขีอง 

AoC ทีน่ครอสิตนับลู สำหรบัการประชมุ 4th Ministerial Meeting 

on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace และการ

ประชุม 2nd Alliance of Civilizations Groups of Friends’ 

Ministerial Meeting ซึง่จดัขึน้ระหวา่งการประชมุสมชัชาสหประชาชาต ิ

สมัยที่ 64 ที่นครนิวยอร์ก รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เข้าร่วมด้วยตนเอง

ทั้งสองรายการ โดยการประชุม AoC Ministerial Meeting เน้น

การจัดทำยุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่าย อาทิ ผู้นำศาสนา  ผู้นำการเมือง สื่อมวลชน เยาวชนและ

ตัวแทนภาคเอกชน 

 5.4 การสง่เสรมิใหป้ระเทศไทย/คนไทยมบีทบาทนำ / ดำรง

ตำแหนง่ในองคก์ารระหวา่งประเทศ การทีไ่ทยไดร้บัการเลอืกตัง้ใน

ตำแหน่งต่างๆ ในองค์การระหว่างประเทศถือเป็นการเสริมสร้าง

บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและส่งผลให้ไทยสามารถ

เขา้ไปมบีทบาทในกระบวนการบรหิารและการตดัสนิใจของหนว่ยงาน

หรอืองคก์รนัน้ๆ เปดิโอกาสใหผู้แ้ทนไทยสามารถแสดงวสิยัทศันแ์ละ

ข้อคิดเห็นของประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเอื้ออำนวยต่อการรักษา

ผลประโยชนใ์หแ้กห่นว่ยราชการของไทยทีเ่กีย่วขอ้งและของประเทศไทย

ในภาพรวมอีกด้วย 

 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ประสบ

ความสำเร็จในการรณรงค์หาเสียงให้แก่คนไทย / ประเทศไทยจน

ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/เป็นสมาชิกองค์การระหว่าง

ประเทศต่างๆ รวม 7 รายการ ได้แก่  

  5.4.1 นายไกรสอน พรสุธี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ในตำแหน่งรองเลขาธิการองค์การ

โทรคมนาคมแหง่เอเชยีและแปซฟิกิ (Asia-Pacific Tele-community)   

  5.4.2 นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์

พิทักษ์สิทธิเด็ก ในตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(Committee on the Rights of the Child) วาระปี 2552 - 2555  

  5.4.3 นายสมชัย เรี่ยวพานิชกุล รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่อาวุโส บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สำนักงานใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก      

(Asia-Pacific Postal Union - APPU) วาระปี 2553 - 2556  

  5.4.4 นายวโิรจน ์สุม่ใหญ ่ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการ

อาหารและยาดา้นการปราบปรามยาเสพตดิใหโ้ทษ ในตำแหนง่สมาชกิ



87รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

บท
บา

ทไ
ทย

ใน
เว
ทีพ

หุภ
าค

ีแล
ะป

ระ
เด

็นส
ำค

ัญ
ขอ

งโ
ลก

 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International 

Narcotics Control Board - INCB) วาระปี 2553 - 2558  

  5.4.5 สมาชิกคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Commission on Sustainable Development - CSD) วาระปี 

2554 - 2556  

  5.4.6 สมาชกิคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage 

Committee-WHC) วาระปี 2552 - 2556  

  5.4.7 สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายการค้า

ระหวา่งประเทศแหง่สหประชาชาต ิ(UN Commission on International 

Trade Law - UNCITRAL) วาระปี  2553 - 2559   

  นอกจากนี ้ไทยยงัไดป้ระกาศสมคัรรบัเลอืกตัง้ในตำแหนง่

สำคัญอีก 2 ตำแหน่ง กล่าวคือ  

  (1) สมาชกิคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาติ 

(UN Human Rights Council - HRC) วาระปี 2553-2556 ซึ่งจะมี

การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อแสดงให้ประชาคมโลก

เหน็วา่รฐับาลไทยยดึมัน่ในการปกปอ้ง คุม้ครองและสง่เสรมิสทิธแิละ

เสรภีาพของประชาชนไทยและพรอ้มทีจ่ะเขา้ไปรว่มรบัผดิชอบในการ

คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับประชาคมโลกอย่างเต็มที่ 

  (2) สมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) 

วาระปี 2560 - 2561 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใน ปี 2559 ซึ่งหากได้รับ

เลอืกตัง้ จะเปน็การสง่เสรมิและยกระดบัภาพลกัษณไ์ทยดา้นการทตู

ในเวทพีหภุาค ีอกีทัง้เปน็โอกาสในการผลกัดนัวาระทีเ่ปน็ผลประโยชน์

ของประเทศหรือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของไทยในขณะนั้น 

นอกจากนี้ ยังจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา

ขดีความสามารถของบคุลากรของไทยในดา้นการทตูพหภุาคอีกีดว้ย   

 5.5 การประชุมระดับผู้นำด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

ในรอบปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้มีส่วนสนับสนุน

การเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนี้  

  5.5.1 การประชุม G20 London Summit โดย

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ภายใต้หัวข้อหลัก คือ 

Stability, Growth, Jobs ซึ่งได้กล่าวถึงผลกระทบของวิกฤต

เศรษฐกิจโลกต่ออาเซียน และแนวทางการดำเนินการของอาเซียน 

อาทิ การจัดตั้ง Chiang Mai Initiative Multilateralisation      

(CMIM) รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือ

ประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือต่อผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะธนาคารโลก และ IMF ควรขยายวงเงิน พร้อมทั้งลด

เงือ่นไขในการใหค้วามชว่ยเหลอืประเทศกำลงัพฒันา นายกรฐัมนตรี

ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ การใชง้บประมาณกระตุน้เศรษฐกจิไมค่วรจำกดัเฉพาะ

การพยุงสถาบันการเงิน / องค์กรธุรกิจ แต่ควรให้ความสำคัญกับ

มาตรการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี

ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่ยากจน 

  5.5.2 การประชุม G20 Pittsburgh Summit โดย

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน เข้าร่วมการประชุมซึ่ง

สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เมืองพิตส์เบิร์ก เมื่อวันที่ 24-25 

กันยายน 2552 และหยิบยกประเด็น  

  (1) ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

การค้า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และความไม่สมดุล โดยชี้ว่าการ

เติบโตสีเขียว (green growth) เป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจสำหรับ

ประเทศกำลังพัฒนา  

  (2) ความร่วมมือระดับภูมิภาคสามารถสนับสนุนการ

แก้ปัญหาในระดับโลกได้ เช่น ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและ

อาเซียน+3 ซึ่งน่าจะเชื่อมโยงความริเริ่มระดับภูมิภาคเหล่านี้กับ

การแก้ปัญหาระดับโลก 

  การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ใช่สมาชิก 

G20 ได้แก่ นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ นายกรัฐมนตรีสเปน 

นายกรัฐมนตรีสวีเดน องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ UN, ILO, 

WB, IMF, OECD, ASEAN, WTO, FSB, NEPAD และ APEC   

  5.5.3 การประชุมประจำปีของ World Economic 

Forum (WEF) นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่ง

สมาพันธรัฐสวิสเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่เมืองดาวอส เมื่อวันที่ 30 -31 

มกราคม 2552 ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Shaping the Post-crisis 

World” ซึ่งเน้นการแก้ไข ป้องกันวิกฤตการณ์การเงินและแนวทาง

ในการปฏริปูระบบการเงนิและการฟืน้ฟเูศรษฐกจิของโลก โดยนายก- 

รัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมใน 3 หัวข้อ ได้แก่ การท่องเที่ยว การ
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แก้ไข วิกฤตการเ งิน การ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลก และอาหาร            

พร้อมทั้งกล่าวเปิดการอภิปรายในการประชุมในหัวข้อ “Growth 

via Travel and Tourism” โดยกล่าวถึงมาตรการระยะสั้น/กลาง/

ยาว ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตการเงินที่มีต่อธุรกิจ

ทอ่งเทีย่วของไทย 

 

 

 เพือ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ทีม่ผีลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง และบทบาทของไทยในเวที

พหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อประชาชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเข้าใจถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามใน

กรอบกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ กระทรวงการ

ต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 6.1 ด้านสิทธิมนุษยชน 

  6.1.1 การอบรมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในจังหวัด

ชายแดนภาคใตเ้รือ่งสทิธมินษุยชน มขีึน้ครัง้แรกระหวา่งวนัที ่17-18 

สิงหาคม 2552 โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศให้การบรรยาย

เรื่อง สิทธิมนุษยชน องค์การระหว่างประเทศ และปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ แก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

จำนวน 2 ครั้ง ตามคำเชิญของกรมข่าวทหารบก เมื่อเดือน

สิงหาคม และเดือนกันยายน 2552 โดยเน้นถึงความสำคัญที่ไทย

ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนษุยชนทีป่ระเทศไทยเปน็ภาค ีบทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

และความสำคัญของสิทธิมนุษยชนต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กจิกรรมนีเ้ปน็การปฏบิตัติามนโยบาย

ของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ    

  6.1.2 การจดัทำคูม่อืสทิธมินษุยชนสำหรบัเจา้หนา้ทีค่วาม

มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วม

พัฒนาคู่มือสิทธิมนุษยชนและบัตรสิทธิมนุษยชน (human rights 

soldiers card) ซึ่งเป็นความริเริ่มของกองทัพบก เพื่อแจกจ่ายให้

กบักำลงัพลในกองทพั โดยเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัภิารกจิอยูใ่นสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ คู่มือสิทธิมนุษยชนจะประกอบไปด้วยความหมาย

และความสำคญัของสทิธมินษุยชน ตราสารระหวา่งประเทศดา้นสทิธิ

มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและพันธกรณีที่ไทยจะต้องปฏิบัติ

ตาม และสทิธมินษุยชนกบัการปฏบิตัหินา้ทีด่า้นความมัน่คง สว่นบตัร

สิทธิมนุษยชนจะประกอบไปด้วยข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติด้าน

สทิธมินษุยชนในขณะปฏบิตัหินา้ทีร่กัษาความมัน่คง นบัเปน็พฒันาการ

ที่สำคัญของไทยในการพยายามสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิ

มนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายของไทย   

        6.1.3 การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมุนษยชนให้กับ

สาธารณชน โดยทีป่ระเทศไทยเปน็หนึง่ใน 48 ประเทศแรกทีไ่ดร้ว่ม

รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2490 (ค.ศ. 1948)  

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน และปีสากลแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2552  

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความ

ตระหนกัรูด้า้นสทิธมินษุยชนใหก้บัสาธารณชน โดยไดป้รบัปรงุคำแปล

ปฏิญญาสากลฯ ให้มีความทันสมัยและเข้าใจง่ายสำหรับประชาชน

ทัว่ไป นอกจากนี ้กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดจ้ดัหนงัสอืปฏญิญาฯ 

สำหรบัเดก็และเยาวชน และหนงัสอืปฏญิญาฯ อกัษรเบรลล ์สำหรบั

ผูพ้กิารทางสายตา ทัง้นีไ้ดแ้จกจา่ยสือ่การเรยีนรูด้งักลา่วไปยงัสถาบนั

การศกึษา หอ้งสมดุ และมลูนธิคินตาบอดทัว่ประเทศ รวมทัง้ ยงัได้

เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัปฏญิญาสากลฯ ผา่นสือ่วทิย ุโทรทศัน ์และ

หนงัสอืพมิพ ์เปน็จำนวน 30 ตอน และทางเวบ็ไซต ์www.mfa.go.th

/humanrights เพือ่รว่มสรา้งความตระหนกัรูใ้นสงัคมไทย เกีย่วกบั

สทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่นษุยท์กุคนมตีดิตวัมาตัง้แตก่ำเนดิอยา่งเทา่เทยีมกนั  

นอกจากนี ้ ยงัไดร้ว่มจดักจิกรรมกบักระทรวงศกึษาธกิารในการอบรม

ครูอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 

เพื่อให้การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนเป็นไปอย่าง

กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ  

  6.1.4 การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการ Universal 

Periodic Review (UPR) โดยทีป่ระเทศไทยมกีำหนดนำเสนอรายงาน

การทบทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนของไทยภายใตก้ลไก UPR ของ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในปี 2554 ดังนั้น เพื่อ

ให้การจัดทำและการนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะมนตรีสิทธิ

6. การทูตพหุภาคีเพื่อประชาชน 
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มนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการต่างประเทศจึง

ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรายงานสถานการณ์

สทิธมินษุยชนของประเทศภายใตก้ลไก UPR แกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

จำนวน 2 ครัง้ ซึง่ครัง้แรกจดัขึน้ในวนัที ่27 สงิหาคม 2552 โดยได้

เชิญเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงาน

สหประชาชาต ิณ นครเจนวีา มาเปน็ผูบ้รรยายเกีย่วกบักระบวนการ 

UPR ใหห้นว่ยราชการไทยทราบ และครัง้ทีส่องในวนัที ่28 สงิหาคม 2552  

สำนักงานสหประชาชาติแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือของ

กระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดัการอบรมเกีย่วกบักระบวนการ UPR  

ให้กับหน่วยราชการไทยและองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้าใจ

และตระหนักถึงความสำคัญของรายงาน UPR ซึ่งทั้งภาครัฐและ

ภาคประชาสังคมต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการจัดทำ เพื่อให้

รายงานสามารถสะท้อนความก้าวหน้าและความท้าทายด้านสิทธิ

มนุษยชนของไทยได้อย่างรอบด้าน และเพื่อประโยชน์ในการนำไป

ใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุง ส่งเสริม และ

คุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชาชนภายในประเทศไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 6.2 ด้านสันติภาพและความมั่นคง 

  6.2.1 การดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถและ

บทบาทดา้นการรกัษาสนัตภิาพของไทย ในเรือ่งนี ้ ในฐานะทีก่ระทรวง

การต่างประเทศเป็นผู้ประสานนโยบายได้มีบทบาทในการดำเนิน

โครงการฯ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบ

บรูณาการ เพือ่บรูณาการความรว่มมอืดา้นปฏบิตักิารเพือ่สนัตภิาพ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  6.2.2 การจดัการสมัมนาเรือ่ง “นโยบายและทศิทางปฏบิตั ิ

การรกัษาสนัตภิาพของไทย” กระทรวงการตา่งประเทศเปน็เจา้ภาพ

จัดการสัมมนาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยมีผู้

เข้าร่วมการสัมมนาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ 

และภาคเอกชน ซึ่งต่างสนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศใน

การสง่เสรมิและยกระดบับทบาทไทยในเวทรีะหวา่งประเทศ ทัง้ดา้น

การรักษาและการเสริมสร้างสันติภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการ

พฒันาและมนษุยธรรมในกรอบสหประชาชาต ิ โดยเหน็พอ้งวา่ การ

จัดส่งกองกำลังเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

จะเป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่

ไทยเขา้รว่มภารกจิ และไดย้ำ้ถงึความจำเปน็ในการกำหนดนโยบาย

และยทุธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศ เศรษฐกจิ การทหาร และอืน่ๆ 

ท่ีจะต้องสอดประสานเพ่ือรองรับการดำเนินงานในมิติต่างๆ              

ไปพร้อมกัน 

  6.2.3 การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำร่าง

ยุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ 

ปี 2553-2557 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2552 เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ง

เจา้หนา้ทีก่องกำลงัสนัตภิาพในกรอบสหประชาชาตติา่งๆ ไดม้กีาร

ยกร่างแผนกลยุทธ์เพื่อบูรณาการการเข้าร่วมภารกิจ UNAMID ซึ่ง

จะเป็นกรอบการดำเนินงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และการปฏิบัติ 

เพื่อให้สามารถวางแผนงานเชื่อมโยงหรือสานต่อผลประโยชน์อย่าง

เปน็รปูธรรมจากการเขา้รว่มภารกจิ รวมทัง้การพฒันาความสมัพนัธ์

กับซูดานในมิติอื่นๆ ตามที่ประเมินไว้แต่ต้น   

 6.3 ด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 

  6.3.1 การจัดนิทรรศการ “60 ปี เอสแคปในไทย”  

กระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดันทิรรศการภาพ “60 ป ีเอสแคปในไทย” 

ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 – 29 เมษายน 2552 

และที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 เพื่อ

เผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

  6.3.2 การบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน กระทรวงการ

ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

องค์การระหว่างประเทศแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปภายใต้

หวัขอ้ “องคก์ารระหวา่งประเทศกบัการแกไ้ขปญัหาโลกรอ้น” ระหวา่ง

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการ

บรรยายรวมทั้งสิ้น 613 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

นกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชน เกีย่วกบับทบาทขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศและการเจรจาระหวา่งประเทศภายใตก้รอบอนสุญัญาแมบ่ท

แหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC)  

 6.4 ด้านความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการจัดการดูงานด้าน

การพฒันาทางเลอืกและปญัหาการบรหิารจดัการพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราว
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สำหรบัผูห้นภียัสูร้บชาวพมา่ โดยกระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดัให้

ผูบ้รหิารและขา้ราชการรวม 20 คนเดนิทางไปดงูานดา้นการพฒันา

ทางเลือกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงราย สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูงที่จังหวัดเชียงใหม่ และด้านการบริหารจัดการพื้นที่

พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 

28-30 มถินุายน 2552 เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทาง

การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและปัญหาในการบริหาร

จัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยสู้รบชาวพม่าให้ได้มี

โอกาสเห็นความเป็นอยู่และสนทนากับเจ้าหน้าที่ปกครอง ตัวแทน

องค์กรเอกชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่พักพิงฯ ซึ่งนอกจากจะได้ 

รับทราบปัญหาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็ อนัเปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัริาชการ

และการผลกัดนัหรอืชีแ้จงประเดน็ในเวทรีะหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาท ิคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคม (ECOSOC) คณะกรรมาธกิาร

ยาเสพตดิแหง่สหประชาชาต ิ(CND) คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่

สหประชาชาต ิ(HRC) และคณะกรรมการบรหิารสำนกังานขา้หลวงใหญ่

ผูล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ(UNHCR Excom) ซึง่นอกจากจะเปน็การ

เสรมิสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ยงัเปน็โอกาสอนัดี

ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้ลงมาสัมผัสกับงานใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่ และยงัใหภ้าพลกัษณท์ีด่แีกก่ระทรวงการ

ต่างประเทศอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับ 
นาย Ibrahim Gambari ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องพม่า  

ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 64 ที่นครนิวยอร์ก 
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นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G 20 ณ นครพิตส์เบิร์ก 
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2552
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นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G 20 ณ นครพิตส์เบิร์ก 
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2552
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ภารกิจดานตางประเทศ
เกี่ยวกับความมั่นคง

ภายในประเทศ

6
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ภารกิจด้านต่างประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ
บทที่ 6 

การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ภารกิจด้านต่างประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ 
บทที่ 6 

 

 

 เหตกุารณก์อ่การรา้ยทีน่ครนวิยอรก์เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2544 

จนถึงเหตุการณ์ระเบิดโรงแรม Ritz Carlton และ Marriott   

กลางกรงุจาการต์า เมือ่วนัที ่17 กรกฏาคม 2552 ตลอดจนเหตกุารณ์

ระเบดิพลชีพีทีเ่กดิขึน้เปน็ประจำแทบทกุวนัในปากสีถาน อฟักานสิถาน 

และอิรัก แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามของการก่อการร้ายและแนวคิด

หัวรุนแรง ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  

แต่ยังทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องประสบกับความ    

สูญเสียอย่างประเมินค่ามิได้ 

 ไทยมนีโยบายทีใ่หค้วามสำคญัตอ่การตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย  

สากลและอาชญากรรมขา้มชาต ิ โดยเฉพาะการเสรมิสรา้งขดีความ

สามารถหรอืมาตรการทีท่ำใหส้ามารถเขา้ไปจดัการกบัทัง้สองเรือ่งไป

พรอ้มๆ กนัได ้ เนือ่งจากอาชญากรรมขา้มชาตใินหลายรปูแบบเหลา่นี้

ล้วนมีส่วนสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

 ในกรอบองค์การสหประชาชาติ ไทยเป็นภาคีอนุสัญญา

เรื่องการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยจำนวน 9 ฉบบัจากทัง้หมด 13 ฉบบั 

ในจำนวนนี้มีอยู่ 4 ฉบับ เกี่ยวกับความปลอดภัยของการบินและ

อากาศยานและอกี 5 ฉบบั เกีย่วกบัการเงนิ สารวตัถรุะเบดิ การวาง

ระเบิด การจับตัวประกัน และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่การทูต ทั้งนี้ 

ไทยมีเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา / พิธีสาร ที่เกี่ยวข้อง

กับวัตถุนิวเคลียร์ และความปลอดภัยทางทะเลที่เหลือทั้งหมด  

โดยขณะนี้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดการปรับปรุง

กฎหมายภายใน เพื่อรองรับอนุสัญญา / พิธีสารดังกล่าวอยู่ 

 ในกรอบภมูภิาค ไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนสุญัญาอาเซยีนวา่ดว้ย

การต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter 

Terrorism-ACCT) เมือ่ตน้ป ี2551 และนำสง่สตัยาบนัสารตอ่เลขาธกิาร

อาเซียนเมื่อเดือนมีนาคม 2552 โดยอนุสัญญาฉบับนี้มผีลบงัคบัใช ้

30 วัน ภายหลังที่เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารจาก

ประเทศอาเซียนประเทศที่หก 

 ในฐานะที่ประเทศไทยมีความร่วมมือกับประชาคมโลกใน

การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ กระทรวง

การต่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ                  

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 (1) การเขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ

และการตดิตาม การปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ ตลอดจน

ปฏิบัติตามข้อมติขององค์การสหประชาชาติ 

 (2)  การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  

 (3)  การเสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัภยัจากการกอ่การรา้ย  

 (4) การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการ

ต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มงานต่อต้านการ

ก่อการร้าย” เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น 

“กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ” ในปี 2549 เพื่อทำหน้าที่

เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ รวมทัง้เปน็จดุประสานงานกบัหนว่ยงานความ

มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย 

  

การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
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การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ในด้านการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศนั้น		

ไทยดำเนินการในหลายกรอบทั้งในระดับทวิภาคี	อาทิ	ออสเตรเลีย	

สหรัฐฯ	อังกฤษ	และญี่ปุ่น	และพหุภาคี	อาทิ	ASEAN, APEC, ARF, 

ASEM, BIMSTEC, Sub-Regional Ministerial Meeting on Counter 

Terrorism	และ	OSCE	โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรอง	

แนวโนม้สถานการณก์ารกอ่การรา้ยรวมทัง้สนบัสนนุการเปน็เจา้ภาพ

รว่มการประชมุตา่งๆ	และรเิริม่โครงการทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้ง

ชอ่งทางและโอกาสใหส้ว่นราชการอืน่ๆ	 ไดร้บัความรว่มมอืและการ

เสริมสร้างขีดความสามารถจากต่างประเทศ	

 โดยทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสมอืน	 “เปน็หเูปน็ตา” ใหแ้ก่

รัฐบาลไทยในต่างประเทศ	 ดังนั้น	 หน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่ง	 คือ	

การติดตามภัยคุกคามต่างๆ	ทั้งในรูปแบบดั้งเดิม	และรูปแบบใหม่	

ที่จะเกิดที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย	 โดยประมวลสถานการณ์และ

พฒันาการสำคญัดา้นความมัน่คงในตา่งประเทศ	 เพือ่นำมาแจง้เตอืน

หนว่ยงานภายในประเทศ	ตลอดจนใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทั้ง

ตอ่ยทุธศาสตรแ์ละการปฏบิตัใินดา้นตา่งๆ	ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงดว้ย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนี้	 กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อ

เสริมสร้างขดีความสามารถและความรูใ้หแ้กห่นว่ยงานความมัน่คง

ต่างๆ	 อาทิ	 การจัดสัมมนาและการบรรยายพิเศษต่างๆ	 โดยเชญิ

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นความมัน่คงจากตา่งประเทศ	 เชน่	 การประชมุเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดหัวรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์	 2551		

การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละผลกระทบตอ่ประเทศไทย	โดยนาง	Sidney	Jones 

ตำแหน่ง	Senior	Advisor,	International	Crisis	Group	 ในเดือน

มกราคม	2552	 เป็นต้น	นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจาก

สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญแ่ละคณะผูแ้ทนถาวรของไทย

ในต่างประเทศ	 รวมท้ังจากการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ											

และการสมัมนา	/	บรรยายพเิศษแกห่นว่ยงาน	ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 

	 ภารกิจหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องจังหวัด

ชายแดนภาคใต	้คอื	การทำความเขา้ใจกบันานาประเทศในเรือ่งนโยบาย

ของรฐับาลตอ่จงัหวดัชายแดนภาคใต	้ ซึง่รฐับาลไดน้อ้มนำแนวทาง

พระราชทาน	“เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา”	มาเปน็หลกัในการดำเนนินโยบาย

และเพื่อให้คณะผู้แทนทางการทูตในประเทศไทยได้ไปสัมผัส

สถานการณแ์ละการปฏบิตัใินพืน้ที	่นายกษติ	ภริมย	์รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงการตา่งประเทศ	 จงึไดน้ำคณะผูแ้ทนทางการทตูไปเยอืนจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้มาแล้วหลายคร้ัง	 ได้แก่	 คณะเอกอัครราชทูต																		

กลุม่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	เมื่อวันที่	3	-	4	พฤษภาคม	2552														

คณะเอกอคัรราชทตูกลุม่ประเทศสมาชกิองคก์ารการประชมุอสิลาม	

เมือ่วนัที	่9	-	10	สงิหาคม	2552	และคณะเอกอคัรราชทตูกลุม่ประเทศ 

จากภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิกและตะวันออกกลาง	 เมื่อวันที	่11	-	12	

ตุลาคม	2552 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกองอำนวย												

การรักษาความม่ันคงภายในภาค	4	 ส่วนหน้า	 จัดกำหนดการให้คณะ													

ผูแ้ทนทางการทตูไดม้โีอกาสพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายปกครอง

และฝ่ายความมั่นคง	 รวมทั้งผู้นำศาสนา	 ผู้นำองค์การบริหาร

สว่นทอ้งถิน่	ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสงัคม	ผูพ้พิากษา	หวัหนา้ศาลและ

ดาโตะ๊ยตุธิรรม	 ตลอดจนไดม้โีอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพด้วย		

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรรยาย
แก่คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

เรื่อง “บทบาทกระทรวงการต่างประเทศกับความมั่นคงแห่งชาติ”

การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้
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	 การนำคณะเอกอัครราชทูตดังกล่าวไปเยือนพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต	้นอกจากจะเปน็การดำเนนิงานเพือ่ใหน้านาประเทศ

ได้รับทราบถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

โดยตรงแล้ว	 ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล

ในการทีจ่ะแกไ้ขปญัหามาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนน้ไปทาง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่	 อีกทั้งยังไดม้ี

โอกาสเห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งยังคงเปี่ยมไปด้วยความสมานฉันท์	

เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้	อาทิ	ที่บ้านปิยามุมัง	อ.ยะหริ่ง	จ.ปัตตานี	

ซึ่งคณะเอกอัครราชทูตฯ	 ต่างเห็นตรงกันว่าการไปเยือนจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	นั้น	ทำให้เข้าใจสถานการณ์และแนวนโยบายของ

รัฐบาลได้ชัดเจนขึ้น	

 กระทรวงการตา่งประเทศ	ยงัมภีารกจิดำเนนิงานตามยทุธศาสตร์

สนบัสนนุการศกึษาของนกัศกึษาไทยมสุลมิในตา่งประเทศ	 ซึง่คณะ

รัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่	22	 พฤษภาคม	2550	 ซึ่งการดำเนิน

งานของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการสนับสนุนการศึกษา	

ประกอบด้วย	3	แนวทาง	คือ		

 1.	 การจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของ										

นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	 ดำเนินงานโดยสถาน

เอกอัครราชทูต	/	สถานกงสุลใหญ่	กว่า	20	แห่ง	

	 2.	 การใหท้นุการศกึษาสำหรบันกัศกึษาไทยมสุลมิจากจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ไปศึกษาในต่างประเทศ	จำนวน	23	ทุน	

 3.	 การแสวงหาความร่วมมือในการให้ทุนการศึกษาจาก

ตา่งประเทศใหก้บันกัศกึษาไทยมสุลมิจากจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ และ

การสนันบสนุนการพัฒนาการศึกษาสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 สำหรับการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน

ต่างประเทศนั้น	 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดสรรงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิมเป็นการเฉพาะตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2551	 เป็นต้นมาเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนดังกล่าว	ซึ่งมีลักษณะต่างๆ	กัน	เช่น			

	 -	 การสนับสนุนการอบรมทักษะพิเศษ	 เช่น	 การจัดการ

ศึกษาเพิ่มเติมทางด้านภาษา	 (ภาษาอังกฤษ	 ภาษาอาหรับ)		

ด้านคอมพิวเตอร	์ การสนับสนุนการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของ										

นกัศกึษาเปน็ตน้	 นอกจากนีก้ระทรวงการตา่งประเทศไดเ้สรมิความ

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 โดยจัดให้นักศึกษาได้ดูงานภาค

เอกชนของต่างประเทศและของไทยในต่างประเทศ	 เช่น	

อตุสาหกรรมอาหารฮาลาล	 เปน็ตน้	 สำหรบันกัศกึษาไทยมสุลมิทีม่ี

ความขาดแคลนทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พิจารณาให้การ

สนับสนุนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเป็นรายกรณี	

 - สนบัสนนุการพฒันาวชิาชพีใหแ้กน่กัศกึษา	 เชน่	 การจดั

ฝึกอบรมพื้นฐานทางด้านการช่างแขนงต่างๆ	 เช่น	 การประกอบ	

อาหาร	การสนบัสนนุการฝกึการจดัรายการวทิย	ุการฝกึอบรมวชิาชพี 

สื่อมวลชน	 การส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจ	 การจัดฝึกงานที่			

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ให้กับนักศึกษา	 เป็นต้น		

ซึง่นอกจากจะเปน็การพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาชพีของนกัศกึษาแลว้

ยังช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันในการสมัครงานภายหลังสำเร็จ

การศึกษาแล้ว	

 -	 การดูแลสวัสดิภาพ	 โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษา	 และระหว่างนักศึกษากับสถานเอกอัครราชทูต/

สถานกงสุลใหญ่	 รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในประเทศนั้นๆ	 เช่น	

การจัดแพทย์และทันตแพทย์ไปตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา	 เช่น	

ที่อียิปต์และซูดานซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมาก	 การจัดให้นักศึกษาได้

เข้าร่วมประกอบกิจทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา		

การจัดการแข่งขันกีฬา	 การจัดการประกวดการเขียนเรียงความ			

การจดักจิกรรมในโอกาสวนัสำคญัตา่งๆ	หรอืชว่งปดิภาค	เชน่	การ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำ
ประเทศไทยหรือผู้แทน จำนวน 16 ประเทศ อาทิ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ เวียดนาม 

สปป. ลาว และกัมพูชา หารือกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม ระหว่างการเดินทางเยือน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2552 
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แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการ             

จัดกิจกรรมเปดิโลกทศันเ์พือ่เสรมิสรา้งประสบการณแ์ละแลกเปลีย่น

ประสบการณก์ับชุมชนพหุสังคมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้

และเข้าใจสังคมอื่นๆ ที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ 

ศาสนา และวัฒนธรรมมากขึ้น  

 - ส่งเสริมการรวมตัวจัดตั้งชมรมหรือสมาคม เพื่อเป็นศูนย์

รวมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะและประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้      

ในลักษณะของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือสิ่งของตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาในประเทศนั้นๆ 

ตลอดจนและความพร้อมในการบริหารจัดการชมรมหรือสมาคม

ของนักศึกษาด้วย 

 เพือ่ดำเนนิการตามยทุธศาสตรข์า้งตน้ กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศของ

สถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุใหญ ่จำนวน 37 โครงการ ภายใน

วงเงินจำนวน 15.5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2552 กระทรวงการต่าง

ประเทศไดด้ำเนนิโครงการ/กจิกรรม จำนวน 51 โครงการ ในวงเงนิ

จำนวน 24.5 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2553 กระทรวงการ

ต่างประเทศจัดสรรเงินงบประมาณ 27 ล้านบาท คาดว่าจะมีไม่ต่ำ

กว่า 30 โครงการ โดยจะเน้นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มี

ลักษณะเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี

โอกาสในการแขง่ขนัเพือ่เขา้สูต่ลาดแรงงานเมือ่สำเรจ็การศกึษาแลว้ 

เช่น การจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ การจัดให้ศึกษาดูงานของบริษัท

เอกชนของต่างประเทศและของไทยในประเทศนั้นๆ เป็นต้น 

 นอกจากโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในต่างประเทศแล้ว  

ในปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศยังได้เริ่มดำเนินกิจกรรมใน

ประเทศ โดยเน้นเรื่องการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่

เยาวชนนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้ 

 - วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2552 ได้จัดโครงการ   

“จากพี่ ..ถึงน้อง” ซึ่งเป็นการให้ความรู้และแนะนำข้อมูลการศึกษา

ในตา่งประเทศสำหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมตอนปลาย จำนวน 4 แหง่ 

ที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

 - วันที่ 9 กันยายน 2552 ได้ร่วมกับคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “กล้าใหม่...ไกลบ้าน” ให้  

คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 

สำหรับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Al Azhar 

ประเทศอียิปต์และจะไปศึกษาในสถาบันดังกล่าว  

 การดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในด้าน   

การศึกษาบางส่วนได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ออก       

ทางรายการ “สมุด ..โคจร” ทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5    

ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้

พี่น้องประชาชนคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทราบถึง

นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล    

นักศึกษาไทยมุสลิมที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่

พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงการดำเนินงานของภาครัฐ   

ในการดูแลสวัสดิภาพและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา    

ไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

 ในดา้นการใหท้นุการศกึษานัน้ กระทรวงการตา่งประเทศได้

ตั้งงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2551 เพื่อ

ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ  

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   

สำนักงาน ก.พ. สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง     

โดยจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาจำนวน 23 ทุน 

สำหรับปี 2551-2554 แบ่งเป็น 

 - ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน  

เพือ่ศกึษาทีส่งิคโปร ์5 ทนุ ทีม่าเลเซยี 5 ทนุ ในสาขาวชิาการโรงแรม  

และการท่องเที่ยว โภชนาการ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

ช่างยนต์ ช่างโยธา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และ

การออกแบบผลิตภัณฑ์  

 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน เพื่อ

ศึกษาที่มาเลเซีย 3 ทุน อินเดีย 3 ทุน และอียิปต์ 4 ทุน ในสาขา

วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การอาหาร 

(Food Science) วศิวกรรมศาสตร ์สาขา Petroleum Engineering 
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เศรษฐศาสตรม์หภาค/Islamic Finance คอมพวิเตอรแ์ละอเิลค็ทรอนกิส ์

อาหรับและอิสลามศึกษา (อัลกุรอ่าน และชุนนะห์/ดาวะห์ และ

พัฒนาสังคม/กฎหมายอิสลาม/เศรษฐศาสตร์อิสลาม) 

 - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุนที่มาเลเซีย 

ในสาขาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน (Basic Science) วทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 

(Applied Science) เกษตรศาสตร์ อาหรับและอิสลามศึกษา     

(อัลกุรอ่าน และชุนนะห์/เศรษฐศาสตร์อิสลาม) 

 - ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาเอก จำนวน 1 ทนุทีอ่อสเตรเลยี 

ในสาขาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน (Basic Science) วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

(Applied Science) เกษตรศาสตร์ อาหรับและอิสลามศึกษา 

 ขณะนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษา  

ในต่างประเทศทั้งหมดแล้ว 

 นอกจากนี ้กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดด้ำเนนิการแสวงหา

ความร่วมมือจากต่างประเทศในด้านการศึกษาสำหรับจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจากประเทศโลกมุสลิม อาทิ  

 - รฐับาลบาหเ์รนใหท้นุการศกึษาจำนวน 10 ทนุ เพือ่ศกึษา

ที่มหาวิทยาลัยบาห์เรน   

 - รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนการศึกษาปีละ 15 ทุน เพื่อศึกษา

ระดับปริญญาตรีในโมร็อกโก 

 - ประเทศอินโดนีเซีย โดยองค์กร Muhammadiyah และ 

Nadhiatul Ulama (NU) ไดใ้หท้นุแกน่กัศกึษาไทยจำนวน 152 ทนุ 

และ 10 ทุน ตามลำดับ 

 - สถาบัน GIATMARA ของมาเลเซียให้ทุนการศึกษา

จำนวน 50 ทุน และ 

 - รัฐบาลปากีสถานให้ทุนการศึกษาสำหรับครูและนักเรียน

สำหรับศึกษาวิชาสามัญ จำนวน 75 ทุน เป็นต้น 

 นอกจากนั้น ในโอกาสที่นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการตา่งประเทศ เดนิทางไปรว่มการประชมุคณะกรรมาธกิาร

รว่มเพือ่ความรว่มมอืระหวา่งไทย - ออสเตรเลยี ครัง้ที ่1 ทีน่ครเพริธ์ 

เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม กไ็ดม้กีารพบหารอืกบั นาย Stephen Smith 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศออสเตรเลยี ซึง่ฝา่ยออสเตรเลยี

ไดเ้สนอความรว่มมอืกบัฝา่ยไทยเปน็มลูคา่ 1 ลา้นดอลลารอ์อสเตรเลยี 

สำหรับการฝึกอบรมครูจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านภาษา 

องักฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยฝ่ายไทยได้ตอบรับใน

หลักการ ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมสำหรับ 

การฝึกอบรมดังกล่าว 

 และโดยที่การจัดระบบการศึกษาเป็นองค์ความรู้ที่หน่วย

งานและนกัการศกึษาใหค้วามสนใจ ดงันัน้เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2552 

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต

ออสเตรเลยีประจำประเทศไทย จดัสมัมนาในหวัเรือ่ง “ประสบการณ์

การช่วยเหลือด้านการศึกษาของออสเตรเลียในอินโดนีเซียและ

ฟลิปิปนิส”์ ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ โดยเชญิเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ

ขององค์กร AusAID ของออสเตรเลียมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การทำงานโครงการ LAPIS ในอินโดนีเซียและ BEAM ในฟิลิปปินส์ 

โดยมผีูเ้ขา้รว่มรบัฟงัจากหนว่ยงานดา้นการศกึษา ภาควชิาการ และ

ภาครัฐ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากในการเสริม

สร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาสำหรับสังคมมุสลิมและ

โรงเรียนสอนศาสนา 

 โดยสรปุแลว้ในดา้นความมัน่คงนัน้ กระทรวงการตา่งประเทศ

มภีารกจิสำคญัในมติริะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่การสง่เสรมิภาพลกัษณ์

ของไทยในเวทรีะหวา่งประเทศ โดยสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ความเทา่เทยีมกนั และการไมเ่ลอืกปฏบิตัติามกฏหมายรฐัธรรมนญู

และพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาต่างๆ ที่ได้เป็นภาคี รวมทั้ง

กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และในมิติ

ภายในประเทศ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชายแดน

ภาคใตใ้นดา้นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในชวีติความเปน็อยูข่องประชาชน

ให้อยู่ดีกินดี และในด้านสังคม โดยเฉพาะในการให้การศึกษาและ

โอกาสแก่นักศึกษาและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสมดุลด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 
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การทูตสาธารณะ  
การประชาสัมพันธ

และเสริมสรางภาพลักษณ 

7



100 รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

กา
รท

ูตส
าธ

าร
ณ
ะ 

กา
รป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 
แล

ะก
าร

เส
ริม

สร
้าง

ภา
พล

ักษ
ณ
์ขอ

งป
ระ

เท
ศไ

ทย
  

การทูตสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ 
และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย  

บทที่ 7 

 

 

 1.1	การฟื้นฟูความเชื่อมั่นในประเทศไทย  

 จากการทีป่ระเทศไทยตอ้งประสบปญัหาวกิฤตทางการเมอืง

และเศรษฐกิจจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณไ์ทยในสายตาตา่งประเทศอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ จงึมคีวาม

จำเปน็เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งประชาสมัพนัธ ์ ชีแ้จง เพือ่ฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่

ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนของต่างประเทศต่อประเทศไทย 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.1	 การชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองไทยต่อนานา

ประเทศ 

  ตลอดป ี2552 กระทรวงการตา่งประเทศไดป้ระชาสมัพนัธ์

ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง 

โดยได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงฯ 

ออกขา่วสารนเิทศ และสง่ขอ้มลูแนวทางการชีแ้จงใหห้นว่ยงานของ

กระทรวงฯ ในตา่งประเทศใชป้ระโยชนใ์นการชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจ

ทีถ่กูตอ้งผา่นชอ่งทางตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ทีต่า่งประเทศ

ใหค้วามสนใจเปน็พเิศษ อาท ิพฒันาการทางการเมอืงไทย บทบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกษิต	ภิรมย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	
นำคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การประชุมมุสลิม	
OIC	ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เมื่อ	วันที่	11	ตุลาคม	2552

1. การสร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศ 
และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไทย 
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และความสำคญัของสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ การจดัตัง้รฐับาลชดุใหม่

โดยมนีายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะเปน็นายกรฐัมนตร ีรวมไปถงึมาตรการ

และแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ

สมานฉนัทใ์นระยะยาว และแนวทางการแกไ้ขปญัหาชายแดนภาคใต้

โดยสนัตวิธิขีองรฐับาล พรอ้มทัง้ไดด้ำเนนิการอยา่งเขม้ขน้เปน็พเิศษ

ในช่วงสถานการณ์ไม่สงบและช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและ

การใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 

 
นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

นำคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การประชุมมุสลิม 
OIC ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2552

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 11 สิงหาคม 2552



102 รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

กา
รท

ูตส
าธ

าร
ณ
ะ 

กา
รป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 
แล

ะก
าร

เส
ริม

สร
้าง

ภา
พล

ักษ
ณ
์ขอ

งป
ระ

เท
ศไ

ทย
  

  1.1.2 การชี้แจงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยต่อนานา

ประเทศ 

  กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร

นเิทศและแนวทางชีแ้จงตอ่สือ่และสาธารณชนทัง้ในและตา่งประเทศ 

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย อาทิ การดำเนิน

มาตรการของภาครฐัทีส่ำคญัตา่งๆ รวมทัง้มาตรการฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่

และกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนงานเร่งด่วนในการรักษาและฟื้นฟู

ภาพลกัษณไ์ทยเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและการลงทนุในระยะยาว 

บทบาทและการดำเนินการของไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ

ไขห้วดัสายพนัธุใ์หม ่(H1N1) ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น   

นอกจากนี ้ยงัไดช้ีแ้จงตอ่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเอาเปรยีบนกัทอ่งเทีย่ว

ต่างชาติ และการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยและความ

โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวียนให้หน่วยงาน

ของกระทรวงการตา่งประเทศ คอื สถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุ

ใหญ ่ และคณะทตูถาวร ใชป้ระโยชนใ์นการชีแ้จงเพือ่บรรเทาผลกระ

ทบตอ่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย 

 1.2 การรวบรวมประมวลขา่วทีป่รากฏในสือ่มวลชนตา่งประเทศ 

เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 กระทรวงต่างประเทศได้ติดตาม ประมวล และวิเคราะห์

รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในสื่อต่างประเทศ  

สรปุรายงานราชเลขาธกิารและนายกรฐัมนตรเีปน็ประจำทกุเดอืน สำหรบั

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์กระทรวงการตา่งประเทศ 

ไดจ้ดัทำขอ้มลูและแนวทางชีแ้จงในประเดน็ตา่งๆ ทีม่นียัเกีย่วกบัสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์อาท ิพระราชสถานะของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ในระบอบการปกครองไทย และกฎหมายวา่ดว้ยการหมิน่พระบรมเดชานภุาพ 

จดัสง่ไปใหส้ถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุใหญ ่และคณะทตูถาวร 

ใชใ้นการชีแ้จง รวมทัง้ไดต้ดิตามรายงานขา่วและเวบ็ไซตต์า่งๆ และ

ตอบโตช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ หากมกีารพาดพงิถงึสถาบนัพระมหากษตัรยิ์

อยา่งไมเ่หมาะสม รวมทัง้ประสานไปยงัหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาทิ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และสำนกังาน

ตำรวจแหง่ชาติ เพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 นอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2552 

กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรม

ประชาสมัพนัธเ์ชงิลกึ เพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณแ์ละสรา้ง Brand ของ

ประเทศไทยใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัในตา่งประเทศ (Thailand Branding) อาท ิ

โครงการว่าจ้างบริษัทเพื่อสำรวจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทย 

การจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของชาวตา่งประเทศ

และชุมชนไทยในต่างประเทศเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการจัดทำซีดีพิเศษ “เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั” โครงการเผยแพรเ่อกลกัษณว์ฒันธรรม

ไทยในประเทศมสุลมิ โครงการประชาสมัพนัธก์ารเยอืนตา่งประเทศ

ของนายกรัฐมนตรี โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยในภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 ภาษา และการจัด

กิจกรรม Road Show 
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 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับ

นโยบายตา่งประเทศของไทยและบทบาทของกระทรวงฯ ในประเดน็ตา่งๆ 

ทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชน รวมทัง้ดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรม

ที่เข้าถึงระดับประชาชน (Outreach) ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของ

ประเทศโดยตรง (Face-to-face) โดยแบง่เปน็โครงการต่างๆ ดังนี้ 

 

 โครงการบวัแกว้สญัจร มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รบัทราบปญัหาและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนชี้แจงและตอบข้อสงสัย

ด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวโยงกับท้องถิ่นและอยู่ในความสนใจ

ของประชาชน พร้อมทั้งหารือกับผู้บริหารจังหวัด นักการเมือง /

สื่อมวลชนท้องถิ่น และภาคเอกชนของจังหวัด ซึ่งในปี 2552 ได้

เดินทางไปยัง 9 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา อุดรธานี 

ขอนแก่น สุรินทร์ นนทบุรี เชียงราย ระนอง น่าน และเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเสริมสร้างความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมต่อนโยบายต่างประเทศ 

นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานฯ 

โครงการบัวแก้วสัญจร ประจำปี 2552 ณ จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2552
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นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ ปฏิบัติหน้าที่ใน “โครงการบัวแก้วสัญจร 
ประจำปี 2552” ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2552

โครงการสัมมนาที่โรงเรียนบ้านกุดฉิม จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552

นายสุรทิพย์ กีรติบุตร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ ปฏิบัติหน้าท่ีใน “โครงการบัวแก้วสัญจร ประจำปี 2552” 

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2552

โครงการสัมมนาที่โรงเรียนบ้านป่าแสด จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552

นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ ปฏิบัติหน้าที่ใน “โครงการบัวแก้วสัญจร ประจำปี 2552” 

ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2552
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โครงการยวุทตูความดฯี  

เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2552 นางสาวชมพนูทุ นาครทรรพ ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การต่างประเทศ นำคณะ JTEPA สัญจร ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการของกระทรวง   
การต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เยือนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการของ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ 

จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ต่อภาคเกษตรของไทย 

นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
นำคณะ JTEPA สัญจร ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่าง 14 - 16  ก.ย. 2552

นายสุรทิพย์ กีรติบุตร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะขา้ราชการกระทรวงฯ ปฏบิตัหินา้ทีใ่น “โครงการบวัแกว้สญัจร ประจำป ี2552”  
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2552 
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 การเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนซึ่งอยู่ในโครงการ “ยุวทูต

ความด ี เฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของ

กระทรวงฯ และขา้ราชการพบปะใหค้วามรูก้บัคณะคร ู นักเรียน และ  

ผู้ปกครองในเรื่องการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล 

และประชาสัมพันธ์บทบาทของกระทรวงฯ ด้านต่างๆ พร้อมทั้ง

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และสิ่งของที่ระลึกให้แกโ่รงเรยีน

ดว้ย โดยในป ี2552 ไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงเรยีนทัง้หมด 10 แหง่ 

 

 โครงการวทิยสุราญรมยส์ญัจร การจดัการสมัมนานกัจดัรายการ

วทิยใุนจงัหวดัตา่งๆ เพือ่เปน็การแนะนำสถานวีทิยสุราญรมยใ์หห้นว่ยงาน

ราชการในทอ้งถิน่ไดรู้จ้กั และขยายความรว่มมอืสูร่ะดบัทอ้งถิน่ รวมทัง้

สรา้งเครอืขา่ยกบันกัจดัรายการสถานวีทิยทุอ้งถิน่ ตลอดจนเปดิโอกาส

ให้เจ้าหน้าที่และนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุสราญรมย์ที่อยู่

ในส่วนกลางได้มีโอกาสเข้าถึงและทำความรู้จักกับประชาชนใน

พืน้ทีอ่ยา่งใกลช้ดิในประเดน็ตา่งๆ ทีป่ระชาชนควรรบัรู ้โดยในป ี2552 

กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย หนองคาย และ

อุบลราชธานี  

 

 

 

 

 

  

 

 

3.1 การทูตวัฒนธรรม 

 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน

ด้านการทูตวัฒนธรรมหรือ Cultural Diplomacy ซึ่งเป็นเครื่องมือ

การดำเนินการทูตสาธารณะที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับ 

ต่างประเทศในระดับประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเทศไทย โดยใชค้วามรว่มมอืดา้นวฒันธรรมเปน็สือ่ในการสง่เสรมิ

ภาพลักษณ์ โดยในปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนิน

โครงการต่างๆ อาทิ 

 การอัญเชิญผ้ าพระกฐินพระราชทานไปทอดยั งวัด     

พุทธศาสนา เป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 

 

 

 

 

3.การทูตวัฒนธรรม
และความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

นายสุรทิพย์ กีรติบุตร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการกระทรวงฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีใน “โครงการยุวทูตความดี” ณ จังหวัดน่าน เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2552

นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เชิญผ้าพระกฐิน 
พระราชทานไปทอดถวายยังวัดหมงหลง เมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2552 ณ วัดกลางมิ่งเมือง   

อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552
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ในระดบัประชาชน-ประชาชน และความสมัพนัธท์วภิาคกีบัประเทศ

ที่รับผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยในปีกฐินกาล 2552 ได้ดำเนิน

โครงการดงักลา่วใน 10 ประเทศ ไดแ้ก ่กมัพชูา พมา่ เนปาล อนิเดยี 

ลาว จีน ศรีลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย (เมืองโกตาบารู และปีนัง) 

และเวียดนาม รวม 11 วัด 

 การดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้สมาคมวัฒนธรรมไทย-

กัมพูชา อาทิ  

 - การสง่มอบวตัถโุบราณ 7 ชิน้ คนืใหก้บักมัพชูา ประเทศไทย

ไดจ้ดัสง่วตัถโุบราณ 7 ชิน้ ทีไ่ดร้บัการพสิจูนท์ราบแลว้วา่ถกูลกัลอบ

นำเขา้มาจากประเทศกมัพชูาคนืใหก้บัรฐับาลกมัพชูา ซึง่เปน็การแสดง

ให้เห็นถึงการให้ความร่วมมืออันดีของไทย ในการปกป้องคุ้มครอง

วตัถโุบราณทางวฒันธรรมรว่มกบักมัพชูา ตลอดจนเปน็การปฏบิตัติาม 

“ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจกัรกมัพชูาในการตอ่ตา้น การเคลือ่นยา้ยโดยผดิกฎหมาย 

และการลักลอบขนข้ามแดนซึ่งสังหาริมทรัพย์ทางวัฒนธรรม และ

สง่คนืใหแ้กป่ระเทศทีเ่ปน็แหลง่กำเนดิ” ซึง่ไทยและกมัพชูา ไดล้งนาม

ร่วมกันไว้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 อีกด้วย 

 - โครงการจดัพมิพห์นงัสอืทางวชิาการตา่งๆ ประกอบดว้ย

หนงัสอืเขยีนและอา่นภาษาไทย การจดัพมิพพ์ระราชพงศาวดารกรงุเกา่ 

ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ ์ ฉบบัภาษาไทย-เขมร การจดัพมิพศ์ลิาจารกึ

สโุขทยั ฉบบัภาษาไทย-เขมร การจดัพมิพห์นงัสอืพระราชพธิทีวาทศมาศ 

3 ภาค โครงการจดัพมิพพ์จนานกุรม ฉบบัภาษาเขมร (พมิพค์รัง้ที ่2) 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย 

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาตามแนวเส้นทาง

โบราณ ระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 

ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10-12 

มนีาคม 2552 ซึง่เปน็โครงการทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการทตูสาธารณะ

ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เนือ่งจากไดเ้ปดิโอกาสใหเ้ยาวชน

จากทัง้ภาคกลาง ภาคเหนอื และสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 

และเยาวชนจากกมัพชูาไดท้ำกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิทางวชิาการ

และแลกเปลีย่นประสบการณร์ว่มกนั โดยมกีารเผยแพรก่จิกรรมดงักลา่ว

ผ่านสื่อมวลชนในหลายแขนง  

  

 - โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง และสำนัก

ศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายดำเนนิโครงการ

แลกเปลี่ยนศลิปะอนภุมูภิาคลุม่นำ้โขงจดักจิกรรม “GMS Art sans 

Frontiers 2009” ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้ศิลปินในสาขาต่างๆ ของ

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบไปด้วยจากประเทศ

กัมพูชา ไทย พม่า ลาว เวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี            

(ยูนนาน) ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ

ร่วมสมัย (Contemporary Art) ภายใต้บริบทข้ามวัฒนธรรม                  

(Cross-culture) โดยใชศ้ลิปะของประเทศสมาชกิอนภุมูภิาคลุม่แมน่ำ้

โขง ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัทัง้วฒันธรรมและเผา่พนัธุม์าตัง้แตส่มยั

บรรพบรุษุ เผยแพรผ่ลงานดา้นทศันศลิป์สูส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง 

และสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

เรียนรู้ค่านิยม และจารีตประเพณีของผู้คนในแตล่ะประเทศ ซึง่กอ่

ใหเ้กดิความเชือ่มโยงสายสมัพนัธข์องภมูหิลงัระหว่างเชื้อชาติอย่าง

แน่นแฟ้น  

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Himmaparn 2nd World ณ Singha House สุขุมวิท 21
ซ่ึงกระทรวการต่างประเทศ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ไทยผ่านการแสดงดนตรีและการแสดงด้านวัฒนธรรมไทยในสหรัฐฯ 

ระหว่างวันที่ 6 -29 กันยายน 2552
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 3.2 ความร่วมมือทางวัฒนธรรม 

 ประเทศไทยได้จัดทำความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและด้าน

การทอ่งเทีย่วและกฬีากบัประเทศตา่งๆ เพือ่ใชเ้ปน็กลไกในการกระชบั

ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลต่อ

รฐับาลและประชาชนตอ่ประชาชน อนันำมาซึง่ผลประโยชนใ์นดา้นอืน่ๆ 

ทีส่ำคญั อาท ิการคา้ การลงทนุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการศกึษา

และสงัคม รวมทัง้เปน็การสง่เสรมิภาพลกัษณข์องไทยผา่นกจิกรรม

ความร่วมมือทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมาย  

 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเจรจาความตกลงทาง

วฒันธรรมตา่งๆ มาโดยตลอด โดยในป ี2552 ประเทศไทยไดล้งนาม

ในความตกลง/แผนปฏิบัติการ/พิธีสาร รวม 3 ฉบับ ดังนี้  

 1. ความตกลงระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและสถาบันพลศึกษาและนันทนาการแห่งชาติ

คิวบาว่าด้วยร่วมมือด้านกีฬา ลงนามเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 

 2. แผนปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้นวฒันธรรมระหวา่งกระทรวง

วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการแห่งชาติ       

ว่าด้วยวัฒนธรรมและศิลปะแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง    

ปี พ.ศ. 2552 - 2554 ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552   

 3. พธิสีารวา่ดว้ยความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงวฒันธรรมไทย

กบักระทรวงวฒันธรรมรสัเซยี พ.ศ. 2552 - 2554 ลงนามเมือ่วนัที่ 

18 กันยายน 2552 

 

 

 

 กระทรวงการต่างประเทศได้สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนิน

การดังนี้ 

 4.1 การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนในประเทศ 

  4.1.1 ชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดน การพบปะกับ

นกัจดัรายการวทิยทุีอ่ยูใ่นจงัหวดัชายแดนไทย - ลาว และไดม้กีาร

รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนไทย - ลาว 

โดยมกีจิกรรมพบปะกนัปลีะ 2 ครัง้เพือ่ใหน้กัจดัรายการวทิยไุดม้โีอกาส

รบัทราบขอ้มลูขา่วสาร นโยบายดา้นการตา่งประเทศทีถ่กูตอ้ง รวมทัง้ได้

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งตา่งๆ  กบัขา้ราชการกระทรวงฯ อยา่งใกลช้ดิ  

  4.1.2 ชมรมนกัจดัรายการวทิยชุมุชน สถานวีทิยสุราญรมย์

ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับชมรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนใน

จงัหวดัตามแนวตะเขบ็ชายแดน โดยเริม่จากชายแดนดา้นลาว ไดแ้ก ่

เชยีงราย หนองคาย อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีและไดข้ยายไปยงัชายแดน

ดา้นกมัพชูา ไดแ้ก ่ศรสีะเกษ สรุนิทร ์บรุรีมัย ์ฯลฯ โดยมเีปา้หมาย

เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสาร

นโยบายด้านการต่างประเทศ และสามารถนำรายการของสถานี

วิทยุสราญรมย์ไปเป็นเนื้อหาหลักในการออกอากาศ 

  4.1.3 โครงการจัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุภาคมุสลิม 

ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่3 - 4 สงิหาคม 2552 ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ 

โดยมีนักจัดรายการวิทยุมุสลิมและสื่ออื่นๆ เข้าร่วม 200 คน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

  (1) สร้างเครือข่ายระหว่างกระทรวงฯ กับสื่อมุสลิมจาก

ทัว่ประเทศ รวมถงึผูแ้ทนคณะกรรมการอสิลามทีไ่ดเ้ขา้รว่มการสมัมนา 

โดยในเบื้องต้นเป็นการสร้างความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย  

  (2) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบันโยบายและการดำเนนิตามนโยบาย

ดา้นการตา่งประเทศ โดยเฉพาะนโยบายในการดำเนนิความสมัพนัธ์

กับโลกมุสลิมและการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยสันติวิธี ซึ่งได้ช่วยให้

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินการของ

กระทรวงฯ มากยิ่งขึ้น  

4. การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนภายใน 
และต่างประเทศ 

นายกษิต ภิรมย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  นำคณะพบสื่อมุสลิม  
ในโครงการสัมมนานักจัดรายการภาควิทยุมุสลิมและสื่อมุสลิม ณ วิเทศสโมสร  

กระทรวงการต่างประเทศ  วันที่ 3-4  สิงหาคม 2552 
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  (3) แลกเปลีย่นขอ้มลูและขอ้คดิเหน็ระหวา่งผูแ้ทนระดบัสงู

ของกระทรวงฯ และผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาฯ ซึง่เปน็การเปดิโอกาสให้

ผู้แทนชาวไทยมุสลิมได้แสดงความนึกคิดและความคิดเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมาและเปน็กนัเอง ในสว่นของผูเ้ขา้รว่มการสมัมนากไ็ดร้บั 

ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการของกระทรวงฯ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมและโลกมุสลิม ซึ่งทำให้เกิดความ

เข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงฯ มากยิ่งขึ้น  

  

 

	 4.2	การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศ 

        กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง

เครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 

กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

อาทิ 

   

 

	 4.2.1	 โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนกับสื่อมวลชนต่าง

ประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิโครงการแลกเปลีย่นกบั

สือ่มวลชนในลกัษณะเหยา้-เยอืน กบัประเทศตา่งๆ เปน็ประจำทกุป ี 

โดยในป ี2552 ไดม้กีารแลกเปลีย่นการเยอืนกบัสำนกัขา่วซนิหวัของจนี

และสือ่มวลชนสงิคโปร ์นอกจากนี ้ในป ี2552 กระทรวงการตา่งประเทศ 

ไดเ้ดนิทางไปหารอืกบักระทรวงการตา่งประเทศและสือ่มวลชนในกาตาร์

และสหราชอาณาจกัร ไดแ้ก ่Al Jazeera ,Qatar News Agency , BBC, 

The Economist และ Financial Times ตลอดจนสือ่มวลชนสงิคโปร์ 

ได้แก่ CNBC Asia, The Strait Times, Channel NewsAsia และ 

Thomson Reuters เพื่อเปิดโลกทัศน์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมยัใหมแ่ละสือ่ใหมม่าใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการทำงาน รวมทัง้การใช้

โอกาสการพบหารือชี้แจงสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยแกห่นว่ยงานผูร้บัทกุแหง่ ซึง่เปน็ประโยชนแ์ละเปน็ชอ่งทาง 

ในการชี้แจงทำความเข้าใจประเด็น/ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย  

  4.2.2	 โครงการเชิญสื่อมวลชนมุสลิมเยือนประเทศไทย	

กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญสื่อมวลชนจำนวน 15 คน

4 ประเทศในตะวันออกลาง รวมทั้งจากสถานี   Al Jazeera ภาค

ภาษาอาหรบัประจำภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ โดยหัวข้อการ

ประชาสัมพันธ์จะเน้นที่ภาพลักษณ์ด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อตุสาหกรรมอาหารฮาลาล และการทอ่งเทีย่ว 

พร้อมทั้งสอดแทรกประเด็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงโดยสันติ

วิธีของรัฐบาล นอกจากนี้ สื่อมวลชนมุสลิมยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์

นายกรฐัมนตร ี รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ ผอ.ศอบต. 

ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งได้พบกับประชาชน 

นักธุรกิจ อาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชนไทย และ NGO 

 

 

 

 5.1	การบริการข้อมูลแก่เอกชนและประชาชน 

 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลแก่

เอกชนและประชาชน ดังนี้ 

  

5. การบริการข้อมูลแก่เอกชนและประชาชนและ
การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงฯ

นายกษิต	ภิรมย์		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ		นำคณะพบสื่อมุสลิม		
ในโครงการสัมมนานักจัดรายการภาควิทยุมุสลิมและสื่อมุสลิม	ณ	วิเทศสโมสร		

กระทรวงการต่างประเทศ		วันที่	3-4		สิงหาคม	2552	
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เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ   

 เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) เป็น

ช่องทางหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ตลอดจนรายละเอียดเกี่ ยวกับการต่างประเทศไทยในแง่

ประวัติศาสตร์และบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ทกุทา่นในลกัษณะของขอ้มลูสว่นตวัและสนุทรพจนข์องแตล่ะบคุคล 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ได้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย

ตา่งประเทศของไทยทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชนในชว่งทีผ่า่นมา 

อาท ิ การประชมุอาเซยีน การประชมุสดุยอดอาเซยีนในวาระตา่งๆ 

การเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีต่างประเทศหรือการ

ให้การต้อนรับแขกต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ต่างประเทศตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดแถลงข่าวของ

นายกรัฐมนตรีในต่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนิน

นโยบายตา่งประเทศของไทย นอกจากนี ้ เวบ็ไซตก์ระทรวงฯ มพีืน้ที่

สำหรบัเสนอความคบืหนา้การดำเนนินโยบายเศรษฐกจิไทย การดำเนนิ

การทูตเชิงวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมและการดำเนินการของ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะทูตถาวรของไทย 

ใน 80 กวา่แหง่ทัว่โลก ทัง้นี ้จากการสำรวจพบวา่เวบ็ไซตก์ระทรวงฯ  

เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการเปิดชมมากเป็นอันดับสูงสุดของเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยงานราชการทัง้หมด เนือ่งจากเวบ็ไซตม์กีารปรบัปรงุตลอดเวลา

เพือ่ใหท้นัสมยั และเปน็ทีน่า่สนใจ และเขา้ถงึไดง้า่ย โดยในป ี2552 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 7,000,000 คน  

 กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศไดจ้ดัใหม้เีวบ็ไซต ์www.mfa.go.th/business เพือ่ใหข้อ้มลู

และขา่วสารดา้นเศรษฐกจิทีน่า่สนใจแกน่กัธรุกจิและผูป้ระกอบการไทย

ทีป่ระสงคจ์ะตดิตอ่ธรุกจิการคา้กบัตา่งประเทศ โดยมคีอลมันย์อดนยิม 

คอื “บวัแกว้บรกิารธรุกจิไทย” ซึง่รวบรวมขา่วสารชอ่งทางธรุกจิไทย

ในตา่งแดน ขา่วประชาสมัพนัธ ์ฐานขอ้มลูบรษิทัตา่งประเทศทีส่นใจ

สนิคา้ไทย ตามทีไ่ดร้บัรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุ

ใหญไ่ทยทัว่โลก พรอ้มกนันัน้ ผูเ้ขา้เยีย่มชมยงัสามารถสบืคน้รายละเอยีด

เกีย่วกบัความตกลงทางเศรษฐกจิทีส่ำคญัๆ ระหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ไทยเป็นสมาชิก เช่น 

ACMECS, APEC, BIMSTEC, IMT-GT เป็นต้น การนำเสนอข้อมูล

ผา่นเวบ็ไซตด์งักลา่วชว่ยใหน้กัธรุกจิและผูป้ระกอบการไทย ตลอดจน

บคุคลทัว่ไป สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย สะดวก และรวดเรว็ ซึง่ที่ 

ผา่นมามผีูใ้หค้วามสนใจเขา้เยีย่มชมในเดอืนตลุาคม 2552 จำนวน

ทัง้สิน้ 7,187 ราย มจีำนวนหนา้ทีถ่กูเปดิอา่นรวมทัง้หมด 69,355 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพหน้าเว็บไซต์กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (www.mfa.go.th/business) และ link ไปยังเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย



111รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

กา
รท

ูตส
าธ

าร
ณ
ะ 

กา
รป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 
แล

ะก
าร

เส
ริม

สร
้าง

ภา
พล

ักษ
ณ
์ขอ

งป
ระ

เท
ศไ

ทย
  

  

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย (BIC) 

 สำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะลึกข้อมูล

ของประเทศตา่ง ๆ ทัง้ทีเ่ปน็ตลาดหลกัและตลาดใหมข่องไทย สามารถ

เขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์Business Information Centre (BIC) ของสถาน

เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญไ่ทยในตา่งประเทศ ซึง่จดัตัง้ขึน้

โดยเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจการค้ากับประเทศ

ตา่ง ๆ เปน็รายประเทศ โดยขณะนีม้เีวบ็ไซต ์BIC เปดิใหบ้รกิารแลว้

ทัง้หมด 28 แหง่จากทัว่ทกุภมูภิาคของโลก (เขา้เยีย่มชมโดยตรง หรอืใช ้

link ทีร่วบรวมไวใ้หผ้า่นเวบ็ไซต ์www.mfa.go.th/business) รวมทัง้

เว็บไซต์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ภาคเอกชนไทยอีก 2 เว็บไซต์ คือ 

เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยใน

ประเทศจีนรวม 8 แห่ง (www.thaibizchina.com) และเว็บไซต์

ของคณะผูแ้ทนไทยประจำประชาคมยโุรป (www.thaieurope.net) 

 5.2 การประชาสมัพนัธโ์ครงการหรอืกจิกรรมของกระทรวงฯ 

 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์

โครงการหรือกิจกรรมของกระทรวงฯ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้  

 สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย การผลติสารคดสีัน้

รายการ “การทตูเพือ่ประชาชน” ความยาว 2 นาท ีออกอากาศทาง

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และออกอากาศในช่วงเวลาข่าว

ภาคเชา้ และภาคคำ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธง์านของกระทรวงฯ 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ในมิติต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย 

 สถานวีทิยสุราญรมย์  ออกอากาศทางช่อง AM 1575 KHz 

ออกอากาศสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 7 รายการ รวมทั้งหมด     

35 รายการ / สปัดาห ์มคีลืน่ความถีส่ง่ไปไดท้ัง้ในพืน้ทีป่ระเทศไทย

และกระจายไปถึงประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศ

เพือ่นบา้น ทัง้นี ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปน็พืน้ทีท่ีม่คีนรูจ้กัสถานี

วิทยุสราญรมย์มากที่สุด และเป็นภาคที่มีผู้รับฟังมากที่สุด 

 สือ่สิง่พมิพ ์โดยในปงีบประมาณ 2552 กระทรวงการตา่งประเทศ

ไดป้ระชาสมัพนัธก์จิกรรมของกระทรวงฯ ผา่นสือ่สิง่พมิพต์า่งๆ ดงันี้ 

 - กระทรวงฯ ได้จัดทำ Press Release เกี่ยวกับการดำเนิน

นโยบายตา่งประเทศในดา้นตา่งๆ เพือ่สง่ใหก้บัสือ่มวลชน สถานศกึษา 

และผูท้ีส่นใจ รวม 604 ฉบบั และไดจ้ดัทำ Mailing List สำหรบัการ

ส่งข่าวสารนิเทศและสำเนาเสียงจากรายการวิทยุและ Scoop ให้

ความรูด้า้นการตา่งประเทศแบบสัน้ๆ ทาง e-mail ใหผู้ท้ีส่มคัรเปน็

เครอืขา่ยทกุวนั ในปจัจบุนั มรีายชือ่ใน mailing list เปน็สือ่มวลชน

ทัง้ไทยและตา่งประเทศประมาณ 150 สำนกัขา่ว และเปน็รายบคุคล

กว่า 100 ราย 

 - ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่บทความ 

“คนไทยใต้ฟ้ากว้าง” และบทความ “สะเก็ดข่าวรอบโลก” ลงใน

หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิสเ์ปน็ประจำทกุสปัดาหใ์นฉบบัประจำวนัอาทติย์ 

รวมเปน็บทความ “คนไทยใตฟ้า้กวา้ง” 52 ชิน้ “สะเกด็ขา่วรอบโลก” 

52 ชิน้ มเีนือ้หาสาระเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธก์ารดำเนนิงานของ

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ  

โดยเฉพาะในดา้นการรกัษาและสง่เสรมิผลประโยชนแ์หง่ชาตดิา้นตา่งๆ 

และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ข่าวกิจกรรมที่ สอท. / สกญ. 

จดัรว่มกบัชมุชนชาวไทยในตา่งประเทศ ขา่วสารการกงสลุ และขอ้มลู

เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการของกระทรวงฯ ที่น่าสนใจบาง

ประการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของ

สาธารณชน 

 - นอกจากนีย้งัไดป้ระชาสมัพนัธใ์นหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ 

มตชิน และเดลนิวิส ์ เพือ่ลงบทความเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องไทย

กบัมติรประเทศ บทบาทของประเทศไทยในการรกัษาสนัตภิาพของ

สหประชาชาต ิสทิธมินษุยชนของอาเซยีน และระเบยีบขอ้บงัคบัของ

กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง    

 สถานเีคเบิล้ทวีทีอ้งถิน่ กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิ

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น โดยการผลิต

ละครสั้นเรื่อง “ฉนันีแ่หละ...นายบญุถงึ คงด ี นกัการทตู” เพือ่ให้

ประชาชนในภมูภิาคตา่งๆ เขา้ใจถงึความเกีย่วขอ้งและความสำคญั

ของการตา่งประเทศต่อปากท้องและโอกาสของประชาชน และเพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกำหนดและดำเนิน

นโยบายการต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความรู ้ ข้อแนะนำ                  

คำตักเตือน ประชาชนเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางไป              

ตา่งประเทศ การทำงานของกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต สถาน

กงสุลใหญ่ และคณะทูตถาวรของไทยในต่างประเทศ  
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 6.1 การประชาสัมพันธ์ 

 ตามที่ประเทศไทยได้ได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปลายปี 2552 รวมระยะเวลา  

1 ปีครึ่ง ซึ่งการดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงการเป็นเจ้าภาพใน

การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จำนวน 3 ครั้ง 

และการจดัประชมุเกีย่วเนือ่งตา่งๆ ซึง่เปน็โอกาสใหไ้ทยมบีทบาทนำ

ในการกำหนดทศิทางในอนาคตของอาเซยีน และมสีว่นชว่ยเสรมิสรา้ง

สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

 กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญต่อการ

ประชาสมัพนัธก์ารเปน็เจา้ภาพการประชมุ สดุยอดอาเซยีน และการ

ประชมุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เปน็การสรา้งความตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบั

บทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน และให้ประชาชนเห็นถึง

ความสำคัญของอาเซียนว่ามีบทบาทต่อประชาคมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละตอ่ประชาคมโลก โดยไดก้ำหนดเปา้หมายหลกั

ของการประชาสัมพันธ์ไว้ 2 ประการ ได้แก่  

 (1) การทำใหค้นไทยมคีวามรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนกวา้งและลกึขึน้

กวา่เดมิ เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มในการเปน็เจา้ภาพการประชมุและ

กิจกรรมต่างๆ 

 (2) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยและอาเซียน รวมถึง

การส่งเสริมความเป็นไทย (Thainess) สู่สายตาชาวโลก 

 เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้ กระทรวงการตา่งประเทศ 

ไดด้ำเนนิการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัอาเซยีนและบทบาทของไทยใน

ฐานะประธานอาเซียนโดยการดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โดยดำเนินการร่วมกับกรม

ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล / ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนเป็น

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ รวมถงึภาษาประเทศเพือ่นบา้น ในรปูแบบ

ของสปอต บทความ สารคด ีรายงานขา่ว และสมัภาษณพ์เิศษ อยา่ง

ต่อเนื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยดำเนินการร่วมกับ

กรมประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร ่สปอตโฆษณาการเปน็ประธานอาเซยีน

ของไทย 3 รูปแบบ และสารคดีเชิงข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทศันแ์หง่ประเทศไทย ชอ่ง 11 นอกจากนี ้กรมสารนเิทศไดว้า่จา้ง

บรษิทัเอกชนจดัทำสปอตโฆษณาอาเซยีนอกี 1 ชดุ เพือ่ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  

 การประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่นอกบา้น (สือ่กลางแจง้) โดยดำเนนิ

โครงการผลติและตดิตัง้สือ่นอกบา้น ในรปูโปสเตอร ์ปา้ยผา้ ธงญีปุ่น่ 

ปา้ยโฆษณาขนาดใหญ ่ปา้ยโฆษณาขา้งรถยโูรประจำทาง ปา้ยโฆษณา

หลงัรถแทก็ซี ่ปา้ย light box ทีท่า่อากาศยาน โฆษณาบนรถไฟฟา้ 

โฆษณาบนรถไฟใต้ดิน โฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ LED หน้า

ศูนย์การค้าและตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ  

 การประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่สิง่พมิพ ์โดยดำเนนิการจดัทำคูม่อื

ประชาสัมพันธ์อาเซียน (นานาสาระเกี่ยวกับอาเซียน) เพื่อให้ข้อมูล

สารัตถะภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สำหรับ

ผู้สื่อข่าวและผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

และลงพมิพบ์ทความเรือ่ง “มารูจ้กัอาเซยีนกนัเถอะ” ทางหนงัสอืพมิพ์

เดลินิวส์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการ 

และความร่วมมือต่างๆ ภายใต้กรอบของอาเซียน ในช่วงระหว่าง

วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2551 (16 ครั้ง)  

 6.2 การอำนวยความสะดวกสื่อมวลชน 

 นอกจากการดำเนินการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น 

กระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดัตัง้ศนูยข์า่วการประชมุฯ เพือ่อำนวย

ความสะดวกใหแ้กส่ือ่ในประเทศและตา่งประเทศจากกวา่ 200 สำนกัขา่ว

ทัว่โลกทีเ่ดนิทางไปทำขา่วการประชมุฯ ทัง้นี ้ ศนูยข์า่วจะใหบ้รกิาร

ศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน Host Broadcaster บริการ

ภาพขา่วเพือ่เผยแพรท่างสถานโีทรทศัน ์ รวมถงึการใหบ้รกิารภาพนิง่

ให้แก่สื่อมวลชนและสำนักข่าวที่สนใจและมีความจำเป็นจำต้องใช้

ภาพถ่ายในวาระต่างๆ ของการประชุม ตลอดจนออกแถลงข่าว

ผลการประชุมต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน  

 

 

6. การประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวก 
สื่อมวลชนในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน 
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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การทูตเพื่อประชาชน  
การคุมครองดูแลผลประโยชน

คนไทยในตางประเทศ

8
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การทูตเพื่อประชาชน /  
การคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 

บทที่ 8 

 กระทรวงการตา่งประเทศมุง่บรกิารและอำนวยความสะดวก

แกป่ระชาชนไทยทัง้ในประเทศและในตา่งประเทศ สำหรบังานดา้น

การกงสลุทีป่ระชาชนจำนวนมากไดร้บับรกิาร ไดแ้ก ่บรกิารดา้นหนงัสอื

เดินทาง งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  

งานตรวจลงตรา และงานสัญชาติและนิติกรณ์ นอกจากนั้น ยังจัด

ให้มีการจดัการเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร โดยรายละเอยีดและการ

บรกิารดา้นตา่งๆ ดงักลา่ว มดีงันี ้

 

  

 

 บริการหนังสือเดินทางแบ่งเป็นการออกหนังสือเดินทาง

ภายในประเทศ การออกหนงัสอืเดนิทางในตา่งประเทศ การใหบ้รกิาร

บันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง การให้บริการของหน่วยหนังสือ

เดนิทางเคลือ่นที ่และการใหบ้รกิารอืน่ๆ รวมทัง้การเปดิสำนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทางในสว่นภมูภิาคเพิม่เตมิ เพือ่การอำนวยความสะดวก

แกป่ระชาชน โดยการใหบ้รกิารแตล่ะประเภท มรีายละเอยีด ดงันี ้

 1.1 การให้บริการหนังสือเดินทางภายในประเทศ 

 สถติกิารใหบ้รกิารหนงัสอืเดนิทางภายในประเทศ จำแนกตาม

ประเภทของหนังสือเดินทางได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 

 

 

 

 

และสถิติการให้บริการหนังสือเดินทางที่จำแนกตามสถานที่ให้

บริการทำหนังสือเดินทาง มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริการหนังสือเดินทาง 
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 1.2 บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ 

 การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ของการให้บริการที่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มดำเนินการมาเป็น

เวลานานแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเพื่อประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งสำนักงาน

ปกต ิและเปน็พืน้ทีท่ีป่ระชาชนเดนิทางไปยงัสำนกังานปกตยิากลำบาก 

นอกจากนี้ยังจัดให้บริการเคลื่อนที่ตามคำขอของส่วนราชการที่

สำคญั ปลีะประมาณ 30 ครัง้ เพือ่อำนวยความสะดวกแกป่ระชาชน

อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีงบประมาณ 2552 กระทรวงการต่าง

ประเทศไดส้ง่หนว่ยเคลือ่นทีอ่อกไปใหบ้รกิารรวม 27 ครัง้ มผีูใ้ชบ้รกิาร

ทั้งสิ้น 48,385 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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 อนึ่ง กระทรวงฯ ได้ส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้

บริการประชาชนในต่างจังหวัด และที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง

สม่ำเสมอทุกปี เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้ความ

สะดวกและดแูลประชาชนอยา่งทัว่ถงึ ไมเ่วน้แมแ้ตใ่นจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้รวมทัง้ใหค้วามรว่มมอืแกก่รมการศาสนา ในการออกหนงัสอื

เดินทางฮัจญ ์ โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่าทั่วไปเหลือ

เพยีง 400 บาท สำหรับประชาชนไทยเชื้อสายมุสลิม ที่มีกำหนด

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 

จังหวัดที่มีผู้ใช้บริการของหน่วยเคลื่อนที่มากที่สุด อันดับ 1-10  

ในรอบปีงบประมาณ 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 การเปดิสำนกังานหนงัสอืเดนิทางเพิม่เตมิในสว่นภมูภิาค 

 การเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางเพิ่มเติมในส่วนภูมิภาค 

เป็นอีกภารกิจ ที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ เพื่อ

กระจายการให้บริการออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยใน

ปงีบประมาณ 2552 ไดเ้ปดิสำนกังานหนงัสอืเดนิทางในสว่นภมูภิาค

เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ที่พิษณุโลก ยะลา และภูเก็ต ปัจจุบันมี

สำนักงานที่พร้อมให้บริการในส่วนภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 4 แหง่ ภาคใต ้4 แหง่  รวมทัง้สิน้ 10 แหง่ 

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการ ได้แก่ การย้าย

ที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา จากอาคารศาลากลาง

จังหวัดหลังเก่า ไปยังอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  

ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณศาลากลาง และมพีืน้ทีใ่หบ้รกิารกวา้งขวางมากกวา่

เดิม และการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครสวรรค์  

 1.4 การให้บริการหนังสือเดินทางในต่างประเทศ  

 กระทรวงการต่างประเทศได้ให้บริการรับคำร้องขอหนังสือ

เดนิทางแกป่ระชาชนทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ โดยใหย้ืน่คำรอ้งขอหนงัสอื

เดนิทางผา่นสถานเอกอคัรราชทตู และสถานกงสลุใหญต่า่งๆ ทัว่โลก 

โดยสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ได้ส่งคำร้องเข้ามา

ผลติเลม่ทีก่รมการกงสลุ และสง่เลม่หนงัสอืเดนิทางกลบัไปยงัสถาน

เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทางถุงเมล์การทูต จำนวน

รวม 73,015 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การให้บริการหนังสือเดินทางในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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การออกหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ   

ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 

 

 

 

\ 

 1.5 บริการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง 

 การให้บริการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนในหนังสือเดินทาง 

เชน่ การแกไ้ขชือ่-นามสกลุ/เพิม่หนา้วซีา่ โดยไมป่ระสงคจ์ะทำหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม ่ในปทีีผ่า่นมามผีูใ้ชบ้รกิารทัง้สิน้ 36,074 ราย  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที ่             

ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศปีละ 2-3 พันราย โดยกลุ่ม

ปัญหาสำคัญไดแ้ก ่แรงงาน ลกูเรอืประมง และหญงิไทยทีถ่กูหลอก

ไปค้าประเวณีในต่างประเทศ โดยมีการดำเนินการสำคัญที่

ดำเนินการตั้งแต่ตน้ปี 2552 ดังนี้ 

 2.1 การจัดตั้งคณะทำงานด้านประมง   

 ปัญหาเรือประมงไทยถูกจับกุมในน่านน้ำต่างประเทศนับวัน

ก็จะยิ่งมีแนวโน้มซับซ้อนขึ้น และเป็นปัญหาเกี่ยวพันกับชีวิตความ

เปน็อยูข่องประชาชนจำนวนมาก กระทรวงการตา่งประเทศจงึไดต้ัง้

คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านประมง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมประมง กองทัพเรือ กองบังคับการ

ตำรวจนำ้ กรมการขนสง่ทางนำ้และพาณชิยนาว ี และหนว่ยงานใน

กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในการรวบรวม

ข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ

เรือและลกูเรอืประมงไทยอยา่งมปีระสทิธภิาพ คณะทำงานฯ ไดจ้ดั

ประชมุไปแลว้ 3 ครัง้ เมือ่วนัที ่24 เมษายน วนัที ่ 3 กรกฎาคม และ   

วนัที ่28 กนัยายน 2552 ตามลำดบั ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณา

ร่างบทบาทหน้าท่ี (TOR) และแนวปฏบัิติ  (SOP) ของหน่วยราชการ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่   

ที่มีชาวประมงไทยถูกจับด้วย      

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

  

2. การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เยี่ยมและพบปะแรงงานไทยที่กาตาร์ 

ระหว่างการเยือนกาตาร์อย่างเป็นทางการ 
วันที่ 4 - 6 กรกฏาคม 2552 
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 2.2 การจัดทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ใน

ต่างประเทศ 

 กระทรวงการตา่งประเทศไดห้ารอืกบักระทรวงพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย ์ในการจดัตัง้ทมีสหวชิาชพีเพือ่ชว่ยเหลอื

คนไทยทีต่กทกุขไ์ดย้ากในตา่งประเทศ โดยจะจดัใหม้หีอ้งปฏบิตังิาน

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในลักษณะ one-stop service นับตั้งแต่

เมื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ช่วยส่งกลับ การรับตัวที่

สนามบนิ การชว่ยเหลอืสง่กลบัภมูลิำเนา การชว่ยฟืน้ฟอูาชพี ฯลฯ 

โดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่ให้แล้วตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กำลังเตรียม

แบบห้อง โดยมีกำหนดเปิดใช้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2552 

   

   

 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงฯ เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การ

ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของชุมชนไทย การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ

และความรู้ และการส่งเสริมให้ชุมชนไทยอยู่ในสังคมท้องถิ่นอย่าง

มีศักดิ์ศรีและมีตัวตน   

  ในปนีี ้กระทรวงการตา่งประเทศไดส้นบัสนนุงบประมาณ

ให้กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ

ดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชนไทย 

รวมทั้งได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดคณะจิตแพทย์เดินทางไปอบรม

ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนแก่

อาสาสมัครและแกนนำคนไทยในประเทศ ที่มีชุมชนไทยหนาแน่น 

อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี 

ไต้หวัน นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้สนับสนุน

งบประมาณใหก้ระทรวงแรงงาน กระทรวงวฒันธรรม และสำนกังาน

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั สำหรบัการดำเนนิ

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อคนไทยในต่างประเทศอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับนักศึกษาไทยและคนไทยในอียิปต์  

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันจัดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2552 

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
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นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อลูกช้างไทยตัวแรกที่เกิดเกิดที่สวนสัตว์ทารองก้า  
ณ นครซิดนีย์ ในระหว่างงาน Mini Thai Festival เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบชุมชนไทยในอียิปต์ 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบอร์มิงแฮม  

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 
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 นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูผา่นสือ่ประชาสมัพนัธร์ปูแบบตา่งๆ 

ซึ่งดำเนินการอยู่เป็นประจำแล้ว กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่ม

จัดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ไปพบปะให้ความรู้กับประชาชนใน

ภมูภิาคตา่งๆ เพือ่ใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละจำเปน็สำหรบั

การเตรียมตัวที่ถูกต้องก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดย

อาศยัขอ้มลูและประสบการณจ์รงิของเจา้หนา้ทีท่ีเ่คยปฏบิตังิานดา้น

กงสลุในตา่งประเทศเปน็ขอ้มลูตวัอยา่ง ทัง้นีต้ัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2552 

เปน็ตน้มา นอกจากนีก้ระทรวงฯ ยงัไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูฯ้ ในหลาย

จงัหวดั ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่เชยีงราย ลำปาง ลำพนู พะเยา นครพนม 

บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี  หนองคาย อุดรธานี และชลบุรี 

โดยร่วมมือกับแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมจังหวัด NGOs และ

สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ซึง่กระทรวงฯ มแีผนทีจ่ะดำเนนิโครงการ

อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีม่แีรงงานไทยเดินทางไปทำงานใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก       

 โดยที่เห็นกันอยู่ว่าปัญหาแรงงานในต่างประเทศส่วนหนึ่ง 

มาจากการขาดการเตรียมตัวที่ดี ในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศ

จึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินโครงการนำร่อง 

ดว้ยการจดัการอบรมและพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยแบบครบวงจร 

โดยการให้ความรู้ทั้งด้านกฎระเบียบ สภาพชีวิตความเป็นอยู่และ

การสอนภาษาของประเทศปลายทางกอ่นออกเดนิทาง โดยเริม่โครงการ

แรกกับแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

และจกัไดน้ำผลการดำเนนิโครงการสง่ใหก้ระทรวงแรงงาน พจิารณา

ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

4.  การให้ความรู้ / เตรียมความพร้อม 
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 

แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ข่าวสารรายเดือนของกรมการกงสุล
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 กระทรวงการต่างประเทศได้สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ

ตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว 3 เดือน ตั้งแต่

วันที่ 5 มีนาคม 2552 และต่อมาได้ขยายเป็น 1 ปี จนถึงวันที่    

4 มีนาคม 2553 จากการประเมินการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วง 

3 เดอืนแรก พบวา่มนีกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตไิปขอรบัการตรวจลงตราที่

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 47 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังขอให้สถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หามุมมองที่น่าสนใจเพื่อ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวไทยให้มากขึ้นด้วย   

 

   

 กระทรวงการต่างประเทศมีแผนที่จะยกระดับสำนักงาน

หนังสือเดินทางฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการด้านกงสุลอื่น ๆ ให้

ครบวงจรมากขึ้น อาทิ งานรับรองเอกสาร งานช่วยเหลือคุ้มครอง

คนไทย การชว่ยเปน็ทีป่รกึษาดา้นพธิกีารและชว่ยประสานงานดา้น

ต่างประเทศให้กับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่าและมาเลเซีย รวมทั้งการเป็นองค์ความรู้

ด้านต่างประเทศให้กับชุมชน   

 

5. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

6. การขยายการบริการด้านกงสุล 
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
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นโยบายความรวมมือ
และความรวมมือของไทย

กับตางประเทศ

9
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นโยบายความร่วมมือและความร่วมมือของไทยกับต่างประเทศ 
บทที่ 9 

	 ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่มีความก้าวหน้า

ระดบัหนึง่	 ไดป้รบัเปลีย่นบทบาทจากประเทศผูร้บัเปน็ผูใ้หค้วามรว่มมอื

เพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศแกป่ระเทศกำลงัพฒันาตา่ง	ๆ	ทัง้ใน

ภมูภิาคเอเชยีและนอกภมูภิาค	 โดยมสีำนกังานความรว่มมอืเพือ่การ

พฒันาระหวา่งประเทศ	(สพร.)	เปน็เครือ่งมอืในการดำเนนิงานความ

รว่มมอืเพือ่การพฒันากบัประเทศ	ตามพระราชกฤษฎกีา	พ.ศ.	2547 

ที่กำหนดภารกิจของ	สพร.	ในการจัดทำแผนและบริหารงานความ

รว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ	 ทัง้ในกรอบทวภิาคแีละพหภุาคี

ในภมูภิาคตา่งๆ	รวมทัง้การประสานและใหบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบัความรู้

และผลงานการพัฒนานอกจากนี้	คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

สำนักงานฯ	 เป็นหน่วยประสานงานหลัก	(Focal	Point)	 ด้านการ

พฒันาทรพัยากรมนษุยข์องกรอบความรว่มมอืตา่งๆ	 เชน่	ACMECS 

(The	Ayeyawady	-	Chao	Phraya	-	Mekong	Economic	

Cooperation	Strategy)	GMS	(Greater	Mekong	Subregion)	

BIMSTEC	(Bay	of	Bengal	Initiative	for	Multi-Sectoral	Technical 

and	Economic	Cooperation)	 และ	IMT	-	GT	(Indonesia	-	

Malaysia	-Thailand	Growth	Triangle)	เป็นต้น	

	 สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ดำเนินงานความร่วมมือตามนโยบายด้านการต่างประเทศของ

รฐับาลในการสง่เสรมิและพฒันาความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น  

ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย	 การมีบทบาทในองค์กร

ระหวา่งประเทศ	โดยเฉพาะเวทสีหประชาชาตแิละองคก์รระดบัภมูภิาค

ตา่งๆ	การกระชบัความรว่มมอืและความเปน็หุน้สว่นทางยทุธศาสตร์

กับประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก	โดยภารกิจ

หลักของสำนักงานฯ	คือ	การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	และ

ความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา	 ซึ่งจะได้กล่าวใน

รายละเอียดต่อไป	

 

ผลการดำเนินงานในปี 2552  

 

 

 ในปี	 2551	 คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิและวชิาการกบัตา่งประเทศ	 ซึง่มรีฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การต่างประเทศเป็นประธาน	 และมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนเป็นกรรมการได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ความ

รว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศของไทย	 พ.ศ.	2550	-	2554 

และยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ

ไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น	พ.ศ.	2551-2554	คอื	ไทยกบั	สปป.	ลาว 

ไทยกบักมัพชูา	ไทยกบัพมา่	และไทยกบัเวยีดนาม	รวมทัง้ยทุธศาสตร์

ความรว่มมอืฯ	 ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้นการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ของ	ACMECS	 ซึ่ง	 สพร.	 ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

ความรว่มมอืเพือ่การพฒันา	ในป	ี2552	สำนกังานฯ	กำลงัจดัทำรา่ง

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	 อีก	2	 ฉบับ	 คือ	 ไทยกับ

แอฟรกิา	และไทยกบัเอเชยีกลาง	พ.ศ.	2552-2554	ซึง่คาดวา่	จะเสรจ็

เรียบร้อยในอีกไม่นานนี้	

  

1. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
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	 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือข้างต้นได้กำหนดสาขาความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	 โดยเน้นสาขาที่ไทย

มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า	 ไทยมี

แนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	Practice)	 รวมทั้งมีความพร้อมในการให้

ความช่วยเหลือทั้งในด้านบุคลากร	 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ

สะดวก	 รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่รับความ

ชว่ยเหลอื เชน่	การเกษตร	การศกึษา	สาธารณสขุ	การพฒันาสงัคม	

การจดัการภาครัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เป็นต้น	

 

 

 2.1 ความร่วมมือทวิภาคี 

  2.1.1 การให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

	 	 ประเทศเพื่อนบ้านเป็นกลุ่มประเทศที่ไทยให้ความ

สำคญัลำดบัแรกในการใหค้วามชว่ยเหลอื	 โดยมกีจิกรรมในรปูแบบ

ตา่งๆ	คอื	โครงการ	ทนุศกึษา	ทนุฝกึอบรม/ดงูาน	การสง่ผูเ้ชีย่วชาญ

ไปปฏบิตังิาน	และการจดัหาวสัดอุปุกรณ	์รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ	ตามที่

ไดม้กีารประชมุตกลงกนั	โดยผลการดำเนงิานในป	ี2552	สรปุไดด้งันี	้

  สปป.ลาว	สบืเนือ่งจากการไปเยอืน	สปป.ลาว	อยา่งเปน็

ทางการของนายกรัฐมนตรี	 (นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ)	 ที่ได้แสดง

เจตนารมณจ์ะใหค้วามรว่มมอืทางการศกึษาแก	่สปป.ลาว	และจาก

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว	 ครั้งที่	14	 ระหว่าง

วนัที	่9	-	11	ธนัวาคม	2551	ทีท่ัง้สองฝา่ยเหน็ชอบทีจ่ะพฒันาความ

รว่มมอืทางวชิาการไทย-ลาวในลกัษณะแผนงาน	(Program-	based 

approach)	 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปฏญิญาเวยีงจนัทน	์และเพือ่บรูณาการ

ความรว่มมอืทางวชิาการไทย	-	ลาว	ใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลในการดำเนนิงาน

ร่วมกัน	 ในปี	2552	สำนักงานฯ	จึงได้จัดทำแผนงานความร่วมมือ

ทางวิชาการด้านการศึกษาลาว-ไทย	พ.ศ.	2553-2555	ขึ้น	ขณะนี้

อยู่ระหว่างการจัดประชุมร่วมหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่

เกีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาแผนปฏบิตักิารภายใตแ้ผนงานดงักลา่ว	ซึง่หาก

เหน็ชอบรว่มกนัแลว้	 จะไดม้กีารลงนามบนัทกึความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่ง 

สพร.	และสถาบนัการศกึษาสำหรบัการดำเนนิงานโครงการตอ่ไป 

  ในป	ี2552	มกีารดำเนนิโครงการใน	สปป.ลาว	11	โครงการ 

เปน็โครงการดา้นเกษตร	สาธารณสขุ	และการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	

เช่น	 โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต	โครงการ

ผลติสือ่การเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนกิสร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

โครงการพฒันาการเลีย้งปลาในเขตชนบทแขวงจำปาสกัและเซกอง 

โครงการปอ้งกนัโรคสตัวใ์น	5	แขวงภาคใตข้อง	สปป.ลาว	โครงการ

พฒันาเกษตรและปา่ไมเ้ขตโพนทอง	 เมอืงเวยีงคำ	แขวงหลวงพระบาง 

โครงการสง่เสรมิการปลกูขา้วโพดหวานและถัว่ลสิง	 เพือ่ผลติเปน็สนิคา้

ในแขวงเวยีงจนัทน	์โครงการปรบัปรงุระบบการใหบ้รกิารสาธารณสขุ

ในเขตโพนโฮง	และโครงการพฒันาโรงพยาบาลแขวงบอ่แกว้	เปน็ตน้ 

 	 สำหรบัการดำเนนิงานดา้นทนุ	ในปทีีผ่า่นมา	รฐับาลไทย

ไดอ้นมุตัทินุการศกึษาระดบัปรญิญาโทใหแ้กเ่จา้หนา้ทีจ่าก	 สปป.ลาว 

รวมจำนวน	175	ทนุ	และทนุฝกึอบรม/ดงูานจำนวน	419	ทนุ	โดยมี

ผูร้บัทนุทีอ่ยูร่ะหวา่งการศกึษาในสถาบนัการศกึษาของไทย	 จำนวน 

164	คน	และจะสำเร็จการศึกษาในปี	2552	จำนวน	55	คน		

  กัมพูชา	 ในปี	2552	มีการดำเนินโครงการ	4	 โครงการ	

โดยเปน็โครงการพฒันาทรพัยากรมนษุย	์ดา้นการแพทย	์พฒันาฝมีอื

แรงงาน	 ไดแ้ก	่ โครงการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนภาษาไทย 

โครงการจดัตัง้สถานแรกรบัเหยือ่การคา้มนษุยแ์ละกลุม่เสีย่ง	ณ	จงัหวดั

บนัเตยีเมยีนเจย	โครงการพฒันาบคุลากรการ	แพทยข์องโรงพยาบาล

ในจงัหวดัเกาะกงและจงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย	และโครงการศนูยพ์ฒันา

ฝีมือแรงงาน		

	 	 ในด้านทุน	 รัฐบาลไทยให้ทุนศึกษา	(ต่อเนื่อง)	9	 ทุน	

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี	2552	(ใหม่)	จำนวน	2	ทุน	

ทุนฝึกอบรมจำนวน	20	หลักสูตร	(149	ทุน)	

  พม่า	 มีการดำเนินงาน	3	 โครงการ	 เป็นโครงการด้าน

การเกษตรและพฒันาบคุลากร	คอื	โครงการ	Curriculum	Development 

in	Teaching	Thai	Language	at	Yangon	University	of	Foreign	

Language	โครงการ	Capacity	Building	for	Tachileik	Hospital	

และโครงการ	Livestock	Village	Development	along	Thai	

Myanmar	Border			

  สำหรบัการดำเนนิงานดา้นทนุ	 รฐับาลไทยใหท้นุฝกึอบรม/

ดูงาน	จำนวน	24	หลักสูตร	ทุนศึกษาระดับปริญญาโท	10	ทุน	

  เวียดนาม ปัจจุบันมีการดำเนินงาน	2	 โครงการ	 คือ	

โครงการพฒันาภาควชิาภาษาไทย	ณ	มหาวทิยาลยัดานงั	และโครงการ

2. การบริหารงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
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จดัตัง้ภาควชิาภาษาไทย ณ มหาวทิยาลยัฮานอย และกจิกรรมที ่สพร. 

ใหก้ารสนบัสนนุตอ่ไปอกี 2-3 ปใีนโครงการทีส่ิน้สดุแลว้ คอื โครงการ

พฒันาหลกัสตูรการสอนภาษาไทย ณ วทิยาลยัภาษาตา่งประเทศฯ 

กรงุฮานอย โครงการพฒันาหลกัสตูรการสอนภาษาไทย ณ มหาวทิยาลยั

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรฯ์ นครโฮจมินิห ์ และโครงการพฒันา

หลกัสตูรการสอนภาษาไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ภาษาต่างประเทศฯ นครโฮจิมินห์ (HUFLIT)  

  ในป ี2552 เวยีดนามไดร้บัทนุฝกึอบรม/ดงูาน/workshop 

จำนวน 5 หลกัสตูร รวม 68 ทนุ (ภายใตโ้ครงการ 1 หลกัสตูร 30 ทนุ 

ภายใตก้จิกรรมอืน่ 4 หลกัสตูร 38 ทนุ)  ทนุศกึษาตอ่เนือ่ง 12 ทนุ 

(ภายใตโ้ครงการ 7 ทนุ ภายใตก้จิกรรมอืน่ๆ 5 ทนุ) ทนุการศกึษาใหม ่

1 ทุน (ภายใต้โครงการ) 

  2.1.2 การให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 

  สำนกังานฯ ไดด้ำเนนิโครงการความรว่มมอืเพือ่การพฒันา

ในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนและแอฟริกา คือ 

โครงการในจงัหวดัอาเจะห ์อนิโดนเีซยี 5 โครงการ เชน่ โครงการจดัตัง้

ศนูยข์าเทยีม โครงการศกึษาแนวทางการเลีย้งและการปรบัปรงุพนัธุแ์พะ

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างเป็นอาชีพ และโครงการพัฒนาทางเลือก

ทีย่ัง่ยนื การดำเนนิโครงการความรว่มมอืดา้นการพฒันาการเกษตร

ที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับเลโซโท เป็นต้น 

 2.2 การให้ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือต่างๆ 

 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

สำนกังานฯ เปน็หนว่ยประสานงานหลกั (Focal Point) ดา้นการพฒันา

ทรพัยากรมนษุยข์องกรอบความรว่มมอืตา่งๆ ไดใ้หท้นุและจดักจิกรรม

ในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในปีการศึกษา 2552 มีการให้ทุนและ

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

 กรอบ ACMECS ไดอ้นมุตัทินุศกึษา จำนวน 10 ทนุ (ภาครฐั 

9 ทนุ และสภาธรุกจิ ACMECS (ลาว) 1 ทนุ) ในปกีารศกึษา 2553 

แจง้เวยีนทนุใหแ้กป่ระเทศสมาชกิ จำนวน 20 ทนุ (ประเทศละ 5 ทนุ) 

และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่อสู้โรค

ไข้หวัดนกและโรคติดต่ออื่นๆ จำนวน 3 กิจกรรม  

 ความร่วมมือสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบ IMT-GT 

เป็นการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในขณะที่กรอบ BIMSTEC 

จัดการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคไข้หวัดนก สำหรับผู้บริหารจากประเทศสมาชิก BIMSTEC และ

จัดการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคไขห้วดันกสำหรบันกัปฏบิตัจิากประเทศสมาชกิ BIMSTEC นอกจากนี้ 

ในกรอบ ASEAN-IAI สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงาน ก.พ. 

ในการจัดฝึกอบรมแก่ สปป.ลาว จำนวน 1 หลักสูตร ในกลุ่ม

ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ สพร. ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ

สถาบนัสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และสถาบนัพระปกเกลา้ 

จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารใหแ้กส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา

ของประเทศในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่นำ้โขง อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี 

 2.3 การให้ความร่วมมือในภูมิภาคต่างๆ 

 กจิกรรมในภมูภิาคอืน่ๆ สว่นใหญเ่ปน็การพฒันาดา้นการเกษตร 

ศึกษา สาธารณสุขและบุคลากร เช่น  

 • ภูมิภาคเอเชียกลาง เป็นการจัดการดูงานให้เจ้าหน้าที่

ระดับสูงจากอุซเบกิสถานด้านการเกษตร จำนวน 5 คน 

 • ภมูภิาคเอเชยีใต ้เปน็การพฒันาบคุลากรของภฎูาน โดย

ให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 30 ทุน ทุนปริญญาเอก 

จำนวน 2 ทุน และทุนฝึกอบรม จำนวน 11 หลักสูตร  

 • ภมูภิาคอเมรกิาใต ้ เปน็การสง่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทอ่งเทีย่ว

ไปเข้าร่วมการสัมมนาและบรรยายด้านการท่องเที่ยวที่เปรู 

 • ภมูภิาคแอฟรกิา เชน่ การใหท้นุศกึษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแก่นักศึกษาชาว

บอตสวานา จำนวน 3 ทนุ การสง่ผูเ้ชีย่วชาญไปใหค้วามรว่มมอืดา้น

การเจยีระไนพลอยแกม่าดากสัการ ์ การสง่คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นประมง

ไปปฏบิตังิานทีอ่ยีปิต ์ภายใตโ้ครงการ Artificial Reef Development 

in Southern Red Sea of Egypt ในการทำแผนงาน/สำรวจพื้นที่

จดัทำแนวปะการงั/วเิคราะห/์จดัทำรายงาน จดัสรา้งแนวปะการงัเทยีม 

รวมทั้งจัดทำรายงาน และติดตามผลกระทบ การส่งผู้เชี่ยวชาญไป

ปฏบิตังิานสำรวจและใหค้ำแนะนำการพฒันาการเพาะเหด็ในสวาซแิลนด์ 

จัดดูงานด้านการเกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป ให้

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของเซเนกัล จำนวน 6 คน และจัดการฝึก

อบรมการทำแขนขาเทยีมใหเ้จา้หนา้ทีบ่รุนุด ีจำนวน 9 คน  นอกจากนี้ 

ยงัจดัการฝกึอบรมดา้นการทตูใหเ้จา้หนา้ทีจ่ากประเทศตา่งๆ ในแอฟรกิา 
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จำนวน 13 คน  การฝกึอบรมดา้นโรค ห ูคอ จมกู ใหเ้จา้หนา้ทีจ่าก

ประเทศแอฟริกาตะวันตก จำนวน 10 คน 

 นอกจากกจิกรรมในแตล่ะภมูภิาคแลว้ สพร. ยงัจดักจิกรรม

สำหรบัประเทศตา่งๆ ในหลายภมูภิาค คอื การดงูานโครงการบวัแกว้

สมัพนัธใ์หผู้แ้ทนทางการทตูจากกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง แอฟรกิา 

ลาตินอเมริกาและ CIS จำนวน 28 คน  และการดูงาน Buakaew 

Roundtable International - Tourism for South Asia, CIS, 

Middle East, Africa, Latin America and Caribbean Countries  

ใหแ้กผู่แ้ทนจากประเทศตา่งๆ ดงูานดา้นการทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 

จำนวน 28 คน  

 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ สพร. ยังได้เข้าร่วมการประชุม ใน 

Maldives Partnership Forum ครัง้ที ่3 ณ ประเทศมลัดฟีส ์ และการ

ประชุมคณะทำงานด้านการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ของ 

FEALAC ครั้งที่ 6 ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย  

 2.4 ความร่วมมือด้านอาสาสมัคร 

 ความรว่มมอืดา้นอาสาสมคัรเปน็อกีรปูแบบหนึง่ที ่สพร. ปฏบิตัิ

งานกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในการถา่ยทอดวทิยาการ

สาขาตา่งๆ เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และเพือ่แลกเปลีย่น

วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรากหญ้าระหว่าง

อาสาสมัครและผู้ร่วมงานไทยอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประเทศคู่ร่วมมือ ซึ่งในปี 2552 มีอาสาสมัครต่างประเทศ

มาปฏบิตังิานในไทย จำนวน 239 คน โดยเปน็อาสาสมคัรญีปุ่น่ (JICA) 

จำนวน 99 คน อาสาสมัครเกาหลี (KOICA) จำนวน 39 คน และ

อาสาสมัครสหรัฐอเมริกา จำนวน 101 คน 

 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน

ในต่างประเทศ ในโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from 

Thailand - FFT) เพือ่เสรมิสรา้งภาพพจนข์องประเทศไทยในสงัคม

ระหวา่งประเทศ เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัทัง้ในระดบั

ประเทศและระดบัประชาชน ขยายรปูแบบการใหค้วามชว่ยเหลอืของ

ประเทศไทย และเสรมิสรา้งประสบการณแ์ละพฒันาบคุลากรของไทย

ในการปฏบิตังิานในตา่งประเทศเปา้หมายพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ กลุม่

ประเทศเพือ่นบา้นในอนภุมูภิาคลุม่นำ้โขง (ลาว เวยีดนาม กมัพชูา 

และพม่า) และประเทศที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการให้ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เช่น ภูฏาน อัฟกานิสถาน และ

ตมิอร-์เลสเต เปน็ตน้ โดยปฏบิตังิานใน 4 สาขา คอื  สาธารณสขุ 

เกษตร ฝมีอืแรงงานการศกึษาและการพฒันาชนบท อาสาสมคัรไทย

ที่ไปปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ แล้ว คือ 

 - ประเทศเวียดนาม  3 คน สาขา การสอนภาษาไทย 

 - ประเทศกัมพูชา 1 คน สาขา การสอนภาษาไทย 

 - ประเทศภูฎาน 4 คน สาขา IT,  Handicraft, HIV/Aids 

และ Architect  

 ความร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ ความร่วมมือกับองค์การ

เอกชนต่างประเทศ ปัจจุบันมีองค์การเอกชนต่างประเทศ 9 แหล่ง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพร. คือ 

 1. Asia Foundation 

 2. Christoffel Blindenmission (CBM) 

 3. Centro International de Agricultura Tropical (CIAT) 

 4. Friedrich Ebert Stittung (FES) 

 5. Konrad Adenauer Stittung (KAS) 

 6. Norwegian Church Aid (NCA) 

 7. Program for Appropriate Technology in Health (PATH) 

 8. Rockefeller Foundation 

 9. Stockholm Environment Institute - Asia (SEI - A) 

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 สพร. ได้จัดการสัมมนา

เกีย่วกบัความรว่มมอืเพือ่การพฒันาขององคก์ารเอกชนตา่งประเทศ 

เพื่อให้องค์การเอกชนต่างประเทศได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่

ผา่นมา แผนงานทีจ่ะดำเนนิงานในปจัจบุนั รวมทัง้ทศิทางการดำเนนิงาน

ในอนาคตให้หน่วยงานของไทยได้รับทราบและเป็นโอกาสให้

องค์การพัฒนาเอกชนต่างประเทศดังกล่าว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูและขอ้คดิเหน็กบัหนว่ยงานของไทย ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

เพื่อให้ได้แนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผลและ

สอดรับกับความต้องการของไทยมากยิ่งขึ้น 

 2.5 งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งของ สพร. คือ การบริหารงาน

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งดำเนินงานความ

ร่วมมือกับต่างประเทศใน 2 ลักษณะ คือ 
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 1.	 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี ซึ่ง สพร. 

รว่มมอืกบัหนว่ยงานและสถาบนัการศกึษาของไทยจดัหลกัสตูรฝกึอบรม

ประจำปีในสาขาต่างๆ โดยแจ้งเวียนการให้ทุนไปยังประเทศกำลัง

พฒันาตา่งๆ และรฐับาลไทยรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยการจดัหลกัสตูรทัง้หมด 

ในปีงบประมาณ 2552 มีหลักสูตรดำเนินการทั้งสิ้น 39 หลักสูตร 

มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 757 ราย (ต่างชาติ 680 ราย ไทย 77ราย)  

 2.	 ทุนศึกษานานาชาติ	ระดับปริญญาโทประจำปี เป็นการ

ให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อมาศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติในสถาบันการศึกษาของไทย โดยรัฐบาลไทย

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาตลอดหลกัสตูร ในปกีารศกึษา 2552  

มกีารดำเนนิการ 25 หลกัสตูร แจง้เวยีนทนุไปยงั 22 ประเทศ ไดแ้ก ่

อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฎาน บรูไน กัมพูชา ฟิจิ อินเดีย 

อนิโดนเีซยี อหิรา่น สปป.ลาว มาเลเซยี  มลัดฟีส ์มองโกเลยี พมา่ 

เนปาล ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา    

ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม (สำหรับประเทศบรูไนและสิงคโปร์ 

เป็นประเทศที่มี GNP per capita สูงกว่าไทย จึงให้ทั้งสอง  

ประเทศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับเอง) โดยมี

ผู้รับทุนที่อยู่ศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 101 คน 

 นอกจากนี้ สพร. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนิน

งานความร่วมมือทางวิชาการด้านทุนนอกโครงการกับแหล่งความ

รว่มมอืจากตา่งประเทศในรปูทนุศกึษา ฝกึอบรม ดงูาน และประชมุ 

เพือ่พฒันาองคค์วามรูค้วามสามารถใหก้บับคุลากรของหนว่ยงานไทย 

ในระหว่างเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 รัฐบาลไทยได้รับ

ความรว่มมอืดา้นทนุดงักลา่วจากประเทศและแหลง่ตา่งๆ รวมจำนวน 

447 ทุน เช่น ญี่ปุ่น จำนวน 117 ทุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน 61 ทุน อินเดีย จำนวน 38 ทุน สิงคโปร์ จำนวน 36 ทุน 

และองค์การระหว่างประเทศ คือ IAEA CPS SEAMEO UNDP APO 

WHO และ CPSC จำนวน 146 ทุน 

  

 

 รัฐบาลไทย โดย สพร. ดำเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนความ

ร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้

ความชว่ยเหลอืประเทศกำลงัพฒันาตา่งๆ ทีเ่ปน็เปา้หมายของไทย   

เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้งขดีความสามารถของไทย รวมทัง้ขยายผล

ความรู้และประสบการณ์ที่ไทยได้รับจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่

ประเทศกำลงัพฒันาอืน่ๆ ซึง่เปน็การยกระดบัขดีความสามารถของ

หนว่ยงานหรอืสถาบนัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยไปสูค่วามเปน็สากล 

เป็นการส่งเสริมการขยายบทบาทของไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ให้

รายใหม่ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.1	ความรว่มมอืหุน้สว่นเพือ่การพฒันาของไทยกบัประเทศตา่งๆ 

 สพร. ดำเนนิงานความรว่มมอืในลกัษณะหุน้สว่นเพือ่การพฒันา 

(Partnership for Development) กับประเทศต่างๆ ทั้งในกรอบ 

North-South, North-South-South และ South-South Cooperation 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมัน 

ฝรัง่เศส เดนมารก์ ฮงัการ ีลกัเซมเบริก์ สวเีดน สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ 

จนี เกาหลใีต ้และสงิคโปร ์ ความรว่มมอืทีไ่ทยรว่มมอืกบัประเทศ

ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ความร่วมมือทวิภาคี ไตรภาคี 

และภูมิภาค โดยมีกลไกการดำเนินงานในรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ 

โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ (Technical Cooperation Project) 

การจดัฝกึอบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme 

: TCTP) และการสง่ผูเ้ชีย่วชาญไปปฏบิตังิานในประเทศทีส่าม  (Third 

Country Expert Programme : TCEP) 

 ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2552 เช่น  

 - ไทยและสงิคโปร ์จดัหลกัสตูรใหแ้กป่ระเทศเพือ่นบา้นและ

กลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งติมอร์-เลสเต จำนวน 7 หลักสูตร  

เช่น หลักสูตร Trade Liberalization ณ สหภาพพม่า หลักสูตร 

Communication Techniques ณ กัมพูชา   

 - โครงการความร่วมมือด้านยาเสพติดกับสหรัฐอเมริกา  

โครงการ Accelerating Economic Recovery in Asia (AERA) ที่ 

USAID ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยภายหลัง

จากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540   

 - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เพื่อสนับสนุนและ

เสรมิความรว่มมอืในสาขาตา่งๆ ในกรอบ ACMECS  สพร.รว่มกบั

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) และสอท.ฝรัง่เศส ไดพ้จิารณา

คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจากประเทศพม่า 2 ราย ลาว 1 ราย 

และเวียดนาม 1 ราย รวม 4 ราย เพื่อเข้ารับการศึกษาในไทยใน

3. ความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา  
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ปีการศึกษา 2552 โดยเริ่มในเดือนมิถุนายน 2552 การจัดฝึกอบรม

หลักสูตร Chemical Contamination in Food ให้แก่ประเทศ

เพื่อนบ้าน (CLMV)  

 - โครงการความร่วมมือกับออสเตรเลีย Trade Analysis 

and Reform Project ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549 - 2552  

 3.2 ความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทยกับญี่ปุ่น 

     รฐับาลไทย โดย สพร. ดำเนนิงานความรว่มมอืหุน้สว่นเพือ่

การพฒันากบัรฐับาลญีปุ่น่ ผา่นองคก์ารความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

ของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) 

ในหลายรูปแบบ คือ 

 1. ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation) 

เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเกษตร 

สาธารณสุข อุตสาหกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

โดยในปี 2552 มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 19 โครงการ 

ทุนฝึกอบรม การจัดผู้เชี่ยวชาญนอกโครงการ เป็นต้น 

 2. ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand 

Partnership Programme - JTPP) ปัจจุบันอยู่ใน Phase 2 

ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม การส่งผู้ 

เชีย่วชาญไทยไปปฏบิตังิานในประเทศกำลงัพฒันาอืน่ๆ ความรว่มมอื

ระดับภูมิภาค ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-

แอฟริกา และความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-ติมอร์-เลสเต นอกจากนี้ มี

การจดัหลกัสตูรฝกึอบรมประเทศทีส่าม ภายใตก้รอบ JICA-ASEAN 

Regional Cooperation Meeting (JARCOM) ซึง่ในป ี2552 มกีาร

จัดหลักสูตร 15 หลักสูตร เช่น หลักสูตร Essential Strategic 

Partnership in Tourism หลักสูตร Training of Trainers on Food 

Processing ASEAN เป็นต้น 

 3.3 ความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทยกับจีน 

 จีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รัฐบาลไทยดำเนินความร่วมมือใน

ลักษณะหุ้นส่วน มี 2 ลักษณะ คือ  

 1. ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน 

โดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการรว่มวา่ดว้ยความรว่มมอืทางวทิยาศาสตร์

และวชิาการไทย-จนี (คกร. ไทย-จนี) เพือ่เปน็กลไกบรหิารงานความ

ร่วมมือ และทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินความร่วมมือ ฝ่ายไทยมี 

รมว. กต. เปน็ประธาน ระหวา่งวนัที ่7-13 พฤศจกิายน 2552 มกีาร

จัดประชุม คกร.ไทย-จีน ครั้งที่ 19  ณ นครเฉิงตู ซึ่งจะมีการ

ทบทวนกรอบความรว่มมอื 5 สาขา และกำหนดหนว่ยงานประสานงาน

ในแต่ละสาขา คือ เกษตรกรรม พลังงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม และสาธารณสุข 

 2.  ความร่วมมือในลักษณะอื่น คือ 

  2.1 รัฐบาลจีนให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลไทย  โดยให้

ทนุฝกึอบรมในหลกัสตูรประจำปขีองจนี ณ ประเทศจนี โดยหนว่ยงาน

ไทยจะเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยระหวา่งประเทศจนถงึสถานทีฝ่กึอบรม 

เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และคา่ทีพ่กัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการเดนิทาง สว่น

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในประเทศจนี รฐับาลจนีจะเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

  2.2 รฐับาลไทยใหค้วามรว่มมอืแกร่ฐับาลจนี โดยการ

ใหท้นุฝกึอบรมประจำป ี และการใหท้นุฝกึอบรมในรปูแบบการจดัฝกึ

อบรมประเทศทีส่าม (Third Country Training Programme: TCTP) 

 3.4 ความรว่มมอืหุน้สว่นเพือ่การพฒันาของไทยกบัองคก์าร

สหประชาชาติ 

 นอกจากความรว่มมอืในลกัษณะหุน้สว่นกบัประเทศตา่งๆแลว้ 

รัฐบาลไทยยังดำเนินความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ

พัฒนากรอบความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ที่เรียกว่า United 

Nations Partnership Framework (UNPAF) ครอบคลุมระยะเวลา 

5 ป ี(2550-2554) เพือ่สนบัสนนุการบรรลเุปา้หมายของ Millennium 

Development Goals: MDGs โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่

ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการ

ดำเนินงานความร่วมมือใน 5 รายสาขาความร่วมมือ คือ 

 สาขาที ่1 การเขา้ถงึความคุม้ครองและบรกิารทางสงัคมทีม่ี

คุณภาพ (Access to quality social services and protection) 

 สาขาที ่2 การกระจายอำนาจขององคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิน่

และส่วนภูมิภาค (Decentralization and provincial/local 

governance) 

 สาขาที่ 3 การเข้าถึงการป้องกัน การดูแลรักษาโรค HIV   

(Access to comprehensive HIV prevention, treatment, care 

and support) 

 สาขาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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(Environment and natural resources management) 

	 สาขาที่	5	 การสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

ของประเทศไทย	 (Global Partnership for Development 

Programme -Thailand’s contribution -GPDP) 

	 โดยองค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นหน่วยงานหลักใน

การดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทย	 ได้แก่	UNDP	UNICEF	

และ	UNFPA	 ซึ่งแต่ละองค์กรได้จัดทำ	Country	Programme	

Action	Plan	(CPAP)	ซึง่สอดคลอ้งกบั	UNPAF	เพือ่ดำเนนิกจิกรรม

ตามภารกิจขององค์กร	ตัวอย่างการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา	เช่น	

 ความร่วมมือกับ UNDP	 มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำ/

รวบรวม	และจดัพมิพข์อ้มลู	ODA	Report	การสนบัสนนุจดัสง่คณะ

ผู้แทนไทยเพื่อไปสำรวจความต้องการของบังกลาเทศในสาขา	

community	development	โดยเป็นความร่วมมือ	3	ฝ่าย	การจัด

ทำเอกสาร	Thailand’s	Best	Practices	and	Lessons	Learned	in	

Selected Development	Sectors	 เพือ่ใหข้อ้มลูภาพรวมเกีย่วกบั

ความชำนาญในสาขาการพฒันาตา่ง	ๆ	ของไทย	เพือ่เปน็ขอ้มลูแก่

หุ้นส่วนเพื่อการพฒันาของไทย	อาท	ิGTZ		JICA		UNDP	ในประเทศ

กำลังพัฒนา องค์กรระหว่างประเทศ	 ได้แก	่ADB	World	Bank	

ASEAN	Secretariat,	Mekong	Secretariat,	AICAD,	NEPAD 

สามารถพจิารณาความรว่มมอืทีเ่ปน็ไปไดร้ว่มกนั	 ในการทีจ่ะใหป้ระเทศ

กำลงัพฒันาตา่งๆ	 ในทุกภูมิภาคได้รับประโยชน์จากประสบการณ์	

บทเรียน	และแนวปฏิบัติดีที่สุด	ในแต่ละสาขาการพัฒนาเพื่อนำไป

ปรับใช้ตามความเหมาะสม	เป็นต้น	

 ความร่วมมือกับ UNICEF		สพร.	และ	UNICEF	 ได้ลงนาม	

Country	Programme	Action	Plan	(CPAP)	 ประกอบด้วย

กิจกรรมตามแผนงานหลัก	7	แผนงาน	คือ		

	 1.	Child	protection		

	 2.	Education		

	 3.	HIV/AIDS		

	 4.	Local	capacity	building		

	 5.	Social	policy	analysis	and	monitoring	the	goals		

	 6.	Advocacy	and	social	mobilization	

	 7.	Future	cooperation	entity	

 กิจกรรมการดำเนินงานความร่วมมือ	ของ	สพร.	ร่วมกับ	

UNICEF	 อยู่ภายใต้แผนงานที่	4	Local	capacity	building	 ซึ่ง

เปน็ความรว่มมอืในลกัษณะไตรภาค	ีเริม่ดำเนนิงานตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2543 

โดย	สพร.	และ	UNICEF	รว่มกนักำหนดหลกัสตูรฝกึอบรมนานาชาติ

ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ไทยมีประสบการณ์	 และมีความเชี่ยวชาญให้

แก่ประเทศกำลังพัฒนา	16	 ประเทศ	 โดยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายใน

การจัดหลักสูตร	 สำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกับ	UNICEF 

ในปี	2552		คือ	

	 -	Child	Friendly	Schools	:	Theory	and	Practice	(CFS)			

	 -	Nutrition	and	Life	Skills	for	Maternal	&	Child	Health			

	 -	Child	&	Youth	Participation			

	 -	Prevention	of	Mother	to	Child	HIV	Transmission						

	 		(PMTCT)			

	 -	Child	Rights	Sensitization	:	Training	of	Trainers			

 ความร่วมมือกับ UNFPA	 เช่น	 การดำเนินงานโครงการ	

THA9P201	-	South	to	South	Cooperation	กำหนดหลักสูตรฝึก

อบรมนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ไทยมีประสบการณ์และมี

ความเชีย่วชาญใหแ้กป่ระเทศกำลงัพฒันา	13	ประเทศ	โดยแบง่ภาระ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัหลกัสตูร	(ไทย	:	คา่เดนิทางระหวา่งประเทศของ

ผู้รับทุนต่างประเทศ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	และค่าที่พักของผู้รับทุน	UNFPA:	

คา่จดัรายการ	รวมทัง้คา่พาหนะ	คา่วซีา่	และคา่ใชจ้า่ยอืน่	ๆ	ของ

ผู้รับทุน)	 สำหรับหลักสูตรที่ดำเนินการในปี	2552	 คือ	 หลักสูตร	

Enhancing	Capacity	in	Managing	the	Emerging	Challenges 

of	Population	Ageing	และหลกัสตูร	Monitoring	and	Evaluation 

of	Migration	and	Health-Related	Program			

 นอกจากนี	้สพร.	ยงัดำเนนิงานความรว่มมอืกบัสำนกัเลขาธกิาร

แผนโคลัมโบ	(CPS)	 โดยในปีงบประมาณ	2552	 ไทยจะจัดสรรทุน

ศึกษาและทุนฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ

สมาชกิแผนโคลมัโบ	ในสาขา	Agriculture,	Business/	Economics, 

Development/	Education,	Environment	 และ	Health	 รวมทั้ง	

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ประเทศสมาชิก

แผนโคลมัโบ	จำนวน	2	หลกัสตูร	โดยสำนกัเลขาธกิารแผนโคลมัโบ

รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศให้แก่ผู้รับทุน	 ส่วนกระทรวง
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การตา่งประเทศรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการจดัฝกึอบรมและคา่ใชจ้า่ย

ของผู้รับทุน คือ หลักสูตร Air Pollution Management และ

หลักสูตร Industrial Ecology and Environment (IEE)  

 3.5 ความรว่มมอืดา้นการศกึษาและการสรา้งเครอืขา่ยสถาบนั

วิจัยเชิงนโยบาย (Think-Tank) ของไทย  

 กระทรวงการต่างประเทศ โดยสำนักนโยบายและแผนได้

ดำเนินการในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการสร้าง

เครือข่ายสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย (Think-Tank) ของไทย                          

มวีตัถปุระสงคเ์พื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ

กับสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย (Think-Tank) ของไทย และเครือข่าย

ระหวา่ง Think-Tank ภายในของไทย ซึง่จะสง่ผลและกระตุน้ใหเ้กดิ

การนำเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

เชิงนโยบายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี ้              

ความร่วมมือดังกล่าว เป็นพื้นฐานในการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการกับสถาบันวิจัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นโครงสร้าง

สำหรบัการพฒันาบคุลากรในประเทศใหม้คีวามเชีย่วชาญระดบัสากล 

และใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างกัน 

 ทั้งนี้ ในการดำเนินการสร้างเครือข่าย คณะผู้แทนไทยได้

หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการและผู้บริหารระดับ

สูงของสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย (Think-Tank) ที่สำคัญอันดับโลก

ของสหรฐัฯ อาท ิCenter for International Studies (CSIS)  Center 

for National Policy (CNP) Brooking Institute และ National 

Bureau of Asian Research (NBR) ระหวา่งวนัที ่21-25 ก.ย. 2552 

ณ กรงุวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา โดยคณะผูแ้ทนไทยเสนอใหม้คีวาม

ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาร่วมกัน และทาบทามการส่งผู้เชี่ยวชาญ

ไปบรรยายที่ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็น

หน่วยประสานจัดการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การต่อต้าน 

การก่อการร้าย และการก่อความไม่สงบ และเสนอให้มีการทำงาน

วิจัยร่วมเกี่ยวกับประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Brooking Institute และ CNP) โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทะเล 

(Maritime Projects) ของ (NBR) ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือกับ

สิงคโปร์ และเวียดนาม แต่ยังไม่มีกับไทย   

  

 กระทรวงการต่างประเทศจะได้ดำเนินการเพื่อต่อยอดการ

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่ไปพบปะและติดตามผลักดันความ

ร่วมมือในประเด็นต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม อาทิ ความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงยุติธรรมของไทยกับสหรัฐฯ ในการตั้งสถาบันการ

ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่

ประเทศไทย การจัดสัมมนาในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน การ

สง่เสรมิการทำงานวจิยัรว่มกนั และการแลกเปลีย่นการเยอืนในระดบั

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภินันท์  ภัทรธิยานนท์ ผอ. สพร. ส่งมอบรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน  
และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  แก่โรงพยาบาลโพนโฮง สปป.ลาว  

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 

สพร. จัดโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ปี 2552 ให้กับผู้แทนระดับกลางจากประเทศกำลังพัฒนาใน
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ เครือรัฐเอกราช ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และแคริบ

เบียน รวม 28 ประเทศ เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย  
ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2552 

 

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เมื่อวันที่  2-6 กันยายน 2552 
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นายอภินันท์ ภัทรธิยานนท์ ผอ. สพร. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประชุม 
ความร่วมมือทางวิชาการไทย - พม่า ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี   

ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2552 

น.ส.สุชาดา ไทยบรรเทา รอง ผอ.สพร. ร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรม 
หลักสูตรนานาชาติประจำปี 2552 

นายอภินันท์  ภัทรธิยานนท์ ผอ.สพร. และคณะเดินทางไปหารือความร่วมมือหุ้นส่วน 
ระดับนโยบายกับองค์การ JICA สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวของญี่ปุ่น  

ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2552 

สพร. จัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย ด้านการเกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรลาว ณ สปป.ลาว 

นางกุณฑลี ประจิมทิศ รอง ผอ. สพร. ร่วมกล่าวเปิดการประชุม  
MTR of the Thai Government - UNICEF Programme of Cooperation 2007 - 2011  

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยาม ซิตี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 

สพร. จัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย สาขา Product Development & Design  
ไปจัดฝึกอบรม  ณ  Handicraft Association of Bhutan 
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การดำเนินการตามโครงการเชิงรุก
เพื่อขยายความสัมพันธ 

และสงเสริมและรักษาผลประโยชน
ของประเทศไทยในตางประเทศ

10
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การดำเนินการตามโครงการเชิงรุกเพื่อขยายความสัมพันธ์  
และส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

บทที่ 10 

 • ในการดำเนนิภารกจิของสถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุ 

และคณะผู้แทนถาวรประจำองค์การระหว่างประเทศของไทยใน

ตา่งประเทศนัน้ นอกเหนอืจากภารกจิการเปน็ตวัแทนของรฐับาลใน

การเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเจา้บา้นแลว้ เอกอคัรราชทตู

และกงสลุใหญซ่ึง่ไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลใหท้ำหนา้ทีห่วัหนา้ทมี

ประเทศไทยในตา่งประเทศ ยงัมภีารกจิในการดำเนนิการเชงิรกุ เพือ่

สง่เสรมิผลประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ และประชาสมัพนัธป์ระเทศไทย

ในภาพรวมด้วย ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร

สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ ่ ซึง่มเีอกอคัรราชทตูและ

กงสลุใหญเ่ปน็ประธาน และมหีวัหนา้สำนกังานและผูแ้ทนหนว่ยงาน

ต่าง ๆ ที่ประจำการในประเทศนั้น ๆ เป็นกรรมการ จะประชุม

รว่มกนัอยา่งสมำ่เสมอ เพือ่วางแผนการดำเนนิการเชงิรกุในการจดัทำ

โครงการต่างๆ ในนามของทีมประเทศไทย  

 • โดยที่ในแต่ละปีกระทรวงการต่างประเทศได้รับการ

จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินภารกิจสำหรับทีมประเทศ

ไทยไมม่ากนกั ทมีประเทศไทยในตา่งประเทศจงึตอ้งดำเนนิงานใน

ลักษณะร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งด้านงบประมาณและ

บุคลากร โดยบูรณาการแผนการจัดกิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ ของทุก

หน่วยงานทั้งในด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 • อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการดำเนินโครงการของทีม

ประเทศไทยแล้ว ในปี 2552 กระทรวงการต่างประเทศได้รับการ

จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศ

แบบบรูณาการ ซึง่เปน็งบประมาณสำหรบักระทรวงการตา่งประเทศ

ดำเนนิโครงการรว่มกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

เพื่อส่งเสริมและผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญด้านต่างประเทศ 

เนื่องจากในปัจจุบัน ผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศประกอบ 

ด้วยมิติต่าง ๆ ในหลายด้าน จำเป็นที่หน่วยงานทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศจะตอ้งรว่มกนัวางแผนการทำงาน เพือ่ผลกัดนัเปา้ประสงค์

ทางยทุธศาสตรท์ีก่ำหนดไว ้ ซึง่งบประมาณหมวดนีเ้ปน็เครือ่งมอืทีม่า

เสริมให้ส่วนราชการไทยที่มีภารกิจในต่างประเทศทำงานร่วมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 • ในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของทีมประเทศไทยใน

ต่างประเทศได้เน้นการตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ

รฐับาลในการฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่และภาพลกัษณข์องประเทศ โดยได้

จดังานเทศกาลไทยเพือ่ประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในภาพรวม ในเมอืง

สำคัญ ๆ ทั่วโลก ทั้งในจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และเมืองสำคัญๆ ในยุโรปอีก

หลายแหง่ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เผยแพรค่วามเปน็ไทยใหเ้ขา้ถงึระดบั

ประชาชน เสริมสร้างความนิยมไทยในทุกมิติ ผ่านทางการแสดง

ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี อาหารไทย ผลไม้ไทย หัตถกรรม สินค้า

และบรกิารเทา่ทีจ่ะทำได ้ เพือ่เปน็การสรา้งความรูจ้กัคุน้เคย ความ

นิยมชมชอบประเทศไทยขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันจะนำไปสู่

การยอมรับและการสนับสนุนในที่สุด 
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 นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสการครบรอบการสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อ

ให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและ

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติ 

 • เป้าหมายสำคัญอื่นๆ ของการดำเนินโครงการเชิงรุกที่

ผา่นมา อาท ิการนำองคค์วามรูจ้ากตา่งประเทศมาพฒันาประเทศไทย  

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย การ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนไทยในตา่งประเทศ การเสรมิสรา้ง

บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการให้ความช่วยเหลือ

เพื่อการพัฒนา 

 • ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกจิของไทย ทมีประเทศไทยในตา่งประเทศไดจ้ดัทำโครงการ

เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ โครงการ Intelligence 

Monitoring and Early Warning Unit ซึ่งเป็นการติดตามความ

เคลือ่นไหวเกีย่วกบักฏระเบยีบดา้นการคา้ของสหภาพยโุรป ใหข้อ้มลู

และเตือนภัยแก่ผู้ส่งออกไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  

 หรอือยา่งในประเทศจนี กไ็ดม้กีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลู Thailand 

Business Information Center ในสำนักงานต่าง ๆ รวม 9 แห่ง  

เพือ่ใหข้อ้มลูเจาะลกึเกีย่วกบักฎระเบยีบดา้นการคา้ การทำธรุกจิ และ

การลงทุนแก่นักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะไปทำธุรกิจในจีน รวมทั้งให้

ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับนักธุรกิจจีนที่สนใจจะมาทำธุรกิจใน

ประเทศไทยด้วย ซึ่งศูนย์ข้อมูลลักษณะนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว

เชน่กนั ไมว่า่จะเปน็ในญีปุ่น่ อนิเดยี สหรฐัฯ และในเมอืงสำคญั ๆ 

ทั่วโลกรวมทั้งหมด 28 แห่ง  

 ทางด้านการส่งเสริมตลาดการค้าของไทยในต่างประเทศ 

ทีมประเทศไทยได้ดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ผลิตภัณฑ์ประมง อาหารและผลไม้ไทยในตลาดหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมทั้งได้จัดทำโครงการนำร่อง

เพือ่แสวงหาเสน้ทางกระจายสนิคา้เกษตรไทย ทัง้ผลไม ้ผกัสด ไมด้อก 

ไมป้ระดบั ผา่นทา่อากาศยานมวินคิ ในเยอรมน ีเพือ่ใหเ้ปน็เสน้ทาง

ใหม่ในการกระจายสินค้าสู่ยุโรปตอนใต้ 

  

 สำหรับในสหรัฐฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ

แกผู่ป้ระกอบการและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิจากระเบยีบการตรวจสอบ

สนิคา้นำเขา้ทางเรอืของสหรฐัฯ ฉบบัใหม ่โครงการพฒันาองคค์วามรู้

และศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับมาตรการ Green Logistics ของ

สหรฐัฯ ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถ

ปรับวิธีการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานตลาดโลก   

 • ในด้านการนำองค์ความรู้จากต่างประเทศมาพัฒนา

ประเทศไทย ทีมประเทศไทยได้ติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยี 

องคค์วามรู ้ วชิาการในสาขาตา่งๆ ทีเ่หน็วา่สามารถนำมาปรบัใชใ้น

ประเทศไทยได้ และประสานงานให้หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องได้มี

โอกาสแลกเปลีย่นองคค์วามรูเ้หลา่นัน้ อาท ิทมีประเทศไทยในสหพนัธ

สาธารรัฐเยอรมนีได้จัดทำโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีบัสหพนัธฯ์ ในดา้นนาโนเทคโนโลย ี การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน และเซลส์เชื้อเพลิง เป็นต้น 

 ในสาขาการศกึษา สถานเอกอคัรราชทตู ณ สงิคโปร ์ไดจ้ดัทำ

โครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกมุาร ี ในการจดัใหก้ระทรวงศกึษาธกิารและโรงเรยีน

จิตรลดาไปศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

สำหรับเด็กพิเศษของสิงคโปร์ เพื่อมาปรับใช้ในประเทศไทยต่อไป  

 • ในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยใน

ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะแพทย์ด้านสุขภาพจิตและที่ปรึกษา

กฏหมายไปใหค้วามรูแ้ละคำปรกึษาแกช่มุชนไทย แรงงานไทย ทีม่ี

ปญัหาในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและวฒันธรรมใหม ่ รวมทัง้ดแูล

แกไ้ขปญัหาแรงงานไทยทีม่คีวามเครยีดจากการทำงาน ปญัหาตดิสรุา 

ตดิการพนนั รวมทัง้จดัหลกัสตูรนำรอ่งสำหรบัอบรมเตรยีมความพรอ้ม

แกแ่รงงานไทยกอ่นเดนิทางไปทำงานในตา่งประเทศ เพือ่ใหห้นว่ยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งนำไปปรบัใช ้เพือ่ลดปญัหาตา่ง ๆ ทีแ่รงงานไทยเคยประสบ

มาแล้วและมักจะประสบอยู่เสมอในการไปทำงานในต่างประเทศ  

 สำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่ เติบโตในต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศก็มิได้นิ่งนอนใจ แต่ได้หาทางร่วมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาปรับปรุงและจัดตั้งศูนย์การเรียน
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศขึ้น

หลายแห่ง รวมไปถึงจัดการอบรมแก่ครูอาสาสมัครด้วย ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการเพิ่มทักษะการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมแก่เยาวชน

ไทยในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

กจิกรรมดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิการคา้และการลงทนุของสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเตหะราน 

กจิกรรมดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเตหะราน 

การสนบัสนนุกจิกรรมคนไทยและนกัศกึษาไทยในอหิรา่น 
ของสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเตหะราน 

การหารอืดา้นการเมอืงกบัฝา่ยอหิรา่นของสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเตหะราน 

กจิกรรมดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิการคา้และการทอ่งเทีย่ว 
ของสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเตหะราน 
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

เทศกาลส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เทศกาลส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนจัดทัศนศึกษาเมืองเพตรา-วาดีรัม  วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2552 

โครงการสนับสนุนการศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอบรมตอ่ยอดแกน่กัศกึษาไทยมสุลมิในประเทศจอรแ์ดนเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมฮาลาล 
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

การบรรยายรอบปฐมฤกษ์โครงการพัฒนาธุรกิจสำหรับชุมชนไทยในสหรัฐฯ
วันที่12มีนาคม2552โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตัน

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอล
จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟ

งานเทศกาลอาหารนานาชาติTasteofThailandinTasteofDublin
วันที่11-14มิถุนายน2552โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอน



กิจกรรมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เนปาล
จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมาณฑุ

โครงการความช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่โรงเรียนประถมศึกษาในมองโกเลีย
โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง

งานเทศกาลไทยกรุงโตเกียวครั้งที่10
วันที่10-11พฤษภาคม2552สวนโยโยงิเขตชิบุยะ
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

เทศกาลสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เทศกาลสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 

งานราตรีวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด งานราตรีวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 

เทศกาลสงกรานต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและอาหารไทย
ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาไทยในปากีสถานซึ่งสนับสนุนโดย
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัด

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาไทยในปากีสถานซึ่งสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามบัด
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

งานราตรีวัฒนธรรมไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 

งานราตรีวัฒนธรรมไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและอาหารไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 

ผลงานด้านการเมือง - ความมั่นคงของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี กิจกรรมอบรมแรงงานไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 

กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี กิจกรรมอบรมแรงงานไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี โครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 

กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการเชิงรุกของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 

งานเทศกาล Thai Festival 2009 ที่นครโอซากา 

งานเทศกาล Thai Festival 2009 ที่นครโอซากา 
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 การบริหารจัดการ
ของกระทรวงการตางประเทศ 

 

11
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การบริหารจัดการของกระทรวงการต่างประเทศ   
บทที่ 11 





 โดยเหตุที่มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือนพ.ศ.2551ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยน

ผ่านระบบให้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ในวันที่11 ธันวาคม2551

ดงันัน้ในปงีบประมาณ2552กระทรวงการตา่งประเทศจงึไดด้ำเนนิการ

ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจนประสบความสำเร็จและเป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลที่มีสำนักงานก.พ.เป็นเจ้าภาพหลักขณะที่

หนว่ยงานกลางทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้รง่ปรบัปรงุอนบุญัญตัภิายใต้ พ.ร.บ.ฯ

ในปี2552กอปรกับเหตุผลด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และลักษณะ

สำคัญขององค์กร โดยกระทรวงการต่างประเทศกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์สำคัญใน3ประเด็นได้แก่

 1.1 การเปลี่ยนผ่านระบบจำแนกตำแหน่ง 

 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญโดยการทำให้การ

เปลี่ยนผ่านระบบจำแนกตำแหน่งของกระทรวงการต่างประเทศ

เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และมสีว่นชว่ยใหห้นว่ยงานกลางสามารถ

พิจารณากำหนดระเบียบวิธีการบริหารงานบุคคลที่เป็นประโยชน์

สำหรบัทกุสว่นราชการไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ มกีารรเิริม่สิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์

ตอ่การบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐัทัง้ระบบ เพือ่ใหร้ะบบสามารถ

ดำเนนิตอ่ไปไดโ้ดยไมส่ะดดุ และมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลในการ

ปฏิบัติราชการเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติได้ในทันที

 1.2 การปรับปรุงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

 นอกจากการสรรหาและการให้ทุนพัฒนาข้าราชการเพื่อให้

องค์กรมีข้าราชการที่มีความรู้ในลักษณะของสหวิทยาการพร้อม

สำหรับการตอบสนองต่อพันธกิจด้านการทูตและการต่างประเทศ

ที่นับวันจะทวีความซับซ้อนและหลากหลายได้ดียิ่ งขึ้นแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศยังได้ปรับปรุงส่ง เสริมคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากรโดยการจัดทำ“ข้อบังคับกระทรวงการต่าง

ประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการทูต

การกงสุลและการต่างประเทศ พ.ศ.2552” ซึ่งรวมทั้งบุคลากร

ทกุประเภทและทกุกระทรวงซึง่มขีา้ราชการปฏบิตังิานในตา่งประเทศ

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอย่าง

เหมาะสมในฐานะผู้แทนของประเทศไทยตามกรอบแห่งหน้าที่

ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการหลกักฎหมายไทยหลกัการสากล

ที่นานาอารยประเทศยอมรับ โดยได้เปิดให้ส่วนราชการอื่นๆ

และไดป้ระกาศใหส้าธารณชนไดร้บัรูแ้ละสามารถรว่มจบัตาตรวจสอบ

ได้ซึง่เปน็จดุเดน่สำคญัทีแ่ตกตา่งจากการจดัทำขอ้บงัคบัดา้นจรรยา

ข้าราชการของส่วนราชการอื่นๆ

 1.3 การปรบัปรงุและสง่เสรมิคณุภาพชวีติในการทำงานของ

บุคลากร 

 การปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนบุคคล ครอบครัว

และสังคม ซ่ึงได้ริเ ร่ิมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากร

เป็นทั้งคนเก่งคนดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีศีลธรรมพร้อมที่

จะทำงานและดำเ นินตามรอยพระยุคลบาทในการส ร้าง

ประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชน ซ่ึงท้ังหมดน้ี

1. การบริหารบุคคล 
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จะเป็นแรงผลักดันในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล             

ของกระทรวงการต่างประเทศให้สูงขึ้น โดยได้บูรณาการงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรเข้ากับงานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร โดยการทำงานในลักษณะของ

เครือข่าย รวมทั้งได้เปิดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดการทูตเพ่ือสาธารณะด้วย และจากผลการดำเนินการ          

ในเรื่องดังกล่าว ทำให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการคัดเลือก 

เป็นหน่วยงานดีเด่นและเข้ารับรางวัลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 2552 ประเภทรางวัลชมเชยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของข้าราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ 
ในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life: QWL) 

ของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยา พร้อมด้วยผู้ช่วย                           
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

ของกระทรวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของคนในองค์กร 
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 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการ

ด้วยวิธีการต่างๆ ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมสัมมนา

การฝึกอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน และการส่งข้าราชการ

เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

นอกจากนี้ ยั ง อยู่ ใ น ระหว่ า งการพัฒนาหลั กสู ต รด้ วยสื่ อ

อิเล็คทรอนิคส์เพื่อใช้ในการพัฒนาข้าราชการอีกวิธีหนึ่ง

 ในปงีบประมาณ2552สถาบนัพฒันาบคุลากรของกระทรวงฯ

คอื สถาบนัการตา่งประเทศเทวะวงศว์โรปการไดพ้ฒันาขา้ราชการ

รวมจำนวนทั้งสิ้น3,204คนคิดชั่วโมงในการอบรม4,693ชั่วโมง

หรือเท่ากับประมาณ780 วันทำการ แยกเป็นการอบรมให้กับ

ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเอง1,656 คน และ

ข้าราชการรวมไปถึงบุคคลภายนอก1,548คน

 การอบรมที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

จัดขึ้นแยกความรู้เป็นประเภทได้ดังนี้



































 2.1ความรู้ในเรื่องทักษะทางการทูต

 2.2ความรูด้า้นภาษาตา่งประเทศประกอบดว้ยภาษาองักฤษ

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน

ภาษาเขมรภาษามาเลเซยีและภาษาสำหรบัผูป้ระจำการในประเทศตา่งๆ 

 2.3 การฝกึอบรมใหค้วามรูต้ามระดบัประเภทของขา้ราชการ

ประกอบดว้ยขา้ราชการแรกเขา้ ความรูส้ำหรบัขา้ราชการสายสนบัสนนุ

ข้าราชการระดับเลขานุการเอกและข้าราชการระดับนักบริหาร

 2.4การจัดบรรยายในเรื่องความรู้ทั่วไป

 2.5การบรรยายเรื่องการต่างประเทศแก่บุคคลภายนอก

ประกอบดว้ยขา้ราชการในตา่งจงัหวดันกัศกึษาฝกึงานและคณะ

นักศึกษาและคณะข้าราชการที่ขอเข้ารับฟังการบรรยายที่กระทรวง

การต่างประเทศ

 2.6 การฝกึอบรมและพฒันาขา้ราชการนกัพฒันาทรพัยากร

บุคคลและลูกจ้างของกระทรวงการต่างประเทศ

 2.7 การส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอก

กระทรวงการต่างประเทศ


































โครงการบรรยายพิเศษ : จิตอาสาเพื่อแอฟริกา - ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เมื่อ 6 มี.ค.52

2. การพัฒนาบุคลากร 
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การบรรยายเรื่องสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีไทย เมื่อวันที่  27 มีค. 52 โครงการบรรยายพิเศษ : ภาษา-พาสาร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อ 23 มี.ค.52

การบรรยายเรื่องสุนทรียศาสตร์แห่งดนตรีไทย เมื่อวันที่  27 มีค. 52 
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คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ 7 สค. 52
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 หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คลังที่ประจำการในต่างประเทศ

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต เมื่อ  มิ.ย.-ก.ค.52
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คณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 41 เยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ และรับฟังคำบรรยาย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.52

โครงการบรรยายพิเศษ : กายเหนือวัย จิตใจเหนือกาลเวลา - นพ.กฤษดา ศิรามพุช 

เมื่อ 13 มี.ค.52

โครงการบรรยายพิเศษ : กลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน - ดร.จรวยพร ธรณินท์ 
เมื่อ 20 มี.ค.52

นักศึกษามุสลิมเยือนกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ 20 เม.ย.52  และรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง
ภาพรวมนโยบายและการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

คณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 41 เยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ และรับฟังคำบรรยาย 
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.52
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	 นอกจากนี	้สถาบนัการตา่งประเทศฯ	ยงัไดจ้ดัทดสอบระดบั

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลที่จะ

ไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ	 และทดสอบระดบัความรูส้ำหรบัผูท้ีส่มคัร

เข้ารับตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ	ด้วย	 โดยในปี	2552	 ได้ทำการ

ทดสอบให้แก่บุคคลรวม	2,859	คน	

 

  

 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งสถาบันการต่างประเทศ

สราญรมย์	 (Saranrom	 Institute	of	 Foreign	Affairs	 -	 SIFA)													

เมื่อวนัที	่24	 กมุภาพนัธ	์2546	 เปน็องคก์รกึง่อสิระในรปูแบบ	think	

tank เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจดา้นการตา่งประเทศ	 และสง่เสรมิการ

ทำงานวจิยั	 การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการอภปิรายในหวัขอ้

ประเด็นสำคัญในเวทีระหว่างประเทศเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์

และนโยบายต่างประเทศให้กับกระทรวงการต่างประเทศ																																																								

 SIFA	ไดด้ำเนนิกจิกรรมทีห่ลากหลายในลกัษณะ	“การทตูเพือ่

ประชาชน”	การศกึษา/วจิยั	การประชมุ	สมัมนาระดมสมอง	การจดั

เสวนา	 การบรรยายพิเศษและการจัดทำเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	

นอกจากนี้	 SIFA	 ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันใน

ลักษณะเดียวกัน	 ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่มี

กิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและประเด็นระหว่าง	

ประเทศเพือ่ใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลู	ความรูแ้ละทศันะในดา้นตา่งๆ 

โดยกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ	2552	สรุปได้ดังนี้			

 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

 SIFA	 ได้จัดทำเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	 ได้แก่	

Diplomatic	Academy	Institute	(DA),	Moscow	State	Institute	

of	 International	Relations	of	the	MFA	of	Russia	(MGIMO)	

และ	Institute	of	World	Economy	and	International	Relations	

(IMEMO)	 ของสหพันธรัฐรัสเซียและ	Center	for	Strategic	and	

International	Studies	(CSIS),	International	Republican	Institute, 

National	Democratic	Institute	และ	Center	for	a	New	American 

Security	ของสหรฐัอเมรกิา	นอกจากนี	้ไดจ้ดัพบปะหารอืกบัสถาบนั

วิชาการของไทย	ได้แก่	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เป็นต้น			

  

 การสัมมนา 

 SIFA	 ไดจ้ดัการหารอืและระดมสมองเกีย่วกบัประเดน็ปญัหา

ด้านการต่างประเทศ	 ระหว่าง	 SIFA	 ผู้แทนจากคณะรัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และจากกรมต่างๆ	ของกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อหารือและระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้าน

การต่างประเทศ	 ทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคง	

เพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายและท่าทีระหว่างประเทศ	

ต่อไป 

	 การบรรยายและเสวนา 

	 SIFA	 ได้จัดการบรรยายโดยนักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ

นักการทูตต่างประเทศเพื่อให้ความรู้กับข้าราชการภายในกระทรวง

การตา่งประเทศ	 หนว่ยราชการ	 ภาคเอกชนนกัวชิาการ	 นกัศกึษา		

และประชาชนโดยในปงีบประมาณ	2552	 ไดจ้ดัรายการทตูสนทนา

ทั้งสิ้น	5	 รายการ	 และจัดการบรรยายพิเศษทั้งสิ้น	 5	 รายการ	

ได้แก่		

	 (1)	 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “Thailand,	ASEAN	and	

the	World”	โดย	SIFA	รว่มกบัคณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

วนัที	่12	มนีาคม	2552	ใหแ้กน่กัศกึษาแลกเปลีย่นของมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์		

	 (2)	 ปาฐกถาเรื่อง	 “การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดย

อนุญาโตตุลาการ	(Resolving	 International	Disputes	 through	

Arbitration)”	โดย	H.E.	Mr.	Tjaco	van	den	Hout	เอกอคัรราชทตู

เนเธอรแ์ลนดป์ระจำประเทศไทย	วนัที	่22	พฤษภาคม	2552	จดัโดย 

SIFA	ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย		

 (3)	ปาฐกถาเรือ่ง	“กระบวนการระงบัขอ้พพิาท	ในคด	ีPedra	

Branca	 ระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย	(The	Dispute	Settlement	

Process	in	the	Pedra	Branca	Case	between	Singapore	and	

Malaysia)”	 โดย	H.E.	Mr.	Tommy	Koh	 เอกอัครราชทูตประจำ

กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์	วันที่	8	มิถุนายน	2552	จัดโดย	

SIFA	ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย		

 (4)	การเสวนาเรือ่ง	“อนาคตประเทศไทยหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ

โลก	:	ความร่วมมือในภูมิภาคสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี	(Thailand’s	

Future	Beyond	 the	Global	Crisis:	A	Regional	Platform	

3. การส่งเสริมด้านวิชาการ 
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towardsthe ‘WellbeingSociety’?)” วันที่22 สิงหาคม2552

นำโดยการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิวาทะเรื่องจีดีพีในระดับสากล

(GlobalizingtheGDPDebate)”โดยDr.JosephStiglitzผู้ได้

รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี2544 จัดโดยSIFA ร่วมกับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆของไทย

 (5)การบรรยายพิเศษเรื่อง“รวมใจสร้างเยาวชนไทยให้นำ

ประเทศสูก่ารกนิดอียูด่ี อยูเ่ยน็เปน็สขุ” โดยนายดอน ปรมตัถว์นิยั

เอกอคัรราชทตูไทยประจำสหรฐัอเมรกิาวนัที่9พฤศจกิายน2552

 การจัดทำเว็บไซต์ 

 SIFA ประชาสมัพนัธใ์หท้ัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศเขา้ชม

เว็บไซต์www.sifa.in.th ผ่านช่องทางทางการทูตและวิชาการ

เพื่อให้ข้อมูลและเนื้อหาด้านกิจกรรมทางวิชาการของSIFAรวมทั้ง

บทบรรยายและรายงานและสรุปผลกิจกรรมเหล่านั้น รวมทั้งจัด

เก็บบทความทางวิชาการและรูปภาพทางประวัติศาสตร์

 การจัดทำสิ่งพิมพ์ 

 SIFA จัดทำวารสารรายไตรมาสSIFAPerspective สรุป

ผลกิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศโดยในปงีบประมาณ2552ไดอ้อกวารสารรายไตรมาส

ทั้งสิ้น6ฉบับส่งให้หน่วยงานภายในกระทรวงฯรวมทั้งภาคส่วน

ตา่งๆสถาบนัการศกึษาสถานทตูตา่งประเทศในไทยและสถานทตู

ไทยในต่างประเทศ



 

 ในปงีบประมาณ2552กระทรวงการตา่งประเทศไดร้บัจดัสรร

งบประมาณภายใต้แผนงานการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

และเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวน8150.33 ล้านบาทจาก

งบประมาณของประเทศในภาพรวม1.95 ล้านล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ0.4ของงบประมาณทั้งหมด

 งบประมาณที่ได้รับเป็นไปเพื่อการดำเนินภารกิจหลักของ

กระทรวงฯในดา้นตา่งๆไดแ้ก่การดำเนนิงานสง่เสรมิความสมัพนัธ์

กับประเทศต่างๆการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทย

ในองคก์ารระหวา่งประเทศการดำเนนิงานของสถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกการดำเนินงานการทูตเชิงรุก

เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจระดบัประชาชน การประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิ

ภาพลกัษณข์องไทยในตา่งประเทศ และการดแูลคุม้ครองผลประโยชน์

คนไทยในต่างประเทศ

 ณวนัที่30กนัยายน2552กระทรวงการตา่งประเทศมกีาร

ใชจ้า่ยและกอ่หนีผ้กูพนังบประมาณไวแ้ลว้ทัง้สิน้7,588.95 ลา้นบาท

หรอืคดิเปน็รอ้ยละ93.1ของงบประมาณทีไ่ดร้บัทัง้หมดทัง้นี้กระทรวง

การต่างประเทศได้ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ

สำหรับกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันใน

ปีงบประมาณส่วนหนึ่ง

 ในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆดังกล่าวข้างต้นใน

ปีงบประมาณ 2552 โดยทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้ง

เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ80ของแผนงานเนื่องจากการดำเนินภารกิจ

ของกระทรวงฯ สว่นใหญข่ึน้อยูก่บัความพรอ้มของฝา่ยตา่งประเทศ

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ2552 การดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ

โดยทั่วไปเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้





 5.1 การจัดซื้อที่ดินและอาคาร 

  5.1.1 การจัดซื้ออาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

  เมื่อเดือนพฤษภาคม2552 กระทรวงการต่างประเทศ

ได้จัดซื้ออาคารเลขที่ 87 ถนนKoza เขตgaziosmanpasa

กรงุองัการาเพือ่ใชเ้ปน็ทีท่ำการสถานเอกอคัรราชทตูณกรงุองัการา

ทดแทนการเชา่อาคารมลีกัษณะเปน็อาคารสงู5ชัน้มพีืน้ทีใ่ชส้อย

ทั้งสิ้น2,138 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด822 ตารางเมตร

ในเขตที่ดีที่สุดเขตหนึ่งของกรุงอังการาเนื่องจากเป็นย่านที่ตั้งของ

สถานเอกอคัรราชทตู/สำนกังานของประเทศตา่งๆการคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย

  

 

 

 

5. การจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 

4. การบริหารการคลังและงบประมาณ 
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	 5.1.2	 การแลกเปลี่ยนสิทธิการเช่าที่ดินไทย-ลาว	 เพื่อใช้ใน

งานทางการกงสุล	(แขวงสะหวันนะเขตในสปป.	 ลาว	 และจังหวัด

ขอนแก่น	)  

  เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2552 รฐับาลไทยไดล้งนามในความ

ตกลงแลกเปลีย่นสทิธกิารเชา่ทีด่นิกบั สปป.ลาว โดยไทยไดเ้ชา่ทีด่นิ 

ขนาด 6,092 ตารางเมตร ตัง้อยู ่ณ บา้นหวัเมอืงเหนอื ถนนเลขที ่9 

เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในอัตรา  

1 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อเป็นที่ก่อสร้าง

อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวง

สะหวันนะเขตทดแทนการเช่า ขณะที่ฝ่ายลาวได้เช่าที่ดินขนาดเท่า

กัน ในอัตราเดียวกันที่จังหวัดขอนแก่น      

   5.1.3	 การจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมานามา	

  เมือ่เดอืนมถินุายน 2552 กระทรวงฯ ไดจ้ดัซือ้ทีด่นิขนาด 

6,528 ตารางเมตร (ประมาณ 4 ไร่) ในเขตคณะทูต (Diplomatic 

Enclave) เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงมานามา 

 5.2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	

 กระทรวงฯ มีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาน

เอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 

  5.2.1 โครงการทีเ่ริม่การกอ่สรา้งแลว้ ม ี2 โครงการแหง่

คือโครงการก่อสร้างอาคาร ท่ีทำการสถานเอกอัครราชทูต                  

ณ กรุงอิสลามาบัดและอาคารส่วนควบอื่นๆ (อาคารทำเนียบ

เอกอัครราชทูตและอาคารที่พักข้าราชการ) ตั้ งอยู่ ในเขต 

Diplomatic Enclave และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่อาคาร

ทีจ่ดัซือ้ไวเ้พือ่ใชเ้ปน็ทีท่ำการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเวลลงิตนั

เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่คับแคบไม่สามารถรองรับภารกิจได้ 

  5.2.2 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกระบวนการจดัจา้งผูร้บัเหมา 

มี 3 โครงการคือโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรงุจาการต์า โครงการกอ่สรา้งอาคารทีท่ำการ

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุโตเกยีว และโครงการกอ่สรา้งอาคาร

ทีท่ำการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปักกิ่ง                  

  5.2.3 โครงการจดัทำแบบแลว้เสรจ็และอยูใ่นขัน้ตอนการ

ขออนุญาตก่อสร้าง มี 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาร

ทีท่ำการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุนวิเดล ีและโครงการกอ่สรา้ง

อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  

  5.2.4 โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการออกแบบในรายละเอยีด 

ม ี2 โครงการคอื โครงการกอ่สรา้งอาคารทีท่ำการสถานเอกอคัรราชทตู 

ณ สิงคโปร์ และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ 

ณ นครกวางโจว 

  5.2.5 โครงการที่อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ออกแบบ             

คือโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวง 

สะหวันนะเขต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอังการาหลังใหม่ที่จัดซื้อ
เมื่อเดือน	พฤศภาคม	2552

Model	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปักกิ่ง
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	 5.3	 การปรบัปรงุซอ่มแซมทีท่ำการ/ทำเนยีบออท./และบา้นพกั

กงสุลใหญ่

 ในปี2552 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ทำเนียบ

เอกอคัรราชทตูและบา้นพกักงสลุใหญ่ทีเ่ปน็การปรบัปรงุซอ่มแซม

ใหญ่ในวงเงินเกิน10 ล้านบาท จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ทำเนียบ

เอกอัครราชทูต   ณ กรุงบรัสเซลส์ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ณกรงุพรทิอเรยีทีท่ำการและบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตา

บารูและที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซล

 5.4	การขายอาคารที่เลิกใช้ประโยชน์	 

 กระทรวงฯได้ดำเนินการการขายที่ดินและอาคารทำเนียบ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ และที่ดินและอาคารที่ทำการ

สถานเอกอัครราชทูตณกรุงบอนน์(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่6 พฤศจิกายน2544) เรียบร้อยแล้วและนำเงินรายได้จาก

การขายส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามกรมธนารักษ์ เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคม2552ตามลำดับ







 นับตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารในปี2547กระทรวงฯไดจ้ดัทำและพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่งโดยไดป้รบัปรงุ

การใชร้ะบบการเชือ่มโยงเครอืขา่ยการสือ่สารขอ้มลูทีท่นัสมยัในมติิ

ต่างๆ ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ

ปฏิบัติงานและได้สร้างวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพและคลอ่งตวัยิง่ขึน้ ยงัผลใหห้นว่ยงานภายนอกหลาย

แหง่สนใจและขอศึกษาดูงานและนำระบบสารสนเทศของกระทรวง

การต่างประเทศไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะระบบeSubmission

หรือระบบรับ/ ส่งและยกร่างหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ครบ

วงจร ซึ่งเป็นเครือ่งมอืทีข่า้ราชการระดบัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึ

คน้หาและตดิตามเอกสารราชการ(ตามสิทธิที่พึงมี) ซึ่งช่วยลดขั้น

ตอนทีซ่ำ้ซอ้นในการยกร่างเอกสารและหนังสือราชการ





















 

 ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาจาก

ภารกิจงานหลักที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

 

 6.1ดูแลและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

หนว่ยงานภายในกระทรวงการตา่งประเทศเชน่งานโทรเลขและการ

ตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกระทรวงการตา่งประเทศกบัสถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสลุใหญไ่ทยในตา่งประเทศการตดิตอ่สือ่สารในการประชมุ

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้รับ

เกยีรตเิปน็เจา้ภาพเชน่การประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที่14และ15

และการประชมุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนงานดแูลระบบสารสนเทศ

และเว็ปไซต์ทั้งของกระทรวงการต่างประเทศและของหน่วยงาน

ภายใน งานช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ

หน้าจอระบบ	e-Submission

6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอิสลามาบัด
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย

สารสนเทศของกระทรวงฯ  

 6.2 ใหค้ำปรกึษาแนะนำหนว่ยงานภายในกระทรวงการตา่ง

ประเทศเกีย่วกบัการพฒันาระบบสารสนเทศและเวป็ไซตข์องหนว่ยงาน 

อาทิ กรมภูมิภาค กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ 

สำนักจัดหา และบริหารทรัพย์สิน สำนักนโยบายและแผน รวมทั้ง

มีบทบาทในการกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

การกงสุล ในส่วนของการออกหนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา 

และการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3 พฒันาการเชือ่มโยงระบบสารสนเทศระหวา่งกระทรวงฯ 

กบัสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญไ่ทยทัว่โลก เพือ่บรูณาการ

ขอ้มลูและการตดิตอ่สือ่สารใหเ้ปน็เนือ้เดยีว ทัง้นีโ้ครงการอยูใ่นระหวา่ง

ดำเนนิการ คาดวา่จะแลว้เสรจ็สมบรูณภ์ายในป ี2553 เชน่ โครงการ 

e-Consular ของกรมการกงสุล ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งใน

และนอกประเทศ เป็นต้น 

 6.4 จดัหาระบบปอ้งกนัไวรสัใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ในการตรวจจบัและกำจดัไวรสั รวมถงึมลัลแ์วรต์า่ง ๆ พฒันาระบบ

จดัเกบ็ Log ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำความผดิเกีย่วกบั

คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 รวมทัง้พฒันาระบบทดสอบการเจาะระบบ

คอมพิวเตอร์พร้อมอุดช่องโหว่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Hardening)   

เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกระทรวงฯ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 6.5 เขา้รว่มการประชมุหารอืกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารในกรอบตา่งๆ เพือ่กำหนดแผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศแหง่ชาต ิ ตลอดจนเขา้รว่มโครงการความรว่มมอืทางดา้น

เทคนิคที่เกี่ยวกับ IT Security การให้คำปรึกษาและประสานงานแก่

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตามกรอบนโยบายการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง

องค์กรได้เป็นผลสำเร็จ เช่น ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน (ศปท.) 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นต้น  

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการต่างประเทศได้

ดำเนินการพัฒนาการบริหารราชการในต่างประเทศโดยมีการ

วัดผลความสำเร็จในรูปของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตาม 

แผนปฏบิตัริาชการ ตวัชีว้ดั “ระดบัความสำเรจ็ในการดำเนนิภารกจิ

ตา่งประเทศแบบบรูณาการ” ซึง่ปรากฏในคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ

ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โดยกระทรวงการต่างประเทศ  ได้พิจารณาคัดเลือกแผนการ

ดำเนินโครงการของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และ

สำนักงานอื่น ๆ ภายใต้  ทีมประเทศไทยในต่างประเทศ เพื่อ

เสนอการดำเนินโครงการแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อรับการประเมิน

ผลตัวชี้วัดดังกล่าว จำนวน  5 โครงการ คือ                                                                                                                                       

 1) การจัดงานไทย นิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล ครั้งที่ 6 

ประจำป ี2552 (6th Thai New Year Festival) เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2552 

ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

 โครงการฯ บรรลเุปา้ประสงคท์ีก่ำหนดไว ้เนือ่งจากมผีูส้นใจ

เขา้รว่มงานทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศเปน็จำนวนมาก และเปน็ 

การประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในหลาย ๆ ดา้น ทัง้สนิคา้ไทยอาหารไทย 

และศิลปวัฒนธรรมไทย  

 2) การจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 10 (10th Anniversary 

Thai Festival 2009) ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2552   

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 โครงการฯ บรรลเุปา้ประสงคท์ีก่ำหนดไวใ้นเรือ่งการฟืน้ฟคูวาม

เชือ่มัน่ ภาพลกัษณไ์ทย และเผยแพรเ่กยีรตคิณุสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

 3) โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเรื่อง

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์            

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ที่กรุงเทพฯ 

  

หน้าจอระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน

7. การบริหารราชการในต่างประเทศ 
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 โครงการฯ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลการสัมมนา

ส่งผลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์และ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ด้านนโยบายและกฎระเบียบ

ของสหภาพยุโรปในเรื่องสิ่งแวดล้อมการผลิตและการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนที่มีต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม

และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดยุโรป

 4)โครงการTasteofThailandในงานTasteofLondon

ระหวา่งวนัที่18-21มถินุายน2552ทีก่รงุลอนดอนสหราชอาณาจกัร

 โครงการฯ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากงาน

TasteofLondon ถือเป็นงานประจำปีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ

กรงุลอนดอนและเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางในทวปียโุรป ซึง่ภายในงานฯ

มผีูป้ระกอบอาหารทีม่ชีือ่เสยีงผูเ้ชีย่วชาญดา้นโภชนาการนกัวจิารณ์











































อาหาร รวมทั้งสื่อมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานจึงถือเป็นโอกาส

อันสำคัญของการส่งเสริมการตลาดและการแสวงหาลู่ทางของ

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เกษตร(ผลไม้และดอกไม้) ของ

ไทยในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง

 5) โครงการDestinationThailandFair ระหว่าง วันที่

16-18กรกฎาคม2552ทีก่รงุธากาสาธารณรฐัประชาชนบงัคลาเทศ

 โครงการฯ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ภายใต้แนวคิด

onestopshopสำหรบัชาวตา่งประเทศทีป่ระสงคเ์ดนิทางไปประเทศไทย

เพือ่การทอ่งเทีย่วการรกัษาพยาบาลการศกึษาและการซือ้สนิคา้ไทย

ซึ่งโครงการฯ ได้ตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการ

ตา่งประเทศในการฟืน้ฟภูาพลกัษณ์ความเชือ่มัน่และสภาพเศรษฐกจิ

ของไทย



โครงการ Taste of Thailand ในงาน Taste of London ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2552 

ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
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การเยือนและการประชุมที่สำคัญ 
ในปี 2552 

คณะกรรมการร่วม (JC)  
ไทยกับต่างประเทศ 

ผลงานที่โดดเด่นของสถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในปี 2552 

รายชื่อโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศ 
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2552 

ที่อยู่และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ 
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1 
การเยือนและการประชุมที่สำคัญในปี 2552 
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การเยือนและการประชุมที่สำคัญในปี 2552 
มกราคม 2552 
3 ม.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์	เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือรัฐมนตรีว่าการ				

	 กระทรวงการต่างประเทศ		ที่กรุงเทพฯ	

10 ม.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ																					

	 ที่กรุงเทพฯ	

11- 13 ม.ค. 52	 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น	

	 ทางการ	

16 ม.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

23 ม.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

25- 26 ม.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกัมพูชา	

29 - 31 ม.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุม		

 World Economic Forum, Davos, Switzerland  

กุมภาพันธ์ 2552 
5 - 7 ก.พ. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	นำคณะ	Roadshow			

	 ไปยังประเทศญี่ปุ่น	

8 ก.พ. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน	Osaka	ญี่ปุ่น	 	

9 ก.พ. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฟิลิปปินส์	

11 - 12 ก.พ. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนอินโดนีเซีย	

11 - 12 ก.พ. 52	 นายกรัฐมนตรีศรีลังกาเยือนไทย	

20 - 21 ก.พ. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย	

22 - 23 ก.พ. 52	 ประธานสมาชิกสภายุโรปเยือนไทย		 	 	

25 ก.พ. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม	

26 - 28 ก.พ. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุม		

	 ASEAN	SUMMIT	ครั้งที่	14	ที่เพชรบุรี	

มีนาคม 2552 
1 มี.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	ASEAN	SUMMIT				

	 ครั้งที่	14	ที่เพชรบุรี	

2- 4 มี.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	Human	Rights	Council	ครั้งที่	10			

	 ที่เจนีวา	สวิตเซอร์แลนด์	
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5 - 6 มี.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมพิธีเปิดเดินรถไฟขบวน			

	 ปฐมฤกษ์ระหว่างไทย	–	ลาว	และพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย	–	ลาว	แห่งที่	3													

	 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เสด็จเป็นองค์ประธานสะพานมิตรภาพหนองคาย-เวียงจันทน์		

7 มี.ค. 52	 นาย	Antonio	Guterres	ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าเยี่ยมคารวะ		

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 	

9 - 12 มี.ค. 52	 สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จ	พระราชดำเนินเยือน	

	 ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	

12 - 14 มี.ค. 52	 การเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพิธี	

	 เปิดศูนย์	ASEAN-Korea		

13 - 15 มี.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนสหราชอาณาจักร	

17 - 18 มี.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสิงคโปร์	

22 - 23 มี.ค. 52			 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนพม่า	

24 - 25  มี.ค. 52		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	JC	ไทย-ลาว		

	 ที่หลวงพระบาง	สปป.	ลาว	 	

25 - 26 มี.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาเยือนไทย	

 

เมษายน 2552 
10 -12 เม.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุม			

	 ASEAN+3	SUMMIT	และ	EAS	SUMMIT	ที่ประเทศไทย	

14 -15 เม.ย. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุม	Bali	Process	Ministerial		

	 Meeting	ที่บาหลี	16	เม.ย.	52		และเยือนสิงคโปร์	

19 - 26 เม.ย. 52  	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐฯ		

27 - 29 เม.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุม		

	 ESCAP	สมัยที่	65	กรุงเทพฯ	 	

29 - 30 เม.ย. 52  	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบาห์เรน	

 
พฤษภาคม 2552 
7 - 9 พ.ค. 52	 รองนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม	JEC	ไทย-เยอรมนี	ที่เยอรมนี	 	 	

7 - 10 พ.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	JC	ไทย-ออสเตรเลีย	ที่	Perth 

12 - 14 พ.ค. 52	 ประธานประเทศลาวเยือนไทย	(State	Visit)	

15 - 16 พ.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนฮ่องกง	
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25 - 26 พ.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	ASEM	FMM	9		

	 ที่กรุงฮานอย	เวียดนาม	 	

27 - 28 พ.ค. 52 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	17th	ASEAN-EU		

		 Ministerial	Meeting	ที่กรุงพนมเปญ	 	

31 พค. - 1 มิ.ย. 52 	 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม	ASEAN-Korea	CEO	Summit		ที่เกาะเจจู	เกาหลีใต้	 	

 

มิถุนายน 2552 
1 - 3 มิ.ย. 52	 การเยือนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

8 มิ.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซีย	

10 - 11 มิ.ย. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจีน	

12 มิ.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนกัมพูชา	

22 มิ.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์	

24 - 26 มิ.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนจีน	

29 - 30 มิ.ย. 52 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุ	ASEAN-	GCC	Ministerial	Meeting  

 ที่บาห์เรน	

กรกฎาคม 2552 
4 - 5 ก.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกาตาร์	

8 - 11 ก.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	JC	ไทย	–	นิวซีแลนด์			

	 ที่โอ๊คแลนด์	และเวลลิงตัน	นิวซีแลนด์	

10 ก.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนาม	

11 - 18 ก.ค. 52				 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	NAM	SUMMIT		

	 และเยือนกรุงไคโร	อียิปต์		

19 - 23 ก.ค. 52  		 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม		

	 ASEAN	AMM/PMC/ARF			

21 - 23 ก.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	เยือนไทย		ในช่วงการประชุม		

	 ASEAN	AMM/PMC/ARF	ที่กรุงเทพฯ			

24 ก.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเยือนไทย		ในช่วงการประชุม		

	 ASEAN	AMM/PMC/ARF	ที่กรุงเทพฯ	 	

สิงหาคม 2552  
4 - 5 ส.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	JC	ไทย	–	กัมพูชา	ที่กรุงเทพฯ		

9 -11 ส.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีบาห์เรนเยือนไทย	
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11 - 14 ส.ค. 52   	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	JC	ไทย-มาเลเซียครั้งที่	11		

	 และการประชุมรัฐมนตรี	Joint	Development	Strategy	(JDS)	 ที่ซาบาห์		 	

14 ส.ค. 52	 การเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี		ที่กรุงมะนิลา	 	

23 - 24 ส.ค. 52  		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	Inaugural	ASCC		

	 Ministerial	Meeting	ที่กรุงเทพ	ฯ	

กันยายน 2552 
21 - 30 ก.ย.52	 	 	 			นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	

	 สมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญสมัยที่	64	และการประชุมคู่ขนานระดับรัฐมนตรี	

	 ที่เกี่ยวข้องที่นิวยอร์ก	

24 - 25 ก.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม	G-20	ที่	Pittsburgh	สหรัฐอเมริกา	

30 ก.ย. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบังกลาเทศเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล	

 
ตุลาคม 2552 
1 ต.ค. 52	 การเยือนไทยของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของลาว	

3 - 4 ต.ค. 52 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุ	Mekong-Japan	Ministerial	Meeting		

	 และการประชุมสามเหลี่ยมมรกต	ระดับรัฐมนตรี	ครั้งที่	2		ที่เสียมราฐ	กัมพูชา	

6 - 10 ต.ค. 52	 Duke	of	York	เสด็จเยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์	

13 - 14 ต.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	Civil	Service		

	 Exchange	Program	(CSEP)	ที่สิงคโปร์	

 

14 - 16 ต.ค. 52  	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	ACD	Ministerial	Meeting		

	 ครั้งที่	8	ที่กรุงโคลัมโบ	ศรีลังกา	

17 ต.ค. 52	 การเยือนมัลดีฟส์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

21 - 25 ต.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม		

	 ASEAN	SUMMIT	ครั้งที่	15	ที่ชะอำ	-หัวหิน	 	

23 - 25 ต.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีอินเดียเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม	ASEAN	-	India	Summit	และ		

	 EAS	SUMMIT	ที่หัวหิน	และนายกรัฐมนตรีจีนเยือนไทยเพื่อเข้าร่วม	ASEAN	-	Summit	

26 - 28 ต.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์-เลสเตเยือนไทย		
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พฤศจิกายน 2552 
5 - 7 พ.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม		

	 Mekong-Japan	Summit	ครั้งที่	1	ที่กรุงโตเกียว	 		

9 - 11 พ.ย. 52	 นายวาง	หยาง	เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมลฑลกวางตุ้งเยือนไทยในฐานะ	

	 แขกรัฐบาล	ที่กรุงเทพฯ	

11 - 15 พ.ย. 52 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	APEC		

	 ครั้งที่	17	ที่สิงคโปร์	

15 พ.ย. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม		

	 ASEAN-US	Summit	ที่สิงคโปร์	

23 พ.ย. 52	 การเยือนไทยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

	 ลักเซมเบอร์ก	ที่กรุงเทพฯ	

24 - 26 พ.ย. 52 		 นายกรัฐมนตรีเยือนรัฐกาตาร์อย่างเป็นทางการ	

26 - 30 พ.ย. 52  	 การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย	ที่กรุงเทพฯ	
 
ธันวาคม 2552 
7 - 9 ธ.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ	และการประชุมหารือประจำปี	

	 ระหว่างไทย-มาเลเซีย	ที่ประเทศไทย	 	

9 ธ.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์	ที่	สปป.ลาว	

10 - 11 ธ.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	BIMSTEC		

	 (SOM	และ	MMครั้งที่	12)	ที่นครเนปิดอร์	พม่า	 		

17- 20 ธ.ค. 52	 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ		

	 ณ	กรุงโคเปนเฮเกน	เดนมาร์ค	

22 - 27 ธ.ค. 52	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนอินเดีย		
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คณะกรรมการร่วม (JC) ไทยกับต่างประเทศ 
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คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-พม่า
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-เวียดนาม
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-อินโดนีเซีย
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทยกับบรูไนดารุสซาลาม
คณะกรรมการร่วมด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-บังกลาเทศ
คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือไทย-อินเดีย
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-เนปาล
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ศรีลังกา
คณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจไทย-ปากีสถาน
คณะกรรมาธิการร่วมไทย-อียิปต์
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-กาตาร์
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย
คณะกรรมการความร่วมมือไทย-ประชาคมยุโรป
คณะกรรมการนโยบายของไทยต่อองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป(OrganizationforSecurityandCooperationin
Europe-OSCE)
คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย-เยอรมนี
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เปรู
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-คิวบา
คณะกรรมการร่วมไทย-อาร์เจนตินา
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-นิวซีแลนด์
 

คณะกรรมการร่วม (JC) ไทยกับต่างประเทศ 
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3 
ผลงานที่โดดเด่นของสถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในปี 2552 
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 สปป.ลาว (สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ / สถาน

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปน็

ประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ ระหว่างประเทศ

ไทย-สปป.ลาว และพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหง่ที ่3 ทีจ่งัหวดันครพนม-แขวงคำมว่น เมือ่วนัที ่5-6 มนีาคม 2552 

 มิติด้านการเมือง 

 - นายจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศ สปป.ลาว และ

ภริยา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะ   

พระราชอาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็น

ครั้งแรกในรอบ 14 ปี 

 - นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - เชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 

สปป.ลาว เยือนไทย เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 

 - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information 

Centre –BIC) เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุนใน 6 แขวงภาคใต้ของ 

สปป.ลาว (แขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน แขวงจำปาสัก แขวง

สาละวัน แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ) 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - ประสานงานการใหค้วามชว่ยเหลอืกอ่สรา้งอาคารกฬีาในรม่ 

มิตรภาพไทย-ลาว และซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่มหลังเก่า ซึ่งจะ

ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 

 - ร่วมมือกับศูนย์กลางสหพันธ์ชาวหนุ่ม จัดงานวันเด็ก 

และนำครู-นักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ 

จำนวน 113 คน ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคาย และทดลองนั่ง

รถไฟจากจังหวัดหนองคายไปสถานีท่านาแล้งฝั่งลาว 

 - ประสานงานการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท    

ของ สพร. จำนวน 30 ทุน   

 มิติด้านการกงสุล 

 - ใหค้วามชว่ยเหลอืและใหค้ำปรกึษาคนไทยทีต่กทกุขไ์ดย้าก 

ประมาณ 120 ราย 

 - จดัทำหนงัสอื “ไขประตสููล่าว” เพือ่เปน็คูม่อืสำหรบัคนไทย

ในการส่งเสริมความเข้าใจไทย-ลาว ในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกัน  

มใิหเ้กดิปญัหาจากความไมรู่ห้รอืเขา้ใจผดิของคนไทยทีไ่ป สปป.ลาว 

 

 มาเลเซีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์/

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เยือนเกาะลังกาวี ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2552 

 มิติด้านการเมือง 

 - สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย 

ผลงานของสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลและคณะทูตถาวรฯ

1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานพระราช

อาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2552 

 - พระธดิาสลุตา่นรฐัเกดะหเ์ยอืนประเทศไทย ในฐานะแขกของ

กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2552 

 - นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 

 - นำคณะสื่อมวลชนมาเลเซียเยือนประเทศไทย ระหว่าง

วันที่ 17-23 มกราคม 2552 

 - นำคณะบุคคลสำคัญภาครัฐและเอกชนมาเลเซีย นำโดย

ประธานสมาคมมาเลเซีย-ไทยเดินทางเยือนประเทศไทย และพบ

บุคคลสำคัญของไทย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2552 

 - ริเริ่มการประชุมร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ

ศอ.บต.และ 5 จังหวัดภาคใต้ต่อมามีสถานเอกอัครราชทูต      

ณ อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์เข้าร่วมด้วย โดยรัฐมนตรี   

ตา่งประเทศเปน็ประธานเปดิการประชมุ เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2552 

ที่จังหวัดปัตตานี 

 - จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การทำงานร่วมระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 

โดยแยกแต่ละจังหวัด รวม 3 ครั้ง  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันแก่ภาค

เอกชนไทยในมาเลเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายแก่ภาคเอกชนไทยใน

มาเลเซีย และนำคณะนักธุรกิจไทยในมาเลเซียเยือนรัฐซาราวัก  

รัฐซาบาห์ และประเทศบรูไน 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - รับนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

และบริเวณใกล้เคียงมาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2552 

 - สนับสนุนกิจกรรมละศีลอดของนักศึกษาไทย ในช่วง

เดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 

 มิติด้านการกงสุล 

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนิน

การจัดกงสุลสัญจร รวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์

ได้ยาก คนไทยที่ต้องโทษ เหยื่อการค้ามนุษย์ และแรงงานไทย  

ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย 

 

 สิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในฐานะอาคันตุกะของ

ประธานาธิบดีสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2552 

นอกจากนี้ยังได้เสด็จฯ เข้าร่วมการประชุมด้านวิศวกรรมฟื้นฟู

สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

และผู้สูงอายุ (International Conference on Rehabilitation 

Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2009 ) และ

เสด็จฯ เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับคนพิการ 

 

 บรูไนดารุสซาลาม (สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรี 

เบกาวัน) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - เผยแพร่ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับ

สถานการณใ์นจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย และมาตรการแกไ้ข

ปญัหาโดยสนัตวิธิขีองรฐับาล เพือ่ชว่ยสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแก่

รฐับาลบรไูน ซึง่เปน็ประเทศทีม่บีทบาทสำคญัในองคก์ารการประชมุ

อิสลาม (Organization of the Islamic Conference - OCI) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงานแสดงสินค้า Thailand Grand Fair ครั้งที่ 1 

ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ

บรูไน โดยมีการจำหน่ายสินค้าและผลไม้ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแสดงนาฏศิลป์และวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้นกว่า 58,000 คน หรือ    
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1 ใน 5 ของจำนวนประชากรบรูไน 

 - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information 

Centre) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าและ

การลงทุนระหว่างไทย-บรูไน 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบรูไนเดินทางเยือนประเทศ

ไทยเพือ่เยีย่มชมการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยัชัน้นำตา่ง ๆ ของไทย 

 - นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิาร เดนิทางเยอืนบรไูนเมือ่เดอืนตลุาคม 2552 และลงนาม

ในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านการศึกษากับบรูไน 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ และช่วยเหลือบรรเทาความ

เดอืดรอ้นในดา้นตา่ง ๆ แกค่นไทยในบรไูน ซึง่มอียูก่วา่ 5,000 คน 

 - ร่วมกับสำนักงานแรงงานในบรูไน จัดโครงการแพทย์

สัญจร ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2552 โดยนำคณะแพทย์และ

พยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้บริการตรวจสุขภาพแก่คนไทย

ในบรูไน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและการวางแผน

ครอบครัว 

 

 อินโดนีเซีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - อญัเชญิผา้กฐนิพระราชทานมาทอดถวาย ณ วดัพทุธเมตตา 

กรงุจาการต์า เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2552 โดยมนีายปยิวชัร นยิมฤกษ ์

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีซึ่งนับเป็น

ครั้งที่สองที่ได้มีกฐินพระราชทานมายังอินโดนีเซีย  

 มิติด้านการเมือง 

 - นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็น

ทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 

 - ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรมุสลิมสายกลาง

ของอินโดนีเซีย เพื่อส่งสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ เดินทางเยือนอินโดนี เซีย ระหว่างวันที่ 4-6 

กรกฎาคม 2552 และยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกิจการทะเล

และประมงของอินโดนีเซีย 4 ประการ คือ  

 1) ให้มีการทำ MoU ด้านความร่วมมือทางประมง  

 2) จัดการประชุม JC Sub Committee  

 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ Incentives ที่ฝ่ายอินโดนีเซียจะเสนอให้

ในการลงทุนด้านประมงที่เมืองท่าสำคัญ ที่ Tual, Ambon, 

Benjina และ Merke 

 4) รวบรวมรายชื่อนักธุรกิจอินโดนีเซียที่ประสงค์จะร่วมทุน

กับฝ่ายไทย 

 - นำคณะอธิบดีกรมควบคุมและตรวจสอบ กระทรวง

กิจการทะเลและประมงของอินโดนีเซียเยือนไทย ระหว่างวันที่   

24-28 สิงหาคม 2551 

 - ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศฯ และ

กรมประมง ในการจัดทำร่างBilateral Arrangement เกี่ยวกับ

ความร่วมมือด้านการประมงกับอินโดนีเซีย  

 -จัดงาน Thai Food Festival และงาน Wonderful 

Thailand เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่เมืองจาการ์ตา สุราบายา 

และบันดุง 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมใน

อินโดนีเซีย  

 - ให้ความช่วยเหลือแก่อินโดนีเซีย กรณีแผ่นดินไหวที่   สุ

มาตราตะวันตก เมื่อเดือนตุลาคม 2551 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ให้ความช่วยเหลือเรือประมงไทยและลูกเรือที่ถูกทางการ

อินโดนีเซียจับกุม ให้ได้รับการดำเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งเดินทางไปดูแลลูกเรือที่เจ็บป่วยตามเกาะต่าง ๆ 

  

 พม่า (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดนัดม่า 

ปริยัติ กรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 

 - สร้างฐานและทำป้ายบ่งบอกความสำคัญของต้น    
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พระศรีมหาโพธิ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงปลกู เมือ่ครัง้เสดจ็ฯ เยอืนพมา่

อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2503 

 มิติด้านการเมือง 

 - ในฐานะประธานอาเซียน ไทยมีบทบาทสำคัญใน 

Tripartie Core Group (TGG) อันเป็นกลุ่มไตรภาคี ประกอบด้วย

อาเซียน พม่า และสหประชาชาติ ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาทุกข์

และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กิส  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจ 

ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ทอดกฐิน ณ วัด

มิตรภาพไทย-พม่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552  

 - สนับสนุนโครงการบูรณะศูนย์โลหิตแห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง 

สร้างโรงพยาบาลขนาด 16 เตียง และศูนย์อนามัย 

 - อบรมหมู่บ้านตัวอย่างในพื้นที่ที่ประสบภัยจากพาย ุ              

ไซโคลนนารก์สิ โดยนอ้มนำทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็แนวทาง 

 - ให้ทุนฝึกอบรม ดูงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกแก่นักศึกษาพม่า ในสาขาที่เป็นรากฐานของการ

พัฒนาประเทศ  

 

 ฟิลิปปินส์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เพื่อทรงร่วมในพิธีเปิด

งานครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ    

(IRRI) และในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ 

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2552 

 มิติด้านการเมือง                                                                                             

 - แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหามุสลิมกับฟิลิปปินส์

เพื่อปรึกษาเปรียบเทียบในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของประเทศไทย 

และหาข่าวกรองในความเคลื่อนไหวกระบวนการสันติภาพระหว่าง

รัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม MILF  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชนไทยใน

ฟิลิปปินส์ 

 - จัดโครงการเศรษฐกิจสัญจรเดินทางไปเยี่ยมชมการ

ประกอบการของภาคเอกชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

ฟิลิปปินส์  

 - สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนฟิลิปปินส์ในประเทศ

ไทย 

 - แสวงหาตลาดใหม่ที่ กวม และ ปาเลา เพื่อสนับสนุน

การลงทุนของภาคเอกชนไทย 

 มิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  

 - ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ฟิลิปปินส์เพื่อฟื้นฟู

ผู้ที่ได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุใต้ฝุ่น Ondoy ทั้งในกรอบ

ของรัฐบาลต่อรัฐบาลและภาคเอกชนไทยในฟิลิปปินส์ 

 - โครงการฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ อาทิ 

การแลกเปลี่ยนดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ไทย-ฟิลิปปินส์ การ

ลงนามบันทึกในแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-

ฟิลิปปินส์ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาด้วยการมอบทุน

การศึกษา SCG Sharing the Dream และอุปกรณ์    การศึกษา 

การเปิดตัวหนังสือที่ระลึก 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ 

“ไทย-ฟิลิปปินส์:สายสัมพันธ์นิรันดร” (Thailand -The Philippines

: Ties beyond Times)  

 มิติด้านการกงสุล 

 - เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยเพื่อสร้างความสามัคคี

และโอกาสในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทยในสังคม

ฟิลิปปินส์ เช่น โครงการ 9 ในดวงใจ ใน 9 กันยายน  

 - ประชาสัมพันธ์และซักซ้อมแผนอพยพและวิธีป้องกันภัย

พิบัติธรรมชาติ การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อและ สถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมือง 

 - จัดกงสุลสัญจร เยี่ยมเยียนชุมชนไทยในปาเลา และ

สร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง รวมทั้งคุ้มครอง  
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 เวียดนาม (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย (Business Information 

Centre - BIC) เพื่อให้บริการด้านข้อมูลความเคลื่อนไหวด้าน

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในเวียดนาม แก่นักธุรกิจและ     

นักลงทุนไทย  

 - จ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาที่มีความ

กระจ่างชัดในประเด็นคำถามเกี่ยวกับ กฎระเบียบ การค้า และ

การลงทุนของเวียดนาม  

 - จัดงาน “Thai Night : Thainess“ ณ โรงแรม 

Movenpick Saigon เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

 มิติด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 - ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเวียดนามที่มีการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทยจัดการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา

ไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่    

นกัศกึษาและเยาวชนเวยีดนาม และเพือ่ปลกูฝงัทศันคตทิีด่เีกีย่วกบั

ประเทศไทย สร้างความนิยมไทยผ่านการเรียนการสอนภาษาไทย                     

 มิติด้านการกงสุล  

 - ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกล่อลวงมาเป็นแรงงาน

ประมงในเวียดนาม ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยที่มา

ประสบภัยในน่านน้ำเวียดนาม ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องของไทยและเวียดนาม ในการส่งตัวกลับภูมิลำเนาใน

ประเทศไทย 
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 จีน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง/สถานกงสุลใหญ่ 

ณ นครเฉิงตู/สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน/สถานกงสุลใหญ่ 

ณ นครกวางโจว/สถานกงสลุใหญ ่ณ เมอืงฮอ่งกง/สถานกงสลุใหญ ่

ณ นครคุนหมิง/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ / สถานกงสุล

ใหญ่ ณ นครซีอาน / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์                                                    

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เยือนจีนอย่างเป็นทางการ (กรุงปักกิ่ง มณฑลส่านซี และ

มณฑลฝูเจี้ยน) ระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2552 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จ ฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจ้อเจียง เพื่อทอดพระเนตร

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม  2552  

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จ ฯ เยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ (กรุงอูลันบาตอร์ เมือง

อลัตนับลูกั และจงัหวดัฮฟูสกลุ) ระหวา่งวนัที ่24-27 สงิหาคม 2552 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   

อคัรราชกมุาร ี เสดจ็ฯ เยอืนกรงุปกักิง่ นครเซีย่งไฮ ้ และนครหงัโจว 

เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม The 3rd International Conference 

on Cutting Edge Organic Chemistry in Asia under Asian 

Core Program ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2551 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   

อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ และนครหนานจิง เพื่อ

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของ

มหาวิทยาลัยหนานจิง และมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ระหว่างวันที่     

27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2552  

 - ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีนจัดนิทรรศการภาพถ่าย  

ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่หอจงหัวซื่อจี้ถาน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยจัด

แสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ ฯ ทรง

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ปักกิ่ง 2008 และระหว่างการ

เสด็จฯ เยือนจีน ในครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ชาวจีนได้มีโอกาสชื่นชม

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ และมิตรภาพที่ลึกซึ้ง ระหว่าง

ไทย - จีน ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ 

 - ประสานงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน

เซียนเฟิงลู่ สิรินธร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ที่เมืองเหมียนหยง มณฑลเสฉวน ซึ่งประสบความ

เสยีหายจากเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวครัง้รนุแรง เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2551 

จงึไดพ้ระราชทานเงนิใหค้วามชว่ยเหลอืสำหรบักอ่สรา้งอาคารเรยีน

หลังใหม่ และมีกำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 2553 โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

เปิดอาคารหลังใหม่ ในเดือนเมษายน 2553 

 - ประสานงานในโครงการความช่วยเหลืออาหารกลางวัน

แก่โรงเรียนประถมศึกษาของเมืองอัลตันบูลัก ประเทศมองโกเลีย 

ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ต้องการพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

ที่ขาดแคลนอาหารสำหรับนักเรียน รวมทั้งพระราชทานความ

สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน   

 มิติด้านการเมือง 

 - นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนฮ่องกง อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาครัฐและ

ภาคเอกชนของฮ่องกงได้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

สถานการณ์การเมืองในไทย และนโยบายของรัฐบาลในการรับมือ

วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินไทย รวมทั้งแสดงความพร้อมของไทย

ทีจ่ะสง่เสรมิความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ และการลงทนุ 

 - นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนจีน อย่างเป็นทางการ (กรุง

ปักกิ่ง นครเทียนจินและมณฑลกวางตุ้ง) ระหว่างวันที่ 24-27 

มิถุนายน 2552 โดยมีการลงนามในความตกลงทางด้านเศรษฐกิจ 

การส่งออกสินค้าเกษตร และการศึกษา การขยายโอกาสและ

ชักชวนนักลงทุนจีนให้ไปลงทุนที่เมืองไทย รวมถึงการแสวงหา

ลู่ทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านคมนาคมระหว่างไทย-จีน   

 - นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอด

ผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 7 ที่กรุงปักกิ่ง ระหว่าง

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2552  

2. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 



176 รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

	 -	 ดำเนินการส่งเสริมและขยายลู่ทางของความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจ	 ทั้งด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน	 ให้เพิ่ม

มากขึน้	ทัง้ในมติเิชงิลกึและเชงิกวา้ง	รวมทัง้โครงการลงทนุขนาดใหญ่	

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย		

	 -	 ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจไทยที่ประสบปัญหาและอุปสรรค

ทางการค้าและการลงทุนเพื่อให้การดำเนินการ	 ดำเนินต่อไปได้

อย่างราบรื่น			

	 -	 ร่วมกับรัฐบาลนครเฉิงตู	 จัดงานเทศกาลไทย	 ณ	

ศูนย์การค้า	ว่านต๋า	พลาซ่า	ระหว่างวันที่	18-22	กันยายน	2552		

	 -	 จัดงานเทศกาลไทย	 ณ	 ห้างสรรพสินค้า	 SM	 เมือง

เซี่ยเหมิน	ระหว่างวันที่	4-6	กันยายน	2552		

	 -	 จัดเทศกาลไทยในงานกว่างโจวแฟร์	2009	 เมื่อ	12-15	

พฤศจิกายน	2552	ภายใต้หัวข้อการจัดงาน	Thailand:	Food	and	

Travel	มีผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้นกว่า	200,000	คน		

	 -	 จัดงาน	Thai	Festivals	 ระหว่างวันที่	 15	 กันยายน	-				

15	ตุลาคม	2552	ณ	โรงแรม	Harbour	Plaza	Metropolis	ฮ่องกง	

และระหว่างวันที่	 15	 ตุลาคม	 –	25	 ตุลาคม	2552	 ณ	Hong	

Kong	Jockey	Club		

	 -	จัดงานเทศกาลไทยบนถนน	Yandang-Huaihai	ในเขต	

Luwan	นครเซี่ยงไฮ้		

	 -	 ผลักดันการเปิดจุดนำเข้าและจุดกระจายสินค้าใหม่	 ๆ	

สำหรับผลไม้ที่นำเข้าจากไทยเพื่อให้สามารถถึงมือผู้บริโภคในนคร

เซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาได้รวดเร็วขึ้น	

 -	จดัเทศกาลอาหารและสง่เสรมิวฒันธรรมไทย	ที	่นครคนุหมงิ 

มณฑลยูนนาน	 และนครฉางซา	 มณฑลหูหนาน	 ระหว่างวันที่			

22-29	สิงหาคม	2552		

 -	จดังานเทศกาลไทย	ป	ี2552	ครัง้ที	่2	ระหวา่งวนัที	่11-13 

กันยายน	2552	ณ	ห้างสรรพสินค้าโลตัส	สาขาเกาซิน	นครซีอาน	

-	 	 	 จัดงานเทศกาลไทย	 ประจำปี	 2552	 	 ที่นครหนานหนิง	

ระหว่างวันที่	 11-13	 กันยายน	2552	 มีผู้เข้าชมงานประมาณ	

50,000	คน		

  

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

	 -	ประสานกับทางการจีนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการ

แพทย์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับ	 ซึ่งทางการจีนได้จัดส่ง

คณะแพทย์	 และผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผิวหนังที่ถูกไฟไหม้

มายังไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้	 และ

ประสบการณ์กับฝ่ายไทย	

	 -	 ดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาไทย	 ณ	 เกาะผู่โถวซาน	

นครเซี่ยงไฮ้	 เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในสถานที่

สำคัญและเป็นแหล่งพุทธศาสนาของจีน	

	 -	 สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 นครซีอานร่วมกับคณะคนไทยจาก

จังหวัดสุโขทัยถวายพระพุทธรูปสุโขทัย	“พระพุทธสุโขทัย”	หน้าตัก

กว้าง	30	 นิ้ว	 สูง	115	 เซนติเมตร	 แด่วัดฝ่าเหมิน	 เมืองเป่าจี	

มณฑลส่านซี	

 -	จดัโครงการแขง่ขนัการกลา่วสนุทรพจนภ์าษาไทย	ในทีช่มุชน 

ครั้งที่	3	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	มิถุนายน	2552	ที่นครหนาน

หนิง	ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2552		

 มิติด้านการกงสุล 

	 -	 ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่กรุงปักกิ่งจาก

กรณีการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเดือนธันวาคม	2551	

จำนวนกว่า	500	คน	จนสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้		

	 -	 สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 นครเฉิงตู	 ได้ให้ความช่วยเหลือ

หญิงไทยจำนวน	3	 คน	 ซึ่งถูกชักชวนให้ทำงานต้มตุ๋นโดยสุ่มส่ง

ข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือของเหยื่อในประเทศไทย	 แอบอ้างเป็น

เจ้าหน้าที่องค์กรบริการด้านสาธารณูปโภคหรือธนาคารพาณิชย์	

ติดตามทวงค่าบริการ	 หรือหนี้ค้างชำระ	 โดยหลอกล่อให้เหยื่อโอน

เงินจ่ายคืนไปยังบัญชีของขบวนการ	 ซึ่งต่อมาสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	 สามารถจับกุมกลุ่ม

มิจฉาชีพดังกล่าวที่อยู่ในประเทศไทยได้แล้ว	

	 -	ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนไทยในเซี๊ยะเหมินโดยจัดตั้ง

สมาคมนักเรียนไทยในเซี่ยะเหมินขึ้น	 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักเรียน	 นักศึกษากับ			

นักธุรกิจไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ		
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 ญี่ปุ่น (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว / สถานกงสุล

ใหญ่ ณ นครโอซากา) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 10 ระหว่าง

วนัที ่10-11 พฤษภาคม 2552 ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มชมงานกวา่ 300,000 คน 

งานนีเ้ปน็ทีน่ยิมของชาวญีปุ่น่และเปน็เทศกาลประจำปขีองเขตชบิยุะ 

กรุงโตเกียว เป็นงานเทศกาลต่างประเทศในกรุงโตเกียวที่มีชาว

ญี่ปุ่นเข้าร่วมงานมากที่สุด 

 - จัดงานเทศกาลอาหารไทย ครั้งที่ 7 ที่นครโอซากา 

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2552 ที่สวนสาธารณเทนโนจิ มีผู้เข้า

ร่วมชมงานกว่า 50,000 คน  

 

 เกาหลีใต้ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล)   

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จดังาน “Thailand Grand Festivities 2009” นำเสนอนาฏศลิป์

และเทศกาลสำคญัๆของไทย เพือ่เชญิชวนใหน้กัทอ่งเทีย่วเกาหลเีดนิทาง

ไปประเทศไทยเพิม่มากขึน้หลงัจากทีล่ดลง 40-50% ในชว่งวกิฤตเิศรษฐกจิ 

 - ร่วมกับศูนย์อาเซียน - เกาหลี (ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน

มีนาคม 2552) ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ

เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนเกาหลีใต้กับประชาชนในประเทศ

อาเซียน อาทิ การจัดงาน ASEAN Tourism and Culture Fair  

 มิติด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 - นำเสนอภาพยนตร์ไทยในงาน “Thai Films Night in 

Pusan” ระหว่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ที่ปูซาน ครั้งที่ 14  

 - ร่วมกับ Hankuk University of Foreign Studies และ 

Pusan University of Foreign Studies จัดการแข่งขันพูดและ 

เขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือ

ไทย-เกาหลีใต้ ในระดับประชาชน”  

 

 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ ไทย-ไทเป 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - สนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ด้านการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดโครงการสัปดาห์ ประเทศไทย 2552 ระหว่างวันที่  

14 -22 มีนาคม 2552 ณ เมืองไทเป เมืองไถจง และเขตเถาหยวน 

มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 5,000 คน  

 มิติด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 - เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของสังคมใต้หวัน 

อาทิ การนำคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจ หลุยส์) ร่วมแสดง

ในงานเทศกาลโคมไฟของใตห้วนั ระหวา่งวนัที ่5-6 กมุภาพนัธ ์2552  

 มิติด้านการกงสุล 

 - ใหบ้รกิารดา้นกงสลุแกค่นไทยในใตห้วนั ในปงีบประมาณ 

2552 รวมทั้งสิ้น 11,214 ราย  

 - ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่เมืองเกาสง และเมือง

ไถจง เป็นประจำทุกเดือน 

 - เยี่ยมชาวไทยที่ถูกกักกันอยู่ในสถานกักกันต่างๆ จำนวน

กว่า 400 คน  
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 ออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา/

สถานกงสุลใหญ่ ณ  นครซิดนีย์) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือน

นครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2552 

ตามคำเชญิของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศออสเตรเลยี 

เพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-

ออสเตรเลียครั้งที 1 ในโอกาสการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ 

และโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทย แก่สมาชิกสภา

หอการค้าแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก รวมทั้งได้กล่าวสุนทรพจน์

ภายใต้หัวข้อ Current Pol it ical Situation in Thai land         

ณ มหาวิทยาลัย Edith Crown ด้วย 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ดำเนินโครงการส่งเสริมให้นักลงทุนออสเตรเลียย้ายฐาน

การผลติจากออสเตรเลยีไปยงัประเทศไทย โดยไดน้ำนกัลงทนุชัน้นำ

สาขาต่าง ๆ จากรัฐควีนส์แลนด์และรัฐออสเตรเลียตะวันตกเยือน

ไทย และเข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  

 - จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ กรุง   

แคนเบอร์ราและนครเพิร์ธ ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2552 และ 

20 กนัยายน 2552 มผีูเ้ขา้ชมงานจำนวน 15,000 คน และ 8,000 คน 

ตามลำดับ  

 - จัดงาน Thailand Grand Festival 2009 ที่ Tumbalong 

Park, Daring Harbour นครซดินยี ์ระหวา่งวนัที ่14-15 มนีาคม 2552 

มีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 50,000 คน  

 - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่ วมกับสมาคม      

ร้านอาหารไทยจัดงานเทศกาลอาหารไทยที่ Tumbalong Park, 

Daring Harbour นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 เพื่อ

ส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของคน

ไทยในออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นตลาดแรงงานให้แก่นักเรียน     

นักศึกษาไทย ในออสเตรเลียด้วย 

 มิติด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับสำนักงานททท. 

ซิดนีย์ บริษัทการบินไทยจำกัด และ สวนสัตว์ทารองก้า จัดงาน 

Min i Thai Fes t iva l ขึ้นที่ สวนสัตว์ ทารองก้า เมื่ อวันที่          

15 สงิหาคม เนือ่งในโอกาสทีช่า้งไทยในสวนสตัวท์ารองกา้ไดต้ัง้ทอ้ง

และตกลูกในเดือนพฤษภาคม 2552  

 - สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับเทศบาล 

Paramatta รฐันวิเซา้ทเ์วลส ์จดังานลอยกระทงขึน้ทีบ่รเิวณรมิแมน่ำ้ 

Paramatta เมือง Paramatta เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552  

   

 นิวซีแลนด์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือน

นครโอ๊คแลนด์ เพื่อร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม

ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 1 โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้

บรรยายในหัวข้อ Current Situation in Thailand and its 

Prospects ที่ Auckland University of Technology รวมทั้งได้

บรรยายแก่นักธุรกิจจาก ASEAN-New Zealand Combined 

Business Culture ด้วย 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำ

นครซิดนีย์ การบินไทยประจำโอ๊คแลนด์ และสำนักงานผู้ช่วยทูต

ฝา่ยทหาร ณ กรงุแคนเบอรร์า จดังาน Thailand 2009 ในลกัษณะงาน 

Gala Dinner โดยการเลือกเชิญแขกและจัดให้อยู่ร่วมโต๊ะ ใน

ลักษณะจับคู่ทางธุรกิจ 

3. ภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
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 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

	 -	สถานเอกอัครราชทูตได้มีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการ

ช่วยสนับสนุนให้มีวัดไทยในกรุงเวลลิงตัน	 ซึ่งมีชื่อว่า	 วัดธรรม

ประทีป	ณ	กรุงเวลลิงตัน	

 มิติด้านการกงสุล 

	 -	 ให้บริการกงสุลสัญจร	 แก่ชุมชนชาวไทยในช่วงงาน

เทศกาลต่าง	ๆ	และตามเมืองสำคัญต่าง	ๆ	ในนิวซีแลนด์ตลอดปี	
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 อียิปต์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรเขตอาณาซูดาน 

เอธโิอเปยี จบิตู ิและลเิบยี กอ่นเปดิสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุตรโิปลี 

ในเดือนเมษายน 2552) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสที่เหมาะสม

ตามวิถีทางการทูต 

 มิติด้านการเมือง   

 - เชิญ ดร.อาลี โกมา ผู้ชี้ขาดทางด้านศาสนาอิสลาม     

(Fatwa) ของอียิปต์ เยือนไทย ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2552 

โดย ดร.อาล ีไดพ้บกบัผูน้ำทางศาสนาของไทย ทัง้พทุธ ครสิตแ์ละ

อิสลาม รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการนำเอาหลักกฎหมายอิสลามมา

ประยุกต์ใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และได้นิมนต์

พระสงฆ์ไทย 5 รูป ไปรับการอบรมและศึกษาเกี่ยวกับหลักศาสนา

อิสลาม ที่อียิปต์ เป็นเวลา 6 เดือน 

 - ในโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่ง

อียิปต์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2552 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงไคโร และ

พบหารือกับ ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวี ผู้นำสูงสุดทางศาสนา

อิสลามของอียิปต์ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบเงิน

จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย

อัลอัซฮัร ซึ่งมีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่ประมาณ 1,300 ราย 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Cairo International Fair 2009 

ณ อาคารแสดงสินค้า GOLEF กรุงไคโร เป็นปีที่ 6  

 - จัดงานเทศกาลอาหารไทย ที่โรงแรม Grand Hyatt 

ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2552 

 - ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานการ

ท่องเที่ยวฯ ณ กรุงโรม จัดโครงการพบปะบริษัททัวร์ชั้นนำของ

อียิปต์ เพื่อระดมสมองในการรณรงค์ฟื้นฟูภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวไทย และต่อมาในวันที่ 2-9 มิถุนายน 2552 ได้นำ

ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวหลักของอียิปต์เยือนไทยเพื่อหาทางสร้าง 

package การท่องเที่ยวไทยในรูปแบบใหม่ ๆ 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  

 - ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้

ในโครงการรัฐศาสตร์ทางไกล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 

- 8 ตลุาคม 2552 โดยมคีณะอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เดินทางมาบรรยายแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในอียิปต์ ซึ่งเข้าร่วม

โครงการจำนวน 96 ราย 

 มิติด้านการกงสุล 

 - จัดกงสุลสัญจรในซูดาน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 

2552  

 - ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการทันตกรรม

เคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนไทยและคนไทยในอียิปต์และซูดาน 

ระหว่างวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2552 

 - ให้ความช่วยเหลือคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานใน

ลิเบียและประสบปัญหาในการทำงาน เนื่องจากถูกนายจ้างโกง

ค่าแรง และบางส่วนถูกหลอกไปทำงานโดยไม่ผ่านการจัดหางานที่

ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้ช่วยเหลือให้คนงานดังกล่าวเดินทาง

กลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2551-มกราคม 2552 

 

 เคนยา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เขตอาณา  

บุรุนดี คอมโมโรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอริเทรีย   

ระวันดา เซเชลล์ โซมาเลีย แทนซาเนีย ยูกันดา) 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - เนื่องจากมาเลเรียเป็นโรคสามัญในบุรุนดี แต่ชาวบุรุนดี

สว่นใหญย่งัไมส่ามารถเขา้ถงึยารกัษาโรคทีม่คีณุภาพและราคาถกูได ้

สถานเอกอัครราชทูตจึงมีโครงการถ่ายทอดการผลิตยารักษาโรค

มาเลเรีย เพื่อให้ชาวบุรุนดี สามารถผลิตยารักษาโรคนี้ได้อย่างมี

คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยสถานเอกอัครราชทูต ได้สั่งซื้อ

เครื่องจักรในการผลิตยาเม็ด มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

บริจาคให้แก่รัฐบาลบุรุนดี 

 - สถานเอกอัครราชทูตยังบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การ

แพทย์ เพื่อช่วยเหลือกองกำลังนานาชาติใน โซมาเรีย  

4. ภูมิภาคแอฟริกา 
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  โมรอกโก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัด) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์  

 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ตามโครงการ 9 ดวงใจ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 09.09 น. 

สถานเอกอัครราชทูต ได้มอบหนังสือเรียนภาษาอารบิก และ

ฝรั่งเศส ให้สมาคมนักศึกษาไทยในโมรอกโก นำไปใช้ประโยชน์

ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยในโมรอกโก   

 - เนื่องในโอกาสเฉลิมการครองราชย์ครบรอบ 10 ปีของ

สมเด็จพระราชาธิบดี โมฮัมเหม็ด ที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตได้

จัดการแข่งขันชกมวยไทย ในชื่อ Moroco World ณ เมือง 

Mohammedia เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552  โดยมีนักมวยไทย

เข้าร่วมการแข่งขัน 4 ราย 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - เข้าร่วมงาน ASEAN Food Festival ซึ่งจัดโดยคณะทูต

ประเทศเอเชียในกรุงราบัด 12 ประเทศ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 

 

 เซเนกัล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เขตอาณา 

กินี กินีบิเซา โกตดิวัวร์ เซียร์ราลิโอน โตโก บูร์กินาฟาโซ กาบอง 

เคปเวิร์ด และไลบีเรีย)  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ให้ความร่วมมือด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในปี 2552 ได้

สง่ผูเ้ชีย่วชาญไทยไปใหก้ารอบรมการเพาะพนัธุ ์ และการเลีย้งสตัวน์ำ้ 

ที่เซเนกัล และส่งเสริมให้เอกชนไทยเข้าไปลงทุนด้านการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างครบวงจร 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   

 - จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตยา การเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์ไทยในการป้องกันโรค การสร้างเครือข่ายป้องกัน

มาเลเรียในระดับภูมิภาค และการจัด workshop ในแอฟริกา

ตะวันตกนับเป็นโครงการความร่วมมือด้านการป้องกันโรคมาเลเรีย

ของไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตชาวแอฟริกาตะวันตกจาก

โรคมาเลเรียเป็นจำนวนหลายหมื่นคน 

 - การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์มุ้งเคลือบน้ำยากันยุงของไทย ซึ่ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบผ่านกระทรวงสาธารณสุขของ    

เซเนกัลและประเทศเป้าหมาย (บูร์กิฟาโซ แกมเบีย ฯลฯ) จำนวน 

3,500 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทุกฝ่าย โดยกระทรวง

สาธารณสุขกำลังพิจารณานำโครงการ “หนึ่งเตียงพยาบาล หนึ่ง

มุง้ไทย” ผนวกเขา้ไปในแผนระดบัชาต ิ และสถานเอกอคัรราชทตูฯ 

ยังได้ผลักดันให้ประเทศผู้ให้ เช่นสหรัฐฯ ใช้มุ้งไทยในโครงการ

ความช่วยเหลือ โดยในปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ซื้อมุ้งไทยกว่า 

250,000 หลัง เพื่อช่วยเหลือเซเนกัล 

 - เผยแพร่ทราย Lacide ที่ใช้กำจัดไข่ยุงและลูกน้ำแก่

ครอบครัวชาวบ้านในชนบท 

  

 ไนจีเรีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เขตอาณา  

สาธารณรฐักานา สาธารณรฐัเบนนิ สาธารณรฐัคาเมรนู สาธารณรฐั

คองโก สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

และสาธารณรัฐเซโตเมและแปรงซิฟ) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ให้ความร่วมมือด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในปี 2552 ได้

สง่ผูเ้ชีย่วชาญไทยไปใหก้ารอบรมการเพาะพนัธุ ์ และการเลีย้งสตัวน์ำ้ 

ที่เซเนกัล และส่งเสริมให้เอกชนไทยเข้าไปลงทุนด้านการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างครบวงจร 

 - อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการศึกษาโอกาสการลงทุนในไนจีเรีย ซึ่งมีศักยภาพด้าน

เกษตรกรรม น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ อัญมณี ฯลฯ  

รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักธุรกิจไทยที่

จะไปทำการค้าการลงทุนในไนจีเรีย 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม    

 - ดำเนินมาตรการกลั่นกรองด้านยาเสพติดและผู้เป็นต่อ

สังคมอย่างเข้มงวดในการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ต้องสงสัย 

 

 แอฟริกาใต้ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย    

เขตอาณาเลโซโท สวาซแิลนด ์นามเิบยี บอตสวานา ซมิบบัเว โมซมับกิ 

แองโกลา มาลาวีริเชียส และแซมเบีย)  

 มิติด้านเศรษฐกิจ   

 - ดำเนนิการจดัตัง้คณะกรรมาธกิารรว่ม(Joint Commission) 
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ไทย-แอฟริกาใต้ และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการ

ต่างประเทศไทย-กระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ

ความร่วมมือของแอฟริกาใต้ ซึ่งขณะนี้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

ในประเทศไทยและพร้อมที่จะลงนามแล้ว หากอยู่ระหว่างการรอ 

กระบวนการภายในของแอฟริกาใต้ 

 - จัดเทศกาล Thailand Grand Festival ครั้งที่ 4 ในเดือน

กันยายน 2552 และขยายผลให้เดือนกันยายนเป็น “เดือนแห่ง

ประเทศไทย” 

 - นำนักธุรกิจและสื่อมวลชนแอฟริกาใต้เดินทางไปประเทศ

ไทยกว่า 20 คณะ 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปเยือน

แอฟริกาใต้เมื่อ 9-12 กันยายน ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการลงนาม

ขายข้าวระหว่างเอกชนทั้งสองฝ่าย โดยไทยสามารถลงนามสัญญา

ขายข้าวจำนวน 700,000 ตัน จากปริมาณความต้องการในการ

บริโภคของแอฟริกาใต้ 800,000 ตันต่อปี 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   

     - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตือนหญิงไทยให้ระมัดระวัง

การถูกหลอกลวงหรือหลงผิดไปค้าประเวณี 

 

 มาดากัสการ์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว)  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

   - มอบโต๊ะและอุปกรณ์เจียระไนพลอยให้แก่สถาบันอัญมณี

ศาสตร์แห่งมาดากัสการ์ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรไทยมาทำการฝึก

อบรมให้ชาวมาลากาซี รู้จักวิธีการเจียระไนพลอยแบบไทย     

ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2552 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม    

    - สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 2 หลัง ที่หมู่บ้านอิลากากา 

ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รับซื้อพลอยดิบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างคนไทยและชาวมาลากาซี ที่อาศัยอยู่ในอิลากากา 
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 บาห์เรน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ   

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปร่วม

การประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN-GCC ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  

29-30 มถินุายน 2552 ในชว่งการประชมุ กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้จัดงาน Halal Exhibition ภายใต้ชื่อ “Thai Halal Pavilian”   

ณ โรงแรม Ritz Carlton กรงุมานามา เมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2552   

  

 บังคลาเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา) 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม    

    - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือน

บังคลาเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2552     

ซึง่เปน็การเยอืนประเทศในภมูภิาคเอเชยีใตเ้ปน็ประเทศแรก และใน

วันที่ 2  มิถุนายน รัฐมนตรีว่าการฯ และภริยา เป็นประธานในพิธี

มอบข้าวสาร จำนวน 4.65 ตัน แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของวัด 

Dharmarajika กรุงธากา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศบังคลาเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 - เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย 

มอบเช็คจำนวนเงิน 1,365,000 ตากา แก่อธิบดีกรมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลน Aila 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552  

 - รัฐบาลไทยพร้อมด้วยโรงพยาบาลเอกชนไทย มอบ

อุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ารวม 1.05 ล้านตากา แก่ Banglades 

Association for the Aged and Institute of Geriatric 

Medicine (BAAIGM) เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการ    

ของคนชราในบังคลาเทศ 

 - เอกอคัรราชทตูไดม้อบเชค็เงนิสดจำนวน 971,000 งนุตรมั 

แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภูฏาน เพื่อช่วยฟื้นฟู

ความเสียหายจากพายุไซโคลน Aila ซึ่งพัดเข้าภูฏานเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2552 และตอ่มาในระหวา่งการเขา้รว่มประชมุนานาชาติ

ในหัวข้อ Sustaining and Deepening Democracy in Asia    

ทีเ่มอืงพาโร นางสาวชมพนูทุ นาครทรรพ ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงต่างประเทศได้มอบเช็คจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

แก่นายกรัฐมนตรีภูฏานเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลภูฏานฟื้นฟูความ

เสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเดือนกันยายน 2552 

 - เอกอัครราชทูต ฯ และคณะ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐิน  

พระราชทานไปทอดถวายที่วัด Rajbhana Vihara ลังกามาติ ซึ่ง

เป็นเขตที่ชาวพุทธอาศัยอยู่หนาแน่น 

 - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมกับ Thimphu 

City Corporation จัดพิธีเปิดสวนมิตรภาพไทย-ภูฏาน ซึ่งรัฐบาล

ไทยจัดสร้างขึ้นใจกลางกรุงทิมพู เพื่อร่วมฉลองพิธีราชาภิเษก 

สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 แห่งภูฏาน และเพื่อฉลองโอกาสครบ

รอบ 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ภูฏาน เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2552 

 

 อินเดีย (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ   

 - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (THAIBIC) ผ่านทาง

เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 

และในปงีบประมาณ 2552 นี ้สถานเอกอคัรราชทตูฯ ไดจ้า้งบรษิทัวจิยั

ของอินเดียทำการศึกษาวิจัยเรื่องช่องทางการทำธุรกิจในอินเดีย 

ในสาขาที่มีศักยภาพ 6 สาขา ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของใช้

ในครัวเรือน วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจบริการ (โรงแรม สปา และร้าน

อาหาร) ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจขายปลีก และการขนส่ง และนำ

ผลการวิจัยเผยแพร่ในเว็บไซต์ THAIBIC นอกจากนั้น เพื่อเป็นการ

ขยายผลการวิจัยดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการ

สัมมนาเรื่อง “มหัศจรรย์ตลาดอินเดีย : โอกาสทองของไทยใน

วกิฤตเศรษฐกจิโลก” เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอมาร ี

วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 

 - จดังาน Destination Thailand ขึน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ชัน้นำ

ในกรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2552 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม    

    - จดัการสมัมนาทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ไทย-อนิเดยี 

ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน” ที่

5. ภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง 
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เมืองกังต็อก รัฐสิกขิม เมื่อวันที่ 3 -7 สิงหาคม 2552 โดยเป็นการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างไทยและรัฐสิกขิมใน

เรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับการพัฒนาในแง่มุม

ต่างๆ 

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา 

 มิติด้านเศรษฐกิจ   

 - จัดงาน  Destination Thailand  ณ เมืองกัลกัตตา  

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 ณ โรงแรม Hyatt Regency, Kolkata  

 - จัด Road Show ลักษณะ Roundtable โดยมีประธาน 

ผู้ แทนการค้าไทย (Chai rman of Thai land T rade 

Representative – TTR ) นายเกียรติ สิทธีอมร เป็นประธาน   

วันที่ 17 สิงหาคม 52 ที่โรงแรม Oberoi Grand Hotel, Kolkata  

 - มีการประชุมหารือระหว่าง TTR กับ Team Thailand ซึ่ง

ประกอบไปด้วยตัวแทนนักธุรกิจไทยต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจใน

กัลกัตตาและเขตอาณาซึ่งเป็นการรับรู้ถึงปัญหาและสถานะการณ์

การลงทุนของนักธุรกิจไทย 

 - มกีารจดัการประชมุระหวา่ง TTR – ตวัแทนนกัธรุกจิชัน้นำ

ของอินเดีย 40 คน หารือเชิงลึกในการชักชวนนักธุรกิจอินเดีย  

มาลงทุนในไทย 

 - มีการเปิดเวทีอภิปรายกับนักธุรกิจกัลกัตตาจำนวน

ประมาณ 200 คน โดยใช้ลักษณะ Talking Lunch เพื่อเชิญชวนให้

นักลงทุนอินเดียมาลงทุนในไทย 

 - ให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย จำกัด ซึ่งอยู่

ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างสนามบินกัลกัตตา ในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ซึ่งสกญ.ฯ สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  

	 มิติด้านเศรษฐกิจ  

 - จัดทำคู่มือสำหรับคนไทยที่จะเดินทางมาประเทศอินเดีย 

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง   

เขา้มาในประเทศอนิเดยี ทัง้ในฐานะนกัทอ่งเทีย่ว นกัเรยีน / นกัศกึษา 

และคนทำงาน 

 - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ    

รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนเมืองมุมไบ ตามโครงการ 

Roadshow ประเทศไทย ในโอกาสดังกล่าวได้พบปะกับนักธุรกิจ

ชั้นนำของอินเดียในสาขาต่างๆ เช่น ยานยนต์ ก่อสร้าง เกษตร

อาหารและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งสาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เมือง

มุมไบ ซึ่งในการหารือกรอบต่างๆ ฝ่ายอินเดียให้ความสนใจกับ

ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยรวม 

และภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ ปิโตรเคมี และโครงการผลิตรถยนต์ eco car  

 - โครงการ Destination Thailand in Mumbai 2009 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ 

และ ททท. สำนักงานนิวเดลี ได้จัดงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

อาหารไทย และการท่องเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 

2552  

 - โครงการสอนทำอาหารไทยแก่สถาบันสอนทำอาหาร   

ผู้ประกอบอาหารในโรงแรมและคณะทูตานุทูตในเมืองมุมไบ   

เปน็โครงการ back to back กบัโครงการ Destination Thailand in 

Mumbai 2009    ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดี 

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์     

 - รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เมื่อ 17-19 สิงหาคม 2552 

 มิติด้านเศรษฐกิจ  

 - จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ไทยที่ เมืองเจนไนเมื่อ       

13-16 พฤษภาคม 2552  

 - รว่มกบัสำนกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ เมอืงเจนไน 

จัดงานแสดงสินค้าไทย รวม 2 ครั้ง คืองาน Destination 

Thailand in Chennai ที่เจนไน เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2552 

และงาน Thailand Shopping & Food Festival - 2009 ทีห่า้ง   

Indi Shoppe เมือ่วนัที ่18 - 22 กนัยายน 2552  
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 อิหร่าน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน) 

 มิติด้านการเมือง 

 - รักษาความสัมพันธ์ ไทย-อิหร่านให้ดียิ่ งขึ้นและมี   

ความร่วมมือในกรอบต่างๆ อาทิ ในกรอบการให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการของ สพร. ในด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ กับ

อิหร่าน และความร่วมมือในกรอบของ OIC/ ACD/NAM เป็นต้น 

 - ติดตามปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและ     

ผลกระทบของการคว่ำบาตรของนานาชาติต่ออิหร่าน 

 มิติด้านเศรษฐกิจ  

 - โครงการโรดโชว์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

ระหว่างไทยกับอิหร่านและจัดสัมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าและ

การลงทุนในไทยใน จว. ต่างๆ ของอิหร่านหลายแห่ง 

 - ร่วมกับ สคต. จัดงาน Iran Food and Hospitality 2009 

ในกรุงเตหะรานเมื่อ 24-27 พฤษภาคม 2552 

 - สอท. และ สคต. ณ กรุงเตหะรานในการส่งเสริมการค้า

ในอหิรา่นในลกัษณะทมี ปทท. อยา่งแทจ้รงิ ทำใหใ้นชว่ง มกราคม - 

กนัยายน 2552 การค้าระหว่างไทย-อิหร่านมีมูลค่าการค้ารวม 

815.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปอิหร่าน 613.9 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2551 ร้อยละ 62.4 

 - ร่วมกับ สนง. ททท. ณ เมืองดูไบ จัดงาน Amazing 

Thailand Roadshow to Tehran 2009 เมื่อเดือน มกราคม 2552 

ที่กรุงเตหะราน คาดว่าในปี 2552 จะมีนักท่องเที่ยวชาวอิหร่านมา 

ปทท. มากกวา่ 100,000 คนเพิม่จากป ี2551 ทีม่จีำนวน 85,000 คน 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม      

  - การประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาเพื่อเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน

มุสลิมไทย และโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รวมทั้งหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้แก่ นศ. มุสลิมไทยเพื่อให้มีโอกาส

ที่ดีในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ได้ตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) ให้ชาวอิหร่านเดินทางมา 

ปทท. วันละ 500-700 รายในช่วงปกติและในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

จะเพิ่มเป็นวันละ 1,500 – 2,000 ราย 

 จอร์แดน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน) 

 มิติด้านการเมือง 

 - ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่สำหรับการประชุม ออท. /

กสญ. ประจำภมูภิาค ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนอื ณ โรงแรม 

Kempinski กรงุอมัมาน ระหวา่งวนัที ่17-19 กนัยายน 2552 โดยมี 

ฯพณฯ รมว. กต. กษติ ภริมย ์เปน็ประธานการประชมุ และ สอท. 

ได้ประสานการนัดหมายเพื่อให้ ฯพณฯ รมว. กต. ได้เข้าพบหารือ 

รมว.กต.จอร์แดน เพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีไทย-จอร์แดน  

ซึ่งเป็นการปูทางการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ นอกจาก

นั้น ฯพณฯ รมว.กต. ไดพ้บปะผูแ้ทน นศ.ไทยและนกัธรุกจิไทยในจอร์

แดน รวมทั้งผู้แทนสมาคมมิตรภาพจอร์แดนไทย   

 - จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไปสำรวจข้อมูลในประเทศ

อิรัก (Kurdistan) ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2552 และได้จัด

ทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเผยแพร่ต่อไป 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงานเทศกาลส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่ห้าง

สรรพสนิคา้ City Mall กรงุอมัมาน ระหวา่งวนัที ่11-19 เมษายน 2552 

 - จัดงานเทศกาลส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่ห้าง

สรรพสินค้า City Mall กรุงอัมมาน 25-31 พฤษภาคม 2552 

 - ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ

อบรมต่อยอดแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศจอร์แดน เพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2552      

ณ มหาวิทยาลัยยัรมุ๊ก จังหวัดอิรบิด ประเทศจอร์แดน 

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

    - จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาเพื่อเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัรยิไ์ทยทีม่พีระมหากรณุาธคิณุตอ่ประชาชนมสุลมิไทย 

 - จัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้แก่ นศ.มุสลิมไทย เพื่อให้มีโอกาส

ที่ดีในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา 

 - บริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนในชนบทของจอร์แดน เมื่อ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 และการบริจาคสิ่งของให้แก่ครอบครัว

ของผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 รวมทั้งการ

รว่มมอืกบั สอท. อาเซยีนในจอรแ์ดน จดัการแสดงวฒันธรรมอาเซยีน
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ที่พิพิธภัณฑ์เด็กเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552  

  

 อิสราเอล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวิฟ) 

	 มิติด้านการเมือง 

 - ในช่วงเหตุการณ์การปฏิบัติการทางทหาร Operation 

Cast Lead ของอิสราเอลต่อกองกำลังกลุ่มฮามาส ระหว่างเดือน 

ธันวาคม 2551– มกราคม 2552  กองกำลังกลุ่มฮามาสได้ตอบโต้

ดว้ยการยงิจรวดและปนืครกเขา้ไปในอสิราเอล โดยเฉพาะเขตเอชโคล 

(Eshkol) ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและมีแรงงานไทย

อยูป่ระมาณ 3,000 คน เจา้หนา้ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเทลอาวฟี 

ได้เดินทางไปตรวจสภาพความปลอดภัยของแรงงานไทย และออก

ประกาศแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อมีสัญญาณเตือนภัย พร้อมกับ

แจ้งบริษัทจัดหางานในพื้นที่ให้ดูแลความปลอดภัยของคนงาน 

และให้นายจ้างระงับการนำคนงานออกไปทำงานในไร่สวนชั่วคราว   

มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงานเทศกาลไทยใน 3 เมือง ได้แก่ เมือง Rishon 

LeZion เมือง Haifa และโมชาฟ En Habsor 

 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	   

 - รว่มกบัสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) จัดประชุมโครงการความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ไทยและอิสราเอล        

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-17 

กรกฎาคม 2522 จนนำไปสู่การเยือนอิสราเอลของคณะนักวิจัย 

ฝ่ายไทยระหว่างวันที ่13-18 กันยายน 2552 ซึ่งก่อให้เกิดการจับ

คู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขา Stem cel l และ 

Agro-technology และความเห็นชอบที่จะจัดทำบันทึกความ

เข้าใจภายในปี 2552 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

ระหว่างไทยกับอิสราเอลให้เป็นรูปธรรม 

 มิติด้านการกงสุล	

     - ผลักดันการแก้ไขปัญหาค่านายหน้า หรือค่าหัวของ

แรงงานไทย กับรัฐบาลอิสราเอลตลอดมาเพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมและเป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยรัฐบาล

อิสราเอลได้เสนอให้การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตร

ในอิสราเอลกระทำผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย

ถิ่นฐาน (IOM) เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด รวมทั้งเสนอร่าง

ความตกลงทวิภาคีไทย-อิสราเอล ว่าด้วยการจัดส่งคนงานไทยเพื่อ

ทำงานเกษตรในอิสราเอลเป็นการชั่วคราวให้กระทรวงแรงงานของ

ไทยพิจารณา โดยให้มีผลผูกพัน IOM ด้วย ซึ่งขณะนี้ ทั้งสองฝ่าย

กำลังพิจารณาร่างความตกลงในรายละเอียด 

 

 เนปาล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ)  

 มิติด้านการเมือง 

 - เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2552 สถานเอกอคัรราชทตูฯ ไดจ้ดั

งานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตไทย – เนปาล โดยในงานมีการแสดงโปงลาง

และวัฒนธรรมไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป-กาฬสินธุ์ และจัดแสดง

ภาพเขียนที่ชนะเลิศการประกวดในหัวข้อ “Thailand-Nepal:  

The Colors of Friendship” รวมทั้งมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการ

ประกวดภาพเขียนด้วย 

 มิติด้านเศรษฐกิจ  

 - รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย สำนกังานกรงุนวิเดลี 

และบริษัทการบินไทยฯ สนง.กรุงกาฐมาณฑุ จัดนิทรรศการ 

Destination Thailand เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย โดย

เน้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) เพื่อสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การรักษาพยาบาลในภูมิภาค (medical hub) โดยได้เชิญ

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทย ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล และยังได้เชิญบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียง

ของเนปาลมาร่วมงานและเสนอแพ็กเกจทัวร์ไปประเทศไทยแก่ผู้

เข้าร่วมงานในราคาพิเศษ  

 

 โอมาน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จดังาน Thai Food Festival ระหวา่งวนัที ่25-31 มนีาคม 2552 

ณ โรงแรม Crowne Plaza การจัดงานดังกล่าวนับว่าประสบผล

สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย และเป็นผลให้โรงแรมอื่น ๆ  



187รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

นำไปเป็นแบบอย่างโดยขอความร่วมมือกับ สอท. (เช่น โรงแรม 

Inter Continental จดั 1-30 มถินุายน และ โรงแรม Crowne Plaza 

จัดซ้ำอีกครั้งระหว่าง 12 - 19 พฤศจิกายน) โดยให้การสนับสนุน

ด้านข้อมูล และสาธิตการทำขนมไทย ตลอดจนเชิญแขกคณะทูต

เข้าร่วมงาน 

 - จัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2552 ซึ่ง สอท.ได้จัด

ที่บริ เวณสวน Sohar ของสโมสร Ras Al Hamra บริษัท        

the Petroleum Development of Oman - PDO เม่ือวันท่ี         

10 เมษายน 2552 งานนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประเพณี

อันดีงามของไทยแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนไทย

และแรงงานไทยที่ทำงานในโอมานด้วย 

 

 ปากีสถาน (สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 

และ สถานกงสุลใหญ่ ณ  เมืองการาจี) 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม 

 - จัดโครงการเยี่ยมนักศึกษาไทยมุสลิมในโรงเรียน    

สอนศาสนาในเมอืงสำคญัตา่งๆ ไดแ้กเ่มอืงราวลัปนิด ีเมอืงกจุราจ 

เมืองตาละกัง และเมืองไรวิน ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักศึกษาไทยอาศัย

อยู่ เป็นกลุ่มมากที่สุด และได้มอบอาหาร อุปกรณ์กีฬา         

และยารักษาโรคที่จำเป็นให้แก่นักเรียนไทยเพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ รวมทั้งสามารถรักษาพยาบาลตนเองในเบื้องต้นหาก

เจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กันดาร 

 - ร่วมกับชมรมนักศึกษาไทย จัดงานวัฒนธรรมนานาชาติ

ในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประจำปี 2552 ในช่วงเดือน 

เมษายน 2552 ที่มหาวิทยาลัย International Islamic University, 

Islamabad  

 - เดินทางไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอกชน Sirat –

ul-Jannah ณ บริเวณยอดเขา Murree ใกล้กรุงอิสลามาบัด   

โดยไดม้อบขา้วสารอาหารแหง้เพือ่ชว่ยเหลอืสถานเลีย้งเดก็ดงักลา่ว 

ตลอดจนผู้อพยพจากพื้นที่สู้รบระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มตา

ลีบันในเขตหุบเขา Swat มาอาศัยอยู่รวมประมาณ 500 คน 

 - จัดงานฉลองวันตรุษอีด ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา

อิสลาม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ สถานเอกอัครราชทูต   

ซึ่งมีนักศึกษาในปากีสถานเข้าร่วมจำนวนประมาณ 60 คน 

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงาน “ไทยแลนด์ พรีเซ็นเตชั่น” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2552 ณ เมืองการาจี ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถโน้มน้าว

ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางมาทำการตลาด

ที่เมืองการาจี โดยมีเศรษฐี นักธุรกิจ และบริษัทนำเที่ยวร่วมงาน

กว่า 500 คน 

 - สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 

แสดงให้เห็นถึความเอาใจใส่ของรัฐที่มีต่อนักศึกษา และส่งเสริมให้

นักศึกษามีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศชาติและประกอบอาชีพ

ได้หลักจากจบการศึกษา ภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า “คิดดี ทำดี 

เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมไทย” ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล

กระชับมิตร การทัศนศึกษาและกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี 

การจัดสัมมนา โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และ 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา เดินทางไปบรรยาย 

 

 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (สถานเอกอัครราชทูต     

ณ กรงุรยิาด / สถานกงสลุใหญ ่ณ เมอืงเจดดาห ์เขตอาณา ซเีรยี 

เลบานอน) 

 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม 

 - ร่วมกับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนคืนภาษาไทยให้

ลูกหลานคนไทยในซาอุดีอาระเบียในความอุปถัมภ์ของสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และชมรมชาวไทยในกรุงริยาด ได้

ร่วมกันจัดงานราตรีวัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Evening 2008) 

ขึ้นเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2551 มีคณะทูต ชาวต่างประเทศและ

ครอบครัว และชาวซาอุดีอาระเบียกว่า 400 คนเข้าร่วมงาน 

 - ร่วมกับวิทยากรของโครงการองค์การมุสลิมโลก กับโลก

มุสลิม จำนวน 4 ท่าน จัดการสัมมนานักศึกษาไทยมุสลิมใน   

ซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552  

 - เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เป็น
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ประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ครูอาสา

สมัครชาวไทย จำนวน 3 คน ซึ่ งพำนักอยู่ ในกรุ งริยาด           

ซาอุดีอาระเบีย และได้อุทิศตนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ให้แก่เยาวชนไทยที่พำนักอยู่ในกรุงริยาด และเมืองใกล้เคียงมา

เป็นเวลากว่า 8 ปี ติดต่อกันในโรงเรียนคืนภาษาไทยให้ลูกหลาน

คนไทยในซาอุดีอาระเบียในความอุปถัมภ์ของสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงริยาด ได้แก่ นางกนกทิพย์ วู๊ดค็อก นางวรรณี คีโอ และ

นางวีสยา จูแบร์เรีย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์”  

 - มอบเงิน จำนวน 6,000 ซาอุดี ริยาล ในนาม       

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุรยิาด แกป่ระธานชมรมชาวไทยในกรงุรยิาด 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมชาวไทยในกรุงริยาด 

ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนชาวไทยในกรุงริยาด และเมืองใกล้เคียง

โดยรวม การเผยแพร่เอกลักษณ์ชื่อเสียงขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมไทย ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลายและนิยมยิ่งขึ้นในซาอุดีอาระเบีย   

 - นำประธานสภาหอการค้ากรุงดามัสกัส พร้อมคณะ   

นักธุรกิจจากซีเรีย เดินทางไปเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์

ทางการค้ากับไทยเมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2552 

 - นายจริยวัฒน์ สันตะบุตร รองปลัดกระทรวงการ    

ต่างประเทศ และคณะ เดินทางไปเยือนเลบานอนเพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเลบานอน      

ตามยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศ

สมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม (Organization for Islamic 

Conference : OIC) เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2552 

 มิติด้านการกงสุล 

 - อำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ในช่วง

เทศกาลฮจัย ์ ป ี พ.ศ. 2551 (ระหวา่งวนัที ่11 พฤศจกิายน 2551 -   

10 มกราคม 2552) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัด

เจ้าหน้าที่ ทั้งข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

สำนักงานแรงงานเจดดาห์และสำนักงานส่งเสริมการค้าใน     

ต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ รวม 20 คน สับเปลี่ยนเวรปฏิบัติ

หน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่สนามบินฮัจย์        

เมืองเจดดาห์ตลอดเทศกาลฮัจย์ เป็นเวลา 60 วัน ทั้งนี้ มีผู้แสวง

บญุเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยใ์นป ี2551 จำนวน 15,000 คน    

 - สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอาหรับ  

ขั้นพื้นฐานแก่คนงานไทยในเมืองตาอีฟ ณ บริเวณที่พักคนงาน 

บริษัทมูอัลลิม(แคมป์ทอง) ในเมืองตาอีฟ (อยู่ห่างจากเจดดาห์ 

200 กม.) เพื่อให้คนงานไทยมีความรู้ ความเข้าใจภาษาอาหรับ

มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้งการรับทราบ

และเข้าใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตนเองพึงมีและพึงได้  

 - โครงการกงสุลสัญจรและพบปะชุมชนไทยที่เมืองมักกะห์    

ให้บริการด้านหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร ตลอดจนให้  

คำแนะนำปรึกษาปัญหาต่างๆ และในช่วงเวลากลางคืน 

 - สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานเจดดาห์  

ได้ดำเนินโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทย  

ในตา่งประเทศ โดยเปน็โครงการบรูณาการระหวา่ง 3 กระทรวง คอื 

กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสขุ 

โดยให้บริการตรวจสุขภาพกาย และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

แกแ่รงงานและชมุชนไทยทีพ่ำนกัอยูใ่นเมอืงเจดดาห ์มกักะห ์ตาอฟี 

และเมืองใกล้เคียง ทั้งนี้ มีแรงงานและคนไทยทั่วไปมาขอรับ

บริการ รวมประมาณ 400 คน 

 

 ศรีลังกา (สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงโคลัมโบ) 

 มิติด้านการเมือง 

 - ดำเนินการ และประสานงานในการส่งมอบ       

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่รัฐบาลศรีลังกา เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยจากการสู้รบในศรีลังกา  

 - ประสาน จัดเตรียมการพบหารือทวิภาคในโอกาสต่างๆ 

อาท ิการพบหารอืภายใตส้าขาความรว่มมอือาหารฮาลาล (BIMSTEC) 

และในช่วงการประชุม ACD 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - สง่เสรมิความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ การขยายตลาดการคา้ 

และติดตาม รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริม

โอกาสด้านการค้าและการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทย    

โดยเฉพาะในช่วงหลังการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลศรีลังกา และ
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กลุ่มก่อการร้ายเสร็จสิ้น

 มิติด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 -สง่เสรมิความสมัพนัธข์องสมาคมมติรภาพไทย–ศรลีงักา

เพื่อนำไปสู่โอกาสในการนำเข้าผลไม้ไทยไปศรีลังกาในอนาคต

-สนบัสนนุกจิกรรมทางพทุธศาสนาอาทิการบรจิาคพทุธรปู

แก่วัดศรีลังกา การซ่อมแซมโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่ศรีลังกา

ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5

 - ดำเนินโครงการมอบหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม

การท่ อ ง เที่ ย ว ไทยให้ แก่ ห้ อ งสมุ ดมหาวิ ทยาลั ยศรี ลั งกา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

ในหมูเ่ยาวชนศรลีงักาซึง่จะเปน็พืน้ฐานตอ่ความสมัพนัธท์ีด่ใีนระดบั

ประชาชนของทั้งสองประเทศ



 ตรุกี(สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการา)

 มิติด้านเศรษฐกิจ  

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือของ ททท.

สำนักงานกรุงโรม ได้นำสื่อมวลชนตุรกีจากนิตยสารด้านการ

ท่องเที่ยวและอาหารชั้นนำและหนังสือท้องถิ่นที่มีคอลัมน์ดังกล่าว

เยือนไทยระหว่างวันที่2–10มิถุนายน2552

 - ช่วยสนับสนุนโครงการเจาะตลาดอาหารฮาลาลใน

ภูมิภาคยุโรปใต้(ตุรกี) ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยได้

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาลในตุรกี และ

บทบาทของตุรกีในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวในกรอบOIC

และในเบื้องต้น  ฝ่ายไทยได้เชิญหน่วยงานตุรกีส่งผู้แทนไปเข้ารับ

การฝึกอบรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน2552



 สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์(สถานเอกอคัรราชทตูณกรงุอาบดูาบ)ี

 มิติด้านการเมือง  

 - ประสบความสำเร็จในการขอรับการสนับสนุนจากฝ่าย

ยูเออีให้ช่วยเจรจาระงับการออกข้อมติแยกเกี่ยวกับสถานการณ์

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในการประชุมองค์การ

การประชุมอิสลาม(OIC)เมื่อเดือนมิถุนายน2552

 - จัดโครงการ  “ไทย–มุสลิม เอื้ออาทร ในวันสำคัญ

ทางศาสนาอิสลาม” ซึ่ งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ เชิญผู้

ทรงคณุวฒุจิากประเทศไทยมาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั

หลกัศาสนา ตลอดจนใหค้ณะผูแ้ทนจากประเทศไทยไดศ้กึษาดงูาน

การบริหารจัดการศาสนาอิสลามของยูเออี

 - ตอบสนองความประสงค์ของกลุ่มนักเรียน / นักศึกษา

และเยาวชน ที่ต้องการเดินทางไปประกอบศาสนากิจอุมเราะห์ที่

ประเทศซาอดุอิาระเบยี โดยไดส้นบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ทั้งหมดพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯที่มี

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี ติดตามไปดูแลและให้

คำปรึกษาตลอดการเดินทางด้วย

 - ริเริ่มและผลักดันให้เกิดการประชุมเจรจาจัดทำความ

ตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย–ยูเออีรวม2ครั้งโดย

ฝ่ายยูเออีได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อเดือน

กรกฎาคม2552 ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงข้อบททุกข้อของร่าง

ความตกลงฯ และเสนอแนะให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

เพื่อให้ได้รับการลงนามโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยเร็วต่อไป

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ได้ดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ(ฺBIC) รวมถึงบรรจุ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการประกอบธุรกิจ

และการค้าในยูเออี เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ผู้ใช้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุด

 - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อ

นำลงตีพิมพ์ในวารสารของหอการค้า อาบู ดาบี ซึ่งมีสมาชิกเป็น

จำนวนมาก ถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ ไดน้ำสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการทีม่กีารเปดิประมลูในยเูออี

เพื่อเผยแพร่ต่อภาคธุรกิจของไทยที่สนใจด้วย

 มิติด้านการกงสุล  

 - ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาแรงงานจำนวน211 คน รวมตัว

หยุดงานเนื่องจากบริษัทฯ ทำผิดสัญญาในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง

ซึ่งภายหลังการเจรจาก็สามารถบรรลุผลที่เป็นที่พอใจต่อทั้งสอง

ฝ่าย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ

“อยูอ่ยา่งไรในยูเออี” ขึ้น เพื่อให้ชาวไทยที่เดินทางมาพำนักอาศัย
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และทำงานในยูเออี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรี

และถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  

 

 สถานกงสลุใหญ ่ณ เมอืงดไูบ 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร     

ได้ เสด็จฯ ดูไบและทรงประทับค้างคืนที่ดูไบ รวม 3 ครั้ง       

ในช่วงเสด็จฯ เยือนประเทศในยุโรป 

 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ได้เสด็จ

เยอืนดไูบเปน็การสว่นพระองคด์ว้ยในระหวา่งวนัที ่8-10 มกราคม 2552  

 มิติด้านเศรษฐกิจ          

 - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information 

Center : BIC) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล

เพื่อประกอบการทำธุรกิจในดูไบ 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่คนไทยต้องคดีกว่า 10 ครั้ง 

และเยี่ ยมเยียนคนไทยที่ต้ องโทษในเรือนจำและระหว่ าง        

ถูกดำเนินคดี  

 - จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่าย   

เฝ้าระวังขึ้น เพื่อป้องกันมิให้คนไทยถูกหลอกเข้ามาทำงานหรือ

ประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ 

 - เยี่ยมเยียนแรงงานไทยในรัฐต่างๆ ในเขตอาณาของ

สถานกงสุลใหญ่ฯ (คือรัฐดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่รัฐชาร์จาห์ รัฐอัจมาน รัฐราสอัลไคมาห์  

รัฐอูมอัลคูเวน และรัฐฟูไจราห์) 6 ครั้ง และช่วยเหลือดำเนินการ

แก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างแรงงานและนายจ้างกว่า 700 ราย 
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 แคนาดา  (สอท. ณ กรุงออตตาวา  สถานกงสุลใหญ่   

ณ เมืองแวนคูเวอร์) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลแคนาดาในลักษณะ 

early warning arrangement เพื่อการแก้ไขปัญหาสารตกค้าง  

ในสินค้าเกษตรนำเข้าของไทย  

 - เปิดศูนย์กระจายสินค้าไทยที่นครแวนคูเวอร์ และที่

ประเทศเซนต์ ลูเซีย เป็นระยะเวลานำร่อง  1 ปี  โดยเน้นสินค้า

กลุ่มอาหาร ธุรกิจบริการ พืชผักผลไม้ ดอกไม้ ในมณฑลบริติช

โคลัมเบียของแคนาดา และประเทศแถบหมู่เกาะแคริบเบียน 

นอกจากนี้ ได้ให้คำปรึกษาแก่ SME ไทยในการทดลองทำตลาด 

และนำตัวอย่างสินค้าไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั้งใน

แคนาดาและแคริบเบียน  

      - จัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านธุรกิจ (Business Information 

Centre - BIC)  รวมทัง้จดัรปูแบบและปรบัปรงุเวปไซตข์อง สกญ.

เพื่อให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจ  การค้าและ  

การลงทุน แก่ภาคเอกชนไทย-แคนาดา  

 - เข้าร่วมงาน  Edmonton Heritage Festival   ที่เมือง

เอ็ดมันตัน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2552 เพื่อส่งเสริม

เอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวแคนาดาและเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวประเทศไทย 

       - นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงานและคณะ เดินทาง

ไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 40 ที่เมืองคัลการี 

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 8 กันยายน 2552 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - ร่วมกับคณะกรรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  

จัดตั้ง  “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”  

ที่กรุงออตตาวา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่ทำงานใน

แคนาดา โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว สามารถปรับวุฒิการศึกษา

โดยไม่เสียเวลาทำงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้

จดัแปลเอกสารคูม่อืการทำธรุกจิรา้นอาหารในแคนาดาเปน็ภาษาไทย 

เพื่อให้พ่อครัว แม่ครัวไทยที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต  

สามารถนำไปเตรียมสอบใบรับรองผู้ประกอบการร้านอาหารของ

แคนาดาได้ 

	 มิติด้านการกงสุล	

 - ให้บริการสัญชาติ นิติกรณ์ นอกพื้นที่ให้แก่คนไทยใน

แคนาดาที่โตรอนโต และวินิเปก รวม 3 ครั้ง  

 - ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรไปให้บริการหนังสือเดินทาง 

นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ ที่ เมืองคัลการี และเมือง    

เอ็ดมันตัน มณฑลอัลเบอร์ต้า ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม -     

5 สิงหาคม 2552 

 - ประสานกับสำนักงานอัยการ และ สตช.แคนาดา                

ประจำมณฑลบริติชโคลัมเบีย ตลอดมา เพื่อนำตัวนายราเกซ  

สกัเสนา ผูร้า้ยขา้มแดนกรณยีกัยอกทรพัยส์นิธนาคารบบีซี ีกลบัมา

ดำเนินคดีในปทท.และสามารถส่งตัวนายราเกซฯ กลับถึง ปทท.

แล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 

 

 เม็กซิโก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก)  

	 มิติด้านสังคม	การศึกษาและวัฒนธรรม	

 - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้ติดตามและ

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัด H1N1 ในเม็กซิโก

และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัด H1N1  

ของรัฐบาลเม็กซิโกให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบเพื่อแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต่อไป โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 

24 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาด

อย่างหนักในเม็กซิโก โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางการ

ของเม็กซิโก ในส่วนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกซึ่งมีประมาณ 

120 คนนั้น  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกประกาศแจ้งเตือน 

คนไทยในทันที โดยทางอี เมล์ให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์      

การระบาดของไข้หวัด H1N1 ตลอดจนแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลให้คนไทยรับทราบด้วยในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน    

โดยได้มีประกาศแจ้งความให้คนไทยในเม็กซิโกทราบเป็นระยะๆ 

และได้แจ้งประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยให้คนไทยใน

เม็กซิโกได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการซักซ้อมและทบทวน

6. ทวีปอเมริกาเหนือ 
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แผนการอพยพคนไทยในเม็กซิโกหากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต

จำเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากเม็กซิโก  

 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไข้หวัด H1N1 

ในเม็กซิโก จนถึงขณะนี้ ไม่ปรากฏว่าคนไทยในเม็กซิโกติดเชื้อ

ไข้หวัดดังกล่าว 

 

 สหรฐัอเมรกิา (สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั ด ีซ)ี  

 มิติด้านการเมือง 

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่ม 

Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ  

สำเร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 โดยมีนาย Donald Manzullo 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันจากมลรัฐอิลลินอยส์ และ

นาย Earl Blumenauer (D-OR) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเดโม

แครตจากมลรัฐโอเรกอนเป็นประธานร่วม ทั้งนี้ กลุ่ม Friends of 

Thailand Caucus  จะมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์และ

พันธมิตร ไทย-สหรัฐฯ และส่งเสริมให้ไทยเป็นที่รู้จักในสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และจะเป็นเวทีช่วยในการแก้ไขปัญหาใน

ประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง และการค้า   

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

  - ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจสำหรับชุมชนไทยในเขต

กรงุวอชงิตนั แมรีแ่ลนดแ์ละเวอรจ์เินยีเมือ่เดอืน มนีาคม 2552 โดย

เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี รวมแล้ว  8 ครั้ง  โดยมีวิทยากร

จากภาครัฐ เอกชนจากไทย สหรัฐฯ และชุมชนต่างชาติ       

เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ยกฐานะทาง

ธุรกิจของตน  และใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่มี

อยู่ในสหรัฐฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและชุมชนไทยโดยส่วนรวม  

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - จัดเทศกาลภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล  2  ช่วง (ในช่วง

เดอืน พฤษภาคม และ กนัยายน 2552 ) และไดร้ว่มกบัทางการของ                     

กรงุวอชงิตนัในการจดั Thai Open House เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2552   

การดำเนินโครงการ Thai Talents Show ในระหว่าง กันยายน - 

ตุลาคม 2552 โดยได้จัดการบรรยายพิเศษโดย นางสาวงามพรรณ 

เวชชาชีวะ นักประพันธ์รางวัลซีไรท์ประจำปี 2549 ประเภท

นวนิยาย และการจัดคอน์เสิร์ตของนายทอด ทองดี ภายใต้

โครงการ Himmapan 2nd World เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552  

 

 สถานกงสลุใหญ ่ณ นครชคิาโก 

	 มิติด้านการเมือง 

การเมืองและการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี 

  - ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เกี่ ยวกับ

สถานการณ์ในประเทศไทย  และความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ              

เ พ่ือความ รู้ความ เ ข้า ใจ ท่ีถูก ต้องและภาพลักษณ์ ท่ีดีของ              

ประเทศไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนมลรัฐในเขตอาณา  

และกล่าวสุนทรพจน์ รวม 3 ครั้ง 

        - ผลักดันให้ชุมชนไทยในมลรัฐอิลลินอยส์ ร่วมกันส่ง

จดหมายถึง ส.ส. และ ส.ว. สหรัฐฯ  ให้ร่วมสนับสนุนการรับรอง

ร่ างข้อมติของรัฐสภาสหรัฐฯ ในโอกาสครบรอบ 175 ปี      

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ 

มีส่วนร่วมในงาน Representation ของรัฐบาลไทยในสหรัฐฯ 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2552 สถานกงสุลใหญ่ฯ 

ร่วมกับชุมชนไทยในนครชิคาโก จัดงานเทศกาลไทย 2009 ขึ้นที่ 

Daley Plaza นครชิคาโก 

      - เมื่อวันที่  16 - 30 มิถุนายน 2552 สถานกงสุลใหญ่ฯ 

ร่วมกับสถาบันอาหาร Kendall College ของชิคาโก                   

และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดหลักสูตรการประกอบ 

อาหารไทย  และการเยือนไทยของนักศึกษา เพื่ออบรมเกี่ยวกับ

การประกอบอาหารไทย เป็นเวลา 2  สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษา

ของสถาบันฯ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้ในการประกอบอาหารไทย  

และนำความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่แก่ผู้บริโภคในสังคมอเมริกันได้

อย่างแพร่หลาย 

 - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00 น.     

สถานกงสลุใหญฯ่ รว่มกบัสถาบนัการดนตรไีทยวดัธมัมาราม ไดจ้ดั

แสดงการบรรเลงดนตรีไทยขึ้นที่  Art institute of Chicago    
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	 สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครลอส	แอนเจลิส	  (เขตอาณา 13

มลรัฐทางฝั่งตะวันตก อลาสกา อริโซนา แคลิฟอร์เนีย โคดรลาโด 

ฮาวาย ไอดาโฮ มอนทานา เนวาดา นิว เม็กซิโก ออรีกอน ยูทาห์ 

วอชิงตัน และไวโอมิง)  

	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - นำคณะสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เยือนไทย 

เพื่อเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งสื่อมวลชนที่

เข้าร่วมโครงการฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ    

รายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมทั้ง

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชม ให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ 

ได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางพระราชดำริ และประโยชน์ต่างๆ 

ที่ประเทศไทย ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม  

 - เชิญ ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (เชฟหมึกแดง)  มาสอน

การประกอบอาหารไทย ณ สถาบันสอนทำอาหาร ในเครือ               

Le Cordon Bleu  ที่นครลาสเวกัสและนครดัลลัส  ได้ช่วยส่งเสริม

การบริโภคและการสร้างความนิยมสินค้าไทยและอาหารไทย  

รวมทั้งได้สร้าง Thai Cuisine Ambassador ในหมู่นักเรียนและ

อาจารย์ที่มาอบรม ซึ่งเป็น mainstream ของอุตสาหกรรมอาหาร

ของสหรัฐฯ   

 - จัดงาน Thai New Year Songkran Fes t iva l                     

ณ บริเวณไทยทาวน์ งานจัดอย่างต่อเน่ืองกันเป็น ปีท่ี 5 โดย           

นครลอสแอนเจลิสได้อนุญาตให้ปิดถนน Hollywood บริเวณ             

ไทยทาวน์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อจัดงานดังกล่าว

ตลอดทั้งวัน และมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 100,000 คน  

 

 สถานกงสลุใหญ ่นครนวิยอรก์ 

	 มิติด้านการเมือง 

 - เมื่อ 21 เมษายน 2552 สกญ. ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ 

Asia Society จัดการกล่าวสุนทรพจน์ โดย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “WHY ASEAN MATTERS”     

ต่อนักวิชาการ นักธุรกิจและสมาชิกระดับสูงของ Asia Society 

ตลอดจนสื่อมวลชนกว่า 200 คน  

	 มิติด้านสังคม	การศึกษาและวัฒนธรรม	

 - เมื่อ 11 มีนาคม 2552 สกญ. ณ นครนิวยอร์ก                  

เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Asia Society จัดงาน Fundraising Gala 

Dinner ประจำปีของ Asia Society ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหา  

รายได้สมทบทุนกิจการของ Asia Society โดยภายในงานได้เน้น

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย  

       - เมื่อ 27 มิถุนายน 2552 งานพาเหรดประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย บนถนน 6th Ave ใจกลางมหานครนวิยอรก์ โดยรว่มกบั

ทีมไทยแลนด์ จัดขบวนรถแห่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

และขบวนรถโฆษณาอาหารไทยและการท่องเที่ยวไทย ท่ามกลาง 

ผู้ชมนับหมื่นคน ขบวนพาเหรดประเทศไทยมีชุมชนไทยเข้าร่วม

กว่า 500 คน  

 - 7 พฤศจกิายน 2552 ทมีประเทศไทย จดัแฟชัน่โชวผ์า้ไหมจาก

ศิลปาชีพ โดยเชิญนางแบบจากชุมชนไทยมาเดินแบบชุดผ้าไหม

จากศิลปาชีพต่อผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ กว่า 500 คน 

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้            

ทรงริเริ่มโครงการผ้าไหมศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน โดยนำ

รายได้ไปสมทบทุนการกุศลสร้างโบสถ์ วัดวชิ รธรรมปทีบ

นครนิวยอร์ก และสมทบทุนการศึกษา  

 

 คณะผูแ้ทนถาวรฯ ณ นครนวิยอรก์ 

	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จงาน

เปิดตัวเครือข่าย Network of Men Leaders ในโอกาสวันขจัด

ความรุนแรงต่อสตรีสากล ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของ

โครงการ Say No to Violence against Women โดยทรงมี            

พระดำรัสในงานแถลงข่าวร่วมกับเลขาธิการสหประชาชาติ                

ทรงร่วมเป็นองค์ปาฐกในการอภิปราย และทรงรับการทูลเกล้าฯ 

ถวายรางวัลจากกองทุนด้านการพัฒนาเพื่อสตรีของสหประชาชาติ 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 
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	 มิติด้านการเมือง	

 - นายกรั ฐมนตรี เข้ า ร่ วมการประชุมสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติ สมัยท่ี 64 (21-27 กันยายน 2552)  ก่อนหน้า             

การประชุมสมัชชาฯ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำ              

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (22 กันยายน 2552)                 

ซึ่งเป็นการให้ความสนับสนุนทางการเมืองต่อเรื่องดังกล่าว  

       - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและ

การหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเลขาธิการ

สหประชาชาติและประธานสมัชชาฯ ตลอดจนผลักดันความ

ร่ วมมื อ ระหว่ า งภู มิ ภ าค ในการประชุ ม ระหว่ า งอา เซี ยน                     

และอเมริกาใต้ อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหา

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรี              

ต่างประเทศของกลุ่มประเทศอิสลาม และช่วยสร้างความเข้าใจ 

ต่อปัญหาพม่าในเวทีโลกโดยหารือกับที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการ

สหประชาชาติ 

   - จากบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยด้านการพัฒนา UNDP 

จึง เ ลือก จัดงานเ ปิด ตัวรายงานการพัฒนามนุษ ย์ประจำปี                  

ค.ศ. 2009 ที่กรุงเทพฯ ( 5 ตุลาคม 2552) โดยนางเฮเลน คลาร์ค 

อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และผู้บริหารสูงสุดของ UNDP              

เป็นประธานในงานและนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมและกล่าว

สุนทรพจน์ และเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ   

แขกของกระทรวงการต่างประเทศ 

       - ประสบสำเร็จในการรณรงค์ให้ผู้สมัครของไทย ได้รับ

เลือกตั้ ง เป็นสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ เด็ก เมื่ อ                 

เดือนธันวาคม 2551 และในปี 2552 ประสบความสำเร็จให้ไทย 

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนา

อย่างยั่งยืน คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ  

และคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ 

คณะผู้แทนถาวรฯ  ยังร่วมระดมความสนับสนุนจนมีฉันทามติให้ 

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอังค์ถัดต่อไปเป็น

วาระที่สอง  

      - ในปี 2552 คณะผู้แทนถาวรฯ ทำหน้าที่ประธานของ 

ASEAN New York Committee (ANYC)  ซึ่งจัดประชุมรายเดือน 

และจัดทำถ้อยแถลงร่วมของอาเซียนในวาระโอกาสต่างๆ ตลอดปี 

ตลอดจนการจัดหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานสหประชาชาติ   

เป็นการเพิ่มความสำคัญของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะ             

ในโอกาสที่มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อาเซียนมีถ้อยแถลงร่วมใน

เรื่องสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสาม 
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 ออสเตรีย (สถานเอกอัครราชทูต / คณะผู้แทนถาวร       

ณ กรงุเวยีนนา) 

	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์	

 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็น

หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่า

ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา             

สมัยท่ี 18 เม่ือวันท่ี 16-24 เมษายน 2552 ท่ีกรุงเวียนนา               

และทรงผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในเรื่องนี้ ส่งผลให้ 

ร่างข้อกำหนดสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

ในเรือนจำหรือโครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

(โครงการ ELFI - Enhancing Life of Female Inmates) ตามแนว

พระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้รับ

การ รับรองโดยฉันทามติจาก ท่ีประ ชุมคณะกรรมา ธิการฯ               

และในโอกาสเดียวกันนี้  นายอันโตนิโอ มาเรีย คอสตา ผู้อำนวย

การบริหารของ UNODC ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเกียรติยศของ 

UNODC แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา 

เนื่องจากทรงมีพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ในการต่อต้านความ

รุนแรงต่อสตรี  

 - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีบทบาทอย่าง

แข็งขันในการเจรจาผลักดันให้แนวคิดของไทยเรื่องการใช้โครงการ

พัฒนาทางเลือกตามแนวพระดำริของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทดแทนการ

ปลูกพืชยาเสพติด ปรากฏอยู่ในปฏิญญาการเมืองสำหรับการ

ประชุม High Level Segment  ของคณะกรรมาธิการยาเสพติด

แห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี 52 ในเดือนมีนาคม 2552 รวมท้ัง         

ได้เสนอ “โครงการจัดคณะทูตานุทูต OSCE ดูงานโครงการหลวง 

และโครงการพัฒนาดอยตุงในประเทศไทย” ในเดือนมกราคม 

2553 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ในด้านการ

พัฒนาและพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ของ OSCE ในรอบปี ค.ศ. 2010 

 เบลเยี่ยม (สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบรัสเซลส์	/	คณะ

ผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป) 

	 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ร่วมกับทีมประเทศไทยในการปกป้องผลประโยชน์ไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สินค้าด้านการเกษตร อาหาร ประมง              

สิ่งทอ จากกฎระเบียบของสหภาพยุโรป รวมทั้งส่งเสริมความ

เชื่อมั่นทางการเมือง การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว                   

 - จัดทำเวบไซต์ภาษาไทย www.thaieurope.net เพื่อให้

ข้อมูลเชิงลึกและเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบ

ด้านเศรษฐกิจการค้าของสหภาพยุโรปที่จะมีผลกระทบต่อไทย    

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เข้าชมกว่า 14 ล้านครั้ง 

     - จัดการสัมมนาเพื่ อให้ความรู้ด้ านมาตรฐานและ             

กฎระเบียบส่ิงแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยผู้เช่ียวชาญอียู            

ในเรื่องสารเคมีอันตรายในการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

เรื่องเกี่ยวกับลู่ทางการลดก๊าซเรือนกระจก การค้าขายคาร์บอน

เครดิต และการทำธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เรื่องกฎระเบียบ

ด้านบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ 

   - จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาติดตามรายงานกฎระเบียบอียู 

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการค้า มีผู้เข้าร่วมสัมมนา              

300 กว่าคน ทั้งจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน 

    - จัดให้คณะเกษตรกรและสื่อมวลชนไทยร่วมงาน 

European Seafood Exhibition ซึ่งเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเมื่อ เมษายน 2552  

      - จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างไทย-ลักเซมเบิร์ก รวมทั้งจัดให้มีการพบหารือ

กันระหว่างนักธุรกิจไทยกับเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก 

       - การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 4 

เมือ่ 13 กนัยายน 2552 ในกรงุบรสัเซลส ์โดยเนน้ผลไมไ้ทยเปน็หลกั 

และทำให้สามารถสร้างกระแสความนิยมต่ออาหาร ผลไม้      

กุ้งอินทรีย์ และสินค้าไทยได้อย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

7. ทวีปยุโรป 
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	 มิติด้านการกงสุล	

	 -	 ให้บริการกงสุลสัญจรแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจาก			

กรุงบรัสเซลส์	 ได้แก่	 เมือง	Antwerp	 เมื่อ	16	 พฤษภาคม	2552																	

เมือง	Koekelare	 เมื่อ	 27	 มถุนายน	2552	 และลักเซมเบิร์ก																			

เมื่อ	25	ตุลาคม	2552	

 

 สาธารณรัฐเช็ก (สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปราก	)		

 มิติด้านเศรษฐกิจ             

	 -	 จากการที่รัฐบาลเช็กได้ประกาศระงับการออกวีซ่าแก่

แรงงานต่างชาติจากมอลโดวา	 ยูเครน	 มองโกเลีย	 เวียดนาม		

และไทย	 เมื่อวันที่	1	 เมษายน	2552	 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจนั้น	

สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ได้เจรจาและชี้แจงข้อเท็จจริงกับหน่วยงาน

ของเช็กเกี่ยวกับแรงงานไทยที่ไปทำงานในสาธารณรัฐเช็กว่าเป็น

แรงงานมีฝีมือ	 คือ	 พนักงานนวดและพ่อครัวแม่ครัว	 	 ทั้งนี้	

แรงงานดังกล่าวเป็นที่ต้องการอย่างมากของนักธุรกิจเช็กที่ต้องการ

ขยายกิจการของตนเอง	 จนกระทั่งเมื่อวันที่	18	 กันยายน	2552	

กระทรวงมหาดไทยเช็กได้ประกาศยกเลิกการระงับการออกวีซ่า	

ให้แก่ไทยเพียงประเทศเดียว	

	 นอกจากนั้น	 สถานเอกอัครราชทูตฯ	 	 ยังได้จัดทำตัวอย่าง	

(template)	 สัญญาจ้างงาน	 โดยบรรจุประเด็นสำคัญจากสัญญา

จ้างงานของกรมจัดหางาน	 เช่น	 ช่ัวโมงทำงาน	 	 ค่าล่วงเวลา													

วันหยุด	 สวัสดิการ	 ฯลฯ	 ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานเช็ก		

ทั้งนี้	เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทย		

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

	 -	 สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ร่วมกับ	 ททท.	 เสนอให้ประเทศ

ไทยเ ป็นสถานท่ีเ ก็บตัวและทำกิจกรรมของนางงามเ ช็ก ท่ี													

เข้ารอบ	10	 คนแรก	 ที่กรุงเทพฯ	 และพัทยา	 ในการประกวดนาง

งามเช็ก	 ปี	 2008	 ซ่ึงมีผลในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยใน											

วงกว้าง	 เนื่องจากได้มีการเผยแพร่การประกวดนางงามรอบ

สุดท้ายผ่านรายการโทรทัศน์เป็นเวลากว่า	2	ชั่วโมง	โดยมีผู้ชมกว่า	

5	ล้านคน	จากประชากรเช็กทั้งหมด	10.3	ล้านคน		

 

 

 เดนมาร์ก (สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงโคเปนเฮเกน		

เขตอาณาไอซ์แลนด์	และลิทัวเนีย	)		

	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์	

 -	 ทำพิธีประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าจำลองพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ณ		Asia	House		กรงุโคเปนเฮเกน  

เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	2552	 อย่างสมพระเกียรติ	 โดยได้รับ		

ความร่วมมืออย่างดีจากทางการท้องถิ่น	 บริษัท	 East	Asiatic				

ซึง่เปน็เจา้ของ	Asia	House	และมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัประเทศไทย

มาตั้งแต่อดีต	รวมทัง้ชมุชนชาวไทยในเดนมารก์และเขตอาณา	ทัง้นี	้

เจา้ชายเฮนรคิ	 พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ	 ที่	2	

แห่งเดนมาร์ก	ได้เสด็จมาทรงวางพวงมาลาด้วย		

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 -	 การจัดงาน	Thai	Festival	 ที่ใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน	

เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2552	 และที่เมือง	Alhus	 ซึ่งเป็นเมืองใหญ่

อันดับสองของเดนมาร์ก	 เมื่อวันที่	28	 มิถุนายน	2552	 ได้รับการ

ตอบรับจากชาวเดนมาร์กและชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นจำนวน

มาก	 โดยเฉพาะการจัดงาน	Thai	 Festival	 ที่กรุงโคเปนเฮเกน		

เ ป็ น กิ จ ก ร ร มที่ แ ท ร ก อ ยู่ ใ น ปฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม วั ฒน ธ ร ร ม																			

และสันทนาการรายการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กรุงโคเปนเฮเกน												

ในช่วงฤดูร้อนด้วย		

	 	 	 	 	 	 -	 การจัดโครงการครัวไทยสู่เดนมาร์ก	 ระหว่างวันที่																	

13-15	 พฤษภาคม	2552	 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ	 จัดอบรม		

การปรุงอาหารไทยให้พ่อครัว/แม่ครัวไทยจากร้านอาหารไทย				

ในเดนมาร์ก	 และสาธิตการทำอาหารไทยให้คณะภริยาทูตานุทูต		

เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องปรุงอาหารไทย	ทั้งนี้														

สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ได้พยายามเพ่ิมการประชาสัมพันธ์															

(coverage)	 ของงานที่กล่าวข้างต้นตามสื่อท้องถิ่น	 ซึ่งเชื่อว่าได้		

ส่งผลดีต่อบรรยากาศการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ												

และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว	 ซึ่งไทยถือว่าเป็นจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเท่ียวท่ีอยู่ในใจ	 ชาวเดนิชจำนวนมาก												

โดยไทยได้รับรางวัล	Best	Tourist	Destination	Award	 จากการ

โหวตของชาวเดนมาร์กเป็นเวลา	3	ปีซ้อนนับตั้งแต่ปี	2550		
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	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

      - จัดทอดผ้าพระกฐินพระราชทานกับวัดไทยที่สำคัญใน

เขตอาณา 2 แห่ง และเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

ไทยอย่างใกล้ชิด 

 มิติด้านการกงสุล 

     - จัดทีมงานกงสุลสัญจรเวียนไปยังเมืองต่าง ๆ ที่มีชุมชน

ไทยจำนวนมาก พร้อมมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในหมู่คนไทย   

 

 ฝรั่งเศส (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ) 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - เมื่ อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 สถาน

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร 

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ 

Quai Branly กรุงปารีส ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการและการสาธิต

การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย ที่พิพิธภัณฑ์ Quai Branly 

ใจกลางกรุงปารีส ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล

วัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส ภายใต้ชื่อ Tout a fait Thai 2009 งาน

ดังกล่าวประกอบด้วย การทำเคร่ืองแต่งกายโขน ซ่ึงได้รับ            

พระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานชุดแต่งกายโขน ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นอย่าง

วิจิตรบรรจงจำนวน 3 ชุดมาร่วมแสดงเป็นพิเศษ การสาธิตการ 

ทำหัวโขน การสาธิตการทำหนังใหญ่ การสาธิตการปักชุดการ 

แต่งกายโขน ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมีการฉายภาพยนตร์เร่ือง             

“นิ้วเพชร” สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1958 การบรรยายในหัวข้อ อิทธิพล

ของรามเกียรต์ิในประเทศไทย การสาธิตแนะนำการแสดง            

ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะนาฏศิลป์ กรมศิลปากร เป็นต้น  

นอกจากน้ัน คณะนักแสดงโขนจากกรมศิลปากรรวม 46 คน              

ยังได้เปิดการแสดงโขนชุดใหญ่ขึ้นในฝรั่งเศสอีก 2 รอบ 

 

 เยอรมนี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐเป้าหมายที่มีความ

สำคญัในดา้นเศรษฐกจิของเยอรมน ีเพือ่ขยายผลประโยชนข์องไทย  

ซึ่งในปีนี้ ทีมประเทศไทยได้เยือนรัฐบาวาเรียและหารือกับภาครัฐ

และเอกชนของรัฐเพื่อผลักดันเรื่องต่างๆ อาทิ การขยายตลาด                 

ผักและผลไม้ไทยในตอนใต้ของเยอรมนีและประเทศใกล้เคียง  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 

 - เป็นตัวเชื่อมระหว่างสถาบันของไทยกับสถาบันเยอรมัน 

นำไปสู่การแลกเปลี่ยน วิจัย และพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของไทย  

  - สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ผลักดันให้ไทยเรียนรู้และปรับ

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์

ของเยอรมนีที่เน้นทั้งทฤษฎีและปฎิบัติควบคู่กัน   

 มิติด้านการกงสุล  

 - ให้บริการประชาชนโดยตรงประมาณ 16,000 คน              

และยังได้จัดโครงการกงสุลสัญจรตระเวนไปตามเมืองที่มีคนไทย

อาศัยอยู่มากเป็นประจำ เพื่อให้บริการถึงถิ่นที่อยู่และเยี่ยมเยียน

คนไทย รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สามารถบริการประชาชนโดยตรงเพิ่ม

อีก 1,219 ราย  

 - ร่วมกับเครือข่ายคนไทยในเยอรมนีจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี

ความสุข มีศักดิ์ศรี รู้จักรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง 

และมีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เช่น การอบรมด้าน

สุขภาพจิต การจัดบรรยายทางกฎหมาย การสอนวิชาชีพ            

การอบรมผู้ประกอบการ ฯลฯ  ภายใต้แนวคิดของการส่งเสริมให้ 

“ไทยช่วยไทย”  

 - สร้างความผูกพันและรักประเทศไทยให้กับเยาวชนรุ่น

ใหม่ของไทยที่เกิดและเติบโตในเยอรมนีโดยการสนับสนุนกิจการ

โรงเรียนไทยวันเสาร์เพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็ก    

 

 เยอรมนี (สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต)   

 มิติด้านการกงสุล  

 - สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรเพื่อ

บรรเทาปัญหาให้แก่ชาวไทยจำนวนมากที่อยู่ในเขตอาณาสถาน

กงสุลใหญ่ฯ และพำนักห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้จัด
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ขึ้นในเขตเมืองที่มีชาวไทยอาศัยอยู่หนาแน่นรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง  

   - เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 สถานกงสุลใหญ่ฯ  

ได้จัดการสัมมนาโครงการป้องกัน ปราบปราม คัดแยกและ

ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ ขึ้นที่ Haus der Jugend Frankfurt 

Deutschherrnufer Frankfurt am Main เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจ รวมทั้งสร้างความกระจ่างด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ     

ค้ามนุษย์ของไทยและของสหพันธ์ฯ เพิ่มพูนทักษะในการคัดแยกผู้

ตกเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์ และหลักการใช้จิตวิทยา

ในการสอบปากคำผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ สร้างเครือข่าย

ระหว่างเอกชนกับภาครัฐและระหว่างรัฐบาลไทย - เยอรมัน             

ในการช่วยเหลือ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การค้ามนุษย์ เพิ่มพูนทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็น

เหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและสหพันธ์ฯ  

ในการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ของไทย

ในยุโรป ตัวแทนองค์กรเอกชน ล่าม และหัวหน้าชุมชนชาวไทยใน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนใจเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 40 คน 

โดยวิทยากรที่ ให้ความรู้ และตอบปัญหาต่างๆ ฝ่ายไทย

ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจาก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนของเยอรมนี คือผู้แทนจาก

สำนักงานตำรวจ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต 

 

 กรซี (สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเอเธนส ์เขตอาณามอลตา) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - นำสื่อมวลชนจากกรีซและมอลตาไปเยี่ยมชมการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย  ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่

รักษาพยาบาลคนต่างชาติ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

และสปา เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษาและวัฒนธรรม	

 - การจัดอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทย และการสาธิต

การนวดแผนไทยในกรีซ ล่าสุดได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผน

ไทย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตรการนวดราชสำนัก 

ให้แก่ชุมชนไทยระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2552 ผู้รับการอบรม

ท้ังหมดได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการแพทย์แผนไทย              

ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานที่เกี่ยวข้องได้  ซึ่งผู้ผ่าน

การอบรมสูงถึงร้อยละ 80 สามารถเข้าทำงานกับโรงแรมและสปา

ชั้นนำของกรีซ  ซึ่งช่วยสร้างงานและโอกาสแก่ชุมชนไทยให้มี 

ช่องทางในการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตัว และครอบครัว  

      - สนับสนุนให้คนไทยในมอลตา จัดตั้งสมาคมไทย            

ในมอลตา ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ไทยแล้ว ยังเป็นเสมือนจุดศูนย์รวมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทย

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ล่าสุดโดยการ

สนบัสนนุของสถานเอกอคัรราชทตู และการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  

สมาคมไทยในประเทศมอลตาได้เป็นแม่งานจัดเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่กรุง Valletta เมืองหลวงประเทศ

มอลตา ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2552   

  

 ฮงัการี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เขตอาณา            

โครเอเชีย บอสเนียเฮอร์เซโกวินา) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - เข้าร่วมงาน 85th Zagreb International Autumn Fair 

ซึ่ ง เป็นงานแสดงสินค้าที่ เก่ าแก่ที่ สุดของโครเอเชีย เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจ อาหาร ศิลปะ 

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า

เพื่อสุขภาพและหัตถกรรมไทย 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพ 

อบรมนวดเเผนไทย จำนวน 150 ชั่วโมง ให้แก่ชาวไทยในฮังการี 

โดยได้สนับสนุนให้วิทยากรจากกรมพัฒนาการเเพทย์เเผนไทยเเละ 

การเเพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาให้ความรู้

และฝึกอบรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 10 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการ

อบรม ผู้ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ได้รับประกาศนียบัตรที่สามารถ

ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนวดแผนไทยต่อไป  

      - มีบทบาทร่วมสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงรับรองและนำ

เสนอประเทศไทยเพื่อหาเสียงสำหรับการประมูลสิทธิ์การเป็น

เจ้าภาพจัดงาน World Tunnel Congress (WTC) 2012 และ  
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38th ITA-AITES General Assembly ที่กรุงเทพฯ ในปี 2555              

ณ โรงแรม Marriott, Budapest จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในโอกาสที่มีการจัดประชุม WTC 

2009 ณ กรุงบูดาเปสต์ ซึ่งผลการตัดสินเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัด

ประชุมนานาชาติดังกล่าว 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร เพื่อเยี่ยมเยียนเเรงงานนวด

ไทยในเขตภาคตะวันตกของฮังการี โดยได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม

ร้านจำนวนทั้งสิ้น 14 เเห่ง ซึ่งมีชาวไทยจำนวนทั้งสิ้น 42 คน  

       - มอบหมายให้สำนักงานทนายความ Bittera & Toth           

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดทำ

เอกสารเกี่ยวกับสิทธิของเเรงงานไทยในฮังการีสำหรับเเจกจ่ายให้

เเรงงานไทยในฮังการีทั่วไป โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มเผย

เเพร่เอกสารดังกล่าวระหว่างโครงการกงสุลสัญจรเพื่อเยี่ยมเยียน

เเรงงานนวดไทยในฮังการี 

 

 อติาล ี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ) 

	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์	

 - ถวายงานรับเสด็จฯ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ  เยือนอิตาลี 2 ครั้ง เพื่อทรง

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่เมืองฟลอเรนซ์ และทรงรับการ

ถวายรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เมืองคาร์ปิ  

 - ถวายงานรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า   

สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ  ศึกษาดูงานด้านแฟชั่น ที่เมืองมิลาน 

 มิติด้านการเมือง 

 - ในรอบปี 2552  สถานเอกอัครราชทูตฯ  ณ กรุงโรม  

ไดด้ำเนนิโครงการฉลองความสมัพนัธไ์ทย - อติาลคีรบรอบ 140 ปี 

โดยได้จัดกิจกรรมในหลายเมืองสำคัญในอิตาลี ประกอบด้วย

กิจกรรมทางวัฒนธรรม เทศกาลไทย การสัมมนาการค้าการลงทุน

และทางวิชาการและอื่นๆ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดล่องเรือ

ใบจากเมืองเจนัวไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ

ดำเนินกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ การจัดนักมวยไทยไปชก

แข่งขันในรายการสำคัญที่เมืองมิลาน ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า 1 หมื่นคน

และถ่ายทอดโทรทัศน์ไปยังหลายประเทศในยุโรป  การจัดสัมมนา

ทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม 

และสถาปัตยกรรมระหว่างไทยกับอิตาลีที่เมืองตูริน  การแข่งขัน

กอล์ฟฉลองความสัมพันธ์ที่เมืองตูริน  การสัมมนาการค้าการ

ลงทุนและการจัดสัปดาห์อาหารไทยที่เมืองฟลอเรนซ์  การจัด

สัมมนาการท่องเที่ยว สปาไทย และสัปดาห์อาหารไทยที่เมือง   

คาตาเนีย เกาะซิซิลี การจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่โรงแรมเก่าใน

เมืองเนเปิลส์ซึ่ ง เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ     

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวที่เสด็จประพาสยุโรป การจัด

ตลาดน้ำและการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่เมืองเวนิส และการจัด

พิมพ์หนังสือความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี และหนังสือเกี่ยวกับงาน

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม 

ซึ่งดำเนินการโดยช่างชาวอิตาลี 

 มิติด้านการกงสุล   

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยหลายกิจกรรม อาทิ                  

การสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายหญิงไทย การจัดสอน

วัฒนธรรมไทยและกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนแก่ชุมชนไทย

แถบเมืองเวนิส และการจัดงานวันลอยกระทงที่เมืองซอเรนโต้และ

เมืองเจนัว เป็นต้น 

 

 เนเธอรแ์ลนด ์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พ ร ะ ร า ชท านชื่ อ ด อ กทิ ว ลิ ป ข อ ง เ ก ษต ร ก ร ช า ว ดั ท ช์ ว่ า             

“King Bhumibol” 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่ 4 ที่กรุง    

อัมสเตอร์ดัม เพื่อรักษาและส่งเสริมความนิยมในสินค้าไทยใน

ตลาดเนเธอร์แลนด์  

    - จัดโครงการอบรมการประกอบอาหารไทยและสร้าง

มาตรฐานฝีมือผู้ประกอบการอาหารไทยในเนเธอร์แลนด์       
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เพื่อส่งเสริมให้การประกอบอาหารไทยได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย   

ในหมู่นักการทูต 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - จัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่กรุงเฮก เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย-ดัทช์ได้มี

โอกาสเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะทำให้มีทัศนคติใน

ทางบวกกับประเทศไทย และจะกลายเป็นพันธมิตรของไทยใน

อนาคต 

 มิติด้านการกงสุล 

 - การอบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา เพื่อให้

คนไทยที่ประสบปัญหาได้รับคำแนะนำสำหรับใช้ในการปรับตัวให้

เข้ากับการดำรงชีวิตในสังคมเนเธอร์แลนด์ 

     - การอบรมทักษะการเป็นนักแปลและล่าม เพื่อให้คนไทย

ที่มีความรู้ภาษาดัทช์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มรายได้ด้าน

การแปลหรือการเป็นล่าม 

 

 นอรเ์วย ์(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจาก 

Prosgrunn Municipality อนญุาตใหจ้ดัสรา้งพระบรมราชานสุาวรยี์ 

รัชกาลที่ 5 ณ เมืองเบรวิค อันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์

อันดีระหว่างไทยกับนอร์เวย์ ซึ่งดำเนินมาอย่างราบรื่นเป็นเวลา

ยาวนาน และเป็นการเผยแพร่บทบาทและพระเกียรติคุณของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในต่างแดน 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จากการที่ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายและกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวนอร์เวย์จนได้รับการโหวตให้เป็น 

Best Tourist Destination เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และ      

สายการบนิไทยไดร้บัรางวลัสายการบนิระหวา่งทวปีทีด่ทีีส่ดุเปน็ปทีี ่5 

ติดต่อกัน นับเป็นพ้ืนฐานสำคัญท่ีทำให้บริษัทการบินไทย               

เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศทั้งสอง (กรุงเทพฯ – ออสโล) 

นับเป็นสายการบินแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ให้บริการเที่ยว

บินตรง ซึ่ งนอกจากจะส่ง เสริมการท่องเที่ ยวนำเงินตรา        

ต่างประเทศเข้าไทยแล้ว ยังอำนวยความสะดวกรวดเร็วต่อการนำ

เข้าและส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอันเอื้อต่อการ

ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน 

 มิติด้านการกงสุล 

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้ชุมชนชาวไทยซึ่ง

พำนักอยู่ในนอร์เวย์ราว 10,000 คน มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม/สมาคม

เพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็ง เกิดความสมานสามัคคี และทำ

กิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

เผยแพร่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพื่อให้อยู่ร่วมใน

สังคมนอร์เวย์อย่างมีความสุข เป็นที่ยอมรับ มีความรับผิดชอบ

และมีศักดิ์ศรี ซึ่งในปีนี้ ได้สนับสนุนชุมชนชาวไทยให้มีการจัดตั้ง

สมาคมหญิงไทยในนอร์ เวย์ และศูนย์การเรียนการศึกษา      

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ ได้สำเร็จ 

 

 โปแลนด ์(สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงวอร์ซอ) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   

อคัรราชกมุาร ีเสดจ็ฯ เยอืนโปแลนด ์เมือ่วนัที ่9-18 พฤษภาคม 2552 

ตามคำกราบทูลเชิญของ Jagiellonian University และ Medical 

University of Gdansk 

 มิติด้านการเมือง 

 - ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เยือนวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 เพื่อเป็นประธานเปิด

งาน Thailand Exhibition 2009 

      - นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ เยือนอย่างเป็นทางการวันที่ 3-5 กันยายน 2552 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ดำเนินการส่งเสริม

วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความ ‘นิยมไทย’ อย่างต่อเนื่องตาม

เมืองต่างๆ อาทิ การจัดงาน Thai Taste and Tradition เพื่อ

ประชาสัมพันธ์อาหารไทยผ่านการสาธิตพิธีแต่งงานแบบไทย

โบราณ ที่เมือง Lublin เดือนตุลาคม 2551 และที่เมือง Sopot 
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เดือนมิถุนายน 2552 งานคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน โดยคุณณัฐ  

ยนตรรักษ์ เดือนพฤศจิกายน 2551 และงาน The First Muay Thai 

Tournament of the Lublin Voivodeship  ในเดือนตุลาคม 2551 

 

 โปรตเุกส (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน)   

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี เสด็จฯ เข้าร่วมการประชุม 6th European 

Conference on Marine Natural Products ท่ีเมืองปอร์โต                

(17-24 กรกฎาคม 2552)  

 มิติด้านการเมือง 

 - จัดเตรียมโครงการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 500 ปี 

ไทย - โปรตุเกส (ปี 2554) โดยจัดโครงการเชิญคณะสื่อมวลชน

ท้องถิ่นชั้นนำเยือนประเทศไทย เพื่อทำข่าวการเตรียมการฉลอง

ครบรอบความสัมพันธ์ฯ (14 – 23 มิถุนายน 2552)  

     - สง่เสรมิและประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณไ์ทยในโอกาสตา่งๆ 

อาทิ  การจัดงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 1 ณ Orient Museum             

กรุงลิสบอน (3-14 ธันวาคม 2551) การจัดโครงการเผยแพร่             

ศลิปะมวยไทยในโปรตเุกส (มนีาคม - เมษายน 2552) โดยเชญิครฝูกึ

มาจากประเทศไทย เพื่อฝึกสอนให้แก่สมาชิกของสหพันธ์มวยไทย

ในโปรตุเกส เป็นต้น  

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ของโปรตุเกส โดยเฉพาะการสนับสนุน  Technical University of 

Lisbon และ University of Porto ในการพิจารณาขยายความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย    

      -จัดโครงการ “ครัวไทยสู่โปรตุเกส” ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียน

การโรงแรมและการท่องเที่ยวกรุงลิสบอน และโรงแรม Sheraton 

Porto (27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2552)  

 มิติด้านการกงสุล 

 - จัดคณะกงสุลสัญจร   เพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียน

แรงงานไทยในเขตอเลนเตจู้และอัลการ์ฟ  ทางตอนใต้ของ

ประเทศ  (20 - 21 สิงหาคม 2552)   

  - การจัดทำคู่มือคนไทยในโปรตุเกส เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของคนไทยในโปรตุเกส  รวมถึงคนไทย

ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังโปรตุเกสเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาต่อ  

และอื่นๆ  

 

 โรมาเนยี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์) 

 มิติด้านการเมือง 

 - นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เยือนโรมาเนีย

อยา่งเปน็ทางการ ระหวา่งวนัที ่14-18 มถินุายน 2552 ตามคำเชญิ

ของนาย Mircea-Dan Geoana ประธานวุฒิสภาโรมาเนีย เพื่อ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสอง

ประเทศ  

 - นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

การต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐบัลแกเรียและโรมาเนียอย่าง 

เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-3 และ 5-7 กันยายน 2552                   

(ตามลำดับ) ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย

และสาธารณรัฐบัลแกเรีย  

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - การจัดสัปดาห์เทศกาลอาหารไทย /การจัดทำหลักสูตร

การอบรมการทำอาหารไทย / การจัดงานประชาสัมพันธ์   

อาหารและผลไม้ไทยร่วมกับโรงแรมชั้นนำในโรมาเนียและ

บัลแกเรีย และห้าง Metro Cash & Carry ในโรมาเนีย 

   - การประชาสัมพันธ์อาหารและผลไม้ไทยในนิทรรศการ

อาเซียนในกรุงบูคาเรสต์  

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - การจัดนิทรรศการสิ่งทอและหัตถกรรมอาเซียน ในหัวข้อ 

Discovering ASEAN through Fabrics and Crafts ณ พิพิธภัณฑ์

หมู่บ้าน (National Village Museum) กรุงบูคาเรสต์ ระหว่างวันที่  

6 - 23 สิงหาคม 2552 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ประเทศ

อาเซียน ประจำกรุงบูคาเรสต์  

  - การจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเป็น Thai 

Corner ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ/วันชาติไทย ร่วมกับ           

หอสมดุแหง่ชาตโิรมาเนยีและหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัในโรมาเนยี 
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 มิติดานการกงสุล 

 - ใหความชวยเหลือแกแรงงานไทย จำนวน 20 คนที่ไป

ทำงานในบัลแกเ รียและประสบปญหาเ ร่ืองไม ได รับคาจาง             

ตามสัญญา  เดินทางกลับประเทศไทย  

 

 รสัเซยี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก) 

 มิติดานการเมือง  

 - นายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศรัสเซีย เยือนไทย (23-24 กรกฎาคม 2552)  

      - นายสุรพงษ ชัยนาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการฯ และ             

ผูอำนวยการสถาบนัตางประเทศสราญรมย เยอืนรสัเซยี (กนัยายน 2552) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางไทยกับ

สถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียงดานการตางประเทศที่สำคัญของรัสเซีย 

 มิติดานเศรษฐกิจ 

 - คณะทีมประเทศไทยในรัสเซียและนักธุรกิจไทยไปเยือน

ภูมิภาคไซบี เรีย เมื่ อ เดือนมีนาคม 2552 และภูมิภาค

ตะวันออกไกล เมื่อเดือนกันยายน 2552 โดยไทยอาจพิจารณา

สงเสริมใหภูมิภาคตะวันออกไกลและไซบีเรียเปนจุดกระจายสินคา

ของไทยแทนภูมิภาคยุโรป ซึ่งนาจะชวยลดตนทุนราคาสินคาได 

เนื่องจากไทยกับภูมิภาคทั้งสองมีระยะทางใกลกันมากกวาจากไทย

กับกรุงมอสโกและนครเซนตปเตอรสเบิรก และแสวงหาลูทางเพื่อ

ขยายเสนทางการบินระหวางเพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวรัสเซียใน

ไทย รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษา

ระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษารัสเซียไปเรียนตอที่ไทยเพิ่ม

ขึ้นดวย   

 มิติดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - จัดทอดกฐินที่ วัดอภิธรรมพุทธวิหาร ณ นคร       

เซนตปเตอรสเบิรก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งนับเปนกฐิน

แรกของไทยในรัสเซีย 

      - เขารวม “งานฉลอง 10 วัน ทางวัฒนธรรมของพระพุทธ

ศาสนา ณ นครเซนตป เตอรสเบิรก” ระหวางวันที่ 12-21 

มิถุนายน 2552 ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก จัดโดยสมาคม    

พุทธศาสนา ดัทซาน กุนเซโชยเนย (Datsan Gunzechoinei 

Religious Association The Buddhists) เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง

ครบ 100 ปแหงการกอตั้งวัดพุทธศาสนา Gunzechoinei ประจำ

นครเซนตปเตอรสเบิรก  

      - นิมนตพระอาจารย ชยสาโร พระสงฆฝายเถรวาท ซึ่ง

ประจำอยูที่สำนักสงฆในอำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

เดินทางเยือนรัสเซีย เพื่อเทศนาและสอนการปฏิบัติธรรมใหแก

พทุธศาสนกิชนทัง้ชาวไทยและรสัเซยี ระหวางวนัที ่29 พฤษภาคม - 

5 มิถุนายน 2552  

      - อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานเพื่อไปทอดถวายที่วัด

อภธิรรมพทุธวหิาร นครเซนตปเตอรสเบิรก เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2552 

ซึ่งเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศไทย

กับรัสเซีย  

 

 สเปน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด) 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เยือนสเปนเพ่ือเขารวมพิธีเปดการประชุมสหภาพอนุรักษ

สากล (IUCN) ครั้งที่ 4 ที่นครบารเซโลนา และการเสด็จเยือนเมือง

กรานาดา (วันที่ 5-8 ตุลาคม 2551) 

      - สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ            

อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสเปนเพื่อทอดพระเนตรกิจการสถาบัน

มะเร็ง MD Anderson และสถาบันมะเร็งแหงชาติของสเปน              

(วันที่ 10-17 กรกฎาคม 2552)  

 มิติดานเศรษฐกิจ 

 - รวมกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

จัดสัมมนาเพ่ือ เสริมสรางความเช่ือม่ันใหแกนักลงทุนสเปนท่ี          

กรงุมาดรดิ และเมอืงบาเลนเซยี ระหวางวนัที ่3-5 พฤศจกิายน 2551 

 มิติดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 - จัดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ควบคูกับการสงเสริมการ

จำหนายสินคาไทยในหางสรรพสินคาชั้นนำของสเปน El Corte 

Ingles โดยจัดการแสดงนาฏศิลปไทย การสาธิตการวาดรมและ

การแกะสลักผักผลไม (วันที่ 30 มกราคม- 4 กุมภาพันธ 2552)  

       - จัดงานสงกรานต เพื่ อ เผยแพรศิลปวัฒนธรรม                 
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ภาพลักษณ์ไทยและฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่สวนน้ำสยามปาร์ค     

และสวนโลโรปาร์ค เกาะเตเนริเฟ (วันที่ 16-18 เมษายน 2552) 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ให้บริการกงสุลสัญจรที่เกาะมายอร์กา และเกาะอิบิซา 

ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย. 52 

     - ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการของกลุ่มครอบครัว 

ไทย-สเปน ในนครบาร์เซโลนา ได้แก่ โครงการส่งเสริมภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทยในสเปน โดยการเปิดหลักสูตรสอนภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทยแก่บุตรหลานชาวไทยในเขตนครบาร์เซโลนา 

ตลอดจนชาวสเปนที่สนใจ และให้งบประมาณสนับสนุนการจัด

สัมมนา “เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขในครอบครัวสองวัฒนธรรม” 

เพื่อให้ความรู้ทางจิตวิทยาแก่บิดามารดาไทย - สเปน  

 

 สวีเดน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม          

เขตอาณา เอสโตเนีย) 

 มิติด้านการเมือง 

 - เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับเชิญไปเป็น

วิทยากรบรรยาย รวมทั้งตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์   

ใ น จังห วัดชายแดนภาคใ ต้แ ก่ นัก ศึกษาระ ดับป ริญญาโท                       

ที ่ Depar tment of Peace and Conf l ic t Research  

มหาวิทยาลัยอุปซอล่า 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษาและวัฒนธรรม	

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุง  

สตอกโฮล์ม ได้ร่วมกันจัดงาน Thai Festival in Tallinn ระหว่าง  

วันที่ 14-15 มีนาคม 2552 ณ. ศูนย์การค้า Viru Keskus และ 

Kaubamaja ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงทาลลิน และงาน 

Thai Night เพื่อส่งเสริมประเทศไทยทั้งในด้านการท่องเที่ยว             

การลงทุน และสินค้าไทยเป็นครั้งแรกในเอสโตเนีย มีประชาชน

เข้าชมงานประมาณ 8,000 คน  

 

 สวติเซอรแ์ลนด ์(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - เอกอัครราชทูตฯ นำประธานสภาหอการค้าสวิส - ไทย

พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจชาวสวิตฯ ที่สนใจการลงทุน

และความร่วมมือทางการค้ากับไทย เดินทางไปประเทศไทย ทั้งนี้ 

ประธานสภาหอการค้า ไทย - สวิส ได้เสนอการทำความตกลง 

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)              

ความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทยกับสภาหอการค้า              

ไทย - สวิส เมื่อวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2552 

  - สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสภาหอการค้า                

สวิส - ไทย จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับไทยที่นครซูริค โดยมีเจ้าของและ              

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสวิตฯ ที่สนใจด้านการลงทุนและความ

ร่วมมือด้านการค้ากับไทยเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยว

กับนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการการสนับสนุนการลงทุน

ต่างชาติของไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 

  - เมื่อวันที่ 20-28 กันยายน 2552 เอกอัครราชทูตฯ              

นำสื่อมวลชนสวิตฯ ไปประเทศไทย เพื่อรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ของไทยและใช้ข้อมูลที่ได้รับประกอบการทำข่าวด้านเศรษฐกิจของ

ไทยเผยแพร่ในสวิตฯ และเผยแพร่ข่าวไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป 

ซึง่ใชภ้าษาเยอรมนัและฝรัง่เศสดว้ย เมือ่วนัที ่20-28 กนัยายน 2552 

    - จัดเทศกาลไทย ณ กรุงเบิร์น ครั้งที่ 12 ซึ่งได้รับ   

ความสนใจและเป็นที่นิยม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 คน 

มิติด้านการกงสุล 

 - ให้บริการโครงการกงสุลสัญจร 15 ครั้ง (พ.ย.51-ก.ย.52)  

    - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน ก.ม. และสังคม       

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหญิงไทยและชุมชนไทยจัด     

ณ เมืองบาเซิล เมื่อ  21 มีนาคม 2552  

    - โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเทศกาลสิ้นสุดฤดู

หนาวของนครซูริค เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2552  

   - โครงการประชุมสัมมนาประจำปี 2552 ที่กรุงเบิร์น   

ของกลุ่มหญิงไทยเพื่อหญิงไทย เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2552 เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้เข้าร่วม

สัมมนา มีความเข้าใจเรื่องการศึกษาของบุตรที่พำนักในสวิตฯ 

เรื่องใบอนุญาตพำนักในสวิตฯ และการป้องกันตนเองจากการค้า

มนุษย์  
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 สหราชอาณาจกัร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน               

เขตอาณา เวลส์ สก๊อตแลนด์ และ ไอร์แลนด์เหนือ) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - จัดงาน Thai Festival ที่ Greenwich Park กรุงลอนดอน

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 

คนตลอด 2 วัน 

   - เอกอัครราชทูตฯ ได้ลงนามในความตกลงกาแฟระหว่าง

ประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2007 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552      

ความตกลงกาแฟระหว่างประเทศ ฉบับปี ค.ศ. 2007            

มีวัตถุประสงค์ จะส่งเสริมการบริโภคกาแฟเพื่อให้การขยายตัวของ

ตลาดการค้ากาแฟพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน การเป็น

สมาชิกดังกล่าว  ส่งผลให้ไทยสามารถเข้าร่วมเจรจาผลักดันการ

แก้ปัญหา/อุปสรรคทางการค้าต่อสินค้ากาแฟของไทย ปัจจุบัน 

องค์การกาแฟระหว่างประเทศมีสมาชิก 77 ประเทศ 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - เมื่อวันที่ 6 -12 กรกฎาคม 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ 

ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงลอนดอน  

จัดสวนไทยเข้าประกวดในงาน Hampton Court Palace Flower 

Show ซึ่ ง เป็นงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีที่ ใหญ่ที่ สุดใน       

สหราชอาณาจักร มีผู้ เข้าร่วมงานประมาณ 160,000 คน                  

ซึ่ง “สวนแห่งความสงบ” ของไทยได้รับรางวัลที่สอง ในประเภท 

Show Garden เมื่อวันที่ 6 -12 กรกฎาคม 2552 

 

 คณะทตูถาวรฯ ณ นครเจนวีา  

	 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 - เดือนมีนาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ เยอืนองคก์ารวจิยัดา้นนวิเคลยีรข์องยโุรป  

(Organisation Europe'ene pour la Recherche Nucle'aire-CERN) 

โดยทรงเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารแสดงเจตน์จำนงระหว่าง 

CERN กับสถาบันแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนภายใต้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมมือด้านการวิจัย  

    - เดือนสิงหาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เข้าร่วม

การประชุม International Congress and Annual Meeting of 

the Society for Medicinal Plant and Natural Product 

Research ครั้งที่ 57 โดยทรงบรรยายเปิดการประชุมในหัวข้อ              

“Recent investigation of divers cytotoxic natural products 

from Thai bio-resources”  

  - เดือนกันยายน 2552 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 12 โดยทรงมีพระดำรัสในที่ประชุมเพื่อ

ย้ำถึงความสำคัญของเรื่อง การประติบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และทรง

เปิดนิทรรศการหัวข้อ “Inspiring Women’s Rights in Prison”            

ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา รวมทั้งทรงเป็น

องค์ปาฐกพิเศษในการประชุมคู่ขนานซึ่งช่วยเสริมสร้างความ

ตระหนักของนักสิทธิมนุษยชนและประชาคมระหว่างประเทศโดย

รวมเกี่ยวกับโครงการกำลังใจ และโครงการ Enhancing Lives of 

Female Inmates (ELF I ) นอกจากนี้ ทรงพบหารือกับ         

นาง Navanethem Pil lay ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ และนาง Yanghee Lee ประธานคณะกรรมการ

สิทธิเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงและเด็กที่มารดาอยู่ในเรือนจำ 

 มิติด้านการเมือง 

 - นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม World Economic 

Forum ครั้งที่ 39 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 

30-31 มกราคม 2552 โดยมีบทบาทสำคัญในการหารือและนำ

เสนอประสบการณ์ของไทยและอาเซียนในการส่งเสริมความ

ร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและผลกระทบจากวิกฤตการเงินและ

เศรษฐกิจโลก ควบคู่ไปกับการยืนยันเสถียรภาพและความมั่นคง

ทางการเมืองของไทย ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศได้เยือนนครเจนีวา เพื่อพบหารือประเด็นการทูต

พหุภาคีที่สำคัญกับผู้แทนประเทศ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของ

สหประชาชาติ 

 - ในโอกาสที่ ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

อาเซียน ณ นครเจนีวา โดยได้จัดการหารือเกี่ยวกับพัฒนาการ
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สำคัญในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

มิติด้านเศรษฐกิจ 

 - ในปี 2552 ไทยได้ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม 77 และจีน  

ซึ่งมีสมาชิกกว่า 130 ประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการประสาน

ท่าทีและผลักดันผลประโยชน์ รวมถึงข้อห่วงกังวลของประเทศ

กำลังพัฒนาจากภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา     

ในกรอบความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา             

(United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) 

โดยได้มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของ UNCTAD ตอบสนองความ

ต้องการที่แท้จริงของประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับวิกฤต

ต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโลกาภิวัตน์   
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 อารเ์จนตนิา่ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส              

เขตอาณา อุรุกวัย ปารากวัย)  

	 มิติด้านเศรษฐกิจ	

 - สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ผลักดันให้ทั้ งสองฝ่าย

พิจารณารายละเอียดเพื่อจัดทำความตกลง ด้านการส่งเสริมการ

ค้าและการลงทุน อาทิ ความตกลงด้านการเกษตร ความตกลง

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช และสัตว์ และความตกลงด้านความ

ร่วมมือศุลกากร อันเป็นผลมาจากที่ประชุม Bilateral Economic 

Consultation (BEC) ระหว่างไทยกับอาร์เจนตินา คร้ังท่ี 2                 

ที่กรุงเทพฯ 

 - ให้การสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ในการจัดตั้งสำนักงาน

ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อเดือน

มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ 

ไทยกับอาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย รวมทั้ง เปิดตลาดให้

แก่สินค้าไทยในอเมริกาใต้  

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ได้ผลักดันให้มีการ

ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง

สองประเทศกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดของ

โครงการต่างๆ 

 - ผลักดันให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ

ร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับอาร์เจนตินา ซึ่งประเทศไทยจะเป็น

ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดทำความตกลงกับ

อาร์เจนตินาเพื่อการพัฒนาในประเทศที่สาม อันจะเป็นการปูทาง

ไปสู่การดำเนินโครงการไตรภาคีเพื่อยกระดับการพัฒนาของ

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่ำกว่า โดยในขั้นแรก อาจ

พิจารณาดำเนินโครงการความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในแอฟริกา

และอเมริกากลาง 

 - ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาติน  

อเมริกาอีก 4 แห่ง ดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ Thai Festival                

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปนีี ้ไดจ้ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่5 - 9 มนีาคม 2552  

โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกรุงบัวโนสไอเรสและรัฐบาล

เมืองโรซาริ 

 - ร่วมมือกับสมาคมภาพยนตร์อาร์เจนตินา (National 

Institute of Films and Audiovisual Arts: INCAA) ดำเนิน

โครงการ Thai F i lms Fest ival ประจำปี 2552 ระหว่าง                        

วันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2552 เพื่อเป็นการสร้าง      

ความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก   

มากยิ่งขึ้นผ่านสื่อภาพยนตร์ 

 - สมาคมภาพยนตร์ของอุรุกวัยได้แสดงความประสงค์ขอ

ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์

ไทยที่กรุงมอนเตวิเดโอในปี 2553 ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์

ไทยในอเมริกาใต้ต่อไปด้วย 

 มิติด้านการกงสุล 

 - ได้ดูแลนักโทษหญิงไทยที่ถูกคุมขังในข้อหาลักลอบขนยา

เสพติดที่เรือนจำกลางกรุงบัวโนสไอเรส จำนวน 15 คน โดยส่ง

เจ้าหน้าที่กงสุลไปเยี่ ยมเยียนนักโทษหญิงไทยเป็นประจำ                 

ทุกสองเดือน พร้อมทั้งนำของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น หนังสือพิมพ์ 

และอาหารไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทยที่พำนักในกรุง

บัวโนสไอเรส 

 

 บราซลิ (สอท. ณ กรุงบราซิเลีย ) 

	 มิติด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม	

 - ในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูต ไทย - บราซิล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 

ได้จัดกิจกรรมต่างๆในสหพันธรัฐบราซิล ดังนี้ 

    - การจัดงานเลี้ยงรับรองร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ

บราซิล ณ สโมสร Por to Vittor ia กรุงบราซิ เลีย โดยมี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและอธิบดีกรมเอเชียและโอชีเนีย 

กระทรวงการต่างประเทศ บราซิล ร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2552 โดยมีบุคคลสำคัญต่างๆ เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรอง

ประมาณ 200 คน  

        

8. ทวีปอเมริกาใต้ 
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	 -	 การจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยของคณะนาฏศิลป์ไทย

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ระหว่างวันที่	

27	 มีนาคม	-	5	 เมษายน	2552	 ที่นครเซาเปาโล	 กรุงบราซิเลีย	

และเมืองปอร์โต	 อเลเกร	 รวมทั้งการจัดกิจกรรม	workshop			

ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองปอร์โต	อเลเกร	

				 -	 การจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรมิตรภาพไทย-บราซิล	

ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์บราซิล	 ในชื่อชุดความสัมพันธ์ทางการทูต		

ประเทศไทย	จำนวน	600,000	ดวง	

							-	 การจัดงานเปิดตัวดวงตราไปรษณียากรมิตรภาพไทย-

บราซิล	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2552			

							-	 การจัดงานเทศกาลอาหารไทยร่ วมกับ โรงแรม	

Kubitschek	Plaza	บราซิเลีย	ระหว่างวันที่	23-24	เมษายน	2552		

 

 สาธารณรัฐชิล ี (สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงซันติอาโก																				

เขตอาณา	คอสตารกิา	และเอลซลัวาดอร	์และกำลงัจะรวมถงึปานามา)	

 มิติด้านเศรษฐกิจ 

	 -	 ดำเนินโครงการ	Roadshow	 เกี่ยวกับประเทศไทยใน

เมืองต่างๆ	ของชิลีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	3	ที่เมือง	Vina	Del	Mar	

และ	Concepcion			

	 -	 เผยแพร่อาหารไทยโดยการจัดสาธิตการประกอบอาหาร

ไทย	 ในกรุงซันติอาโก	 และเมือง	Concepcion	 จำนวนรวม					

10	 ครั้ง	 การจัดงานเทศกาลไทย	 โดยเน้นการแสดงนาฏศิลป์และ

ศิลปะการแสดงอื่นๆ	 ของไทย	 จำนวน	4	 ครั้งในกรุงซันติอาโก															

เมือง	Puerto	Montt	และเมือง	Frutillar	

	 -	ดำเนินโครงการ	Thai	Corner	ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ	

ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับหอสมุดแห่งชาติชิลี		

และหอ้งสมดุสาธารณะรวมทัง้หอ้งสมดุของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

ในกรุงซันติอาโก	 และเมืองอื่นๆ	 จำนวนรวม	6	 แห่ง	 และการ

จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ	 รวมถึงการจัดทำ	website	 เพื่อ

เผยแพร่ข้อมูล	

 

 

 

 สาธารณรัฐเปร ู (สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงลิมา					

เขตอาณา	โบลิเวีย	เอกวาดอร์	โคลอมเบีย	และเวเนซุเอลา)	

  

	 -	การจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	(Thai	Festival	

2009)	 ซึ่ ง เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 ที่ โรงละครชั้นนำ	

มหาวิทยาลัย	 โรงแรม	Marriot	 และสวนสาธารณะกลางกรุงลิมา	

มีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก	

	 -	 บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยแก่นักศึกษาและนักธุรกิจ	

ในงานสัปดาห์เอเชีย	ประจำปี	2009	(Semana	Asia	2009)	ซึ่งจัด

โดยศูนย์ เอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัย	 EAFIT	 (School	 of	

Management	and	Finance)	ระหวา่งวนัที	่18-20	สงิหาคม	2552 

ณ	เมือง	Medellin	ประเทศโคลอมเบีย		

 -	 การส่งเสริมให้มีความตกลงร่วมมือด้านการศึกษา					

(Academic	Cooperation	Agreement)	 ระหว่างมหาวิทยาลัย	

San	Ignacio	de	Loyola	(USIL)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเปรู

ที่เปิดสอนวิชาต่างๆ	 เป็นภาษาอังกฤษและสเปน	(bilingual)	 กับ

มหาวิทยาลัยของไทย	 โดย	USIL	 ได้ตอบสนองโดยขอทำความ

ตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 (ABAC)	 เพื่อแลกเปลี่ยน				

นักศึกษาด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียน	รวมทั้งการร่วมมือทางวชิาการ

ต่างๆ	 ซึ่งจะเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างมหาวิทยาลัยไทย					

กับมหาวิทยาลัยของเปรู	

 



รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 



รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

รายชื่อโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศ 
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2552 

4 



210 รายงานประจำปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

โครงการ หน่วยงานร่วมดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ

กัมพูชา 

1. โครงการความร่วมมือด้านความมั่นคง 

 ไทย - กัมพูชา 

  

 

 

2. โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน 

 ไทย - กัมพูชา จ.สระแก้ว 

  

3. โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน 

   จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 

 

กัมพูชา ลาว เวียตนาม จีนตอนใต้ 

4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional 

 Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ ROC) 

  

 

5. โครงการสำรวจศักยภาพเส้นทางการ 

 ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

 

 

 

สิงคโปร์ 

6. โครงการนำองค์ความรู้ด้านการศึกษา 

 ของสิงคโปร์มาปรับใช้ในระบบการศึกษา 

 ของไทย (ระยะที่ 2)  

  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

กองทัพเรือ 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย 

ประจำ สอท. ณ กรุงพนมเปญ 

 

กองกำลังบูรพา 

จังหวัดสระแก้ว  

  

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี 

และตราด 

จังหวัดจันทบุรีและตราด 

  

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย 

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนจิตรลดา 

 

 

       1,150,000.00 

 

  

 

 

          3,100,000.00  

 

  

 1,450,000.00 

           

 

  

             749,100.00 

 

  

  

 

 4,000,000.00 

           

 

 

 

 

          1,700,000.00  
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มาเลเซีย

7.	 โครงการ	Amazing	Thailand	Festival	

 

ฟิลิปปินส์

8.		โครงการเฉลิมฉลองการครบรอบ	60	ปี		

	 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	-	ฟิลิปปินส์	

 

ญี่ปุ่น

9.		โครงการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยอาหาร	

	 ของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์จากไทย	

  

 

 

 

10.	โครงการเผยแพร่มาตรฐานผลไม้ไทยในงาน	

	 Foodex	Japan	2009	

  

 

 

 

 

11.	โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาบริการประกัน	

	 สินเชื่อแก่บรรษัทประกันสินเชื่อเพื่อพัฒนา	

		 ขนาดกลางและขนาดย่อม	

 

 

12.	โครงการจัดงานเทศกาลไทยกรุงโตเกียว	

 

 

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

  

กรมเอเชียตะวันออก	

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมะนิลา	

กรมศิลปากร	

  

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร	

ประจำกรุงโตเกียว	

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโตเกียว	

กรมประมง	

มกอช.	

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร	

ประจำกรุงโตเกียว	

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโตเกียว	

กรมส่งเสริมการเกษตร	

กรมวิชาการเกษตร	

มกอช.		

 

บรรษัทประกันสินเชื่อ	

อุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บยส.)	

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	

การคลัง	ณ	กรุงโตเกียว	

 

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโตเกียว	

ทีมประเทศไทยในโตเกียว	

 

										4,500,000.00	

  

 

										9,600,000.00	

 

  

  

  

										4,000,000.00		

  

 

 

 

										4,000,000.00	

 

  

 

 

 

 

	4,000,000.00	

           

  

  

 

	12,000,000.00	
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13.	โครงการงานเทศกาล	ณ	นครโอซากา		

	 และงานเทศกาลไทย	/	วัฒนธรรมไทยในคันไซ		

	 และพื้นที่ใกล้เคียง	

สาธารณรัฐเกาหลี

14.	โครงการต้นแบบเพื่อปรับแนวทางการพัฒนา	

	 ศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการก่อนการย้ายถิ่น	

	 ไปทำงานในต่างประเทศ	

  

จีน

15.	โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน	

  

 

16.	โครงการเทศกาลในจีน		

  

 

ภูมิภาคยุโรป(สหภาพยุโรปและเบลเยี่ยม)

17.	โครงการ	Intelligence	Monitoring	and	Early	

	 Warming	Unit	(IMEU)	

 

18.	โครงการติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษา	

	 กฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป	

	 ที่มีผลกระทบต่อไทย	

 

19.	โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์	

	 ประมงไทยคุณภาพในตลาดโลก	

 

สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครโอซากา	

ทีมประเทศไทยในโอซากา	

  

 

กรมการกงสุล	

กรมการจัดหางาน		

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

  

สอท.	ณ	กรุงปักกิ่ง	และสถานกงสุลใหญ่ไทย	

ในจีน	

 

สอท.	ณ	กรุงปักกิ่ง	และสถานกงสุลใหญ่ไทย	

ในจีน	

 

  

สอท.	ณ	กรุงบรัสเซลส์		

ทีมประเทศไทยประจำสหภาพยุโรป	

 

สอท.	ณ	กรุงบรัสเซลส์	

 

 

  

สอท.	ณ	กรุงบรัสเซลส์	

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	

ประจำสหภาพยุโรป	

สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์		

กรมประมง	

        15,000,000.00 

 

  

 

          2,890,000.00  

 

  

  

  

 12,518,600.00 

        

 

        28,550,000.00 

 

 

  

          9,063,600.00 

 

 

          3,000,000.00 

  

 

  

          5,000,000.00  
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

20.	โครงการนำร่องเพื่อกระจายสินค้าเกษตรไทย	

	 (ผลไม้	ผักสด	และไม้ดอกไม้ประดับ)		

	 ผ่านนครมิวนิคเยอรมนี	

  

 

 

 

21.	โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ	

	 เทคโนโลยีกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

 

  

 

 

22.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย	

	 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

 

ฝรั่งเศส

23.	โครงการจัดแสดงวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศส	

  

สหราชอาณาจักร

24.	โครงการจัดงาน	Thai@trafalgar	Square	

 

 

25.	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและ	

	 บรกิารของไทยรว่มกบัหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นำ	

			ของโลก	Thailand	:	A	Premium	Promotion		

			at	Harrods	

  

กรมวิชาการเกษตร	

กรมยุโรป	

สอท.	ณ	กรุงเบอร์ลิน	

บริษัท	การบินไทย	จำกัด	(มหาชน)	

ทีมประเทศไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐ	

เยอรมนี	

 

สอท.	ณ	กรุงเบอร์ลิน	

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	

NECTEC	

 

สอท.	ณ	กรุงเบอร์ลิน	

กรมการกงสุล	

 

  

กระทรวงวัฒนธรรม	

สอท.	ณ	กรุงปารีส	

  

สอท.	ณ	กรุงลอนดอน	

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

สอท.	ณ	กรุงลอนดอน	

 

  

 

  

  

       10,000,000.00  

  

  

 

 

2,470,000.00 

 

           

  

 

 

        15,000,000.00 

 

 

  

          8,000,000.00  

 

  

        10,000,000.00 

 

 

       13,000,000.00 
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อิตาลี

26.	โครงการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต	

	 ระหว่างไทยกับอิตาลี	ครบรอบ	140	ปี	

 

 

โปรตุเกส

27.	โครงการจัดเตรียมการฉลองครบรอบ	500	ปี		

	 แห่งความสัมพันธ์ไทย	-	โปรตุเกส	

  

ภูมิภาคเอเชียกลางและแอฟริกา

28.	โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจของ	

	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางและแอฟริกา	

 

ออสเตรเลีย

29.	โครงการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต	

	 จากออสเตรเลียมาประเทศไทย	

 

 

30.	โครงการเทศกาลไทยในออสเตรเลีย	

  

 

สหรัฐอเมริกา

31.	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก	

	 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน	

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	

  

 

  

สอท.	ณ	กรุงโรม	

ทีมประเทศไทยประจำอิตาลี		

กระทรวงวัฒนธรรม	

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

  

กรมยุโรป	

สอท.	ณ	กรุงลิสบอน	

กรมศิลปากร	

  

กรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา	

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

 

สอท.	ณ	กรุงแคนเบอร์รา	

กระทรวงแรงงาน	

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	

 

สอท.	ณ	กรุงแคนเบอร์รา	

สกญ.	ณ	นครซิดนีย์	

ทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย	

  

สำนักแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม		

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	

 

  

								15,000,000.00	

 

 

 

  

										3,000,000.00		

 

  

  

										3,000,000.00	

 

  

 

  

										1,900,000.00		

 

 

							10,680,000.00		

 

 

  

  

										1,700,000.00		
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32.	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาผลกระทบ	

	 เกี่ยวกับ	Green	Logistics	ให้กับผู้ประกอบการ	

 

 

 

33.	การตรวจสอบคอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าทาง	

	 เรอืทีเ่ขา้สูส่หรฐัฯ	ภายใต	้Improving	America’s	 

	 Security	Act	and	a	2007	

 

34.	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร	

	 และอาหารอินทรีย์	

 

 

 

35.	โครงการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	

	 ของสหรัฐฯ	

 

 

 

 

 

 

 

 

36.	โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดน	

	 สหรัฐฯ	-เม็กซิโก	เพื่อเป็นแนวทางจัดทำเขต			

	 เศรษฐกิจชายแดนของไทย	

 

คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กรมอเมริกา	ฯ	

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

 

กรมอเมริกา	ฯ	

กรมศุลกากร	

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	

 

สนง.ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	

กรุงวอชิงตัน	ดีซี	

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 

สนง.พาณิชย์	ณ	กรุงวอชิงตัน	

สนง.	ส่งเสริมการค้าใน	ตปท.	ในสหรัฐฯ	

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศกลาง	

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

สำนักงานอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญา	

และการค้าระหว่างประเทศ	

กรมศุลกากร	

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

  

  

 

										3,500,000.00	

 

 

 

 

	3,000,000.00	

           

  

 

										3,000,000.00	

 

 

 

 

										4,000,000.00	

 

 

 

 

 

 

 

 

  

										4,500,000.00	
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กลุ่มประเทศอาเซียน

37.	โครงการ	“การยกระดบัศนูยว์ทิยาศาสตรฮ์าลาล	

 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัสูศ่นูยแ์หง่ความเปน็เลศิ 

	 ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติเพื่อสร้าง	

	 ภาพลักษณ์ใหม่และแสดงบทบาทนำของ	

	 ประเทศไทยต่อโลกมุสลิมและเวทีสากล”	

  

38. IMT-GT Expo and Seminar for Fisheries  

 2008  

 

 

39.	โครงการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ	

	 อาเซียนกับโรงเรียนยุวทูตความดี	

 

40.	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน		

 

 

41.	โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค	

	 สู่การขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	

	 อาเซียน	

 

42.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ	

	 ภาคประชาสังคมและการจัดการประชุม		

 ASEAN Civil Society Conference 

 

  

ศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

 

 

 

กรมประมง	

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

 

กรมอาเซียน	

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

  

กรมอาเซียน	

สพฐ.		/	สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	

 

กระทรวงศึกษาธิการ	

กรมอาเซียน	

  

 

กรมอาเซียน	

เครือข่ายภาคประชาชน	

 

 

  

  

          7,000,000.00  

  

  

  

  

          2,872,500.00 

 

 

 

          8,000,000.00 

 

 

          2,245,000.00 

 

 

      2,900,000.00 

 

  

 

 2,880,000.00 
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โครงการ หน่วยงานร่วมดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ

43.	โครงการเพื่อการลดช่องว่างการพัฒนาในกรอบ	

	 อาเซียน	

 

 

 

44.	โครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง	

	 ภุมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ	

	 สหประชาชาติ	

 

45.	โครงการส่งเสริมบทบาทนำของไทยในกรอบ	

	 ความร่วมมืออาเซียน	+	3	

  

 

46.	โครงการแสดงวสิยัทศันผ์ูน้ำอาเซยีน	3	ประสาน	

  

 

47. โครงการเพือ่สรา้งศกัยภาพการปฏบิตัติามกรอบ 

	 ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่อง	

	 หลายรูปแบบ	(ASEAN	Framework	on					

	 Multimodal	Transport)	

  

48.	การจัดทำประเด็นสำคัญเรื่องน้ำสำหรับ		

	 ASEAN	Summit	ในปี	2552	

 

49.	โครงการศึกษารูปแบบและกรอบแนวทางการ	

	 จัดตั้ง	SME	Regional	Development	Fund	

  

 

กรมอาเซียน	

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	

ระหว่างประเทศ	

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	

 

กรมอาเซียน	

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ	

และสังคมแห่งชาติ	

 

กรมอาเซียน	

กระทรวงวัฒนธรรม	

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา	

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	

กรมอาเซียน	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

 

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี	

กรมอาเซียน	

  

  

  

กรมทรัพยากรน้ำ	

กรมอาเซียน	

 

สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	

และขนาดย่อม	(สสว.)	

กรมอาเซียน	

 

 1,000,000.00 

           

 

 

 

             800,000.00 

 

 

 

 5,000,000.00 

           

  

  

										2,500,000.00		

 

 

										3,820,000.00		

 

  

  

  

										2,000,000.00	

 

 

	2,000,000.00	
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โครงการ หน่วยงานร่วมดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ

50.	โครงการสัมมนาเรื่อง	Regionalized	ASEAN		

	 SMEs	:	Success	Cases,	Strategies	and		

		 Business	Model	

  

 

51.	โครงการเขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ	ไทย	กัมพูชา	

	 เวียดนาม	

  

ประเทศเป้าหมายสำคัญทั่วโลก

52.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถและบทบาท	

	 ด้านการรักษาสันติภาพของไทย	

  

 

53.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด	

 เพือ่อนวุตักิารดำเนนิงานตามพนัธกรณอีนสุญัญา 

	 ห้ามทุ่มระเบิดสังหารบุคคล		

	 (Mine	Ban	Convention)	ของไทย	

  

54.	โครงการจัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ความรู้	

	 เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศแก่ประชาชน	

  

 

55.	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณี	

	 ระหว่างประเทศเรื่องสิทธิของคนพิการ	

 

 

สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	

และขนาดย่อม	(สสว.)	

กระทรวงอุตสาหกรรม	

กรมอาเซียน	

 

สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	

กรมอาเซียน	

  

  

กรมองค์การระหว่างประเทศ	

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	

กองบัญชาการกองทัพไทย	

 

กรมองค์การระหว่างประเทศ	

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	

กองบัญชาการกองทัพไทย	

  

  

กรมองค์การระหว่างประเทศ	

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	15	กระทรวง	

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ	

ความมั่นคงของมนุษย์	

กรมองค์การระหว่างประเทศ	

 

  

										1,880,600.00		

  

  

 

													840,000.00	

 

  

  

										5,000,000.00	

 

  

 

										3,000,000.00	

 

  

  

  

	1,395,500.00	

           

  

 

	1,004,500.00	
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โครงการ หน่วยงานร่วมดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ

56.	การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน	:		

	 ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของ	

	 ประเทศไทยบนเวทีโลก	ระยะที่	2	

 

 

 

57.	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยใน	

	 สอท.	/	สกญ.	ทั่วโลก	(BIC)	

  

 

58.	โครงการจัด	Roundtable	Discussion	เกี่ยวกับ	

	 การวางนโยบายโลจิสติกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ	

	 ระหว่างสหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	และสหภาพยุโรป	

  

  

  

59.	โครงการจัดทำแผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์	

	 และการดำเนนิงานการทตูสาธารณะโดย	

	 มลูนธิไิทย 

  

	60.โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของ	

	 แรงงานไทยในต่างประเทศ	

  

  

  

61.	โครงการดูแลสุขภาพจิตและสร้างเครือข่าย	

	 ชุมชนไทยในต่างประเทศ	

ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค	

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงคมนาคม	

กระทรวงมหาดไทย	

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

กระทรวงพาณิชย์	

กระทรวงอุตสาหกรรม	

 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง	

ประเทศไทย	

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ	

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

  

กระทรวงการต่างประเทศ	

มูลนิธิไทย	

 

 

กรมการจัดหางาน	

กรมสุขภาพจิต	

กรมการแพทย์	

กรมการกงสุล	

 

กรมการกงสุล	

กรมสุขภาพจิต	

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์

 4,550,000.00 

           

  

 

 

  

15,000,000.00 

        

  

 

          1,500,000.00 

 

  

  

  

  

          8,000,000.00 

 

  

  

 6,330,000.00 

           

  

  

  

          9,180,000.00 
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ที่อยู่และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก 

โครงการ หน่วยงานร่วมดำเนินการ วงเงิน
งบประมาณ

62.	โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียน	

	 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย			

	 ในต่างประเทศ	

  

63.	โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาและ	

	 วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนไทยด้วยรูปแบบ	

	 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

  

64.	โครงการพัฒนาชุมชนชาวไทยต้นแบบในการ	

	 ดแูลสขุภาพแบบวถิไีทย	(Model	development)	

	 สำหรับชุมชนไทยในต่างประเทศ	

  

65.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย	

	 วัฒนธรรมในต่างประเทศ	

กระทรวงศึกษาธิการ	

สำนักงาน	กศน.	

กรมการกงสุล	

  

กระทรวงศึกษาธิการ	

กรมการกงสุล	

  

  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

กรมการกงสุล	

  

  

กระทรวงวัฒนธรรม	

กรมการกงสุล	

          2,650,000.00 

 

  

  

          1,145,000.00 

 

  

  

 1,271,200.00 

           

  

  

          1,840,000.00 
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5 
ที่อยู่และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์   
180 Island Park Drive Ottawa, 1040 Burrard Street, Vancouver,  
Ontario, K1Y 0A2, Canada BC V6Z 2R9, Canada  
Tel. (613) 722-4444 Tel. (1-604) 687-1143    
Fax. (613) 722-6624 Fax. (1-604) 687-4434  
E-mail : thaiott@magma.ca E-mail : info@thaicongenvancouver.org  
http://www.thaiembottawa.org            http://www.thaicongenvancouver.org                  
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส    
700 North Rush Street, Chicago, 611 North Larchmont Bulovard,  
Illinois 60611 Los Angeles, CA 90004   
Tel. (312) 664-3129 Tel. (323) 962-9574  
Fax. (312) 664-3230 Fax. (323) 962-2128  
E-mail : thaichicago@ameritech.net E-mail : thai-la@hughes.net  
 http://www.thai-la.net  
        
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก  
1024 Wisconsin Avenue, N.W., Paseo de las Palmas 1610 
Suite 401 Washington, D.C. 20007 Lomas de Chapultepec 11000 Mexico, D.F. 
United States of America Tel. (52-55) 5540-4529,5540-4551 
Tel. (1-202) 944-3600  Fax. (52-55) 5540-4817 
Fax. (1-202) 944-3611 E-mail : thaimex@prodigy.net.mx 
E-mail : info@thaiembdc.org http://www.thaiembmexico.co.nr 
http://www.thaiembdc.org 
 
 
 
 
 

ที่อยู่และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

ทวีปอเมริกาเหนือ
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สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 
351 East 52nd Street, 
New York, N.Y. 10022 
Tel. (1-212) 754-1770,754-2536 to 8 
E-mail : Thainycg@aol.com 
http://www.thaichicago.net 
http://www.thaiconsulnewyork.com 
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   
Vuelta de Obligado 1974, SEN - Av. Das Nacoes - Lote 10                        
12th Floor,Capital Federal, Brasilia-DF, - CEP. 70433-900, Brazil                                                                    
C1428 ADC,Argentina Tel. (55-61) 3224-6089, 3224-6849, 3224-6943  
Tel. (54-11) 4780-0555,4783-6412  Fax. (55-61) 3223-7502     
Fax. (54-11) 4782-1616                                 E-mail : thaiemb@linkexpress.com.br     
E-mail : thaiembargen@fibertel.com.ar http://www.thaiembassy.org/brasilia     
http://www.thaiembargen.org    
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก  
255-275 Av.Los Incas 100 Americo Vespucio Sur,15th Floor 
San Isidro, Lima, The Republic of Peru Las Condes, Santiago, Chile 
Tel. (511) 221- 6442 Tel. (56-2) 717-3959 
Fax. (511) 422-9895 Fax. (56-2) 717-3758 
E-mail : thailim@mfa.go.th E-mail : rte.santiago@vtr.cl 
 http://www.thaiembassychile.org/ 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์   
Cottagegasse 48, A-1180 Vienna 2 Square du Val de la Cambre,  
Tel. (43-1) 478-3335 1050 Brussels   
Fax. (43-1) 478-2907 Tel. (32-2) 640-6810  
E-mail : thai.vn@embthai.telecom.at  Fax. (32-2) 648-3066, 629-0038  
http://www.thaiembassy.at E-mail : thaibxl@thaiembassy.be  
 http://www.thaiembassy.be  
 
 
 
 

ทวีปอเมริกาใต้
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 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 
Romaina Rollanda 3/481, Etelaesplanadi 22 C, 
Prague 6-Bubenec , Czech Republic. 00130 Helsinki, Finland 
Tel. (420-2) 2057-0055,2057-1435, 2057-1707  Tel. 358 9 612-2640 
Fax. (420-2) 2057-0049 Fax. 358 9 612-26466 
E-mail : thaiemb@volny.cz E-mail : info@thaiembassy.fi 
http://www.thaiembassy.cz http://www.thaiembassy.fi 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส   
Norgesmindevej 18 8, rue Greuze   
2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark 75116 Paris France  
Tel. (45) 3996-5010                      Tel. (33-1) 5626-5050  
Fax. (45) 3962-5059 Fax. (33-1) 5626-0445  
E-mail : consular@thaiembassy.dk E-mail : thaipar@mfa.go.th  
http://www.thaiembassy.dk http://www.paris.thaiembassy.org  
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต   
Lepsiusstrasse 64/66 Kennedyallee 109,  
12163 Berlin 60596 Frankfurt am Main,                               
Tel. (49-30) 794-810                                           Federal Republic of Germany                       
Fax. (49-30) 7948-1511 Tel. (49) (69) 6986-8205  
E-mail : thaibln@thaiembassy.de Fax. (49) (69) 6986-8228  
http://www.thaiembassy.de E-mail : thaifra@mfa.go.th  
 http://wwwthai-generalkonsulat-frankfurt.de   
   
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 
Marathonodromou Str. Laan Copes van Cattenburch 123, 
15452 Paleo Psychico, 2585 EZ,The Hague, The Netherlands 
Athens Greece Tel. (001-3170) 345-0766 
Tel. (30) 210 671-0155, 674-9065, 675-6978 Fex. (001-3170) 345-1929 
Fax. (30) 210 674-9508 E-mail : thaihag@thaihag.demon.nl 
E-mail : thaiath@otenet.gr http://www.mfa.go.th/web/1326.php?depid=227 
http://www.mfa.go.th/web/1309.php?depid=202 
 
 
 

ทวีปยุโรป
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 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม   
Verecke ut. 79 Via Nomentana132,   
1025 Budapest, Republic of Hungary 00162 Rome  
Tel. (36-1) 438-4020  Tel. +39(06)8622-051  
Fax. (36-1) 438-4023 Fax. +39(06)8622-0555  
E-mail : thaiemba@mail.datanet.hu E-mail : thai.em.rome@wind.it.net  
http://www.mfa.go.th/web/1310.php? depid=203 http://www.thaiembassy.org/rome  
  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ   
Eilert Sundts gate 4 Ul. Willowa 7  
0244 Oslo Norway 00-790 Warsaw  
Tel. (47) 2212-8660, 2212-8670 Tel. (48-22) 849-2655, 849-6414  
Fax. (47) 2204-9969 Fax. (48-22) 849-2630, 646-6230  
E-mail : thaioslo@online.no E-mail : thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl  
http://www.thaiembassy.no http://www.thaiembassy.pl  
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
Rua de Alcolena, 12, Restelo Calle Joaquin Costa, 29 
1400-005 Lisbon 28002 Madrid 
Tel. (351-21) 301-4848, 301-5051,301-5151 Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959 
Fax. (351-21) 301-8181, 301-1476 Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182 
E-mail : thai.lis@mail.telepac.pt E-mail : madthai@temb.e.telefonica.net 
http://www.mfa.go.th/web/1332.php?depid E-mail : thaimad@mfa.go.th 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก   
No 12, Vasile Conta Street, 9, Bolshaya Spasskaya St.,  
Sector 2, Bucharest 020953 Romania Moscow, 129090, Russia  
Tel. (40- 21) 311-0031, 311-0078, 311-0067 Tel. (7495) 608-0817, 608-0856, 608-6671  
Fax. (40 -21) 311-0044, 311-0145 Fax. (7495) 690-9659, 607-5343  
E-mail : thaibuh@speedmail.ro E-mail : thaiemb@nnt.ru  
http://www.thaiembassy.ro http://thaiembassymoscow.com 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น   
Floragatan 3, Box. 26220 Kirchstrasse 56,   
10040 Stockhlom 3097 Liebefeld-Bern  
Tel. (46-8) 588-04250 Tel. (031) 970-3030-34  
Fax. (46-8) 791-7351 Fax. (031) 970-3035  
E-mail : info@thaiembassy.se E-mail : thaiswiss@thaiembassy.ch  
http://www.thaiembassy.se                                                   
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
29-30 Queen’s Gate 
London, SW7 5JB   
Tel. (44-020) 7589-2944 
Fax. (44-020) 7823-7492  
E-mail : csinfo@thaiembassyuk.org.uk 
http://www.thaiembassyuk.org.uk 
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี  
9, Tiba Street, Rose Avenue off Denis Pritt Rd,  
 Dokki, Egypt Plot No.LR1/175 P.O. Box 58349-00200,         
Tel. (202) 3760-3553-4, 333-67005 City Square, Nairobi, Kenya.  
Fax. (202) 3760-5076, 3760-0137 Tel. (254-20) 271-5800,271-5243, 271-5796  
E-mail : royalthai@link.net Fax. (254-20) 271-5801, 271-5802  
http://www.thaiembassy.org/cairo E-mail : thai@thainbi.or.ke  
 E-mail : thainbi@thainbi.or.ke 
 http://www.thaiembassy.org/nairobi 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 
33 Avenue Lalla Meriem, Souissi, Batiment D1 (1st floor) 
Rabat, Morocco Explorer Business Park (Village des Jeux) 
Tel. (212-37) 63-4603-04 Ankorondrano , Antananarivo 101, Madagascar 
Fax. (212-37) 63-4607 Tel. (261 20) 225-5626 
E-mail : thaima@menara.ma Fax. (261 20) 222-3839 
 E-mail : thaitnr@mfa.go.th 
 http://www.thaiembassy.org/antananarivo 
 
 

ทวีปแอฟริกา
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย   
10 Rue Leon Gontran Damas 428 Hill Street,  
Angle F., Fann Residence Arcadia, 0083 Pretornia, South Africa  
Dakar, Senegal Tel. (27-12) 342-4600, 342-5470  
Tel. (221) 33869-3290 Fax. (27-12) 342-3986   
Fax. (221) 33824-8458 ฉุกเฉิน. (27-82) 923-6179  
E-mail : thaidkr@sentoo.sn                                 E-mail : info@thaiembassy.co.za  
http://www.thaiembassy.org./dakar http://www.thaiembassy.co.za  
                                                                                
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี 
24 Tennesse Crescent, Off Panama Street, Tel. (218 21) 718 2783 
Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria Fax. (218 21) 477 5268 
Tel. (09) 413-5194, 780-5400 E-mail. thaitipemb@gmail.com 
Fax. (09) 413-5193 
E-mail. thaiabj@mfa.go.th 
http://www.thaiembassy.org/Abuja 
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์   
111 Empire Circuit, Yarralumla, Level 8, 131 Macquarie Street Sydney,  
ACT 2600 Canberra NSW 2000   
Tel. (612) 6206-0100 Tel. (61-2) 9241-2542 to 3  
Fax. (612) 6206-0123 Fax. (61-2) 9247-8312   
E-mail : thaican@mfa.go.th E-mail : thaisydney@idx.com.au  
http://www.thaiembassy.org.au http://www.thaiconsulatesydney.org  
  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 
2 Cook Street, P.O. Box 17226 
Karori, Wellington, New Zealand 
Tel. (64-4) 476-8616-9 
Fax. (64-4) 476-8610 
E-mail : consular@thaiembassynz.org.nz 
http://www.thaiembassynz.org.nz 
 
 
 
 

ทวีปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ      
No.2, Simpang 682 No.196 Preah Norodom Boulevard,       
Jalan Tutong, Kampong Bunut, BF 1320  Sangkat Tonle Bassac,                                   
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam Khan Chamkar Mon, Phnom Penh                
Tel. (673-2) 653108-9 Kingdom of Cambodia                            
Fax. (673-2) 653032 Tel. (855) 23 726 306 - 10      
E-mail : thaiemb@brunet.bn Fax. (855) 23 726 303      
http://www.thaiembassybrunei.org E-mail : thaipnp@mfa.go.th                             
 http://www.thaiembassy.org/phnompenh 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
Avenida de Portugal, Motael,Dili P.O.Box 513, Kaysone Phomvihan, 
Democratic Republic of Timor-Leste. Savannakhet, Lao P.D.R. 
Tel. (670) 3310609 Tel. (856-41) 212-373, 252-080 
Fax. (670) 3322179 Fax. (856-41) 212-370, 252-078 
E-mail : thaidli@mfa.go.th E-mail : thaisvk@mfa.go.th 
http://www.timor-leste-dili.blogspot.com http://www.thaisavannakhet.com 
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์   
 JI. Imam Bonjol,No.74 Menteng, P.O. Box 128 Kaisone Phomvihane Avenue  
Jakarta Pusat 10310 Saysettha Distric, Vientiane, Lao PDR.  
Tel. (62-21) 390-4052 Tel. (856-21) 214581-3  
Fax. (62-21) 310-7469 Fax. (856-21) 214580  
E-mail : thaijkt@indo.net.id E-mail : thaivte@mfa.go.th  
http://www.thaiembassy.org/jakarta                http://www.thaiembassy.org/vientiane                      
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู   
206 Jalan Ampang, 4426 Jalan Pengkalan Chepa,  
50450 Kuala Lumpur 15400 Kota Bharu, Kelantan  
Tel. (60-3) 2148-8222 Tel. (609) 744-5266, 744-5934  
Fax. (60-3) , 2148-6573,2148-6527 Fax. (609) 744-9801  
E-mail : thaikl2@tm.net.my E-mail : thaicg@streamyx.com  
http://www.mfa.go.th/web/1321.php?depid=220        http://www.mfa.go.th/web/2849.php?depid=221   

ทวีปเอเชีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง  สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 
No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 370 Orchard Road 
10350 Penang, Malaysia Singapore 238870 
Tel. (604) 226-8029, 226-9484,228-5629 Tel. (65-6) , 737-2475-6,737-2158 
 Fax. (604) 226-2533                                           Fax. (65-6) 732-0778, 835-4991                              
E-mail : thaipg@tm.net.my E-mail : thaisgp@singnet.com.sg 
http://www.mfa.go.th/web/2792.php?depid=222        http://www.thaiembassy.sg 
  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา   
No.94, Pyay Road, 107 Rada (Thailand) Street, Legaspi Village,  
Dagon Township,Yangon Makati City, Metro Manila   
Union of Myanmar Tel. (632) 815-4219-20, 810-3833  
Tel. (951) 226-721, 226-728,226-824 Fax. (632) 815-4221, 817-4262  
Fax. (951) 221-713 E-mail : rtemnl@pldtdsl.net  
E-mail : thaiygn@mfa.go.th E-mail : visamnl@pldtdsl.net  
 http://www.thaiembassymnl.ph    
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงฮานอย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์  
63-65 Hoang Dieu Street, Hanoi. 77 Tran Quoc Thao Street, District 3,  
Tel. (84-4) 823-5092-4 Ho Chi Minh City  
Fax. (84-4) 823-5088 Tel. (848) 3932-7637-8 Fax. (848) 3932-6002 
E-mail : thaihan@mfa.go.th  E-mail : thaihom@.mfa.go.th 
E-mail : thaiemhn@netnam.org.vn http://www.mfa.go.th/web/1488.php?depid=258  
http://www.thaiembassy.org.vn    
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู   
40 Guanghua Lu, Chaoyng District 12F, Building No.3, Fund Internation Plaza,   
Beijing 100600,P.R.C., No.6, Hongkong Rd,   
Tel. (86-10) 6532-1749                Chengdu, Sichuan 610041 China  
Fax. (86-10) 6532-1748 Tel. (86 28) 6689-7862, 6689-7866  
E-mail :thaipek@mfa.go.th Fax. (86 28) 6689-7863  
E-mail : thaibej@eastnet.com.cn E-mail : thaictu@mfa.go.th  
http://www.thaibizchina.com                               http://www.thaichengdu.com  
http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/index.php  
 

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
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สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
Building No.3 Xiamen City Hotel Kunming Hotel, 52 Dong Feng Dong Lu, 
No. 16 Huyuan Rd. Siming District Kunming, Yunnan Province 650051 
Xiamen, Fujian P.R.C. 361003 The People’s Republic of china 
Tel. (86-592)202-7980,202-7982 Tel. (86-871) 316-8916, 314-9296 
Fax. (86-592)205-8816 Fax. (86-871) 316-6891 
E-mail : thaixmn@mfa.go.th E-mail : thaikmg@public.km.yn.cn 
http://www.mfa.go.th/wep/2785.pho?depind=1000045  http://www.mfa.go.th/web/2165.php?depind=193                                                                                                                                                      
 http://www.thaiembassy.org/kunming  
 
สถานกงสุลใหญ่  ณ นครกวางโจว สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง   
The Garden Hotel, M07 368 Huanshi Dong Lu,  Fairmont House, 8/F,  
Guangzhou, PRC 510064 8 cotton Tree Drive, Central, Hong Kong  
Tel. (86-20) 8385-8988, 8333-8989                      Tel. (852) 2521-6481 to 5  
Fax. (86-20) 8388-9567 Fax. (852) 2521-8629  
E-mail : gzthaicg@163.com                                E-mail : sthai01@thai-consulate.org.hk           
http://www.thaiembassy.org/guangzhou http://www.thai-consulate.org.hk  
                                                                                                                                                      
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว   
15F, 567 Weihai Road, Jing’an 3-14-6, Kami-Osaki,  
District, Shanghai 200041, China Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021   
Tel. (86-21) 6288-3030 Tel. (03) 3447-2247, 3441-1386  
Fax. (86-21) 6288-9072 Fax. (03) 3442-6750, 3441-2597  
E-mail : thaisgh@sh163net E-mail : infosect@thaiembassy.jp  
http://www.thaishanghai.com E-mail : consular@thaiembassy.jp                   
 http://www.thaiceotokyo.jp  
                                                              http://www.thaiembassy.jp 
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา สำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน 
Osaka Bangkok Bank Bldg ., 4th Fl. 14th Floor of the Yuland Guoji Building, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, 77 Jiefang Road, Xi’an Shaanxi 710004, PRC 
Osaka 541-0056 Tel. (86-29) 8743-3393, 8743-3320 
Tel. (81-6) 6262-9226 to 7 Fax. (86-29) 8743-5355, 8743-8980 
Fax. (81-6) 6262-9228 E-mail : thaixcg@gmail.com 
E-mail : visa-section@thaiconsulate.jp E-mail : thaixiy@mfa.go.th 
http://www.thaiconsulate.jp http://www.thaixian.com 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป    
635-7, Hannam-dong, No. 168, 12th Fl.,    
Yongsan-ku, Seoul 140-210 Song Jiang Rd,                                               
Tel. (82-2) 795-3098, 795-0095, 795-3253 Taipei 104, Taiwan  
Fax. (82-2) 798-3448 Tel. (88-62) 2581-1979, 2562-7163   
E-mail : thaisel@mfa.go.th Fax. (88-62) 2581-8707, 2562-9583  
E-mail : rteseoul@kornet.net E-mail : tteo@ms22.hinet.net  
http://www.thaiembassy.or.kr http://www.thaiembassy.org/taipei  
 
สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง  
1st  Floor, Orient Manhattan  
No.52-1 Jinhu Road, Nanning 
GUANGXI 530022 P.R. China 
Tel. (86-771) 552-6945-47 
Fax. (86-771) 552-6949 
E-mail : thainng@mfa.go.th   
http://www.mfa.go.th/wep/2954.php?depind=284 
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา    
Building 132, Avenue 66, 18&20 Madani Avenue  
Block 360, Zinj Area, Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh  
Manama, Bahran P.O. Box 26475 Tel. (88-02) 881-2795-6, 881-3260-1  
Tel. (973) 1727-4142                                           Fax. (88-02) 885-4280-1                                                                                                              
Fax. (973) 1727-2714 E-mail : thaidac@mfa.go.th                             
E-mail : thaimnm@mfa.go.th http://www.thaidac.com  
http://www.thaiembassy.org/manama                                               
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน 
56-N, Nyaya Marg, 21/22 Arunachalam Road, 
Chanakyapuri, New Delhi- 110021 Kotturpuram,Chennai-600085                                           
Tel. (91-11) 2611-5678, 2611-8103-4 Tel. (91-44) 4230-0730, 4230-0760                                            
2611-9945,2688-4475    Fax. (91-44) 4202-0900 
Fax. (91-11) 2688-3235, 2687-2029 E-mail:thaicnn@mfa.go.th   
E-mail : thaidel@mfa.go.th http://www.thaiconsul.webs.com 
http://www.thaiemb.org.in 
 

เอเชียใต้และตะวันออกกลาง
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สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ   
18-B, Mandeville Gardens, 1st Floor,Dalamal House,   
Ballygunge, Kolkata 700 019 Nariman Point, Mumbai-400 021   
Tel. (91-33) 2440-3229-31, 2440-7836               Tel. (91-22) 2282-3535,2282-1628,    
    (91-33) 2440-9723                                             (91-22) 2282-2269                   
Fax. (91-33) 2440-6251 Fax. (91-22) 2281-0808                                                                              
E-mail : rtcgkkt@eth.net E-mail : thaimub@mfa.go.th                               
E-mail : thaiccu@mfa.go.th http://www.mfa.go.th/web/2949.php  
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน     
No. 4, Esteghlal Alley, 31 Al-Hashemeen Street,  
Baharestan Avenue, Dirghabar-Abdoun Amman, Jordan                  
Tehran, Iran P.O. Box 144329, Amman 11814                   
Tel. (98-21) 7753-1433, 7753-7708 Tel : (966) 592-3300,592-1694  
Fax. (98-21) 7753-2022                    Fax : (9626) 592-3311  
E-mail : tehran@thaiembassy-tehran.org E-mail : thaibgw@mfa.go.th  
http://www.thaiembassy-tehran.org http://www.thaiembassy.org/amman  
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงคูเวต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ   
Jabriya, Block No.6, 167/4 Ward No. 3,  
Street No. 8, Villa No.1, Bayan 43757,  Maharajgunj-Bansbari Road,  
Kuwait  P.O. Box 66647 P.O. Box. 3333,Kathmandu,   
Tel. (96-5) 2531-7530-1                 Republic of Nepal   
Fax. (96-5) 2531-7532                                         Tel. (977 1) 437-1410-1                                    
E-mail : thaiemkw@kems.net Stelle phone : (88216) 87700239                      
http://www.thaiembassy.org/kuwait                   Fax. (977 1) 437-1408-9                                       
 E-mail : thaiemb@wlink.com.np 
 http://www.thaiembassy.org/kathmandu   
                                                                               
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
Villa No. 1339, Way No. 3017, 122 A1 Eithar Street, Dafria, 
Shatti Al Qurum, West Bay, Doha State of 
P.O. Box 60, P.C. 115 M.S.Q., Muscat Qatar, P.O. Box 22474 
Tel. (968) 2460-2684-5 Tel. (974) 493-4426, 493-4432 
Fax. (968) 2460-5714                Fax. (974) 493-0514 
E-mail : thaimct@omantel.net.om E-mail : thaidoh@qatar.net.qa 
 http://www.thaiembqatar.com  
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี   
House No. 23, Street 25, 23/ II , Main Khayaban-e-Shamsheer,  
F-8/2, Islamabad, Pakistan Phase-V, Defence Housing Authority,   
Tel. (92-51) 228-0909, 228-0586, 225-2185  Karachi   
Fax. (92-51) 225-6730                  Tel. (92-21) 587-4417, 586-7097, 583-0706   
E-mail : thaiemb@dslplus.net.pk Fax. (92-21) 587-4555  
http://www.mfa.go.th/web/1330.php?depid=231 E-mail : thaikhi@mfa.go.th  
 http://www.thaiembassy.org/consular/karachi  
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์   
Diplomatic Quarter, 2 Safwan lbn Wahab Street (92)  
P.O. Box 94359, Riyadh 11693  off Palestine Street, Behind Jeddah Dome,      
Saudi Arabia  Sharafiah Dist .3,                                               
Tel. (966-1) 488-1174, 488-0300, 488-0797 P.O. Box 2224, Jeddah 21451                           
Fax. (966-1) 488-1179 Tel. (966-2) 665-5317, 664-1467, 663-3266    
E-mail : thaiemryadsl@awalnet.net                Fax. (966-2) 665-5318, 284-4074                      
http://www.thaiembassy.org/riyadh E-mail : Jeddah@thaicongen.org.sa                  
 http://www.thaiembassy.org/jeddah  
    
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี    
46/46 Navam Mawatha, East 18/1, District 80, 
9th Floor, Greenlanka Towers, Al Murror Road, 4th Street, 
Colombo 2 Sri Lanka Opposite Al Falah plaza, 
Tel. (94) (11) 230-2500-3 P.O. Box 47466, Abu Dhabi 
Fax. (94) (11) 230-4511-2 Tel. (971-2) 642-1772 
E-mail : thaicmb@sltnet.lk Fax. (971-2) 642-1773.4 
http://www.mfa.go.th/web/1340.php?depid=244 E-mail : thaiauh@emirates.net.ae 
 http://www.thaiembassy.ae 
   
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
Cankaya Cad. Kader Sok. 45/3-4 Villa No. 35, Street 16 
06700 Gaziosmanpasa, Ankara Turkey              Community 366, Umm Suqeim 3  
Tel. (90-312) 467-3409, 467-3059                     P.O. Box 51844, Dubai, U.A.E. 
Fax. (90-312) 427-7284 Tel. (971-4) 348-9550, 348-9770  
E-mail : thaiank@ttmail.com Fax. (971-4) 348-9066, 348-8568                                        
http://www.mfa.go.th/web/2998.php?depid=248      E-mail : thaidub@emirates.net.ae 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ   
Mercazim Building 2001, 
1 Abba Eban Blvd. 
Herzliya Pituach 46120 Israel. 
Tel. (972-9) 954-8412-3 
Fax. (972-9) 954-9417 
E-mail : thaisr@netvision.net.il 
http://www.thaiembassy.org/telaviv  
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ข้อมูลสำหรับติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ 

6 
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1.  อาคารถนนศรอียธุยา เลขที ่443 ถนนศรอียธุยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทร 0-2643-5000 www.mfa.go.th 

2.  อาคารกรมการกงสุล  เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2981-7171-99   www.consular.go.th 

3.  อาคารสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)   

    เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100  โทร (622) 280-0980     

 

 

1. กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 

2.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา    

    - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1 

    - โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398 

   

3.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ  ปิ่นเกล้า    

    - อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 

    - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9  

 

4.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดขอนแก่น   

    - ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

    - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441 

  

5. สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดเชียงใหม่   

    - ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

    - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534 

 

6.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดสงขลา   

    - ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 

    - โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ
และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

สำนักงานที่บริการทำหนังสือเดินทาง
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7.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดอุบลราชธานี   

  - อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

 - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301 

 -  E-mail : passport_ub@hotmail.com 

 

8.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 - ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

 - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941 

 

9.  สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดนครราชสีมา   

 - ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 - โทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 

 

10. สำนักงานหนังสือเดินทางฯ  จังหวัดอุดรธานี 

 - ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

 - โทรศัพท์ 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810 

 

11. สำนักงานหนังสือเดินทางฯ  จังหวัดพิษณุโลก 

 - ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 - โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117 

      

12. สำนักงานหนังสือเดินทางฯ  จังหวัดยะลา  

 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

 - โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527 

 

13. สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต  

 - ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

 - โทรศัพท์ 076-222-083, 076-222-080, 076-222-081 โทรสาร 076-222-082  
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คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ  

1. นางจิตริยา ปิ่นทอง รองปลัดกระทรวงฯ ประธาน  

2. เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ (นางเพ็ญโฉม อินทรศักดิ์) คณะทำงาน 

3. เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ (นายอิศร ปกมนตรี) คณะทำงาน 

4. อธิบดีกรมสารนิเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน 

5. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน คณะทำงาน 

6. อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก หรือผู้แทน คณะทำงาน 

7. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หรือผู้แทน  คณะทำงาน 

8. อธิบดีกรมยุโรปหรือผู้แทน  คณะทำงาน 

9. อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน คณะทำงาน 

10. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน 

11. อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน  

12. อธิบดีกรมพิธีการทูต หรือผู้แทน คณะทำงาน 

13. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย หรือผู้แทน คณะทำงาน 

14. อธิบดีกรมการกงสุล หรือผู้แทน คณะทำงาน 

15. ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือผู้แทน    คณะทำงาน 

16. ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทววะวงศ์วโรปการ หรือผู้แทน คณะทำงาน 

17. ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ หรือผู้แทน คณะทำงาน 

18. ผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล หรือผู้แทน คณะทำงาน 

19. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง หรือผู้แทน คณะทำงาน 

20. ผู้อำนวยการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน หรือผู้แทน คณะทำงาน 

21. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน คณะทำงาน 

22. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน คณะทำงาน 

23. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน คณะทำงาน 

24. หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน 

25. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ 

26. ผู้แทนกรมสารนิเทศ คณะทำงาน/เลขานุการ 
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บรรณาธิการ

เรียบเรียง/Artwork/พิสูจน์อักษร

รายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศพ.ศ.2552

ISBN978-974-7709-69-8

นายประภัสสร เสวิกุล 

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ  

พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2553 

จำนวนพิมพ์                     2,000 เล่ม 

ออกแบบ บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด 

  โทร. 02-938-0950 

แยกสี  บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด 

  โทร. 02-216-2760-8 

พิมพ์ที่  บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด 

โทร. 02-938-0950 

 






