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	 ปี	 ๒๕๕๓	 ยังเป็นปีที่รัฐบาลต้องดำเนินงานด้านการต่างประเทศท่ามกลางวิกฤตการณ์ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ	 รัฐบาลจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทย		 

และการฟืน้ฟภูาพลกัษณท์ีด่ขีองประเทศ	ซึง่เปน็หนึง่ในนโยบายดา้นการตา่งประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ	 

ที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา	 เมื่อปลายป	ี ๒๕๕๑	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน	 การส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก	 การสร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศ	 

ตอ่ประเทศไทย	และการเขา้ถงึระดับประชาชน	

  

	 ตลอดเวลากว่า	 ๒	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้มุ่งมั่นในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการ

เสริมสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน	 ซึ่งได้ช่วยทำให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย

ฟื้นคืนมาได้ด้วยดี	 และมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ	 ดังสะท้อนให้เห็นจากอัตรา	 

การเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ	 ๗.๙	 จำนวนนักท่องเที่ยว	 ๑๕.๒	 ล้านคน	 ดัชนีตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่าง	 

ต่อเนื่องเป็น	 ๑,๐๐๒	 จุดในปี	 ๒๕๕๓	 รวมทั้งการขอรับการสง่เสรมิการลงทนุมากกวา่	 ๗	 แสนลา้นบาท		 

ซึง่สงูสดุเปน็ประวตักิารณใ์นรอบ	 ๔๐	 ป	ี นอกจากนี	้ รฐับาลยงัดำเนนินโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี	 

กับมิตรประเทศในทุกภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นหลักด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ	 และความเป็นมืออาชีพของ	 

นักการทูตของไทย	ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยรวมมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ	
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 อกีภารกจิหนึง่ทีร่ฐับาลมุง่เนน้	 คอื	 การสง่เสรมิการมบีทบาทรว่มอยา่งสรา้งสรรคก์บัองคก์ารตา่ง	 ๆ   

ในกรอบพหภุาคแีละประชาคมระหวา่งประเทศ	 ทัง้ในระดบัอนภุมูภิาค	 เชน่	 ลุม่นำ้โขง	 ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 

เอเชยีแปซฟิกิ	และเวทโีลก	เชน่	สหประชาชาต	ิไมเ่ฉพาะแตก่ารสนบัสนนุคณุคา่ทีเ่ปน็สากล	อาท	ิแนวความคดิ

ประชาธิปไตย	 หลักนิติรัฐ	 นิติธรรม	 สทิธมินษุยชน	 และมนษุยธรรม	 เชน่ทีไ่ทยไดเ้ปน็หนึง่ในประเทศสมาชกิ	 

ที่ก่อตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนและได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก	 และเป็นประธานคณะมนตรี	 

สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Council)	 ของสหประชาชาติ	 แต่ยังรวมถึงการมีบทบาทสร้างสรรค์อย่าง	 

เป็นรูปธรรมในสายตาประชาคมโลกและนานาประเทศ	 เช่น	 การส่งหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดลาดตระเวน

คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์บริเวณอ่าวเอเดน	 และชายฝั่งโซมาเลีย	 และการบูรณาการระหว่าง	 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของไทย	 เพื่อส่งกำลังทหารร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพที่ดาร์ฟูร์	 ประเทศซูดาน		 

ตลอดจนการมีบทบาทในเวทีโลกในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 แก่ประเทศ

ที่ประสบภัยพิบัติอาทิ	เฮติ	และปากีสถาน	เป็นต้น	

  

	 ผมขอแสดงความยินดีกับกระทรวงการต่างประเทศที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ใช้ความรู้	 

ความสามารถอยา่งเตม็ทีใ่นการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งแขง็ขนั	 เพือ่รกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน	์ อธปิไตยและเกยีรตภิมูิ

ของประเทศชาติ	 ท่ามกลางวิกฤตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดช่วงปี	 ๒๕๕๓	 ผมเชื่อมั่นว่า	

หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ได้ประมวลผลงานและความสำเร็จด้าน	 

การตา่งประเทศของไทยในมติทิีเ่กดิขึน้จากความอทุศิตนและเสยีสละของขา้ราชการในกระทรวง	 ขณะเดยีวกนั	 

ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สนใจ	 ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจการต่างประเทศ

และนโยบายตา่งประเทศของไทย  

  

 

 

 

                

	 	 	 	 	 	 				(นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ)	

	 	 	 	 	 	 	 		นายกรัฐมนตรี	
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	 ปี	 ๒๕๕๓	 นับเป็นปีที่ท้าทายการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากมีเหตุการณ์	 
ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ	ที่มีความรุนแรง	และความสูญเสียทั้งเลือดเนื้อและทรัพย์สิน	อันส่งผลกระทบต่อ
ความเชือ่มัน่ของนานาประเทศทีม่ตีอ่ไทย	ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	การคา้	การลงทนุ	และการทอ่งเทีย่ว	ดว้ยเหตนุี	้ภารกจิหลกัของ
กระทรวงการต่างประเทศในปี	 ๒๕๕๓	 จึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ภายใต้วิกฤตการณ์ดังกล่าว	ในขณะเดียวกันก็มุ่งขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศต่าง	ๆ	และเสริมสร้าง
ผลักดันสถานะและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ							
  
	 ภารกิจสำคัญอันดับต้นที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี	 ๒๕๕๓	 คือ	 การสร้าง	 
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตอ่นานาประเทศเกีย่วกบัเหตกุารณต์า่ง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย	อาท	ิปญัหาความสมัพนัธไ์ทย	–	กมัพชูา 
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในที่มีการชุมนุมประท้วงและการใช้	 
ความรุนแรงในที่สุดส่งผลให้นานาประเทศเกิดความวิตกกังวลว่า	 อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 นักลงทุนต่างชาติอาจ
จะสูญเสียความเชื่อมั่น	 ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย	 รวมทั้งเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัย	 
ในการพำนักอาศัยหรือเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย	 ความสงสัยว่าอาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหา
การเมืองภายในของไทย	 ฯลฯ	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	 โดยผมได้มอบนโยบายให้
เอกอัครราชทูต	 และกงสุลใหญ่ที่ประจำการในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกให้ใช้ทุกโอกาสในการพบปะบุคคลสำคัญทั้งภาครัฐ	
เอกชน	 วิชาการ	 ประชาสังคม	 และสื่อมวลชนต่างประเทศ	 รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและผมเองก็ได้ใช้โอกาสพบ	 
บุคคลสำคัญทั้งในระหว่างการเยือนต่างประเทศ	 หรือเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ	 เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	
เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง	 ความเป็นประชาธิปไตยของสังคมไทย	 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	 
ของไทย	แนวนโยบายต่าง	ๆ	ของรัฐบาลด้านการต่างประเทศ	รวมทั้งได้จัดบรรยายสรุปเพื่อให้ข้อมูล	ข้อเท็จจริงและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่คณะทูตและหอการค้าต่างประเทศในไทยท่ามกลางกระแสข่าวที่กระทบเสถียรภาพทางการเมืองของไทย	
และอำนวยความสะดวกและให้การคุ้มกันคณะทูตต่างประเทศในไทยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง	 
อีกด้วย	
 นอกจากนี้	กระทรวงการต่างประเทศยังได้ดำเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	เพิ่มเติม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์	 ด้วยการนำคณะสื่อมวลชนต่างประเทศ
เยือนไทย	 เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงและได้รับข้อมูล	 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทย	 และเสริมสร้างความมั่นใจว่า	
ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย	 รัฐบาลยึดหลักนิติธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ผสานกับการทำงาน	
อย่างโปร่งใส	รับผิดชอบ	ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	และเคารพสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	

นายกษิต ภิรมย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
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	 ภารกิจสำคัญลำดับต่อมาของกระทรวงการต่างประเทศ	 คือ	 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศต่าง	 ๆ		 
เพื่อธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ	 โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	 การแลกเปลี่ยน	
การเยือน	การจัด	/	เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ	การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศต่าง	ๆ	เช่น 
ในกรณีของเฮติและปากีสถาน	 รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	 และ
ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา	และลาตินอเมริกา		
  
	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเสริมสร้างสถานะและบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยร่วมกับประชาคมโลก	 
ในเรือ่งตา่ง	 ๆ	 ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศและสงัคมโลกในระยะยาว	 ไดแ้ก	่ การสง่เสรมิบทบาทของไทยในอาเซยีน 
เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน	 โดยใช้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	
(ASEAN	Connectivity	Master	Plan)	ซึ่งเป็นความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน	
ทั้งในด้านเส้นทางคมนาคม	กฎ	/	ระเบียบ	และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน	โดยจะบูรณาการแผนต่าง	ๆ	ที่มีอยู่แล้ว
ในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 เพื่อนำไปสู่การเร่งรัดการดำเนินการได้จริงตามแผนโดยมีเงินทุนสนับสนุน	 การส่งหมู่เรือ
ปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติงานที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย	 การส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมในการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพในดาร์ฟูร์ของซูดาน	 การได้รับคัดเลือกจากนานาประเทศให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	
(Human	Rights	Council)	ของสหประชาชาติ	รวมทั้งการเข้าไปมีบทบาทอย่างแข็งขันในประเด็นสำคัญ	ๆ	ระดับโลก	เช่น	
การบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน	 (Global	 Warming)	 การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	
Development	Goals	-	MDGs)	และการทูตสาธารณสุข	(Health	Diplomacy)	เป็นต้น		
  
	 กล่าวได้ว่า	 การดำเนินงานต่าง	 ๆ	 ของกระทรวงการต่างประเทศในรอบปี	 ๒๕๕๓	 ได้ตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของรัฐบาล	 ในการช่วยขยายช่องทางการค้า	 การลงทุน	 และการท่องเที่ยวกับประเทศ	 
ต่าง	ๆ		รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายใน	สร้างความมั่นใจและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้คง
สถานะของประเทศที่มีความมั่นคงทางการค้า	 การลงทุน	 และการท่องเที่ยวสำหรับนานาประเทศ	 ทั้งนี้	 ผมขอยืนยันว่า	
กระทรวงการต่างประเทศจะมุ่งมั่นดำเนินการต่าง	ๆ	เพื่อส่งเสริม	ปกป้อง	และรักษาผลประโยชน์	อธิปไตย	เกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ	 โดยขอให้คำมั่นว่า	 ผมและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม	 และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับ
ภาคประชาชน	 เพื่อให้การทูตและการต่างประเทศ	 เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้เพื่อร่วมกัน
นำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป		
 
 
 
                                                                                      
 
			 	 															(นายกษิต	ภิรมย์)						

																																รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ			
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	 นับตั้งแต่การสถาปนากระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่	 ๑๔	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๑๘	 กระทรวงการต่างประเทศ	
ได้มีบทบาทสำคัญและชัดเจนมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัย	 โดยยึดแนวทางสันติวิธีในการธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ	
และส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศชาติประสบภัยคุกคามจากภายนอก	
ชว่งทีม่คีวามจำเปน็ตอ้งแสวงหาประโยชน	์ และความรว่มมอืจากประชาคมระหวา่งประเทศ	 หรอืชว่งเวลาทีเ่กดิวกิฤตการณ์
ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประชาคมโลก	 ดังเช่นในปี	 ๒๕๕๓	 นี้	 กระทรวง	
การต่างประเทศก็ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างแข็งขันและไม่ย่อท้อในการฟื้นฟูภาพลักษณ์และสถานะของ
ประเทศไทยในสายตานานาประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ			
  
	 เพื่อให้ภารกิจด้านการต่างประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในประเทศและบรรลุผลสัมฤทธิ์	
ตามเปา้หมายทีว่างไว	้กระทรวงการตา่งประเทศไดส้ง่เสรมิ	ผลกัดนั	และรว่มมอืประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ 
ทั้งในด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยมีบูรณาการ	 ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล	 และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ	 โดยได้ดำเนินการต่าง	 ๆ	 เพื่อเร่งฟื้นฟูและส่งเสริมภาพลักษณ์	
ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก	รวมทั้งรักษาสถานะความสัมพันธ์กับประเทศต่าง	ๆ	 เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ของไทย	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ	อีกทั้งยังมุ่งขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคี	และในเวที
ระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 เน้นพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศ	 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจ	 และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านการต่างประเทศ	และพัฒนางานบริหารจัดการภายในกระทรวงการต่างประเทศให้ทันสมัย	 เพื่อสนับสนุน
ให้การปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศเปี่ยมไปด้วยประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		
  
	 กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นที่จะนำโอกาส	 และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง	 ๆ	 ที่มากับพลวัตรของ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก	ความซับซ้อน	และสิ่งท้าทายใหม่	ๆ	ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์มาพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย	 โดยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อความเป็นเลิศทางการทูตและการต่างประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพ	 ทุ่มเท	 เสียสละ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มั่นคงในเหตุผล	
ในหลักวิชา	 และยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ	 เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นองค์กรหลักด้านการ	
ตา่งประเทศทีม่ปีระวตัอินัยาวนานกวา่	 ๑๓๕	 ป	ี ในการปกปอ้งรกัษาและสง่เสรมิสถานะและผลประโยชนข์องไทยทัง้ในระดบั
ภูมิภาค	 ระดับโลก	 และในเวทีระหว่างประเทศอย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรี	 เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทยทั้งมวล			
 
                                                                               
          
	 	 							(นายธีรกุล	นิยม)	

																							ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

นายธีรกุล นิยม 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

สาร 
ภาพรวมการดำเนินการตามนโยบายต่างประเทศ 
ปี ๒๕๕๓ 
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	 กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีพันธกิจในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	 เพื่อรักษาและ	
ส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ	 โดยการดำเนินความสัมพันธ์ที่ไทยมีกับต่างประเทศในทุกมิติ	 ทั้งในระดับทวิภาคี	 พหุภาคี		
อนภุมูภิาค	ภมูภิาคและระดบัโลก	โดยในรอบป	ี๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ	ไดด้ำเนนิความสมัพนัธก์บักวา่	๑๙๐	ประเทศ
อย่างแข็งขัน	 ผ่านสำนักงานทางการทูต	๙๔	 แห่ง	 ใน	๖๑	ประเทศทั่วโลกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติและนโยบาย
การต่างประเทศของรัฐบาลอย่างรวดเร็ว	 ทันการณ์	 โดยมุ่งเน้นการรักษาภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศภายใต้วิกฤตการณ์การเมืองภายในและวิกฤตเศรษฐกิจโลก		
	 ในปี	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ	 โดยเร่งแก้ไขความเข้าใจ	
ที่คลาดเคลื่อนของต่างประเทศ	 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทและ
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย	 ผ่านกิจกรรมการนำคณะทูตต่างประเทศศึกษาดูงานโครงการใน	
พระราชดำริ	 รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย	 และความชอบธรรมของรัฐบาลซึ่งเป็นไป	
ตามระบอบรัฐสภา	ที่ยึดในหลักการธรรมาภิบาล	นิติรัฐ	นิติธรรมและส่งเสริมความเป็นสังคมเปิดตามระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้	 ยังได้จัดโครงการ	 “Thailand	 Branding”	 และโครงการ	 “เมืองไทยในใจคุณ”	 โดยให้คนไทยลงคะแนนแสดง	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ	 และนำผลการแสดงความคิดเห็นมาประมวลเป็นสโลแกน	
Experience	 Thailand	 :	 Creativity,	 Diversity,	 Opportunity	 สำหรับใช้สื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยในลักษณะ	
บรูณาการ	รวมถงึยงัมุง่เสรมิสรา้งบรรยากาศทีเ่กือ้กลูตอ่ความรว่มมอืทวภิาค	ีสรา้งความเชือ่มัน่	สรา้งเครอืขา่ยความสัมพันธ์	
ทั้งกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในต่างประเทศอย่างกว้างขวางและใกล้ชิด	 โดยผ่านกลไกต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การเข้าพบกับ	
ผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งระดับรัฐบาล	 เอกชน	 นักวิชาการ	 ภาคประชาสังคม	 สื่อมวลชนของเอกอัครราชทูต
และกงสลุใหญข่องไทยในตา่งประเทศ	 การแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนั	 การจดังานเฉลมิฉลองการครบรอบความสมัพนัธ์
ทางการทตู	การเขา้รว่มการประชมุสำคญั	ๆ	และการใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่การพฒันาใหก้บัประเทศตา่ง	ๆ	เปน็ตน้	ยงัผลให้
ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยคงอยู่ในความรู้สึกและทัศนคติในระดับประชาชนของมิตรประเทศต่าง	ๆ	ของไทย	
	 ในปีที่ผ่านมา	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน	
(ASEAN	 Connectivity)	 เกิดผลเป็นรูปธรรม	 ทั้งการเชื่อมโยงทางกายภาพด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม	
ได้แก่	ถนน	สะพาน	ทางรถไฟ	ฯลฯ	และการเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในภูมิภาค	โดย
ผ่านการติดต่อสื่อสาร	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 การปฏิสัมพันธ์ด้านอื่น	 ๆ	 ระหว่างประชาชน	 นอกจากนี้	 กระทรวง	
การต่างประเทศยังมีบทบาทที่โดดเด่นและชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติแก่
ประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	เฮติ	ปากีสถาน	อินโดนีเซีย	ศรีลังกา	บราซิล	และออสเตรเลีย	เป็นต้น		
	 กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนไทยและต่างประเทศในการขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย	 โดยผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	 การจัดประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเศรษฐกิจ	(Joint	Economic	Committee)	ระหว่างไทยกับประเทศต่าง	ๆ	ในทุกภูมิภาค	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส
ทางการค้า	 /	 การลงทุน	 และกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจของกระทรวง	
การตา่งประเทศ	 การนำคณะนกัธรุกจิไทยเยอืนตา่งประเทศและนำนกัธรุกจิชัน้นำจากตา่งประเทศเยอืนไทย	 และการลงนาม	
ในข้อตกลงที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ	นอกเหนือจากการลงนามความตกลงการค้าเสรี	 (Free	 Trade	Area	 -	 FTA)	กับ
ประเทศและกลุ่มประเทศต่าง	ๆ	เป็นต้น			
	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของ	
คนไทยในต่างประเทศ	 รวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของไทยบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน	 อันจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน	 และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง	
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ภาพรวมการดำเนินการตามนโยบายต่างประเทศ 
ปี ๒๕๕๓ 

สรØป¼ูŒบริหาร 

	 กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีพันธกิจในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	 เพื่อรักษาและ	
ส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ	 โดยการดำเนินความสัมพันธ์ที่ไทยมีกับต่างประเทศในทุกมิติ	 ทั้งในระดับทวิภาคี	 พหุภาคี		
อนภุมูภิาค	ภมูภิาคและระดบัโลก	โดยในรอบป	ี๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ	ไดด้ำเนนิความสมัพนัธก์บักวา่	๑๙๐	ประเทศ
อย่างแข็งขัน	 ผ่านสำนักงานทางการทูต	๙๔	 แห่ง	 ใน	๖๑	ประเทศทั่วโลกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติและนโยบาย
การต่างประเทศของรัฐบาลอย่างรวดเร็ว	 ทันการณ์	 โดยมุ่งเน้นการรักษาภาพลักษณ์และสถานะของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศภายใต้วิกฤตการณ์การเมืองภายในและวิกฤตเศรษฐกิจโลก		
	 ในปี	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ	 โดยเร่งแก้ไขความเข้าใจ	
ที่คลาดเคลื่อนของต่างประเทศ	 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทและ
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย	 ผ่านกิจกรรมการนำคณะทูตต่างประเทศศึกษาดูงานโครงการใน	
พระราชดำริ	 รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย	 และความชอบธรรมของรัฐบาลซึ่งเป็นไป	
ตามระบอบรัฐสภา	ที่ยึดในหลักการธรรมาภิบาล	นิติรัฐ	นิติธรรมและส่งเสริมความเป็นสังคมเปิดตามระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้	 ยังได้จัดโครงการ	 “Thailand	 Branding”	 และโครงการ	 “เมืองไทยในใจคุณ”	 โดยให้คนไทยลงคะแนนแสดง	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ	 และนำผลการแสดงความคิดเห็นมาประมวลเป็นสโลแกน	
Experience	 Thailand	 :	 Creativity,	 Diversity,	 Opportunity	 สำหรับใช้สื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยในลักษณะ	
บรูณาการ	รวมถงึยงัมุง่เสรมิสรา้งบรรยากาศทีเ่กือ้กลูตอ่ความรว่มมอืทวภิาค	ีสรา้งความเชือ่มัน่	สรา้งเครอืขา่ยความสัมพันธ์	
ทั้งกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในต่างประเทศอย่างกว้างขวางและใกล้ชิด	 โดยผ่านกลไกต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การเข้าพบกับ	
ผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งระดับรัฐบาล	 เอกชน	 นักวิชาการ	 ภาคประชาสังคม	 สื่อมวลชนของเอกอัครราชทูต
และกงสลุใหญข่องไทยในตา่งประเทศ	 การแลกเปลีย่นการเยอืนระหวา่งกนั	 การจดังานเฉลมิฉลองการครบรอบความสมัพนัธ์
ทางการทตู	การเขา้รว่มการประชมุสำคญั	ๆ	และการใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่การพฒันาใหก้บัประเทศตา่ง	ๆ	เปน็ตน้	ยงัผลให้
ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยคงอยู่ในความรู้สึกและทัศนคติในระดับประชาชนของมิตรประเทศต่าง	ๆ	ของไทย	
	 ในปีที่ผ่านมา	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน	
(ASEAN	 Connectivity)	 เกิดผลเป็นรูปธรรม	 ทั้งการเชื่อมโยงทางกายภาพด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม	
ได้แก่	ถนน	สะพาน	ทางรถไฟ	ฯลฯ	และการเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในภูมิภาค	โดย
ผ่านการติดต่อสื่อสาร	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 การปฏิสัมพันธ์ด้านอื่น	 ๆ	 ระหว่างประชาชน	 นอกจากนี้	 กระทรวง	
การต่างประเทศยังมีบทบาทที่โดดเด่นและชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติแก่
ประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	เฮติ	ปากีสถาน	อินโดนีเซีย	ศรีลังกา	บราซิล	และออสเตรเลีย	เป็นต้น		
	 กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนไทยและต่างประเทศในการขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย	 โดยผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	 การจัดประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเศรษฐกิจ	(Joint	Economic	Committee)	ระหว่างไทยกับประเทศต่าง	ๆ	ในทุกภูมิภาค	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส
ทางการค้า	 /	 การลงทุน	 และกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจของกระทรวง	
การตา่งประเทศ	 การนำคณะนกัธรุกจิไทยเยอืนตา่งประเทศและนำนกัธรุกจิชัน้นำจากตา่งประเทศเยอืนไทย	 และการลงนาม	
ในข้อตกลงที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ	นอกเหนือจากการลงนามความตกลงการค้าเสรี	 (Free	 Trade	Area	 -	 FTA)	กับ
ประเทศและกลุ่มประเทศต่าง	ๆ	เป็นต้น			
	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของ	
คนไทยในต่างประเทศ	 รวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของไทยบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน	 อันจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน	 และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง	
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 ๑. พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและการเคารพ
ซึ่งกันและกัน สงเสริมความรวมมือภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพื่อนบาน
โดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
 ๒. สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทยดำรงตำแหนงประธานอาเซียนและ
บรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน โดยใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง อาเซียนมี
บทบาทนำที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศรวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย และระหวางเอเชียกับภูมิภาคอื่น 
 
 ๓. สงเสริมความความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม และองคกรมุสลิมระหวางประเทศ  
 
 ๔. กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก และประเทศ 
คูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาและขยายความรวมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การเงิน  
การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหมเพื่อพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และองคความรูใหม  
 
 ๕. สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลกในเรื่องการกำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศโดยเฉพาะ 
เรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา คานิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม  
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน ปญหาขามชาติทุกดานที่สงผล กระทบตอความมั่นคงของมนุษยสงเสริมใหไทย
เปนที่ตั้งของสำนักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมีความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น  
 
 ๖. สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ เรงรัด 
การใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลว และปรับปรุงแกไขขอตกลงที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอประชาชน 
และสังคม  
 
 ๗. สงเสริมการรับรู และความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย 
เพื่อฉันทามติในการกำหนดนโยบายและดำเนินนโยบายตางประเทศ  
 
 ๘. สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน โดยสงเสริมความเขาใจที่ 
ถูกตองและความเชื่อมั่นของนานาประเทศตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับ
ประเทศตาง ๆ เพื่อใหมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศและประชาชนไทย  
 
 ๙. คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ 
และการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È 



99

¾ั¹ธกิ¨ 
 

 •ปกป้อง	 รักษา	 และส่งเสริมสถานะ	 และ	
ผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ			

 •เปน็ตวัแทนรฐับาลในการเจรจาระหวา่งประเทศ   
 •ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์	
นโยบาย	 และกลยทุธด์า้นการตา่งประเทศ	 และกฎหมาย

ระหว่างประเทศ			

 •สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจ
สังคมไทย	 ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้าน

ต่างๆ	 เพื่อ เป็นตัวแทนในการรักษาและส่ง เสริม	

ผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ	 

 •ให้ความคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และดูแลสิทธิ	
และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 ตลอดจน	

การให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล		

 • ให้ความรู้ และความเข้ า ใจที่ ถู กต้องต่อ
สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ	

การดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็น

ผลประโยชน์แห่งชาติ	 และสร้างความรู้ความเข้าใจที่	

ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ  

 •ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ	ระเบียบแบบแผน	
ที่ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้ าน	

การต่างประเทศ  

 •บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจ	
ต่างประเทศกับทุกภาคส่วน		

 •ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	

 

ค่านิยม 
 

 ๑. ยดึมัน่และกลา้ยนืหยดักระทำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

และเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต	 เที่ยงธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ไม่โอนอ่อน	

ตามอิทธิพลใด	ๆ	มั่นคงในเหตุผล	ในหลักวิชา	ยึดมั่นใน

จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ	อีกทั้งรักษาชื่อเสียงและ

เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันอย่างเคร่งครัด	

 ๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วย	

ความรบัผดิชอบ	 เสียสละ	 อดทน	 เพื่อให้งานแล้วเสร็จ

ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็น

สำคัญ	และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

 ๓. เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ ให้ความสำคัญต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของ	

ความเปน็มนษุย	์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

ในงานวิชาชีพที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและ

มีเมตตาธรรม	

วิสัยทัศน�
  

	 เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี		

ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง	 ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ	 และการพัฒนาทางสังคม		

ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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โครงสรางกระทรวงการตางประเทศ

 กลุมอำนวยการ

ออท.ประจำกระทรวง

 สำนักงานปลัดกระทรวง

 สอท./สกญ.
ในตางประเทศ

กรมพิธีการทูต

กรมการกงสุล

กรมสารนิเทศ

กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย

กรมเอเชียตะวันออก

กรมยุโรป
กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

กรมอาเซียน

รองปลัดหัวหนา
กลุมอำนวยการ

รองปลัดหัวหนา
กลุมภารกิจฯ

 กรมอเมริกา
และแปซิฟกใต

กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

 สำนักงานสงเสริม
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ

กรมองคการ
ระหวางประเทศ

รองปลัดหัวหนา
กลุมภารกิจฯ

รองปลัดหัวหนา
กลุมภารกิจฯ

กลุมภารกิจ
ความสัมพันธ

ทวิภาคี

กลุมภารกิจ
สงเสริมการตางประเทศ

กลุมภารกิจ
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

ปลัดกระทรวง

รัฐมนตรีวาการ
ผูชวยรัฐมนตรีวาการ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ  เลขานุการรัฐมนตรีวาการ

สรŒางกระทรวง 
การต่างประเทศ 
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บริหารกระทรวง 
การต่างประเทศ 

นายกษิต ภิรมย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

นายธีรกุล นิยม 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

นายสุรพิทย์ กีรติบุตร  
รองปลัดกระทรวง	
กลุ่มอำนวยการ	

 

นางจิตริยา ปินทอง  
รองปลัดกระทรวง	

กลุ่มภารกิจความร่วมมือ	
ระหว่างประเทศ	

นายอภิชาติ ชินวรรโณ  
รองปลัดกระทรวง	

กลุ่มภารกิจสัมพันธ์ทวิภาคี	
 

นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ 
รองปลัดกระทรวง	
กลุ่มภารกิจส่งเสริม	
การต่างประเทศ	
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ารบัÞ 

กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้าง
พันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ    ñó
 
กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆกับต่างประเทศ   ôó
 
กระทรวงการต่างประเทศกับอาเซียน    õñ
 
กระทรวงการต่างประเทศกับบทบาทของไทย
ในเวทีพหุภาคี        õ÷
 
กระทรวงการต่างประเทศกับการทูตสาธาร³ะ  öó
  
กระทรวงการต่างประเทศกับการทูตเพื่อประชาชน  öù
 
กระทรวงการต่างประเทศกับการบริหาร 
áละพัฒนาบุคลากร       ÷ó
 
กระทรวงการต่างประเทศกับการบริหารจัดการ  ÷÷
 
กระทรวงการต่างประเทศกับงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา       øõ
 



๑๒ ๑๓๑๓

กระทรวงการตางประเทศกับการเสริมสรางพั
นธมิตรในภูมิภาคตาง ๆ 

๑๓๑๓๑๓

กระทรวงการตางประเทศกับการเสริมสรางพั
นธมิตรในภูมิภาคตาง ๆ 

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È 
¡Ñº¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃ 

ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤µ‹Ò§ æ 

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ 
¾Ñ¹¸ÁÔµÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤µ‹Ò§ æ          ñó 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ 
¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È   ôó 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÑºÍÒà«ÕÂ¹    õñ 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñºº·ºÒ·¢Í§ä·Â 
ã¹àÇ·Õ¾ËØÀÒ¤Õ        õ÷ 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº¡ÒÃ·ÙµÊÒ¸ÒÃ³Ð   öó 
  
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº¡ÒÃ·Ùµà¾×èÍ»ÃÐªÒª¹  öù 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
áÅÐ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã       ÷ó 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ   ÷÷ 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº§Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í 
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò         øõ 
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๑. ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต ้
การดำเนนิการเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และปรบัปรงุ 

ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 

 ป	ี ๒๕๕๓	 เป็นปีที่ประเทศไทยตกอยู่ในช่วง

วกิฤตการณ์ทางการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ	์

การชุมนุมประท้วงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม   

ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตา่งประเทศตอ่ประเทศไทย		 

ทั้งในเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 กระทรวงการตา่งประเทศจงึไดด้ำเนนิการเชงิรกุ

ทั้งในและนอกประเทศ	 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ	 

และมัน่ใจตอ่กระบวนการประชาธิปไตยของไทย	ตลอดจน

รากฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมอนัแขง็แกรง่ 

	 การดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่องทำให้มิตรประเทศที่สำคัญ	 โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	 รวมทั้งประเทศ	 

อืน่	 ๆ	 ในภมูภิาคอเมรกิาและแปซิฟิกใต	้ มีท่าทีที่เข้าใจ	

และมิได้แสดงปฏิกิริยาที่เป็นการแทรกแซงสถานการณ์

ทางการเมอืงของไทย	อกีทัง้ยงัคงรกัษาระดบัความสมัพนัธ	์ 

อันใกล้ชิด	 และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและ	 

การพบปะระหวา่งผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง	 

กระทรวงการต่างประเทศ 
กับการเสริมสร้างพันธมิตร
ในภูมิภาคต่างๆ

 กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการรักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะ และบทบาทของไทย  
ในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพ  
ความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มายังให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนไทย โดยวางยุทธศาสตร์ในการรักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์กับ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมุสลิม และประเทศต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย 
โดยได้ดำเนินการในบริบทของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งเรียกความเชื่อมั่นและแก้ไขภาพลักษณ์  
ของประเทศในปีแห่งวิกฤตการณ์ แบ่งตามรายภูมิภาค ดังน ี้	

	 เมื่อวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๓	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	พบหารือกับนาย	

James	 Webb	 สมาชิกวุฒิสภาสหรฐัอเมรกิาและ

ประธานคณะอนกุรรมการกจิการเอเชยีตะวนัออกและ

แปซิฟิก	 คณะกรรมาธิการต่างประเทศ	 วุฒิสภา

สหรฐัฯ	 ในโอกาสทีน่ายเวบบเ์ยอืนสาธารณรฐัเกาหล	ี

ไทย	 และพม่า	 ระหว่างวันที	่ ๒๙	 พฤษภาคม –   

๖	มิถุนายน	๒๕๕๓	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

        ในกรณขีองสหรฐัฯ	 ในป	ี ๒๕๕๓	 มกีารเยอืนของ	 

ผูแ้ทนระดับสูงจากสหรัฐฯ	 มากกว่า	 ๓๒	 คณะ	 ตามที่

ได้หารือและตกลงกันไว้แล้วโดยไม่มีการยกเลิกการเยือน

เพื่อแสดงความไม่พอใจหรือประท้วงต่อเหตุการณ์ใด	 ๆ	

ในทางตรงกันข้าม	 สหรัฐฯ	 กลับแสดงความเชื่อมั่นใน

ประเทศไทยและความปรารถนาที่จะขับเคลื่อนความ

สัมพันธ์ไทย	 -	 สหรัฐฯ	 ให้มีความรดุหนา้ยิง่	 ๆ	 ขึน้ไป

ท่ามกลางเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงในประเทศไทย	

ปญัหามาบตาพดุ	 และปญัหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก	 เป็นต้น	

นอกจากนี	้ นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การตา่งประเทศ	ตลอดจนรฐัมนตรทีา่นอืน่	ๆ	ยังได้พบปะ  

หารือกับประธานาธิบด	ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศ	 และรัฐมนตรีอื่น	 ๆ	 ของสหรัฐฯ	 ใน

หลายวาระ	 อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญเข้าร่วม

การประชมุ	G	20	และการประชมุ	Nuclear	Security	

Summit	ที่สหรัฐฯ	ในปี	๒๕๕๓	ด้วย	

 กระทรวงการตา่งประเทศยงัประสบความสำเร็จ	 

ในการผลักดันผ่านทางความสัมพันธ์ที่ดีกับวุฒิสมาชิก

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนสำคัญของสหรัฐฯ	 เช่น	

นาย	 James	 Webb	 วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ	 และนาย	 Eni	

Faleomavaega	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ		 

พรรคเดโมเเครต	ประธานคณะอนกุรรมการเอเชยี	-	แปซฟิกิ 

และสิ่งแวดล้อมโลก	 (Sub-Committee	 on	 Asia,	 the	

Pacific	 and	 Global	 Environment)	 ภายใต้คณะ

กรรมาธิการต่างประเทศ	สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ	ซึ่ง

นำมาสู่การออกข้อมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ

ไทย	 รวม	 ๒	 ฉบับ	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	

และ	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 ตามลำดับ	 เพื่อยืนยันการ

สนับสนุนของสหรัฐฯ	 ต่อความเป็นพันธมิตรที่สำคัญกับ

ประเทศไทย	 และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายพยายามหาข้อยุติ

สำหรับความแตกต่างบนพื้นฐานของแผนการปรองดอง	

๕	ข้อของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๓		

	 นอกจากนี	้ จากการชี้แจงอย่างต่อเนื่องยังทำให้

สำนกัขา่วตา่งประเทศและสือ่สิง่พมิพห์ลายแหง่ในสหรฐัฯ   

เริ่มมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

มากขึ้น	อีกทั้งทุกประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิก

ใต้ก็ไม่ได้ออกคำประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่เกินจริง	

แต่ เป็นการเตือนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมประท้วง	 

ในประเทศไทยและให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุม

ประท้วงในประเทศไทย	 ซึ่งจัดว่าเป็นการประกาศเตือน

นักท่องเที่ยวของตน	 ให้ใช้ความระมัดระวังตามปกติ	

โดยเฉพาะรัฐบาลแคนาดา	 นิวซีแลนด	์ และออสเตรเลีย   

ซึ่งเป็น	 ๓	 ประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้	 

ทีม่กีารจดัลำดบัความเสีย่งในการเดนิทางมาประเทศไทย		 

ได้ประกาศปรับลดลำดับลงเกือบจะทันทีที่เหตุการณ์

ความรนุแรงสงบลง	 คอื	 วนัที	่ ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓		 

วันที	่ ๒	 และ	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓ตามลำดับ	 ดังนั้น	

แม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย	 

ในเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 จะลดลงร้อยละ	 ๑๒.๙๓		 

แต่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับฟื้นตัวขึ้นจนอยู่ใน

	 เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๓	สถานเอกอัครราชทูต	

ณ	 กรุงวอชิงตัน	 นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ	 เข้าเยี่ยม

คารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ตามโครงการ

นำเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ	 เยือนไทย	 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ	 

ในประเด็นต่าง	ๆ	ที่สนใจร่วมกัน	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	
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ระดับที่น่าพอใจ	 โดยเห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวใน

เดือนมิถุนายน	๒๕๕๓	ซึ่งลดลงเพียงร้อยละ	๑.๑๔	

การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้ดำเนินการเชิงรุก	 

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจในภูมิภาคอเมริกา				

และแปซิฟิกใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น	 

ในรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของไทย	 ทั้งโดยการ

จัดคณะเยือนไทย	 อาท	ิ คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐฯ	 -	

อาเซยีน	 (U.S.	 -	 ASEAN	 Business	 Council,	 USABC)   

ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ	 ๒๒	 แห่งใน

สหรัฐฯ	 รวม	 ๕๓	 คน	 และคณะผู้แทนสภาหอการค้า

สหรัฐฯ	 ประจำภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก	 ซึ่งเข้าเยี่ยม

คารวะนายกรฐัมนตรี	 เมือ่วนัที	่ ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	

และวันที	่ ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 ตามลำดับ	 การนำ	 

นักธุรกิจจากออสเตรเลียเยือนไทยและเข้าเยี่ยมคารวะ

นายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 และการ	 

จัดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การตา่งประเทศไดใ้ชโ้อกาสในการเขา้รว่มการประชมุตา่ง	 ๆ 

เช่น	 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก	

และการประชุมเอเปคที่นครโยโกฮามา	 เพื่อพบปะกับ

ภาคธุรกิจ	เป็นต้น	

	 ทั้งหมดนี้	ส่งผลโดยตรงต่อตัวเลขเงินลงทุนจาก

นานาประเทศเขา้สูป่ระเทศไทย	 เชน่	 มลูคา่การลงทนุจาก

สหรฐัฯ	 ที่ได้รับการส่งเสริมโดยสำนักงานคณะกรรมการ	 

ส่งเสริมการลงทุนของไทยในครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๓	 ได้	 

เพิ่มขึ้นถึง	 ๕.๗	 เท่า	 เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนใน

ช่วงครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๒	 กล่าวคือ	 เพิ่มจาก	 ๖๙๑	

ล้านบาท	 ในครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๒	 เป็น	 ๓,๙๖๒	 ล้าน

บาทในครึ่งแรกของปี	 ๒๕๕๓	 และบริษัทข้ามชาติ	 

ขนาดใหญ่ในภูมิภาคอเมรกิาและแปซฟิกิใต	้ หลายบรษิทั

ยังคงยืนยันความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	 เช่น	 บริษัท	 

ฟอร์ด	 มอเตอร์	 ผู้ผลิตรถยนต์จากสหรัฐฯ	 ได้ส่ง	 

ผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๓	

มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 พร้อมประกาศแผนการลงทนุเพิม่อกี 

๔๕๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 หรือ	 ๑๓,๕๒๒	 ล้านบาท	 

โดยประมาณ	 เพือ่ใชไ้ทยเปน็ฐานการผลติรถยนตส์ง่ออก	 

ไปตลาดจนี	อนิเดยี	อนิโดนเีซยี	และอาเซยีน	เชน่เดยีวกับ

บริษัทแคนาดอยล์	 กรุ๊ป	 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม	 

ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน	 ที่ใหญ่	 ๑	 ใน	 ๕	

อันดับของโลกและเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและข้อต่อท่อ

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 ก็ได้ประกาศเพิ่มเงินลงทุนอีก	

๖๒๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 หรือ	 ๑๘,๖๓๑	 ล้านบาท	 

โดยประมาณ	 เพื่อสร้างโรงรีดแผ่นโลหะสำหรับผลิตท่อ

ปิโตรเลียมแห่งใหม่ใน	 จ.ระยอง	 ซึ่งคาดว่าจะช่วย	 

สร้างงานในประเทศไทยกว่า	 ๕,๐๐๐	 อัตรา	 ในระยะ

ก่อสร้างโรงงานและสร้างงาน	 อีกกว่า	 ๑,๐๐๐	 อัตรา	 

เมื่อโรงงานเริ่มดำเนินการผลิต	 นอกจากนี	้ บริษัท	

Aluminium	Trays	Direct จากประเทศออสเตรเลยี	ยงัได้

ประกาศแสดงความจำนงจะย้ายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

จากแผ่นอะลูมิเนียมประกอบรถยนต์มายังประเทศไทย	

และยงัมบีรษิทัในอตุสาหกรรมสาขาอื่น	 เช่น	อุตสาหกรรม	 

ต่อเรือ	 เทคโนโลยชีวีภาพ	 อตุสาหกรรมการเปลีย่นระบบ

เครือ่งยนตใ์ห้ใช้ก๊าซธรรมชาติ	ที่ได้แสดงความจำนงในการ

เพิม่การลงทนุในประเทศไทยในอนาคตอนัใกล้	

	 เมื่อวันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๓	นาย	Marc	Mealy	

รองประธานสภาธรุกจิสหรฐัฯ	–	อาเซยีน	(US-ASEAN	Business 

Council	-	USABC)	ไดน้ำคณะนกัธรุกจิจากบรษิทัชัน้นำ	๒๓	แหง่

ในสหรัฐฯ	 เข้ า เยี่ ยมคารวะรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง	 

การตา่งประเทศ	 ในโอกาสเดนิทางมาเยอืนประเทศไทยประจำปี	

ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

 ในป	ี ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดร้ว่มกบั

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ	 ประจำประเทศไทย	 รเิริม่

โครงการหุน้สว่นเชงิสรา้งสรรค	์ (Thai	 -	 U.S.	 Creative 

Partnership)	 เพื่อส่งเสริมการสร้าง	 Knowledge	

Highway ระหว่างสหรัฐฯ	 กับไทย	 เพื่อสนองตอบต่อ

นโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของรฐับาล	 และเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  

 นอกจากนี	้ กระทรวงการต่างประเทศยังประสบ

ความสำเร็จในการดึงสหรัฐฯ	 เป็นพันธมิตรสำคัญเพื่อ

การพฒันาในลุม่แมน่ำ้โขงภายใตก้รอบความรว่มมอื	 Lower 

Mekong	 Initiative	 (LMI)	 โดยนางฮิลลารี	 คลินตัน	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัฯ	ไมเ่พยีงแต่

ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมอืงทีจ่ะสนบัสนนุกรอบความ

รว่มมอืนีอ้ยา่งชดัเจนเท่านั้น	 แต่ยังได้ประกาศว่า	 สหรัฐฯ	

จะให้เงินสนับสนุนกว่า	 ๑๘๗	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 หรือ

ประมาณ	 ๕,๖๐๐	 ล้านบาท	 ในปี	 ๒๕๕๓	 แก่โครงการ	 

ที่ จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอ ง	 

สภาพภมูอิากาศตอ่ทรพัยากรนำ้	 ความมัน่คงทางอาหาร	

สุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ	 

ลุ่มแม่น้ำโขงตอนลา่ง	 โดยไทยเปน็ประเทศทีม่บีทบาทนำ

ในการผลกัดนักรอบความร่วมมือนี้และเป็นประเทศเดียว

ทีอ่ยูใ่นฐานะผูใ้หก้ารสนบัสนนุดา้นการเงนิรว่ม	 (co-donor) 

กับรัฐบาลสหรัฐฯ	 อันเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยใน

เวทีระหว่างประเทศ	 และความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์	 

ทีแ่นน่แฟน้ระหวา่งไทยกบัสหรฐัฯ	แมใ้นชว่งทีป่ระเทศไทย

มีสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบในปี	๒๕๕๓	 	 

	 ตลอดปี	๒๕๕๓	กระทรวงการต่างประเทศยังได้

เร่งสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย		 

ในสหรัฐฯ	 ในการเป็นกระบอกเสียงและสนับสนุนการ

ดำเนินงานเชิงรุกในด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล	 เช่น		 

เมื่อวันที่	 ๖	มิถุนายน	๒๕๕๓	สถานกงสลุใหญ	่ณ	นคร

ลอสแอนเจลิส	 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญ

สมาชิกหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย	 (Thai	

American	 Chamber	 of	 Commerce	 of	 California)	

เพื่อเป็นการเปิดตัวหอการค้าไทย	 ที่เกิดขึ้นเปน็ครัง้แรก

จากความร่วมมือร่วมใจของนักธุรกิจไทยในแคลิฟอร์เนีย

และได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่	 ณ	 นคร

ลอสแอนเจลิส	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศ	

ยังได้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการออกบัตร	 consular	 card   

ให้แก่คนไทยที่อาจอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ โดยผิดกฎหมาย	 

เพื่อให้มีสิทธิ ในการเข้าถึงบริการต่าง	 ๆ	 ของรัฐ		 

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในสหรัฐฯ		 

	 เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๓	คณะนักธุรกิจเครือรัฐ

ออสเตรเลียเข้าพบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ	 เพือ่

รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนในไทยในสาขา	 

ต่าง	 ๆ	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจาก

ออสเตรเลียมาประเทศไทย	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	
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ในการเมืองสหรัฐฯ	 เป็นต้น	 ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน

ไทยจะเป็นผลในระยะยาวที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ	 

ที่ถูกต้องต่อสังคมและการเมืองไทยต่อไป	

 นอกจากสหรัฐฯ	 แล้ว	 แคนาดา	 ซึ่งเป็นอีก	 

ประเทศหนึ่งทีม่บีทบาทในดา้นการสง่เสรมิประชาธปิไตย	 

ในเวทรีะหวา่งประเทศได้แสดงความเข้าใจและสนับสนุน

รัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง	 โดยในรอบปี	 ๒๕๕๓	 มีการ

พบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ	 

ตา่งประเทศไทยและแคนาดาถงึ	 ๓	 ครัง้	 และมกีารหารอื

ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ	 ซึ่งนับเป็น	 

การเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเมื่อเปรียบเทียบกับ	 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 นอกจากนั้น	 ทั้งนายกรัฐมนตรี

แคนาดาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แคนาดายังได้แสดงเจตจำนงที่จะเยือนไทยในป	ี ๒๕๕๔	

ตอ่ไป	 นบัเปน็การสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างสูงที่รัฐบาล

แคนาดามีต่อประเทศไทย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ตัวเลขการค้า	

การลงทุนระหว่างไทยกับแคนาดาในปี	 ๒๕๕๓	 ยังได้	 

เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีที่ผ่านมาด้วย		

	 สำหรับการส่ง เสริมผลประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจ	การคา้	และการลงทนุในตลาดใหม	่(Emerging	

market)	 นัน้	 ในปี	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการต่างประเทศ	 

ได้เน้นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค	 

ลาตินอเมริกา	 โดยร่วมกับสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	

นำคณะผู้แทนส่วนราชการและคณะนักธุรกิจระดับสูง

จากหลายสาขาของไทยเยือนปานามา	 บราซิล	 เปรู	

และเม็กซิโก	 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกีย่วกบัประเทศไทย	

อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพ	 และศักยภาพ

ของไทย	 การเยือนดังกล่าวประสบผลสำเร็จในการเปิด

ตลาดสำหรับสินค้าไทย	 โดยได้มีการลงนามในบันทึก

ความตกลงระหว่างภาคเอกชนมากกว่า	 ๘๐	 ฉบับ		 

เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจระหว่างกัน		 

ซึง่เปน็การขยายช่องทางและลู่ทางการค้าและการลงทุน

กับภูมิภาคลาตินอเมริกา	 และก่อให้เกิดการจัดตั้งสภา

ธุรกิจไทย	 -	 ลาตินอเมริกา	 เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่ม

โอกาสและกระตุ้นให้นักธุรกิจตระหนักถึงศักยภาพที่จะ

ขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน	

นอกจากนี	้ กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดร้ว่มกบัสำนกังาน

ผู้แทนการค้าไทย	และศูนย์	 SEA	 -	 LAC	มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย	จดัการสมัมนา	Latin	Business Forum	ขึน้

เมื่อวันที	่ ๑๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 ซึ่งถือเป็นครั้งแรก	 

ที่ไทยเชิญผู้นำด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากประเทศ

ใน เอ เชี ยตะวั นออก เฉี ย ง ใ ต้ และลาติ นอ เมริ ก า	 

มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ

การค้าการลงทุนระหว่างสองภูมิภาค	 นับเป็นเวทีสำคัญ

สำหรับการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างอาเซียน

และลาตินอเมริกา	ทั้งระดับภาครัฐและเอกชนให้ยั่งยืน		

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือ 

ที่เป็นประโยชน์ 

 ตลอดป	ี ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศ	 ไดเ้รง่

ดำเนนิโครงการความรว่มมอืในมติติา่ง	 ๆ	 ทัง้ในมติทิวภิาค	ี

พหภุาค	ีและระดบัภมูภิาค	เพือ่ใหน้านาประเทศตระหนกัวา่	

การดำเนินความสัมพันธ์กับไทยเป็นความสัมพันธ์ที่	 

มีความหมาย	 มีคุณค่าและแม้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์

ทางการเมอืงยงัไมส่งบ	 แตป่ระเทศไทยยงัคงเปน็หุน้สว่น

และพนัธมติรสำคญัทีน่านาประเทศจะมองข้ามไปไม่ได้  

 ตัวอย่างโครงการที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณร์ะหว่างประเทศที่สำคัญในป	ี ๒๕๕๓	 คือ	

	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้กล่าวสุนทรพจน์ปิดงานสัมมนา	

Latin	Business	Forum	2010	ณ	ทำเนียบรัฐบาล		
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

โครงการความร่วมมือไทย	 -	 สหรัฐฯ	 ในการยกระดับ

ประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์อาหารของห้องปฏิบัติ

ของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล	 ISO/IEC	

๑๗๐๒๕	 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาผล

กระทบเกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์	 โครงการให้ความรู้แก่	 

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องส่งสินค้าทางเรือเข้าไปยัง

สหรฐัฯ	 ในการเรยีนรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบใหมข่องสหรฐัฯ 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการศึกษาดูงานการ

บริหารจัดการขยะชุมชนในสหรัฐฯ	 ให้แก่ผู้บริหาร	 

ส่วนท้องถิ่นในการวางแผนดำเนินการปรับปรุงระบบ	 

การบรหิารจดัการขยะในชมุชนใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น		

การส่งเสริมการติดต่อในระดับประชาชนและภาค 

ประชาสังคม 

 กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิกจิกรรมระดบั

ประชาชนอย่างต่อเนื่องในปี	 ๒๕๕๓	 โดยมีวัตถุประสงค์

หลักที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน	 ๆ	 มา	 คือ	 เน้นการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระดับประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนชาวไทย

ในทกุภาคสว่นตระหนกัถงึความสำคญัของการตา่งประเทศ

ต่อความเป็นอยู่ของตน	และที่สำคัญ	คือ	ทำให้ชาวไทย

ทุกคนสามารถมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ไทยในสายตาชาวต่างชาติได้อย่างสร้างสรรค์	

อาทิ	การจัดตั้งชมรม	Thai	Club		

 ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ	 และสนับสนุนการ

ดำเนินกิจกรรมชมรม	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ	 

เกีย่วกบัประเทศไทยทั้งในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม		 

ศลิปวฒันธรรม	และดา้นประวตัศิาสตร	์และเพือ่เสรมิสรา้ง

มิตรภาพและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง

เยาวชน	 โดยในปี	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศไดใ้ห้

เงนิสนบัสนนุการจดัตัง้ชมรม	Thai	Club	เปน็แหง่ที	่๑๑	คอื		 

ที	่University	of	Illinois	at	Urbana	-	Champagne 

 นอกจากนี	้กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดผ้ลกัดนั

ให้	 Northern	 Illinois	 University	 คงหลกัสตูรไทยศกึษา	 

ไวเ้ปน็ปทีี	่ ๒	 นอกเหนอืจากหลกัสตูรไทยศกึษาทีม่อียูแ่ลว้

และไดร้บัความนยิมในมหาวทิยาลยัชัน้นำของสหรฐัฯ	อกี	

๖	แหง่	คือ	University	 of	Michigan,	University	 of	

Wisconsin,	Georgetown	University,	University	of	

Maryland,	 UCLA	 International	 Institute	 และ	

North	 Carolina	 University	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เมื่อเดือน

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 กระทรวงฯ	 ยงัไดใ้หก้ารสนบัสนนุเงนิ

จำนวนหนึง่แก	่ University	 of	 Michigan	 ทำให้สามารถ

ระดมเงินได้ครบ	 ๑	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อจัดตั้ง

กองทุนไทยศึกษา	 และทำให้มหาวิทยาลัยดังกล่าว

สามารถใช้เงินจากดอกผลในการดำเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการไทยศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง	

 ยิง่ไปกวา่นัน้	 กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดส้ง่เสรมิ

ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและสร้างเครือข่าย	 

เชือ่มโยงระดบัสถาบนัดว้ย	 เชน่	 การดำเนนิโครงการอบรม

ครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน	 ๓	 จังหวัด

ชายแดนภาคใตข้องไทย	 และไดด้ำเนนิโครงการแลว้เสรจ็

เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๓	 โดยใชเ้งนิ	๑	ลา้นดอลลาร์

ออสเตรเลียที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให ้ อันเป็นผลจาก

การประชมุ	Joint	Commission	Thai	-	Australia	ครัง้ที	่๑ 

และการนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจาก	 ๓	 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ของไทยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ

จัดหลักสูตรการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย	โดยเฉพาะ

การส่งเสริมนโยบายพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม	 โดย

ผ่านระบบการศึกษา	เป็นต้น	

 กระทรวงการต่างประเทศยังได้มีบทบาทในการ	 

เผยแพร่ผล ง านพระ ร าชกรณี ยกิ จที่ ส ำคัญขอ ง	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ	์ 

จนเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก	 อาท	ิ การที	่ 

รฐัควนีสแ์ลนด	์ ในประเทศออสเตรเลยีประสบภาวะแหง้แลง้

และมุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์ได้มีหนังสือขอพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตใชเ้ทคโนโลยฝีนหลวง	เมือ่ป	ี๒๕๕๐	นัน้ 

บัดนี	้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน	

พระบรมราชานุญาตให้ฝ่ายออสเตรเลียส่งผู้เชี่ยวชาญมา

ดูงานเรื่องการแปลงสภาพอากาศโดยเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของไทย	เมื่อเมษายน	๒๕๕๓	
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	 ท้ายที่สุด	 กระทรวงการต่างประเทศได้เป็น	 

เจ้าภาพรว่มกบัมลูนธิกิารศกึษาไทย	 -	 อเมรกินั	 (ฟลุไบรท)์		 

ในการจดักจิกรรมเฉลมิฉลองอยา่งตอ่เนือ่งตลอดป	ี ๒๕๕๓ 

ภายใต้หัวข้อ	 “Caring	 Leaders	 Across	 Cultures”	

เนือ่งในโอกาสทีโ่ครงการฟลุไบรทใ์นประเทศไทยครบรอบ 

๖๐	 ป	ี และไดจ้ดัการประชมุเชงิวชิาการนานาชาตใินหวัขอ้

ดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ	 เมื่อวันที	่ ๑๕	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ี เสด็จฯ	 ทรงเป็นองค์ประธานและ	 

องค์ปาฐก โดยมูลนิธิฟุลไบรท์ ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 

รางวัลเกียรติยศ	 “Fulbright	 Caring	 Leader	 Across	

Cultures	 Award”	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เพื่ อแสดงความชื่ นชมใน	 

พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่สานประโยชน์ต่อบุคคล	 

ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี	 

ต่อประชาคมโลกด้วย	

๒. ภูมิภาคยุโรป 
การดำเนนิการเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และปรบัปรงุภาพ

ลกัษณ์ของประเทศไทย 

 การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจ	 

ทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัสถานการณท์างการเมอืงภายในประเทศไทย

ตอ่ภาครฐัและเอกชนของประเทศในภมูภิาคยโุรป	 นบัเปน็

ภารกิจสำคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการ	 

เชิงรุกอย่างจรงิจงัและตอ่เนือ่งตลอดปทีีผ่า่นมา	 ผา่นการ	 

ผลกัดนัใหเ้กดิการเยอืน	/	เขา้รว่มการประชมุระหวา่งประเทศ

ของบคุคลระดบัสงูจากฝา่ยไทยในวาระตา่ง	 ๆ	 ทีเ่หมาะสม 

เชน่	 การเดนิทางเยอืนประเทศฝรัง่เศส	 เบลเยยีม	 ออสเตรยี	 

และสโลวกั	(๒๐	-	๒๖	มถินุายน	๒๕๕๓)	เยอรมน	ี(๔	-	๖ 

กรกฎาคม	๒๕๕๓)	อติาล	ี(๓๐	กนัยายน	-	๓	ตลุาคม	๒๕๕๓) 

สเปน	(๖	-	๙	ตุลาคม	๒๕๕๓)	และสหราชอาณาจักร	

(๒๗	-	๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๓)	ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

 การพบหารอืกบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ

ออสเตรยี	ระหวา่งการเดนิทางเยอืนออสเตรยี	เมือ่วนัที	่๒๔	–	๒๖ 

มิถุนายน	๒๕๕๓	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

การตา่งประเทศและการเขา้รว่มการประชมุเอเชยี	 -	 ยโุรป	

(ASEM)	ครัง้ที	่๘	ณ	กรุงบรัสเซลส์	(๔	-	๕	ตุลาคม	

๒๕๕๓)	 ของนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งฝ่ายไทยได้ใช้โอกาส	 

ดังกล่าว	 ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ผู้นำระดับสูงของรฐับาล	ฝา่ยนติบิญัญตั	ิ ภาคเอกชน	และ

ประชาสงัคมของยโุรป	ในเสถยีรภาพทางการเมอืงและเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย	 รวมทัง้เนน้ยำ้เจตนารมณข์องรฐับาลทีมุ่ง่มัน่

เดินหน้าแผนปรองดองแห่งชาติให้บรรลุผลสำเร็จ		

	 ทั้งนี้	 เป็นที่น่ายินดีว่า	 ประเทศที่นายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเดนิทางเยอืน

ต่างแสดงความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาของรฐับาล

ไทยในชว่งทีผ่า่นมา	 รวมทัง้ยนืยนัทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุและ

เชื่อมั่นในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทย	 

ในระยะยาวด้วย		

การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

	 ภูมิภาคยุ โรปนับเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ	 

ของประเทศไทยมาช้านาน	 ในปีที่ผ่านมา	 กระทรวง	 

การต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิ	/	การคา้กบัฝา่ยยโุรปอยา่งตอ่เนือ่ง	ทัง้ในระดบั

รายประเทศและกบัสหภาพยโุรปโดยรวม	แบง่ออกไดเ้ปน็	

	 ๑.	 การลงนามในข้อตกลงสำคัญที่มีนัยสำคัญ

ทางเศรษฐกิจ	 จำนวน	 ๒	 ฉบับ	 ได้แก่	 แผนปฏิบัติการ		

รว่มไทย	–	ฝรัง่เศส	ฉบบัที	่๒	(ป	ี๒๕๕๓	-	๒๕๕๗)	และ

แผนปฏบิตักิารรว่มระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย

กับราชอาณาจักรสเปน	(ปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๘)		

	 ๒.	 การพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานภาคเอกชนของ

ประเทศต่าง	ๆ	 ในยุโรป	 เช่น	สมาพันธ์นายจ้างฝรั่งเศส	

หอการค้าออสเตรีย	 สหพันธ์องค์กรผู้ประกอบการสเปน	

และผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำของสหราชอาณาจักร	

(อาทิ	 TESCO	 และ	 ธนาคาร	 Standard	 Chartered)	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง

ของไทย	 ตลอดจนเชญิชวนใหภ้าคเอกชนของยโุรปเขา้มา

ลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย	 ตามแผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจระยะที่	 ๒	 (Stimulus	 Package	 II)	 ในสาขา	 

ที่ฝ่ายยุโรปมีความเชี่ยวชาญ	 เช่น	 พลังงานทดแทน		 

สาธารณปูโภคพื้นฐาน	 ระบบขนส่ง	 (รถไฟและรถไฟ

ความเรว็สงู)	 เปน็ตน้	รวมทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึความพรอ้มและ

ศักยภาพของไทยในฐานะจุดเชื่อมโยง	 (hub)	 เส้นทาง

คมนาคมของภูมิภาคอาเซียนด้วย	 ซึ่งได้รับความสนใจ

และการตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนของยุโรป	 ดังเห็น	 

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	พบหารือข้อ

ราชการกับนายวิลเลียม	 เฮก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศสหราชอาณาจักร	 ในระหว่างการเดินทางเยือน

สหราชอาณาจักร	เมื่อวันที่		๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศพบปะชมุชนไทย

ในกรุงเบอร์ลิน	ระหว่างการเดินทางเยือนเยอรมนี		เมื่อวันที่	๔	

กรกฎาคม	๒๕๕๓		
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ได้จาก	 ๑)	 สมาพนัธน์ายจา้งฝรัง่เศส	 ไดใ้หค้ำมัน่สญัญา	 

ที่จะนำคณะผู้บริหารบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเดินทาง

เยือนประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม	 ๒๕๕๔	 และ		 

๒)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี	 

มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจอิตาลีเดินทางเยือนไทยในช่วง						

กลางปี	 ๒๕๕๔	 เพื่อศึกษาลู่ทางในการดำเนินโครงการ

และการร่วมทุนระหว่างสองประเทศต่อไป		

	 ๓.	 ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่าย	 

ในระดับเอกชนระหว่างไทยกับยุโรป	 รวมทั้งการลงทุน

ของธุรกิจ ไทยในยุ โรป	 อาทิ	 การนำคณะผู้ แทน	 

ภาคเอกชนเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรร่วมกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (๒๗	 –	 ๓๐	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓)	 เพื่อร่วมการประชุม	 Business	

Roundtable	 ที่สถาบัน	 Asia	 House	 และกจิกรรมจบัคู่

ธรุกจิ	 (Business	 Matching) รวมทัง้ยงัไดข้อใหร้ฐับาล	 

สหราชอาณาจกัรใหก้ารสนบัสนนุแก่บริษัทสหวิริยาสตีล	 

อนิดสัตร	ี ใหเ้ขา้ไปลงทนุซือ้กจิการโรงงานถลงุเหลก็	 มลูคา่  

กวา่	500	ลา้นดอลลารส์หรฐั	ในสหราชอาณาจกัรดว้ย  

	 ๔.	 นอกจากนี้	 รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง	 

การต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวง	 

การต่างประเทศ	 ยังได้ร่วมเจรจากับสหภาพยุโรป	 

ในหลายโอกาส	 อาท	ิ การประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสไทย	 –		 

EU	 ครัง้ที	่ ๑๐	 (๒๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓)	 และการเยอืน

สำนักงานสหภาพยุโรปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศ	 (๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓)	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาทางการค้าที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย

ไปยังสหภาพยุโรป	 โดยเฉพาะปัญหาโควต้าสัตว์ปีก	 

 การพบหารอืกบัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ

เบลเยยีม	ระหวา่งการเดนิทางเยอืนเบลเยยีม	เมือ่วนัที	่๒๒	–	๒๓ 

มิถุนายน	๒๕๕๓	

 

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เดินทาง

เยือนเยอรมนี	ระหว่างวันที่	๔	-	๖	กรกฎาคม	๒๕๕๓	

	 ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมไทย	 -	 ฝรั่งเศส	 ฉบับที่	 ๒	

ในระหว่างการเดินทางเยือนฝรั่งเศส	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 มิถุนายน	

๒๕๕๓		
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

และการสง่ออกผกัสดไทย	 รวมทัง้ผลกัดนัการเจรจาจดัทำ

กรอบความตกลงว่ าด้ วยความเป็นหุ้ นส่ วนและ	 

ความร่วมมือที่รอบด้านระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป		 

(Framework	 Agreement	 on	 Comprehensive	

Partnership	 and	 Cooperation	 between	 Thailand	

and	 the	 European	 Community	 and	 its	 Member	

States	–	PCA)	และความตกลงเขตการค้าเสรีไทย	 -	

สหภาพยโุรป	(FTA	Thai	–	EU)	จนประสบผลความคบืหนา้

เป็นที่พอใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ของไทย			

	 ๕.	 นอกเหนือจากการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ

ตลาดดั้งเดิมหรือกลุ่มประเทศ	 EU	 เก่าแล้ว	 กระทรวง	

การต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับการเดินหน้าเปิด

ตลาดใหม	่ๆ	ในภมูภิาคยโุรปสำหรบัเปน็แหลง่รองรบัสนิคา้ 

และการลงทุนจากประเทศไทยในอนาคต	 ในปีที่ผ่านมา	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสพบ

หารือกับบุคคลสำคัญของประเทศเหล่านี้ในหลายโอกาส	

ไม่ว่าจะเป็นการนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทย

เยือนสโลวัก	 (๒๕	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓)	 โปแลนด	์ (๓	

กรกฎาคม	๒๕๕๓)	และมอนเตเนโกร	(๓๐	-	๓๑	สงิหาคม 

๒๕๕๓)	 รวมไปถึงให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของโรมาเนีย	 (๘	 มีนาคม	

๒๕๕๓)	 และโปแลนด์	 (๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๓)	 ในโอกาส

เดินทางเยือนประเทศไทย	 ตลอดจนพบหารือกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลิทัวเนีย	

มอนเตเนโกร	สวเีดน	ตรุกแีละอารเ์ซอรไ์บจาน ในระหวา่ง

การประชมุ	Conference	on	Interaction	and	Confidence 

Building	 Measures	 in	 Asia	 (CICA)	 ครัง้ที่	 ๓	 และ	

OSCE	 -	 CICA	 Special	 Event	 ณ	 นครอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี	(๗	-	๙	มิถุนายน	๒๕๕๓)	ซึ่งทุกประเทศ

ต่างแสดงความสนใจและตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทย	 

ในอันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง

ดา้นเศรษฐกจิและการค้าระหว่างกัน	 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือ 

ที่เป็นประโยชน์	

	 ในปี	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการต่างประเทศถือเป็น

นโยบายสำคัญในการแสวงหาและนำองค์ความรู้	 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี

เลิศ	 (best	 practices)	 ในสาขาต่าง	 ๆ	 จากภูมิภาค

ยุโรปมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ

ประเทศไทยในเวทกีารคา้โลก	 รวมทัง้สง่เสรมิใหป้ระเทศไทย

เปน็สงัคมแหง่องคค์วามรู	้ (knowledge-based	 society) 

อย่างแท้จริง		

   

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและ

สเปนร่วมลงนามแผนปฏิบัติการร่วมไทย	 -	 สเปน	 และ		 

ความตกลงว่ า ด้ วยการยก เว้ นกา รตรวจลงตราผู้ ถื อ

หนังสือเดินทางทูตไทย	-	สเปน		เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๓	

  

	 การพบหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	 ในระหว่างการเยือนสำนักงานสหภาพยุโรป	

กรุงบรัสเซลส์	ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๓	
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	 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของนโยบาย

ดังกล่าว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงได	้ 

ใช้โอกาสการเดินทางเยือนประเทศต่าง	 ๆ	 ในยุโรป		 

เพือ่เจรจาหารอืเกีย่วกบัลูท่างทีป่ระเทศไทยจะแลกเปลีย่น

ประสบการณแ์ละรบัการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นดา้นตา่ง	 ๆ 

ที่ประเทศยุโรปแต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญ	 เช่น												

๑)	ออสเตรีย	ด้านการแพทย์	 เภสัชกรรม	ฟิสิกส์	และ

เทคโนโลยชีวีภาพ	๒)	สเปน	พลงังานทดแทน	การบรหิาร    

จดัการทรพัยากรนำ้	 การตอ่เรอื	 บำรงุรกัษาและซอ่มเรอื 

การแก้ปัญหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ														

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ๓)	 เยอรมนี		

การพัฒนาประชาธิปไตยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล		 

การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	 บทบาทของมูลนิธิการเมืองในการเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของสถาบนัการเมอืง	๔)	อติาล	ีการพฒันา 

SMEs	การแปรรปูอตุสาหกรรมการเกษตร	การออกแบบ 

เศรษฐกจิสรา้งสรรค	์ พลงังานทางเลอืก	 และความรว่มมอื

กบัสถาบนั	Institute	of	Public	Administration	Centre 

of	Excellence	for	Stability	Police	Units	(CoESPU) 

ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านการรักษาสันติภาพในกรอบ

สหประชาชาติ	เป็นต้น	 	

	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวไม่จำกัด	 

อยู่เฉพาะในระดับทวิภาคีเท่านั้น	 หากแต่ยังครอบคลุม

ถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศ

อื่น	ๆ	ด้วย	 ในรอบปี	๒๕๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศได้เดินทางเยือนองค์กรระหว่างประเทศ

ทีม่ทีีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคยโุรป	 เพือ่ศกึษาลูท่างทีไ่ทยจะไดร้บั            

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 ที่แต่ละองค์กร	 

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	ดังนี้	

 ๑. องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วม

ในยโุรป	(Organization	for	Security	and	Co-operation 

in	Europe	–	OSCE)	ในประเดน็กระบวนการสรา้งความ

ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก	 การบริหารจัดการ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 และความโปร่งใสด้านการทหาร	

โดยในขณะเดียวกัน	 ฝ่ายไทยก็ได้เสนอที่จะร่วมมือกับ   

OSCE	 ในการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 การปลูกพืชทดแทนและการบริหารจัดการ

  

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เยี่ยมคาวระ	

ประธานาธิบดีมอนเตเนโกร	 ในระหว่างการเดินทางเยือน	 

มอนเตเนโกร	เมื่อวันที่	๓๐	-	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๓	

 เมือ่วนัที	่๙	มนีาคม	๒๕๕๓	นาย	Pawel	Wojciechowski 

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสาธารณรฐัโปแลนด ์

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ	 ในโอกาส

เดนิทางเยอืนประเทศไทยระหว่างวันที่	๗	–	๙	มีนาคม	๒๕๕๓	
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ชายแดน	 ซึ่งฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญ	 ภายใต้โครงการ

การนำคณะทตู	OSCE	ประจำกรงุเวยีนนา	มาศกึษาดงูาน  

มูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 จ.เชียงใหม่	

และ	 จ.เชียงราย	 เป็นปีที่	 ๒	 (ครั้งแรกจัดเมื่อวันที่		 

๒๔	-	๒๘	มกราคม	๒๕๕๓)	ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้แรก

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี	และได้กระแสตอบรับที่ดี

จากผู้เข้าร่วมโครงการด้วย			

 ๒. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาติ	 (United	 Nations	 Educational,		 

Scientific	and	Cultural	Organization	–	UNESCO)	

ในประเดน็การสง่เสรมิความเชือ่มโยงและการสรา้งความรู ้    

ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของอาเซียน			

 ๓. องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและ

การพฒันา	(Organization	for	Economic	Cooperation 

and	 Development	 –	 OECD)	 ในเรื่องการปฏิรูป	 

ระบบราชการ	 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 รวมทั้ง	 

การส่งเสริมนวัตกรรม		

 ๔. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

(International	 Atomic	 Energy	 Agency	 –	 IAEA)		 

ในประเดน็ความรว่มมอืดา้นเทคนคิในสาขาทีจ่ะเปน็ประโยชน์	 

ต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	

และเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในด้าน	 

การแพทย์	 พลังงานทดแทน	 ความปลอดภัยทางอาหาร	

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมนโยบายของไทยในการเป็นแหล่งผลิต

สินค้าและอาหารของโลก		

  ๕. องคก์ารพฒันาอตุสาหกรรมแหง่สหประชาชาติ	

(United	Nations	Industrial	Development	Organization	– 

UNIDO)	 ในประเดน็การพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับ

สิ่งแวดล้อม	(green	industry)		

 ๖. องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติ	

(Food	and	Agriculture	Organization	–	FAO)	ในประเดน็

ความรว่มมอืใต	้ –	 ใต	้ (South	 -	 South	 Cooperation)		 

ความร่วมมือไตรภาคีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และความร่วมมือด้านการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา	

รวมทั้งยังได้เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการปศุสัตว์					

ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญแก่ปากีสถานที่ ได้รับความ	 

เสียหายจากอุทกภัยด้วย		

  

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ในฐานะ

หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

ระดับรัฐมนตรีองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ	 

ในยุโรป	(Organization	for	Security	and	Co-operation	in	

Europe	 -	OSCE)	 	 เมื่อวันที่	๑๖	–	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๓		 

ณ	นครอัลมาตี	สาธารณรัฐคาซัคสถาน	

 การพบหารอืกบันายเอลมาร์	 มามมาเดยีรอฟ	 รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ ไบจาน	 วันที่	 ๗	

มิถุนายน	๒๕๕๓		
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 ๗. โครงการอาหารโลก	(World	Food	Program	– 

WFP)	 ไดเ้สนอใหไ้ทยเพิม่บทบาทในการใหค้วามชว่ยเหลอื

ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์	 การใช้สนามบิน	 

อู่ตะเภาเป็นคลังอาหารสำรองฉุกเฉินกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ	 และร่วมมือกับ	 WFP	 ในโครงการเพิ่ม

คุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร		

 ๘. องคก์ารการทอ่งเทีย่วโลกแหง่สหประชาชาติ	

(United	Nations	World	Tourism	Organization	–	UNWTO) 

ในประเด็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศ	 

ผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่แก่	 UNWTO	 และประเทศ	 

ที่สามโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนา	 

การท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ			

และสังคมให้แก่ประเทศต่าง	ๆ		

  

การส่งเสริมการติดต่อในระดับประชาชนและภาค

ประชาสังคม 

	 บทบาทของประชาชนที่มีต่องานด้านการ	 

ต่างประเทศถือเป็นประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศ							

ให้ความสำคัญอย่างสูงมาโดยตลอด	และถือเป็นหน้าที่

ของกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนการติดต่อ ในระดับประชาชนและภาค	 

ประชาสังคม	 (people-people	 contact)	 เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดี ในระดับ

ประชาชนระหว่างไทยกับภูมิภาคยุโรป			

 ในป	ี ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิ

กจิกรรมตา่ง	 ๆ เพือ่กระตุน้ความสนใจของประชาชนตอ่

ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป		 

ในหลากหลายโอกาสด้วยกัน	อาทิ		

	 -	 จัดโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้กรอบ

การหารือระหว่างศรัทธาและความเชื่อในกรอบความ

ร่วมมือของการประชุมเอเชีย-ยุโรป	 (Asia	 -	 Europe	

Meeting	Interfaith	Dialogue	–	ASEM	IFD)	ภายใต้

หวัขอ้	“Yes,	We	Believe	in	the	Interfaith	Dialogue” 

ระหว่างเดือนกันยายน	 ๒๕๕๒	 –	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างบุคคล

หรือกลุ่มคนที่มีความเชื่อและศาสนาแตกต่างกัน	 โดยม	ี 

ผู้สนใจทั้งชาวไทยและประเทศสมาชิก	 ASEM	 สนใจ	 

สง่ภาพถา่ยเขา้ประกวดเป็นจำนวนมาก	 ซึ่งชาวต่างชาติ

ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสให้เดินทางมายังประเทศไทย

เพื่อรับรางวัลและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม

และศาสนาของไทยทั้งในกรุงเทพฯ	 และจังหวัดอยุธยา	

เพื่อถ่ายภาพนำไปเผยแพร่ต่อไป		

	 -	 กิจกรรมจำลองการประชุมผู้นำ	 ASEM	 8	

เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมผู้นำ	 ASEM	 8	 โดย	 

คัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ	 และ	 

ต่างจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนผู้แทนประเทศสมาชิก

หรอืกลุม่ประเทศสมาชกิ	ASEM	 ในกจิกรรมจำลองดงักลา่ว 

เพื่อแข่งขันทักษะและการนำเสนอแนวคิดและประเด็น

หารือระหว่างผู้แข่งขันตามหัวข้อที่กำหนด	 โดยในการนี้	

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่	 ๑	 -	 ๓	 ยังจะได้มีโอกาสเดินทางไป

ทัศนศึกษาที่กรุงบรัสเซลส์อีกด้วย		

	 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมข้างต้นแล้ว		 

ในการเยือนประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคยุโรปของรัฐมนตรี						

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ยังได้ให้ความสำคัญ	 

ต่อการพบปะหารือกับบุคคลในภาควิชาการและองค์กร

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ				

นายมาร์ซิโอ	ฟาบิลลา	ลุคกา	เด	เปาลา		ผู้อำนวยการบริหาร

ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหุ้นส่วนความร่วมมือของ

องค์การการท่องเที่ยวโลก	 (United	 Nation	 World	 Tourism	

Organization:	 UNWTO)	ที่สำนักงาน	UNWTO	 ในกรุงมาดริด		

เมื่อวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๓	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

ภาคประชาสังคมของประเทศที่เยือน	 เพื่อแสวงหาลู่ทาง

ทีจ่ะเชือ่มโยงและสรา้งเครอืขา่ยรว่มมอืกบัภาคประชาสงัคม       

และสถาบันวิชาการต่าง	ๆ	ของไทย	ดังนี้	

	 -	International	Crisis	Group,	International	

Federation	of	Human	Rights	และ	Union	for	Civil	Liberty	

ในระหวา่งการเยอืนเบลเยยีม	(๒๒	-	๒๓	มถินุายน	๒๕๕๓) 

	 -	 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ในอาเซยีนและทวปียโุรป	 (ASEA	 -	 UNINET)	 ในระหวา่ง	 

การเยือนออสเตรีย	(๒๓	-	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๓)		

	 -	 มูลนิธิการเมือง	 เช่น	 Konrad	 Adenauer		 

Stiftung	 (KAS),	 Friedrich	 Naumann	 Stiftung		 

(FNS), Friedrich	Ebert	 (FES)	 และ	Heinrich	Boll	

Stiftung	 (HBS)	 ในช่วงการเยือนเยอรมนี	 (๔	 -	 ๖	

กรกฎาคม	๒๕๕๓)	

	 -	 มหาวิทยาลัยลีดส์	 ในช่วงการเยือน	 

สหราชอาณาจักร	(๒๗	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๓)	 

	 ในโอกาสดังกล่าว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศได้ขอให้องค์กรเหล่านี้ช่วยเหลือในการ	 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์	 

ให้กับองค์กรภาคประชาสังคมต่าง	 ๆ	 ของไทย	 อาทิ	

แนวทางการพัฒนาระบบรัฐสภา	 องค์การปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ	 การส่งเสริม	 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	

บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการประชาธิปไตย		 

และเสรีภาพในการแสดงความเห็นกับการเคารพสิทธิ

ส่วนบุคคล	 ตลอดจนการช่วยส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม	/	หลักสูตรไทยศึกษาในยุโรป	

๓. ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
การดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปรับปรุง 

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย  

	 ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกมคีวามเชือ่มโยง

กับประเทศไทยในทุกด้าน	 ทั้งประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	

ภูมิศาสตร์	 และการเป็นสมาชิกอาเซียนและกรอบความ

ร่วมมือในระดับภูมิภาคอื่น	 ๆ	 อีกจำนวนมาก	 จึงเป็น	 

ภูมิภาคที่มีผลประโยชน์ที่ ใกล้ชิดกับไทยอย่างมาก	 

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมจำลองการประชุมผู้นำเอเชีย	 -	 ยุโรป	 ครั้งที	่ ๘	

(ASEM	 (Asia-Europe	 Meeting)	 8	 Student	 Summit)			 

เมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	

	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 พร้อมด้วย	 นายธีรกุล	 นิยม		 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 และคณะผู้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงการต่างประเทศ	 และสมาคมมิตรภาพไทย	 -	 กัมพูชา		 

เข้าร่วมการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ	 ๖๐	 ปีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	-	กัมพูชา	
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ทั้งทางการเมือง	 ความมั่นคง	 สังคมและเศรษฐกิจ	

ประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญต่อการติดตามสถานการณ์

ทางการเมืองของไทยในปี	 ๒๕๕๓	 อย่างใกล้ชิด	

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินการในทุกวิถีทาง

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า	 วิกฤตการเมืองในไทยจะไม่

กระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกับประเทศนั้น	 ๆ	 และไม่

กระทบต่อผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง	 รวมทัง้มคีวามเขา้ใจ

ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยรักษาช่องทางติดต่อสื่อสาร	 

ที่ใกล้ชิดและเสริมสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อความ	 

ร่วมมือทวิภาคี	 ระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ให้คงอยู่

อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมุง่เนน้การมปีฏสิมัพนัธก์บัประเทศตา่ง	ๆ	

ในการส่งเสริมและรักษาความเชื่อมั่นในระดับรัฐและ

ผู้นำระดับสูง	 รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้	 

คงอยู่ในความรู้สึกและทัศนคติในระดับประชาชน		

 การดำเนนิการทีส่ำคญัของกระทรวงการตา่งประเทศ	 

ในช่วงป	ี ๒๕๕๓	 มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน	 

การเยือนระดับสูง	 และการผลักดันให้มีการจัดการ

ประชุมหารือตามกลไกทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศ	 

ในภูมิภาค	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้		

 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง 

โดยเฉพาะในระดับผู้นำและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศ	 เนื่องจากการแลกเปลี่ยนการเยือน

ระดบัสงูเปน็กลไกหลกัในการรกัษาและฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่

ของมติรประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกตอ่ประเทศไทย

ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องทั้ งในช่วงที่ เกิดวิกฤตการณ	์ 

ทางการเมืองและช่วงหลังต่อมา	 และสร้างบรรยากาศ

ความสมัพนัธท์ีร่าบรืน่ใกลช้ดิ	โดยในชว่งป	ี๒๕๕๒	-	๒๕๕๓ 

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ

ได้ไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกอืน่	ๆ	ทัง้อยา่งเปน็ทางการและเพือ่เขา้รว่ม

การประชุมสำคัญต่าง	 ๆ	 อย่างสม่ำเสมอ	 โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่นายกรฐัมนตรไีดม้โีอกาสเยอืนประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างเป็นทางการครบทั้งสี่ประเทศ	 ในขณะเดียวกัน

กระทรวงการตา่งประเทศสง่เสรมิใหม้กีารเยอืนไทยในระดบั	 

ผู้นำและรัฐมนตรี	 ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ

ประเทศเหล่านี้	การเยือนที่สำคัญ	คือ	 	

 ประเทศเพือ่นบา้นและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ืน่ ๆ  

 มาเลเซยี	 นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีา่งประเทศ

ของไทยและมาเลเซียได้มีโอกาสพบปะกันอย่างต่อเนื่อง

ในชว่งปลายป	ี๒๕๕๒	-	๒๕๕๓	นายกรฐัมนตรมีาเลเซยี

เยอืนไทยเพือ่เขา้รว่มการประชมุหารอืประจำป	ี ครัง้ที	่ ๔  

(Fourth	 Annual	 Consultation)	 และเยือนจังหวัด

นราธิวาสกับนายกรัฐมนตรี	 ระหว่างวันที่	 ๘	 -	 ๙	

ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ	 

ต่างประเทศเยือนมาเลเซีย	เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๓	

ซึ่งได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ	 

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 ผู้นำของทั้งสองประเทศ

ได้พบกันในการประชุมอาเซียนและการประชุมระดับ

ภูมิภาคอื่น	ๆ	อีกด้วย	

 ลาว	นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการตา่งประเทศ	 และนายอว้น	 พมมะจกั	 เอกอคัรราชทตู

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.	 ลาว)	 ประจำ

ประเทศไทย	 ร่วมเปิดงานฉลองครบรอบ	 ๖๐	 ปีของการ	 

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	 –	 ลาว	 ณ	 กระทรวง	 

การตา่งประเทศ		
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

การต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพบปะกัน	 

อยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	ระหวา่งการประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีน

ครั้งที่	 ๑๗	 และการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 สปป.ลาว	

เมื่อกันยายน	 ๒๕๕๓	 เป็นต้น	 ซึ่งฝ่ายไทยได้ใช้โอกาส

เหล่านี้ชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยเพื่อสร้างความ

เชือ่มัน่ตอ่ลาว	รวมทัง้ยำ้เจตนารมณค์วามรว่มมอืกบัลาว 

ในทุกด้าน	 ทั้งด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และประเด็น	

“ความเชื่อมโยง”	 (connectivity)	 ทั้งด้านเครือข่าย

คมนาคมและการติดต่อสัมพันธ์ ระดับประชาชน	 

ผ่านกิจกรรมด้านสังคมวัฒนธรรมและโครงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ต่าง	ๆ		

	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมเอกอัครราชทูต	 /		 

กงสุลใหญ่	กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน	(ด้านไทย	–	

ลาว)	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 เพื่อบูรณาการ

แนวคิดและการทำงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	

เพือ่หารอืมาตรการเสรมิสรา้งความเชือ่มัน่ของประเทศไทย

ตอ่ประเทศเพือ่นบา้น	 รวมทัง้ตดิตามสถานะความสมัพนัธ์	

และหารือประเด็นสำคัญที่จะมีผลต่อความสัมพันธ์	 

ไทย	–	ลาว	โดยมผีูเ้ขา้รว่มการประชมุประมาณ	๑๕๐	คน	

อาท	ิเอกอคัรราชทตูของไทยในประเทศเพือ่นบา้น	๔	ประเทศ 

คอื	ลาว	พมา่		เวยีดนาม	กมัพชูา	และกงสลุใหญข่องไทย

ในประเทศดงักลา่ว	และในบางเมอืงของจนีทีต่ัง้อยูใ่กลก้บั 

สปป.ลาว	 ผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดน	 และหวัหนา้กลุม่

จังหวัดชายแดน	 (ด้านไทย	–	ลาว)	๑๕	จังหวัด	 และ	

ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 กระทรวงกลาโหม	

กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงพาณชิย	์ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงอตุสาหกรรม	 สำนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ	

สำนกัขา่วกรองแหง่ชาต	ิ สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนั

และปราบปรามยาเสพติด	 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	

และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	เป็นต้น		

 กัมพูชา	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา

ในชว่งวกิฤตการเมอืงของไทยมคีวามละเอยีดออ่น	กระทรวง

การตา่งประเทศไดพ้ยายามดำเนนิการดา้นตา่ง	 ๆ	 เพือ่ให้

ความสัมพันธ์สองฝ่ายดำเนินไปได้อย่างปกติ	 และสร้าง

ความเข้าใจต่อฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง	 ๆ		 

ทีเ่กดิขึน้	 โดยพยายามรกัษาการหารอืระดบัตา่ง	 ๆ	ภายใต	้ 

	 ดร.ทองลุน	 สีสุลิด	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 สปป.	 ลาว	 เข้าเยี่ยมคารวะ

นายกรัฐมนตรี	ที่ทำเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๓	

 

	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัครมหา	

เสนาบดีเดโช	ฮุน	 เซน	นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	และการหารือ 

ข้อราชการกับนายฮอร์	 นัมฮง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา	
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กรอบทวิภาคีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภายหลังวิกฤตการเมือง	 ซึ่ ง ได้มีการพบปะหารือ	 

อย่างเป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและ

นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา	 ในเดือนกันยายน	 ๒๕๕๓		 

ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ	

สมัยที่	๖๕	ทีน่ครนวิยอรก์	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ทำให้

บรรยากาศความสัมพันธ์สองฝ่ ายอยู่บนพื้นฐาน	 

ความเชื่อมั่นระหว่างกันมากขึ้น		

 พมา่	 ไทยและพมา่มคีวามเชือ่มโยงกนัหลายดา้น 

โดยเฉพาะกรอบความรว่มมอืตามแนวชายแดน	 สถานการณ์

การเมืองไทยมิได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์สองฝ่าย	

และกระทรวงการต่างประเทศได้ผลักดันกลไกการหารือ

ทวิภาคีกรอบต่าง	 ๆ	 ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง	 และ	 

สนบัสนนุให้มีการเยือนระดับสูงของทั้งสองฝ่าย	 ซึ่งเมื่อ

วันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 นายกรัฐมนตรีไปเยือนพม่า

อยา่งเปน็ทางการ	 โดยเปน็การเยอืนพมา่อยา่งเปน็ทางการ

ครัง้แรกของนายกรฐัมนตรอีภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	

 นอกจากนี	้เมือ่วนัที	่๒๒	-	๒๓	ตลุาคม	๒๕๕๓ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศได้เดินทางเยือน

จังหวัดตาก	 เพื่อพบหารือกับแม่ทัพภาค	๓	ผูว้า่ราชการ

จงัหวดัชายแดน	 ดา้นไทย	 -	 พมา่	 และผูแ้ทนหน่วยงาน	 

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อกระชับการประสานงานระหว่าง

กระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยราชการในพื้นที่		 

ทัง้ในเรือ่งการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร	 และการรว่มกนั

แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ		 

อีกทั้งยังได้เยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัย	 

การสู้รบจากพม่า	 บ้านแม่หละ	 อำเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก	 และได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยราชการ	

องคก์รพัฒนาเอกชนในพื้นที่	 และคณะกรรมการบริหาร

พื้ นที่ พักพิ ง เพื่ อขอรับฟังข้อคิดเห็นและอุปสรรค	 

ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบ		 

โดยเฉพาะประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม	 การศกึษา	 สาธารณสขุ

และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผู้หนีภัยการสู้รบสามารถเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและสามารถมีส่วนร่วม	 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		

 เวยีดนาม	ทำหนา้ทีเ่ปน็ประธานอาเซยีนในป	ี๒๕๕๓ 

จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจแก่

ประเทศสมาชิก	ทั้งนี้	นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสชี้แจงเกี่ยวกับ

สถานการณ์การเมืองไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่าง	 ๆ	

เช่น	 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๑๗	

หรือการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ	เมื่อพฤษภาคม	๒๕๕๓	

 อนิโดนเีซยี	ในป	ี๒๕๕๒	รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การตา่งประเทศไดเ้ยอืนอนิโดนเีซยี	ระหวา่ง	วนัที	่๑๐	- 

๑๑	กมุภาพนัธ	์เพือ่เตรยีมการสำหรบัการเยอืนอินโดนีเซีย

อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี	 และเพื่อติดตาม

ความคืบหน้าตามผลการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็น

ทางการของนายกรัฐมนตรี	 โดยเฉพาะความร่วมมือ	 

ด้านประมงระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย	 และชี้แจง	 

ถงึสถานการณ์การเมืองไทย	 และนายกรัฐมนตรีได้เยือน

อินโดนีเซีย	เมือ่วนัที	่๒๐	-	๒๑	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๒	และ

ในป	ี ๒๕๕๓ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศได้

เยือนอินโดนีเซียในหลายโอกาส	 ตลอดจนพบปะกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย	 
 

	 เมื่อวันที่	๒๒	-	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๓	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้เดินทางเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราว	

สำหรับผู้หนีภัยการสู้ รบจากพม่า	 บ้านแม่หละ	 อำเภอ

ท่าสองยาง	จังหวัดตาก		
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

ในการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง	 โดยได้เยือน

อินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	๑๔	–	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓ 

เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประมง	 ระหว่างวันที	่

๒๘	 –	 ๒๙	 เมษายน ๒๕๕๓	 เพื่อชี้ แจงเกี่ยวกับ

สถานการณก์ารเมอืงไทย	ระหวา่งวนัที	่๓	–	๔	สงิหาคม	

เพื่อเข้าร่วมการประชุม	 Special Ministerial	 Meeting		 

for	 the	 MDGs	 Review	 in	 the	 Asia	 and	 Pacific	 :		 

Run	up	to	๒๐๑๕	และระหว่างวันที่	๑	–	๒	กันยายน	

๒๕๕๓	 เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม	 

ไทย	–	อินโดนีเซีย	ครั้งที่	๗		

 นอกจากนี	้ ในช่วงป	ี ๒๕๕๒	 -	 ๒๕๕๓	 นายก

ไดเ้ยอืนอยา่งเปน็ทางการและพบปะหารอืกบัผูน้ำประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น	 ๆ	ครบ

ทั้งหมดในโอกาสต่าง	 ๆ	 กล่าวคือ	 การเยือนฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๒	 การเยือนสิงคโปร์เมื่อ	

๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๒	และบรูไนดารุสซาลาม	 เมื่อวันที่	

๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	 ตามลำดับ	 ซึ่งการพบปะระดับสูง

เหล่านี้ ได้ช่วยปูทางสร้างความคุ้นเคยในระดับผู้นำ		 

และมีท่าทีเข้าใจต่อต่อภาวะการเมืองของไทยและ	 

ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทย	 รวมทั้งความพร้อมที่จะ	 

สานต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านเหล่านี้	 

ให้ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องแม้ไทยจะมีวิกฤตการเมือง	 

ภายในประเทศ		

 ประเทศหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก 

 ญีปุ่น่	 วกิฤตการเมอืงภายในของไทยมผีลกระทบ

ต่อญี่ปุ่นหลายด้าน	 เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าและ

นักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยและมีชาวญี่ปุ่นพำนัก	 

ในประเทศไทยจำนวนมาก	 กระทรวงการต่างประเทศ	 

จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับทุกภาคส่วนของ

ญีปุ่น่ผา่นทัง้ภาครฐั	และเอกชน	โดยการใหข้อ้มลู	ขา่วสาร

อย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์	โดยในเดือนเมษายน	๒๕๕๓	

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายกรณ์	 จาติกวณิช	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	เป็นผู้แทนเข้าร่วมการ

ประชุม	 Nikke i	 Internat ional	 Conference		 

ณ	 กรุงโตเกียว	 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง	 

การเมืองของไทย	 และสร้างความมั่นใจต่อนโยบายการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล	 และล่าสุด	 นายกรัฐมนตรีได้

เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่เมืองโยโกฮามา	

เมื่อพฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสดังกล่าว

พบปะผู้นำ	 ผู้แทนภาครัฐ	 และนักธุรกิจญี่ปุ่นในโอกาส

ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ได้เดินทาง

ไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม

ไทย	-	อินโดนีเซีย	ครั้งที่	๗	(The	7th	Meeting	of	the	Joint	

Commission	 between	 Thailand	 and	 Indonesia)	 ครั้งที่	 ๗	

เมื่อวันที่	๑	-	๒	กันยายน	๒๕๕๓	ที่บาหลี 

	 นายคัทสึยะ	 โอคาดะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี	 ระหว่าง

การเดินทางเยือนไทย	(working	visit)	เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	

๒๕๕๓	ณ	ทำเนียบรัฐบาล	
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สถานการณ์ทางการเมืองของไทย	และนโยบายการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ	เพื่อกระตุ้นการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย	ในขณะ

เดียวกัน	 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศญีปุ่น่	 

ได้เยือนไทยในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๓	 หลังจาก

วิกฤตการณ์ทางการเมือง	 ซึ่งนับเป็นการเยือนไทย	 

ครั้งแรกในรอบ	 ๕	 ปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

การต่างประเทศญี่ปุ่น	โดยแสดงความพร้อมเป็นหุ้นส่วน

ด้านการพัฒนากับไทย	

 จนี	ในชว่งวกิฤตทางการเมอืงของไทย	ความสมัพนัธ์

ไทย	-	จนี	ยงัคงดำเนนิไปอยา่งราบรืน่	อกีทัง้ในป	ี๒๕๕๓ 

เปน็ปแีหง่การฉลองการครบรอบ	๓๕	ปขีองการสถาปนา

ความสัมพันธ์	 ไทย	 -	 จีน	 กระทรวงการต่างประเทศ	 

ไดส้นบัสนนุการจดักจิกรรมตา่ง	ๆ	เพือ่เผยแพรภ่าพลกัษณ์

ประเทศไทยในประเทศจีน	 ผ่านการจัดกิจกรรมฉลอง

ความสมัพนัธฯ์	การจดัสมัมนา	“ความสมัพนัธ	์ไทย	-	จนี 

ครบรอบ	๓๕	ปี	:	อดีต	ปัจจุบัน	อนาคต”	และการจัด

เทศกาลไทยในเมืองต่าง	 ๆ	 ของจีน	 ตลอดจนผลักดัน	 

ให้มีการแลกเปลี่ยนเยือนในระดับสูงของฝ่ายไทยและจีน

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มีความ	 

ใกล้ชิดและมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกันซึ่งไทยได้ใช้

โอกาสเหล่านี้ชี้แจงพัฒนาการและมาตรการแก้ไขปัญหา

ทางการเมอืงและนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ

เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่จีนในเรื่องลู่ทางการค้า	การลงทุน	

ตลอดจนการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย		

	 ในปี	 ๒๕๕๓	 นายกรัฐมนตรีได้ ไปเยือนจีน	 

ถึง	๒	ครั้ง	คือ	 เยือนนครเซี่ยงไฮ้	 เพื่อเป็นประธานงาน	 

วนัประจำชาต	ิศาลาไทยในงาน	Shanghai	Expo	๒๐๑๐ 

เมื่อวันที่	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 และเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬา

เอเชยีนเกมสก์วา่งโจว	เมือ่วนัที	่๑๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๓ 

โดยไดใ้ชโ้อกาสดงักลา่วหารอืทวภิาคกีบันายเวนิ	 เจยีเปา่ 

นายกรัฐมนตรีจีน	 เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านต่าง	 ๆ	

โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งนายกรัฐมนตรีสองฝ่าย	 

ได้เห็นพ้องให้จัดประชุม	 JC	 เศรษฐกิจไทย	 -	 จีน		 

ครั้ งที่	 ๓	 นอกจากนี้	 รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง	 

การต่างประเทศได้ไปเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมงานฉลอง

ความสัมพันธ์ฯ	 ที่กรุงปักกิ่ง	 เมื่อวันที่	 ๑	 กรกฎาคม	

๒๕๕๓	และเยือนจีนในโอกาสต่าง	ๆ	รวม	๕	ครั้ง	

	 สำหรับการเยือนไทยของฝ่ายจีน	 ในปี	 ๒๕๕๓	

นายห	ู เจิ้งเยว	่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเป็น

ประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในจีน	

รวมทั้งเยี่ยมชมงาน	 Shanghai	 World	 Expo	 2010	 และ	 

พบกับนักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้		

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 และนายกร	

ทัพพะรังสี	 นายกสมาคมมิตรภาพไทย	 -	 จีน	 ร่วมงาน	 

ฉลองครบรอบ	 ๓๕	 ปี	 ความสัมพันธ์ไทย	 -	 จีน	 ที่กรุงปักกิ่ง	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

การตา่งประเทศจนีได้เยือนไทยถึง	 ๒	 ครั้ง	 คือ	 ระหว่าง	 

วนัที	่๗	–	๘	มนีาคม	๒๕๕๓	และระหวา่งวนัที	่๑๑	-	๑๓ 

ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 เพือ่หารอืขอ้ราชการในระดบัเจา้หนา้ที่

อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่าย		 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่จีนให้ความสำคัญและต้องการ

ดำเนินความสัมพันธ์ที่ เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 

กับไทย	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้นำจีนทั้งจากส่วนกลางและ

ท้องถิ่นจำนวนมากเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่อง	 ล่าสุด	 นายอู๋	 ปางกั๋ว	 ประธานสภาประชาชน

แห่งชาติจีนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ	 ในฐานะ

แขกของรัฐสภา	 ระหว่างวันที่	 ๑๐	 -	 ๑๓	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๓		

 การผลักดันให้มีการจัดการประชุมหารือตาม

กลไกทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค                 

	 เพื่อรักษาช่องทางการดำเนินความสัมพันธ์	 

สองฝา่ยกบัประเทศเพือ่นบา้นและประเทศทีม่ผีลประโยชน์	 

ที่สำคัญต่อไทยให้ดำเนินต่อไปเช่นตามปกติแม้ในช่วงที่

ไทยกำลังฝ่าวิกฤตทางการเมือง	 โดยเฉพาะกับประเทศ	 

ที่มีนัยสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจกับไทยที่สำคัญ

คือ	 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย	 -	 อินโดนีเซีย	

ครัง้ที	่ ๗	 ในเดอืนกนัยายน	 ๒๕๕๓	 คณะกรรมาธกิารรว่ม

ไทย	-	ลาว	 เมื่อตุลาคม	๒๕๕๓	การประชุม	Political	

Consultation	 Group	 ไทย	 -	 เวียดนาม	 เมื่อมีนาคม	

๒๕๕๓	การประชมุแลกเปลีย่นหนว่ยงานราชการพลเรอืน 

ระหวา่งไทย	-	สงิคโปร	์ในเดอืนตลุาคม	๒๕๕๓	การประชมุ 

Policy	Consultation	ไทย	-	สาธารณรฐัเกาหล	ีในเดอืน

มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 การประชุมโครงการแลกเปลี่ยน

ระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร	์ ครั้งที	่ ๙		 

ในเดอืนตุลาคม	 ๒๕๕๒	 ที่สิงคโปร์	 โครงการแลกเปลี่ยน

การเยือนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง	 

การตา่งประเทศไทยกบัสงิคโปร	์(Thailand	-	Singapore 

Exchange	Program	–	TSEP)	ในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๓ 

การประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือไทย	 –	 มณฑล

 เมือ่วนัที	่๑๖	มถินุายน	๒๕๕๓	นายอภชิาต	ิชนิวรรโณ 

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการทวิภาคี	 ในฐานะ

ประธานคณะผู้แทนไทย	 ได้หารือกับนายอี	 ยอง-จุน	 รองปลัด

กระทรวงการต่างประเทศและการค้าสาธารณรัฐเกาหลี		 

ในการประชุม	Policy	Consultation	ครั้งที่	๑	ระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐเกาหลี	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	

	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการตา่งประเทศเปน็ประธานรว่มกบัรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 ในการประชุม	 

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ	 (JC)	 ไทย	 -	 ลาว		 

ครัง้ที	่๑๖  
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กวางตุ้ง	 ครั้งที่	 ๑	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	

และการประชุมทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคง	

ประจำปี	ไทย	-	ญี่ปุ่น	ในเดือนกันยายน	๒๕๕๓		

 การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกส่วนมาก	 

เป็นคู่ค้าที่สำคัญ	 เป็นตลาดสินค้า	 การลงทุน	 และ	 

นกัทอ่งเทีย่วเนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร	

และการคมนาคม	 เชน่	 ประเทศเพือ่นบา้น	 ทีม่พีรมแดน

ตดิตอ่กัน	 และเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทย	 เช่น	 ญี่ปุ่น	

เกาหลีใต้	 และจนี	 ในป	ี๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ		 

ในต่างประเทศที่จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ประเทศเหล่านี้ว่าการเมืองในไทยจะไม่กระทบต่อ	 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบที่จะมีต่อ

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนกัทอ่งทีย่วทีจ่ะเดนิทางมาไทย

ในระยะยาวกจิกรรมสำคญัที่ได้จัดทำ	เช่น	

 ๑. การมผีูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุระดบัภมูภิาค

ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ	 เช่น	 กับประเทศญี่ปุ่น	 นายก

รฐัมนตรไีดเ้ขา้รว่มการประชมุสดุยอดอาเซยีนกบัประเทศ

คู่ขนาน	 ครั้งที	่ ๑๗	 (ตุลาคม	 ๒๕๕๓)	 และการประชุม	 

สุดยอดแม่โขง	 -	 ญี่ปุ่น	 ครั้งที่	 ๒	 (ตุลาคม	 ๒๕๕๓)		 

ณ	กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

 ๒. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย  

ผา่นระบบสารสนเทศ	 โดยสนับสนุนการดำเนินโครงการ	

Business	Information	Center	ของสถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสุลใหญ่ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะประเทศที่มี	 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำคัญกับไทย	 ได้แก่	 จีน	

ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 เวียดนาม	 ซึ่งเป็นช่องทาง	 

ทีส่ำคญัทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัภาคเอกชนของประเทศไทย

กับประเทศนั้น	 ๆ	 และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สถานการณ์การเมืองไทยและนโยบายทางการเมืองและ

เศรษฐกิจต่าง	 ๆ	 ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลไทยในการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ	และส่งเสริมการค้า	การลงทุนกับต่างประเทศ

ในหมูภ่าคเอกชนของประเทศทีเ่ปน็ตลาดสนิคา้	 นกัลงทนุ 

และนักท่องเที่ยว	 และกระตุ้นการเดินทางมาท่องเที่ยว	

ประเทศไทย			

 ๓. การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการติดต่อระหว่าง

หน่วยงานทางเศรษฐกิจและภาคเอกชนของไทยกับ

ประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค	 เพื่อรักษาและขยายโอกาส	 

ทางเศรษฐกิจของไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	เช่น		

	 -		ประธานผู้แทนการค้าไทยได้นำคณะนักธุรกิจ

จำนวน	๑๕๐	คน	 เยอืนมาเลเซยี	 เมือ่วนัที	่ ๒๗	-	๓๐ 

มีนาคม	 ๒๕๕๓	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า

และการลงทนุระหวา่งกนั	ตามผลการหารอืประจำป	ีครัง้ที่	

๔	 ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	 

เมื่อวันที่	๘	ธันวาคม	๒๕๕๒			

 -	 	 สนบัสนนุการดำเนนิการของกระทรวงพาณชิย์

ในการจัดการประชุม	Lima	-	Dasar	Summit	ครั้งที่	๑	

ระหว่างวันที่	 ๒๑-๒๔	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 เพื่อส่งเสริม

ความรว่มมอืดา้นการคา้และการลงทนุระหวา่ง	 ๕	 จังหวัด	 

ชายแดนภาคใต้กับ	 ๕	 รัฐทางเหนือของมาเลเซียใน	 ๕	

สาขา	ไดแ้ก	่การคา้	การลงทนุ	การทอ่งเทีย่ว	และการศกึษา 

โลจิสติกส์	 และอุตสาหกรรมฮาลาล	 โดยให้ภาคเอกชน

เป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ		

 -		สนบัสนนุการจดัการประชมุคณะกรรมการรว่ม

ระดบัรฐัมนตรวีา่ดว้ยความรว่มมอืดา้น	 วทิยาศาสตรแ์ละ

วชิาการครัง้ที	่๑๙	ทีน่ครกวา่งโจว	สาธารณรฐัประชาชนจนี 

วันที่	๘	–	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือ  

ที่เป็นประโยชน์	

	 ในท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง	 กระทรวง	 

การตา่งประเทศยงัคงดำเนนินโยบายการใหค้วามชว่ยเหลือ

และความร่วมมือกับประเทศต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะประเทศ

เพื่อนบ้าน	 ซึ่งมีโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	 

ในระยะยาวต่าง	 ๆ	 จำนวนมาก	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การส่งเสริมความเชื่อมั่นและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพและ

ความเจริญของทั้งภูมิภาค	 เพื่อสะท้อนถึงความต่อเนื่อง
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

ของนโยบายและยืนยันเสถียรภาพของรัฐบาลไทย		 

ในขณะเดยีวกนั	 กไ็ดส้ง่เสรมิใหม้กีารพฒันาความรว่มมอื	 

ในสาขาที่เป็นประโยชน์กับประเทศที่มีความก้าวหน้า

ทาง เทค โน โลยี และนวั ตกรรม	 เพื่ อ เ สริ มสร้ า ง	 

ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์	

เพื่อการพัฒนาของประเทศในระยะยาว	 กิจกรรม	 

ที่สำคัญในช่วงปี	๒๕๕๓	เช่น		

 ๑. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ

สาขาที่ไทยมีความพร้อม	ที่สำคัญ	คือ	

	 -	 	 การสนับสนุนประเทศลาวภายใต้กิจกรรม

และโครงการความรว่มมอืตา่ง	 ๆ	 โดยเฉพาะดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานและสาธารณูปโภค	 สาธารณสุข	 และการศึกษา	

ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่	 เช่น	

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างจากสะพานมิตรภาพแห่งที่	๑	

ถึงสามแยกจินายโม้	มูลค่า	๓๕	ล้านบาท	การก่อสร้าง

และติดตั้งอุปกรณ์อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ่อแก้ว	

มูลค่า	 ๓๕	 ล้านบาท	 การมอบเงินสนับสนุนการสร้าง

อาคารเรียนภายใต้ โครงการโรง เรียนเพื่ อนมิตร		 

ซึ่งดำเนินการติดต่อมาแล้วเป็นปีที่	 ๔	 โดยในปี	 ๒๕๕๓	

ได้มอบแก่ โรงเรียนเทคนิคสะหวันนะเขต	 รวมทั้ง	 

จดัโครงการทนัตกรรมพระราชทาน	ณ	แขวงสะหวนันะเขต	

 -	 	 การใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแกจ่งัหวดั

อาเจห์ อินโดนีเซีย	 โดยกระทรวงการต่างประเทศ	 

ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมูลนิธ	ิ 

แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ระยะเวลา	 ๕	 ป	ี

จำนวน	 ๓	 โครงการ	 ได้แก	่ โครงการเตรียมความพร้อม

ด้านมาลาเรีย โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งศูนย์ผลิต	 

ขาเทยีม	 และโครงการให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัด	 

อาเจห	์ภายใตโ้ครงการศูนย์การพัฒนาชนบทยั่งยืน			

	 -	 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่	 

ติมอร์ – เลสเต	 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย	 

ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ	 ใน	 ๓	 สาขา	 คอื	

พลังงาน	 การเกษตร	 และสาธารณสุข	 โดยล่าสุด		 

ทัง้สองฝา่ยไดก้ำหนดกรอบแผนความรว่มมอืทางวชิาการ 

๓	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 (ปี	 ๒๕๕๓	 –	 ๒๕๕๕)	 เพื่อจัดทำ

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 

เพื่อนำไปเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

ด้วยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร	 

ไปสำรวจข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแผน	 และจัดทำหมู่บ้าน

ต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้าน	 

ในกรุงดิลี	 (Dili)	จังหวัดบาเกา	(ฺBaucau)	และจังหวัด

อะลิว	(Alieu)	แห่งละ	๒	หมู่บ้าน	ฯลฯ	

 ๒. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ  

ร่วมมือที่เป็นประโยชน์	 โดยส่วนมากเป็นการพัฒนา

ความร่วมมือ	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 นวัตกรรม		 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันกับ

ประเทศที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาการในด้านนี้	 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	 เชน่	จดักจิกรรมการประชมุ	 / 

สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	 และ	 

ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภาควิชาการ	 รวมทั้ง	 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	 และสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทย	 ภายใต้หลากหลาย

หัวข้อที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ไทย

ตอ้งการจะผลกัดนั	 อาท	ิ เรือ่งความปลอดภยัทางอาหาร 

สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจสีเขียว	และเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	

การส่งเสริมการติดต่อในระดับประชาชนและภาค

ประชาสังคม 

	 ในการรักษาและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไทยในช่วง

วกิฤตและหลงัวกิฤตทางการเมอืง	กระทรวงการตา่งประเทศ

ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจ	 และสร้าง

ร ากฐ านคว ามสั มพั น ธ์ ใ น ร ะดั บป ร ะช าชนและ	 

ภาคประชาสงัคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและ	 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มี

ความผกูพนัใกลช้ดิกบัไทยทัง้ดา้นภมูศิาสตร	์ประวตัศิาสตร ์

และวฒันธรรมสงัคม	 และมคีวามเชือ่มโยงกนัภายใตก้รอบ

ความร่วมมือต่าง	 ๆ	 เพื่อรักษาทัศนคติและภาพลักษณ์

เชิงบวกของไทยให้คงอยู่ในหมู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	 เพื่อให้บรรยากาศความร่วมมือและการติดต่อ

ไปมาหาสู่ ในระดับประชาชนคงอยู่อย่างต่อเนื่ อง	 

การดำเนินการสำคัญในมิตินี้	คือ	
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 ๑. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่

ภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ	 โดยในปี	 ๒๕๕๓	

กระทรวงการตา่งประเทศไดมุ้ง่เนน้ความสำคญัของการดำเนนิ

กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

ในการจัดเทศกาลไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง	 ๆ		 

ในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 ซึ่งส่วนมาก	 

มีความสำคัญต่อไทยทั้งด้านการเมือง	การค้า	การลงทุน	

และการทอ่งเทีย่ว	 โดยใชโ้อกาสเหลา่นีจ้ดักจิกรรมเผยแพร่

วัฒนธรรม	 สินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย		 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลประเทศไทย	

เพื่อรักษาทัศนคติที่ดีและภาพลักษณ์ของประเทศใน

ระดบัของประชาชนของประเทศเหลา่นีท้ีม่ตีอ่ประเทศไทย

ให้คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วง

วิกฤตทางการเมืองก็ตาม	 ทั้งนี้	 ประเทศที่ได้ดำเนิน

กิจกรรมดังกล่าวและได้รับผลในเชิงบวกอย่างกว้างขวาง	

เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐ

เกาหลี	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	

 ๒. การจัดกิจกรรมในระดับประชาชน เยาวชน

และการศึกษา	 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและความรู้จัก

เขา้ใจเกีย่วกบัประเทศไทยในระดบัรากฐาน	 อนัเปน็พืน้ฐาน

สำคัญสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่าง

ไทยกับประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคในระยะยาว	 กิจกรรม	 

ที่สำคัญ	เช่น		

	 -	 การสนับสนุนการตั้งมุมหนังสือไทยและ

อุปกรณ์สารสนเทศในหอสมุดแห่งชาติและหอสมุดกลาง

ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาว	

	 -	 การบริจาคเงินสนับสนุนพม่าในโครงการ	 

ด้านการศึกษาและการทำนุบำรุงพุทธศาสนา	โดยเฉพาะ

ผ่านการดำเนินการในระดับพื้นที่	 เช่น	 การสนับสนุน

มหาวทิยาลยันเรศวรเพือ่ฝกึอบรมลา่มภาษาไทย	 -	พมา่ 

และการบริจาคแก่วัดและสมาคมพุทธศาสนาต่าง	 ๆ		 

ในพม่าอย่างต่อเนื่อง	

 -	 การจดักจิกรรมนำเยาวชนไทยเยอืนเวยีดนาม 

เมื่อกรกฎาคม	๒๕๕๓	

 -	การสนบัสนนุกจิกรรรมของมหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ 

ในประเทศจีนที่มีการเรียนการสอนภาษาไทย			

	 -	 การสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี

โครงการไทยศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี	

	 -	 การเยือนไทยของคณะสื่อมวลชนกัมพูชา	

เมื่อวันที่	๑๗	-	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๓	และการเยือนไทย

ของนายเขียว	 กัญญาฤทธิ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 

ข่าวสารกัมพูชาและโฆษกรัฐบาลกัมพูชา	 เมื่อวันที่		 

๑๘	-	๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๓	ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจาก

การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรี

กัมพูชา	ที่นครนิวยอร์ก	

	 -	 การทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 ณ	

วดัสวายปอแปร	์กรงุพนมเปญ	เมือ่วนัที	่๑๙	พฤศจกิายน 

๒๕๕๓	 โดยนายกสมาคมมิตรภาพไทย	 –	 กัมพูชา	 

เป็นหัวหน้าคณะและเป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญ

ผ้าพระกฐิน	

	 เมื่อวันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๓	คณะสื่อมวลชนกัมพูชา	

๑๒	คน	เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	

ณ	รัฐสภา	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

	 -	 การจัดแสดงดนตรีร่วมสมัยระหว่างนักร้อง

ไทยและกัมพูชา	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓		 

ที่กรุงเทพฯ																							

	 -	 รัฐบาลไทยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ	 จำนวน	

๓๐,๐๐๐	 ดอลลาร์สหรัฐ	 ให้กับรัฐบาลกัมพูชา	 เพื่อให้

ความชว่ยเหลอืแกค่รอบครวัผูเ้สยีชวีติและผูไ้ดร้บับาดเจบ็

จากเหตุการณ์ประชาชนกัมพูชาเหยียบกันตายที่บริเวณ

สะพานเกาะเพชร	 กรงุพนมเปญ	 ในเทศกาลนำ้	 ซึง่จดัขึน้	 

ในกรงุพนมเปญ	นอกจากนี	้สมาคมมติรภาพไทย	–	กมัพชูา 

ได้เปิดรับการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชา	 

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย	

 ๓. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ

หน่วยงานรัฐและภาคการเมือง	 เพื่อให้เกิดการติดต่อ

ประสานงานและพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่

หน่วยงานรัฐและองค์กรการเมือง	 เช่น	 การเยือนและ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการต่าง	 ๆ	 และหน่วยงาน

ของรัฐ	 โดยประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูต	 และ

สถานกงสุลใหญ่อย่างสม่ำเสมอ	

 

๔. ภูมิภาคเอเชียใต้  
ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย 

	 แม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาความวุ่นวาย

ทางการเมอืงภายในประเทศในชว่งครึง่แรกของป	ี ๒๕๕๓ 

แต่มิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ได้แสดงความเข้าใจ

กับปัญหาการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นและยังคงมี

ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	 ไม่มีประเทศใดที่ออก

ประกาศห้ามคนชาติของตนเดินทางมาประเทศไทย					

ซึง่เปน็ผลมาจากการดำเนนิการของสถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสลุใหญข่องไทยทีไ่ดช้ีแ้จงและสรา้งความเข้าใจ

ที่ถูกต้องกับภาครัฐบาลและเอกชนของทุกประเทศ		

 ในชว่งครึง่หลงัของป	ี๒๕๕๓	สถานเอกอคัรราชทตู

และสถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใต้ได้ดำเนินการ	 

เชิงรุกโดยจัดกิจกรรม	 “Destination	 Thailand”	 เพื่อ

ฟื้นฟูภาพลักษณ์และเผยแพร่ความเป็นไทยและส่งเสริม

ความรว่มมอืดา้นการคา้การลงทนุระหวา่งกนั	 ซึง่ไดร้บัการ

ตอบรบัเปน็อยา่งด	ี มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มงานในแตล่ะ

เมอืงนบัหมืน่คน	 นกัทอ่งเทีย่วชาวเอเชยีใตใ้หค้วามสนใจ

เดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	

	 ในขณะเดียวกัน	 เอกอัครราชทูตของไทยชี้แจง

สรา้งความเขา้ใจเกีย่วสถานการณก์ารเมอืงภายในของไทย

และได้รับการตอบสนองอย่างดีจากประเทศในภูมิภาค

แอฟริกาที่สำคัญ	 ๆ	 อาทิ	 แอฟริกาใต้	 เคนยา	 เซเนกัล	

ไนจีเรีย	บูร์กินาฟาโซ	ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินการของ

รฐับาลไทยในการหาทางออกทีย่ัง่ยนืของการเมอืงภายใน

ของไทยและแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศ

ไทย	 นอกจากนี	้ ประเทศแอฟรกิายงัใหก้ารสนับสนุนไทย

ให้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

ของสหประชาชาติวาระ	ปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	ด้วย	

 นอกจากนี	้กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดด้ำเนนิ

มาตรการตา่ง	ๆ	เพือ่เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีองประเทศ 

โดยผ่านการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบ

ความรว่มมอืเอเชยี	-	ตะวนัออกกลาง	ครัง้ที	่๓	(AMED	III) 

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

และการสนับสนุนกิจการฮัจย์	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้		

 การเป็นเจ้าภาพประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบ

ความร่วมมือเอเชีย - ตะวันออกกลาง ครั้งที่ ๓      

(AMED III) 

	 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ

รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย	 -	 ตะวันออกกลาง		 

ครัง้ที	่ ๓	 	 	 (Third	 Asia	 -	 Middle	 East	 Dialogue	

Ministerial	 Meeting	 :	 AMED	 III)	 ที่กรุงเทพฯ		 

เมือ่วนัที	่ ๑๔	 -	 ๑๖	 ธนัวาคม	 ๒๕๕๓	 แสดงให้เห็นถึง	 

ความมั่นใจของนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

ประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ	 (Gulf	 Cooperation	

Council	 :	 GCC)	 ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองและ	 

ด้านเศรษฐกิจของไทย	 และกระทรวงการต่างประเทศ	 

ได้ใช้เวทีการประชุม	AMED	ผลักดันผลประโยชนข์องไทย

ในตะวันออกกลาง	 ได้แก	่ ความมั่นคงด้านอาหาร		 

การส่งออกสินค้าเกษตร	การลงทุนร่วมภาคอตุสาหกรรม
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อาหารและเกษตร ธุรกิจก่อสร้างและออกแบบ และ  

การคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของแรงงานไทย 

 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ในป ี๒๕๕๓ กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิการ

ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

และความรว่มมอืกบัองคก์รมสุลมิระหวา่งประเทศ โดยใช ้

“ยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม” เพื่อทำให้มิตรประเทศ

ในกลุม่ประเทศอสิลามมคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและสนบัสนนุ

แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 

ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มการประชมุองคก์ารการประชมุอสิลาม 

หรอื OIC ในฐานะประเทศผูส้งัเกตการณต์ัง้แตป่ ี ๒๕๔๙ 

เนือ่งจากเปน็เวทซีึง่มคีวามสำคญัในการสรา้งความเขา้ใจ

กับกลุ่มประเทศอิสลามเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้ OIC สนับสนุนการดำเนิน

การของไทย ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของไทย 

ไม่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดน และไม่แสดงบทบาท

ที่เป็นผลกระทบในทางลบต่อไทย เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

ได้เข้าร่วมประชุมองค์การการประชุมอิสลาม หรือ OIC 

ครั้งที่ ๓๗ ที่ประเทศทาจิกิสถาน และสามารถทำให้  

ข้อมติหรือเอกสารการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไทยของ 

OIC ไม่มีผลเสียต่อไทย และ OIC มีความเข้าใจในการ

แก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย   

 กระทรวงการตา่งประเทศเลง็เหน็ถงึความสำคญั

ของมิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเป็นสื่อ

เชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มประเทศมุสลิมในระดับประชาชน

อกีทางหนึง่ จงึไดข้ยายความรว่มมอืกบั OIC ในดา้นตา่ง ๆ 

อาทิ องค์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้เชิญ

ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมอิสลาม (Islamic Educational, Scientific 

and Cultural Organization – ISESCO) ซึ่งเป็น

องคก์รชำนญัพเิศษของ OIC เยอืนไทยระหวา่งวนัที ่๑ - 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อพบหารือกับรัฐมนตรี         

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม และเดินทางเยี่ยมชมสถานศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี เป็นต้น 

 การสนับสนุนกิจการฮัจย์

 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ดว้ยความสะดวก ปลอดภยั มหีลกัประกนัในการเดนิทาง 

และประกอบพิธีได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

ตลอดจนอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่  

ผู้ แสวงบุญระหว่างการประกอบพิธี จึ ง ได้จัดตั้ ง

สำนักงานกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ที่เมืองมักกะห์และเมือง

มาดีนะห์ ซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้เกิดการประสานงาน

และบริการและช่วยเหลือผู้แสวงบุญมีลักษณะการให้

บรกิาร ณ จดุเดยีว (One - Stop Service) เพือ่อำนวย

 เมือ่วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกรอบความ

ร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง ครั้งที่ ๓ หรือ The 3rd Asia -

Middle East Dialogue (AMED III) และได้กล่าวสุนทรพจน์

เปิดการประชุมฯ เน้นย้ำความจำเป็นที่ภูมิภาคเอเชียและ

ตะวันออกกลางจะต้องร่วมมือกันมากขึ้น 
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

ความสะดวกผูแ้สวงบญุฮจัยใ์นชว่งพธิ	ี และดแูลผูแ้สวงบญุ

อุมเราะห์	 (ฮัจย์เล็ก)	 ตลอดทั้งปี	 โดยจัดส่งข้าราชการ

มุสลิมไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่	 

ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีด้วย	

การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเชิงรุก

โดยสง่คณะผูแ้ทนระดบัสงูจากภาครฐัและเอกชนของไทย

เยอืนประเทศภมูภิาคเอเชยีใต	้ เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอื

ด้านเศรษฐกิจ	 การค้าและการลงทุน	 ประธานผู้แทน	 

การค้าไทยเดินทางเยือนศรีลังกาซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟู

ประเทศหลังจากปัญหาความไม่สงบในประเทศยุติลง	

เพื่อสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย	 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบสาธารณูปโภค	 การก่อสร้างที่พักอาศัย	 ฯลฯ		 

การจัดให้คณะนักธุรกิจเนปาลจากสภาหอการค้าและ

อุตสาหกรรมเนปาล	 -	 ไทยมาเยือนไทย	 เมื่อเดือน

กันยายน	 ๒๕๕๓	 เพื่อพบปะผู้ประกอบการและดูงาน	 

ในสาขาวัสดุก่อสร้าง	 ธุรกิจสินค้าสะดวกซื้อ	 และ

พลังงานทดแทน	 และคณะนักธุรกิจปากีสถานเดินทาง

เยือนไทยเมื่อตุลาคม	 ๒๕๕๓	 เพื่อขยายความร่วมมือ

ด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 นอกจากนั้น	 สถาน

เอกอคัรราชทตูของไทยได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่	 

ภาคเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน

ในภูมิภาคเอเชียใต้โดยการจัดเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ	

(Business	 Information	 Center	 :	 BIC	 Free		 

Trade	Agreement)		

 การลงนามความตกลงการคา้เสร	ี(FTA)	อนิเดยี	-	

อาเซียนทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินเดีย	 

เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ	 ๕๐	 เทียบกับปีที่ผ่านมา	

ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้ผลักดันให้	 

การจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย	 -   

อนิเดยีแลว้เสรจ็โดยเรว็	 เพือ่ประโยชนใ์นการขยายโอกาส

และเปิดตลาดในอินเดียให้กับเอกชนไทย	 และเมื่อเขต

การค้าเสรี	BIMSTEC	มีผลใช้บังคับในอนาคต	ก็จะช่วย

ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มี

ประชากร	๑,๖๐๐	ล้านคน	ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย		

 ในขณะเดียวกัน	 กระทรวงการต่างประเทศได	้ 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแอฟริกา	 โดยจัดการประชุม

คณะกรรมาธกิารรว่ม	(Joint	Commission)	ไทย	-	เคนยา

ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเคนยา	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 -	 ๑๘	

	 นายชาลี	สกลวารี	 กงสุลใหญ่	ณ	 เมืองเจดดาห์	มอบ

ข้าวสารและอาหารแห้งให้ผู้นำกลุ่มผู้แสวงบุญที่ประสบปัญหา

เนื่องจากเดินทางมากับบริษัทผู้ประกอบการนอกระบบที่ไม่ได้

ผ่านขั้นตอนภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางการไทยกำหนด	
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มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระชับ

ความร่วมมือและแสวงหาลู่ทางในการส่งเสริมการค้า	

การลงทุน	 และความร่วมมือทางวิชาการกับเคนยา	 

ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ของไทย

ในการเข้าสู่ตลาดในอนุภูมิภาคตะวันออกของแอฟริกา	

 สำหรับแนวทางใหม	่ ๆ	 นั้น	 กระทรวงการต่าง

ได้ดำเนินโครงการ	 Focus	 Group	 ซึ่งเป็นการจัด	 

การ เยือนในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง	 

การตา่งประเทศ โดยมผีูแ้ทนสว่นราชการ และภาคเอกชน

ในธุรกิจเป้าหมาย รวมทั้งสื่อมวลชนไปเยือนประเทศ	 

เปา้หมาย	 การดำเนนิงานประสบผลสำเร็จในการส่งเสริม

โอกาสและสร้างความเชื่อมั่นในการริเริ่มธุรกิจเฉพาะ

สาขาใหแ้กภ่าคเอกชนไทยที่มีความพร้อมและสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศในแอฟรกิานัน้	ๆ	สือ่มวลชน

ทีร่ว่มเดนิทางไดม้สีว่นชว่ยในการนำความรูเ้กีย่วกบัแอฟรกิา

กลบัมาเผยแพรแ่กส่าธารณชนไทยดว้ย	 ประเทศเปา้หมาย

ในปี	๒๕๕๓	ที่ได้ดำเนินการแล้ว	คือ	บอตสวานา	และ

โมซัมบิก		

	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยังให้การ

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนต่าง	 ๆ	 ที่ เดินทางไปเยือนประเทศ	 

ในแอฟรกิาเพือ่ผลประโยชนเ์ฉพาะดา้น	 อาท	ิ คณะผูแ้ทน

กระทรวงพลังงานไปเยือนแองโกลาเพื่อหาแหล่งอุปทาน

ของพลังงานเชื้อเพลิง	 คณะผู้แทนกรมประมงไปเยือน	 

มาดากัสการ์เพื่อแสวงหาลู่ทางการร่วมลงทุนทำประมง	

การส่งเสริมการติดต่อในระดับประชาชนและ 

ภาคประชาสังคม 

 สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่าง	 ๆ		 

ในภูมิภาคเอเชียใต	้ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก	่ 

พทุธศาสนกิชนชาวไทยซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดีย	

เนปาล	 และศรีลังกา	 โดยในปี	 ๒๕๕๔	 กระทรวง	 

การต่างประเทศจะดำเนินโครงการความร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสขุทีจ่ะจดัสง่คณะแพทยแ์ละพยาบาลไทย

ไปปฏิบัติภารกิจดูแลและรักษาพยาบาลพุทธศาสนิกชน	 

ชาวไทยทีเ่ดนิทางไปแสวงบญุทีป่ระเทศอนิเดยี	 นอกจากนี้	

ในป	ี๒๕๕๓	รฐับาลไทยไดอ้ญัเชญิผา้พระกฐนิพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดถวายที่อินเดีย	

เนปาล	ศรีลังกา	และบังกลาเทศในช่วงกฐินกาล	ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี		

 ในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม	African	Week	 เนื่องจาก

เลง็เหน็ถงึความสำคญัของการเสรมิสรา้งความรูจ้กัคุน้เคย

ระหวา่งกนัในระดบัประชาชน	 เพือ่ปทูางไปสู่การส่งเสริม

ความสมัพนัธใ์นทกุมติ	ิ กจิกรรมดงักลา่วประกอบดว้ยการ

สัมมนาวชิาการและนทิรรศการ	 ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจาก

สถานทตูแอฟรกิาประจำประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

เกีย่วกบัแอฟรกิา	การแสดงสนิคา้และการจดัประกวดภาพวาด	 

ของเยาวชน	และในโอกาสนี้	กระทรวงการตา่งประเทศ

ไดจ้ดัพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต	์www.thaiafrica.net	ซึ่งได้

เปิดตัวไปเมือ่เดอืนพฤศจกิายน	๒๕๕๒	ดว้ย	

การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา 

 รฐับาลไทยไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืและมคีวามรว่มมอื

ทางวิชาการกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ในลักษณะ	 

ของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา	 (Development	

Cooperative	Partner)	กับบังกลาเทศ	ศรีลังกา	เนปาล	

ภูฏาน	 และมัลดีฟส	์ ในสาขาเกษตรกรรม	 สาธารณสุข	

การศกึษาและการพฒันาชมุชน	 รวมทัง้สง่เสรมิการเรยีนรู้

  

	 งานเปิดเว็บไซต์	www.thaiafrica.net	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างพั
นธมิตรในภูมิภาคต่าง	ๆ	

และถ่ายทอดประสบการณ์โครงการอันเนื่องมาจาก	 

พระราชดำรแิกป่ระเทศเหลา่นีด้ว้ย	 ซึง่การใชค้วามชว่ยเหลอื	 

ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริมสัมพันธ์

และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	

	 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกามีความสนใจไทย	 

ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ		 

ในการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม	

สาธารณสุข	 การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน	

และประสงค์จะเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาของไทย	

กระทรวงการตา่งประเทศไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการ 

แก่ประเทศแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งเสริมสร้าง

ความรว่มมอืในลกัษณะหุน้สว่นเพือ่การพฒันา	(Partner 

for	 Cooperation)	 ไดแ้ก	่ โครงการความรว่มมอืเกษตร	 

แบบยัง่ยนืกบัเลโซโท	 โครงการฝกึอบรมดา้นการเจยีระไน

พลอยกับมาดากัสการ์	 และโครงการฝึกอบรมการทำ	 

ขาเทียมกับบุรุนดี		

 นอกจากนี	้ กระทรวงการตา่งประเทศยงัมนีโยบาย

ในการดำเนินความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ	 

ในด้านต่าง	 ๆ	 กับประเทศในตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

กลาง	 ได้แก่	 คาซัคสถาน	 อุซเบกิสถาน	 ทาจิกิสถาน	

คีร์กิซและเติร์กเมนิสถาน	 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง	

(connectivity) ระหวา่งภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้บั

ภมูภิาคเอเชยีกลาง	 โดยยึดหลักความเป็นเอเชียด้วยกัน

และการเปน็หุน้สว่นในการพฒันา	 เพือ่นำไปสูค่วามรว่มมอื

ที่ ใกล้ชิดมากขึ้นทางการเมือง	 การค้าและการลงทุน		 

ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านวิชาการ		 

และการติดต่อระหว่างประชาชน 

 นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบด	ี 

ทาจกิสิถานในระหวา่งการประชมุสมชัชาใหญส่หประชาชาติ	

ครั้งที่	 ๖๕	 เดือนกันยายน	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการตา่งประเทศไดห้ารอืกบัรฐัมนตรตีา่งประเทศ

ของทาจิกิสถาน	 คาซัคสถาน	 อุซเบกิสถาน	 และคีร์กิซ	

ระหว่างการประชมุระดบัรฐัมนตรขีององคก์ารการประชมุ

อิสลาม	 หรือ	 OIC	 ครั้งที่	 ๓๗	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	

๒๕๕๓	 เพื่ อแสวงหาลู่ ทางพัฒนาความร่ วมมือ	

ระหว่างกัน	 ซึ่งเป็นผลให้ไทยได้รับเสียงสนับสนุนจาก

ประเทศเหล่านี้ ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก	

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระ		

ปี	 ๒๕๕๓	 -	 ๒๕๕๖	 รวมทั้งผลกัดนัให้มีการจัดประชุม

คณะกรรมาธิการร่วม	 เพื่อความร่วมมือทวิภาคี	

ระหว่ า ง ไทยกับอุ ซ เบกิ สถาน ในปี	 ๒๕๕๓	 และ	 

การประชมุคณะกรรมาธกิารรว่มเพือ่ความรว่มมอืทวภิาคี

ระหว่างไทยกับคาซัคสถานในช่วงครึ่งแรกของป	ี ๒๕๕๔   

เพือ่เปน็กลไกของการสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นการเมอืง 

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 อย่างเป็นรูปธรรม

ระหว่างกัน	 และได้สนับสนุนการจัดการประชุมหารือ	 

ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับอุซเบกิสถาน		 

ครั้งที่	 ๑	 ที่กรุงเทพฯ	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๓  

 ประเทศไทยไดใ้หส้ทิธใินการขอรบัการตรวจลงตรา

เข้าไทย	 ณ	 ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

ของไทย	 (Visa-on-Arrival)	 แก่ชาวอุซเบกิสถาน	 

เพื่อพำนักในไทยไม่เกิน	 ๑๕	 วันสำหรับการท่องเที่ยว

เมื่อเดือนเมษายน	 ๒๕๕๓	 เพื่อสนับสนุนการติดต่อกัน	 

ในระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวและการเพิ่ม	 

เที่ยวบินตรงระหวา่งประเทศเอเชยีกลางกบัประเทศไทย	 
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ในปจัจบุนัมนีักท่องเที่ยวจากเอเชียกลางเดินทางมา	

ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น	 ในปี	 ๒๕๕๒	 มีจำนวน

นกัทอ่งเทีย่ว	๓๓,๓๔๓	คน	และเมือ่เดอืนกนัยายน	๒๕๕๓ 

ไดม้กีารเปดิสถานกงสลุกติตมิศกัดิไ์ทย	 ณ	 กรงุทาชเคนต์	

ประเทศอุซเบกิสถาน	 เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน	

การตรวจลงตราแกน่กัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเดนิทางมาประเทศไทย

อีกทางหนึ่งด้วย	

 

 

 

		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการ

ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการประชุมอิสลาม	 (OIC)	

ครั้งที่	 ๓๗	 ระหว่างวันที่	 ๑๘	 -	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓		

ณ	กรุงดูชานเบ	สาธารณรัฐทาจิกิสถาน	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ	กับต่างประเทศ	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ	กับต่างประเทศ	

กระทรวงการต่างประเทศกับ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในด้านต่างๆกับต่างประเทศ
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๑. การเสรมิสรา้งความเชือ่มัน่
ทางเศรษฐกิจ 
 ป	ี ๒๕๕๓	 เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทาย

บทบ า ท แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง	 

การตา่งประเทศเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะ

บทบาทหน้าที่ ในการส่ ง เสริมการค้ า		 

การลงทุน	 และการสนับสนุนภาคเอกชน

ของไทย	 ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขัน	 

ไดใ้นตลาดโลกทา่มกลางวกิฤตการณต์า่ง	 ๆ 

ทัง้จากภายในและภายนอก	อาท	ิความไมส่งบ

ทางการเมอืง	 และสภาวะเศรษฐกจิถดถอย

ทัว่โลก	 กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเป็นหน่วยงาน

ของรฐัทีม่สีำนกังานอยูใ่นตา่งประเทศกวา่	 ๙๐	 แหง่ทัว่โลก 

จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งในการรักษาสถานะ	 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจ	/	การค้า

ระหวา่งประเทศ	 และเสรมิสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กน่กัธรุกจิ 

นกัลงทนุ	และนกัทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศ	 โดยกระทรวง	 

การต่างประเทศได้ดำเนินภารกิจดังกล่าวอย่างแข็งขัน

และต่อเนื่องในด้านต่าง	ๆ	ดังนี	้

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

 ปญัหาความไมส่งบทางการเมอืงตัง้แตช่ว่งปลายป	ี

๒๕๕๒	 ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจ	 

การคา้	และการลงทนุของประเทศเปน็อยา่งมาก	กระทรวง

การตา่งประเทศไดม้บีทบาทสำคญัในการรกัษาและเสรมิสรา้ง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยผ่าน	 

กลไกและการดำเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมภาพพจน์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า

และบริการของไทยในตลาดโลก	 ตลอดจนสนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในการดำเนินนโยบาย

เชิงรุกทางเศรษฐกิจในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ	 อาทิ	

ความมัน่คงดา้นพลงังาน	/	พลงังานทดแทน	สนิคา้เกษตร	

การท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ	 (medical	 tourism)		 

กระทรวงการต่างประเทศกับ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในดา้นต่างๆกบัต่างประเทศ

 กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตา  
ของชาวโลก อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย   
กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาในด้านหลัก ๓ ด้าน ดังนี้   

	 เมือ่วนัที	่๗	มกราคม	๒๕๕๓	รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การต่างประเทศได้พบกับคณะผู้แทนหอการค้าต่างประเทศ		 

ณ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อหารือเตรียมการสำหรับ	 

การเข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่	 ๔๐	 ของ	 World	

Economic	Forum	(WEF)	ของนายกรฐัมนตร	ีณ	 เมอืงดาวอส	

สวสิเซอรแ์ลนด์	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ	กับต่างประเทศ	

กระทรวงการต่างประเทศกับ 
การเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในด้านต่างๆกบัตา่งประเทศ

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้นโยบาย	 

ครัวไทยสู่โลกอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	เป็นต้น  

	 กระทรวงการต่างประเทศตระหนักถึงศักยภาพ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุนที่ได้รับจาก	 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำ

ประเทศต่าง	 ๆ	 ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ	์ ได้แก่	

๑)	 ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		 

www.mfa.go.th/business	 เพื่อชี้ช่องทางการค้า		 

การลงทุน	 การประมูลสินค้าและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ต่าง	ๆ	ในต่างประเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักธุรกิจ		 

ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า	ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป	ทั้งนี้	ได้นำ

ระบบ	 Truehits	 มาใช้ ในการเก็บสถิติผู้ ใช้บริการ	

(จำนวนผู้เข้าชมช่วงเดือนมกราคม	 –	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	

คือ	 ๖๐๕,๖๔๘	 ราย)	 และมีแบบตอบรับประเมิน	 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	 (ร้อยละ	 ๖๗	 ให้คะแนน

ความพงึพอใจระดบัมาก	 รอ้ยละ	๗	 ในระดบัดมีาก	 และ

รอ้ยละ	๒๗	ระดบัปานกลาง)	เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง	 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ๒)	 การสนับสนุนการดำเนินงาน	 

ของเวบ็ไซตศ์นูยบ์รกิารขอ้มลูธรุกจิ	 Business	 Information 

Center	(BIC)	www.mfa.go.th/bizthai	 เพื่อให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ	 โอกาสทางการค้าและการลงทุนและ	 

กฎระเบียบการค้าการลงทุน	 ข้อมูลเชิงลึกรายประเทศ

ผา่นทางเวบ็ไซต	์ และใหค้ำปรกึษาแนะนำแกน่กัธรุกจิไทย

ในต่างประเทศโดยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศต่าง	ๆ	ประมาณ	

๒๘	แหง่ในทกุภมูภิาคของโลกจดัตัง้ขึน้	โดยประสานงาน	 

กับสำนักงานของไทยทุกหน่วยงานในต่างประเทศ	 เพื่อ	 

จัดทำข้อมูลเชิงบูรณาการที่นักธุรกิจ	 นักลงทุนและ

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได	้ ทั้งข้อมูล

ทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และดา้นกงสลุ	โดยบางแหง่

จะมกีารใหบ้รกิารในลกัษณะของ	walk	-	in	office	ดว้ย 

นอกจากนี	้ กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดข้ยายขอบเขต

การบริการข้อมูลเศรษฐกิจและลู่ ทางธุ รกิ จ ให้ แก	่ 

ภาคเอกชนและประชาชนผา่นสือ่ตา่ง	ๆ	อาท	ิหนงัสอืพมิพ	์

(กรงุเทพธรุกจิ	 ฐานเศรษฐกจิ)	 วิทยุ	 (ผ่านรายการของ

สถานวีทิยสุราญรมย	์ ซึง่บรหิารจดัการโดยกรมสารนเิทศ 

กระทรวงการตา่งประเทศ)	 โทรทศัน	์ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

อื่น	 ๆ	 เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	

 การส่งเสริมสถานะและบทบาททางเศรษฐกิจ

ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

	 กระทรวงการต่างประเทศเป็น	 national	 focal	

point	 หรือหน่วยประสานหลักของรัฐบาลไทยใน	 

การเสริมสร้างความร่วมมือ	 ติดต่อประสานงาน	 และ

กำหนดท่าทีของไทยในเวทีเศรษฐกิจ	การค้า	การพัฒนา	

และการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ	 และเป็นหน่วยงาน

สนับสนุนหน่วยงานหลักอื่น	 ๆ	 ในการปกป้องและ	 

ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยทั้งในด้านการค้าและ	 

การพัฒนาระหว่างประเทศ	 (UNCTAD,	 OECD,	 WTO)	

การเงนิ	/	การคลงั	(WEF,	G77,	World	Bank,	ADB) 

การเกษตรระหว่างประเทศ	 (FAO,	WFP,	 IFAD,	 Food	

Security)	 การขนส่งระหว่างประเทศ	 (International	

Maritime	 Organization	 :	 IMO,	 International	 Civil	

Av iation	 Organization	 :	 ICAO)	 และทรัพย์สิน	 

ทางปัญญา	 (World	 Intel lectual	 Property	

Organization	:	WIPO)	เป็นต้น		

	 การมีส่วนร่วมของไทยในการประชุม	 World	

Economic	Forum	(WEF)	นบัเปน็กจิกรรมทีม่นียัสำคญั

ต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๓	 โดย	 

นายกรฐัมนตรไีดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการเขา้รว่มเวทกีารประชมุ

ประจำปีของ	 WEF	 ณ	 เมืองดาวอส	 และการประชุม	 

WEF	on	East	Asia	ณ	นครโฮจิมินห	์ประเทศเวยีดนาม	

ในการชีแ้จงทำความเขา้ใจถงึสถานการณท์างเศรษฐกิจและ

การเมืองของไทยต่อภาคธุรกิจระดับ	 CEO	 ของบริษัท

ชั้นนำของโลก	 ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลต่าง	 ๆ	 และ

สื่อมวลชนชั้นนำของโลก	 โดยที่บุคคลเหล่านี้มาเข้าร่วม

การประชุมของ	 WEF	 อยู่แล้ว	 จึงเป็นการประหยัด	 
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ทั้งเวลาและงบประมาณในการเข้าถึงบุคคลเหล่านี้		 

ทั้งยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง	 เพราะบุคคล

เหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในด้านการค้าการ

ลงทุนในประเทศไทย	 รวมทั้งเป็นผู้ขับเคลื่อนความคิด 

(opinion	leaders)	ของโลกในด้านต่าง	ๆ	ด้วย		

 การเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ 

การพฒันาความเชือ่มโยงในภมูภิาค (Regional Connectivity) 

	 ความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งของประเทศไทย	

ซึ่งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ

เศรษฐกิจใหญ่สองประเทศ	 คือ	 จีนและอินเดีย	 ทำให้

ไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

ขนส่งในภูมิภาค	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ผ่านมาการค้าขาย

ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคยังทำได้ ไม่ เต็ม

ศักยภาพ	 เนื่องจากปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทาง

คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มที่	 รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า	 

ทีย่งัไมด่พีอ	 และอปุสรรคทางการคา้อืน่	 ๆ	ปจัจยัเหลา่นี้

ทำให้เศรษฐกิจไทยและประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาค		 

ต้องพึ่งพาการค้ากับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป	 

มากกวา่การคา้ระหวา่งประเทศภายในภมูภิาคดว้ยกนัเอง 

(intra-regional	 trade)	 ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจของประเทศ

ตะวันตกต้องเผชิญกับสภาวะถดถอย	 เศรษฐกิจของไทย

และประเทศอืน่	ๆ	ในภมูภิาคจงึไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก 

ดว้ยเหตนุี	้กระทรวงการตา่งประเทศจงึเลง็เหน็ความสำคญั

ของการสง่เสรมิการคา้ภายในภมูภิาคใหม้สีดัสว่นทีส่งูขึน้ 

เพื่อให้เศรษฐกิจของภูมิภาคมีการเติบโตที่สมดุลขึ้น	

และสามารถรบัมอืกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยทีอ่าจเกดิขึน้

ในภูมิภาคอื่น	ๆ	ของโลกได้ดียิ่งขึ้น		

 ปจัจยัสำคญัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ภายในภูมิภาค	ก็คือการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค	

(regional	 connectivity)	 อันประกอบด้วยการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม	 ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์	

(ถนน	สะพาน	ทางรถไฟ	ทา่เรอื	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	 ฯลฯ)	 และซอฟท์แวร์	 (กฎระเบียบ	 

การผ่านแดน	 การอำนวยความสะดวกทางการค้า	

พิธีการทางศุลกากร	 ฯลฯ)	 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิด

การค้า	 การลงทุน	 การท่องเที่ยว	 การไปมาหาสู่ของ

ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค	 นักธุรกิจไทยสามารถ

ส่งออกสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน	 หรือไปจีนได้สะดวก

มากขึ้น	 ซึ่งนอกจากจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ร่วมกันทั้งต่อไทยและประเทศเพื่อนบ้านและลดช่องว่าง

ในการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคแล้ว	 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ยังช่วยแก้ปัญหาความยากจน	

แรงงานผิดกฎหมาย	 และกระจายความเจริญให้ทั่วถึง		

มากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้	 การพัฒนาความเชื่อมโยง	 

ยังสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสาร	 การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม	และปฏิสัมพันธ์ด้านอื่น	ๆ	ระหว่างประชาชน

ในภูมิภาคมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็น	 

อันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในภูมิภาคมากขึ้น	และ

นำไปสู	่ Connectivity	 of	 the	Minds	 ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุ

การสร้างประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)   

ตามเจตนารมณร์ว่มกนัของประเทศสมาชกิทัง้	 ๑๐	 ประเทศ

ของอาเซียนต่อไป	

 การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่	๔	อ.	เชียงของ		 

จ.	เชียงราย	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ	กับต่างประเทศ	

	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น	 

ตอ้งอาศยัความรู	้ความเชีย่วชาญ	และเงนิทนุเปน็จำนวนมาก 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ	

เช่น	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 จึ งมีบทบาทสำคัญใน	 

การประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ	

อาทิ	ESCAP	และ	Asian	Development	Bank	(ADB)	

ซึ่ ง ได้ ให้การสนับสนุนการพัฒนาความเชื่ อมโยง	 

ในภมูภิาคมาโดยตลอด	 โดย	ESCAP	 ไดส้นบัสนนุโครงการ

ทางหลวงสายเอเชีย	(Asian	Highway	Network)	และ

ทางรถไฟสายเอเชยี	(Trans-Asian	Railway	Network) 

ขณะที	่ ADB	 ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิและทางวชิาการ

ภายใต้กรอบ	GMS	และ	BIMSTEC		

	 จากเหตุผลเหล่านี้	 รัฐบาลไทยจึงได้กำหนด

ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง	 

การคมนาคมขนส่ง	 และโลจิสติกส์ ในอนุภูมิภาค	 

ลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน	 โดยที่ผ่านมาไทยได้มีบทบาท

สำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค	 

ลุ่มแม่น้ำโขง	 ผ่านกรอบความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี	

และภูมิภาคทั้งนี้	 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่

กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน	

ได้แก่	 โครงการในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิ	อริวด	ี-	เจา้พระยา	-	แมโ่ขง	(Ayeyawaddy	- 

Chao	 Phraya	 -	 Mekong	 Economic	 Cooperation	

Strategy	 -	 ACMECS)	 และกรอบความริเริ่มแห่ง	 

อา่วเบงกอลสำหรับความร่วมมือในหลากหลายสาขา	 

ทางวชิาการและเศรษฐกจิ	(Bay	of	Bengal	Initiative	for	

Multi	 -	 Sectoral	 Technical	 and	 Economic	

Cooperation	–	BIMSTEC)	อาทิ	การก่อสร้างเส้นทาง

ถนนสาย	R3A	ชว่งหว้ยทราย	–	หลวงนำ้ทา	ในประเทศ

ลาว	 การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที	่ ๔	 ที	่	 

อ.	 เชยีงของ	 จ.	 เชยีงราย	 ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของการพฒันา

แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื	-	ใต	้(North	-	South	Economic 

Corridor)	ซึ่งเมื่อการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จ	

จะทำให้การเชื่อมโยงภาคเหนือของไทยกับลาว	 และ

มณฑลยูนนานในประเทศจีนเสร็จสมบูรณ์	 ซึ่งจะช่วย

อำนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ระหวา่งไทย	 -	 จนี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลไม้ไทยเข้าไปขาย	 

ในตลาดจีนตอนใต้	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

โขงแห่งที่	 ๓	 นครพนม	 -	 คำม่วน	 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ	 

จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งผ่านเส้นทาง

หมายเลข	 R12	 ในลาว	 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยัง

กรุงฮานอยของเวียดนาม	 และมณฑลกว่างสีของจีน		 

ซึ่งปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าของไทยใช้เส้นทางดังกล่าว	 

อยู่แล้ว	 การพัฒนาเส้นทางที่ เป็น	 missing	 links		 

เพือ่ใหก้ารเชือ่มโยงไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นสมบรูณย์ิง่ขึน้ 

เช่น	 การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง	 จ.	 เลย	 -		 

แขวงไชยบรุ	ี การกอ่สรา้งถนนสายหว้ยโกน๋	 (จ.	 นา่น)	 -	

เมอืงเงนิ	-	ปากแบง่	ในลาว ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิการเดนิทาง

ท่องเที่ยวระหว่างไทย	 -	 ลาว และโครงการทางรถไฟ

หนองคาย	-	ทา่นาแลง้	ซึง่ถอืเปน็เส้นทางรถไฟเชื่อมโยง

ไทย	 -	 ลาว	 สายแรกที่เปิดให้บริการ	 ทำให้การไปมา

หาสู่และการเดินทางท่องเที่ยว	 ระหว่างไทย	 -	 ลาว	

สะดวกยิ่งขึ้น	 ปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยว	 

ใช้บริการเดือนละประมาณ	๓,๐๐๐	กว่าคน	การพัฒนา

	 การสรา้งสะพานขา้มแมน่ำ้โขงแหง่ที	่๓	นครพนม	-	

คำมว่น	
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เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ

อินเดียและเอเชียใต้	 ซึ่ ง เป็นตลาดที่กำลัง เติบโต	 

อย่างรวดเร็ว		

 นอกจากนี	้ในกรอบอาเซยีน	กระทรวงการตา่งประเทศ

ไดผ้ลกัดนัเรือ่ง	 Connectivity	 อยา่งจรงิจงั	 โดยมกีารจดัตัง้

คณะทำงานระดบัสงู	(High	Level	Task	Force)	ตามมติ

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	(ASEAN	Summit)	ครัง้ที	่๑๖	

ทีห่วัหนิ	 เมือ่ป	ี ๒๕๕๒	 เพือ่ดำเนนิการศกึษาและจดัทำ

แผนแมบ่ทความเชือ่มโยงในอาเซยีน	(ASEAN	Connectivity 

Master	Plan)	ซึง่ทีป่ระชมุ	ASEAN	Summit	ครัง้ที	่๑๗ 

ที่เวียดนามได้ให้การรับรองแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว			

   

๒. การเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั
สถาบั นพร ะมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ แ ก่  
คณะทูตานุทูตต่างประเทศ  
	 กระทรวงการต่ างประเทศได้จัดกิจกรรม	 

นำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเดินทาง

ไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ

ที่ถูกต้องและความตระหนักถึงบทบาทของสถาบัน	 

พร ะมห า กษั ต ริ ย์ ใ น ก า รพั ฒน าป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ กั บ	 

คณะทูตานุทูตต่างประเทศ	ดังนี้  

	 ระหว่างวันที่	 ๑๒	 -	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓		 

คณะทตูานทุตูตา่งประเทศประจำประเทศไทย	 (ถิน่พำนกั   

ในต่างประเทศ)	จาก	๒๒	ประเทศ	อาทิ	ตองกา	จิบูตี	

โดมนิกินั	และสวาซแิลนด	์เปน็ตน้	ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มชม

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	แหลมผักเบี้ย	

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยได้

เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และเมื่อวันที่	

๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 คณะทูตานุทูตต่างประเทศ

ประจำประเทศไทย	 จาก	 ๑๗	 ประเทศ	 อาทิ	 สโลวัก		 

ศรีลังกา	 สวิตเซอร์แลนด์	 อิตาลี	 บรูไน	 รัสเซีย	 และ

อิสราเอล	 เป็นต้น	 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์

ธรรมชาติ	จังหวัดนครนายก	 เพื่อเรียนรู้โครงการต่าง	ๆ	

ทีถ่า่ยทอดพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 

ในรูปแบบ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต”	 อาทิ	 แปลงป่า	

๓	 อย่าง	 ประโยชน์	 ๔	 อย่าง	 แปลงทฤษฎีแก้มลิง		 

แปลงปลูกหญ้าแฝก	 แปลงทฤษฎีใหม่	 แปลงปลูกป่า	 

ที่โตเร็วเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ปล่อยทิ้งร้าง	 การปลูกป่าเปียก	 

เพือ่ปอ้งกนัไฟปา่	 รวมทัง้แนวคดิโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำริด้านการบริหารจัดการดิน	 น้ำ	 ป่าไม้	 และ

มนุษย์	 อาทิ	 การจัดทำฝนหลวง	 และการจัดทำระบบ

ป้องกันน้ำท่วม	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	คณะทูตานุทูตยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม

โครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		 

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ณ	

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งริเริ่มจัดตั้งโดย					

พลโท	 พิเชษฐ์	 วิสัยจร	 แม่ทัพภาค	 ๔	 และดำเนินการ	 

ที่ค่ายสิรินธร	จังหวัดปัตตานี	เพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับ

ประชาชนในหมู่บ้านในด้านการเกษตร	 การเลี้ยงสัตว์	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำจัดของเสีย	 โครงการ	 

สภาสนัตสิขุ	 ตำบลบา้นปยิะมมุงั	 อำเภอยะหริง่	 จงัหวดั

ปตัตาน	ี ทีไ่ดม้กีารแบง่สรรทีด่นิเพือ่จดัทำฟารม์ตัวอย่าง	 

	 คณะทูตานุทูตต่ างประเทศประจำประเทศไทย		 

(ถิ่นพำนักในต่างประเทศ)	 จำนวน	 ๒๒	 ประเทศ	 เดินทางไป

ศึกษาดู งานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม	 

แหลมผักเบี้ย	 อันเนื่องมาจากพระราชดำร	ิ จังหวัดเพชรบุร	ี

ระหวา่งวนัที	่๑๒	-	๑๔	สงิหาคม	๒๕๕๓	
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กระทรวงการต่างประเทศกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ	กับต่างประเทศ	

ในโครงการสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ	 เพือ่ให้

ประชาชนไทยพุทธและมุสลิมได้ทำการเกษตรร่วมกัน	

โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 ศูนย์ศึกษา	 

การพฒันาพกิลุทอง	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิจงัหวดั

นราธิวาส	 ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและทดลองการพัฒนาดิน	

ปศุสัตว์	การประมง	เพื่อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม	

และสอนประชาชน	 ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร	 

ในการทำเกษตรกรรม	 เพือ่สง่เสรมิอตุสาหกรรมการเกษตร

ในท้องถิ่น	และ	บ้านปาเระ	อำเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี		

ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง	 และเป็นตัวอย่างในการนำ

ประสบการณ	์ในการดำเนนิชวีติตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 

ไปอบรมสั่งสอนและพัฒนาหมู่บ้านอื่น	ๆ	

  

๓. การเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ทางการเมืองและความมั่นคงภายใน
ประเทศ  

	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินมาตรการ

เพือ่เสรมิสรา้งความเชือ่มัน่ทางการเมอืงและความมัน่คง

ภายในประเทศ	โดยผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้		

 การทำความเข้าใจกับนานาประเทศในช่วงที่

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ  

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ	 

ผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายสรุป	 

ให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศ	 ผู้แทนหอการค้า	 

ต่างประเทศ	 และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	

เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย	 รวม	 ๗	 ครั้ง	

เพื่อยืนยันความปลอดภัยและการให้การคุ้มครองคณะ

ทูตต่างประเทศในไทย	 รวมถึงได้ตอกย้ำนโยบายของ

รัฐบาลที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นนิติธรรมและการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี	 ตลอดจนความมุ่งมั่นของรัฐบาล	 

ที่จะทำงานอย่างโปร่ง ใสและรับผิดชอบ	 ไม่มีผล

ประโยชน์ทับซ้อน	 และคงไว้ซึ่งการเปิดให้มีการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเสรี	 และจะนำสถานการณ์กลับสู่

ภาวะปกติโดยเร็ว	 โดยยึดกระบวนการปรองดองตาม

แผนการปรองดองที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้				

 การนำคณะทูตานุทู ตต่ า งประ เทศเยือน  

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

	 กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจสำคัญใน	 

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ให้นานาประเทศได้รับทราบ	 และ	 

ในปี	๒๕๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้

นำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเดินทางไป

เยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวม	๒	ครั้ง	 ในเดือน

กมุภาพนัธ	์และเดอืนตลุาคม	๒๕๕๓	ซึง่เปน็การดำเนนิการ

ต่อเนื่องจากป	ี ๒๕๕๒	 ซึ่งได้จัดให้คณะทูตต่างประเทศ	 

ไปเยือน	 ๓	 ครั้ง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทูต	 

ได้เห็นและรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมุ่ งหวั ง ให้คณะทูตมี	 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 และรับฟังสภาพการณ์จากผู้นำ

ศาสนา	และผู้นำชุมชนในพื้นที่	

	 จากการเยือนดังกล่าว	 คณะทูตได้ เห็นว่า	

สถานการณ์มิได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าว	 อันเป็นผลจาก

การทำงานของภาครัฐบนพื้นฐานของความจริงใจ	 และ

ให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา		 

	 เมื่อวันที	่ ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้บรรยายสรุปแก่คณะผู้แทน	 

ทางการทตูและองคก์รระหวา่งประเทศเกีย่วกบัผลงานของรฐับาล	 

ในรอบปทีีผ่า่นมาตลอดจนสถานการณป์จัจบุนัในประเทศ	
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ยิง่ไปกวา่นัน้	 ยงัเปน็การเปดิชอ่งทางการรบัความรว่มมอื 

จากต่างประเทศ	ในสาขาการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	ในพื้นที่	

เนือ่งจากคณะทตูไดร้บัทราบความตอ้งการของประชาชน

ในพื้นที่ โดยตรง	 ซึ่ งคณะทูตยัง เห็นว่าการพัฒนา	

การศึกษาทั้งในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่

เด็กและเยาวชน	 พร้อมทั้งการพัฒนาและฝึกอบรมครู	

จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเร่งรัดพัฒนาชีวิต	

ความเป็นอยู่ ในพื้นที่อย่างยั่งยืน	 ซึ่งหลายประเทศ	

ได้แสดงความพร้อมที่จะพิจารณาให้ความร่วมมือ	

แก่รัฐบาลไทยในเรื่องนี้ต่อไป	

	 ขณะเดียวกัน	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้	

ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องแก่องค์การการประชุม

อสิลาม (Organization	of	the	Islamic	Conference	-	

OIC)	 ที่ไทยเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่ป	ี ๒๕๔๙		

เกีย่วกบัสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งทำให้	OIC		

เกิดความเขา้ใจที่ถูกต้องว่า	 สถานการณ์จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นปัญหาภายในของไทย	 รวมทั้งยังเข้าใจ

พัฒนาการของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้		

ในเชิงบวกและแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย	

ตามแนวทาง	“เข้าถึง	เข้าใจ	และพัฒนา”	 	 คณะทตูานทุตูเยีย่มชมโครงการพฒันาตา่ง	 ๆ	 อนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำรติามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	

 คณะทตูานทุตูเยีย่มชมโครงการพฒันาตา่ง	ๆ	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำรติามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
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	 ในช่วงที่ ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน	

(กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 -	 ธันวาคม	 ๒๕๕๒)	 กระทรวง	 

การต่างประเทศได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพ	 

จัดการประชุมอาเซียน	 ทั้งในระดับสุดยอด	 ระดับ

รัฐมนตรีและการประชุมร่วมระหว่างผู้นำอาเซียนกับ

ประเทศคู่ เจรจา	 รวมทั้งยังได้วางรากฐานสำหรับ

ประชาคมอาเซียนในอนาคต	 สำหรับปี	 ๒๕๕๓	 นี้	

กระทรวงการต่างประเทศได้มีบทบาทสำคัญในการผลัก

ดันข้อเสนอตา่ง	 ๆ	 ทีไ่ดร้เิริม่ไวใ้หป้รากฏผลเปน็รปูธรรม	

เพื่อประโยชน์ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน		 

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

 

๑. ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซยีน (ASEAN Connectivity) 
 ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน		 

ครัง้ที่	 ๔๒	 ที่จังหวัดภูเก็ต	 เมื่อปี	 ๒๕๕๒	 ไทยได้เสนอ

วิสัยทัศน์ให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเชื่อมโยง	

(Community of	 Connectivity)	 ควบคู่ไปกับการเป็น

ประชาคมของประชาชน (Community	 of	 People)		 

และการเป็นประชาคมแห่งการปฏิบัติงาน	 (Community	

of	 Action)	 ซึ่งต่อมาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้งหมดได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของไทย	 ในเรื่องนี้และ	 

มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยง

ระหว่างกันในอาเซียนเพื่อยกร่างแผนแม่บทว่าด้วย

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 (Master	 Plan	

on	 ASEAN	 Connectiv ity)	 ซึ่งบัดนี้แผนแม่บทได	้ 

จดัทำแลว้เสรจ็	 และทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนครั้งที่	 ๑๗	

เมื่ อวันที	่ ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓	 ที่กรุ งฮานอย		 

ไดใ้หก้ารรบัรองแลว้	ดงันัน้	แผนแมบ่ทฯ	นี	้จะใชเ้ปน็กรอบ

และแนวทางความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมโยง

ระหวา่งกนัในภมูภิาคอาเซยีน	 ทัง้ในดา้นกายภาพ	 (เสน้ทาง

คมนาคม)	ดา้นกฎ	/ระเบยีบ	และความเชือ่มโยงระหวา่ง

ประชาชน	 อีกทั้งยังเป็นความพยายามของอาเซียนที่จะ

บรูณาการแผนตา่ง	ๆ	ทีม่อียูแ่ลว้ภายใตก้รอบความรว่มมอื

ต่าง	 ๆ	 ทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคต่าง	 ๆ		

เช่น	 GMS,	 BIMP-EAGA,	 IMT-GT,	 ACMECS	 ฯลฯ	

เพื่อนำไปสู่การเร่งรัดการดำเนินการได้จริงตามแผน	 

โดยมีเงินทุนสนับสนุน	 เนื่องจากในปัจจุบันหลาย

โครงการยงัประสบปญัหาอยู	่ เชน่	 การกอ่สรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

การพฒันาโครงสรา้งเปน็ไปดว้ยความลา่ชา้	 และมเีสน้ทาง

ที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อ	(missing	links)	อยู่หลายแห่ง			 

	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้ งที่	 ๑๗		 

เมื่อเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๓	 นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความ

จำเป็นของการอำนวยความสะดวกด้านการค้า	 รวมทั้ง

การกำหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ

กบัประเทศคูเ่จรจาในการสนบัสนนุการเชือ่มโยงในอาเซียน	

 ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน (กรกฎาคม ๒๕๕๑ - ธันวาคม ๒๕๕๒) กระทรวงการต่างประเทศ  
ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน ทั้งในระดับสุดยอด ระดับรัฐมนตรี และการประชุมร่วม
ระหวา่งผูน้ำอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา รวมทัง้ยงัไดว้างรากฐานสำหรบัประชาคมอาเซยีนในอนาคต สำหรบัป ี๒๕๕๓ นี้ 
กระทรวงการตา่งประเทศไดม้บีทบาทสำคญัในการผลกัดนัขอ้เสนอตา่ง ๆ ทีไ่ดร้เิริม่ไวใ้หป้รากฏผลเปน็รปูธรรม เพือ่ประโยชน์
ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ในเรื่องนี้จีนได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยเรื่องโครงการ

นำรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำรวจเส้นทาง	 R3A	

เชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับภาคใต้ของจีน	 ซึ่งในชั้นนี้

กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม	 ๒๕๕๔	 ญี่ปุ่นจะ

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟท์แวร์	 สาธารณรัฐเกาหลีจะเน้นการพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศ	 และการใชเ้ครอืขา่ยอเิลก็ทรอนกิส์

เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล	 อินเดียจะเน้นการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจ	

 แมน่ำ้โขง	-	อนิเดยีและสนบัสนนุ

การพัฒนา เทคโน โลยีสารสนเทศ	 

ผา่นการใหท้นุการศกึษาแกป่ระเทศสมาชกิ

อาเซียนประเทศละ	 ๑๐๐	 ทุน	 ภายใน		 

๕	 ปี	 ออสเตรเลียจะจัดสรรงบประมาณ	

๑๓๒	 ล้ านดอลลาร์ ออส เตร เลี ย	 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้

กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 รัสเซีย	 

จะสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง

อาเซียนกับภาค	Far	East	ของรัสเซีย	

โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงาน	

และสหประชาชาตจิะสนบัสนนุการแกไ้ข

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเสรมิสรา้งความเชื่อมโยง

ในภูมิภาค	 อาท	ิ อาชญากรรมข้ามชาต	ิ การลักลอบ	 

ค้ามนุษย	์ และการก่อการร้าย	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 

การสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนจะช่วยนำความเจริญ

รุ่ ง เ รื อ งทาง เศรษฐกิ จมาสู่ ประ เทศไทยในฐานะ	 

เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกในภูมิภาคเอเชีย	 

ตะวันออกเฉียงใต	้ และจะมีส่วนเพิ่มขีดความสามารถ	 

ในการแข่งขันของไทยในระยะยาว	

 

๒. การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
	 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก	 เมื่อป	ี ๒๕๔๐	 -	 ๒๕๔๑	 ประเทศ	 

ในภูมิภาคได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน

รักษาความมั่นคงด้านการเงินในภูมิภาค	 ในป	ี ๒๕๔๓ 

ไทยได้ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการเงินที่เรียกว่า	

มาตรการรเิริม่เชยีงใหม	่(Chiang	Mai	Initiative	-	CMI) 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ	๒	ประการ	คือ	 (๑)	 เพื่อช่วย

เสรมิสภาพคลอ่งทางการเงนิระหวา่งกนัในกรณทีีป่ระเทศ

สมาชิกประสบปัญหาขาดดุลการชำระเงิน	 หรือ	 

ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น	 และ	 (๒)	 เพื่อเป็นกลไก

เสริ มกล ไกการ เ งิ น ระหว่ า งประ เทศที่ มี อยู่ แล้ ว		 

โดยความร่วมมือหลัก	 ภายใต	้ CMI	 คือ	 การสร้าง	 

  

	 เมือ่วนัที	่๑๒	-	๑๓	มกราคม	๒๕๕๓	รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการต่างประเทศ	 พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ	

มาเลเซยี	พมา่	ลาว	สงิคโปร	์อนิโดนเีซยี	และเลขาธกิารอาเซยีน	

ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิอาเซยีนและเอเชยี

ตะวันออก	 (ERIA)	 และสถาบันแม่น้ำโขง	 เดินทางไปร่วม	 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ	 ณ	

เมอืงดานงั	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	ระหวา่งวนัที	่๑๓	–	

๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 โดยเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามเส้นทาง

หมายเลข	 ๙	 ช่วงจังหวัดมุกดาหาร	 –	 แขวงสะหวันนะเขต		 

ลาว	 –	 เมืองดานัง	 เวียดนาม	 เพื่อสำรวจเส้นทางสายหลัก	 

ซึง่เชือ่ม	๓	ประเทศอาเซยีนเขา้ดว้ยกนั	อนัจะนำไปสูก่ารแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ในประเดน็ความเชือ่มโยงกนัของอาเซยีน	 (ASEAN	

Connectivity)	ซึง่เปน็หนึง่ในหวัขอ้สำคญัของการประชมุรฐัมนตรี

ตา่งประเทศอาเซยีนอยา่งไมเ่ปน็ทางการ	
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เครือข่ายความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตรา	

(Bilateral	 Swap	 Arrangements	 -	 BSA)	 ระหวา่ง

ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ	 +	 ๓	 ซึ่งต่อมา	

ประเทศอาเซียน	+	๓	ได้เหน็ชอบใหพ้ฒันาความรว่มมอื

ด้านการเงินทวิภาคีภายใต้	 CMI	 ไปสู่ความร่วมมือ

พหุภาคีในระดับภูมิภาค	 หรือที่เรียกว่า	 Chiang	 Mai	

Initiative	 Multilateralization	 (CMIM)	 ในปี	 ๒๕๕๑	

ได้เกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ	 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก	

ประเทศอาเซียน	+	๓	จึงเล็งเหน็ถงึความจำเปน็ทีจ่ะตอ้ง

เร่งรัดการจัดตั้ง	 CMIM	 ดังนั้น	 ไทยในฐานะประธาน

อาเซียน	 (๒๕๕๑	 -	 ๒๕๕๒)	 จึงได้จัดการประชุม	 

สุดยอดอาเซียน	 +	 ๓	 อย่างไม่เป็นทางการ	 เมื่อวันที่	

๒๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๑	 ที่กรุงปักกิ่ง	 เพื่อหารือเกี่ยวกับ

แนวทางในการรับมือกับวิกฤตดังกล่าว	 และที่ประชุมฯ	

ก็ ได้ เห็นชอบให้ เร่ งรัดการจัดตั้ ง	 CMIM	 ไทย	 

ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน	 +	 ๓	

สมัยพิเศษ	 เมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒	ที่จังหวัด

ภูเก็ต	 เพื่อเร่งรัดการจัดทำ	 CMIM	 ให้มีผลลัพธ	์ 

เปน็รปูธรรม	 และภายใต้การผลักดันของไทยความตกลง

จัดตั้ ง	 CMIM	 ได้สำเร็จลุล่วงและได้รับการลงนาม	 

ในเดอืนธนัวาคม	 ๒๕๕๒	 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๔	

มีนาคม	๒๕๕๓	โดยมีวงเงินทุนตั้งต้นจำนวน	๑.๒	แสน

ล้านดอลสาร์สหรัฐ	โดยในจำนวนนี้ประเทศ	+	๓	สมทบ

ร้อยละ	 ๘๐	 (๙.๖	 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)	 ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน	รอ้ยละ	๒๐	(๒.๔	หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

CMIM	 ถือเป็นกลไกความร่วมมือด้านการเงินในระดับ

ภมูภิาคทีไ่ดร้บัการยอมรบัและเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง

ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออก						

 

๓. การจัดการภัยพิบัติ 
	 ในปี	 ๒๕๕๓	 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 

ได้ประสบภัยพิบัติในหลายเหตุการณ์	 ภูเขาไฟระเบิด		 

แผ่นดินไหวและสึนามิในอินโดนีเซีย	น้ำท่วมในไทย	พม่า	

และกัมพูชา	 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลก	 อาเซียนจึงได้ย้ำความจำเป็น	 

ที่จะต้องกระชับความร่วมมือเพื่อให้สามารถรับมือกับ

สถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที	 ไทยก็ได้มีบทบาท

สำคัญในการผลักดันความร่วมมือในเรื่องนี้โดยการเป็น

เจา้ภาพจดัการประชมุในกรอบ	ARF	 รว่มกบัจนี	 สหรฐัฯ 

และสหภาพยุโรป	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 กันยายน	 และ

พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ตามลำดับ	เพื่อมุ่งกำหนดแนวทาง

สำหรับการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย	 -

แปซิฟิก	 และใช้กลไกด้านการจัดการภัยพิบัติและ	 

ศนูยจ์ดัการภัยพิบัติต่าง	ๆ	ที่มีอยู่	ในการนี้	ไทยได้แสดง

ความพรอ้มที่จะให้มีการพิจารณาใช้สถานที่	 (facilities)	

ต่าง	 ๆ	 ในประเทศเพื่อช่วยในการระดมความช่วยเหลือ

ในกรณีฉุกเฉินในภูมิภาค	 โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ

อาเซียนและสหประชาชาต	ิ อกีทัง้สนบัสนนุบทบาทของ

ศูนย์เตรียมความพรอ้มปอ้งกนัภยัพบิตัใินเอเชยี	 (Asian		 

Disaster	 Preparedness	 Center	 -	 ADPC)		 
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กระทรวงการต่างประเทศกับอาเซียน	

ในประเทศไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการฝึกอบรมในเรื่องการ

บริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค	 นอกจากนี้	 ไทยได้

ริ เ ริ่ ม ให้ฝ่ ายกลาโหมอาเซียนจัดตั้ ง ระบบการให้	 

ความช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติในภูมิภาคและการสร้าง

หุ้นส่วนกับภาคประชาสังคม	 เพื่อสร้างความตื่นตัว	 

ในเรื่องนี้	

 

๔. การสรา้งอาเซยีนใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง
ของสถาปัตยกรรมภูมิภาค 
	 ไทยได้ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาและประเทศ

นอกภูมิภาคยอมรับการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ	 

ทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	

โดยสามารถให้สหรัฐฯ	 เข้าร่วมในสนธิสัญญามิตรภาพ	 

และความรว่มมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(Treaty	

of	 Amity	 and	 Cooperation	 in	 Southeast	 Asia)	 และ	 

ใหร้สัเซยีกบัสหรฐัฯ	 เขา้รว่มในการประชมุสุดยอดเอเชีย

ตะวันออก	 (East	 Asia	 Summit	 -	 EAS)	 เพื่อร่วม

กำหนดนโยบายสำคญัตา่ง	ๆ	ในภมูภิาคซึง่จะสง่ผลกระทบ

ต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเอเชีย	 -	 แปซิฟิก	

พัฒนาการดังกล่าวสะท้อนถึงการที่ประชาคมโลก

ยอมรับต่อการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค	

นอกจากนี้	 ไทยได้ประสบความสำเร็จในการให้อาเซียน

เริ่มมีการประสานงานด้านนโยบายต่างประเทศที่มี	 

ผลประโยชน์ร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติการ

รักษาสันติภาพ	การบริหารจัดการภัยพิบัติ	 การส่งเสริม

ความมั่นคงทางทะเล	 ทั้งนี้	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	

“ASEAN	Going	Global”	

 

๕. การจัดตั้งกลไกสำรองข้าวฉุกเฉิน
ในระดับภูมิภาคแห่งแรกของโลก  
	 ข้าวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ชาวเอเชียตะวันออก	 ในประเทศอาเซียน	 +	 ๓	 (จีน	

ญี่ปุ่น	 และสาธารณรัฐเกาหลี)	 ข้าวเป็นอาหารหลักของ

ประชากรส่วนใหญ่	 ซึ่งมีจำนวนรวมกันประมาณ	 ๑		 

ใน	 ๓	 ของประชากรโลก	 แม้ข้าวจะเป็นอาหารหลักของ

ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประชากร	 

ในภูมิภาคอื่น	ๆ	มากกว่าครึ่งของประชากรทั่วโลก	แต่ก็

เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวและมีความเสี่ยง

จากปัจจัยต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ความแปรปรวนของดินฟ้า

อากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ	 

มีเพิ่มและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ดังนั้น	 การส่งเสริม

ความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความปัจจัย	 

ไม่แน่นอนดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น	

	 ในปี	 ๒๕๒๒	อาเซียนได้ริเริ่มจัดทำระบบสำรอง

ข้าวฉุกเฉินอาเซียน	 (ASEAN	 Emergency	 Rice	

Reserve	-	AERR)	ขึ้น	แต่ในช่วงกว่า	๓๐	ปีที่ผ่านมา		 

ไม่เคยมีการใช้ประโยชน์จากระบบสำรองข้าวดังกล่าว		

ทั้ งนี้	 เนื่องจากปัจจัยหลายประการ	 โดยเฉพาะ	 

การขาดเงนิทนุสนบัสนนุการดำเนนิกจิกรรม	ในป	ี๒๕๔๕ 

ภายใต้การผลักดันของไทยซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

และญี่ปุ่นซึ่งให้การสนับสนุนด้านการเงิน	 จึงได้มีการ	 

จัดตั้งโครงการนำร่องระบบสำรองข้าวฉุกเฉินเอเชีย

ตะวันออก	 (East	 Asia	 Emergency	Rice	 Reserve-

EAERR)	 เพื่อทดลองระบบการสำรองข้าวในกรอบ

อาเซียน	+	๓	และได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่	๑	มีนาคม	

๒๕๔๗	 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ	 ๓	 ปี		 

ด้วยผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม	 ในปี	 ๒๕๔๘	

ประเทศอาเซยีน	+	๓	จงึเหน็ชอบใหย้กระดบัโครงการนำ	

EAERR เปน็กลไกถาวรภายใตช้ือ่ระบบสำรองขา้วฉกุเฉนิ

อาเซยีน +	๓	(ASEAN	Plus	Three	Emergency	Rice	

Reserve	 -	 APTERR)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความมั่นคงด้านอาหาร	 แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร	

ความยากจน	 และเพิม่เสถยีรภาพด้านราคา	 สินค้าข้าว	 

รวมทั้งเพื่อทดสอบระบบการซื้อขายข้าวล่วงหน้า		

 ในชว่งทีไ่ทยรบัหนา้ทีเ่ปน็ประธานอาเซยีน	(๒๕๕๑	-	

๒๕๕๒)	และเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุสดุยอดอาเซยีน	+	๓	

ครัง้ที	่๑๒	ที	่ชะอำ	หวัหนิ	เมือ่วนัที	่๒๔	ตลุาคม	๒๕๕๒ 

ไทยได้ผลักดันให้มีการออกแถลงการณ์	 ชะอำ	 หวัหนิ		 

ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน	 +	 ๓	 ด้านความมั่นคง	 

ดา้นอาหาร	 และการพฒันาพลงังานชวีภาพ เพือ่สง่เสรมิ
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ความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานชีวภาพในกรอบ

อาเซียน	+	๓	ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง	APTERR	และการจัด

ทำยุทธศาสตร์ที่รอบด้านเกี่ยวกับการผลิตและบริโภค

อาหารและพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืนและมีบูรณาการ	

นอกจากนี้	 ไทยยังได้บริจาคข้าวจำนวน	 ๕๒๐	 ตัน		

ภายใต้โครงการนำร่อง	EAERR	ให้กับฟิลิปปินส์เพื่อช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัย

จากพายุกิสนาด้วย 

				 ในปัจจุบัน	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม	

เกดิขึน้บอ่ยและมรีะดบัความรนุแรงมากขึน้	 สง่ผลกระทบ

ต่อระบบห่วงโซ่การผลิตอาหารในทุกภูมิภาค	 รวมทั้ง

เอเชียตะวันออก	 การจัดตั้ง	 APTERR	 จึงเป็นก้าวแรก	

ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก		

 

๖. การเสริมสร้างความตระหนักรู้
ของสาธารณชนสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
	 อาเซียนได้กำหนดเป้าหมายของการรวมตัวและ

การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ดังนั้น	 กรมอาเซียน	 กระทรวง	

การต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียน	

แหง่ประเทศไทยจงึมภีารกจิทีจ่ะดำเนนิการเพือ่เสรมิสรา้ง

ความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน

ของไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	

	 นับตั้ งแต่ปี	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นมา	 กระทรวง	

การต่างประเทศจึงได้ดำเนินโครงการ	 “อาเซียนสัญจร”	

เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ

ความร่วมมือของอาเซียนทั้ ง ในด้านการเมือง	 -		

ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 -	 วัฒนธรรม		

เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของไทยได้รับทราบถึง	

ความสำคัญ	 ความเชื่อมโยงประโยชน์	 และผลกระทบ	

ของประชาคมอาเซียน	 ขณะเดียวกันเป็นโอกาส	

ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง	

ความคิดเห็น	 ปัญหา	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อกระบวนการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน

เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง	 โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

ทัง้ในกรงุเทพฯ	 และตา่งจงัหวดัจะมรีปูแบบทีห่ลากหลาย 

อาท	ิ การอบรม	 การบรรยาย	 การเสวนา	 การจัด	

นิทรรศการเคลื่อนที่ตามสถานที่ชุมชนและสถาบัน	

การศึกษา	 การจัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน	

(ASEAN	 Quiz)	 การจัดทำเอกสาร	 หนังสือ	 สิ่งพิมพ์	

และสื่อต่าง	 ๆ	 และการจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูล

เกี่ยวกับอาเซียน	
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 ๑. บทบาทด้านสิทธิมนุษยชน 
	 รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายที่ชัดเจนในการ	 

ใหค้วามสำคญักบัการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาล	 โดยได้นำประเด็นสิทธิมนุษยชนมาเป็นส่วน

สำคัญอันดับต้น	 ๆ	 ของการดำเนินนโยบายต่างประเทศ		

ด้วยเห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นและมาตรฐาน

สากล	 นโยบายการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจึงไม่ควร

จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศ	 แต่ไทยควรร่วมรับผิดชอบ

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่าง

ประเทศด้วย	 ด้วยแนวคิดดังกล่าว	 ประเทศไทยจึงได้

ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก	คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติหรือ	 United	 Nations	 Human	 Rights	

Council	(HRC)	วาระป	ีพ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖			

	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ที่ประชุม

สมัชชาสหประชาชาติ	 ณ	 นครนิวยอร์ก	 ได้ลงคะแนน

เสียงเลือกให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก	 HRC	 ในโควต้า

ของกลุ่มประเทศเอเชีย	 โดยได้คะแนนเสียง	๑๘๒	 เสียง	

สูงเป็นอันดับสองรองจากมัลดีฟส์	 ซึ่งได	้ ๑๘๕	 เสียง		 

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นานาชาต	ิ 

มตีอ่ประเทศไทยในการดำเนนินโยบายดา้นสทิธมินษุยชน

ของรัฐบาล	ต่อมา	นานาประเทศก็ได้แสดงความเชื่อมั่น

ต่อประเทศไทยอีกครั้ง	โดยที่ประชุม	HRC	เมื่อวันที่	๒๑	

มิถุนายน	 ๒๕๕๓	 ได้เลือกให้นายสีหศักดิ์	 พวงเกตุแก้ว	

เอกอัครราชทูต	 ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ	

ณ	นครเจนีวา	ดำรงตำแหน่งประธาน	HRC	วาระ	๑	ปี	

ระหว่างมิถุนายน	๒๕๕๓	–	มิถุนายน	๒๕๕๔		

 การดำเนนินโยบายตา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน 

มีจุดมุ่งหมาย	๒	ประการคือ	ประการแรก	เพื่อส่งเสริม

บทบาทและภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ของไทยในด้าน	 

 การขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศเป็นอีกบทบาทหนึ่ง  
ที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญมาตลอด โดยในปี ๒๕๕๓ ไทยได้เข้าไปมีบทบาทที่ชัดเจน โดดเด่น ในฐานะ 
active player โดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง และด้านการพัฒนาและ  
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

กระทรวงการต่างประเทศ
กับบทบาทของไทย
ในเวทีพหุภาคี
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สิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ	 ซึ่งประเทศไทยมี

ขีดความสามารถและศกัยภาพทีจ่ะทำได	้ เพราะประเทศ

ไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐานสำคัญของ	 

สทิธมินษุยชน	อกีทัง้ประเทศไทยเปน็ประเทศสมาชกิ	HRC 

ทีม่แีนวคดิสายกลาง	 เนน้การพดูคยุหารอือยา่งสรา้งสรรค์

มากกว่าการเผชิญหน้า	 ทำให้ไทยสามารถเป็นสะพาน

เชื่อมระหว่างกลุ่มภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ให้มีท่าทีร่วมกัน		 

เพื่อการบรรลุฉันทามติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

พร้อมกันนี	้ แนวทางที่สร้างสรรค์ของไทยจะช่วยดึง

ประเทศที่อยู่ ในความห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชน	 

ใหเ้ขา้มารว่มกระบวนการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน

ภายใต้กลไกของ	HRC	 ได	้ทั้งนี	้ ในฐานะประธาน	HRC	

ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกระบวนการ

ทบทวน	 HRC	 ที่กำลังดำเนินอยู่ให้ประสบผลสำเร็จ	

โดยเฉพาะการมุ่งปรับปรุงกลไกต่าง	 ๆ	 ของ	 HRC	 ให้

ทำงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้	เพือ่ใหส้ามารถสง่ผล

ตอ่การคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชาชนในพืน้ทีต่า่ง	 ๆ 

ทั่วโลกได้อย่างแท้จริง	

	 ประการที่สอง	 นโยบายการต่างประเทศ	 

ด้านสิทธิมนุษยชนจะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า

ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล	 เนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิก	 HRC	

ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ได้ให้ไว้กับประชาคมโลกในระหว่างการรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง	 คำมั่นของไทยได้ประมวลมาจากปัญหาท้าทาย

ที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู	่ ซึ่งกระทรวง	 

การตา่งประเทศจะพยายามผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม

คำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนให้บังเกิดผล	 ซึ่งต้องอาศัย

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม	 กระทรวง	 

การต่างประเทศจึงได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของไทย

ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบของสหประชาชาติที่รวมถึง

ความหมายและความสำคัญของการเป็นทั้งสมาชิกและ

ประธาน	HRC	ของไทย	การตระหนกัถงึคำมัน่โดยสมคัรใจ

ที่ประเทศไทยได้ให้ไว้	 และพันธกรณีภายใต้ตราสาร

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้ ง	 ๗	 ฉบับที่	 

ประเทศไทยเขา้เปน็ภาค	ี รวมทัง้กระบวนการ	 Universal 

Periodic	 Rev iew	 ของ	 HRC	 ที่จะมีการทบทวน	 

การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก

สหประชาชาติทุกประเทศ	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับ

การคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง	 และสามารถดำรงชีวิต

อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์		

 

๒. บทบาทดา้นการสง่เสรมิสนัตภิาพ
และความมั่นคง 
	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๔๘๙	 ที่ไทยได้เข้าเป็นสมาชิก

องค์การสหประชาชาต	ิ รัฐบาลไทยได้สนับสนุนบทบาท

ของสหประชาชาติในการธำรงสันติภาพและความมั่นคง

ระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติมาโดยตลอด 

ไทยได้ดำเนินบทบาทอย่างแข็งขันร่วมกับประชาคมโลก

ในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคง

ระหวา่งประเทศ	 โดยการเขา้รว่มปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ

และภารกจิอืน่	ๆ	ในกรอบสหประชาชาต	ิตัง้แตป่	ี๒๔๙๓ 

นับรวมแล้ว	 ๒๑	 ภารกิจ	 อาทิ	 ในคาบสมุทรเกาหลี	

กัมพูชา	ติมอร์ตะวันออก	บุรุนดี	 และเนปาล	 เนื่องจาก

เห็นว่าสันติภาพจะช่วยสร้างสภาวะภายในประเทศและ

สังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะช่วยให	้ 

มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 ปัจจุบันม	ี 

เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจปฏิบัติงานในการรักษา

สันติภาพรวม	๔	ภารกิจ	 ได้แก่	 (๑)	 United	 Nations	
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Mission in Sudan (UNMIS) โดยมีทหาร ๑๐ นาย

ประจำการอยู่ทีก่รงุคารท์มู ประเทศซดูาน (๒) African

Union - United Nations Hybrid Operation in

Darfur (UNAMID) โดยมีทหาร ๒๒ นายประจำการ

อยู่ในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน (๓) United Nations

IntegratedMissioninTimor-Leste(UNMIT)โดยมี

ตำรวจ ๒๒ นายปฏบิตังิานอยูใ่นประเทศตมิอร์ - เลสเต

และ (๔) United Nations Stabilisation Mission

inHaiti(MINUSTAH)โดยมตีำรวจ๑๘นายปฏบิตังิานอยูใ่น

ประเทศเฮติ เพื่อดำเนินการชว่ยเหลอืฟืน้ฟเูฮตหิลงัจาก

เหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่เดอืนมกราคม ๒๕๕๓

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ เดินทางไปปฏิบัติ งาน

ตามคำร้องขอของสหประชาชาตินอกจากนี้รัฐบาลไทย

มีภารกิจสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหนึ่งประการที่จะได้แสดง

บทบาทในเวทรีะหวา่งประเทศอกีครัง้ คอืการสง่ทหารราบ

๑กองพนั(กำลงัพล๘๑๒นาย)เขา้รว่มภารกจิUNAMID

เพิ่มเติมจากเดิมที่มีทหารประจำการอยู่ ๑๕ นาย

นับเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของไทยในฐานะ

สมาชกิสหประชาชาติ เนือ่งจากเปน็การเตรยีมกองกำลงั

ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีความพร้อมด้านกำลังพลและ

ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในภูมิประเทศ

ที่ห่ างไกลและมีสภาพแวดล้อมแตกต่ างจากไทย

จึงต้องเตรียมการรอบด้าน โดยเฉพาะด้านกำลังพล

ที่ต้องฝึกอย่างเข้มข้น ทั้งร่างกาย จิตใจ และยุทธการ

นับเป็นการแสดงมิตรไมตรีที่พร้อมเสียสละเพื่อให้

ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ด้อยโอกาส ประสบ

ความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ และ

ร่วมสร้างสันติภาพโลก อันจะส่งผลดีต่อไทย ในด้าน

การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับในสายตาของ

ประชาคมโลก อกีทัง้ยงัเปน็การพฒันากองทพัใหม้ศีกัยภาพ

และมาตรฐานระดับสากล โดยกองพันทหารราบของไทย

ได้เคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังในดาร์ฟูร์แล้ว เมื่อวันที่ ๔

ธนัวาคม๒๕๕๓

 ในด้านการเสริมสร้างสันติภาพนั้น ปัจจุบัน

ไทยเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ

(PeacebuildingCommission:PBC)ของสหประชาชาติ

โดยมีวาระ๒ปี(มกราคม๒๕๕๒-ธันวาคม๒๕๕๓)

เนือ่งจากไทยมปีระสบการณใ์หค้วามรว่มมอืเพือ่การพฒันา

แก่ประเทศที่ผ่านพ้นความขัดแย้ง เช่น อัฟกานิสถาน

ติมอร์- เลสเตและบุรุนดี โดยไทยมุ่งเน้นการเผยแพร่

แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการเสริมสร้างสันติภาพในเรื่องที่

ไทยมีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศที่ผ่านพ้นความขัดแย้งเพื่อเป็นรากฐานใน

การสร้างความมั่นคงและสันติภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่

การพัฒนาคน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของ

องคก์รชมุชนและภาคประชาสงัคม ซึง่แนวคดินีส้อดคลอ้ง

กับประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ ที่ต่างมีส่วน

ช่ วยผลักดัน ให้สหประชาชาติ ให้ความสำคัญกับ

มิติ เศรษฐกิจและสังคมในการเสริมสร้างสันติภาพ

มากขึ้น

 

	 เมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 นายกรัฐมนตรี	 เป็น

ประธานในพิธีส่งกองกำลังรักษาสันติภาพของไทยเพื่อเข้าร่วม

ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกากับ

สหประชาชาติในดาร์ฟูร์	 ประเทศซูดาน	 หรือยูนามิด	 (African	

Union-United	 Nations	 Hybrid	 Operation	 in	 Darfur:	

UNAMID)	
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กระทรวงการต่างประเทศกับบทบาทของไทยในเวทีพ
หุภาคี	

๓. บทบาทด้านการพัฒนาและ  
สิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงการตา่งประเทศ	โดยกรมองคก์ารระหวา่ง

ประเทศ	 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภาพรวมของ	 

การเจรจาพหภุาคเีรือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนืและสิง่แวดลอ้ม	 

ไดเ้นน้การใหข้อ้มลูและเผยแพรค่วามรูท้ีค่รบถว้น	 ถกูตอ้ง

และทนัสมยั	 โดยเปดิรบัฟงัความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้ภาคเอกชน	ภาควชิาการ	

และภาคประชาสังคม	 โดยได้ดำเนินการและจัดกิจกรรม

ต่าง	ๆ	เช่น	

	 ๓.๑	 ประมวลและเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น	 

การเจรจาพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ภ าย ใ ต้ ก ร อบอนุ สั ญญาสหปร ะ ช า ช าติ ว่ า ด้ ว ย	 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (UNFCCC)	 และ	 

พิธีสารเกียวโต	เช่น	ภาพรวม	แนวโน้ม	และพัฒนาการ

ของการเจรจาทา่ทปีระเทศตา่ง	ๆ	ขอ้รเิริม่และขอ้เสนอใหม่	 

ในเรือ่งตา่ง	ๆ	แกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	และภาคสว่นตา่ง	ๆ 

 ๓.๒	 จดัการประชมุรว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เกี่ยวกับ	 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของไทย	

ก่อนการหารือระหว่างส่วนราชการ	 ภาคประชาสังคม	

และหน่วยงานสหประชาชาต	ิ เมื่อวันที	่ ๑๖	 กันยายน	

๒๕๕๓	

 ๓.๓	 อธบิดกีรมองคก์ารระหวา่งประเทศและเจา้

หนา้ทีเ่ปน็วทิยากรในการเสวนา	Global	Warming	Forum ปี

ที	่ ๒	 ครั้งที	่ ๒	 เรื่อง	 “ความก้าวหน้าการเจรจา	 

ความตกลงโลกร้อน...เส้นทางสู่แคนคูน”	 เมื่อวันที่	 ๑๑	

สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงแรมสยามซติี	้และครัง้ที	่๔	เรือ่ง	

“เสน้ทางสู่	COP	16”	เมื่อวันที่	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	

ณ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ชุดโครงการ	 MEAs	

Think	Tank	และชุดโครงการ	THAI	-	GLOB		

 	 ๓.๔	 จดัการสมัมนาในชดุ	 Green	 Diplomacy 

Lecture	 Series	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๓	 -	 ๒๕๕๔	 โดยเชิญ	 

ผู้ เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 ผู้แทนสื่อมวลชน	 และ	 

ภาคประชาสั งคมไทยมาเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้	 

ในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการยกระดับการดำเนินงาน

ด้านการต่างประเทศของไทยด้านสิ่งแวดล้อมและ	 

การพัฒนา	

 

๔. การทูตเพื่อประชาชนเพื่อให ้ 
ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของไทย  
ในเวทรีะหวา่งประเทศ 
	 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญต่อ	 

การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์บทบาทไทยใน

เวทีระหว่างประเทศให้สาธารณชนทราบ	 โดยเฉพาะ	 

ในเรื่องสันติภาพและความมั่นคง	 เนื่องจากเห็นว่า

สันติภาพเป็นพื้นฐานของเสถียรภาพและการพัฒนา

ประเทศ	โดยกระทรวงฯ	ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง	ๆ		เช่น	

 ๔.๑	จดัการสมัมนาเรือ่ง	“ปฏบิตักิารเพือ่สนัตภิาพ

ของไทย	:	จากตมิอร	์-	 เลสเต	สู	่ดารฟ์รู”์	 เมือ่วนัที	่๒๙ 

มถินุายน	 ๒๕๕๓	 โดยรว่มมอืกบัสถาบนัศกึษาความมัน่คง	 

และนานาชาต	ิ คณะรฐัศาสตร	์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสาธารณชน		 

โดยเฉพาะภาควิชาการ	 รวมถึงนิสิตนักศึกษาและ

	 การสัมมนาเรื่อง	 “ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของไทย	 :	

จากติมอร์	-	เลสเต	สู่ดาร์ฟูร์”	เมื่อวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๓	
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สือ่มวลชน	เกีย่วกบักบัพนัธกรณ	ีบทบาท	และผลประโยชน์

ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของ

สหประชาชาติ	 และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ	

การสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นในการสง่กองกำลงัเขา้รว่ม

ภารกิจดังกล่าว	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สื่อมวลชน

และนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและ	

แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัปฏบิตักิารเพือ่สนัตภิาพ 

ซึง่สว่นใหญม่มีมุมองในเชงิบวกและสนบัสนนุบทบาทไทย

ในเรือ่งนี	้ แตย่งัคงมคีำถามเกีย่วกบัเหตผุลและประโยชน์

ทีจ่ะไดร้บั	 ผลจากการสมัมนาในครัง้นีช้ว่ยทำใหก้ระทรวง

การตา่งประเทศ	 และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ความสำคญั

ของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

กบัภาคสว่นอืน่	ๆ	อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยจะตอ้งนำไปขยายผล

ในการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม	 โดยอาศัย

สือ่	/	รปูแบบการประชาสมัพนัธอ์ืน่	ๆ	ทีจ่ะสามารถเขา้ถงึ

กลุ่มต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น		

 ๔.๒	การจดัรายการวทิยสุราญรมย	์เมือ่วนัที	่๓๑ 

พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 และวันที	่ ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๓			

เนือ่งในโอกาสวนัเจา้หนา้ทีร่กัษาสนัตภิาพของสหประชาชาต ิ

(International	Day	of	United	Nations	Peacekeepers) 

ซึ่งตรงกับวันที่	 ๒๙	 พฤษภาคมของทุกปี	 โดยได้เชิญ	

พลตรีรวมพล	 มีชูอรรถ	 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

เพื่อสันติภาพมาพูดคุยและเล่าประสบการณ์	 ซึ่งเป็น	

อีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงประชาชน	 โดยเฉพาะผู้ที่

ติดตามรายการวิทยุสราญรมย์	 ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับ

เรื่องการต่างประเทศ	

	 ๔.๓	 การจัดทำสารคดีสั้น	 เรื่อง	 “มิตรภาพไทย	

ทีด่ารฟ์รู”์	 จำนวน	 ๖	 ตอน	 ซึง่ไดอ้อกอากาศในรายการ	

โลก	 ๓๖๐	 องศา	 ทาง	 ททบ.	 ๕	 ทุกวันเสาร์	 เวลา	

๒๑.๓๐	น.	-	๒๒.๐๐	น.	ระหวา่งวนัที	่๑๕	พฤษภาคม	- 

๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 (ออกอากาศซ้ำ	 ๓	 ตอน)		

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ	 ผู้ชมรายการโลก	 ๓๖๐	 องศา		

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สนใจหาความรู้เกี่ยวกับมิติต่างประเทศ

และความเชื่อมโยงของไทยกับโลก	ทำให้เกิดความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทของไทยในด้านนี้มากขึ้น		

 ๔.๔	 การจดัประกวดภาพยนตรส์ัน้เพือ่สนัตภิาพ

ในหัวข้อ	 “บทบาทไทยในการรักษาสันติภาพโลก”	 โดย

ความร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ทีวีไทย	 หรือ	 Thai	 PBS)	

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับ

สันติภาพและบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 โดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	 เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ใน

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา	

ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเพื่อแสดง	

มุมมองเกี่ยวกับประเทศไทยและสันติภาพโลก	 ทั้งในมิติ

ในประเทศและระหว่างประเทศผ่านเลนส์เยาวชนไทย	

ซึ่งเมื่อวันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในงานมอบ

รางวัลเงินสด	 โล่	 และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด	

ทั้งนี้	 ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจะออกอากาศในรายการ	

“Hot	Short	Films”	ทางสถานโีทรทศันท์วีไีทย	(Thai	PBS) 

ในวันพฤหัสบดีที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๓	เวลา	๒๓.๐๐	น.	

	 การจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อสันติภาพในหัวข้อ	

“บทบาทไทยในการรักษาสันติภาพโลก”	
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๑. การส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย  
ในต่างประเทศ  
	 กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและประเมิน

มมุมองภาพลกัษณไ์ทยในตา่งประเทศ	จากการรายงานขา่ว

ของสื่อต่างประเทศอย่างใกล้ชิด	 โดยได้รายงาน	 

ราชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ	

ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา	 สื่อมวลชนต่างประเทศได้ติดตาม

ประเดน็ตา่ง	ๆ	ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่และภาพลกัษณ์

ของไทย	 อาท	ิ เสถียรภาพทางการเมือง	 การจำกัดสิทธิ

เสรภีาพในการแสดงออกและเสรภีาพสือ่	 บทบาทของทหาร 

การดำเนินการของภาครัฐกับสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิ	์ โดยสว่นใหญ่

มคีวามเชือ่มโยงกบัสถานการณท์างการเมอืงภายในของไทย 

การนำเสนอรายงานข่าวและข้อวิเคราะห์ในบางกรณ	ี 

มคีวามคลาดเคลือ่นจากขอ้เทจ็จรงิ	 หรอืขาดความสมดลุ

ในการนำเสนอข้อมูลและมุมมอง		

 เพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณท์ีด่ขีองประเทศในสายตา

ชาวต่างประเทศ	 รวมถึงสื่อมวลชนต่างประเทศและ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 กระทรวงการต่างประเทศ	 

ไ ด้ ดำเนินการทั้ ง ในลักษณะการตอบโต้ชี้ แจงและ	 

การดำเนนิการในเชงิรกุอยา่งตอ่เนือ่ง	 โดยนอกเหนอืจาก  

การจัดทำหนังสือชี้แจง	 /	 ตอบโต้ไปยังบรรณาธิการ	 

สื่อต่างประเทศที่รายงานข่าวหรือนำเสนอความเห็น	 

จากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้ว	 กระทรวงการต่างประเทศ	

สถานเอกอัครราชทูต	 คณะผูแ้ทนถาวร	 สถานกงสลุใหญ	่

 การทตูสาธารณะเปน็อกีพนัธกจิหนึง่ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศใหค้วามสำคญั โดยมุง่เนน้การใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจ
ด้านการทูตและการต่างประเทศที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี ๒๕๕๓ เป็นปีที่
กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่นานาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่
ความรูด้า้นการตา่งประเทศใหก้บัสาธารณชน เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจงานของกระทรวงการตา่งประเทศอยา่งถกูตอ้งและตรงกนั 
อันจะนำพามาซึ่งการสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศในภาคประชาชน โดยในปี ๒๕๕๓ นี้ กระทรวงการต่างประเทศ  
ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการทูตสาธารณะผ่านกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ดังนี ้

กระทรวงการต่างประเทศ
กับการทูตสาธารณะ 

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ	 เปน็ประธาน	 

ในพิธีมอบหนังสือ	 The	King	 of	 Thailand	 in	World	Focus	

ฉบับปกอ่อน	 ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ	 

แหง่ประเทศไทย	(FCCT)	ใหแ้กก่ระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่ดำเนนิการ

ส่งผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย	 จำกัด	 ไปยังห้องสมุดและ	 

สถานศึกษาทั่วประเทศ	 เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน	 

การสอนภาษาอังกฤษ	
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และสำนักงานในต่างประเทศ ยังใช้โอกาสต่าง	 ๆ		 

ในการพบปะหารอืเพือ่ใหข้อ้มลูชีแ้จง	 และตอบข้อสงสัย

เกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของต่างประเทศ		 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไทย	 ให้สัมภาษณ	์ 

สื่อต่างประเทศ	 รวมทั้ งจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล	 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยทางเว็บไซต์

ของกระทรวงการต่างประเทศ	 เมื่อมีเหตุการณ์หรือ

พัฒนาการที่สำคัญ	

 ขณะเดยีวกนั	 กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิ

โครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ	 

เกีย่วกบัประเทศไทยและสรา้งความเชือ่มัน่	อาท	ิการจดัทำ

สารคดีประเทศไทย	 (Thailand	 Documentary)		 

ครอบคลมุประเดน็ดา้นสถาบนัพระมหากษตัรยิ	์ การเมอืง	

เศรษฐกิจ สังคม	 /	 วัฒนธรรม	 และความสัมพันธ์ไทย	 

กบัตา่งประเทศ	 จำนวน	 ๑๐	 ภาษา	 การจัดทำเว็บไซต์	

Thailand	Today	ภาษาองักฤษ	เพือ่นำเสนอขอ้มลูเกีย่วกบั

ประเทศไทยในลักษณะหลายมิต	ิ การให้การสนับสนุน

บริษัท	 CNBC	 Asia	 Pacific	 ในการจดัทำรายการพเิศษ	

“Squawk	 on	 the Road	 Thailand”	 ซึ่งเป็นรายการ

สัมภาษณ์นายกรัฐมนตร	ี และผู้บริหารทั้งภาครัฐและ

เอกชนชาวไทยและต่างประเทศ	 โดยผู้ประกาศข่าว	 

ของ	 CNBC	 ที่มีชื่อเสียงประจำภมูภิาคเอเชยีและยโุรป	 

มาทำรายการสดในประเทศไทย	 การจัดจ้างนิตยสาร	

Time	Magazine	ให้จัดทำบทความเกี่ยวกับประเทศไทย

เพือ่ตพีมิพใ์นโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม 

๒๕๕๓	 การเชญิสือ่ตา่งประเทศเยอืนไทย	 ทัง้ในสว่นของสือ่

จากประเทศมสุลมิเยอืนจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ เพือ่สรา้ง

ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณแ์ละศกัยภาพทางเศรษฐกจิ

ของจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และการแลกเปลี่ยน	 

การเยือนของสื่อกัมพูชาและไทยเพื่อสร้างความเข้าใจ	 

ที่ถูกต้องและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อของ	 

ทัง้	๒	ประเทศ	การจดัใหผู้ท้รงคณุวฒุขิองไทยบรรยายพเิศษ 

และหารือกับฝ่ายต่าง	 ๆ	 ในต่างประเทศที่สนใจประเด็น

เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย	 และการจัดทำข้อมูล

สำหรับกิจกรรม	Road	Show	ในต่างประเทศ	

	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้	 

การทูตวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง	 

ความสัมพันธ์ระดับประชาชนผ่านมิติทางวัฒนธรรม	 

ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การท่องเที่ยว	 กีฬา	 ภาพยนตร	์	 

การจัดกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม	การจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม	 

เพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ	 

ต่างประเทศ	 การศึกษาและเยาวชน	 และความร่วมมือ

ด้านศาสนา	เป็นต้น		

 

๒. โครงการเมืองไทยในใจคุณ 
	 ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะประเทศ

ทีม่มีติรไมตรทีีซ่ึง่ประชาชนมนีำ้ใจ	มคีวามเอือ้อาทร	และ

ยินดีต้อนรับมิตรต่างชาติตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 

และแหลง่ลงทนุทีส่ำคญั	 อยา่งไรกต็ามชว่งเวลาทีผ่า่นมา

ประเทศไทยได้เผชิญเหตุการณ์มากมายที่ส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจ	การค้า	

การลงทุน	 และการท่องเที่ยว	 รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดี	 

	 เมื่อวันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 นายกรัฐมนตรี		 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ	 “เมืองไทยในใจคุณ”	

ของกระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศ	

รวมพลังผูกใจเป็นหนึ่งเดียว	 แสดงออกซึ่งความคิดเห็น	 

เพือ่กำหนดสารทีจ่ะสือ่ออกไปสูป่ระชาคมโลก	 รว่มใจกนัสง่เสรมิ

ภาพลักษณ์ของประเทศไทย	 และผลักดันสร้างความเชื่อมั่นและ

ภาพลกัษณท์ีด่ขีองไทย	ณ	วเิทศสโมสร	กระทรวงการตา่งประเทศ	
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ของไทย	 ดังนั้น	 การสร้างความเชื่อมั่นและการฟื้นฟู

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วน

ของรัฐบาล	 เพื่อส่งสัญญาณให้นานาชาติตระหนักว่า	

ประเทศไทยยังคงมีสิ่งดี	ๆ	และยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า

ตอ่ไปอยา่งเขม้แขง็และเปน็หุน้สว่นทางเศรษฐกจิทีส่ำคญั

กับพันธมิตรทั่วโลก	 ในการนี้	 กรมสารนิเทศ	 กระทรวง

การต่างประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการ	 “เมืองไทยในใจคุณ”	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วม	 

ในกระบวนการฟื้นฟูและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ	

โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์	 

ที่ต้องการจะสะท้อนให้ชาวต่างชาติได้รับรู้บนพื้นฐาน

ของข้อเท็จจริงและศักยภาพของประเทศไทยที่มีอยู่		 

โดยผลที่ ได้ รับจะนำมาประมวลเพื่ อกำหนดสาร	

(message)	 ทีจ่ะใหห้นว่ยราชการของไทยใชเ้ปน็แนวทาง

ในการประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิภาพลกัษณป์ระเทศไทย

อยา่งเปน็บรูณาการมเีอกภาพและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั

ทั้งนี้	 กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญชวนให้ประชาชน

จากทุกภาคส่วนร่วมลงคะแนนแสดงความคิดเห็นว่า	

ภาพลักษณ์ประเทศไทยในแบบที่ผู้ร่วมแสดงความ	 

คิดเห็นต้องการให้เป็น	หรือเป็นความภูมิใจ	จากทั้งหมด	

๔	 หัวข้อ	 ได้แก่	 (๑)	 คนไทยทัศนคติดี	 มีพร้อมด้วย

ศักยภาพ	 เปิดรับ	 ปรับตัว	 ยืดหยุ่น	 (๒)	 คุณค่า	 

ภมูปิญัญาไทยกา้วไกลสูต่ลาดโลก 

(๓)	 ที่ที่แหล่งธุรกิจบรรจบกับ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และธรรมชาติล้ำค่า	 และ	 (๔)	

ศูนย์กลางทางธุรกิจ	พร้อมจิตใจ

บริการที่เป็นเลิศ	ซึ่งทั้งสี่หัวข้อนี้

ได้มาจากกระบวนการประเมิน

ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน	๒,๐๐๐	ราย	ทัง้ในกรงุเทพฯ 

และต่างจังหวัด	 โดยประชาชน

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น

ผ่านทางไปรษณียบัตร	 บัตร

แสดงความคิดเห็น	 การส่ง

ข้อความสั้นทางโทรศัพท์	 หรือผ่านทางเว็บไซต	์

www.thailandbranding.org	 เป็นเวลา	 ๓	 สัปดาห์	

ระหว่างวันที่	๓	-	๒๔	กันยายน	๒๕๕๓			

 เมื่อวันที	่ ๓	 กันยายน ๒๕๕๓	 นายอภิสิทธิ	์	 

เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตร	ี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน	 

ในพิธีเปิดตัวโครงการฯ	 ณ	 วิเทศสโมสร	 กระทรวง	 

การต่างประเทศ	 โดยมีประชาชนจากหลากหลาย	 

สาขาอาชีพ	 เช่น	 นักเรียน	 นักศึกษา	 แพทย์	 พยาบาล	

ทหาร	พนกังานธนาคาร	นกักฬีา	นกัรอ้ง	นกัแสดง	ฯลฯ 

กว่า	๖๐๐	คน	มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี	และถือเป็น

ประชาชนชาวไทยกลุ่มแรกที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น	 

ในบัตรแสดงความคิดเห็นของโครงการฯ	
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	 ในช่วง	 ๓	 สัปดาห์ที่กระทรวงการต่างประเทศ

เปดิใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเหน็ผา่นวธิกีารตา่ง	 ๆ 

ผลปรากฏว่า	ประชาชนจากทั่วประเทศได้ให้การตอบรับ

เป็นอย่ างดี	 โดยมีผู้ ร่ วมแสดงความคิด เห็นกว่ า		 

๔๐๐,๐๐๐	 ราย	 ซึ่งหลังจากการประมวลผลแล้วพบว่า	

แต่ละหัวข้อได้รับคะแนนใกล้เคียงกันมาก	 ชี้ให้เห็นว่า

แตล่ะหวัขอ้นัน้	 ไมว่า่จะเปน็เรือ่งเอกลกัษณค์วามเปน็ไทย 

คณุคา่ของภมูปิญัญาไทย	การทอ่งเทีย่วไทย	และความพรอ้ม

ของไทยในฐานะศูนย์กลางทางธุรกิจของไทย	 ต่างมี

ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 จากนั้น	 กระทรวง

การต่างประเทศจึงได้นำผลการแสดงความคิดเห็น	 

มาประมวลและจัดทำข้อความเพื่อที่จะใช้สื่อสาร	 

ภาพลักษณ์ประเทศ	 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า	 ข้อความหรือ	 

สโลแกน	Experience	Thailand	:	Creativity,	Diversity, 

Opportunity	 เป็นข้อความที่สะท้อนความรู้สึกของ	 

ผู้ร่วมแสดงความเห็นได้ดีที่สุด	 โดยจะได้นำข้อความ	 

ดงักลา่วประกอบการจดัทำยทุธศาสตรท์ีจ่ะใชเ้ปน็แนวทาง

การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยในภาพรวมและ

สำหรับภูมิภาคต่าง	 ๆ	 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ	 ซึ่งมี

รองนายกรฐัมนตร	ี(นายไตรรงค	์สวุรรณครี)ี	เปน็ประธาน 

เพือ่ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชป้ระกอบการประชาสมัพนัธแ์ละ

สง่เสรมิภาพลกัษณข์องไทยไปตามภมูภิาคตา่ง	 ๆ	 ของโลก	 

ให้ได้รับรู	้ เข้าใจ	 และมีทัศนคติที่ดีกับประเทศไทยอย่าง

เปน็เอกภาพและบรูณาการเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัตอ่ไป	

๓. การเผยแพร่ความรู้ด้านการทูต
และการต่างประเทศสู่สาธารณชน  

	 กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเผยแพร่ความรู้

ด้านการต่างประเทศ	 นโยบายและบทบาทหน้าที่ของ

กระทรวงการต่างประเทศให้กับสาธารณชน	 โดยส่งเสริม

การจดักจิกรรมทีส่ามารถเขา้ถงึประชาชนโดยตรงในพืน้ที่

ตา่ง	ๆ	ของประเทศ	(Outreach)	อนัจะเปน็การชว่ยเผยแพร่

ภาพลกัษณท์ีด่ขีองกระทรวงฯ	 ตอ่สาธารณชนในวงกวา้งดว้ย 

โดยไดด้ำเนนิการผา่นโครงการสำคญั	ๆ	๔	โครงการ	ดงันี	้

	 ๓.๑	โครงการบัวแก้วสัญจร		

 เนน้การรบัทราบปญัหาและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็

ระหวา่งผูบ้รหิารของกระทรวงการตา่งประเทศและผูบ้รหิาร

ของจังหวัดในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศตลอดจนชี้แจง

และตอบขอ้สงสยัดา้นการตา่งประเทศทีเ่กีย่วโยงกบัทอ้งถิน่ 

โดยในปี	๒๕๕๓	กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการ

โครงการบวัแกว้สญัจร	รวม	๑๑	ครัง้	ใน	๑๑	จงัหวดัและ 

๓	เมอืงในตา่งประเทศ	ไดแ้ก	่รอ้ยเอด็	เชยีงใหม	่แมฮ่อ่งสอน	

มุกดาหาร	 แขวงสะหวันนะเขต	 นครศรีธรรมราช	 ตาก	

นราธวิาส	เมอืงโกตาบาร	ูสระแกว้	หนองคาย	เวียงจันทน์	

ตราด	และชลบุรี		

	 ๓.๒	โครงการเทวะวงศ์สัญจร		

	 เป็นการจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	 

ด้านการทูตและการต่างประเทศ	อาทิ	ภาพรวมนโยบาย

ดา้นการตา่งประเทศ	 แนวปฏบิตัดิา้นพธิกีารทตูทีเ่กีย่วขอ้ง

ในระดบัจงัหวดัการสอนภาษาองักฤษสำหรบัการปฏบิตังิาน

ในพืน้ที	่ รวมทัง้ประเดน็ดา้นการตา่งประเทศอืน่	 ๆ	 ทีอ่ยู	่ 
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ในความสนใจของจังหวัด	 เป็นต้น	 โดยมีกลุ่มเปา้หมาย

เปน็ขา้ราชการพลเรอืน	 ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่	 ขา้ราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้าราชการครูจากโรงเรียน

ที่อยู่ภายใต้โครงการยุวทูตความดี	 เฉลิมพระเกียรติฯ	

และสถาบนัการศกึษาตา่ง	ๆ	โดยในปงีบประมาณ	๒๕๕๓ 

กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิโครงการเทวะวงศส์ญัจร 

รวม	๓	ครัง้	ทีจ่งัหวดัแมฮ่อ่งสอน	สรุาษฎรธ์าน	ีและพงังา 

 นอกจากนี้	กระทรวงการต่างประเทศยังมุ่งเน้น	

การเข้าถึงประชาชนโดยส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล	

เรือ่งการแกไ้ขปญัหาชายแดนภาคใต	้ ผา่นการจดักจิกรรม

การรบันกัศกึษามสุลมิฝกึอบรมและปฏบิตังิาน	ณ	กระทรวง

การต่างประเทศ	 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ได้รับ	

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด	

ชายแดนภาคใตไ้ดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

ในสงัคมไทย	 อันมีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกทำให้เกิด

ความเขา้ใจและเชือ่วา่	 สามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุได้	

	 ๓.๓	โครงการอาเซียนสัญจร		

 เนน้การเสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบั

กรอบความร่วมมือของอาเซียนทั้งในด้านการเมือง	 -

ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และสังคม	-	วัฒนธรรม	เพื่อให้

ประชาชนทุกภาคส่วนของไทยได้รับทราบถึงความสำคัญ	

ความเชื่อมโยงประโยชน์และผลกระทบของประชาคม

อาเซียน	 โดยในปี	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการต่างประเทศ	

ได้ดำเนินโครงการอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่าง	 ๆ	

รวม	๕	ครัง้	ทีจ่งัหวดัชมุพร	หนองบวัลำภ	ูเลย	สงขลา	และ	

อดุรธาน	ี โดยเปน็การจดัเสวนาในเรือ่งทีเ่ปน็ความสนใจหรอื

เป็นผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นแล้ว	 ยังได้ถือโอกาส	

ไปเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษาหรือ	

โรงเรยีนในโครงการ	Spirit	of	ASEAN	อีกด้วย		

 ๓.๔	โครงการกงสุลสัญจร		

 มีเป้าหมายที่จะนำบริการของรัฐด้านการกงสุล	

ไปมอบใหแ้กป่ระชาชนถงึประตบูา้น	 โดยไดด้ำเนนิการทัง้ใน

และตา่งประเทศ	 เพือ่อำนวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนทีม่	ี

ถิน่พำนกัหา่งไกล	มคีวามไมส่ะดวก	/	ไมพ่รอ้มในการเดนิทาง	

มารับบริการจากสำนักงานของกระทรวงการตา่งประเทศ	

และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการกระทรวง	

การตา่งประเทศไดเ้ยีย่มเยยีนประชาชนทีอ่ยูใ่นทอ้งทีห่า่งไกล 

สอบถามสภาพความเปน็อยู	่ใหค้วามชว่ยเหลอืหากคนไทย

เหลา่นัน้รอ้งขอ	 รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั

ในเรือ่งตา่ง	 	ๆทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตา่งประเทศในระดบัประชาชน 

โดยในป	ี๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิโครงการ

กงสลุสญัจรไปยงัจงัหวดัตา่ง	ๆ	รวม	๑๖	ครัง้	ใน	๑๓	จงัหวดั 

ไดแ้ก	่แมฮ่อ่งสอน	กรงุเทพฯ	รอ้ยเอด็	สกลนคร	กระบี	่สตลู 

จนัทบรุ	ีสรุนิทร	์แพร	่ประจวบครีขีนัธ	์เชยีงราย	และตรงั 

นอกจากนี้	 สถานเอกอัครราชทูต	 คณะผู้แทนถาวร	

สถานกงสุลใหญ่	และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	

กไ็ดม้บีทบาทในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเขม้แขง็ โดยไดจ้ดักจิกรรม

เพื่อดูแลคนไทย	 แรงงานไทย	 และภาคธุรกิจเอกชนไทย

ในต่างประเทศ	 และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้

แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ	 โดยใช้กิจกรรมกงสุลสัญจร	

การใหก้ารสนบัสนนุโครงการไทยศกึษาในมหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ 

การสรา้งความสมัพนัธก์บันกัศกึษาทีม่าศกึษาในตา่งประเทศ 

การใหท้นุการศกึษา	 และการรบันักศึกษาไทยมาฝึกงาน	

ในสถานเอกอัครราชทูต	/	สถานกงสุลใหญ่	เป็นต้น	
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 การทตูเพือ่ประชาชนนบัเปน็อกีหนึง่นโยบายทีก่ระทรวงการตา่งประเทศใหค้วามสำคญัในลำดบัตน้ โดยมุง่เนน้การใหบ้รกิาร  
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไทยในประเทศ ด้านบริการหนังสือเดินทาง และคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของ  
คนไทยและภาคธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ  

กระทรวงการต่างประเทศ
กับการทูตเพื่อประชาชน

การบริการหนังสือเดินทาง 
 การใหบ้รกิารหนงัสอืเดนิทางแบง่ออกเปน็การออก

หนังสือเดินทางภายในประเทศ	 การออกหนังสือเดินทาง	 

ในตา่งประเทศ	การใหบ้รกิารบนัทกึและแกไ้ขหนงัสอืเดินทาง	

การใหบ้รกิารของหนว่ยหนงัสอืเดนิทางเคลือ่นที	่ เพือ่อำนวย

ความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้ง

สำนกังานปกตแิละเปน็พืน้ทีท่ีป่ระชาชนเดนิทางไปยากลำบาก 

โดยในป	ี ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศใหบ้รกิารออก

หนงัสอืเดนิทางใหก้บัประชาชนจำนวน	 ๑,๓๗๗,๓๘๗	 คน	

และได้ส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ	

รวม	 ๑๖	 ครั้ง	 ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ในทุกภูมิภาค	 อาท	ิ

แม่ฮ่องสอน	 ร้อยเอ็ด	 สกลนคร	 กระบี	่ สตูล	 จันทบุรี	

สุรินทร์	 แพร่	 ประจวบคีรีขันธ	์ เชียงราย	 ตรัง	 เป็นต้น	 

มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	๑๘,๖๗๔	ราย	นอกจากนี	้กระทรวง

การตา่งประเทศยงัไดด้ำเนนิการเปดิสำนกังานหนงัสอืเดนิทาง

ชั่วคราวในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 ซึ่งในปี	 ๒๕๕๓

เปิดให้บริการ	 ๑๑	 แห่งใน	 ๑๑	 จังหวัด	 ได้แก่	 ยะลา	

ขอนแก่น	สงขลา	เชียงใหม่	สุราษฎร์ธาน	ีนครราชสีมา	

อุดรธานี	พิษณุโลก	ภูเก็ต	อุบลราชธาน	ีและนครสวรรค	์		

  
การคุม้ครองดแูลคนไทยในตา่งประเทศ 
 ปจัจบุนักระทรวงการตา่งประเทศมภีารกจิคุม้ครอง

ดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ	 จำนวนประมาณ	

๑,๐๐๕,๐๐๐	 คน	 และมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยว	 

ในต่างประเทศอีกปีละประมาณ	 ๒,๐๐๐,๐๐๐	 คน   

โดยในช่วงเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 -	 ตุลาคม		 

พ.ศ. ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศไดใ้หก้ารชว่ยเหลอื

คนไทยเป็นจำนวน	๒,๒๑๔	คน	 โดยสว่นใหญเ่ปน็คนไทย

ทีไ่ปตกทกุขไ์ดย้ากในตา่งประเทศ	 คนไทยทีไ่ปคา้ประเวณ	ี

แรงงานไทยที่ไปประสบปัญหา	คนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการ

คา้มนษุย	์ ลกูเรอืประมง	 และอืน่	 ๆ	ทัง้นี	้ เปน็ทีน่า่สงัเกตว่า

จำนวนคนไทยที่ประสบปัญหาได้ลดน้อยลงตามลำดับ	

โดยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 จำนวนคนไทยที่ร้องขอ	 

ความช่วยเหลือได้ลดลงตามลำดับ	 จาก	 ๕,๙๙๐	 คน

เหลือ	 ๓,๘๐๓	 คน	 ในป	ี พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และเปน็จำนวน	

๑,๘๘๐	คน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓		

 การดำเนินการด้านการทูตเพื่อประชาชนของ	 

กระทรวงการตา่งประเทศใน	ปพี.ศ.	๒๕๕๓	มุง่เนน้ใหค้วามรู้	 

เชิงป้องกันในการไปต่างประเทศแก่ประชาชนในประเทศ

มากขึ้น	โดยได้ดำเนินการเชิงรุกใน	๓	ด้านหลัก	ดังนี้		

 ๑. การทำงานเชงิรกุแบบบรูณาการกบัหนว่ยงานรฐั

ทีเ่กีย่วของเอกชนและองคก์ารระหวา่งประเทศทัง้ในพืน้ที่

ต้นทางและพื้นที่ปลายทาง	ได้แก่		

	 -	 	 การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง

กรมการกงสุล	 และกรมการจัดหางาน	 เรื่องการปกป้อง

คุม้ครองและดแูลแรงงานไทยและการสง่เสรมิขยายตลาด

แรงงานไทยในตา่งประเทศ	เมือ่วนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๕๓    

 -	 	 การเสริมสร้างเครือข่ายคนไทยในประเทศ	 

สวีเดนและโปแลนด์กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 

แห่งชาต	ิ กรมการจัดหางาน	 และองค์การแรงงาน	 
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กระทรวงการต่างประเทศกับการทูตเพื่
อประชาชน	

ระหว่างประเทศ	 ระหว่างวันที	่ ๒๗	 กันยายน	 -	 ๒   

ตุลาคม	๒๕๕๓	

 -		ความรว่มมอืกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุยแ์ละกระทรวงแรงงานในการปราบปราม

การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ	

	 -	 ความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุยแ์ละหนว่ยประสานงานเพือ่ตอ่ตา้น

การค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในการ

จดัตัง้ศนูยส์ำรวจเฝา้ระวงัและปอ้งกนัการตกเปน็ผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์จำนวน	๕	ศูนย์	 ในจังหวัดลำปางและ

จังหวัดพะเยา	

	 -	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในญี่ปุ่น		

สหรัฐอเมริกา	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 และไต้หวัน	

ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ สำนักงาน

อยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ	

และกรมสุขภาพจิต	

	 -		การสนับสนุนงบประมาณโครงการต่าง	ๆ	ให้

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย	 

ในต่างประเทศจำนวน	๑๐	โครงการ	๘	แห่ง	 เพื่อสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครและชุมชนไทยเข้มแข็ง	 เพื่อคอย

เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก	

	 -		การสนับสนุนโครงการกงสุลสัญจรของสถาน

เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญท่ัว่โลก	จำนวน	๕๔	แหง่  

เพือ่ใหก้ารบรกิารกงสลุเขา้ถงึประชาชนคนไทยในตา่งประเทศ

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล	

 ๒. การประชาสมัพนัธเ์ตอืนภยัแกค่นไทยทีจ่ะไป

ต่างประเทศในพื้นที่ต้นทาง    

 กระทรวงการตา่งประเทศไดร้ว่มกบัมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	หน่วยประสานงาน	

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน	 (Trafcord)	

กรมการจัดหางาน	 และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	

ไปให้ความรู้ในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ	 

แก่ประชาชน	 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 อีกทั้งได้ขยายภารกิจให้หัวหน้า

สำนกังานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั้ง	 ๑๐	 แห่งประสาน

งานกับหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์	 

เตือนภัยในเรื่องดังกล่าวด้วย	 ทั้งนี	้ การเตือนภัยได	้ 

เน้นหนักในเรื่องเหยื่อการค้ามนุษย์	 ปัญหายาเสพติด	

การค้าบริการทางเพศ	และปัญหาด้านแรงงาน	

	 เมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๓	นายจักร	บุญ	–	หลง	

อธิบดีกรมการกงสุล	 ได้จัดพิธีมอบเงินสิทธิประโยชน์แก่ญาติ

ของคนไทยที่เสียชีวิตและเกิดข้อพิพาทในต่างประเทศ	 ครั้งที	่ ๖	

สำหรับคนไทยจำนวน	๔	ราย	ณ	ห้องประชุมสำนักงานกรมการ

กงสุล	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	๑,๖๖๔,๑๗๑.๘๘	บาท	

 

	 เมื่อวันที	่ ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 นางสาวมธุรพจนา	

อิทธะรงค	์ รองอธิบดีกรมการกงสุล	 เป็นประธานในพิธีมอบเงิน	 

สิทธิประโยชน์ให้แก่ญาติของแรงงานไทย	 ๕	 ราย	 ที่เสียชีวิตใน

ต่างประเทศ	ณ	อาคารกรมการกงสุล	กระทรวงการต่างประเทศ		 

ถนนแจ้งวัฒนะ	
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 ๓. การขยายมิติในการคุ้มครองและดูแลสิทธิ

ประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 

	 -	 	 การว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายประจำ

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงบาห์เรน	 สถานกงสุลใหญ่	

ณ	เมอืงกวางโจว	และสำนกังานการคา้และเศรษฐกจิไทย

ประจำไต้หวัน	 	 	 	

	 -	 	 การนำญาติของนักโทษประหารหญิงไทยคดี

ยาเสพติด	 ๑๓	 รายไปเยี่ยมนักโทษที่เมืองกวางโจว	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวันที่	 ๑๙	 -	 ๒๑	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	 ซึ่งผลจากการเยือนนำไปสู่การเริ่ม	

การจัดทำความตกลงโอนตัวนักโทษระหว่างประเทศไทย

กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

 -		การจดัโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพสตรอีสีาน

ที่สมรสกับชาวต่างชาติก่อนการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ	

(กรณีประเทศเยอรมนี)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ที่จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่างวันที่	๒๘	กรกฎาคม	-	๓๐	

กันยายน	๒๕๕๓	 	

 -		การรว่มกบักรมการจดัหางานผลกัดนัใหจ้ดัสรร

เงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

สว่นหนึง่มาตัง้เบกิจา่ยทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ	 เพือ่ให้	

การช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศสามารถ	

ดำเนินการได้อย่างทันท่วงที		

	 -	 	 การเรียกร้องสิทธิประโยชน์แก่คนงานไทย	

ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือถูกนายจ้างต่างชาติ

ฉ้อโกง	 โดยสามารถเรียกร้องเงินสิทธิประโยชน์ได้

ประมาณ	๔๘	ลา้นบาท	โดยเฉพาะกรณ	ีนางด	ีบญุมปีอ้ม 

หญิงไทยซึ่งไปทำงานและประสบอุบัติเหตุจนร่างกาย

เป็นอัมพฤกษ์ที่ประเทศอิตาลีเพียงรายเดียว	 กระทรวง

การต่างประเทศโดยกรมการกงสุลได้เรียกร้องเงิน	

สิทธิประโยชน์ให้ได้จำนวนประมาณ	๒๓	ล้านบาท	

 -	 	 การจดัทำแนวทางปฏบิตัริว่มระหวา่งหนว่ยงาน	

ไทยในการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ไปประสบเหต	ุ

ในต่างประเทศ	

	 -	 	 การเพิ่มแนวทางความช่วยเหลือคนไทย	

เมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น

ในปัจจุบัน	

	 -	 	 การปรับปรุงช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์

ทางอินเทอร์เน็ตและเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถ

เข้าถึงประชาชนมากขึ้น	 อาทิ	 นิตยสารคู่สร้างคู่สมและ

สถานีโทรทัศน์เคเบิลมีเดีย	(ในต่างจังหวัด)	

	 -	 	 การดำเนินการซักซ้อมแผนอพยพคนไทย	

ในพื้นที่ เสี่ยงภัย	 ๒๔	 ประเทศ	 นอกเหนือจากที	่

สถานเอกอัครราชทูต	 /	 สถานกงสุลใหญ่	 ทั่วโลก	

ได้จัดทำแผนอพยพคนไทยแล้ว	

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นประธาน

ในพิธีมอบดราฟท์จำนวน	๓	ฉบับ	 ซึ่งเป็นเงินชดเชยจากบริษัท

ประกันภัยในอิตาลีสำหรับนางดี	 บุญมีป้อม	 คนไทยที่ไปประสบ

อุบัติเหตุในประเทศอิตาลี	 โดยมอบให้แก่นางผิน	 บุญมีป้อม		

พี่สาว	 และนายถวัลย	์ บุญยะปะปัง	 บุตรชาย	 ณ	 กระทรวง	

การต่างประเทศ	
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๑. การสรรหานักการทูตปฏิบัติการ 
 ในป	ี๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศไดด้ำเนนิการ

สรรหานกัการทตูปฏบิตักิาร	จำนวน	๒	รอบ	โดยรอบแรก

เป็นกระบวนการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๒	 โดยได้

ดำเนนิการสอบและบรรจขุา้ราชการแรกเขา้จำนวน	 ๒๒	 คน	 

ในเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๓		

	 	 	 	 	 ต่อมา	 สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณ	 

เพื่อเป็นอัตราเงินเดือนสำหรับอัตราว่างของกระทรวง

การตา่งประเทศเพิม่เตมิ	 ทำใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ

สามารถดำเนินการสอบและบรรจุข้าราชการแรกเข้า

รอบที่สองอีกจำนวน	 ๒๗	 คน	 ทำให้ ในปี	 ๒๕๕๓	

กระทรวงการต่างประเทศได้บุคลากรที่มีความรู้		 

ความสามารถและคุณสมบัติที่ เหมาะสมเข้ ามา	 

เป็นนักการทูตปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น	 ๔๙	 คน	 ทั้งนี้		

ในปี	 ๒๕๕๔	 และ	 ๒๕๕๕	 กระทรวงการต่างประเทศ	 

มีแผนที่จะเจรจาขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นอัตรา	 

เงินเดือนสำหรับอัตราว่างอีกจำนวนหนึ่ง	 โดยจะได้

กำหนดประเภทของข้าราชการในสายงานอื่น	 ๆ	 ที่มี

ความจำเป็นด้วย	 เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของ

กระทรวงกระทรวงการตา่งประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  

๒. กลไกการส่งเสริมและคุ้มครอง
คุณธรรม จริยธรรมภายใต้ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

	 	 	 	 	 สำนักงาน	 ก.พ.ได้มีประกาศลงวันที่	 ๓๑	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ประจำกระทรวงการต่างประเทศ	 ตามข้อเสนอของ

กระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อทำหน้าที่ควบคุม	 กำกับ	

สง่เสรมิ	 และใหค้ำแนะนำในการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรม

ขา้ราชการพลเรอืน	 และสอดสอ่งดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม

ประมวลจรยิธรรมฯ	 นอกจากนี	้ กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในการป้องกันและ

ป้องปรามเพิ่มมิให้ข้าราชการและลูกจ้างกระทำผิด	 

 กระทรวงการตา่งประเทศมุง่เนน้การบรหิารจดัการภายในกระทรวง โดยยดึหลกัของความเทีย่งธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
และยดึมัน่ในจรยิธรรมและจรรยาขา้ราชการ เพือ่รกัษาชือ่เสยีงและเกยีรตศิกัดิแ์หง่องคก์รหลกัดา้นการตา่งประเทศของชาติ
อย่างเคร่งครัด โดยในปี ๒๕๕๓ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการด้านการสรรหาบุคลากรและบริหารบุคคล  
ที่สำคัญใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

กระทรวงการต่างประเทศ
กับการบริหารและ 
พัฒนาบุคลากร



75

กระทรวงการต่างประเทศกับการบริหารและพั
ฒ
นาบุคลากร	

ทางวินัยและจริยธรรมด้วย	 อาทิ	 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง	 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	 และได้มีการบรรยายและ	 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัย	 จริยธรรมและจรรยา

ข้าราชการแก่บุคลากรในระดับต่าง	 ๆ	 ตามหลักสูตร	 

การฝกึอบรมของสถาบนัการตา่งประเทศเทวะวงศว์โรปการ

อยา่งตอ่เนือ่ง	 และจะไดจ้ดัทำคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ

ด้านจริยธรรมสำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ

ทุกแห่งด้วย	

  

๓. การพฒันาคณุภาพชวีติของบคุลากร 
	 ผลจากความสำเร็จในการดำเนินยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทำให้กระทรวงการต่างประเทศ

ไดร้บัรางวลัการบรหิารทรพัยากรบคุคลในดา้นการพฒันา

คณุภาพชวีติขา้ราชการสำหรบัป	ี๒๕๕๒	จากนายกรฐัมนตรี	

เมื่อวันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๓	โดย	นายวรีะชยั	วรีะเมธกีลุ	

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรีเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

รางวัลดังกล่าวแก่ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 

ทีส่ำนกังาน	 ก.พ.	 จงัหวดันนทบรุ	ี ดงันัน้	 ในปี	 ๒๕๕๓	

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้สานต่อกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยการเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย

และตรงตามความต้องการของบคุลากรในองคก์รมากขึน้	

อาท	ิ กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพดว้ยโภชนาการทีด่	ี กจิกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ	 การฟื้นฟูและบำบัดโรคด้วยการฝึก	 

ลมปราณ	 กิจกรรมสร้างเสริมการทำงานเป็นทีม	

กจิกรรมบำเพญ็สาธารณประโยชนร์ว่มกบัสว่นราชการอืน่ 

เป็นต้น		

 ขณะเดียวกัน	 กระทรวงการต่างประเทศมีพันธ

ในการสร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจ

สังคมไทย	 ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ ใน	 

ด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทัดเทียม

ระดับสากล	 และเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริม	 

ผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศอย่างสมเกียรติและ

สมศักดิ์ศร	ี โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๓	 สถาบัน	 

การตา่งประเทศเทวะวงศว์โรปการ	 ซึง่เปน็สถาบนัพฒันา

บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการฝึก

อบรมในหลกัสตูรตา่ง	ๆ	เพือ่เพิม่พนูดา้นทกัษะตามระดบั

และสายงานของบุคลากร	 การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ

และดูงานในสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ	 การจัด	 

การบรรยายใหค้วามรูใ้นประเดน็ตา่ง	 ๆ	 ทัง้ทีเ่ปน็ประเดน็

เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีนกัการทตูโดยตรง	และประเดน็อืน่	ๆ 

ทีน่อกเหนอืจากงานประจำ	 แตม่คีวามนา่สนใจและอยูใ่น

กระแสสงัคม	 การสมัมนาทางวชิาการ	 การฝกึปฏบิตังิาน 

ตลอดจนหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งภาษา

อังกฤษ	 และภาษาต่างประเทศอื่น	 ๆ	 ตั้งแต่ระดับต้น	

ระดับกลาง	 ระดับสูง	 ให้กับข้าราชการของกระทรวง	 

การต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	

	 นอกจากนี้	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ	์ 

วโรปการได้จัดหลักสูตรนักบริหารการทูต	 (นบท.)		 

รุ่นที่	 ๒	 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนานักบริหารการทูตของ

กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการระดับสูงของ

สว่นราชการอืน่	 ๆ	 ดว้ยกระบวนการฝกึอบรมใหม้คีวามรู ้
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ความสามารถ	 ตลอดจนทกัษะดา้นการทตูการตา่งประเทศ

และการบริหาร	 เพื่อให้เป็นนักการทูตมืออาชีพ	 ก้าวทัน

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 มีคุณธรรมและ

จริยธรรม	 และเป็นผู้แทนประเทศที่แข่งขันได้ในเวทีโลก 

โดยหลักสูตรนักบริหารการทูต	 (นบท.)	 รุ่นที่	 ๒	

ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของ

กระทรวงการต่างประเทศจำนวน	 ๒๐	 ราย	 และ

ข้าราชการระดับสู งจากหน่วยงานภายนอก	 ๘		

หน่วยงาน	จำนวน	๑๒	ราย	
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๑. การบรหิารการคลงัและงบประมาณ
ของกระทรวงการต่างประเทศ 
 ในปงีบประมาณ	๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณภายใตย้ทุธศาสตรก์ารตา่งประเทศ

และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น	

๖,๙๐๓.๘๒	 ล้านบาท	 จากงบประมาณของประเทศ	 

ในภาพรวม	๑.๗	ล้านล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	๐.๔	

ของงบประมาณทั้งหมด	

	 กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้งบประมาณเพื่อ

ดำเนินภารกิจหลัก	๔	ด้าน	ได้แก่		

 ๑)	 การดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศทั่วโลก   

โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบา้นประเทศหุน้สว่นยทุธศาสตร์

และกลุ่มประเทศมุสลิม	

 ๒)	 การมบีทบาททีส่รา้งสรรคใ์นกรอบสหประชาชาติ	

องค์การระหว่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ	

 ๓)	 การใหบ้รกิารดา้นกงสลุแกค่นไทยในประเทศ 

และคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	

 เพือ่ใหก้ารดำเนนิภารกจิตา่ง ๆ ของกระทรวงการตา่งประเทศในดา้นการรกัษา สง่เสรมิผลประโยชน ์สถานะ บทบาท
ของไทยในต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น กระทรวงการต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในกระทรวงการตา่งประเทศ โดยมเีปา้หมายหลกัในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานคลงั งานจดัหาและบรหิารทรพัยส์นิ 
รวมทั้งการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
งานของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

กระทรวงการต่างประเทศ
กับการบริหารจัดการ

งบประมาณ / ผลเบิกจายของกระทรวงการตางประเทศ

ในชวงป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓

งบประมาณที่ไดรับ ผลการเบิกจาย

๙,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐
๗,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐
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	 ๔)	 การสร้างความเข้าใจและสนับสนุนนโยบาย

ต่างประเทศของไทย	 ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์

ของไทยทั้งในและต่างประเทศ	

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๓ 

 ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ

ได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	 ๖,๓๘๔.๕๘	 ล้านบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	๙๒.๔๘	ของงบประมาณที่ได้รับ	

 สว่นผลการดำเนนิงาน	กระทรวงการตา่งประเทศ

ไดต้ัง้เปา้หมายไวท้ีร่อ้ยละ	๘๐	ของแผนงาน	ซึง่เมือ่สิน้สดุ

ปงีบประมาณ	 ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศสามารถ

บรรลุผลคิดเป็นร้อยละ	๙๕.๘๗	

การดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการในต่างประเทศ 

	 กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญ

อย่างมากกับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ	 

ที่ประจำการในต่างประเทศ	 โดยได้ผลักดันให้หน่วยงาน	 

ที่รับผิดชอบ	ได้แก่	สำนักงาน	ก.พ.	และกรมบัญชีกลาง

แก้ไขปรับปรุงเงินเพิ่มข้าราชการในต่างประเทศ	 หรือ	

พ.ข.ต.	เงินค่าเช่าบ้าน	และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	

รวมถงึสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิสำหรบัขา้ราชการทีป่ฏบิตังิาน

ในประเทศทีม่ภีาวะความเปน็อยูไ่มป่กต	ิ ทัง้นี	้ เพือ่เปน็การ

สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในต่างประเทศ	 

ให้มีมาตรฐานการดำรงชีพที่ดีขึ้น		

 

๒. การจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๓	สำนักจัดหาและบรหิาร

ทรัพย์สินดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	 

และทำเนยีบ	 /	 บา้นพกัหวัหนา้สำนกังาน	 จำนวน	 ๑๐	

โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	 

รายละเอียดการดำเนินโครงการ	ดังนี้	

 

โครงการ การถือครองกรรมสิทธิ ์ ผลการดำเนินงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	

สถานเอกอัครราชทูต		

ณ	กรุงปักกิ่ง	

ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด		 

๓	ไร่	ในลักษณะการเช่าระยะยาว	

๗๐	ปี	(leasehold)	ที่	เลขที่	๒๑	

ถนนกวางหวา	กรุงปักกิ่ง	ลงนาม

ในสัญญาเช่า	เมื่อวันที่	๓๐	

กันยายน	๒๕๔๗	ในราคา	

๒๒๓,๔๗๗,๕๐๖	บาท	

-		การออกแบบโครงการ	

แล้วเสร็จ	

-		เทศบาลกรุงปักกิ่งได้อนุมัติ	

แบบก่อสร้างและได้ออกใบอนุญาต

ก่อสร้างแล้ว			

-		ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท	

China	State	Construction	

Engineering	เป็นผู้รับเหมา	

ก่อสร้างในวงเงิน	๓๖๐	ล้านบาท	

และได้จัดจ้างบริษัท	Plan	

Architect	ในวงเงิน	๑๘	ล้านบาท	

เป็นผู้ควบคุมงาน		

-		คาดว่า	จะสามารถเริ่มการ			

ก่อสร้างโครงการได้	ในเดือน

มกราคม	๒๕๕๔	
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โครงการ การถือครองกรรมสิทธิ์ ผลการดำเนินงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

และบ้านพักสถานเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงอิสลามาบัด	

ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขต	

คณะทูต	(Diplomatic	Enclave)	

ขนาด	๘	ไร่	ในลักษณะการเช่า

ระยะยาว	เมื่อปี	๒๕๓๕	

 

-		เริ่มการก่อสร้างโครงการ		

โดยก่อสร้างโครงการไปได้ร้อยละ	

๔๓.๕๖		

-		อย่างไรก็ตาม	การดำเนิน

โครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนด

เนื่องจากปัญหาความไม่สงบ	 

ในทางการเมืองและความมั่นคง

ภายใน	ประกอบกับเกิดอุทกภัย

รุนแรง	ซึ่งกระทรวงฯ	และ	 

คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ		 

ได้อนุมัติขยายระยะเวลา	 

สัญญาจ้างฯ	ออกไปจนถึง	 

เดือนเมษายน	๒๕๕๔	พร้อมทั้ง	 

ได้ดำเนินการติดตามและเร่งรัด	 

การดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด	

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

และทำเนียบเอกอัครราชทูต		 

ณ	กรุงจาการ์ตา	

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

และทำเนียบเอกอัครราชทูต		 

ณ	สิงคโปร์	

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขต	

คณะทูต	(Diplomatic	Enclave)	

ขนาด	๓	ไร่	๕๐	ตารางวา		

จัดซื้อเมื่อปี	๒๕๓๗	ราคา	 

ประมาณ	๑๙๖	ล้านบาท		

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน		 

ขนาด	๑๑	ไร่	ที่	ถนน	Orchard	

 

-		เริ่มการก่อสร้างแล้ว		 

และมีความคืบหน้าในการ	 

ดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ	

-		คาดวา่การกอ่สรา้งจะแลว้เสรจ็

ในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๔	

 

-		ทางการสิงคโปร์ได้อนุมัติ	 

แบบและออกใบอนุญาตก่อสร้าง	

โครงการแล้ว	

-		ได้เริ่มการก่อสร้างแล้ว	

เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๓	

 -		คาดวา่การกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จ

ในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๕	
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โครงการ การถือครองกรรมสิทธิ์ ผลการดำเนินงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	

สถานเอกอัครราชทูต		 

ณ	กรุงโตเกียว	

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 -		การออกแบบอาคารที่ทำการ

แห่งใหม่แล้วเสร็จ	และทางการ

ท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้อนุมัติ	 

แบบก่อสร้างแล้ว	

-		ได้ว่าจ้างบริษัท	Taisei	

Corporation	เป็นผู้รับเหมา

ก่อสร้างในวงเงิน	๖๐๐	ล้านบาท	

และยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ร่างสัญญาจ้าง	ซึ่งมีความคืบหน้า

เป็นระยะ	

 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	

สถานเอกอัครราชทูต		

ณ	กรุงนิวเดลี	

โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ	

สถานเอกอัครราชทูต		 

ณ	กรุงเวลลิงตัน	

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

และบ้านพักกงสุลใหญ่	ณ		

นครกว่างโจว	

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด	

๒,๐๘๐	ตารางเมตร		 

ที่ถนน		Molesworth		

กรุงเวลลิงตัน	เมื่อปี	๒๕๓๗	

ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 

ขนาด	๒.๗๘	ไร่	ในลักษณะ	 

การเช่าระยะยาว	๗	ปี	 

(leasehold)	ที่	Guangzhou	

Chigang	Consular	Section	

 

-		การออกแบบโครงการแล้วเสร็จ	

-		อยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาต

ก่อสร้างจากทางการอินเดีย		 

ซึ่งอาจจะต้องปรับรายละเอียด	 

ของแบบเพื่อให้สอดคล้อง	 

กับเทศบัญญัติท้องถิ่น		

-		ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท

ก่อสร้างแล้ว		

-		คาดวา่การซอ่มแซมจะแลว้เสรจ็

ในเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๔	

-		การออกแบบโครงการแล้วเสร็จ	

และได้ยื่นขออนุมัติแบบก่อสร้าง	 

ต่อเทศบาลนครกว่างโจว		

-		กำลังดำเนินการคัดเลือก	 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง	
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โครงการ การถือครองกรรมสิทธิ์ ผลการดำเนินงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

และบ้านพักกงสุลใหญ่		

ณ	นครเซี่ยงไฮ้	

ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด	

๒.๗๘	ไร่	ในลักษณะการเช่า	 

ระยะยาว	๗๐	ปี	(leasehold)	 

ที่เขตพัฒนาหงเฉียว	 

แปลงหมายเลข	๑๐		 

ในราคา	๕,๗๐๐,๐๐๐	ดอลลารส์หรฐั	

ลงนามในสัญญาเช่าเมื่อวันที่		 

๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๔๙	

-		การออกแบบโครงการแล้วเสร็จ	

-		รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้อนุมัติ	 

แบบเบือ้งตน้	(Preliminary	

Design)	แลว้   

-		โครงการอยู่ในขั้นตอนของ	 

การว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

และจ้างผู้ควบคุมงาน	ตลอดจน	 

จัดทำแผนการบริหารโครงการ

ก่อสร้างเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่น	 

ของจีนพิจารณาและออก	 

ใบอนุญาตก่อสร้างต่อไป	

การก่อสร้างอาคารที่ทำการ	

และบ้านพักกงสุลใหญ่		 

ณ	แขวงสะหวันนะเขต	

แลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการเช่าที่ดิน	

ขนาด	๓	ไร่	๓	งาน	๒๓	ตารางวา	

ติดถนนหมายเลข	๙	โดย	 

กรมธนารักษ์ได้เสนอที่ดิน	 

ราชพัสดุขนาดเท่ากัน		 

เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการ	 

เช่าที่ดิน	

-		อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ		

ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก	

 

 นอกจากนี	้ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	กระทรวง

การต่างประเทศได้อนุมัติให้สถานเอกอัครราชทูตและ	 

สถานกงสลุใหญต่า่ง	 ๆ	 ดำเนนิการปรบัปรงุและซอ่มแซม

ที่ทำการทำเนียบและบ้านพัก	 โดยใช้เงินงบประมาณ

ประจำป	ี และเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกงสุล		 

(เงนิ	คชจ.	๑๐%)	รวมเปน็เงนิทัง้สิน้	๑๕๘,๒๗๕,๔๓๗.๒๓   

บาท	โดยมีรายการสำคัญ	ดังนี้		

	 ๑)	 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการและทำเนียบ

สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงปราก	 และอนุมัติเช่า

ที่ทำการชั่วคราวระหว่างปรับปรุงซ่อมแซม	 มูลค่า	

๓๕,๙๗๔,๗๐๐.๕๓	บาท	

	 ๒)	 ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต	

ณ	กรงุโตเกยีว	พรอ้มจดัหาครภุณัฑ	์และเชา่ทีพ่กัชัว่คราว

สำหรับเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงโตเกียว	 ระหว่าง	 

การปรับปรุง	มูลค่า	๒๖,๘๒๓,๗๒๑.๘๘	บาท	

	 ๓)	 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการและทำเนียบ	 

เ อกอั ค ร ร าชทู ต	 ณ	 กรุ ง สตอก โฮล์ ม	 มู ลค่ า		 

๑๓,๖๙๐,๕๐๐.๐๐	บาท	

 ๔)	 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกงสุลใหญ	่ ณ		 

เมืองฮอ่งกง	 และปรบัปรงุทีท่ำการและบา้นพกัขา้ราชการ		 

๓	 ยนูติ	 รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าที่พักชั่วคราว	

มูลค่า	๑๒,๗๗๐,๗๖๑.๕๐	บาท	

 ๕)	 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการและทำเนียบ	 

เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุลอนดอน	มลูคา่	๗,๒๖๕,๒๔๓.๐๐	บาท	



83

กระทรวงการต่างประเทศกับการบริหารจัดการ	

	 ๖)	 ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงมาดริด	มูลค่า	๗,๐๗๙,๒๐๕.๐๐	บาท	

	 ๗)	 ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าทำเนียบเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงมะนิลา	

มูลค่า	๖,๑๙๙,๘๘๒.๐๐	บาท	

	 ๘)	 ปรับปรุงซ่อมที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	

ณ	 กรงุบรสัเซลส	์ และซอ่มแซมทำเนยีบเอกอคัรราชทตู 

มูลค่า	๕,๓๐๕,๑๑๓.๙๐	บาท	

	 ๙)	 ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต	

ณ	กรุงออตตาวา	มูลค่า	๔,๕๒๓,๕๒๘.๗๑	บาท	

 ๑๐)	 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการทำเนียบ	 

เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุ งพนมเปญ	 มูลค่ า	

๓,๗๗๕,๒๗๕.๐๐	บาท 

 

๓. การบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในกระทรวงการตา่งประเทศ 
	 กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายในการ	 

นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติราชการด้านต่าง	 ๆ	

เพื่ อ ให้ เ กิ ดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสู งสุ ด		 

โดยในปี	 ๒๕๕๓	 ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

ของกระทรวงการต่างประเทศโดยการนำเทคโนโลยี	 

มาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารตรงระหว่างสถาน

เอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลใหญ่	 กับหน่วยงานภายใน

ของกระทรวงฯ		ดังนี้	

ระบบ e-Submission  

	 กระทรวงการต่างประเทศได้พัฒนาระบบ		 

e-Submission	 มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปีแล้ว	

และใชง้านภายในกระทรวงการตา่งประเทศ	 อยา่งกวา้งขวาง 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีหน่วยงาน

ภายนอกให้ความสนใจมาขอศึกษาดูงานและนำระบบ

สารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ	 ไปประยุกต์ใช้

ระบบ	e-Submission	เป็นระบบ	๑)	การรับส่งเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์	 ๒)	 การยกร่างและการลงนามหนังสือ

ราชการอเิลก็ทรอนกิส	์ ๓)	 การออกเลขทะเบียนหนังสือ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสารบรรณ	 และ	

๔)	 การจั ด เก็ บ เอกสาร ในแฟ้มอิ เล็ กทรอนิกส์		 

ซึ่งข้าราชการทุกระดับที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือที่

สามารถเข้าถึง	ค้นหา	และติดตามเอกสารราชการตาม

สิทธิที่ได้รับ	 ซึ่งช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการยกร่าง

เอกสารและหนังสือราชการเพิ่มความเร็วในการติดต่อ	

สื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ ภายในกระทรวง	 

การต่างประเทศและสร้างองค์ความรู้ที่ข้าราชการทุกคน

สามารถใช้ในการศึกษา	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และพัฒนา

ตนเอง	ในป	ี๒๕๕๓	กระทรวงการตา่งประเทศ	มนีโยบาย

ใหส้ถานเอกอคัรราชทตู	 สถานกงสลุใหญท่กุแห่งใช้ระบบ	

e-Submission	 ในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับที่ใช้งาน	 

อยูใ่นกระทรวงการตา่งประเทศ	 และใชใ้นการตดิตอ่สือ่สาร

ตรงระหว่างสถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสลุใหญ	่ และ

กรมกองในกระทรวงการตา่งประเทศ	 ผา่นทาง	 internet 

โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา	 และสถานที่	 โดยเริ่มติดตั้ง				

ใช้งานที่สถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลใหญ่	 นำร่อง	

๕	 แห่ง	 ได้แก่	 สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงไคโร		 

สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 นครเซี่ยงไฮ้	 สถานกงสุลใหญ่		 

ณ	 เมืองปีนัง	 สถานกงสุลใหญ	่ ณ	 นครซิดนีย	์	 

สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงโรม	 และจะขยายอีก		 

๒๐	แห่งในปี	๒๕๕๔	และครบทุกแห่งในที่สุด			

จอภาพ e-Submission Web Conference 

	 กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบการประชุม

ทางไกลทีเ่รยีกวา่	Web	Conference	มาใช	้เพือ่ปรบัปรงุ

ระบบการสื่อสารระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ

สำนักงานในต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในลักษณะ	 group	

communication ใหม้ชีอ่งทางเพิม่มากขึน้	 มปีระสทิธภิาพ

สูงขึ้น	 เนื่องจากสามารถติดต่อสื่อสารทั้งในรูปของเสียง	 

และภาพเคลื่อนไหว	 โดยมีค่าบริการที่ถูกลงขณะที่มี

ความเร็วในการรับส่งเพิ่มขึ้น	โดยการนำคุณลักษณะและ

ความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการสื่อสาร

ระหวา่งกนั	 นอกจากนี้	 การใช้ระบบ	 Web	 Conference	

ยั งทำ ให้ สื่ อสารกั น ได้ โ ดย ไม่ ต้ อ ง เพิ่ มค่ า ใ ช้ จ่ า ย	 

การเดินทาง	 ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถตอบสนอง

ประชุมทางไกลได้ในระดับที่น่าพอใจ	 และยังมีทางเลือก
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ที่จะลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์	 (hardware	 /	 software)	

ด้วยตนเอง	 หรือเลือกเช่าบริการจากผู้ ให้บริการ	

เป็นรายเดือน	 ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์		

(Web	 Conference)	 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ติดต่อสื่อสาร	 โดยเฉพาะในรูปแบบของการประชุม	

กลุ่มย่อยของกระทรวงการต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 นอกจาก

จะเป็นประโยชน์แก่งานด้านต่าง	 ๆ	 ของกระทรวง	

การต่างประเทศแล้ว	 ระบบ	 Web	 Conference	 ยังจะ

ช่วยเสริมศักยภาพของกระทรวงการต่างประเทศ	 ในการ

ใหค้วามชว่ยเหลอื	 และดแูลคุม้ครองคนไทยในตา่งประเทศ

ได้เป็นอย่างดี	 เนื่องจากระบบ	 Web	 Conference		

มีลักษณะเสมือนห้องประชุมทางไกลออนไลน์	 มาใช้งาน

ระหว่างกระทรวงกับสำนักงานในต่างประเทศ	 เช่น		

กลุ่มงานกงสุล	 งานตรวจสอบภายใน	 งานคลัง		

งานทะเบียนครุภัณฑ์	 การหารือกลุ่มย่อยระหว่างกลุ่ม

ประเทศต่าง	ๆ	ของสำนักงาน	เป็นต้น			

 ขณะนี	้กระทรวงการตา่งประเทศมคีวามสามารถ

จัดประชุมทางไกลออนไลน์ระหว่างสถานทูตสถานกงสุล

ได้พร้อม	ๆ	กัน	๒๐	แห่ง	โดยผ่านทางระบบอนิเทอรเ์นต็

ดว้ยระบบ	 web	 conference	 ทีม่คีวามพรอ้มได้ทุกเวลา	

ที่ต้องการ	

ICT Service Center  

 กระทรวงการต่างประเทศมี	 clinic	 ให้บริการ 

คำปรึกษา	 แนะนำ	 และช่วยแก้ ไขปัญหาการใช้		

ICT	 ผ่าน	 Internet	 แก่สถานเอกอัครราชทูต	

แ ล ะ สถ านก ง สุ ล ใ หญ่	 เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม สนั บ สนุ น	

ส ถ าน เ อ กอั ค ร ร า ชทู ต	 แ ล ะ สถ านก ง สุ ล ใ หญ่	

ในการบริหารจัดการด้าน	 ICT	 โดยเปิดให้บริการ	

ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่าน	 Internet	 ๕	 ครั้ง		

แก่สถานเอกอัครราชทูต	 และสถานกงสุล ใหญ่		

จำนวน	๒๕	แห่ง	
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กระทรวงการต่างประเทศ 
กับงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา
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	 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 

ที่ เด่นชัดของไทย	 คือ	 ความร่วมมือแบบใต้	 -	 ใต้	

(South	 -	 South	 Cooperation)	 หรือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา	 ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความช่วยเหลือ	 

ซึ่งกันและกันในลักษณะต่าง	 ๆ	 เช่น	 การให้ทุนฝึกอบรม	

เป็นต้น	 อกีรปูแบบหนึง่	 คอื	 ความรว่มมอืแบบหุน้สว่น	 

(Partnership	 Cooperation)	 ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาระหว่างประเทศที่เน้นความเป็นหุ้นส่วน	 

ในการดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรม	 หากเปน็ความรว่มมอื

ระหวา่งแหลง่ผูใ้หก้บัไทย	 ซึง่มคีวามตกลงในการรบัภาระ

คา่ใชจ้า่ยรว่มกนั	เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืประเทศกำลงัพฒันา 

เรยีกวา่	ความรว่มมอืไตรภาค	ี(Trilateral	Cooperation 

หรือ	Triangular	Development	Cooperation)	

 ในป	ี ๒๕๕๓	 กระทรวงการตา่งประเทศไดบ้รหิาร

และประสานงานกบัหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา	 ทั้งใน

กรอบทวภิาคแีละพหภุาค	ี ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีแ่ละประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
กับงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา

 การดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจนถึงระดับ
ประชาชนถึงประชาชน โดยการบริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริม
ความสมัพนัธค์วบคูไ่ปกบัการชว่ยบรรเทาความยากจนในประเทศและภมูภิาคอืน่ผา่นการพฒันาดา้นตา่ง ๆ เปน็การสะทอ้น  
ถึงความเป็นประชาชนของโลกที่มีความรับผิดชอบและมนุษยธรรมของคนไทยที่มีต่อประชาชนทั่วโลก และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) โดยเป็นเครื่องมือสำหรับ  
การดำเนนิงานดา้นการตา่งประเทศของไทย ซึง่รฐับาลชดุปจัจบุนัทีม่ ีฯพณฯ นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เปน็นายกรฐัมนตรี 
ไดม้อบหมายใหส้ำนกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ (สพร.) กระทรวงการตา่งประเทศ เปน็หนว่ยงานหลกั
ในการดำเนนิงานบรหิารความรว่มมอืเพือ่การพฒันา โดยมภีารกจิหลกั ๓ ภารกจิ คอื (๑) การบรหิารงานใหค้วามรว่มมอื
เพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ (๒) การบริหารงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือและ  
ความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคีและภูมิภาค และ (๓) การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ 

 โครงการพฒันาโรงพยาบาลแขวงบอ่แกว้	ณ	สปป.	ลาว	
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เปา้หมายในภมูภิาคตา่งๆ	 ตามแผนงานทีก่ำหนดไว	้ แมว้า่

จะเกิดสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 

ที่ส่ งผลกระทบต่อการดำเนินงาน	 แต่กระทรวง	 

การต่างประเทศพยายามผลักดันให้ความร่วมมือต่าง	 ๆ		 

ยังคงดำเนินต่อไปได้	 โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ

แก่ประเทศกำลังพัฒนา	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความ	 

ช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยโดยตรงหรือความร่วมมือ

ไตรภาคีที่ ไทยได้ร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วและ

องคก์ารระหวา่งประเทศ	 ซึง่ถอืเปน็งานทา้ทายทีจ่ะนำเสนอ	 

ในรายงานฉบับนี้	 โดยผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมา	 

มี	๒	เรื่อง	คือ	งานความร่วมมือไตรภาค	ีและโครงการ

มหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับประเทศในแอฟริกา	ดังนี้		

ความร่วมมือไตรภาค ี

	 การที่ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาสูงขึ้น	 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศกำลงัพฒันาอืน่	ๆ	ประกอบกบั

รัฐบาลไทยได้ปรับเปลี่ยนสถานะของไทยจากผู้รับ	 

เป็นผู้ให้	 ส่งผลให้แหล่งผู้ให้ต่าง	 ๆ	 ลดความร่วมมือ	 

เพื่อการพัฒนาแก่ประเทศไทย	 และบางแหล่งได้ยุต	ิ 

ความรว่มมอืทีใ่หแ้กไ่ทย	ดงันัน้	เพือ่คงไวซ้ึง่ความรว่มมอื

ระหว่างไทยกับประเทศผู้ให้ต่าง	 ๆ	 รัฐบาลไทยจึงได้

พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับแหล่งผู้ให้เดิมต่าง	ๆ		

(traditional	donors)	เชน่	สหรฐัฯ	แคนาดา	ออสเตรเลยี 

นิวซีแลนด์	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	เป็นความร่วมมือไตรภาคี	

เพื่อนำความรู้และประสบการณ์	 

ที่ไทยเคยได้รับในฐานะประเทศผู้รับ

เป็นเวลานานกว่า	 ๕๐	 ปี	 ถ่ายทอด

ให้แก่ประเทศที่สาม	 โดยให้ความ

สำคัญต่อกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่

ของอาเซียน	 คือ	 สาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว		 

(สปป.	ลาว)	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

 ไทยมกีารดำเนนิงานความรว่มมอืไตรภาคกีบัแหลง่

และประเทศผู้ให้เดิม	 เช่น	 องค์กรในเครือสหประชาชาติ	

ญี่ปุ่น	 ส่วนใหญ่เป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสาขา	 

ซึง่เปน็ความตอ้งการของประเทศผูร้บัและไทยมศีกัยภาพ	

โดยเลง็เหน็วา่	การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์ปน็ปจัจยัสำคญั

ที่นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น	 ๆ	 ไทยจึงพยายามผลักดัน	 

ใหม้คีวามรว่มมอืไตรภาคมีากขึน้	 โดยไดห้ารอืและนำเสนอ

แนวคิดนี้กับองค์กรบริหารงานความร่วมมือของหลาย

ประเทศ	 เช่น	USAID,	CIDA,	 IDRC,	AUSAID,	NZAID	

แตย่งัไมม่ผีลการดำเนนิงานเกดิขึน้อยา่งเปน็รปูธรรมมากนกั 

จึงเป็นความท้าทายในการดำเนินงาน	 นอกจากจะต้อง

ทำความเข้าใจกับทั้งแหล่งผู้ให้เดิมและประเทศผู้รับแล้ว	

 โครงการปอ้งกนัโรคสตัวใ์นแขวงจำปาสกั	ณ	สปป.	ลาว	

 โครงการพฒันาโรงพยาบาลเมอืงโพนโฮง	ณ	สปป.	ลาว	
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ยังมีปัจจัยอื่นที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานสำเร็จตาม

แผนงาน	 เช่น	 นโยบายของแหล่งผู้ให้	 ความพร้อมและ

ความสามารถในการนำความรูไ้ปปรบัใชข้องประเทศผูร้บั 

(Absorbtive	Capacity)	งบประมาณสนับสนุน	รวมทั้ง

สถานการณภ์ายในประเทศทัง้ประเทศผูใ้หแ้ละประเทศผูร้บั	

	 สำหรับแหล่งผู้ให้ในยุโรป	 ไทยมีการดำเนินงาน

ความรว่มมอืไตรภาคดีว้ยเชน่กนั	อาท	ิฝรัง่เศส	 เยอรมนี	

แม้ว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา

กรณีพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเขาพระวิหาร	 และสถานการณ์

ความไม่สงบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองของไทย

ในชว่งเดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๓	ซึง่สง่ผลตอ่การดำเนนิงาน

ตามแผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับ	 

แหล่งผูใ้หบ้า้ง	 อาท	ิ ความรว่มมอืไตรภาครีะหวา่งไทยกบั

ฝรั่งเศส	 ซึ่งมีความร่วมมือไตรภาคีตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๗	

ปัจจุบันมีโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการฝึกอบรม	 

ด้าน	 Food	 Safety	 และโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก	 (Royal	 Golden	 Jubilee)	 ซึ่งมีการ	 

จัดทำข้อตกลง	 เมื่ อปี	 ๒๕๕๑	 เพื่อ ให้ทุนแก่	 

ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อศึกษาวิจัยในไทยและฝรั่งเศส	

โครงการฝึกอบรมด้านอนามัยแม่และเด็กซึ่งมีการส่ง	 

คณะผูแ้ทนรว่ม	(Joint	Mission)	ประกอบดว้ย	กระทรวง

การต่างประเทศ	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ	 AFD		 

ของฝรั่งเศสไปประเมินความต้องการของสปป.	 ลาว   

รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม		 

การดำเนินงานที่ผ่านมามีความล่าช้าบ้าง	 เนื่องจาก	 

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไทย	 ในช่วง	 

เดือนเมษายน	 -	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ประกอบกับ	 

มีการเปลี่ยนผูบ้รหิารของ	 AFD	 คอื	 Country	 Director		 

ประจำประเทศไทยทำให้มีผลต่อความคืบหน้าของ

โครงการดังกล่าว	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการดำเนินงานความร่วมมือ

ไตรภาคีระหว่างไทยกับเยอรมนี	 ซึ่งมีการจัดทำข้อตกลง

ไตรภาคี	เมื่อปี	๒๕๕๑	สำหรับปี	๒๕๕๓	ไทยได้จัดการ

ฝกึอบรมหลกัสตูร	 Improvement	of	Posaa	Production 

and	Harvesting	Techniques	ภายใตโ้ครงการ	Upgrading 

the	Paper	Mulberry	Supply	Chain	to	Enhance	Rural	

Cross	-	border	Economies	in	Northern	Thailand	and 

Laos	ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีแ่ละเกษตรกรลาว	จำนวน	๓๖	คน 

ณ	สปป.	ลาว	ระหว่างวันที่	๒๘	กันยายน	-	๒	ตุลาคม	

๒๕๕๓	 และจัดการฝึกอบรม	 หลักสูตร	 Consultancy	

and	 Training	 on	 Welding	 Quality	 Evaluation,	

Analysis	 of	 Failure	 Cases	 Originated	 from	

Welding	 and	 Basic	 Lecture	 on	 Sheet	 Metal	

Forming	 ภายใต้โครงการ	 Advanced	 Technical	

Serv ices	 for	 Improvement	 of	 Production	

Efficiency,	 Reliable	 Technical	 Operation	 and	

Safety	 of	 Industrial	 Installations	 in	 Vietnamese	

Industries	ให้แก่เจ้าหน้าที่เวียดนาม	จำนวน	๔	คน		

ณ	กรงุฮานอย	ระหวา่งวนัที	่๑๔	กนัยายน		-	๑	ตลุาคม 

๒๕๕๓	 และการดำเนินโครงการ	 Rural	 Sanitation	

Improvement	and	Hygiene	Promotion	ให้แก่กัมพูชา				

	 อีกตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานไตรภาคี	 

ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ	 

ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา	 คือ	 ความร่วมมือไตรภาคี

ระหวา่งไทยกบัสงิคโปร	์ ซึง่มกีารจดัทำบนัทกึความเขา้ใจ

ว่าด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม	

เมือ่ป	ี ๒๕๔๐	 และไดม้กีารจดัอบรมใหแ้กป่ระเทศเพือ่นบา้น 

คือ	 สปป.	 ลาว	 พม่า	 และกัมพูชา	 ปีละ	 ๕	 หลักสูตร				

ในลักษณะแผนงาน	 ๓	 ปี	 ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 Public	

Administration,	 Industrial	Estate,	English	Language, 

IT	 และ	 Trade	 Liberalization	 เป็นต้น	 ในปี	 ๒๕๕๓		 

มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 IT	

Security	 and	 Management	 ให้แก่กัมพูชา	 หลักสูตร	

English	 for	Managers	 and	 Administrators	 ให้แก่

พม่า	หลักสูตร	Development	Strategies	for	SMEs	

ให้แก่	 สปป.ลาว	 และจัดการอบรมด้านการจัดการ	 

สิ่งแวดล้อม	 โดยขยายกลุ่มประเทศจำนวนมากขึ้น	

ได้แก่	 หลักสูตร	 Urban	 Solid	 Waste	 Management	

ซึง่มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจากกมัพชูา	 สปป.	 ลาว	 อนิโดนเีซยี 

พม่า	มาเลเซีย	เวียดนาม	และไทย	เป็นต้น	
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โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค

แอฟริกา 

	 ความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในปี	 ๒๕๕๓	 คือ	 โครงการ

มหาวทิยาลยัสมัพนัธก์บัประเทศในภมูภิาคแอฟรกิา	ซึง่เปน็

อกีภมูภิาคหนึง่ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศใหค้วามสำคัญ

แมว้า่จะมรีะยะทางหา่งไกลกบัประเทศไทยมาก	ซึง่ตอบสนอง

กบัการทีร่ฐับาลไทยใหค้วามสำคญัในภมูภิาคนี้	 เนือ่งจาก

เปน็แหลง่วตัถดุบิ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิตลอดจนตลาดใหม่

สำหรบัสนิคา้ไทย	และเปน็แหลง่ลงทนุทีม่โีอกาสทางธรุกจิสงู

ของภาคเอกชนไทย	 ซึง่	 กระทรวงการตา่งประเทศเหน็วา่	

การสง่เสรมิความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นช่อง

ทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับ

ภูมิภาคแอฟริกาให้ดียิ่งขึ้น			

	 โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์มีจุดเริ่มต้นจาก

การที่เอกอัครราชทูตบอตสวานาประจำประเทศไทย		 

ซึง่มถีิน่พำนกั	ณ	กรงุโตเกยีว	ไดเ้ดนิทางมาหารอืเกีย่วกบั

ความร่วมมือกับผู้อำนวยการ	 สพร.	 และเห็นว่า

มหาวทิยาลยัของไทยมมีาตรฐานการศกึษาและมคีา่ใชจ้า่ย

ไมแ่พง	เมือ่เทยีบกบัมหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ	ทัง้ในภมูภิาคเอเชยี

และภูมิภาคอื่น	 ซึ่งรัฐบาลบอตสวานาให้ทุนแก่นักศึกษา

ของตนไปศึกษาในประเทศมาเลเซียจำนวนหลายพันคน		

และมแีผนจะสง่นกัศกึษาบอตสวานามาศกึษาในประเทศไทย

ประมาณ	 ๕๐	 คน	 กระทรวงการต่างประเทศจึงริเริ่ม

สนับสนุนทุนแก่นักศึกษาบอตสวานาจำนวน	 ๕	 ทุน	

เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี	 ณ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 และ

บรหิารธรุกจิ	 เพือ่เปน็การชกัชวนใหน้กัศกึษาบอตสวานา 

มาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น	

 หลงัจากนัน้	 กระทรวงการตา่งประเทศไดเ้ชญิผูแ้ทน

จากกระทรวงศกึษาธกิารและมหาวทิยาลยัในบอตสวานา 

และนามเิบยี	 มาดงูานเกีย่วกบัสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 

ในป	ี๒๕๕๒	และตอ่มาไดน้ำคณะผูแ้ทนมหาวทิยาลยัตา่ง	ๆ 

ของไทย	รวม	๕	แห่ง	 ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ และมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

เดินทางไปเยือนบอตสวานาและนามิเบีย	 ระหว่างวันที่	

๒๑	 พฤศจิกายน	 -	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 การเยือน	 

ทั้งสองประเทศ	 ทำให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

หลายกิจกรรม	 เช่น	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศสนบัสนนุทนุศกึษาระดบั

ปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาบอตสวานาและ

นามิเบีย	 การเดินทางมาดูงานในมหาวิทยาลัยของไทย

ของคณะผู้บริหารของโพลีเทคนิคนามิเบียจำนวน	๔	คน	

ระหวา่งวนัที	่ ๒๑	 -	 ๒๘	 กมุภาพนัธ	์ ๒๕๕๓	 และมกีาร	 

ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั	 

เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยไทยเดินทางไปสอน	 

และบรรยายพเิศษสาขาวศิวกรรมเหมอืงแร	่ณ	โพลเีทคนคิ 

นามเิบยี	เปน็เวลา	๑	เดอืน	ในเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๕๓ 

เป็นต้น	

 กระทรวงการตา่งประเทศเหน็วา่ยงัมมีหาวทิยาลยั	 

ในแอฟริกาอีกหลายแห่งที่มีศักยภาพและมีความพร้อม

ที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยจึงได้จัดการดูงาน

โครงการมหาวทิยาลยัสมัพนัธใ์นประเทศไทยในปทีีผ่า่นมา 

โดยเชญิผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัในแอฟรกิา	๑๐	แหง่	ๆ	ละ 

๒	 คน	 จาก	 ๙	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศซูดาน	 อียิปต์	

	 โครงการทำขาเทียมกับบุรุนดี	
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โมร็อกโก	 เซเนกัล	 มาดากัสการ์	 โมซัมบิก	 แอฟริกาใต้	

เคนยา	 และแทนซาเนีย	 ซึ่งมหาวิทยาลัยในแอฟริกา	 

ต่างให้ความสนใจ	 ส่งผู้แทนระดับสูง	 เข้าร่วมดูงานและ

ประสงค์จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยใน

สาขาต่าง	 ๆ เช่น	 การเกษตร	 สาธารณสุข	 การพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์	 และการท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 นอกจาก

การเชญิผูแ้ทนจากกระทรวงศกึษาธกิารและมหาวทิยาลยั

ของประเทศในแอฟรกิาเดนิทางมาดงูานในประเทศไทยแลว้ 

กระทรวงการตา่งประเทศยงัไดน้ำคณะผูแ้ทนมหาวทิยาลยัไทย

เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในซูดาน	 อียิปต์	 โมร็อกโก	

และเซเนกัล	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๓	

จากการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย	 

ในประเทศดงักลา่ว	 ฝา่ยไทยไดเ้สนอแนวทางความรว่มมอื

ด้านอุดมศึกษา	 ได้แก่	 การพัฒนาวิทยาลัยอิสลามของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรใ์หเ้ปน็ศนูยก์ลางอสิลามศกึษา

ในประเทศไทยและภมูภิาค	 การจดัตัง้ศนูยว์จิยัรว่มไทย	 -	

แอฟริกา	 การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน	 ซึ่ ง

มหาวทิยาลยัของแอฟรกิาตอ้งการพฒันาบคุลากรในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (แพทย์ศาสตร	์ พยาบาลศาสตร ์  

และเภสัชศาสตร์)	 วิศวกรรมศาสตร์	 เกษตรศาสตร์		 

การท่องเที่ยว	 และการบริหาร	 รวมทั้งยินดีที่จะให	้ 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยในด้านอิสลามศึกษา	

และภาษาอารบกิ	 ผลจากการเยือนดังกล่าว	 ทำให้เกิด

ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม	 เช่น	 ผู้แทน	 International	

University	of	Africa	 (IUA)	จำนวน	๓	คน	 เดินทาง

มาดูงานด้านการศึกษาทางไกลในประเทศไทย	 ระหว่าง	 

วันที่	๒๕	-	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๓	เป็นต้น 

 ตอ่มา	กระทรวงการตา่งประเทศไดน้ำคณะผูแ้ทน

มหาวิทยาลัยไทยเยือนแอฟริกา	ครั้งที่	๒	คือ	ที่ประเทศ

โมซัมบิก	 และแอฟริกาใต	้ ระหว่างวันที	่ ๑๗	 -	 ๒๔ 

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ	 

ตา่งใหค้วามสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะเพิ่มขึ้น	 และให้

ความสำคัญโดยส่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย	

อาทิ	 อธิการบดี	 รองอธิการบดี	 ผู้ช่วยรองอธิการบดี	

และคณบดีคณะต่าง	 ๆ	 ที่อาจมีความร่วมมือในสาขาที่

มหาวิทยาลัยในแอฟริกาให้ความสนใจและต้องการ

พัฒนา	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญ	 

ผูแ้ทนคณะกรรมการการอดุมศกึษา	 ซึง่ไดส้ง่รองเลขาธกิาร 

และผูอ้ำนวยการสำนกัยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาตา่งประเทศ

เข้าร่วมคณะด้วย	 ซึ่ งมหาวิทยาลัยทั้ งสองแห่งมี	 

ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะมคีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัไทย

	 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร เ จี ย ร ะ ไ น พ ล อ ย	 

ใ ห้ แก่ ม าดากั สการ์	

	 โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนกับเลโซโท	
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กระทรวงการต่างประเทศกับงานความร่วมมือเพื่
อการพั

ฒ
นา	

ในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การแลกเปลี่ยนบุคลากร	การพัฒนา

หลักสูตร	 และการวิจัยร่วม	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม		 

ในการดำเนนิโครงการนีไ้ดป้ระสบปญัหาและอปุสรรคบา้ง 

เช่น	 ความไม่สงบและความไม่มี เสถียรภาพทาง	 

การเมืองในบางประเทศของแอฟริกา	 เช่น	 ซูดาน	 และ

มาดากัสการ์	 ทำให้การดำเนินความร่วมมือด้าน

อุดมศึกษาล่าช้า	และต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป	

	 สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไป	 ในปี	 ๒๕๕๔	

กระทรวงการตา่งประเทศจะนำคณะผูแ้ทนมหาวทิยาลยัไทย

เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในเคนยา	 แทนซาเนีย	

และมาดากัสการ์	 (หากปัญหาการเมืองสงบลง)	 รวมถึง

การจัดการประชุมประจำปี	เพื่อให้มหาวิทยาลัยของไทย

และแอฟริกาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ	 และหารือ

แนวทางความร่วมมือระหว่างกัน	 โดยไทยและแอฟริกา

ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ	 และกระทรวงการต่างประเทศ	 

จะเริม่จดัเปน็ครัง้แรก	 จากนัน้	 จะสรปุแผนการดำเนนิงาน

ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาใน	 ๙	 ประเทศ	 รวมทั้ง	 

ประเมนิผลการดำเนนิงาน	 เพื่อพิจารณาขยายผลไปยัง

ประเทศอื่น	ๆ	ในแอฟริกา	หรือภูมิภาคอื่น	ๆ	ต่อไป	

 จะเหน็ไดว้า่	 แมว้า่จะมสีถานการณไ์มส่งบเกดิขึ้น

ในประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา	 แต่การดำเนินงาน

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย	 ซึ่งครอบคลุม	 

ทั้งความร่วมมือไตรภาคีและการส่งเสริมและพัฒนา

ความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยของไทยและประเทศ	 

ในแอฟริกาไม่ได้ยุติลง	 และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	

เนือ่งจากไทยแหล่งผู้ให้	และประเทศผู้รับความช่วยเหลือ

เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในความร่วมมือ

ดงักลา่ว	ทำใหไ้ทยสามารถรกัษาภาพลกัษณท์ีด่	ี และยงัคง

ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ	 

ในความตั้งใจจริงที่จะร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	

ในภูมิภาค	 สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไป		 

จะยังคงความต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้	 โดยส่งเสริม

ความรว่มมอืในลกัษณะแผนงาน	(Programme	Approach) 

และผลักดันความร่วมมือไตรภาคีที่มีการหารือกับ	 

หลายประเทศไว้แล้วให้เกิดเป็นรูปธรรม	รวมทั้งแสวงหา

ความร่วมมือกับแหล่งอื่น	 อาทิ	 จีน	 และขยายการ

ดำเนินงานไปในภูมิภาคอื่นเพื่อผลประโยชน์โดยรวม	 

ของประเทศไทยและนานาชาติ	

	 โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนกับเลโซโท	
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ÒÃºÑÞÀÒ¤¼¹Ç¡ 

¡ÒÃàÂ×Í¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹»‚ òõõó    ùõ 
 
¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃ‹ÇÁ (JC) ä·Â¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È  ñðñ 
 
»ÃÐÁÇÅ¼Å§Ò¹ÊÓ¤ÑÞ¢Í§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ 
áÅÐÊ¶Ò¹¡§ÊØÅãËÞ‹ ã¹»‚ òõõó    ñðõ  
 
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹µ‹Ò§ æ  
¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È     ññó 
 
·ÕèÍÂÙ‹áÅÐËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ‹ÍÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ  
áÅÐÊ¶Ò¹¡§ÊØÅãËÞ‹·ÑèÇâÅ¡      ññ÷ 
 
¢ŒÍÁÙÅÊÓËÃÑºµÔ´µ‹Í¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È  
áÅÐÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§·ÑèÇ»ÃÐà·È    ñóó 
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การเยือนáละการประชุมที่สÓคัÞในป‚òõõó  ùõ
 
ค³ะกรรมาธิการร่วม(JC)ไทยกับต่างประเทศ  ñðñ
 
ประมวล¼ลงานสÓคัÞของส¶านเอกอัครราชทูต
áละส¶านกงสุลใหÞ่ในป‚òõõó    ñðõ
 
ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานต่างๆ
ของกระทรวงการต่างประเทศ     ññó
 
ที่อยู่áละหมายเลขติดต่อส¶านเอกอัครราชทูต
áละส¶านกงสุลใหÞ่ทั่วâลก     ññ÷
 
ข้อมูลสÓหรับติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ
áละสÓนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ   ñóó
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มกราคม ๒๕๕๓ 

๑๒	-	๑๔	ม.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	

	 	 	 อย่างไม่เป็นทางการ	ที่เมืองดานัง	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

๑๖	-	๑๗	ม.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ	

   ของเวทคีวามรว่มมอืระหวา่งเอเชยีตะวนัออกและลาตนิอเมรกิา	ครัง้ที	่๔	ทีก่รงุโตเกยีว	ญีปุ่น่	

๒๘	-	๓๐	ม.ค.	๕๓	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมประจำปี		

	 	 	 ครั้งที่	๔๐	ของ	World	Economic	Forum	ที่เมืองดาวอส	สมาพันธรัฐสวิส	

๓๑	ม.ค.	๕๓	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	

	 	 	 ประจำภูมิภาคยุโรป	ที่เมืองซูริค	สมาพันธรัฐสวิส	

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๕	ก.พ.	๕๓	 							พลเรอืเอก	รอเบริต์	เอฟ.	วลิลารด์	ผูบ้ญัชาการกองกำลงัสหรฐัอเมรกิา	ภาคพืน้แปซฟิกิเยอืนไทย	

๑๔	-	๑๕	ก.พ.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

๒๐	-	๒๑	ก.พ.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศ	

	 	 	 ลาตินอเมริกา	เอเชีย	และยุโรป	เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	

 

มีนาคม ๒๕๕๓ 

๑	-	๓	มี.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 แห่งสหประชาชาติ	สมัยที่	๑๓	ที่นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส		

๔	มี.ค.	๕๓	 							รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชรัฐลิกเตนสไตน์	

๕	มี.ค.	๕๓	 							รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

๑	-	๔	มี.ค.	๕๓							พลเอก	เล	ห่ง	แอ็ง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามเยือนไทย	

๗	-	๙	มี.ค.	๕๓							นายพาเวล	วอยเชยีฮอฟสกี	้รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศโปแลนดเ์ยอืนไทย	

๘	ม.ีค.	๕๓	 	 	 	 	 	 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุทางไกลกบัหอการคา้อเมรกินัในไทย  

	 	 							และหอการค้าสหรัฐอเมริกา	

๑๒	 -	 ๑๖	 มี.ค.	 ๕๓	 นายเคิร์ต	 แคมปเบลล์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา		

	 	 	 กิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก	เยือนไทย	

๒๕	-	๒๖	มี.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหารือด้านการเมืองระหว่าง	

	 	 	 ไทย	-	เวียดนาม	ครั้งที่	๑	ที่กระทรวงการต่างประเทศ	

เยือนáละการประชุม
ที่สÓคัÞในป‚òõõó
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การเยือนและการประชุมที่สำคัญ
ในปี	๒๕๕๓	

๒๙	มี.ค.	๕๓	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลาม	

๓๐	-	๓๑	มี.ค.	๕๓	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน	

๓๑	ม.ีค.	-	๒	เม.ย.	๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของผู้บริจาค	

	 	 	 เพื่อช่วยเหลือเฮติ	

 

เมษายน ๒๕๕๓ 

๔	-	๕	เม.ย.	๕๓	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอด	

	 	 	 ผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง	ครั้งที่	๑	ที่อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

๘	-	๙	เม.ย.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๑๖		

	 	 	 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ที่กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

๑๑	-	๑๕	เม.ย.	๕๓	 นายไตรรงค์	 สุวรรณคีรี	 รองนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรี	

	 	 	 ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทาง	

	 	 	 นิวเคลียร์	ที่กรุงวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา	

๑๙	-	๒๒	เม.ย.	๕๓	 นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเยือนไทย	

๒๘	-	๒๙	เม.ย.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

  

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๔	-	๕	พ.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนมาเลเซีย	

๗	-	๘	พ.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

๑๘	-	๒๐	พ.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ	

	 	 	 องค์การการประชุมอิสลาม	ครั้งที่	๓๗	ที่กรุงดูชานเบ	สาธารณรัฐทาจิกิสถาน	

 

มิถุนายน 

๑	-	๓	มิ.ย.	๕๓	 นายจิม	 เวบบ์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก		

	 	 	 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา	เยือนไทย	

๓	มิ.ย.	๕๓	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำ	

	 	 	 ประเทศไทย	

๗	-	๙	มิ.ย.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ	ว่าด้วยการส่งเสริม	

	 	 	 ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย		

	 	 	 ครั้งที่	๓	ที่นครอิสตันบูล	สาธารณรัฐตุรกี	

๑๔	มิ.ย.	๕๓	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	

   เอกอคัรราชทตู	/	กงสลุใหญ	่/	ผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดน	(ดา้นไทย	-	ลาว)	ทีก่รงุเทพฯ	

๑๗	-	๒๐	มิ.ย.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ	

	 	 	 ความร่วมมือทวิภาคีไทย	 -	 เคนยา	 ครั้งที่	 ๑	 และการประชุมเอกอัครราชทูตและ	

	 	 	 กงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคแอฟริกา	ที่กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา	
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๒๑	-	๒๖	มิ.ย.	๕๓	 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเยอืนสาธารณรฐัฝรัง่เศส	 ราชอาณาจกัรเบลเยยีม  

	 	 	 สาธารณรัฐออสเตรีย	 และสาธารณรัฐสโลวัก	 และกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม		

	 	 	 Permanent	Council	ขององค์การความร่วมมือและความมั่นคงในยุโรป	รวมทั้งเข้าร่วม			

	 	 	 การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป	ที่สาธารณรัฐออสเตรีย	

๓๐	มิ.ย.	-	๒	ก.ค.	๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมฉลอง	๓๕	ปี	ความสัมพันธ์	 	

	 	 	 ทางการทูตระหว่างไทย	-	จีน	ที่กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๒	-	๔	ก.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 การก่อตั้ง		

	 	 	 Community	of	Democracies	ที่เมืองคราคูฟ	สาธารณรัฐโปแลนด์	

๕	-	๖	ก.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

๑๑	-	๑๓	ก.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเยือนไทย	

๑๕	ก.ค.	๕๓	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	เป็นองค์ปาฐก	ในการประชุม	 	

   เชงิวชิาการนานาชาต	ิ“Caring	Leaders	across	Cultures”	ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ   

	 	 	 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ	๖๐	ปี	โครงการฟุลไบรท์ในประเทศไทย		

๑๖	ก.ค.	๕๓	 	 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการหารอืยทุธศาสตรไ์ทย	 -	 สหรฐัอเมรกิา  

	 	 	 ครั้งที่	๓	ที่กระทรวงการต่างประเทศ	

๑๖	-	๑๗	ก.ค.	๕๓	 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุอยา่งไมเ่ปน็ทางการระดบัรฐัมนตรี	

   องคก์ารวา่ดว้ยความมัน่คงและความรว่มมอืในยโุรป	ทีน่ครอลัมาต	ีสาธารณรฐัคาซคัสถาน	

๑๙	-	๒๓	ก.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน		

   ครัง้ที	่ ๔๓	 การประชมุระหวา่งรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา	 การประชมุ	

   วา่ดว้ยการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ	ครัง้ที	่๑๗	และการประชมุอืน่	ๆ  

	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	ที่กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

 

สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๓	-	๔	ส.ค.	๕๓		 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุ	Special	Ministerial	Meeting		

	 	 	 for	the	MDGs	Review	in	Asia	and	the	Pacific	:	Run-up	to	2015	ที่กรุงจาการ์ตา		

	 	 	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

๗	-	๙	ส.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	

๑๕	-	๑๗	ส.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคม	

	 	 	 และวัฒนธรรมอาเซียน	ครั้งที่	๔	ที่เมืองดานัง	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

๒๑	ส.ค.	-	๑๒	ก.ย.	๕๓	นายกรฐัมนตรบีาหเ์รนเยอืนไทยเปน็การสว่นพระองค์	

๒๒	-	๒๓	ส.ค.	๕๓	 นายคัทสึยะ	โอคาดะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทย	

๒๖	-	๒๙	ส.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบศาลาไทยที่เกาะผู่โถวซาน	 และเป็นประธาน	

	 	 	 การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในจีน	 รวมทั้ง	 เยี่ยมชมงาน	 Shanghai	 World		

	 	 	 Expo	2010	ที่นครเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
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การเยือนและการประชุมที่สำคัญ
ในปี	๒๕๕๓	

๒๙	-	๓๑	ส.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐมอนเตเนโกร	

 

กันยายน ๒๕๕๓ 

๑	-	๒	ก.ย.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย	 -		

	 	 	 อินโดนีเซีย	ครั้งที่	๗	ที่เมืองบาหลี	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

๕	ก.ย.	๕๓	 	 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันชาติไทย	 ในงาน	 Shanghai	 World		

	 	 	 Expo	2010	ที่นครเซี่ยงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

๙	ก.ย.	๕๓	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมนานาชาติลุ่มน้ำโขง	 -	 ญี่ปุ่น		

   เกีย่วกบัแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก	-	ตะวนัตก	และแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต	้ทีก่รงุเทพฯ	

๑๕	ก.ย.	๕๓	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

๑๘	-	๒๙	ก.ย.	๕๓	 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุสมชัชาสหประชาชาต	ิ สมยัสามญั  

	 	 	 สมัยที่	 ๖๕	 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ	 และการประชุม	

	 	 	 ผู้นำอาเซียน	-	สหรัฐอเมริกา	ที่นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

๒๒	-	๒๔	ก.ย.	๕๓		 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยสามัญ	 สมัยที่	 ๖๕	 และ	

	 	 	 การประชุมผู้นำอาเซียน	-	สหรัฐอเมริกา	ที่นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

๓๐	ก.ย.	-	๓	ต.ค.	๕๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม	 Alliance	 of	 Democrats		

	 	 	 ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี	ที่กรุงโรม	สาธารณรัฐอิตาลี	

 

ตุลาคม ๒๕๕๓ 

๔	-	๕	ต.ค.	๕๓	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย		

	 	 	 -	ยุโรป	ครั้งที่	๘	ที่กรุงบรัสเซลส์	ราชอาณาจักรเบลเยียม	

๖	-	๙	ต.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชอาณาจักรสเปน	

๑๑	ต.ค.	๕๓	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหภาพพม่า	

๑๕	ต.ค.	๕๓	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย	 	

	 	 	 ความร่วมมือไทย	-	ลาว	ครั้งที่	๑๖	ที่กรุงเทพฯ	

๑๖	-	๑๗	ต.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศจาก		

	 	 	 ๙	ประเทศ	เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	

๒๒	-	๒๓	ต.ค.	๕๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูต	 -		

	 	 	 ผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดน	-	แม่ทัพภาค		ด้านไทย	-	พม่า	ที่อำเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	

๒๖	ต.ค.	๕๓	 	 นายบัน	คี	มูน	เลขาธิการสหประชาชาติเยือนไทย	

๒๗	-	๓๐	ต.ค.	๕๓	 นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุสดุยอดอาเซยีน  

   ครัง้ที	่๑๗	และการประชมุอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ทีก่รงุฮานอย	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	

 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๕	พ.ย.	๕๓	 	 นายวอรด์	เอลคอ็ก	รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกลาโหมแคนาดา	ในฐานะผูแ้ทนพเิศษของ		

	 	 	 นายกรัฐมนตรีแคนาดา	เยือนไทย	
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๑๐ - ๑๔ พ.ย. ๕๓ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับ  

   รัฐมนตรี และระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๘ ที่นครโยโกฮามา ญี่ปุ่น 

๑๓ - ๑๔ พ.ย. ๕๓ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้ งที ่ ๑๘   

   ทีน่ครโยโกฮามา ญี่ปุ่น 

๑๒ พ.ย. ๕๓  นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ที่นครกว่างโจว   

   สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๖ - ๑๗ พ.ย. ๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ  

   ภายใตก้รอบยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิอริวด ี- เจา้พระยา - แมโ่ขง ครัง้ที ่๔   

   และเปน็ผูแ้ทนนายกรฐัมนตร ี เขา้รว่มการประชมุผูน้ำยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ  

   อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๔ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

๑๘ พ.ย. ๕๓  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานสัมมนา Latin     

   Business Forum 2010 ที่ทำเนียบรัฐบาล 

๑๗ - ๒๑ พ.ย. ๕๓ นายกรัฐมนตรีรวันดาเยือนไทย 

๒๗ - ๓๐ พ.ย. ๕๓ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเยอืนสหราชอาณาจกัรบรเิตนใหญแ่ละไอรแ์ลนดเ์หนอื 

 

ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๖ ธ.ค. ๕๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

   การต่างประเทศพม่า ที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สหภาพพม่า   

๖ - ๙ ธ.ค. ๕๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ามองโกเลียเยือนไทย 

๙ ธ.ค. ๕๓  นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีฉลองการเปิดโครงการอเนกประสงค์น้ำเทิน ๒ ที่แขวงคำม่วน    

   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๙ - ๑๐ ธ.ค. ๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม Bali   

   Democracy Forum ครั้งที่ ๓ ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๑๓ - ๑๔ ธ.ค. ๕๓ นางลาติฟา อัคคาร์บาค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกเยือนไทย 

๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๕๓ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับ  

   รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย - ตะวันออกกลาง ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ 

๑๙ - ๒๐ ธ.ค. ๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อฉลองครบรอบ   

   ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา 

๒๐ ธ.ค. ๕๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนา  

   ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว ที่กระทรวงการต่างประเทศ 

๒๒ - ๒๕ ธ.ค. ๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐตุรกี 



๑๐๑

คณ
ะกรรมาธิการรวม (JC) ไทยกับตางประเทศ 

๑๐๑

คณ
ะกรรมาธิการรวม (JC) ไทยกับตางประเทศ 

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃ‹ÇÁ (JC) 
ä·Â¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	ลาว	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	กัมพูชา	

คณะกรรมาธิการร่วมไทย	-	พม่า	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	มาเลเซีย	

คณะกรรมาธิการร่วมไทย	-	เวียดนาม	

คณะกรรมาธิการร่วมไทย	-	อินโดนีเซีย	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	ฟิลิปปินส์	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย	-	บรูไนดารุสซาลาม	

คณะกรรมาธิการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาสาสตร์และวิชาการไทย	-	จีน	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี	

 

ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย	-	บังกลาเทศ	

คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยสำหรับคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือไทย	-	อินเดีย	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย	-	เนปาล	

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสำหรับคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย	-	ศรีลังกา	

คณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจไทย	-	ปากีสถาน	

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสำหรับคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย	-	อียิปต์	

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสำหรับคณะกรรมาธิการร่วมไทย	-	กาตาร์	

คณะกรรมาธกิารฝา่ยไทยวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ	การคา้	และวชิาการระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย

และรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยสำหรับคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย	-	บาห์เรน	

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งรัฐคูเวต	

คณะกรรมาธิการฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 พาณิชย์	 อุตสาหกรรม	 วิชาการ	 การเกษตรและ

วิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน		

คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล	

แห่งสาธารณรัฐเคนยา	

กรรมาธิการร่วม(JC)
ไทยกับต่างประเทศ
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คณ
ะกรรมาธิการร่วม	(JC)	ไทยกับต่างประเทศ	

ภูมิภาคยุโรป 
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	รัสเซีย	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย	-	ตุรกี	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	ยูเครน	

คณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยสำหรับคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทย	-	เยอรมนี	

คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	อิตาลี	

 

ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	เปรู	

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย	-	คิวบา	

คณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	อาร์เจนตินา	

คณะกรรมาธิการเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	บราซิล	

คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	ออสเตรเลีย	

คณะกรรมาธิการร่วมฝ่ายไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	นิวซีแลนด์	
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๑๐๕

ประมวลผลงานสำคัญ
ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ

 ในป ๒๕๕๓ 

๑๐๕

ประมวลผลงานสำคัญ
ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ

 ในป ๒๕๕๓ 

»ÃÐÁÇÅ¼Å§Ò¹ÊÓ¤ÑÞ¢Í§ 
Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ 

áÅÐÊ¶Ò¹¡§ÊØÅãËÞ‹ ã¹»‚ òõõó 
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 ในฐานะตัวจักรสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้มีบทบาทที่ชัดเจน 
ในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมภาพลักษณ์และผลประเทศของไทยในต่างประเทศ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

มวล¼ลงานสÓคัÞของ
ส¶านเอกอัครราชทูตáละ
ส¶านกงสลุใหÞ่ในป‚òõõó

๑. กิจกรรมการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ 

	 สถานเอกอัครราชทูต	 คณะผู้แทนถาวร	 สถาน

กงสลุใหญ	่และสำนกังานการคา้และเศรษฐกจิไทย	ไดจ้ดังาน

วนัชาตเิพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

เนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	 การถวายการรบัเสดจ็ฯ 

พระบรมวงศานวุงศต์า่ง	ๆ		อกีทัง้ยงัไดจ้ดัโครงการ	/	กจิกรรม 

เพือ่เผยแพรพ่ระเกยีรตคิณุของพระราชวงศไ์ทย	ชีแ้จงขอ้มลู

ทีถ่กูตอ้ง	กรณสีือ่มวลชนตา่งประเทศพาดพงิขอ้มลูถงึสถาบนั

พระมหากษัตริย์	 อันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	

และจดักจิกรรมตา่ง	ๆ	ทีเ่ปน็การสง่เสรมิพทุธศาสนา	
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ประมวลผลงานสำคัญ
ของสถานเอกอัครราชทูต	และสถานกงสุลใหญ

่	ในปี	๒๕๕๓	

๒. กิจกรรมการฟนฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อ

สายตาประชาคมโลก 

	 สถานเอกอัครราชทูต	 คณะผู้แทนถาวร	 สถาน

กงสลุใหญ	่ และสำนกังานการคา้และเศรษฐกจิไทย	 ไดม้สีว่น

ชว่ยในการฟืน้ฟภูาพลกัษณข์องไทย	 หลงัเกดิวกิฤตการณ์

ทางการเมอืงภายในไทย	โดยไดม้กีารพบหารอืบคุคลระดบัสงู

ตามความจำเป็นและเหมาะสม	 การประสานงานอย่าง

ใกล้ชิด	 และการชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	

ของประเทศเจา้บา้น	นอกจากนี	้ยงัไดด้ำเนนิการเผยแพร่

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย

ใหส้ือ่มวลชนทอ้งถิน่รบัทราบ	 โดยดำเนนิการทัง้ในรปูแบบ

ของการทำหนงัสอืชีแ้จงหรอืโตต้อบ	 กรณทีีม่กีารนำเสนอ

ข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	 การให้สัมภาษณ์

ผ่านทางโทรทัศน์	การสัมมนา	บรรยาย	เป็นต้น	
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๓. กจิกรรมสง่เสรมิการคา้ การลงทนุ และการทอ่งเทีย่ว

กับนานาประเทศ 

	 สถานเอกอัครราชทูต	 คณะผู้แทนถาวร	 สถาน

กงสลุใหญ	่ และสำนกังานการคา้และเศรษฐกจิไทย	 ไดจ้ดั

กจิกรรม	 /	 ดำเนนิโครงการในการสง่เสรมิลูท่างเศรษฐกจิ 

การค้า	 การลงทุน	 และการท่องเที่ยวในประเทศไทยใน

ลกัษณะตา่ง	ๆ	อาท	ิการจดัตัง้ศนูยส์ารสนเทศดา้นเศรษฐกจิ	

การจดัทำเวบ็ไซตเ์พือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นเศรษฐกจิ	

ให้แก่นักธุรกิจไทยและต่างชาต	ิ การจัด	 Roadshow		

การนำคณะนักธุรกิจเยือนประเทศไทย การเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าที่สำคัญ	 ๆ	 รวมทั้งการจัดงานเพื่อส่งเสริม	

ใหส้นิคา้ไทยและการทอ่งเทีย่วในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย	
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ประมวลผลงานสำคัญ
ของสถานเอกอัครราชทูต	และสถานกงสุลใหญ

่	ในปี	๒๕๕๓	

๔. กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความ

เป็นไทยสู่นานาประเทศ 

	 สถานเอกอัครราชทูต	 คณะผู้แทนถาวร	 สถาน

กงสลุใหญ	่และสำนกังานการคา้และเศรษฐกจิไทย	ไดจ้ดั

กิจกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความ

เปน็ไทย	 โดยมุง่ใหน้านาประเทศรบัรูร้บัทราบถงึประวตัศิาสตร์

อนัยาวนานของไทย	ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีเ่ปน็เอกลกัษณ์

และสืบสานมาช้านาน	 อาทิ	 งานเทศกาลสำคัญต่าง	 ๆ	

การเผยแพรอ่าหารไทยและผลไมไ้ทยใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลาย	

รวมทั้งยังมีการสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ	

ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 การสร้าง 

สวนสาธารณะ	 Plaza	 Tailandia	 ณ	 กรงุซนัตอิาโก	 โดย	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี		

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด

สวนสาธารณะดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๓		

การสร้ า งศาลาริม โขงที่ เมื อ ง ไกสอน	 พมวิหาน	 

แขวงสะหวนันะเขต	การสรา้งศาลาไทย	ณ	เกาะผูโ่ถวซาน	

เป็นต้น	
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๕. กิจกรรมด้านการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ 

คนไทยในต่างประเทศ 

	 สถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลใหญ่	 และ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อ

ดูแลคนไทย	 แรงงานไทย	 และภาคธุรกิจเอกชนไทย	

ในต่างประเทศ	 และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง	

ใหแ้กช่มุชนไทยในตา่งประเทศ	โดยใชก้จิกรรมกงสลุสญัจร 

เพื่อให้บริการงานหนังสือเดินทาง	 งานสัญชาติและ

นิติกรณ์	รวมทั้งให้คำปรึกษาและดูแลทุกข์สุขของคนไทย

ที่อยู่ไกลออกไป	 การให้การสนับสนุนโครงการไทยศึกษา

ในมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 การสร้างความสัมพันธ์กับ	

นักศึกษาที่มาศึกษาในตา่งประเทศ	 การใหท้นุการศกึษา	

และการรบันกัศกึษาไทยมาฝกึงานในสถาเอกอคัรราชทตู	 / 

สถานกงสุลใหญ่	เป็นต้น		
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ประมวลผลงานสำคัญ
ของสถานเอกอัครราชทูต	และสถานกงสุลใหญ

่	ในปี	๒๕๕๓	
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ประมวลภาพ
กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่าง	ๆ	ของกระทรวงการต่างประเทศ		
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ประมวลภาพ
กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่าง	ๆ	ของกระทรวงการต่างประเทศ		

		
ประมวลภาพ

กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่าง	ๆ	ของกระทรวงการต่างประเทศ		
		

ประมวลภาพกิจกรรม
การเข้าร่วมงานต่างๆ

ของกระทรวงการต่างประเทศ
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งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๓ 
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ที่อยูและหมายเลขติดตอสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
ทั่วโลก 

๑๑๗

ที่อยูและหมายเลขติดตอสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
ทั่วโลก 
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ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
 
แคนาดา 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออตตาวา 
Royal	Thai	Embassy,	Ottawa	
 180	Island	Park	Drive	Ottawa,	Ontario,	
	 	K1Y	OA2  
	 Tel.(613)	722-4444,	722-4979,	722-		
	 8089,	722-5360	
	 Fax.(613)	722-6624	
	 E-mail	:	contact@thaiembassy.ca		
	 E-	mail	:	consular@thaiembassy.ca	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.ca		
	 (อยู่ในระหว่างขั้นตอนทดลองใช้)		
	 Office	Hours	:	9.00	a.m.	to	12.00	a.m.		 	
	 and	1.30	p.m.	to	5.00	p.m.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	9.30	a.m.	to		
	 11.30	a.m.	and	1.30	p.m.	to	3.00	p.m.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครแวนคูเวอร์ 
Royal	Thai	Consulate-General,	Vancouver	
 1040	Burrard	Street,	Vancouver,	BC	V6Z	2R9		
	 Tel.(1-604)	687-1143	
	 Fax.(1-604)	687-4434	
	 E-mail	:	info@thaicongenvancover.org	
 WebSite	:	http://www.thaicongenvancouver.org  
 
สหรัฐอเมริกา 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอชิงตัน	
Royal	Thai	Embassy,	Washington	
	 1024	Wisconsin	Avenue,	N.W.,	Suite	401		 	
	 Washington,	D.C.	20007	
	 Tel.(202)	944-3600	
	 Fax.(202)	944-3611	
	 E-mail	:	thaiwas@thaiembdc.net,		 	
	 thai.wsn@thaiembdc.org		

	 WebSite	:	http://www.thaiembdc.org	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-		 	
	 12.30	hrs.	and	14.00	-	17.00	hrs.		
	 (U.S.	Eastern	Standard	Time)	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	-		 	
	 Friday	09.00	-	13.00	hrs.	and	14.30	-		 	
	 16.00	hrs.	Walk-in	services	:	09.00	-		 	
	 13.00	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครชิคาโก 
Royal	Thai	Consulate-General,	Chicago	
	 700	North	Rush	Street,	Chicago,	Illinois		 	
	 60611	
 Tel.(312)	664-3129,	664-3110,	664-3124	
	 Fax.(312)	664-3230	
	 E-mail	:	info@thaiconsulate.us	
	 WebSite	:	http://www.thaiconsulate.us	
	 Office	Hours	:	09.30	hrs.	-	16.30	hrs.	(Monday	-		
 Friday)	
	 Visa	and	Consular	Section	:	10.00	-		
	 14.00	hrs.	(Monday	-	Friday)	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครลอสแอนเจลิส	
Royal	Thai	Consulate-General,	Los	Angeles	
	 611	North	Larchmont	Boulevard,	2nd			
 Floor,	Los	Angeles,	CA	90004		
	 Tel.(323)	962-9574	
	 Fax.(323)	962-2128	
	 E-mail	:	thai-la@mindspring.com,		 	
	 thailax@thaiembdc.net	
	 WebSite	:	http://www.thai-la.net/;		
	 http://www.thaiconsulatela.org/	
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	9:00	a.m.		
	 to	Noon	and	1:00	p.m.	to	4:00	p.m.	
 Visa	and	Consular	Section	:	9:00	a.m.	to	Noon	
 

อยู่áละหมายเลขติดต่อ
ส¶านเอกอัครราชทูต
áละส¶านกงสุลใหÞ่ทั่วâลก
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สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครนิวยอร์ก 
Royal	Thai	Consulate-General,	New	York	
 351	East	52nd	Street,	New	York,	N.Y.	10022		
	 Tel.(1-212)	754-1770,	754-2536	to		
	 8,754-1896	
	 Fax.(1-212)	754-1907	
	 E-mail	:	thainyc@thaiembdc.net,		 	
	 info@thaiconsulnewyork.com	
	 WebSite	:	http://www.thaiconsulnewyork.com	
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	9.00	-	12.00		
	 and	13.30	-	16.30	
 
คณะทูตถาวรฯ	ณ	นครนิวยอร์ก 
Permanent	Mission	of	Thailand	to	the	United	
Nations	Office,	New	York	
	 351	East	52nd	Street	New	York,	N.Y.		 	
	 10022		
	 Tel.(1-212)	754-2230	
	 Fax.(1-212)	754-2535,	688-3029	
	 E-mail	:	thainym@thaiembdc.net	,		 	
	 thailand@un.int	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.30	–			
	 13.3hrs.	:	14.00	-	17.30	hrs.	

ภูมิภาคอเมริกาใต้ 
 
อาร์เจนตินา 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบัวโนสไอเรส	
	 Royal	Thai	Embassy,	Buenos	Aires	
	 Vuelta	de	Obligado	1947-Piso	12	
	 (1428	ADC)	Buenos	Aires,	ARGENTINA	
	 Tel.(54-11)	4780-0555	,4783-6412	
	 Fax.(54-11)	4782-1616	
	 E-mail	:	thaiembargen@fibertel.com.ar,		
	 thaibua@thaiembdc.net	
	 WebSite	:	http://www.thaiembargen.org		
 
บราซิล 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบราซิเลีย	
	 Royal	Thai	Embassy,	Brasilia	
 SEN	-	Av.	Das	Nacoes	-	Lote	10	Brasilia-DF,		
	 -	CEP.	70433-900	Brasilia	
	 Tel.(55-61)	3224-6943	
	 Fax.(55-61)	3223-7502	

	 E-mail	:	thaiemb@linkexpress.com.br	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/brasilia		
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-	12.30			
	 and	14.00	-	17.30	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00	
 
ชิลี 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงซันติอาโก	
Royal	Thai	Embassy,	Santiago	
	 Av.	Americo	Vespucio	Sur	100,	Piso	15		
	 Las	Condes,	Santiago	
	 Tel.(56-2)	717-3959	
	 Fax.(56-2)	717-3758	
	 E-mail	:	rte.santiago@vtr.net	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassychile.org		
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.00	-	 	
	 13.00	hrs.	and	14.00-17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	to		
	 Friday	09.00	–	13.00	hrs.	
 
เม็กซิโก 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเม็กซิโก	
Royal	Thai	Embassy,	Mexico	City	
	 Paseo	de	las	Palmas1610,	Col.	Lomas	de					
	 Chapultepec,	Del.	Miguel-Hidalgo	Mexico,		 	
	 D.F.11000	UNITED	MEXICAN	STATES.	
	 Tel.(52-55)	5540-4551,	5540-4529,		
	 5540-4711,	5540-4674	
 Fax.(52-55)	5540-4817	(51-1-55)	4042-8690   
	 (Saturdays,	Sundays	and	Holidays)	
	 E-mail	:	thaimex@thaiembdc.net,	thaimex	
	 @prodigy.net.mx		
	 WebSite	:	http://www.thaiembmexico.co.nr		
	 ;	http://www.thaiembassymex.com		
	 Office	hrs	:	Monday	to	Friday	(09.00	-		
	 16.00	hrs.)	
 
เปรู 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงลิมา	
Royal	Thai	Embassy,	Lima	
 255-275	Av.	Los	Incas	San	Isidro,	Lima,	Peru	
	 Tel.(51-1)	221-6442	
	 Fax.(51-1)	422-9895	(51-1)	422-3361	
	 E-mail	:	thailim@mfa.go.th	
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ภูมิภาคยุâรป
 
ออสเตรีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเวียนนา	
Royal	Thai	Embassy,	Vienna	
	 Cottagegasse	48,	A-1080	Vienna,	AUSTRIA	
	 Tel.(43-1)	478-3335	
	 Fax.(43-1)	478-2897	
	 E-mail	:	embassy@thaivienna.at	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.at		
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-	17.00	hrs.		
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00	hrs.	
 
เบลเยียม 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบรัสเซลส์	
Royal	Thai	Embassy,	Brussels	
	 876	Chaussee	de	Waterloo,	1000	Brussels	
	 Tel.(32-2)	640-6810	
	 Fax.(32-2)	648-3066,	629-0038	
	 E-mail	:	thaibxl@thaiembassy.be	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.be	
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	:	09.30	-	12.30	
 and	14.00	-	17.00	
	 Visa	and	Consular	Section	:	10.00	-	12.00		
	 and	14.00	-	15.00	
 
เช็ก 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปราก	
Royal	Thai	Embassy,	Prague	
	 Romaina	Rollanda	3/481	160	00	Prague		
	 6	-	Bubence	
	 Tel.	(420-2)	2057-1735,	2057-0055		
	 Fax.	(420-2)	2057-0049	
	 E-mail	:	thaiemb@volny.cz	
	 Website	:	http://www.thaiembassy.cz	
 
เดนมาร์ก 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโคเปนเฮเกน	
Royal	Thai	Embassy,	Copenhagen	
 Norgesmindevej	18	2900	Hellerup,	Copenhagen 
	 Tel.(45)	3962-5010	
	 Fax.(45)	3962-5059	Consular	Section		 	
 Tel.	(45)	3996-06	87	Fax.	(45)	3996-0680	
	 E-mail	:	mail@thaiembassy.dk	

ฟินแลนด์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเฮลซิงกิ	
Royal	Thai	Embassy,	Helsinki	
 Etelaesplanadi	22	C	00130	Helsinki	Finland	
	 Tel.358-9-612-264-15	Consular:	358-9		 	
	 612-264-12,	358-9-612-264-10	
	 Fax.358-9-612-26466	
	 E-mail	:	chancery@thaiembassy.fi	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.fi/		
 
ฝรั่งเศส 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปารีส	
Royal	Thai	Embassy,	Paris	
	 8,	Rue	Greuze	75116	Paris	
	 Tel.(33-0)	1-56-26-50-50	
	 Fax.(33-0)	1-56-26-04-45	
	 E-mail	:	thaipar@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.ambassadethaie.fr	
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.30	-		 	
	 12.30	hours	14.30	-	17.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	to		
	 Friday	09.30	-	12.00	hrs.	
 
เยอรมนี 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบอร์ลิน	
Royal	Thai	Embassy,	Berlin	
	 Lepsiusstrasse	64/66	12163	Berlin	
	 Tel.(49-30)	794-810	
	 Fax.(49-30)	7948-1511	
	 E-mail	:	thaibln@thaiembassy.de,		 	
	 thaibln@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.de		
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.00	–		
	 12.30	hrs.	and	14.00	–	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	–	13.00	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครแฟรงเฟิร์ต	
Royal	Thai	Consulate-General,	Frankfurt	
	 Kennedyallee	109,	60596	Frankfurt	am		
	 Main	GERMANY	
	 Tel.(49	69)	6986-8205	
	 Fax.(49	69)	6986-8228,	6986-8229	
	 E-mail	:	thaifra@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaigeneralkonsulat.de		
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กรีซ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเอเธนส์	
Royal	Thai	Embassy,	Athens	
	 25	Marathonodromou	Str.	P.Psychiko			
	 Athens	15452	
	 Tel.(30)	210-6710-155,	210-6749-065		 	
	 (30)	210-6756-978	(Visa)	
	 Fax.(30)	210-6749-508	
	 E-mail	:	thaiath@otenet.gr	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/athens		
 Office	Hours	:	9.00	-	13.00,	14.00	-	17.00	
	 Visa	and	Consular	Section	:	9.00	-	14.00	
  
ฮังการี	
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบูดาเปสต์	
Royal	Thai	Embassy,	Budapest	
	 Verecke	ut.	79	1025	Budapest	
	 Tel.(36-1)	438-4020,438-4025	
	 Fax.(36-1)	438-4023	
	 E-mail	:	thaiemba@mail.datanet.hu,		 	
	 ambrd@mail.datanet.hu	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/budapest		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	8.30	-		
	 12.00,	13.00	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	-	Friday   
	 8.30	-	12.00	hrs.	
 
อิตาลี 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโรม	
Royal	Thai	Embassy,	Rome	
	 Via	Nomentana132,	00162	Rome	Consular		
	 Section	Tel.	:	+39(06)	8-622-0525-27		
	 Fax.:	+	 39(06)	8-622-0529	
	 Tel.+39(06)	8-622-0524	
	 Fax.+39(06)	8-622-0555,	8-622-0556	
	 E-mail	:	thai.em.rome@wind.it.net	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/rome	
 Office	Hours	:	09.00	-	13.00	hrs./	14.30	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	13.00	hrs.	
 
เนเธอร์แลนด์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเฮก 
Royal	Thai	Embassy,	The	Hague	
	 Laan	Copes	van	Cattenburch	123,	2585			

	 EZ,The	Hague		
 Tel.(3170)	345-9703,	345-2088,	345-	0632	
	 Fax.(3170)	345-1929			
	 E-mail	:	thaihag0@xs4all.nl		
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/hague		
	 Office	Hours	:	09.00	-	12.00	/	14.00	-				
	 17.00	(Monday	-	Friday)	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	-	12.00	/    
	 14.00	-	16.30	(Mon	Fri)	
 
นอร์เวย์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออสโล	
Royal	Thai	Embassy,	Oslo	
	 Eilert	Sundts	Gate	4	0244	Oslo		
	 Tel.(47)	2212-8660-70,	2212-8675	
	 Fax.(47)	2204-9969,	2204-9835	
	 E-mail	:	thaioslo@online.no	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.no	
 
โปแลนด์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงวอร์ซอ	
Royal	Thai	Embassy,	Warsaw	
	 Ul.	Willowa	7	00-790	Warsaw	
 Tel.(48-22)	849-2655,	849-6414,	849-1406	
	 Fax.(48-22)	849-2630	
	 E-mail	:	thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.pl		
 Office	Hours	:	08.30	-	12.00	and	13.00	-	17.00	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00			
	 (Applying	visa	&	collecting	passport)	
 
โปรตุเกส 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงลิสบอน	
Royal	Thai	Embassy,	Lisbon	
 Rua	de	Alcolena,	12,	Restelo	1400-005	Lisbon	
	 Tel.(351)	21-301-4848,	21-5151	
	 Fax.(351)	21-301-8181	
	 E-mail	:	thai.lis@mail.telepac.pt	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/lisbon		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-		 	
	 12.30	hrs.	and	13.30	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	-	11.30	hrs.   
	 and	13.30	-	16.30	hrs.	
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โรมาเนีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงบูคาเรสต์ 
Royal	Thai	Embassy,	Bucharest	
	 12,	Vasile	Conta	Street	Sector	2,		 	
	 Bucharest	020953	
	 Tel.(40-	21)	311-0031,311-0078,	
	 311-0067	
	 Fax.(40	-21)	311-0044	
	 E-mail	:	thaibuh@speedmail.ro	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.ro		
	 Office		 Hours	:	Monday-Friday	:09.00	-	 	
	 12.00	and	13.00	-	17.00	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday-Friday			
 :09.30	-	12.00	and	13.30	-	15.30	Holiday	:			
	 Saturday	-	Sunday	
 
รัสเซีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมอสโก	
Royal	Thai	Embassy,	Moscow	
	 129090,	Moscow,	ul.	Bolshaya	Spasskaya	9	
	 Tel.(7495)	608-0856,	608-0817,	
	 608-6671	
	 Fax.(7495)	690-9657	,607-5343	
	 E-mail	:	thaiemb@nnt.ru	
 WebSite	:	http://www.thaiembassymoscow.com/  
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	9.00	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	9.00	-	13.00	hrs.	
 
สเปน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมาดริด	
Royal	Thai	Embassy,	Madrid	
	 Calle	Joaquin	Costa,	29	28002	Madrid	
 Tel.(34-91)	563-2903,	563-7959,	411-5113	
	 Fax.(34-91)	564-0033,	562-4182	
	 E-mail	:	thaimad@mfa.go.th	
 Visa	and	Consular	Section	:	9.00	-	14.00	hrs.	
 
สวีเดน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	
Royal	Thai	Embassy,	Stockholm	
 Floragatan	3,	Box.	26220	10040	Stockholm	
	 Tel.(46-8)	791-7340	
	 Fax.(46-8)	791-7351	
	 E-mail	:	info@thaiembassy.se	

	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.se	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	:	09.00	-			
	 12.00	and	13.00	-	16.30	
	 Visa	and	Consular	Section	:	10.00	-	12.00		
	 Passport	and	other	consular	matters	for		 	
	 Thai	Citizens:	09.00	-	12.00	
 
สวิตเซอร์แลนด์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบิร์น	
Royal	Thai	Embassy,	Bern	
	 Kirchstrasse	56,	3097	Liebefeld-Berne		
	 Tel.(41-31)	970-3030-34	
	 Fax.(41-31)	970-3035	
	 E-mail	:	thai.bern@bluewin.ch	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/bern		
 
คณะทูตถาวรฯ	ณ	นครเจนีวา	
Permanent	Mission	of	Thailand	to	the	United	
Nations	Office,	Geneva	
	 5	Rue	Gustave-Moynier	1202	Geneva		
	 Tel.(41	22)	715-1010,	715-1018	
	 Fax.(41	22)	715-1000,	715-1002	
	 E-mail	:	mission.thaigve@ties.itu.int		 	
	 thailand.geneva@econophone.ch	
 WebSite	:	http://www2.mfa.go.th/ungeneva/	
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-	13.00	hrs.			
 and	14.00	-	17.00	hrs.	
 
สหราชอาณาจักร 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงลอนดอน	
Royal	Thai	Embassy,	London	
	 29-30	Queen;s	Gate	London,	SW7	5JB		
	 Tel.	020-7589-2944	
	 Fax.	020-7823-9695	Fax	(Consular		
	 Section)	:	020-7823-7492	
	 E-mail	:	thaiduto@btinternet.com	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassyuk.org.uk	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.30	-	
	 12.30	hrs.	and	14.00	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	-	12.30	hrs.	
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อียิปต์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงไคโร	
Royal	Thai	Embassy,	Cairo	
	 9	Tiba	Street,	Dokki,	Giza	
	 Tel.(202)	3336-7005,	3760-3553-4	
	 Fax.(202)	3760-5076,3760-0137	
	 E-mail	:	royalthai@link.net	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/cairo	
	 Office	Hours	:	Sunday	-	Thursday	09.00	-		 	
	 16.30	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	9.30	-	12.00	hrs.   
	 Weekly	Holidays	:	Friday	-	Saturday	
 
เคนยา 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงไนโรบี 
Royal	Thai	Embassy,	Nairobi	
	 Rose	Avenue,	Off	Denis	Pritt	Rd,	P.O.	Box		 	
	 58349	00200	City	Square	Nairobi,	Kenya	
	 Tel.(254-20)	271-5800,	271-4276,			
	 271-5796,	271-5243	
	 Fax.(254-20)	271-5801,	271-5802	
	 E-mail	:	thai@thainbi.or.ke	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/nairobi	
	 Office	Hours	:	09.00	-	12.30	and	14.00	-			
	 17.00	hours	(Monday	-	Friday)	
 
ลิเบีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงตริโปลี	
Royal	Thai	Embassy,	Tripoli	
	 P.O.	Box	6100,	Gargersh	Road,		
	 Al-Siyahiya,Tripoli	LIBYA	
	 Tel.(218	21)	484-3864	
	 Fax.(218	21)	483-5366	
 E-mail	:	thaitip@mfa.go.th	thaitipemb@gmail.com	
 Office	Hours	:	09.00	-	13.00	,	14.00	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00	hrs.	
 
มาดากัสการ์ 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	กรุงอันตานานาริโว	
Royal	Thai	Consulate-General,	Antananarivo	
	 Batiment	D1,Village	des	Jeux			
	 Ankorondrano,	Antananarivo	101	

	 Tel.(261	20)	2255626	
	 Fax.(261	20)	222-3839	
	 E-mail	:	thaitnr@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	 	
 antananarivo		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	:	08.30	-			
	 12.00	hrs./	13.00	-	16.30	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	-	Friday		
	 :	09.00	-	11.30	a.m./	14.00	-	15.00	p.m.	
 
โมร็อกโก 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงราบัต 
Royal	Thai	Embassy,	Rabat	
	 33	Avenue	Lalla	Meriem.	Souissi,	10000		
	 RABAT	
	 Tel.(212)	(0)	5-3763-4603,	(212)	(0)		 	
	 5-3763-4604	
	 Fax.(212)	(0)	5-3763-4607	
	 E-mail	:	thaima@menara.ma	
 
ไนจีเรีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอาบูจา	
Royal	Thai	Embassy,	ABUJA	
	 24	Tennesse	Cresent	,	Off	Panama	Street	,			
	 MaitamaAbuja,	NIGERIA	
	 Tel.(234)	9872-3746	
	 Fax.(234)	9413-5193	
	 E-mail	:	thaiabj@mfa.go.th	
 
เซเนกัล 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงดาการ์	
Royal	Thai	Embassy,	Dakar	
	 10	Rue	Leon	G.	Damas	Angle	F.,	Fann		 	
	 Residence,	B.P.	3721.	Dakar	
	 Tel.(221)	33	869-3290	
	 Fax.(221)	33	824-8458,	825-6360	
	 E-mail	:	thaidkr@sentoo.sn	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/dakar	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	8.30	-		 	
	 12.00	and	13.30	-	16.30	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	8.30	-	12.00	hrs.   
	 and	13.30	-	16.30	hrs. 
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แอฟริกาใต้ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงพริทอเรีย	
Royal	Thai	Embassy,	Pretoria	
	 248	Hill	Street	Arcadia,	Pretoria	0083				
	 P.O.	Box	12080	Hatfield,	Pretoria	0028	
	 Tel.(27-12)342-4600,	342-5470	
	 Fax.(27-12)	342-4805,	342-3986	
	 E-mail	:	info@thaiembassy.co.za	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.co.za/	
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	9.00	-	12.00	
	 /	14.00	-	17.00	
	 Visa	and	Consular	Section	:	9.00	-	12.00		
	 /	14.00	-	16.00	

ภูมิภาคáปซิ¿�กใต้
 
ออสเตรเลีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงแคนเบอร์รา	
Royal	Thai	Embassy,	Canberra	
	 111	Empire	Circuit,	Yarralumla,	A.C.T.					
	 2600	Canberra	
	 Tel.(612)	6206-0100	
	 Fax.(612)	6206-0123	
	 E-mail	:	thaican@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://canberra.thaiembassy.org		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	a.m.		
	 -	12.30	p.m.	01.30	p.m.	-	05.00	p.m.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	a.m.	-			
	 12.30	a.m.	01.30	p.m.	-	05.00	p.m.	
	 (Consular	only)	
  
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครซิดนีย์	
Royal	Thai	Consulate-General,	Sydney	
	 Level	8,	131	Macquarie	Street	Sydney,		
	 N.S.W.	2000		
	 Tel.(61-2)	9241-2542	to	3	
	 Fax.(61-2)	9247-8312	
	 E-mail	:	thaisydney@idx.com.au	
	 WebSite	:	http://thaiconsulatesydney.org		 	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	to		 	
	 Friday	9.30	-	12.45	and	14.00	-	15.30	
 
 
 

นิวซีแลนด์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเวลลิงตัน	
Royal	Thai	Embassy,	Wellington	
	 2	Cook	Street,Karori,	P.O.	Box	17-226		 	
	 Wellington	New	Zealand.	
	 Tel.(64-4)	476-8616-9	
	 Fax.(64-4)	476-3677(Chancery);(04)	476		
	 8610	(Consular)	
	 E-mail	:	thaiembassynz@xtra.co.nz	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
	 wellington		
	 Office	Hours	:	9	a.m.-12.30	pm.;	2	p.m.-	
	 5	p.m.	Monday	-	Friday	
	 Visa	and	Consular	Section	:	9.30	a.m.-	
	 12.30	p.m.	Monday	-	Friday 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 
บรูไนดารุสซาลาม 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	บันดาร์เสรีเบกาวัน	
Royal	Thai	Embassy,	Bandar	Seri	Begawan	
	 No.2	Simpang	682	Jalan	Tutong,	Kampong			
	 Bunut	BF	1320	Bandar	Seri	Begawan	
	 Tel.(673)	2653108-9	Visa	Section	:	(673)			
	 2653311	
	 Fax.(673)	2653032	
	 E-mail	:	thaiemb@brunet.bn	
 WebSite	:	http://www.thaiembassybrunei.org  
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.00-	 	
	 12.00	hrs.	and	13.30	-	16.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	(Application)	:		
	 Monday	to	Friday	08.30	-	11.30	hrs.		 	
	 (Collection)	:	Monday	to	Friday	13.30	-	
	 16.30	hrs.	
 
กัมพูชา 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงพนมเปญ	
Royal	Thai	Embassy,	Phnom	Penh	
	 No.196	Preah	Norodom	Boulevard,	Sangkat	T	
 onle	Bassac,	
	 Khan	Chamcar	Mon,	Phnom	Penh	
	 Tel.(855)	23-726-306	-	10	(Auto	Line)	
 Fax.(66)	0-2354-6190	(855)	23-726-303	
	 E-mail	:	thaipnp@mfa.go.th	
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	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
	 phnompenh		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	08.30	–	
	 12.00	hrs.	and	14.00	–	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	08.30	–	11.00	hrs.			
	 (Submission	Time)	14.00	-	16.00	hrs.		 	
	 (Collection	Time)	
 
อินโดนีเซีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงจาการ์ตา	
Royal	Thai	Embassy,	Jakarta	
	 JI.	Imam	Bonjol	NO.	74	Menteng,	Jakarta		 	
	 Pusat	10310.		
	 Tel.(62-21)	390-4052	-	54	;	391-5651	;		
	 390-4225	
	 Fax.(62-21)	310-7469,	319-0141-1	
	 E-mail	:	thaijkt@cbn.net.id	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
	 jakarta		
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.00	-	 	
	 17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Application	for		
	 Visa/Legalization	08.30	-	13.30	hrs.		
	 Collection	of	Visa	/	Legalization	13.30	-	
	 16.30	hrs.	
 
คณะทูตถาวรประจำอาเซียน	ณ	กรุงจาการ์ตา	
Permanent	Mission	of	Thailand	to	the	United	
Nations	Office,	The	Office	of	the	Permanent	Mission	
of	Thailand	to	ASEAN	
	 Sentral	Senayan	l,	3rd		Floor	Jalan	Asia		 	
	 Afrlka	No.8	Jakarta	10270	
	 Tel.(62	21)	572	5767	
	 Fax.(62	21)	572	4206	
	 E-mail	:	thaijkm@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	 	
	 permanent.jakarta	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	(except		
	 official	holidays)	:	09.00	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	to					
	 Friday	(except	official	holidays)	:	09.00	-		
	 12.00	hrs.	
 
 

ลาว 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	เวียงจันทน์	
Royal	Thai	Embassy,	Vientiane	
Avenue	Kaysone	Phomvihane,	Saysettha	District,	
Vientiane.P.O.	Box		
 128	Consular	Section,	Unit	15	ourichane	  
	 Road,	Ban	Phone	Si	Nuan,Muang	Si		 	
	 Sattanak,	Vientiane,	Lao	PDR		
	 Tel.(856-21)	214-581-2	Satellite		 	
	 Tel.:	(02)	354-6196-97		 	 	
	 Facsimile:(856-21)	214-580	Satellite		 	
	 Facsimile:(02)	354-6194		
	 Consular	Section:	Tel:	(856-21)	453-916,			
	 415-337	Facsimile:	(856-21)	415-336	
	 E-mail	:	thaivte@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://vientiane.thaiembassy.org	
 Office	Hours	:	08.30	-	16.30	hrs.	Monday	-	
	 Friday	
 Visa	and	Consular	Section	:	08.30	-	12.00	hrs.	
		 and	13.30	-	16.30	hours	(pick	up	only)	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	แขวงสะหวันนะเขต	
Royal	Thai	Consulate-General,	Savannakhet	
Temporary	Office	
	 P.O.Box	513,	Khanthabouly	District,		 	
	 Savannakhet	Porvince	Lao	P.D.R.	
	 Tel.(856-41)	212-373,	252-080	
	 Fax.(856-41)212-370,	252-078	
	 E-mail	:	thaisvk@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaisavannakhet.com			
	 Visa	and	Consular	Section	:	(Submission		
	 Time)	:	09.00-11.00	Hrs.	(Collection	Time		
 For	Laotian	Applicants)	:	15.00	-	15.30	hrs.			
 (Collection	Time	For	non	-	Laotian		
	 Applicants)	:	14.00	-	14.30	Hrs.	
 
มาเลเซีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	
Royal	Thai	Embassy,	Kuala	Lumpur	
	 206	Jalan	Ampang	50450	Kuala	Lumpur	
	 Tel.(03)	2145-8804,	2148-8222,	2148-	 	
	 8350,	2148-8420	
	 Fax.(03)	2148-6615,	2148-6527	
	 E-mail	:	thaikula@mfa.go.th,	
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	 consularkl@gmail.com	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
 kualalumpur		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-	
	 13.00	hrs.	and	14.00	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	-	13.00	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองโกตาบารู 
Royal	Thai	Consulate-General,	Kota	Bharu	
	 4426	Jalan	Pengkalan	Chepa,	15400	Kota		
	 Bharu,	Kelantan		
 Tel.(609)	744-5266,	744-5934,	748-2545	
	 Fax.(609)	744-9801	
	 E-mail	:	thaikob@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
	 kotabharu		
 Office	Hours	:	Sunday	-	Thursday	:	09.00	-		 	
 17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-		
	 12.00	hrs.	and	14.00	-	15.30	hrs.	
  
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองปีนัง	
Royal	Thai	Consulate-General,	Penang	
	 No.	1,	Jalan	Tunku	Abdul	Rahman,	10350		
	 Penang,	Malaysia		
 Tel.(604)	226-8029,	226-9484,	228-6784	
	 Fax.(604)	226-3121,226-2533		
	 **	หากโทรจากประเทศไทยใช้	(007-604)	
	 E-mail	:	thaipg@tm.net.my		
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/penang	  
 
พม่า 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงย่างกุ้ง	
Royal	Thai	Embassy,	Yangon	
	 No.94,	Pyay	Road,	Dagon	Township	Yangon		
	 Union	of	Myanmar	
	 Tel.(951)	222-784,226-721,226-728	
	 Fax.(951)	221-713	
	 E-mail	:	thaiygn@mfa.go.th	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Application	for			
	 Visa/Legalization	09.00	-	11.30	hrs.			
	 Collection	of	Visa	/	Legalization	14.00	-	 	
	 17.00	hrs.	
 

ฟิลิปปินส์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมะนิลา	
Royal	Thai	Embassy,	Manila	
	 107	Rada	/Thailand	Street,	Legaspi	Village			
	 Makati	City,	Metro	Manila	P.O.	Box		
 1228	Makati	Central	Post	Office	Makati	1252	
 Tel.(632)	815-4219-20,	(632)	816-0696-7			
 Consular	:	(632)	810-3833,	(632)	817-4262   
	 Information	Section	:	(632)	815-4220	
	 Fax.(632)	815-4221	
	 E-mail	:	thaimnl@mfa.go.th,	rtemnl@pldtdsl.net	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassymnl.ph/		
 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.30	hrs.		
 to	12.30	hrs.	and	13.30	hrs.	to	17.00	hrs.	
 
สิงคโปร์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	สิงคโปร์	
Royal	Thai	Embassy,	Singapore	
	 370	Orchard	Road	Singapore	238870		
 Tel.(65)	6737-1460,	6737-2476,	6737-2158,    
	 6737-2475,	6737-2644,	6732-4674,		
	 6733-2379,	6834-2379,	6235-4175	
	 Fax.(65)	6732-0778	Consular:	(65)		
	 6835-4991	
	 E-mail	:	thaisgp@singnet.com.sg	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.sg	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.15	-	12.00	a.m.	
 and	14.00	-	16.30	p.m.	
 
ติมอร์-เลสเต 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงดีลี	
Royal	Thai	Embassy,	Dili	
 Avenida	de	Portugal,	Motael,	Dili,	Timor-Leste.	
	 Tel.(670)	3310609	
	 Fax.(670)	3322179	
	 E-mail	:	thaidli@mfa.go.th	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	08.30	-		 	
	 16.30	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00	hrs.			
 and	13.00	-	15.00	hrs.	
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เวียดนาม 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงฮานอย	
Royal	Thai	Embassy,	Hanoi	
	 63-65	Hoang	Dieu	Street,	Hanoi	
	 Tel.(84-4)	3823-5092	to	94	
	 Fax.(84-4)	3823-5088	
	 E-mail	:	thaihan@mfa.go.th		 	
	 thaiemhn@netnam.org.vn	thaihan1@fgt.vn	
	 WebSite	:	http://hanoi.thaiembassy.org/		
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครโฮจิมินห์	
Royal	Thai	Consulate-General,	Ho	Chi	Minh	
	 77	Tran	Quoc	Thao	Street,	District	3,		
	 Ho	Chi	Minh	City		
	 Tel.(848)	3932-7637-8	
	 Fax.(848)	3932-6002	
	 E-mail	:	thaihom@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaiconsulatehochiminh.com/	
 Visa	and	Consular	Section	:	08.30	-	11.30	
	 13.30	-	16.30	hrs.	
 
จีน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปักกิ่ง	
Royal	Thai	Embassy,	Beijing	
	 No.	40,	Guang	Hua	Lu	Beijing	100600		
	 Tel.(86-10)	6532-1749,	6532-1848,		 	
	 6532-2151,6532-5048	
	 Fax.(86-10)	6532-1748	Visa	and		
	 Consular	section:	(86-10)	6566-2564,	
	 6566-4299,	6566-1149,	6566-4469	
	 E-mail	:	thaibej@eastnet.com.cn,	thaibej	
	 @mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembbeij.org/		
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครเฉิงตู	
Royal	Thai	Consulate-General,	Chengdu	
	 12F	Building	No	3,	Fund	International		 	
	 Plaza,	No.6	Hangkok	Rd,	Chengdu	610041	
	 Tel.(86	28)	6689-7861	
	 Fax.(86	28)	6689-7869	Visa	Section		
	 Tel:	(8628)	6689-7862	Fax:	(6828)		 	
	 6689-7863	
	 E-mail	:	thaictu@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaichengdu.com		

สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครกวางโจว	
Royal	Thai	Consulate-General,	Guangzhou	
Garden	Hotel,		
	 M07	368	Huanshi	Dong	Lu,	Guangzhou,		 	
	 PRC.	510064		
	 Tel.(86-20)	8385-8988	,8380-04277,		 	
	 8384-9927	
	 Fax.(86-20)	8388-9567,	8388-9959	
	 E-mail	:	gzthaicg@163.com	:		
	 thaigug@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
	 guangzhou		
 Office	Hours	:	09.00	-	12.00,	13.30	-	17.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	11.30	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองฮ่องกง	
Royal	Thai	Consulate-General,	Hong	Kong	
	 Fairmont	House,	8th	Floor,	8	cotton	Tree		 	
	 Drive,	Central	
	 Tel.(852)	2521-6481	to	5	
	 Fax.(852)	2521-8629	
	 E-mail	:	thaicghk@thai-consulate.org.hk	
	 WebSite	:	http://www.thai-consulate.org.hk	
	 Office	hrs	:	Monday	to	Friday	9.00	a.m.		 	
	 to	1.00	p.m.	and	2.00	p.m.	to	5.00	p.m.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Application		 	
 9.30	a.m.	to	12.30	pm	Collection	9.30	a.m.	to			
	 12.30	p.m.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครคุนหมิง	
Royal	Thai	Consulate-General,	Kunming	
	 Kunming	Hotel,	1st	Floor,	South	Building,		
	 52	Dong	Feng	Dong	Lu,	Kunming,	Yunnan				
	 Province	650051	
	 Tel.(86-871)	316-8916,	314-9296	(Dir.)			
	 (86-871)	316-2063	Ext.	2103,	2107	
	 Fax.(86-871)	316-6891	
	 E-mail	:	thaikmg@public.km.yn.cn	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/kunming				
 Office	Hours	:	Monday-Friday,	09.00	-	12.00	hrs.	  
 and	13.00	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	-		
	 Friday,	09.00	-	11.30	hrs.	
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สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครหนานหนิง	
Royal	Thai	Consulate-General,	Nanning	
	 1st	and		2nd		Floor.,52-1	Orient	Manhattan,			
	 Jinhu	Road,Nanning	Guangxi	530022	 	 	
	 Tel.(86-771)	5526945-47	
	 Fax.(86-771)	5594997	
	 E-mail	:	thainng@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/nanning	
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-	12.00	hrs.   
	 and	14.00	-	18.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	-		 	
	 Wednesday	-	Friday	-	Visa	and	Consular		 	
	 Application:	09.00	-	11.30	hrs.	-	Visa	and		
	 Consular	Collection:	14.00	-	18.00	hrs.		
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครเซี่ยงไฮ้	
Royal	Thai	Consulate-General,	Shanghai	
	 15th	Floor	Crystal	Century	Mansion	No.		
	 567	Weihai	Road,	Shanghai	200041	
	 Tel.(86-21)	6288-3030	Fax.	(86-21)		 	
	 6288-9073	Visa	Section	:	(86-21)	6288-	
 7633	(Direct)	(86-21)	6288-3030	ext	12,13	
	 Fax.(86-21)	6288-9072	Thailand	Business			
 Information	Center:	Tel/Fax:(86-21)	6288-9139		
	 E-mail	:	thaisgh@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaishanghai.com	
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	09.30	-	 	
 12.00	and	13.00	-	17.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	to		
	 Friday	09.30	-	12.00	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมือง	เซี่ยเหมิน	
Royal	Thai	Consulate-General,	Xiamen	
	 Building	No.3,	City	Hotel	Xiamen	No.	16	Hu			
	 Yuan	Road	Xiamen	Fujian,	PRC.	361003	
	 Tel.(86-592)	202-7980,7982	ext.101,102	
	 Fax.(86-592)	205-8816	
	 E-mail	:	thaixmn@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/xiamen	
 Office	Hours	:	09.00	-	12.00	hrs.,	14.00	-	17.00	hrs. 
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	11.30	hrs.	
 
 
 

สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครซีอาน	
Royal	Thai	Consulate-General,	Xian	
	 4th		floor,	Yulang	Guoji	Building,	No.	77		
	 Jiefang	Road,	Xi’an,	Shaanxi	710004,	PRC		
	 Tel.(86-29)	8743	3393,	8743	3320	
	 Fax.(86-29)	8743	5355,	8743	8980	
 E-mail	:	thaixcg@gmail.com	thaixiy@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaixian.com	
 Office	Hours	:	09.00	-	12.00,	13.30	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	–			
	 11.30,	14.00	-	16.00	hrs.	
 
ญี่ปุ่น 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโตเกียว	
Royal	Thai	Embassy,	Tokyo	
	 2-1,	2	Chome	Kudan-Minami	Chiyoda-ku,		 	
	 Tokyo	102-0074	
	 Tel.(813)	3222-4101	
	 Fax.(813)	3222-4114	Fax:	OC-520	(813)			
	 3222-4115	
	 E-mail	:	thaityo@mfa.go.th,		 	 	
	 commsect@thaiembassy.jp	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.jp	;		 	
	 http://www.thaiceotokyo.jp		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-		
	 12.00	&	13.30-17.30	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Monday	-		
 Friday	09.00	-	(Visa)	12.00	&	09.00	-	11.45	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	นครโอซากา 
Royal	Thai	Consulate-General,	Osaka	
	 Bangkok	Bank	Building,	4th	Floor,	1-9-16			
	 Kyutaro-Machi,Chuo-Ku	Osaka	541-0058	
	 Tel.(06)	6262-9226-7	
	 Fax.(06)	6262-9228	
	 E-mail	:	rtcg-osk@jupiter.plala.or.jp,			
	 thaiosa@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiconsulate.jp/	
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.30	-	 	
	 12.30	hrs.	and	13.30	-	17.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Application	for			
	 Visa/Legalization	09.30	-	12.00	hrs.			
	 Collection	of	Visa	/	Legalization	13.30	-	
	 15.00	hrs.	
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เกาหลีใต้ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโซล 
Royal	Thai	Embassy,	Seoul	
	 635-7,	Hannam-dong,	Yongsan-gu	Seoul		
	 140-210		
	 Tel.(82-2)	790-2955,	795-0095,	795-	
	 3098,	795-3253	
	 Fax.(82-2)	793-0093	
	 E-mail	:	rteseoul@kornet.net		
	 thaisel@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.or.kr		
	 Office	Hours	:	09.00	-	12.00	&	13.00	-		 	
	 17.00	hrs.	Monday	-	Friday	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-		
	 12.00	hrs.	Monday	–	Friday	
 
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	ไทเป 
Thailand	Trade	and	Economic	Office	
 No.	168,	12th	Floor,	Sung	Jian	Road,	Taipei	104		
	 Tel.	(88-62)	2581-1979	
	 Fax.	(88-62)	2581-8707	
	 E-mail	:	tteo@ms22.hinet.net	
	 Website	:	http://www.tteo.org.tw	

ภูมิภาคเอเชียใต้áละตะวันออกกลาง
 
บาห์เรน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมานามา	
Royal	Thai	Embassy,	Manama	
	 Villa	No.	132,	Road	66	Zinj	Area,	Block		 	
	 360,	Manama,	P.O.	Box	26475	
	 Tel.(973)	1724-6242,17274142	
	 Fax.(973)	1727-2714	(973)	17230980	
	 E-mail	:	thaimnm@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/manama		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	8.30	hrs.			
	 -	16.30	hrs.	(Holiday	:	Saturday-Sunday)	
 Visa	and	Consular	Section	:	8.00	hrs.	-	12.00	hrs.	
 
บังกลาเทศ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงธากา	
Royal	Thai	Embassy,	Dhaka	
 18&20,	Madani	Avenue	Baridhara,	Dhaka	1212	
	 Tel.(88-02)	881-2795-6,	881-3260-1	

	 Fax.(88-02)	885-4280-1	
	 E-mail	:	thaidac@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaidac.com		 	
 
อินเดีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงนิวเดลี	
Royal	Thai	Embassy,	New	Delhi	
	 56-N,	Nyaya	Marg,	Chanakyapuri	New	Delhi-			
 110021		
	 Tel.(91-11)	2611-8103-04,2611-	 	
	 5678,2611-9945,2688-4475	
	 Fax.(91-11)	2687-2029,	2687-3235	
	 E-mail	:	thaidel@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiemb.org.in		
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-		
	 12.30	hrs.	and	14.00	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Visa		
	 Application	09.00	-	11.00	hrs.	,Visa		
	 Collection	14.00	-	15.00	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองเจนไน	
Royal	Thai	Consulate-General,	CHENNAI	
	 No.	21/22	Arunachalam	Road,		 	
	 Kotturpuram,Chennai	600085	
	 Tel.(91-44)	4230-0730/40/60/80	
	 Fax.(91-44)	4202-0900	
	 E-mail	:	thaicnn@mfa.go.th	
	 WebSite	:	htpp://www.thaiconsul.webs.com	
 Office	Hours	:	9.00	-	13.00	and	14.00	-	17.00	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองกัลกัตตา	
Royal	Thai	Consulate-General,	Kolkata	
	 18-B,	Mandeville	Gardens,	Ballygunge,		
	 Kolkata	700	019		
	 Tel.(91-33)	2440-3229-31/7836	
	 Fax.(91-33)	2440-6251	
	 E-mail	:	thaiccu@mfa.go.th,		 	
	 thaiccu@airtelmail.in	
 WebSite	:	http://www.thaiconsulatekolkata.org.in	 
	 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00-	
	 17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Application		
 Submission	:	09.00	-	12.00	hrs.	Collection  
 of	Passport	:	09.00	-	12.00	hrs.	(next	day) 
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สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองมุมไบ	
Royal	Thai	Consulate-General,	Mumbai	
	 1st		Floor,Dalamal	House	Jamnalal	Bajaj		
	 Marg,	Nariman	Point	Mumbai	400	021	
	 Tel.(91-22)	2282-3535	
	 Fax.(91-22)	2281-0808	
	 E-mail	:	thaimub@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/mumbai		
 Office	Hours	:	Monday	-	Friday	09.00	-	12.00	hrs.			
	 and	13.30	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Visa		
	 Application	09.00	-	11.30	hrs.	Visa		 	
	 Collection	14.00	-	16.30	hrs.	
 
อิหร่าน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเตหะราน	
Royal	Thai	Embassy,	Tehran	
	 No.	4,	Esteghlal	Alley,	Baharestan	Avenue		
	 P.O.	Box	11495-111	Tehran		
	 Tel.(98-21)	7753-1433,	7764-3297-9	
	 Fax.(98-21)	7753-2022	
	 E-mail	:	thaithr@mfa.go.th,		 	
	 thaiemthr@mydatak.com	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy-	
	 tehran.org	
	 Office	Hours	:	08.30	-	12.00	&	13.00	-		
	 16.30	Days	Off	:	Friday	&	Saturday	
 
อิสราเอล 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเทลอาวีฟ	
Royal	Thai	Embassy,	Tel	Aviv	
	 1	Abba	Eban	Boulevard,	P.O.Box	2125		
	 Herzliya	Pituach	46120	
	 Tel.(972-9)	954-8412,	954-8413	
	 Fax.(972-9)	954-8417	
	 E-mail	:	thaisr@netvision.net.il	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/telaviv		
	 Office	Hours	:	Monday	to	Thursday	:			
 09.00	-	12.00	hrs.	and	13.00	-	17.00	hrs.		
	 (	Friday	:	09.00	-	12.00	hrs.)	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Consular	:		
 Monday-Thursday	:	09.00	-	17.00	hrs.	and			
 Friday	:	09.00	-	12.00	hrs.	Visa	:	Monday	-	
	 Friday	:	09.00-11.30	hrs.	

จอร์แดน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอัมมาน	
Royal	Thai	Embassy,	Amman	
	 No.	33	Al-Hashemeen	St.,	Dirghabar	-	
	 Abdoun,	P.O.Box	144329,	Amman	11814		
	 JORDAN.	
	 Tel.(9626)	592-3300,	592-1694	
	 Fax.(9626)	592-3311	
	 E-mail	:	thaiamm@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/amman	
	 Office	Hours	:	09.00	-	16.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	-	12.30		
	 and	14.00-15.00	hrs.	(Friday	and		
	 Saturday	Closed)	
 
คูเวต 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	คูเวต	
Royal	Thai	Embassy,	Kuwait	
	 Villa	No.77	Street	1	Block	2,	West				
	 Meshref.	Kuwait	
	 Tel.(96-5)	2531-7530-1,	2531-4870	
	 Fax.(96-5)	2533-7532,	2533-4646	
	 E-mail	:	thaiemkw@kems.net	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/kuwait		
	 Office	Hours	:	08.30	-	15.30	
	 Visa	and	Consular	Section	:	08.00	-	12.00		
	 Office	Weekend	Friday	-	Saturday	
  
เนปาล 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงกาฐมาณฑุ	
Royal	Thai	Embassy,	Kathmandu	
	 167/4	Ward	No.	3,	Maharajgunj-Bansbari				
	 Road,P.O.	Box.	3333,	Kathmandu	
	 Tel.(977-1)	437-1410,	437-1141-1	
 Fax.(977-1)	437-1408,	437-1409	Satellite	  
	 Phone:(88-216)	8770-0239	
	 E-mail	:	thaiemb@wlink.com.np	
	 WebSite	:	http://www.thaiembnepal.org.np		
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	08.30	-	
	 12.30	and	13.30	-	16.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.30	-	12.30		
	 Collection	of	Visas	09.30	-	16.00	hrs.	
 
 

 



131

ที่อยู่และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูต	และสถานกงสุลใหญ
่ทั่วโลก	

โอมาน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมัสกัต	
Royal	Thai	Embassy,	Muscat	
	 Villa	No.	1339,	Way	No.	3017,	Shati		
	 Al	Qurum,	P.O.	Box	60,	P.C.	115	M.S.Q.,		
	 Muscat	
	 Tel.(968)	2-460-2684-5	
	 Fax.(96-8)	2-460-5714	
	 E-mail	:	thaimct@omantel.net.om	
	 Office	Hours	:	08.00	-	15.00	Saturday	-		 	
 Wednesday	Trade	section	-	tnbiszer	
	 @omantel.net.om		
 
ปากีสถาน 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอิสลามาบัด	
Royal	Thai	Embassy,	Islamabad	
	 House	No.	23,	Street	25	F-8/2	Islamabad		
 Pakistan	
	 Tel.(92-51)	228-0909,	228-0586	
	 Fax.(92-51)	225-6730	
	 E-mail	:	thaiemb@dslplus.net.pk	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	
	 islamabad		
	 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	9.00	-	
	 13.00	hrs.	and	14.00	-	17.00	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Submission		
 Days	:	Monday	to	Thursday	9.00	-	12.00	hrs.	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองการาจี	
Royal	Thai	Consulate-General,	Karachi	
 23/A/II	Main	Khayaban-e-Shansheer	Phase-V,   
	 Defence	Housing	Authority,	Karachi	
	 Tel.(92-21)	3587-4417,	3586-7097,		 	
	 3583-0706	
	 Fax.(92-21)	3587-4555	,	3583-5409		
	 E-mail	:	thaikhi@mfa.go.th	
	 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/	 	
	 consular/karachi		
 Office	Hours	:	Monday	to	Friday	8.30	-	16.30	
	 Visa	and	Consular	Section	:	Visa		
	 Submission	8.30	-	10.00	,Visa	Delivery		
	 12.00	-	13.00	
 
 

กาตาร์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโดฮา	
Royal	Thai	Embassy,	Doha	
	 122	Al	Eithar	Street,	Dafna,	West	Bay,		 	
	 Doha,	State	of	Qatar	
	 Tel.(974)	493-4426,	483-4736	
	 Fax.(974)	493-0514	
	 E-mail	:	thaidoh@qatar.net.qa	
	 WebSite	:	http://www.thaiembqatar.com		
 
ซาอุดีอาระเบีย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงริยาด	
Royal	Thai	Embassy,	Riyadh	
	 Diplomatic	Quarter,	P.O.	Box	94359,	Riyadh		
 11693	
	 Tel.(966-1)	488-1174,	488-0797,	488-	
	 0300,	488-1507	
	 Fax.(966-1)	488-1179	
	 E-mail	:	thairuh@mfa.go.th	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/riyadh		
 Office	Hours	:	Saturday	-	Wednesday			
	 09.00	-	15.30	hrs.	
	 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00			
	 hours	Official	Weekend	Thursday	&	Friday	
 
สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองเจดดาห์	
Royal	Thai	Consulate-General,	Jeddah	
	 2	Safwan	lbn	Wahab	St.,	(92)	off	Palestine		
	 St.,	Behind	Jeddah	Dome,	Sharafiah	Dist.3,		
	 P.O.	Box	2224,	Jeddah	21451,Kingdom	of		
	 Saudi	Arabia	
	 Tel.(966-2)	665-5317	
	 Fax.(966-2)	665-5318	
	 E-mail	:	jeddah@thaicongen.org.sa	
 WebSite	:	http://www.thaiembassy.org/jeddah		
	 Office	Hours	:	Saturday	-	Wednesday		 	
	 09.00	-	15.00	hrs.	
 Visa	and	Consular	Section	:	09.00	-	12.00	hrs.	
	 Official	Weekend	Thursday	&	Friday	
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ศรีลังกา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 
Royal Thai Embassy, Colombo 
 46/46 Nawam Mawatha, 9th  Floor, Green   
 lanka Towers, Colombo 2 Sri Lanka 
 Tel.(9411) 230-2500-3 
 Fax.(9411) 230-4511-2 
 E-mail : thaicmb@sltnet.lk 
 WebSite : http://www.thaiembassy.org/colombo  
 
ตุรกี 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 
Royal Thai Embassy, Ankara 
 Koza Sokak No. 87 06700 Gaziosmanpasa   
 Ankara 
 Tel.(90-312) 437-4318, 437-5248 
 Fax.(90-312) 437-8495 
 E-mail : thaiank@ttmail.com 
 WebSite : http://www.thaiembassy.org/ankara 
 Office Hours : Monday - Friday  
 09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30 hrs. 
 Visa and Consular Section : Monday - Friday   
 09.30 -  11.30 hrs. 
 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
Royal Thai Embassy, Abu Dhabi 
 East 18/1, District 80, Al Murror Road,    
 4th Street,Opposite Al Falah Plaza, P.O,   
 Box,47466, Abu Dhabi 
 Tel.(971-2) 642-1772 
 Fax.(971-2) 642-1773-4 
 E-mail : thaiauh@emirates.net.ae 
 WebSite : http://www.thaiembassy.ae 
 Office Hours : Sunday - Thursday  
 09.00 - 17.00 hrs. 
 Visa and Consular Section : 9.30 - 12.30 hrs.    
 only Weekly Holidays : Friday - Saturday 
  
 
 
 
 

 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 
Royal Thai Consulate - General, Dubai 
 Villa 35, Street No. 16, Opposite Jumeirah   
 Beach Hotel Umm Suqeim 3, Po.Box.    
 51844 Dubai, United Arab Emirates 
 Tel.(9714) 348-9550 , 348-9770 
 Fax.(9714) 348-9066 , 348-5868 
 E-mail : thaidub@emirates.net.ae 
 WebSite : http://www.thaiconsulate.ae 
 Office Hours : Sunday - Thursday  
 09.00 - 17.00 hrs. 
 Visa and Consular Section : 09.00 - 12.00 hrs.   
 ONLY Regular Holidays Friday - Saturday 
 
 
 

Source : http://www.mfa.go.th/7 February 2011 



๑๓๓

ขอมูลสำหรับติดตอกระทรวงการตางประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ 

๑๓๓

ขอมูลสำหรับติดตอกระทรวงการตางประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ 
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ข้อมูลสำหรับการติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ 
	 ๑.	 อาคารถนนศรีอยุธยา	 เลขที่	 ๔๔๓	 ถนนศรีอยุธยา	 แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐			

	 				โทรศัพท์	๐-๒๖๔๓-๕๐๐๐	

	 ๒.	อาคารกรมการกงสุล		เลขที่	๑๒๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐		

	 				โทรศัพท์	๐-๒๙๘๑-๗๑๗๑-๙๙				

	 ๓.	อาคารสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	(สพร.)	เลขที่	๙๖๒	ถนนกรุงเกษม		

	 			เขตป้อมปราบฯ	กรุงเทพฯ	๑๐๑๐๐	โทรศัทพ์	(๖๒๒)	๒๘๐-๐๙๘๐					

 

สำนักงานที่บริการทำหนังสือเดินทาง 
 ๑. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  

    ๑๒๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐		

	 			โทรศัพท์	๐-๒๙๘๑-๗๑๗๑-๙๙	โทรสาร	๐-๒๙๘๑-๗๒๕๖		

 

 ๒. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 

	 			ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา	อาคาร	“บางนาฮอลล์”	(ด้านข้างศูนย์การค้า)	ชั้น	B๑	

	 			โทรศัพท์	๐-๒๓๘๓-๘๔๐๒-๔	โทรสาร	๐-๒๓๘๓-๘๓๙๘	

   

 ๓. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปินเกล้า  

	 			อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์	(ชั้นใต้ดิน)	แขวงบางบำหรุ	เขตบางพลัด	กทม.	๑๐๗๐๐	

	 			โทรศัพท์	๐-๒๔๔๖-๘๑๑๑-๒	โทรสาร	๐-๒๔๔๖-๘๑๒๔		

 

 ๔. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ 

	 			อาคารประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน	ดินแดง	กทม.	

	 			โทรศัพท์	๐-๒๒๔๕-๙๔๓๙	โทรสาร	๐-๒๒๔๕-๙๔๓๘		

 

 ๕. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น  

	 			หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น	ถนนศูนย์ราชการ	อำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐๐๐	

	 			โทรศัพท์	๐-๔๓๒๔-๒๗๐๗,	๐-๔๓๒๔-๒๖๕๕	โทรสาร	๐-๔๓๒๔-๓๔๔๑	

อมูลสÓหรับติดต่อกระทรวง
การต่างประเทศáละสÓนักงาน
หนังสือเดินทางทั่วประเทศ
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ข้อมูลสำหรับติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ	และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ	

  

 ๖. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ 

	 			ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	ถนนโชตนา	ตำบลช้างเผือก	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๐๐๐	

	 			โทรศัพท์	๐-๕๓๘๙-๑๕๓๕-๖	โทรสาร	๐-๕๓๘๙-๑๕๓๔	

 

 ๗. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา  

	 			ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา	อำเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	๙๐๐๐๐	

	 			โทรศัพท์	๐๗๔-๓๒๖๕๐๘-๑๐	โทรสาร	๐๗๔-๓๒๖๕๑๑	

 

 ๘. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี 

	 			อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อำเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	๓๔๐๐๐	

	 			โทรศัพท์	๐๔๕-๒๔๒๓๑๓-๔	โทรสาร	๐๔๕-๒๔๒๓๐๑	

	 			E-mail	:	passport_ub@hotmail.com	

 

 ๙. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

	 			ศาลาประชาคม	ถนนหน้าเมือง	อำเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๘๔๐๐๐	

	 			โทรศัพท์	๐๗๗-๒๗๔๙๔๐,	๐๗๗-๒๗๔๙๔๒-๓	โทรสาร	๐๗๗-๒๗๔๙๔๑	

 

 ๑๐. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา 

      ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา	ถนนมหาดไทย	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐๐๐	

	 					โทรศัพท์	๐๔๔-๒๔๓-๑๓๒,	๐๔๔-๒๔๓-๑๒๔	โทรสาร	๐๔๔-๒๔๓-๑๓๓	

 

 ๑๑. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี 

	 					ศูนย์อเนกประสงค์	ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)	ถนนอธิบดี	อำเภอเมือง				

	 					จังหวัดอุดรธานี	๔๑๐๐๐	

	 					โทรศัพท์	๐๔๒-๒๑๒๘๒๗,	๐๔๒-๒๑๒-๓๑๘	โทรสาร	๐๔๒-๒๒๒-๘๑๐	

 

 ๑๒. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก 

	 					ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก	ถนนเทพารักษ์	อำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	๖๕๐๐๐	

	 					โทรศัพท์	๐๕๕-๒๕๘-๑๗๓,	๐๕๕-๒๕๘-๑๕๕,	๐๕๕-๒๕๘-๑๓๑,	โทรสาร	๐๕๕-๒๕๘-๑๑๗	

      

 ๑๓. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา  

      ศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	ถนนสขุยางค	์อำเภอเมอืง	จงัหวดัยะลา	๙๕๐๐๐	

	 					โทรศัพท์	๐๗๓-๒๗๔-๕๒๖,	๐๗๓-๒๗๔-๐๓๖,	๐๗๓-๒๗๔-๐๓๗	โทรสาร	๐๗๓-๒๗๔-๕๒๗	
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 ๑๔. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต  

	 					ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	ถนนนริศร	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	๘๓๐๐๐	

	 					โทรศัพท์	๐๗๖-๒๒๒-๐๘๐,	๐๗๖-๒๒๒-๐๘๑,	๐๗๖-๒๒๒-๐๘๓	โทรสาร	๐๗๖-๒๒๒-๐๘๒		

 

 ๑๕. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์  

	 					ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์	ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี	ถนนพหลโยธิน	อำเภอเมือง		

	 					จังหวัดนครสวรรค์	๖๐๐๐๐		

	 					โทรศัพท์	๐๕๖-๒๓๓-๔๕๓,	๐๕๖-๒๓๓-๔๕๔	โทรสาร	๐๕๖-๒๓๓-๔๕๒		

  

 ๑๖. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 

	 					อาคารลานค้าชุมชน	ถนนเลียบเนิน	ตำบลวัดใหม่	อำเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	๒๒๐๐๐	

	 					โทรศัพท์	๐๓๙-๓๐๑-๗๐๖-๙	

       

	 	 	 	 Source:	http://www.mfa.go.th/	and	http://www.consular.go.th/		
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