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		 ในโอกาสน้ี	 ดิฉันขอขอบคุณและให้กำลังใจข้าราชการ		
กระทรวงการต่างประเทศ	 ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เข้มแข็งในการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและพี่น้อง		
คนไทยในต่างแดน	 รวมทั้งการผดุงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคง	 	 ขออวยพร
ให้คณะผูบ้ริหาร	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน	ประสบแต่
ความสุข	 ความเจริญ	 และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ี		
จะเป็นแหล่งข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วนเก่ียวกับการดำเนินงาน		
ด้านการต่างประเทศของไทย	 อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
สนใจในวงกว้างต่อไป	

	
	
	
	
	
																			     (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
                          นายกรัฐมนตรี 
 

		 รัฐบาลดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยมุ่งม่ันส่งเสริม
ให้ประเทศไทยรักษาและเพิ่มบทบาทอย่างสร้างสรรค์ใน
เวทีระหว่างประเทศบนหลักการและค่านิยมสากลของการ
เป็นสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศที่มคีวามรับผิดชอบ
ต่อประเด็นปัญหาต่างๆ	อาทิ	การให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแก่ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	 การให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศต่างๆ	 โดยเฉพาะ
สาขาที ่ประเทศไทยมีศักยภาพ	 เช่น	 การแพทย์และ
สาธารณสุขกับการเกษตร	 โดยดำเนินงานควบคู่กับการ		
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ	 การสนับสนุน
บทบาทของประเทศไทยในเวทีพหุภาคี	 รวมทั้งการทูต
เพื่อประชาชน	 เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการค้า	 การ
ลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ภาคเอกชนไทยในทุกเวทีและ
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ของภาคเอกชนไทยในระดับโลก	

	
		 ดิฉันขอแสดงความชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศ		

ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถกระชับมิตรกับนานาชาติ	
รวมทั้งมีบทบาทดำเนินงานเชิงรุกในการชี้ช่องและเปิด
ประตูการค้าและการลงทุน	 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ภาค
เอกชนไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ	 ยังประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์	

	

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

		 การดำเนินงานขององค์กรต่างๆ	 ในปัจจุบันที่
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ตามความเจริญ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร	 นอกจากอาศัย
บุคลากรท่ีมีความรู	้ ความสามารถ	 มีข้อมลูข่าวสารเพียงพอ		
และทันสมัยแล้ว	 ยังจำเป็นต้องมีเครือข่ายพันธมิตรเพื่อ
สร้างความร่วมมือจึงจะสามารถทำให้การดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่สำคัญงาน
ด้านการพัฒนาประเทศไม่อาจดำเนินการอย่างโดดเดี่ยว	
แต่ต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศ	
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน	 ตลอดจนการรักษาผล
ประโยชน์ของประเทศชาติ	

	
		 การดำเนินงานด้านการต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ		

จึงต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
โลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การนำประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 และการเร่งฟื้นฟูความ
สัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ	 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้
ความสำคัญเพื่อจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น	 และสามารถ
แยกประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งออกจากประเด็นด้านความ
ร่วมมือระหว่างกันเพื่อขยายปริมาณการค้า	 และความ		
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศ		
เพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน	

	



ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 
รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศ 

ช่วยให้สาธารณชนชาวไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์เก ี ่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงการ		
ต่างประเทศต่อไป	

	
		 	
		 	 	 	 	
	
	
															(ดร. สุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล) 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 

ต่อสาธารณชน	 และการให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชน
ในรปูแบบต่างๆ		ตลอดจนงานคุ้มครองและดแูลผลประโยชน์		
คนไทยในต่างประเทศ	 และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากประเทศที่มี
สถานการณ์ความไม่สงบหรือประสบภัยพิบัติ	 และการมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกระทรวงการต่างประเทศในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติอุทกภัยเมื่อปลายปี	 ๒๕๕๔	
ให้มีพลวัต	 สามารถเข้าถึงได้	 และสร้างประโยชน์ให้แก่
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย	

	
		 ผมเชื่อมั่นว่า	 ประมวลผลงานเล่มนี้จะช่วยสะท้อน

ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีบทบาท
สร้างสรรค์ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี	 ในขณะเดียวกัน	 กระทรวงการต่างประเทศ
ก็ได้ดำเนินงานทางการทูตที่มีผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชน
ในประเทศให้เป็นการทูตที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนและการทตูท่ีประชาชนสัมผัสได้มากข้ึนเป็นลำดับ		
ความสำเร็จของกระทรวงการต่างประเทศในปี	 ๒๕๕๔	
จึงเป็นเสมือนมาตรวัดที ่ดีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่		
ทุกคนทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบ ัต ิหน้าที ่
เพื่อประเทศชาติและประชาชนให้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ	 ไป	
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือประมวลผลงานเล่มนี้จะ

  นับตั้งแต่ผมได้รับความไว้วางใจให้เข้ามากำกับ
ดแูลงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อจากรัฐบาลชุดท่ีแล้ว	
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๔	 	 ผมได้มอบแนวทาง
การดำเนินนโยบายต่างประเทศ	 โดยกำหนดเป็นนโยบาย		
ระยะสั้น	 ระยะกลาง	 และระยะยาวอย่างชัดเจน	 รวมถึง
ประเด็นปัญหาที ่ต ้องได้ร ับการแก้ไขอย่างเร ่งด ่วน			
ซึ่งแนวทางเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้
แถลงไว้ต่อรัฐสภา		

	
		 ผมรู้สึกยินดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง

การต่างประเทศทุกคนได้ให้ความร่วมมือช่วยกันดำเนิน
งานตามนโยบายของรัฐบาล	 จนมีผลสำเร็จน่าพึงพอใจ	
ดังเช่นในส่วนของนโยบายเร่งด่วนนั้น	 การฟื้นฟูความ
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตาม
ลำดับ	หรือการมุ่งมั่นผลักดันให้ไทยเป็นผู้ประสานระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ	 ก็ได้
ช ่วยทำให้ประเทศไทยกลับมามีสถานะและบทบาทที ่
สร้างสรรค์ในเวทีอาเซียน	

	
		 ในระหว่างที่กระทรวงการต่างประเทศได้มุ ่งเน้น		

การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีต่างๆ	 กระทรวงการ		
ต่างประเทศยังมุ่งพัฒนางาน	 ‘การทตูสาธารณะเพ่ือประชาชน’		
ซึ่งครอบคลุมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ



ต่างประเทศ	 	 กระทรวงการต่างประเทศจึงให้ความสำคัญ
กับการส่งเสริมการรับรูแ้ละความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ		
ปัญหาและการเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย	 ตลอดจนประเด็นต่างๆ	 	 ที่เป็นผลประโยชน์
แห่งชาติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมรับทราบ	 และเกิดความ
เข้าใจในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ	
และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชน	 โดยมุ่ง
ดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย	 ทั้งในประเทศไทย
และชุมชนคนไทยในต่างประเทศ	 และประสานความร่วม
มือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตามนโยบายทีมประเทศไทย	
เพื ่อให้การต่างประเทศของไทยดำเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลอย่างแท้จริง	

	
		 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ

ทุกคนขอยืนยันว่า	 จะยังคงมุ่งมั ่นทุ่มเทความรู้ความ
สามารถอย่างเต็มท่ี	 เพ่ือปกป้องและเสริมสร้างผลประโยชน์		
ของประชาชนและประเทศชาติ	 โดยยึดมั่นในเหตุผลและ
หลักวิชา	 รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการร่วมนำพาประเทศ		
ผ่านพ้นวิกฤติปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกในทุกรูปแบบ	 เพื่อให้การดำเนินงานการ
ทูตเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริงสืบไป	

			
	
	
                    (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) 
                 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 

ส่วนราชการไทย	 จึงได้เร่งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน		
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ
ดำเนินการตามสามเสาหลักของอาเซียน	 ทั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน		
ควบคูไ่ปกับการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิด		
กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	 เพื่อขยายความ
ร่วมมือทางการเมือง	เศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	การส่งเสริม	
การท่องเที่ยว	 และความร่วมมือด้านอื่นๆ	 เพื่อให้บรรลุ		
เป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘			

		
		 กระทรวงการต่างประเทศยังมีความมุ ่งมั ่นที ่จะ

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ	 ร่วมแก้ไขประเด็นปัญหา
ข้ามชาติต่างๆ	 	 โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของมนุษย์	 และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ผู้เล่นที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ	
และความท้าทายใหม่ๆ	 ของโลก	 ตลอดจนเสริมสร้าง		
ค่านิยมประชาธิปไตย	สิทธิมนุษยชน	และธรรมาภิบาล		
และเสริมสร้างความเชื ่อมั ่นของประเทศไทยในสายตา
ประชาคมระหว่างประเทศ	 พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย	

	
		 ความท้าทายที ่สำคัญยิ ่งประการหนึ ่งของการ

ดำเนินงานทางการทูตในปัจจุบัน	 คือการตอบสนองต่อ		
ความคาดหวังของประชาชน	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก ับภาคประชาชนในการกำหนดและดำเนินนโยบาย		

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

		 ปี	 ๒๕๕๔	 เป็นปีที่	 ๑๓๖	 แห่งการสถาปนา
กระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงการต่างประเทศกว่า	 ๑,๕๐๐	 คน	 ต่างมีความ		
มุ่งม่ันทุ่มเทในการดำเนินงาน	 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน		
และประเทศชาติ	 ตามนโยบายการต่างประเทศและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 ทั้งด้านการเร่งฟื้นฟูความ
สัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ	 เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน			

		
		 ปี	 ๒๕๕๔	 	 ยังเป็นปีที ่ประเทศไทยต้องประสบ

กับวิกฤติอุทกภัยอันใหญ่หลวง	 ที่กระทบต่อความเป็นอยู่	
ชีวิต	 	 และทรัพย์สินของประชาชนคนไทย	 และนักท่องเท่ียว		
ต่างชาติ		ตลอดจนภาคเศรษฐกิจ		รัฐบาลจึงต้องเร่งฟ้ืนฟ	ู
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติด้วยมาตรการต่างๆ			
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะด่านหน้ามีภาระหน้าที่
สำคัญ	 ในการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ	
ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา	 และภาระหน้าที่ใน
การฟ้ืนฟคูวามเช่ือม่ันน้ีได้สืบเน่ืองมาจนถึงช่วงต้นปี	๒๕๕๕		
เมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานครและอำเภอ
หาดใหญ่	 ซึ ่งสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ			
ได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยว		

	
		 นับตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 สังคมไทยยังคงมีความตื่นตัว

ในเรื่องประชาคมอาเซียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 	กระทรวง
การต่างประเทศตระหนักดีถึงภารกิจสำคัญในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนและ





รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  

		 มาตรา ๗๗	 	 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 เอกราช	อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐและ

ต้องจัดให้มีกำลังทหาร	 อาวุธยุทโธปกรณ์	 และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 จำเป็น	 และเพียงพอ	 เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช	 อธิปไตย	

ความมั่นคงของรัฐ	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 ผลประโยชน์แห่งชาติ	 และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ		

		 มาตรา ๘๒	 	 รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ	 และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่าง

เสมอภาค	 ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้

กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	รัฐต้องส่งเสริมการค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ	ตลอดจน

ต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ		

	

นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาในด้านการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

	

  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 

		  เรง่นำสนัตสิขุและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนกลบัมาสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ควบคูไ่ปกับการขจัดความยากจน	 ยาเสพติด	 และอิทธิพลอำนาจมืด	 โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	

‘เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา’	 เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี	 โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนใน

พื้นที่	 อำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง	 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต	 สร้างโอกาสและความเสมอภาค	 พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่	 เคารพอัตลักษณ์	 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	 ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองส่วน

ท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาค

ส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	 รวมทั้งปรับปรุง	 พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง	

ทันสมัย	กับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น	ตลอดจนเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม	

		  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ	 เพื่อสนับสนุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน	โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดน	ผ่านกระบวนการ

ทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และเร่งดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคง	 ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและ

ภายนอกภูมิภาค	

	

  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

		 ๑. เรง่สง่เสรมิและพฒันาความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น โดยส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาชน	

และสื่อมวลชน	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน	อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	

การค้า	 การลงทุน	 การส่งเสริมการท่องเที่ยว	 การขยายการคมนาคมขนส่ง	 และความร่วมมือด้านอื่นๆ	 ภายใต้กรอบความ		

ร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน	

  ๒. สรา้งความสามคัคแีละสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศอาเซยีน	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการจัดต้ังประชาคม		

อาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ	 ในเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ	 และเตรียมความพร้อมของ		

ทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	และความมั่นคง	

	 ๓. เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะเวที

สหประชาชาติและองค์กรระดับภมิูภาคต่างๆ	 เพ่ือรักษาสันติภาพและความม่ันคง	 ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย	 สิทธิมนุษยชน	

มนุษยธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 และการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงของมนุษย์	

		 ๔. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่าง

ประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก	 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย	 พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย	

		 ๕. สนบัสนนุการเขา้ถงึในระดบัประชาชนของนานาประเทศพรอ้มทัง้สง่เสรมิภาพลกัษณท์ีด่แีละความรว่มมอื  

ทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา	 เพื่อให้ประชาชน	 รัฐบาล	 และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อ

ประชาชนและประเทศไทย	

		 ๖. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลก

ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย	เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการกำหนดนโยบายและดำเนินนโยบายตา่งประเทศ	

	 ๗. สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย	 ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ	

โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ	 ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการ

รักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย	

		 ๘. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการขยาย

ฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิตและการลงทุน	 โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีอยูต่ามแนวระเบียงเศรษฐกิจ		

และเมืองชายแดน	

		 ๙. ประสานการดำเนนิงานของสว่นราชการในตา่งประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให้การดำเนินงาน		

ด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และมีคุณภาพ	

  ๑๐. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ	 เพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	 ในฐานะปัญหาภายในประเทศ

ที่มีความสำคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน	‘เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา’	

	

	

นโยบายระดับชาติด้านการต่างประเทศ 
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กรมอาเซียน 

สำนักงานส่งเสริม 

ความร่วมมือเพื่อการ 

พัฒนาระหว่างประเทศ 

กรมเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ 

กรมเอเชีย 
ตะวันออก 

กรมอเมริกา 
และแปซิฟิกใต้ 

กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา 

กรมยุโรป 

กรมสารนิเทศ 

กรมพิธีการทูต 

กรมสนธิสัญญา 
และกฎหมาย 

กรมการกงศุล 

	 ๑. ยึดมั่นและกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม	 	 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
เที่ยงธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้		ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ	มั่นคงในเหตุผล	ในหลักวิชา	ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ	อีกทั้งรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันอย่างเครง่ครัด	

	 ๒. มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	 เสียสละ	 อดทน	 เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์		
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยยึดม่ันในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ	และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

		 ๓. เคารพตอ่คณุคา่และศกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุย ์ ให้ความสำคัญต่อคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานวิชาชีพที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและมีเมตตาธรรม	

	

วิสัยทัศน ์

		 กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์	 	 สถานะและบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี	 ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง	 ศักยภาพความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ	และการพัฒนาทางสังคม	ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ชาติและประชาชนไทย	

พันธกิจหลัก 

		 ๑.	ปกป้องรักษา	และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
		 ๒.	 เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ	
		 ๓.		ให้คำปรึกษา	ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์	นโยบาย	และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ	และกฎหมายระหว่างประเทศ	
		 ๔.	สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย	 ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ				

ทัดเทียมระดับสากล	เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ	
		 ๕.	ให้ความคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 เพื่อให้สามารถ		

อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี	ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสลุ	
		 ๖.		ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศเกี่ยวกับ		

การดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ	 	 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ	และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก	

		 ๗.	ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ	ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ	
		 ๘.		บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน	
		 ๙.		ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	

ค่านิยม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 



ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ 

	 ข้าฯ	บัวแก้วน้อมบังคมบรมบาท								 ปิยราช	ธ	กำเนิดกระทรวงใหม่	
บริบาลวิรัชกิจดำริไท้																						 ไทยเป็นไทล้วนสุขใต้พระบารมี	
กว่าร้อยปี	ข้าฯ	บัวแก้ว	มุ่งสืบสาน													ปณิธานตามรอยองค์พระทรงศรี	
มั่นวิเทโศบายหมายภักดี																				 ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์				
ด้วยวิเทโศบายของบัวแก้ว	 	 	 คือเพริศแพร้วมุ่งมั่นสานประสงค์	
เน้นเพื่อนบ้านศานติสุขธำรง	 	 			 ลดพิพาทมั่นคงล้วนพึ่งพา	
เน้นเชื่อมโยงอาเซียนถึงเป็นหนึ่งเดียว	 	 ประชาคมก่อกลมเกลียวทุกสาขา	
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	 	 สุขมั่งคั่งทั้งก้าวหน้าสามัคคี	
เน้นยึดมั่นพันธกิจประชาชาติ														 ชูบทบาทประเด็นเด่นเป็นศักดิ์ศรี			
สันติภาพความมั่นคงโลกทวี																		 เป็นเวทีไทยสรรค์สร้างทางพัฒนา	
เน้นร่วมมือคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์					 	 เปิดประตูสู่ตลาดโอกาสค้า	
เศรษฐกิจการลงทุนหนุนก้าวหน้า													 พัฒนาไทยเข้มแข็งแข่งขันไกล	
เน้นฟื้นฟูชูภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น		 	 เน้นสร้างสรรค์ความร่วมมือคือผู้ให้	
เอกลักษณ์วัฒนธรรมงามอย่างไทย	 				 ชาวต่างชาติชมน้ำใจไทยทุกคน	
การทูตใหม่ให้ความรู้สู้ปัญหา	 	 	 เชื่อมรัฐ-โลก-ประชาทุกแห่งหน	
คุ้มครองสิทธิ์ผลประโยชน์ไทยทุกคน	 	 เชื่อมชุมชนในต่างแคว้นแดนใกล้ไกล	
เชื่อมโครงข่ายการขนส่งภูมิภาค																ขยายรากฐานผลิตลงทุนใหม่	
พัฒนาแนวชายแดนประโยชน์ไทย											 ทั้งเพื่อนบ้านต่อยอดได้ทั่วถึงกัน	
เน้นเสริมสร้างประสิทธิภาพราชการ									 บริหารในต่างแดนแสนแข็งขัน	
บูรณาการเอกภาพสอดคล้องกัน														 ทีมไทยมั่นสรรค์สร้างอย่างทุ่มเท	
เน้น	‘เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา’														 ร่วมกันแก้ปัญหาใต้ไม่หันเห	 	
ข้าฯ	จะก้าวต่อไปไม่ลังเล																 จะทุ่มเทเพื่อราษฎร์และชาติไทย				

นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ นักการทูตชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน   
กระทรวงการต่างประเทศ ร้อยกรอง   

ถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ในโอกาสครบรอบ ๑๓๖ ปี วันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ   

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
 

วิเทโศบายของบัวแก้ว 

  ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

  นายเฉลิมพล ทันจิตต์ 
รองปลัดกระทรวง		
กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์	

  นายนพปฎล คุณวิบูลย์ 
รองปลัดกระทรวง	
กลุ่มภารกิจความร่วมมือ	
ระหว่างประเทศ	

  นายเกยีรตคิณุ ชาตปิระเสรฐิ 
รองปลัดกระทรวง	
กลุ่มอำนวยการ	

  นายณฏัฐวฒุ ิโพธสิาโร 
รองปลัดกระทรวง	
กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการ		
ต่างประเทศ	



คำนำ 

	 การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี	กระทรวงการต่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีวัตถุประสงค์หลัก												
ในการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศสูส่าธารณชนเพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง																					
ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 และ
สำนักงบประมาณ	 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการทูต
และการต่างประเทศของไทย		
	
	 โดยที่กระบวนการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีฉบับนี้เริ ่มต้นช้ากว่าทุกปี	 	คณะผู้จัดทำ																						
จึงได้ประมวลผลการปฏิบัติงานท่ีสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ	ไม่เฉพาะในรอบปี	๒๕๕๔	เท่าน้ัน			 																						
แต่ครอบคลุมจนถึงเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๕	ด้วย	 	การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาก็มีความแตกต่างจาก
หนังสือรายงานประจำปีฉบับก่อนๆ	 โดยนำประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาทำเป็นบท	
แยกเฉพาะ	 เช่น	 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 และการมีส่วน		
ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของกระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 ขอขอบคุณกรม/กอง
ต่างๆ	ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเล่มนี้		
	
	 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือรายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และผู้ที่สนใจงานด้านการต่างประเทศ	 และช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานของกระทรวง
การต่างประเทศ	 ซึ่งมุ่งสร้างผลที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยทุกคน	 เพื่อให้การทูตไทยเป็น			
‘การทตูเพ่ือประชาชน’	โดยแท้จริง		หากหนังสือรายงานประจำปี	กระทรวงการต่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔		
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	 คณะผู้จัดทำขอมอบความดีให้แก่เพื่อนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้อุทิศตนทำงานอย่างหนักตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา	 แต่หากมีความผิดพลาด
ประการใด	คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้	และขออภัยมา	ณ	ที่นี้	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดทำ 
 

บทสรุปผู้บริหาร : ภาพรวมการดำเนินการตามนโยบายต่างประเทศ ปี ๒๕๕๔  

บทที่ ๑ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับมิตรประเทศ  

บทที่ ๒ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

บทที่ ๓ การมีบทบาทอย่างแข็งขันในระดับภูมิภาคและในประเด็นสำคัญระดับโลก  

บทที่ ๔ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย 

บทที่ ๕ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

บทที่ ๖ การทูตสาธารณะเพื่อประชาชน 

บทที่ ๗ การทูตวัฒนธรรม 

บทที่ ๘ การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

บทที่ ๙ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  

บทที่ ๑๐ การสนับสนุนภารกิจรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูประเทศ  

บทที่ ๑๑ การปฏิรูปและการพัฒนาระบบการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ 

 

ภาคผนวก 

   การเยือนต่างประเทศและการประชุมที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี 
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๑๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๙กระทรวงการต่างประเทศ 

บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมการดำเนินการตามนโยบายต่างประเทศ ปี ๒๕๕๔ 

	 	

		 ในช่วงปี	๒๕๕๔	-	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ซึ่งเป็นกรอบการรายงาน
ของรายงานประจำปีฉบับนี้	 	กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิบัติงานตาม
นโยบายของรัฐบาลทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการ
ในปีแรก	 และนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ตามที ่ร ัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาโดยได้ดำเนินงานทางการทูตเพื ่อ
ประชาชนท้ังในประเทศและนอกประเทศในทุกด้านอย่างจริงจัง	 นับต้ังแต่		
การเสริมสร้างบรรยากาศที่เกื ้อกูลต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับ
นานาประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและการสร้างความเชื่อมั่น	
และฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	 ด้วยการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง	
การจัดประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ	 และการจัดกิจกรรมส่งเสริม		
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	

		 กระทรวงการต่างประเทศได้เร่งสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทสำคัญ
ในเวทีอาเซียนอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	 ผลักดันให้การจัดทำปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีความคืบหน้า	 	 ผลักดันการกำหนดโครงการ			
ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาค	 (ASEAN	
Connectivity)	 ริเริ่มและผลักดันเรื่อง	 Connectivity	 Beyond	 ASEAN	 เพื่อ
เชื่อมโยงอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค	 ผลักดันให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระที่มีความสำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค
อาเซียน	 รวมทั้งดำเนินการต่างๆ	 เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘		

		 นอกจากการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับทวิภาคี	 ระดับ		
อนุภูมิภาค	 และภูมิภาคแล้วความสำเร็จระดับโลกที่คนไทยควรรับรู ้		
ด้วยความภาคภูมิใจ	 คือการที ่พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้า																	
พัชรกิติยาภา	 ทรงเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	 สมัยที่	 ๒๑	 แห่ง
สหประชาชาติ	(Commission	on	Crime	Prevention	and	Criminal	Justice	-	
CCPCJ)	 ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๕๔	 -	 ธันวาคม	๒๕๕๕	 	 นอกจากนั้น	
ประเทศไทยยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน	 (United	Nations	Human	 	Rights	 Council	 -	 HRC)	 วาระปี	
๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	และเอกอัครราชทตูผูแ้ทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ	
ณ	 นครเจนีวา	 ยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธาน	 HRC	 ระหว่าง
เดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๓	 -	 มิถุนายน	 ๒๕๕๔	 	 อันเป็นการสะท้อนถึงการ
ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศที่มีต่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของไทย			

		 ภาระหน้าท่ีท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงของกระทรวงการต่างประเทศ	
คือ	 ‘การทตูสาธารณะเพ่ือประชาชน’	 ซ่ึงครอบคลุมถึงการเผยแพร่ความรู	้	
ด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน	 	 การให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชน		
ในรปูแบบต่างๆ	อาทิ	การริเร่ิมจัดทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างแดน	
การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ	 และการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื ่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออพยพ		
คนไทยออกจากประเทศท่ีมีสถานการณ์ความไม่สงบ	หรือประสบภัยพิบัติ			

		 ในปี	๒๕๕๔	กระทรวงการต่างประเทศประสบความสำเร็จอย่าง
ดียิ่งในการอพยพคนไทยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน	ออกจากลิเบียกลับสู่ประเทศ
ไทยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	 นอกจากนี้	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้
บริการและเผยแพร่ความรูด้้านการต่างประเทศแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง	
ได้แก่	 โครงการบัวแก้วสัญจร	 โครงการเทวะวงศ์สัญจร	 โครงการอาเซียน

สัญจร	 และโครงการกงสุลสัญจร	 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีมีถ่ินพำนักห่างไกล	และเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ		
ได้พบปะช่วยเหลือ	 รับทราบปัญหา	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด	

		 กระทรวงการต่างประเทศยังได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการร่วม
แก้ไขปัญหาสถานการณ์	 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยชี้แจงทำความ
เข้าใจกับประชาคมระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอิสลาม	ให้มี
ความเข้าใจที ่ถูกต้องและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย	 	 รวมทั้งยังได้สะท้อนทัศนคติของประชาคม
ระหว่างประเทศ	 ตลอดจนองค์กรเอกชนต่างประเทศต่อการดำเนินการ
ของทางการไทยในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ		อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิม
ในต่างประเทศ		และร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	

		 กระทรวงการต่างประเทศตระหนักดีถึงความสำคัญของการทูต
วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ	
เพื่อเข้าถึงสาธารณชนในต่างประเทศและสร้างกระแสนิยมไทย	 	 โดยที่
ผ่านมา	 กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก	 จัดกิจกรรมและโครงการที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ	ทั้งด้านอาหาร	ศาสนา	ภาพยนตร์	กีฬา	และ
ดนตรี	และยังได้ร่วมส่งเสริมโครงการครัวไทยสู่โลกอย่างแข็งขัน		

		 สำหรับการสนับสนุนการค้า	 การลงทุน	 และการเสริมศักยภาพ
ของภาคเอกชนไทย	 	 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนำเอกชนในสาขา
ต่างๆ	 ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา	
เช่น	 อินเดีย	 ญี่ปุ่น	 จีน	 เกาหลีใต้	 บาห์เรน	 และกาตาร์	 เพื่อสร้างความ		
เช่ือม่ันในเสถียรภาพ	 และศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย	 รวมท้ังส่งเสริม		
ความร่วมมือ	 ขยายช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ	 และสร้างเครือข่าย										
การเจรจาธุรกิจกับภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆ	

		 นอกจากภารกิจหลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับนานาประเทศแล้ว	 	 กระทรวงการต่างประเทศยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน		
ในการช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติอุทกภัยเมื ่อปี	 ๒๕๕๔	 โดยได้
ดำเนินมาตรการต่างๆ	นับตั้งแต่การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ต่างประเทศ	 การลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่จังหวัด
ที่ประสบอุทกภัย	 การระดมความช่วยเหลือจากชุมชนไทยในต่างประเทศ
และชาวต่างประเทศ	 ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ประเทศต่างๆ	 	 และการตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศใน
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 (ศปภ.)	 เพื่อประสานการรับ
ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ	 	 รวมทั้งสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่	 จัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็น	 ซึ่งขาดแคลนหรือ
ไม่มีในประเทศไทย		

		 ในการดำเนินการต่างๆ	 	 กระทรวงการต่างประเทศให้ความ
สำคัญกับการบรูณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการไทยอ่ืนๆ	โดยยึดม่ัน		
ในความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน		
ทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์
และความต้องการของประชาชน	 	 ตลอดจนเสริมสร้างสถานะและ
บทบาทของประเทศไทยให้มีเกียรติและศักด์ิศรี	 และมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์		
ในประชาคมโลก		

	

การส่งเสริมความสัมพันธ์  
ระดับทวิภาคีกับมิตรประเทศ 

๑ 



๒๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๒๑กระทรวงการต่างประเทศ 

๕)	 ยึดมั่นว่าความมั่นคงและความมั่งคั ่งของประเทศ
เพื ่อนบ้านก็คือความมั ่นคงและความมั ่งคั ่งของไทย		
	 	 ช่วงที่ผ่านมา	 ไทยได้ส่งเสริมความร่วมมือกับลาว	
กัมพชูา	 เมียนมาร์	 และมาเลเซีย	 ซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน		
ที่ใกล้ชิดของไทยอย่างต่อเนื่อง	 โดยดำเนินกิจกรรมที่
สำคัญต่างๆ	เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว	ดังนี้		

    ลาว	 	ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีมาก	ใกล้ชิด	
และมีแนวโน้มดียิ่งขึ้น	 ไทยจึงมุ่งเน้นการกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและมีความยั่งยืน	 โดยมี
การเข้าร่วมประชุมที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ในมิติต่างๆ	 เช่น	 การต่อต้านยาเสพติด	 แรงงาน	
ตำรวจ	ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป	การค้าและ
การลงทุน	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
ต่างๆ	 โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ	 ๖๐	 ปี	 แห่งการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต	 ไทย	 -	 ลาว	 เช่น	 การ
แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ไทยและลาว	 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือไทย	 -	 ลาว	 ครั้งที่	 ๑๗	 การสนับสนุนการยก
ระดับจุดผ่านแดนระหว่างกัน	 และการส่งเสริมความร่วมมือ		
ด้านการศึกษาเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในระดับเยาวชน			
อาทิ	 การสร้างอาคารเรียนในลักษณะ	 ‘โรงเรียนเพ่ือนมิตร’	
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และกระชับความ
ร่วมมือระดับภาคประชาสังคม	 ผ่านสมาคมมิตรภาพ			
ไทย	-	ลาว	เป็นต้น	

		  กัมพูชา รัฐบาลไทยและกัมพูชาเห็นพ้องกันใน
การดำเนินนโยบายแยกประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งออกจาก
ประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน	 ซึ่งนับว่าประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มี
ความก้าวหน้าที่ดีขึ้น	และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของไทยที่
จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้จะมีการกระทบกระทั่ง
บริเวณชายแดนในช่วงต้นปี	 ๒๕๕๔	 ทั้งสองฝ่ายได้รักษา
การหารือระดับต่างๆ	 ภายใต้กรอบทวิภาคีให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื ่อง	 และใช้แนวทางการเจรจาสันติวิธีตามกลไก
ทวิภาคีที่มีอยู่		ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ
สูงอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	การเยือนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรี	
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื ่อปี	
๒๕๕๔	 รวมทั้งจัดการประชุมกลไกทวิภาคีที่หยุดชะงักไป
ในช่วงที ่มีปัญหาระหว่างกัน	 เช่น	 การประชุมคณะ

  เมือ่วนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๕๕ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายทองสิง ทำมะวง 
นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และนางปานี ยาท่อตู้ ประธาน
สภาแห่งชาติลาว ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ 

  เมือ่วนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๕ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การตา่งประเทศ ไดเ้ปน็ประธานในกจิกรรมของสถาน
เอกอคัรราชทตู ณ เวยีงจนัทน ์ในโอกาสฉลองครบรอบ 
๖๐ ป ีความสมัพนัธท์างการทตูไทย – ลาว และพบหารอื
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัทมีประเทศไทย และนกัธรุกจิ
ไทยใน สปป. ลาว 

 


		 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างแข็งขัน

เพื ่อเสริมสร้างบรรยากาศที ่เก ื ้อกูลต่อความสัมพันธ์
ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ	ในทุกภูมิภาค	สร้างความเชื่อมั่น
และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้คงอยู่ในความรู้สึก
และทัศนคติในระดับประชาชน	ผ่านช่องทางต่างๆ	อาทิ																							

		
  การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกับประเทศ

ต่างๆ โดยมีบุคคลสำคัญของต่างประเทศเยือนไทยกว่า	
๓๐	 ครั้ง	 เช่น	 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	 	 ประธานาธิบดี
ติมอร์	-	เลสเต		นายกรัฐมนตรีลาว		รองประธานาธิบดีจีน	
ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติจีน	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 รัฐมนตรีว่า		
การกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ ่น	 และเลขาธิการ
สหประชาชาติ	 ฯลฯ	 ในขณะที่	 ฝ่ายไทยได้เยือนประเทศ
ต่างๆ	 ในทุกภูมิภาค	 และเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
กว่า	๕๐	ครั้ง	 เช่น	จีน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	สหรัฐอเมริกา	
สหราชอาณาจักร	 สเปน	 เยอรมนี	 เบลเยียม	 นิวซีแลนด์	
ทาจิกิสถาน	คาซัคสถาน	และตุรกี	

	
  การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ผ่าน

โครงการความร่วมมือทั้งแบบทวิภาคี	 ไตรภาคี	 และ
พหุภาคี	 	 ทุนการศึกษาและฝึกอบรม	 	 การส่งผู้เชี่ยวชาญ
ไปปฏิบัติงาน	 และการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังประเทศที่มี
ความร่วมมือกับไทยในลักษณะความร่วมมือแบบใต้-ใต้	
(South	 -	 South	 Cooperation)	 และไตรภาคี	 โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	 และประเทศในทวีปแอฟริกา	 โดยมี		

การส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระดับทวิภาคี
กับมิตรประเทศ ๑ 

เป้าหมายร่วมคือสันติสุขและความม่ันคงของประชาคมโลก	
		
  การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ 	เช่น		ระหว่าง
ไทยกับลาว	อินโดนีเซีย	โปรตุเกส	และออสเตรเลีย	

		
  การจัดประชุมหารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์

กับต่างประเทศภายใต้กรอบต่างๆ	 	 อาทิ	 คณะ
กรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี	 (Joint	
Commission	 -	 JC)	 และคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจ	
(Joint	 Economic	 Commission	 -	 JEC)	 ระหว่างไทย		
กับประเทศคู่เจรจา	 เช่น	 ออสเตรเลีย	 อินโดนีเซีย	 และ
กัมพูชา	เป็นต้น		

	
๑.  การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี  

  กับประเทศเพื่อนบ้าน 

		 กระทรวงการต่างประเทศมุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน	 เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับไทย
ในทุกด้าน		โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน	และกรอบความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคอื ่นๆ	 รวมทั้งมีผลประโยชน์ที ่		
ใกล้ชิดกับไทยอย่างมาก	 โดยดำเนินการ	๑)	 มุ่งรักษาช่องทาง		
ติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิด	 ๒)	 เสริมสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล
ต่อความร่วมมือทวิภาคีให้คงอยูอ่ย่างต่อเน่ือง	๓)	เสริมสร้าง		
และรักษาความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับรัฐ
และผู้นำระดับสูง	 ๔)	 รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้		
คงอยู่ในความรู้สึกและทัศนคติในระดับประชาชน	 และ	



๒๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๒๓กระทรวงการต่างประเทศ 

ศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านการเกษตร	 การศึกษา	
สาธารณสุข	 และจะขยายความร่วมมือครอบคลุมสาขา
ใหม่ๆ	 เช่น	 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและกลไกการตลาด	
การส่งเสริมการค้าและการลงทุน	 และการท่องเที่ยว	
ตลอดจนการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของเมียนมาร	์	
ในปี	๒๕๕๗	

		  มาเลเซยี		มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกันมากย่ิงข้ึน	
และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการจัดประชุม
ต่างๆ	 อย่างสม่ำเสมอ	 โดยฝ่ายไทยผลักดันให้มีการ		
ดำเนินการตามผลการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
ของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 ให้มีผลเป็นรูปธรรม	 และเพื่อเตรียม
การสำหรับการหารือประจำปี	 ครั้งที่	 ๕	 ระหว่างนายก-
รัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียช่วงปลายปี	 ๒๕๕๕	
โดยเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย		
ความร่วมมือทวิภาคี	 ครั้งที่	 ๑๒	 (JC)	 ระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย	 และคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาร่วมสำหรับพื ้นที ่ชายแดนไทย	 -	 มาเลเซีย	
ระดับรัฐมนตรี	 (JDS)	 ครั้งที่	 ๓	 รวมทั้งเร่งรัดการเจรจา
ความตกลงและบันทึกความเข้าใจให้มีความคืบหน้า			
เช่น	 การจัดทำกรอบความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก
ระหว่างไทย	 -	 มาเลเซีย	 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา	 รวมทั้ง
การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
ไทย	 -	 มาเลเซีย	 ใน	 ๖	 สาขา	 ได้แก่	 น้ำมันและก๊าซ	
พลังงาน	 ยานยนต์	 ยางพารา	 น้ำตาลและข้าว	 และการ
ท่องเที่ยว			

	
๒.  การส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ  

  ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

  เฉียงใต ้

		  อินโดนีเซีย	 อินโดนีเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญ
ของไทยทั้งในกรอบอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศ
อื ่นๆ	 ทั ้งสองฝ่ายแลกเปลี ่ยนการเยือนระดับสูงอย่าง		
ต่อเนื่อง	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ		
ล่าสุดคือ	 ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	

กรรมการชายแดนทั่วไปไทย	-	กัมพูชา	ครั้งที่	๘	
		 ช่วงต้นปี	๒๕๕๕	 	 ไทยและกัมพูชาร่วมประชุม

ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกเดือน	เช่น		การประชุม
หารือแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย	 -	 กัมพูชา	 ระดับรัฐมนตรี	
ครั้งที่	๕	และเจ้าหน้าที่อาวุโส	ครั้งที่	๘		การประชุมคณะ
กรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	 (RBC)	 ด้านกองทัพภาค		
ที่	 ๑	 กับภูมิภาคทหารที่	 ๕	 การประชุมคณะทำงานร่วม	
(Joint	 Working	 Group)	 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
คำสั ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ
ชั่วคราวในคดีปราสาทพระวิหาร	 การประชุมเพื่อแก้ไข
ปัญหาการตัดไม้พยุงระหว่างไทย	 -	 กัมพูชา	 และการ
ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย	-	กัมพูชา	ครั้งที่	
๕	เป็นต้น	

		 นอกจากนี้	 เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ดีต่อกัน	 ตลอดจนเพื่อเกื้อกูลให้กัมพูชามีศักยภาพและมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่กัมพูชา	 ผ่านทางสำนักงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ	(สพร.)	และจัดกิจกรรมภายใต้
กรอบสมาคมมิตรภาพไทย	 -	 กัมพูชา	 ซึ่งกระทรวงการ		
ต่างประเทศให้การสนับสนุน	เช่น	การจัดการอบรมหลักสตูร		
ต่างๆ	 และพัฒนาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย	 -	 กัมพูชา	
ที่ปูนพนม	 เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงาน	 และการมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์	โครงการราชพฤกษ์สัญจร	เป็นต้น	

		  เมียนมาร์	 ความสัมพันธ์มีพัฒนาการอย่าง		
ต่อเนื่อง	 ดังสะท้อนให้เห็นได้จากการที่ฝ่ายเมียนมาร์ได้
เปิดจุดผ่านแดนถาวรเมียวดี	 ตรงข้าม	 อำเภอแม่สอด	
จังหวัดตาก	อีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลาปีกว่า	และมี
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง	 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์	
ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนเมียนมาร์	 ๒	 ครั้ง		
การดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือและกลไกต่างๆ	
ท้ังในส่วนกลางและท้องถ่ินมีความคืบหน้าด้วยดี	โดยเฉพาะ		
ประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์	 และส่งเสริมผล
ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ	 เช่น	 การเจรจา
เรื่องเขตแดน	ความร่วมมือด้านแรงงาน	การปราบปราม
ยาเสพติด	 และการป้องกันการค้ามนุษย์	 นอกจากนี้		
ไทยได้สนับสนุนพัฒนาการทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
ในเมียนมาร์	 ผ่านการให้ความช่วยเหลือในสาขาที่ไทยมี

  เมือ่วนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง  
การตา่งประเทศเปน็ผูแ้ทนรฐับาลไทย มอบเงนิชว่ยเหลอื  
ผูป้ระสบอทุกภยัในเมยีนมาร์ 

  กระประชมุคณะกรรมาธกิารเขตแดนรว่มไทย - กมัพชูา ครัง้ที ่๕ ทีก่รงุเทพฯ ระหวา่งวนัที ่๑๓ - ๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๔ 

  เมือ่วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ นายออ่ง เตง็ เอกอคัรราชทตู
เมยีนมารป์ระจำประเทศไทย ไดเ้ขา้เยีย่มคารวะรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่อำลาในโอกาสครบวาระประจำการ 
โดยไทยยืนยันนโยบาย ‘ความมั่นคงและความมั่งคั่งของ  
เมียนมาร์ คือ ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทย’  



๒๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๒๕กระทรวงการต่างประเทศ 

ไทย	 จำนวน	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา	 การสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำ	 โครงการ
รถไฟไทย	 -	 จีน	 และพลังงานทดแทน	 ซึ่งจะตอบสนอง
ประโยชน์ของประเทศและประชาชนของทั ้งสองฝ่าย		
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและจีนดังกล่าว	
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการแลกเปลี ่ยนการ
เยือนระดับสูงที ่มีอย่างต่อเนื ่อง	 อาทิ	 การเยือนไทย		
ของรองประธานาธิบดีจีน	 และประธานสภาที่ปรึกษา
ประชาชนแห่งชาติจีน	 และการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี		
นอกจากนี้	 สองฝ่ายได้จัดประชุมคณะทำงานระหว่าง
ประเทศไทยกับมณฑลทางตอนใต้ของจีน	(มณฑลยูนนาน	
มณฑลกวางตุ้ง	 และเมืองเซ่ียเหมิน)	 เพ่ือขยายความร่วมมือ		
เชิงเศรษฐกิจบนผลประโยชน์สองฝ่าย	 และกระทรวงการ
ต่างประเทศยังได้ดำเนินโครงการเจาะลึกจีนเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย	-	จีน		

		 ความสัมพันธ์ไทย	 - ญี่ปุ่น	อยู่ในระดับที่ดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับพระราชวงศ์และ
ผู้นำระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ	 โดยเมื่อเดือน
มีนาคม	 ๒๕๕๕	 	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ได้เดินทาง
เยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกัน		
การให้ความช่วยเหลือระหว่างกันจากทุกภาคส่วนในยาม
ประสบภัยพิบัติเมื่อปี	๒๕๕๔	โดยผ่านการดำเนินการและ
ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศในเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๔	
(ไทยให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นทั้งสิ้น	 ๙๔๐	 ล้านบาท)	 และ
เหตุการณ์อุทกภัยในไทยเมื่อปลายปี	 ๒๕๕๔	 (ญี่ปุ่นให้
ความช่วยเหลือไทยทั้งสิ้น	๕๘๗	ล้านบาท)	 นั้นมีส่วนช่วย
กระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น		

		 นอกจากนี้	 ไทยและญี่ปุ ่นได้หารือเพื ่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ	 ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รัฐบาลญี่ปุ่น
ได้ประกาศให้เงินกู้มูลค่า	๓๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพื่อใช้
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง	
รวมทั้งตกลงที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ระหว่างกันให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน	 ท้ังในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	
การพัฒนา	และความร่วมมือในภูมิภาค	โดยเน้นสาขาการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและการ
ป้องกันอุทกภัย	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมการ

  เมือ่วนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ นายกรฐัมนตรไีดเ้ขา้  
เยีย่มคารวะนายห ูจิน่เทา ประธานาธบิดแีหง่สาธารณรฐั
ประชาชนจนี พรอ้มพบหารอืกบันายอู ๋ปางกัว๋ ประธานสภา
ประชาชนแหง่ชาตจินี ซึง่เปน็การพบหารอืระหวา่งผูน้ำสงูสดุ
ครัง้แรกของทัง้สองประเทศ โดยไทยและจนีพรอ้มทีจ่ะ
เพิม่พนูความรว่มมอืระหวา่งกนัในฐานะหุน้สว่นทาง
ยทุธศาสตรท์ีส่ำคญั 
 

  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายเซอิจิ โคจิมะ 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพร้อมด้วย  
นายโทระจิโร โอฮาชิ ประธานสมาคมชาวญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย ได้เข้าพบนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว   
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เพื่อมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย 

Majelis	Ulama	Indonesia	(MUI)	ของอินโดนีเซีย	การลงทุน
ของภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมฮาลาลของอินโดนีเซีย		
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคร่วมกัน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว	 และการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ความมั่นคง	 การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	 และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย	เป็นต้น		

		 นอกจากนี้	 ไทยและอินโดนีเซียมี	 Indonesia	 -	
Thailand	 Energy	 Forum	 (ITEF)	 เป็นกรอบความร่วมมือ		
ด้านพลังงาน	 ให้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยี	
พัฒนาการความร่วมมือ	 และโอกาสการลงทุนด้านพลังงาน		
ระหว่างกัน		

   สิงคโปร์ ไทยและสิงคโปร์ไม่มีปมขัดแย้งทาง
ประวัติศาสตร์ระหว่างกัน	 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน	
อาทิ	 สิงคโปร์เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของไทย	 ขนาด
ใหญ่เป็นลำดับสองรองจากไต้หวัน	 โดยมีคนไทยประมาณ	
๓๓,๐๐๐	คน	ทำงานสาขาก่อสร้าง	อูต่่อเรือ	 และปิโตรเคมี		
ในสิงคโปร์		และมีการเสนอความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล	
(Good	 Governance)	 และการต่อต้านการฉ้อราษฎร์		
บังหลวงในกรอบโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการไทยและสิงคโปร์	(Civil	Service	Exchange	Program	
-	 CSEP)	 ระหว่างการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม	๒๕๕๔		

   ฟลิปิปนิส	์ มีความสัมพันธ์ท่ีดีและมีการแลกเปล่ียน		
การเยือนในระดับสูง	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน			
ทั ้งสองฝ่ายเห็นพ้องที ่จะจัดการประชุมคณะกรรมการ		
ร่วมด้านการค้า	(Joint	Trade	Committee	:	JTC)		ครั้งที่	๑	
และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ		
ทวิภาคีไทย	 -	 ฟิลิปปินส์	 (Joint	 Commission	 on	 Bilateral	
Cooperation	 :	 JCBC)	 ครั้งที่	 ๕	 ที่กรุงมะนิลา	 ภายในปี	
๒๕๕๕	 ซึ่งคาดว่า	 จะมีการลงนามบันทึกความตกลงว่า
ด้วยการแลกเปลี่ยนครูกับฟิลิปปินส์ด้วย	 	นอกจากนี้	 ไทย
และฟิลิปปินส์มุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านพลังงาน		
โดยฟิลิปปินส์ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนไทย	 โดยเฉพาะ
บริษัท	 ปตท.	 จำกัด	 (มหาชน)	 ลงทุนในภาคธุรกิจต่อเนื่อง	
(Downstream	Business)	เกี่ยวกับพลังงานในฟิลิปปินส์	

   เวยีดนาม	 ความสัมพันธ์กับเวียดนามมีพัฒนาการ		
อย่างต่อเนื่อง	 โดยล่าสุด	 กระทรวงการต่างประเทศได้จัด

กิจกรรมที่หลากหลาย	เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ	๓๕	ปี
แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	 -	 เวียดนาม	 เมื่อวันที่			
๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ขยายความ
ร่วมมือระหว่างกันผ่านทางกลไกต่างๆ	 รวมทั้งการจัดการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย	 -	 เวียดนาม	 อย่างไม่เป็น
ทางการ	 (JCR)	 ครั้งที่	 ๒	 ในปี	 ๒๕๕๕	 การจัดตั้งคณะ
ทำงานเพ่ือหารือเร่ืองความร่วมมือด้านการค้าข้าว	 ส่งเสริม		
ความร่วมมือด้านกลาโหม	 มหาดไทย	 และสานต่อความ
ร่วมมือด้านการลาดตระเวนทางทะเล	เป็นต้น		

   บรูไนดารุสซาลาม	 	 บรูไนฯ	 เป็นพันธมิตรที่ดี
ของไทยในประเด็นต่างๆ	 ทั้งในกรอบอาเซียน	 และกรอบ
พหุภาคี	 เช่น	 องค์การความร่วมมืออิสลาม	 (Organization	
of	 Islamic	Cooperation	-	OIC)	และสหประชาชาติ	เป็นต้น		
ไทยและบรูไนฯ	 พร้อมที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ภาคการเกษตร	และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 	 โดยไทย
มีจุดแข็งเรื่องการเกษตรและวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล		
ในขณะที่บรูไนฯ	 มีจุดแข็งด้านตราสินค้าอาหารฮาลาล			
จุดแข็งของทั้งสองประเทศจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้า
ตามมาตรฐานฮาลาล	 เพื ่อส่งออกไปประเทศที่สาม	
นอกจากนี้	 ความร่วมมือด้านแรงงาน	 สาธารณสุข	 และ
พลังงานก็เป็นสาขาที ่ทั ้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ร ่วมกัน
สนับสนุน				

	
๓.  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาค  

  เอเชียตะวันออก 

		 การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและญี่ปุ่นเป็น
นโยบายที่ไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยความสัมพันธ์	
ไทย	 -	 จีนเป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับต่างประเทศ	 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมทุกมิติ	 กล่าวคือ	 สองฝ่ายมีความร่วมมือทาง
ทหารและความม่ันคงท่ีแน่นแฟ้น	 มีการขยายความร่วมมือ		
ด้านเศรษฐกิจ	 การศึกษา	 วัฒนธรรม	 และการท่องเที่ยว		
มีการเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่เป็น
รูปธรรม	 รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ		
เชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ซึ ่งกำหนดแนวทางภาพรวม
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือจำนวน	 ๑๗	 สาขาในช่วง	 ๕	 ปี	
(ระหว่างปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	และมีบันทึกความเข้าใจร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศ



๒๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๒๗กระทรวงการต่างประเทศ 

  สถานโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง ๓ มอบเงนิบรจิาคใหก้ระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ
ประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว  
และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น   มลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถงุพระราชทาน จำนวน ๓,๐๐๐ ถงุ แกก่ระทรวงการตา่งประเทศ  

เพือ่สง่ตอ่ไปยงัผูป้ระสบภยัเหตแุผน่ดนิไหวและสนึามทิีป่ระเทศญีปุ่น่ 
 

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำผ้าห่ม
พระราชทานจำนวน ๒๐,๐๐๐ ผืน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น 
  

  ทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันร์าชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี
ทรงกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหผู้แ้ทนพระองคม์อบพระราชทรพัยส์ว่น
พระองค ์และผา้หม่กนัหนาวพระราชทานแกผู่ป้ระสบภยัในญีปุ่น่ 

  นายธีรกุล นิยม อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
รับมอบเงินบริจาคจากกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์  
ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น 



๒๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๒๙กระทรวงการต่างประเทศ 

  เมือ่วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การตา่งประเทศ และนางคอรน์เีลยี พเีพอร ์รฐัมนตรชีว่ย
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศเยอรมน ีไดเ้ปน็ประธานรว่ม
ในงานเฉลมิฉลองครบรอบ ๑๕๐ ป ีการสถาปนาความสมัพนัธ ์ 
ทางการทูตไทย - เยอรมนี ณ กระทรวงการต่างประเทศ  
โดยในโอกาสดงักลา่ว ไดม้กีารหารอืขอ้ราชการระหวา่งกนั  

  เมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๔ นายอเลก็ซานเดอร ์มารยีา
ซอฟ เอกอคัรราชทตูสหพนัธรฐัรสัเซยีประจำประเทศไทยได้
เขา้เยีย่มคารวะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 
เพือ่หารอืถงึแนวทางการกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งทัง้สอง
ประเทศใหแ้นน่แฟน้ยิง่ขึน้ และจดักจิกรรมเพือ่ฉลองการ
ครบรอบ ๑๑๕ ปกีารสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตู
ระหวา่งไทย - รสัเซยี ในป ี๒๕๕๕ 

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างกัน	
อาทิ	 โครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย	 -	 สหรัฐอเมริกา	
(Thai	 -	U.S.	Creative	Partnership)	 	 โครงการความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐอเมริกาในการยกระดับประสิทธิภาพการตรวจ
วิเคราะห์อาหารของห้องปฏิบัติของผู้ประกอบการไทยให้
ได้มาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17025	 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้และศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับกรีนโลจิสติกส์	 และ	
๒)	 การสร้างเสริมความเข้าใจในระดับประชาชน	 อาทิ	
โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร	์	
ไทยต่อสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบ	 (US	 Watch)	 เพื่อ
สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา	โครงการจัดตั้ง	Thai	
Club	 ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา	 โครงการอเมริกัน
ศึกษา	 (American	 Studies	 Program)	 โครงการศูนย์ไทย
ศึกษา	(Thai	Studies	Program)	ในสหรัฐอเมริกา	และความ
ตกลงโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเท่ียว	 (Work	 and	
Holiday	 Visas)	 ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์			
รวมท้ังการเจรจาทำความตกลงด้านการแลกเปล่ียนเยาวชน		
ไทย	-	แคนาดา	

		 สำหรับภูมิภาคลาตินอเมริกา	 ไทยให้ความสำคัญ
เช่นกันในฐานะตลาดใหม่	 (Emerging	 Market)	 เพื่อขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุน	 และลดการพึ่งพาตลาด
ส่งออกดั้งเดิม	 โดยการจัด	Road	Show	สร้างความเชื่อมั่น
ด้านการค้า	 และการลงทุนในอาร์เจนตินา	 บราซิล	 ชิลี	
ปานามา	 เปรูและเม็กซิโก	 จัดตั้งสภาธุรกิจไทย	 -	 ลาติน		
อเมริกา	 จัดทำบันทึกความตกลงระหว่างภาคเอกชนมาก
กว่า	 ๘๐	 ฉบับ	 จัดสัมมนา	 Latin	 Business	 Forum	 2010	
และสนับสนุนการจัดทำ	FTA	ระหว่างกัน	(ไทย	-	เปรู	และ
ไทย	 -	 ชิลี)	 	 และไม่ละเลยในการมุ่งแสวงหาความร่วมมือ
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิชาการ	 โดยจัดประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	 -	
ชิลี	 และไทย	 -	 เปรู	 ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ	 แล้ว	 ยังช่วยผลักดันให้ไทย
สามารถติดตามความตกลงคั่งค้างได้	 	 นอกจากนี้	 ยังมุ่ง
สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาค
ลาตินอเมริกา	 ด้วยการจัดโครงการนำสื่อมวลชนลาติน		
อเมริกาเยือนไทย	และจัดส่งนักวิชาการไทยไปจัดสอนหรือ
บรรยายในภูมิภาคลาตินอเมริกา	 เพื่อสนับสนุนการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย	(Thai	Studies)		

	

เป็นประชาคมอาเซียน	 และการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
เอเชียตะวันออกต่อไป	
	
๔.  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาค  

  ยุโรป 

		 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ยุโรปอยู่ในเกณฑ์ดี	 ไทยมุ่งเน้นการเพิ่มความสัมพันธ์กับ
สหภาพยุโรป	(European	Union	-	EU)	ในทุกมิติ	บนพื้นฐาน
ของความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน	 และการเป็นสมาชิก
ของประชาคมระหว่างประเทศที่มีความรับผิดชอบและ		
ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย	สิทธิมนุษยชน	หลักนิติรัฐ
และนิติธรรม	และระบบเศรษฐกิจการตลาด	ขณะเดียวกัน	
ได้ส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ทั้งรายประเทศ	 และกับสหภาพ
ยุโรปในฐานะที่ยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยมา
ช้านาน	 	 ส่งผลให้สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญ	 และเป็นผู้
ลงทุนอันดับ	๔	ของไทย	นอกจากนี้	ไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์กับรัสเซีย	 และประเทศในยุโรปตะวันออก	
เพื่อขยายตลาดใหม่ในยุโรป	 และสร้างพันธมิตรในเวที
ระหว่างประเทศ	

		 ที่ผ่านมา	 ไทยได้พยายามเร่งขยายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในยุโรป	 โดยได้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วม	
ไทย	 -	 ฝรั่งเศส	 ฉบับที่	 ๒	 และแผนปฏิบัติการร่วมไทย	 -
สเปน	 ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๘		ผลักดันการเจรจากับสหภาพยุโรป	
เพื่อจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและ
ความร่วมมือ	 (Partnership	 and	 Cooperation	 Agreement	 -
PCA)	 ตลอดจนส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่าย
ในระดับเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และภาควิชาการ
ระหว่างไทยกับยุโรป	รวมทั้งการลงทุนของธุรกิจไทยใน
ยุโรป			

		 โดยท่ีประเทศในยุโรปมีองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์		
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ	 (Best	
Practices)	 ในสาขาที่ไทยให้ความสำคัญ	 โดยเฉพาะการ
อนุรักษ์พลังงาน	พลังงานทดแทน	และการบริหารจัดการน้ำ		
กระทรวงการต่างประเทศจึงเน้นการเจรจาหารือลู ่ทาง		
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากยุโรป	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของไทย		
และส่งเสริมให้ไทยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้	 โดยได้
มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตในยุโรปเร่งติดตามเพื่อ		

ให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดังกล่าวไม่จำกัดอยู่เฉพาะในระดับทวิภาคี
เท่านั้น	 หากยังครอบคลุมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ
องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ	ในยุโรปด้วย		

	
๕.  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาค  

  อเมริกาและแปซิฟิกใต ้

		 กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
การเยือนและการพบหารือระหว่างผูแ้ทนไทยกับฝ่ายบริหาร	
ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ภาคเอกชน	 นักวิชาการ	 และสื่อมวลชน
ของมิตรประเทศท่ีสำคัญ	โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	
และออสเตรเลีย	 ซึ่งทำให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมี
ผลเป็นรปูธรรม	 เช่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ		
สหรัฐอเมริกา	เยือนไทย	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔	ใน
ฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ	 และประกาศให้
เงินสนับสนุนไทยเพิ่มเติมอีก	 ๑๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับการป้องกันอุทกภัย	 และการเดินทางเยือนสหรัฐ-		
อเมริกาอย่างเป็นทางการของ	 ดร.	 สุรพงษ์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 เมื ่อเดือน
มิถุนายน	 ๒๕๕๕	 การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรี
แคนาดา	 เมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๕	 ในโอกาสครบรอบ	
๕๐	ปี	การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทตูไทย	 -	แคนาดา	
และมีการลงนามหนังสือความเข้าใจระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแคนาดาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
เพื ่อขยายความร่วมมือด้านการป้องกันการก่อการร้าย	
การเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของ
นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เมื่อเดือน
พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 ตลอดจนการจัดประชุมคณะ
กรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี	 ไทย	 -	 ออสเตรเลีย	
และไทย	 -	 นิวซีแลนด์	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ	 เป็นหัวหน้าคณะเป็นครั้งแรก	 หลังจากจัดต้ัง
คณะกรรมาธิการร่วมดังกล่าวกับออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์		
ในปี	 ๒๕๔๗	 และปี	 ๒๕๔๘	 ตามลำดับ	 เป็นต้น	 การ		
แลกเปล่ียนการเยือนและการพบหารือดังกล่าวช่วยให้ไทย		
สามารถผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ	 ที่ยัง		
คั่งค้างให้มีความคืบหน้า	

		 นอกจากนี้	 ไทยมุ่งเน้นกิจกรรมและโครงการที่จะ
ช่วยสนับสนุน	 ๑)	 การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	



๓๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๓๑กระทรวงการต่างประเทศ 

๖.  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาค  

  เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

		 ไทยมีนโยบายใช้วิถีทางการทูตเพื่อให้ประเทศใน
ภูมิภาคเข้าใจ	 สนับสนุน	 และให้ความร่วมมือในการแก้ไข	
และมิให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นประเด็น
ระหว่างประเทศ	 โดยย้ำว่าไทยเป็นรัฐเดียว	 ไม่สามารถ
แบ่งแยกได้	 และรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะจัดการ
เรื ่องภายในซึ่งไม่ได้เป็นความขัดแย้งทางศาสนา	 และ
มิได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล	 ไทยมุ่งเน้นการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื ่องนี้ในเวทีองค์การความร่วมมือ
อิสลาม	 (OIC)	 โดยชี้แจง/สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง	
ส่งผลให้การประชุม	 OIC	 ครั้งที่	 ๓๗	 ที่ทาจิกิสถาน	 และ
ครั้งที่	 ๓๘	 ที่คาซัคสถาน	 ไม่มีการออกข้อมติเกี่ยวกับไทย
โดยเฉพาะ	 (Country	 Specific	 Resolution)	 และเมื่อเดือน
พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 ที ่ปรึกษาและผู ้แทนพิเศษของ
เลขาธิการ	 OIC	 พร้อมคณะได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการ	 และแสดงความยินดีกับพัฒนาการในเชิงบวกและ		
เช่ือว่า	นโยบายของรัฐบาลกำลังดำเนินไปในทิศทางท่ีถกูต้อง	

		 ไทยมุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้และตะวันออกกลาง	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ	 การค้าและการลงทุนระหว่างกัน	 ที่สำคัญ
คือการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนางสาว
ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เมื่อเดือนมกราคม	
๒๕๕๕	ในฐานะแขกเกียรติยศของรัฐบาลอินเดีย	เพื่อร่วม
งานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐ	 ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ประกาศจะร่วมกันยกระดับความสัมพันธ์เป็น	 ‘หุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์’	 อย่างรอบด้าน	 รวมทั้งการเป็นประตู
ระหว่างกันในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคด้วย	 นอกจาก
อินเดียแล้ว	 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนบาห์เรนและ		
กาตาร์อย่างเป็นทางการ	เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๕	ซึ่ง
จะช่วยเปิดทางเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าไปทำธุรกิจ	

การค้าและการลงทุน	โดยเฉพาะด้านธุรกิจก่อสร้าง	สินค้า
เกษตร	และการบริหารจัดการโรงพยาบาลต่อไป	

		 ขณะเดียวกัน	 ไทยได้แสวงหาลู่ทางการขยายแหล่ง
พลังงาน	 ตลาดการค้าและการลงทุนใหม่ๆ	 ในกลุ่มประเทศ		
ในเอเชียกลาง	 โดยเฉพาะคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน	
โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี	 ไทย	 -	คาซัคสถาน	ครั้งที่	๒	
(เดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๕)	 จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่
กรุงอัสตานา	 คาซัคสถาน	 ในปี	 ๒๕๕๕	 และมีบทบาท
อย่างแข็งขันในการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศใน
ภมิูภาคเอเชีย	(Conference	on	Interaction	and	Confidence	
Building	Measures	in	Asia	-	CICA)	และการประชุมอื่นๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	ซึ่งทำให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญที่
ไทยให้กับภูมิภาคนี้		

		 ไทยใช้การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็น
เคร่ืองมือทางการทตูในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ		
ต่างๆ	 โดยเฉพาะกับทวีปแอฟริกาที่เป็นมิตรประเทศและ
ต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทย	ในฐานะประเทศ
กำลังพัฒนาด้วยกัน	 โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีความ
เชี่ยวชาญ	 อาทิ	 ด้านการเกษตรและประมง	 สาธารณสุข
การสร้างรายได้	 และการศึกษา	 เช่น	 โครงการพัฒนาการ
เพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ในสวาซิแลนด์	 โครงการจัดต้ังโรงผลิต		
ขาเทียมในเซเนกัลและบุรุนดี	 โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์	
และโครงการฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศแก่
ประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคแอฟริกา	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	
โดยที่แอฟริกาเป็นทวีปที่มีประชากรจำนวนมาก	 จึงมี
ศักยภาพเป็นตลาดสำคัญสำหรับการส่งออกของไทย	 อีกท้ัง		
ยังอุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยเฉพาะด้าน
พลังงานและแร่ธาตุ	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศภาคอุตสาหกรรม	    

	
	
	

  เมือ่วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศ ไดห้ารอืทวภิาคกีบันางฮลิลาร ี
คลนิตนั รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐั  
อเมรกิา ในประเดน็ระดบัทวภิาคแีละภมูภิาคทีอ่ยูใ่น  
ความสนใจรว่มกนั  
 เมือ่วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ นางฮลิลาร ีรอดแฮม 

คลนิตนั รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เขา้เยีย่มคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล 



๓๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๓๓กระทรวงการต่างประเทศ 

๒ 
การเตรียมความพร้อม  

สู่ประชาคมอาเซียน 

  เมือ่วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศเปน็เจา้ภาพการหารอืระหวา่งอาหารกลางวนักบั
คณะทตูานทุตูกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป ประจำประเทศไทย 

 

  เมือ่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๔ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ
ตา่งประเทศ และนาย เอส เอม็ กฤษณะ รฐัมนตรตีา่งประเทศ
อนิเดยี เปน็ประธานรว่มการประชมุคณะกรรมาธกิารรว่มเพือ่
ความรว่มมอืไทย - อนิเดยี ครัง้ที ่๖ ณ  กรงุนวิเดล ีประเทศอนิเดยี 

  เมือ่วนัที ่๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ นายสหีศกัดิ ์พวงเกตแุกว้ ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ เปน็ประธานในพธิเีปดิการฉลองครบ ๖๐ ป ี
แหง่การสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูระหวา่งไทยกบัออสเตรเลยี ณ วเิทศสโมสร กระทรวงการตา่งประเทศ 



๓๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๓๕กระทรวงการต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง	 และจะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความ		
ร่วมมือเพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ		
ในภูมิภาค	 โดยเฉพาะการสร้างศักยภาพด้านนโยบาย		
ทางสังคม		
 

๓.  การเตรียมความพร้อมของไทย   

		 การเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียนมิใช่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	 หากแต่
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	
และประชาชน	โดยไทยได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อรองรับ
การดำเนินการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ได้แก่		

		 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	 ซึ่งมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน	 เป็นกลไก
ประสานงานระดับนโยบาย	 เพื่อบูรณาการการดำเนินงาน
ของหน่วยงานไทยและเตรียมความพร้อม	 เพื่อก้าวสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘	อย่างเป็นเอกภาพและ
มีประสิทธิภาพ	โดยจะมีการประชุมทุก	๒	-	๓	เดือน	และ
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำแผนการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี	 ๒๕๕๘	 เพื่อให้รัฐบาลเห็น
ภาพรวมของสิ่งที่หน่วยงานต่างๆ	 ต้องดำเนินการเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘	ซ่ึงครอบคลุม		
ถึงการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยตามแผนการจัดต้ัง		
ประชาคมของแต่ละเสา	 (Blueprint)	การสร้างความตระหนัก		
รู้แก่ภาคส่วนต่างๆ	ฯลฯ		

		 คณะอนกุรรมการวา่ดว้ยความเชือ่มโยงระหวา่ง  
กันในอาเซียน	 จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการอาเซียน
แห่งชาติ	 โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ประธาน	 เพื่อประสานงานและติดตามให้มีการดำเนินการ
ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื ่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียนที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย					

		 คณะอนกุรรมการดา้นการประชาสมัพนัธป์ระชาคม  
อาเซียน	 จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	
โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน	 เพ่ือบรูณาการ		
งานการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องอาเซียนแก่ทุกภาคส่วนของสังคม	 เพื่อให้
ประชาชนไทยมีส่วนร่วมกับการสร้างประชาคมอาเซียน	
และสามารถใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มท่ี	

		 คณะกรรมการ/อนุกรรมการสำหรับการดำเนิน
การตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนในแตล่ะ
เสา โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักของแต่ละเสา
เป็นประธาน	๑)	เสาการเมืองและความมั่นคง	ได้แก่	คณะ
กรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั ้งประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคง	 โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน	
๒)	 เสาเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 คณะอนุกรรมการดำเนินการตาม
แผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยมี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน	และ	๓)	เสาสังคมและ
วัฒนธรรม	 ได้แก่	 คณะกรรมการแห่งชาติด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง		
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน		

	
๔.  การดำเนินการของกระทรวงการ  

  ต่างประเทศในการเตรียมความพร้อม  

  ของภาคส่วนต่างๆ 

		 ในช่วงท่ีผ่านมา	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนิน		
มาตรการ	 กิจกรรม	 และโครงการต่างๆ	 เพื่อสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ	ได้แก่		

	
  การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ  
		 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการ

ดำเนินการในหลายมิติ	 ทั้งการปรับส่วนราชการให้รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน	 การพัฒนาบุคลากรและการ
สร้างศักยภาพแก่ข้าราชการ	 และการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในท้ังสามเสา	 โดยท่ี		
ผ่านมาได้มีการดำเนินการในประเด็นต่างๆ	อาทิ	

		    ผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบประเด็นเกี ่ยวกับอาเซียนโดยตรง	 (ASEAN			
Unit)	 ในแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อให้สามารถดำเนินการและ		
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ			

		  ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน	 เพื่อให้มีการจัดโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ข้าราชการ	 พัฒนา
ทักษะการทำงานและเจรจาระหว่างประเทศรวมทั้งทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านให้แก่ข้าราชการ		
	 	  จัดทำหลักสูตรอาเซียน	 เพื่อฝึกอบรมและให้

๑.  เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน  

  ภายในปี ๒๕๕๘ 

		 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(Association	 of	 South	 East	 Asian	Nations)	 	หรืออาเซียน		
มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	
๒๕๕๘	 (ค.ศ.	 ๒๐๑๕)	 โดยวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน	
คือ	การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง	 	มีกฎกติกาที่ชัดเจน	และมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง		

		 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก	 ได้แก่	
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (กระทรวง
การต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลัก)		ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	 (กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสาน
งานหลัก)	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยประสานงานหลัก)	 โดยอาเซียนได้จัดทำแผน
งาน	 (Blueprint)	 สำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน
แต่ละเสา	และในปี	๒๕๕๒	ไทยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	Connectivity)	
ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘			
ความเชื่อมโยงดังกล่าวมี	๓	รูปแบบ	ได้แก่	ความเชื่อมโยง	
ด้านกายภาพ	 อาทิ	 การพัฒนาเครือข่ายด้านคมนาคม	
ความเชื่อมโยงด้านสถาบัน	 อาทิ	 การทำให้กฎระเบียบ
ด้านการข้ามแดนต่างๆ	 มีความสอดคล้องกัน	 และความ
เชื่อมโยงระหว่างประชาชน	 เพื่อให้ประชาขนในอาเซียน
รู้จักกันและเข้าใจกันมากขึ้น		

	

๒.  ผลจากการรวมตัวเป็นประชาคม  

  อาเซียน 

		 โดยที่ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก
ดังกล่าว	 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้	 จึงส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกและ
ภูมิภาคทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

  ด้านการเมืองและความมั่นคง อาทิ	 จะทำให้		
เกิดประชาคมที่มีกติกา	 และมีการพัฒนาค่านิยมและ
บรรทัดฐานร่วมกันมากขึ้น	 มีความสงบสุข	 เป็นเอกภาพ	
และแข็งแกร่ง	 และมีการสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน	
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติภาพ	 เสถียรภาพ	 และความมั่นคง
ในภมิูภาค	 รวมท้ังเพ่ิมน้ำหนักในการเสนอท่าทีและความเห็น		
ต่างๆ	ของประเทศอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ			

		 ด้านเศรษฐกิจ 	เช่น	จะทำให้เกิดตลาดในภูมิภาค
ที่มีขนาดใหญ่	 โดยประเทศสมาชิกสามารถนำจุดแข็งของ
แต่ละประเทศมาเสริมซึ่งกันและกัน	 เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดในการผลิต	 ส่งออกและบริการ	 นอกจากนี้	 จะทำให้
ผู ้ประกอบการภายในประเทศปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในโลก		ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันและช่วยให้	การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
ความเท่าเทียมและเสมอภาคยิ่งขึ้น	 เนื่องจากการขจัด
อุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชิก	เป็นต้น		

		 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	อาทิ	ภาครัฐจะเน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเตรียม  
ความพร้อม  
สู่ประชาคมอาเซียน ๒ 



๓๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๓๗กระทรวงการต่างประเทศ 

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	 แก่ข้าราชการ	 หรือ		
พนักงานหน่วยงานของรัฐ	 (ระดับไม่ต่ำกว่าชำนาญการ)	
หรือหน่วยงานภาคเอกชน	 (ระดับไม่ต่ำกว่าผู้จัดการ)	 ซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านการ
ฝึกอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายความรู ้เกี ่ยวกับ
อาเซียน	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ	 รวมถึงการ
ศึกษาดงูานภายในประเทศ	 โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจุด
เชื ่อมโยงหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของไทยต่ออาเซียนใน
ด้านต่างๆ	 และการดูงานในต่างประเทศ	 ได้แก่	 สำนัก
เลขาธิการอาเซียน	ณ	กรุงจาการ์ตา	

		  ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา	 เพื่อให้
กฎหมายมีความทันสมัยและเอื้อให้ไทยสามารถแข่งขัน
และใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่	

	
  การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน 
		 เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็น

ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะการที่อาเซียน
มุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	และเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก		กระทรวงการต่างประเทศได้มีบทบาท
ในการประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นสำคัญต่างๆ	อาทิ	

		   การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนและแรงงาน
ไทยให้ตอบสนองความต้องการ	และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดอาเซียน		

		   การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขต
การค้าเสรีทั้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง
อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค	 (จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	
อินเดีย	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์)		

		   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
กำหนดนโยบายและการเจรจาความตกลงต่างๆ	ของภาครัฐ	
โดยปัจจุบัน	 มีผู ้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย			
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และสมาคมธนาคารไทย	
เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ	

		   การรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามความต้องการ
ของตลาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศทีกำหนด		

		  การส่งเสริมการสร้างและใช้ประโยชน์จาก		

  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เอกอัครราชทูตประเทศ
อาเซียนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน
แห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม  
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย และเพื่อประสานข้อมูลความ  
คืบหน้าของการสร้างประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก 

  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ณ เมืองบาหลี 
อินโดนีเซีย เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ 
 

เครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการในอาเซียน	
	 	  การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจไทย	 โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม		

 
  การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน  
		 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการสร้าง		

ความตระหนักรูแ้ละใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการ		
สร้างประชาคมอาเซียน	 โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ส่วนราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ	 เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ประชาชนในทุกภาค
ส่วนและในทุกระดับ	อาทิ		

		  กจิกรรมอาเซยีนสญัจร	 ได้จัดกิจกรรมอาเซียน		
สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน	 รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักถึงประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากการ
เป็นประชาคมอาเซียน	 โดยการจัดบรรยายความรู้พื้นฐาน
เกี ่ยวกับอาเซียนให้แก่บุคลากรของสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนผู้สนใจ	และมีการ
พบปะกับภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับ
ฟังข้อเสนอแนะของสาธารณชน		

		 ระหว่างปี	 ๒๕๕๔	 ถึงช่วงไตรมาสสองของปี	
๒๕๕๕	 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมอาเซียน
สัญจรรวม	 ๑๑	 ครั้ง	 	 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้ว
มากกว่า	 ๑๒,๐๐๐	 คน	 ครอบคลุมสถาบันการศึกษา	
หน่วยงานภาครัฐ	 สื่อมวลชน	 และสาธารณชนในจังหวัด
ต่างๆ	รวม	๑๓	จังหวัด	เช่น	มุกดาหาร	นครพนม	พิษณุโลก	
กาญจนบุรี	 นครราชสีมา	 ภูเก็ต	 ฉะเชิงเทรา	 สมุทรสาคร	
ลพบุรี	 ระยอง	 และตาก	 เป็นต้นนอกจากนี้	 ยังมีแผน		
จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง	 เพื่อให้
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ		

		  งานวนัอาเซยีน 	ในวันท่ี	๘	สิงหาคม	ของทุกปี	
กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน	 ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศ	 เป็นประจำทุกปี	 โดยปี	 ๒๕๕๔	 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ	๑,๐๐๐	คน	และมีนักเรียนจากโรงเรียน
ต่าง	ๆ	กว่า	๖๐	แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม	สำหรับปี	๒๕๕๕	



๓๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๓๙กระทรวงการต่างประเทศ 



  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของ
อาเซียนและสหประชาชาติ รวมทั้งการเตรียมการสำหรับการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน กับเลขาธิการสหประชาชาติ
และประธานสมัชชาสหประชาชาติ  

จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ	
เช่น	 การประกวดเรียงความหรือวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน	
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน	 และ
การจัดเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย		

		  การจัดทำสื่อเผยแพร่   
		 	 สื่อสิ่งพิมพ ์	 เช่น	 หนังสือแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคม	 ๓	 เสาหลัก	 โปสเตอร์	 แผ่นพับ	 แผ่นป้าย
นิทรรศการเคลื่อนที่	 โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๕๔	 -
มีนาคม	 ๒๕๕๕	 กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือ
และเอกสารต่าง	ๆ	 ให้ตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ	และ
ผู้สนใจกว่า	๓,๐๐๐	ราย	

		 	 รายการวทิย	ุ‘เราคืออาเซียน’	คล่ืน	A.M.	๑๕๗๕	
KHz	 ออกอากาศทุกวันอังคาร	 เวลา๑๗.๓๐	 -	 ๑๘.๐๐น.	
เพื่อเผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 ให้ข้อมูลความรู้ต่าง	 ๆ	 เกี่ยว
กับอาเซียน	 ท้ังข้อมลูพ้ืนฐานของอาเซียน	 กิจกรรมอาเซียน		
สัญจร	 อาเซียนกับประเทศคูเ่จรจาผลการประชุมของอาเซียน
ที่สำคัญๆ	รวมทั้งการถามคำถามชิงรางวัลอาเซียน	

		 	 เว็บไซต์	 www.mfa.go.th/asean	 เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอาเซียน	
การจัดกิจกรรมต่างๆ	 ของกรมอาเซียน	 และสำหรับสื่อ		
มัลติมีเดีย	 อาทิ	 ASEAN	 E-Book	 วิดีโอการ์ตูนท่องโลก
อาเซียน	เพลง	ASEAN	Way	เป็นต้น		

		 	 Facebook	 ‘เราคือ	 อาเซียน’	 เป็นอีกช่องทาง		
การติดต่อ	 สื่อสาร	 แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็น
เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน		

		 	 สื่ออื่นๆ	 	 เช่น	 จัดทำ	 CD	 ROM	 รวบรวมสื่อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	 จัดทำการ์ตูนเผยแพร่ความรู้
เกี ่ยวกับอาเซียน	 และจัดทำสปอตโฆษณาการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘	เป็นต้น		

		  การจัดอบรมคร	ู กระทรวงการต่างประเทศได้
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดอบรมครูทั ่วประเทศ	

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	 และการเตรียมพร้อมใน
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งเป็นการ
อบรมผู้ฝึกอบรม	 หรือ	 ‘Train	 the	 trainers’	 เพื่อให้ครู		
ที ่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกลับไปถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับครูในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย	
นักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชนต่อไป		

		  การเปน็วทิยากรอบรม สมัมนา		กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับเชิญจากส่วนราชการสถาบันการศึกษา	และ
ภาคเอกชนให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ละแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเตรียมตัวเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นประชาคม
อาเซียนเป็นจำนวนมาก	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 มี
จำนวนถึง	 ๑๔๘	 คร้ัง	 และในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕	 จนถึง
เดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๕	 กระทรวงการต่างประเทศได้ส่ง
วิทยากรไปแล้ว	 ๒๑๒	 คร้ัง	 และยังมีคำเชิญตลอดท้ังปีท่ี
กระทรวงการต่างประเทศได้รับแล้วอีกเป็นจำนวนมาก	

   การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ‘MFA 
Camp: Beyond English’ กระทรวงการต่างประเทศได้
ดำเนินการจัดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน
ระดับมัธยมปีท่ี	 ๓	 -	 ๖	 จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ	 และ		
ปริมณฑล	จำนวน	๑๐๐	คน	ระหว่างวันที่	๓๐	เมษายน	
-	 ๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 ณ	 ชลพฤกษ์รีสอร์ท	 จังหวัด
นครนายก	 ตามนโยบายและแนวทางที่	 ดร.	 สุรพงษ์			
โตวิจักษณ์ชัยกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ		
มอบหมาย	 โดยผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและ
เรียนรู ้ข้อมูลเกี ่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย	 อาทิ	 กิจกรรมกล้าคิด	 กล้าพูด	 งานเยาวชน
อาเซียน	 Social	 Gathering	 การประชุมเยาวชนอาเซียน		
English	 Rally	 เป็นต้น	 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการ
พัฒนาเยาวชนสูป่ระชาคมอาเซียน	 ท้ังพัฒนาทักษะการส่ือสาร		
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	 และความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนและประเทศสมาชิก	 ตลอดจนรู้จักการทำงานเป็น
หมู่คณะและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 

	
	

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ์   
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
สหประชาชาติ ครั้งที่ ๔  ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย   
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นหุ้นส่วนยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียน
กับสหประชาชาติ 

  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน +3   
(จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ครั้งที่ ๑๔ ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 
 



๔๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๔๑กระทรวงการต่างประเทศ 

๓ 
การมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาคและในประเด็นสำคัญระดับโลก   เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ

ตา่งประเทศ เปน็ประธานในพธิเีปดิการอบรมคา่ยภาษา
องักฤษ  ‘MFA Camp: Beyond English’ สำหรบัเยาวชน  
ระดบัชัน้มธัยมปทีี ่๓ - ๖ จากโรงเรยีน ทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ   
และปรมิณฑล จำนวน ๑๐๐ คน 

  เมือ่วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๕๕ กอ่นการประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีนครัง้ที ่๒๐ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเปน็หวัหนา้
คณะผูแ้ทนไทยในการประชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนทีก่รงุพนมเปญ 

  เมือ่วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร 
นายกรฐัมนตร ีเขา้รว่มการประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก 
(East Asia Summit EAS) ครัง้ที ่๖ ณ เมอืงบาหล ีอนิโดนเีซยี 
 



๔๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๔๓กระทรวงการต่างประเทศ 

		 ที่ผ่านมา	 ไทยได้ใช้กรอบความร่วมมือ	 BIMSTEC	
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน	 อาทิ	
ผลักดันการจัดทำเขตการค้าเสรี	 BIMSTEC	 (Free	 Trade	
Area	 -	 FTA)	 ให้สำเร็จผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกฯ	 โดยเฉพาะเรื่อง
พลังงานทดแทน	 พลังงานชีวภาพ	 และพลังงานน้ำ	 และ
สนับสนุนการจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรของ	 BIMSTEC	
โดยเร็ว	 นอกจากนี้	 ไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กับประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 โดยจัดการประชุมและฝึก
อบรมในหลักสูตรต่างๆ	 ที่ไทยมีศักยภาพ	 เช่น	 BIMSTEC	
International	 Training	 Program	 on	 Aquatic	 Plants	 Tissue	
Culture	 และ	 Training	 Program	 on	 Aquatic	 Plant	 Soiless	
Culture	and	Post	Harvest	Technology	เป็นต้น		

		
  ๑.๓ ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong 

- Japan Cooperation) 
		 ญี่ปุ่นริเริ ่มความร่วมมือ	Mekong	 -	Japan	เมื่อปี	

๒๕๕๑	สมาชิกประกอบด้วย	๖	ประเทศได้แก่	ญี่ปุ่น	ไทย	
พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาและบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 เพื่อลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน		
อาเซียนใหม่	 และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนใน		
อาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยอาศัยศักยภาพ		
ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในอนุภูมิภาค		

		 เมื่อเดือนเมษายน	 ๒๕๕๕	 ที่ประชุมผู้นำกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น	 ครั้งที่	 ๔	 ที่กรุงโตเกียว			
ได้ให้การรับรองยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว	 ๒๐๑๒	 สำหรับ
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น	 (Tokyo	 Strategy	
2012	 for	 Mekong	 -	 Japan	 Cooperation)	 ยุทธศาสตร์		
กรุงโตเกียว	 ๒๐๑๒	 ได้กำหนดเสาหลักความร่วมมือไว้				
๓	 เสา	 ได้แก่	 การเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค		
ลุ่มน้ำโขง	 การพัฒนาไปพร้อมกันในด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุน	 และการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงของ
มนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งญี่ปุ่นยืนยัน		
การให้ความช่วยเหลือต่อประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นมูลค่า
ประมาณ	๖๐๐,๐๐๐	ล้านเยน	ในอีก	๓	ปี	ข้างหน้า		ในขณะ		
ที่ไทยได้จัดสรรงบประมาณจำนวน	 ๗๗	 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ	 สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่อประเทศลุ่มน้ำโขงใน
ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕	 ปัจจุบัน	 ประเทศสมาชิกอยู่
ระหว่างการยกร่างแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่ม
น้ำโขงกับญี่ปุ่นตามยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว		

		
  ๑.๔  ความรว่มมอืลุม่นำ้โขงกบัสาธารณรฐัเกาหล ี
		 ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี	 หรือ

เกาหลีใต้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมผู้นำอาเซียน	 -
สาธารณรัฐเกาหลี	 ครั้งที่	 ๑๓	 ณ	 กรุงฮานอย	 เมื่อเดือน
ตุลาคม	 ปี	 ๒๕๕๓	 ซึ่งเกาหลีใต้ได้เสนอให้มีการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้	 ประกอบด้วย
สมาชิก	 ๖	 ประเทศ	 คือ	 กัมพูชา	 ลาว	 เมียนมาร์	 ไทย	
เวียดนาม	 และเกาหลีใต้	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตร
ภาพและความร่วมมือในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม
และวัฒนธรรม	โดยเน้นความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	

		 เมื ่อเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ที่ประชุมรัฐมนตรี		
ต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้	ครั้งที่	๑	ที่กรุงโซล	ได้
รับรองปฏิญญาแม่น้ำฮัน	เพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่
ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน้ำโขงกับ
เกาหลีใต้	 (Han-River	 Declaration	 of	 Establishing	 the	
Mekong	 -	 ROK	 Comprehensive	 Partnership	 for	 Mutual	
Prosperity)	 ซึ ่งกำหนดสาขาความร่วมมือ	 ๓	 สาขา	
ประกอบด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน	(โครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ)	การพัฒนาท่ีย่ังยืน	
(การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรน้ำ)	และการพัฒนาที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง	 (เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท	 และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)		

	
  ๑.๕  ขอ้รเิริม่ลุม่นำ้โขงตอนลา่ง (Lower Mekong 

Initiative - LMI) 
		 ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง	 (LMI)	 ประกอบด้วย

สมาชิก	 ๕	 ประเทศ	 ได้แก่	 กัมพูชา	 ลาว	 ไทย	 เวียดนาม	
และสหรัฐอเมริกา	โดยไทยมีบทบาทในกรอบความร่วมมือ
ในฐานะประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาร่วมกับสหรัฐอเมริกา	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในฐานะผู้ให้คำแนะนำอันเป็น
ประโยชน์ในฐานะผู ้มีประสบการณ์ในการร่วมพัฒนา		
ลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 แผนปฏิบัติการเพื่อ

		 กระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งม่ันในการส่งเสริม		
ให้ประเทศไทยดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขัน			
ทั้งในระดับภูมิภาคและในประเด็นสำคัญระดับโลก	 โดย		
ยึดมั่นในหลักการและค่านิยมสากลของการเป็นสมาชิก
ประชาคมระหว่างประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อประเด็น
ปัญหาต่างๆ		ในการน้ี	กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เข้าร่วม		
และจัดการประชุมระดับภูมิภาคที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง	
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทและท่าทีของไทยในประเด็นสำคัญ
ระดับโลก	โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ		ดังนี้		

	
๑.  ระดับอนุภูมิภาค/ภูมิภาค  

  ๑.๑ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao 
Phraya - Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) 

		 ACMECS	 เป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยผลักดันให้
เกิดขึ้นเมื่อปี	 ๒๕๔๖	 เพื่อช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยเน้นการส่งเสริม
การสร้างงาน	 สร้างรายได้	 การพัฒนาขีดความสามารถ	
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน		
ระหว่างประเทศสมาชิก	 ปัจจุบันความร่วมมือภายใต้กรอบ	
ACMECS	มีอยู่ด้วยกันรวม	๘	สาขา	ได้แก่	๑)	การอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน	 ๒)	 เกษตรกรรม			
๓)	 อุตสาหกรรมและพลังงาน	 ๔)	 การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคม	 ๕)	 การท่องเที่ยว	 ๖)	 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์	๗)	สาธารณสุข	และ	๘)	สิ่งแวดล้อม	

		 โครงการสำคัญๆ	ภายใต้กรอบความร่วมมือ	ACMECS	

การมีบทบาทอย่าง
สร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาคและในประเด็น
สำคัญระดับโลก ๓ 

ได้แก่	การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมและ
ฐานการผลิตร่วมตามแนวชายแดน	 การย้ายฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดฝึกอบรมเพื ่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางรอง	 ในขณะที่ความช่วยเหลือที่ไทยให้แก่ประเทศ
สมาชิกที่สำคัญ	 อาทิ	 การลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา	
(Contract	 Farming)	 โครงการอบรมด้านพลังงานทดแทน
และพลังงานชีวภาพในประเทศสมาชิ-	 และการซ่อมแซม
แบบถาวรสะพานมิตรภาพไทย	 -	 พม่า	 แห่งที่	 ๑	 และการ
จัดทำข้อตกลง	ACMECS	Single	Visa		

		 	
  ๑.๒ การริเริ่มความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล

สำหรับความร่วมมือในหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation: BIMSTEC) 

		 BIMSTEC	 เป็นการรวมตัวเพื่อความร่วมมือระหว่าง
กันของ	 ๗	 ประเทศที่มีอาณาเขตอยู่ในอ่าวเบงกอล	 ได้แก่	
บังกลาเทศ	ภูฏาน	อินเดีย	พม่า	เนปาล	ศรีลังกา	และไทย	
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นกรอบที่เชื่อมอนุภาคเอเชียใต้
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน	 ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้าง		
พลวัตและศักยภาพของทั้งสองภูมิภาค	 	 ปัจจุบัน	 มีสาขา
ความร่วมมือ	๑๔	สาขา	และมีการกำหนดประเทศผู้นำใน
แต่ละสาขา	เช่น	การค้าการลงทุน	(บังกลาเทศ)		การท่องเท่ียว	
(อินเดีย)	 ประมง	 (ไทย)	 เกษตร	 (พม่า)	 และวัฒนธรรม	
(ภูฏาน)	เป็นต้น		



๔๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๔๕กระทรวงการต่างประเทศ 

กับประเทศในลุ่มแม่น้ำคงคา	 ในด้านการท่องเที่ยว	 การ
ศึกษา	 วัฒนธรรม	 และคมนาคมขนส่ง	 โดยอาศัยปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	
และเป็นยุทธศาสตร์เช่ือมโยงอนุภมิูภาคลุ่มน้ำโขงไปสูอิ่นเดีย	
ไทยมีบทบาทในสาขาการท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์		
แหล่งท่องเท่ียวในภมิูภาค	ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเท่ียว	
ความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรมการท่องเที่ยว	
การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ		
สมาชิก	รวมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	

	
  ๑.๗ กรอบความรว่มมอืเอเชยี (Asia Cooperation 

Dialogue: ACD) 
		 ไทยได้ริเริ่มแนวคิด	 ACD	 เมื่อปี	 ๒๕๔๕	 เพื่อเป็น

เวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชีย	 มีวัตถุ		
ประสงค์หลัก	 คือ	 เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ	 ความไว้เน้ือเช่ือใจ	
ความเป็นเอเชีย	 ตลอดจนความร่วมมือในวงกว้าง	 โดยใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที ่หลากหลายของ
ประเทศสมาชิกเป็นหลัก	 ในช่วง	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 ACD	 มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ	 โดย	 ACD	 ได้ขยาย
สมาชิกภาพจาก	๑๘	ประเทศก่อตั้ง	เป็น	๓๑	ประเทศจาก
ทุกอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย	 และมีการขยายกรอบสาขา
โครงการ	 ซึ่งประเทศสมาชิกเสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อน	 หรือ
ร่วมขับเคลื่อน	 (Prime/Co-Prime	 Mover)	 ใน	 ๒๐	 สาขา	
อาทิ	 พลังงานการเกษตร	 การแก้ไขปัญหาความยากจน	
การเงินการคลัง	 การท่องเท่ียว	 การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม	
เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ที่ผ่านมา	
ไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกให้รับหน้าที่
เป็นผู้ประสานงาน	 ACD	 (ACD	 Coordinator)	 อีกทั้งยังเป็น		
ผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยว	 การเงิน
การคลัง	 และผู้ร่วมขับเคลื่อนสาขาการพัฒนาทรัพยากร		
มนุษย์	 	 ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นความเชื่อมโยง		
(Connectivity)	 ทั้งในระดับอนุภูมิภาค	 และการเชื่อมโยง
แต่ละภมิูภาคเข้าด้วยกัน	 ล่าสุด	 เม่ือเดือนมกราคม	๒๕๕๕				
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดประชุมระดมสมองระหว่าง
ส่วนราชการไทย	 เพื่อทบทวนบทบาทและทิศทางของไทย
ในกรอบ	 ACD	 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างสนับสนุนแนวคิดที่
จะฟื้นฟูความร่วมมือในกรอบ	ACD	ขึ้นมาอีกครั้ง	

	

  ๑.๘ การประชมุกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ  
ในเอเชีย - แปซิฟิก (Asia - Pacific Economic 
Cooperation: APEC)  

		 เอเปค	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 ๒๕๓๒	 ประกอบด้วย
สมาชิก	 ๒๑	 เขตเศรษฐกิจ	 	 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	 โดยเน้นการส่งเสริมการเปิดเสรีและการ
อำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
เอเชีย	 -	 แปซิฟิก	 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	
โดยเน้นการนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของเขต
เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วมาสนับสนุนขีดความสามารถของ
เขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนา	

		 เอเปคมีเป้าหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าและ
การลงทุน	หรือที่เรียกว่า	‘เป้าหมายโบกอร์’	โดยกำหนดให้
เขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี	
๒๕๕๓	 และเขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนา	 ภายในปี	 ๒๕๖๓	
นอกจากนี้	 เอเปคยังได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการ
จัดต้ังเขตการค้าเสรีในเอเชีย	-	แปซิฟิก	(Free	Trade	Area	of	the	
Asia	Pacific	-	FTAAP)	โดยเอเปคจะทำหน้าท่ีเป็น	‘ผูบ่้มเพาะ’	

		 ประเด็นหลักที่เอเปคให้ความสำคัญในปี	๒๕๕๔	มี	
๓	 ประเด็น	 ได้แก่	 ๑)	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดในภูมิภาค	 และการ
ขยายการค้า	 (Strengthening	 Regional	 Economic	
Integration	 and	 Expanding	 Trade)	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
สันติภาพและความมีเสถียรภาพในภมิูภาค	 ๒)	 การส่งเสริม
การเจริญเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 (Promoting	Green	
Growth)	 ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องที่จะจัดทำรายการสินค้า		
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตสีเขียวให้แล้วเสร็จ
ในปี	 ๒๕๕๕	 และลดภาษีให้อยู่ในอัตราร้อยละ	 ๕	 หรือ		
ต่ำกว่าภายในปี	๒๕๕๘	เป็นต้น	๓)	การส่งเสริมความร่วมมือ		
ด้านกฎระเบียบ	 (Advancing	Regulatory	Convergence	and	
Cooperation)	 โดยผู้นำเอเปคตกลงที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อ
นำแนวปฏิบัติที ่ด ีในการออกกฎระเบียบไปใช้ในเขต
เศรษฐกิจของตนภายในปี	๒๕๕๖			

		 ไทยได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผลประโยชน์
ของไทยในประเด็นต่างๆ	 ภายใต้ประเด็นหลัก	๓	ประเด็น		
ดังกล่าวข้างต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอถ้อยคำใน
ปฏิญญาผูน้ำเขตเศรษฐกิจเอเปค	 เร่ืองการเปิดตลาดสินค้า		
และบริการส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเขตเศรษฐกิจสมาชิกไม่สามารถ		
ตกลงกันได้	 เนื่องจากเขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนาส่วนใหญ่

ดำเนินการตามข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง	 (ค.ศ.	 ๒๐๑๑	 -	
๒๐๑๕)	 กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถใน			
๔	สาขาหลัก	ได้แก่	

		 ๑)  การศึกษา	 โดยไทยและสหรัฐอเมริกาได้ร่วม
กันดำเนินโครงการ	 ‘Professional	 Communications	 Skills	
for	 Leaders’	 	 ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเข้าร่วมประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ		

		 ๒)  สาธารณสขุ เน้นการพัฒนาสุขอนามัย	 โดยเฉพาะ		
ความร่วมมือด้านการจัดการโรคติดต่อและโรคติดเช้ืออุบัติใหม่	
เช่น	 เอดส์	 มาลาเรีย	 ไข้เลือดออก	 ไข้หวัดใหญ่	 เป็นต้น			
การป้องกันและควบคุมยาปลอมและยามาตรฐานต่ำ			
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎระเบียบ		
ด้านอนามัยระหว่างประเทศค.ศ.	๒๐๐๕	และการแลกเปล่ียน		
แนวทางการปฏิบัติที่ดีในสาขาความร่วมมืออื่น	

		 ๓)  สิง่แวดลอ้ม ส่งเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม		
ที่ดีและยั่งยืน	นโยบายจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	และการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติ	 เป็นต้น	 	 โดยที่ผ่านมา	 ได้ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ	คือ	ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
และคณะกรรมาธิการแม่น้ำมิสซิสซิปปีของสหรัฐอเมริกา		
โครงการ	 ‘Forecast	 Mekong’	 และการจัดประชุม	 Lower	
Mekong	 Countries	 Disaster	 Management	 Workshop	 ที่
เวียดนาม	

		 ๔)  โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการระดมทุนภาค
เอกชน	 ผ่านความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
การแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 และ
การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดน	
เป็นต้น	 สหรัฐอเมริกาได้เสนอโครงการ	 ‘LMI	 Infrastructure	
Best	 Practices	 Exchange’	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค	 และ
โครงการ	‘LMI	Road	&	Bridge	Information	Exchange	Series’	
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูด้านมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ในการสร้างถนนและสะพาน	

	
  ๑.๖ บทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือ

แม่นำ้โขง - คงคา (Mekong - Ganga Cooperation - MGC) 
		 มุ ่งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้าง

ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการ
ประชมุรฐัมนตรเีอเปค ครัง้ที ่๒๓ ระหวา่งวนัที ่๙ - ๑๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ณ เมอืงโฮโนลลู ูมลรฐัฮาวาย 
สหรฐัอเมรกิา  
  
 

   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศไดเ้ดนิทาง
เยอืนกรงุโซล เพือ่เขา้รว่มการประชมุรฐัมนตรคีวาม  
รว่มมอืลุม่นำ้โขงกบัสาธารณรฐัเกาหล ี(Mekong - ROK 
Foreign Ministers’ Meeting) ครัง้ที ่๑ ระหวา่งวนัที ่  
๒๗ - ๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๔ และเยีย่มชมโครงการบรูณะ
แมน่ำ้สายหลกัในกรงุโซล  



๔๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๔๗กระทรวงการต่างประเทศ 

  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเขา้รว่มการประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ(UN Human Rights 
Council - HRC) สมยัที ่๑๙ ในชว่งผูแ้ทนระดบัสงู (High Level Segment) โดยยนืยนัวา่ ไทยยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย และ
รฐับาลใหค้วามสำคญักบันโยบายสงัคมและสทิธมินษุยชน 
 

มีข้อห่วงกังวลและมีความเห็นที่แตกต่าง		โดยไทยได้เสนอ
ถ้อยคำท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการดำเนินการและเป็นท่ียอมรับได้		
ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกต่างๆ	 ทำให้ในที่สุดแล้ว	 เอเปค
สามารถเห็นพ้องต้องกันในประเด็นนี้ได้	 	 นอกจากนี้	 ไทย
ยังได้เข้าร่วมในแผนงานต่างๆ	 ที่สำคัญของเอเปค	 อาทิ	
การปรับปรุงความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ	 (Ease	 of	 Doing			
Business)	 การนำแนวปฏิบัติท่ีดีในการออกกฎระเบียบมาใช้		
ในไทย	 และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อลด		
อุปสรรคทางการค้าหลังพรมแดน	 ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	 และส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นของประชาชนไทยโดยรวม	

	
๒.  ระดับโลก/เวทีสหประชาชาต ิ

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการต่างๆ	 เพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของไทยเกี่ยวกับประเด็นพหุภาคีที่สำคัญ
ในเวทีโลกและเวทีสหประชาชาติ	อาทิ		

	
		 ๒.๑  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

จากนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และ
บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย	 ส่งผลให้ไทยได้รับความไว้
วางใจ	 ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ	 เมื่อ
วันที่	 ๑๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	(United	Nations	Human		Rights	
Council	-	HRC)	วาระปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๖		ต่อมา	นายสีหศักด์ิ	
พวงเกตุแก้ว	 เอกอัครราชทูตผู ้แทนถาวรไทย	 ประจำ
สหประชาชาติ	 ณ	 นครเจนีวา	 ยังได้รับเกียรติให้ดำรง
ตำแหน่งประธาน	 HRC	 ระหว่างเดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๓	 -	
มิถุนายน	๒๕๕๔		ซึ่งเป็นผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียคนแรก
ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว		การทำหน้าที่ประธาน	HRC	ของ
ไทยได้รับการยอมรับและชื่นชมอย่างสูง	 โดยสามารถ
ทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านที่สำคัญต่างๆ	 อาทิ	 ความ
สำเร็จในการตอบสนองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มี
ความเร่งด่วน	 โดยเฉพาะการพยายามหยุดยั้งการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง	 	นอกจากน้ี	 เพ่ือรักษาบทบาทของประเทศ		
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ไทยยังได้สมัครเป็นสมาชิก	 HRC	
วาระ	๒	ในช่วงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	อีกด้วย		

		 นอกจากการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน

ระดับระหว่างประเทศแล้ว	 กระทรวงการต่างประเทศได้
ผลักดันให้การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ		
เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน	 ได้แก่	 ๑)	
ความสำเร็จในการจัดทำและนำเสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศภายใต้กลไก	
Universal	Periodic	Review	(UPR)	ของ	HRC	ซึ่งทำให้นานา
ประเทศได้เข้าใจสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยดีข้ึน		
๒)	 การหารือและเผยแพร่ประเด็นเรื ่องสิทธิมนุษยชนสู่
สาธารณชน	 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
สากลด้านสิทธิมนุษยชน	 และเพื่อร่วมกันทำงานส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และ	
๓)	 การลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	ซึ่งเป็นความสำเร็จของ
ไทยในการปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ไว้ใน
ช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นสมาชิก	HRC		

	
		 ๒.๒  การสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑		
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	
Security	 Council	 -	 UNSC)	 มีอำนาจหน้าที่ในการธำรง
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ	ด้วยการดำเนิน
มาตรการต่างๆ	 ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามต่อสันติภาพ	 การ
ละเมิดสันติภาพหรือการใช้กำลังทหาร	 รวมท้ังกำหนดภารกิจ		
ของกองกำลังรักษาสันติภาพและกำหนดแผนการลดอาวุธ		
โดยที่เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสามารถมี
ส ่วนร ่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการร ักษา
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ	 ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ	 ตลอดจนผลักดันแนวคิด
เรื่องการปฏิรูป	 UNSC	 เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	
โปร่งใส	 และมีความรับผิดชอบ	 (Accountability)	 มากขึ้น		
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๒	
เห็นชอบให้ไทยสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกไม่
ถาวรของ	 UNSC	 วาระปี	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๑	 ในการนี้	
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำแผนการขอเสียงและ
แลกเสียงของไทยกับประเทศต่างๆ	 	และเร่ิมรณรงค์หาเสียง		
สนับสนุนการสมัครดังกล่าวกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ		
อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาสที่เหมาะสม	 ตลอดจนจัดทำ
เอกสารประกอบการรณรงค์หาเสียงของไทย	 อาทิ	 นโยบาย		
ต่างประเทศของไทยและบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ	

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   
ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย  
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
แห่งสหประชาชาติ (CCPCJ) สมัยที่ ๒๑ 

 



๔๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๔๙กระทรวงการต่างประเทศ 

		 ๒.๓  ความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมบทบาท
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศในกรอบเครือข่ายความ
มั่นคงของมนุษย์	 (Human	 Security	 Network)	 และกรอบ
กลุ่มเพื่อนความมั่นคงของมนุษย์	 (Group	 of	 Friends	 of	
Human	 Security)	 โดยท่าทีของไทยคือ	 การพิจารณาเรื่อง
ความม่ันคงของมนุษย์	ควรมีความสมดุลระหว่าง	‘Freedom	
from	Fear’	และ	‘Freedom	from	Want’	

	
  ๒.๔  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก			ไทย

เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 และพิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาสิทธิเด็กจำนวน	 ๒	 ฉบับ	 ได้แก่	 พิธีสาร
เลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งกันด้วยกำลังทางอาวุธ	 และพิธีสารเลือกรับเรื่อง
การขายเด็ก	 การค้าประเวณี	 และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก	
นอกจากนี้	 ไทยยังได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มหลัก	 (Core	 Group)	
ในการยกร่างพิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับที่	
๓	 เรื่องการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน	 จนกระทั่งพิธีสาร
ดังกล่าวได้รับการรับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	
สมัยที่	๖๖	เมื่อปี	๒๕๕๔		

	
  ๒.๕  การส่งเสริมและคุ้มครองสตรี 	 	 ไทยเป็น

สมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ	 และพิธีสารเลือกรับว่าด้วยเรื่องการรับและ
พิจารณาข้อร้องเรียน	 นอกจากนี้	 ยังร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรมริเริ่มผลักดันโครงการ	 ‘Enhancing	 Lives	 of	
Female	 Inmates	 (ELFI)’	 หรือโครงการจัดทำร่างข้อเสนอ
ของประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นข้อกำหนดของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูต้้องขังหญิงในเรือนจำ	 และมาตรการ		
ที่มิใช่การควบคุมสำหรับผู้กระทำผิดหญิง	 (Draft	 United	
Nations	 Rules	 for	 the	 Treatment	 of	 Women	 Prisoners	
and	Non	-	Custodial	Measures	for	Women	Offenders	-	the	
Bangkok	Rules)		ในที่สุด	‘Bangkok	Rules’	หรือข้อกำหนด
สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ	 ที่พระเจ้า
หลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	ได้ทรงริเริ่มนั้น	 ได้รับ
การรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	
สมัยสามัญ	ครั้งที่	๖๕	ซึ่งประเทศต่างๆ	จะได้นำไปใช้เป็น
บรรทัดฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติต่อผูต้้องขังหญิงต่อไป	
นอกจากนี้	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา			
ยังทรงได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย

การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	
(The	 Commission	 on	 Crime	 Prevention	 and	 Criminal	
Justice	 -	 CCPCJ)	 	 เมื่อกลางเดือนธันวาคม	๒๕๕๔	 และ
จะทรงดำรงตำแหน่งไปจนถึงเดือนธันวาคม	๒๕๕๕	ด้วย	

	
	 ๒.๖  ปัญหาข้ามพรมแดน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อไทย	 อาทิ	 ปัญหาการหลบหนี
เข้าเมือง	 และในอนาคต	 ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมให้
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์ที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
ต่างๆ	ตามแนวชายแดนไทย	-	เมียนมาร์	สามารถเดินทาง
กลับเมียนมาร์อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี	 โดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพผู้หนีภัยสู้รบดังกล่าวให้สามารถกลับไปพัฒนา
ประเทศในท้ายที่สุด	 นอกจากนี้	 ไทยยังได้ร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์	 และการลักลอบขนคนข้ามชาติ	 โดยเฉพาะ
ผ่านกระบวนการบาหลี	 (The	 Bali	 Process	 on	 People	
Smuggling,	 Trafficking	 in	 Persons	 and	 Related	
Transnational	 Crime)	 โดยเน้นการขจัดขบวนการ	 และการ
คุ้มครองการเยียวยาฟ้ืนฟแูละกลับคืนสูสั่งคมของผูเ้สียหาย		
ที่ถูกลักลอบเข้าประเทศหรือถูกค้ามนุษย์		

	
	 ๒.๗  การเสวนาระหวา่งศาสนา ความเชือ่ และ  

วัฒนธรรม (Interfaith Dialogue)  ไทยให้ความสำคัญ
กับการเสวนาดังกล่าว	 เพื่อเสริมสร้างสันติภาพทั้งภายใน
ประเทศ	 และระหว่างประเทศ	 โดยได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยว
กับเรื่องนี้ภายใต้กรอบสหประชาชาติ	 และกรอบภูมิภาค
ต่างๆ	เช่น	อาเซียน	และการประชุมเอเชีย	-	ยุโรป		(Asia	-
Europe	Meeting	-	ASEM)	เป็นต้น	

	
	 ๒.๘  การสง่เสรมิประชาธปิไตยและธรรมาภบิาล  

กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเสริมประชาธิปไตย	 ธรรมาภิบาล	
จริยธรรม	 ความโปร่งใส	 และความรับผิดชอบต่อสังคม			
โดย	 ๑)	 เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านการพัฒนา		
ประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 Community	 of	 Democracies	
และ	Bali	Democracy	Forum	๒)	หารือกับผู้บริหารระดับสงู
ของประเทศพัฒนาแล้ว	 และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ	
ในทุกโอกาส	 เพ่ือเรียนรูแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์	 อาทิ	
International	 Institute	 for	 Democracy	 and	 Election	
Assistance	(International	IDEA)	และ	Club	de	Madrid	และ	

  ระหวา่งการประชมุสดุยอดผูน้ำ ๖ ประเทศลุม่แมน่ำ้โขง 
ครัง้ที ่๔ ณ กรงุเนปดิอว ์เมยีนมาร ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การตา่งประเทศ และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน   
ไดห้ารอืทวภิาคกีบันายวนันะ หมอ่ง ลวนิ รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศเมยีนมาร ์และนายตาน เท รฐัมนตรี
วา่การกระทรวงพลงังานเมยีนมาร ์เกีย่วกบัการสง่เสรมิความ
รว่มมอืในดา้นตา่งๆ รว่มกนั โดยเฉพาะเรือ่งพลงังาน  
 
 
 



๕๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๕๑กระทรวงการต่างประเทศ 

(Alternative	 Development)	 ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ	 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๔	 ได้ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	
มูลนิธิโครงการหลวง	 และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์	 	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนา
ทางเลือกที่ยั่งยืน	 (International	 Seminar	 Workshop	 on	
Sustainable	 Alternative	 Development)	 ที่เชียงรายและ
เชียงใหม่		

	
		 ๒.๑๓  การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนให้ไทยมีบทบาทใน
การเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยได้
เข้าร่วมการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	 (UNFCCC)	 มาโดยตลอด	
และได้ติดตามพัฒนาการ	 และท่าทีของประเทศหรือ		
กลุ่มประเทศต่างๆ	 เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ		
ภมิูอากาศท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ	 โดยประสาน		
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างใกล้ชิด	

 
  ๒.๑๔ การบรรลเุปา้หมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ 

(MDGs)	 ไทยได้บรรลุ	 MDGs	 เป็นส่วนใหญ่แล้ว	 จึงได้
กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของไทย
และท้าทายย่ิงข้ึน	ท่ีเรียกว่า	MDG-Plus	นอกจากการผลักดัน		
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย	MDGs	 ภายในประเทศแล้ว	
ไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประเทศอื่นให้
บรรลุ	 MDGs	 ด้วย	 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ	 เป็น
หน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลัง
พัฒนาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน	 ในสาขาการเกษตร	
สาธารณสุข	และการศึกษา		

	
		 ๒.๑๕ การทูตสาธารณสุข ไทยเป็นสมาชิกกลุ่ม	

Foreign	 Policy	 and	 Global	 Health	 Initiative	 (FPGH)	 ซึ่งมี
เจตนารมณ์ที ่จะใช้ประเด็นสาธารณสุขเป็นเครื ่องมือ
ดำเนินนโยบายต่างประเทศ	 ที่ผ่านมา	 ไทยได้ร่วมกับกลุ่ม
FPGH	ในการเสนอข้อมติเรื่อง	 ‘Global	Health	and	Foreign	
Policy’	 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยสามัญ
ครั้งที่	 ๖๕	 และ	 ๖๖	 ในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ	
FPGH	 ครั้งที่	 ๑๑	 และการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่าง
การประชุม	World	Conference	on	Social	Determinants	on	

  เมือ่วนัที ่๘ เมษายน ๒๕๕๔ นายกษติ ภริมย ์อดตี
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ และ
เอกอคัรราชทตูปาตรเิซยี เอสปโินซา กนัเตยาโน รฐัมนตรี
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัเมก็ซโิก เหน็พอ้ง  
ทีจ่ะผลกัดนัความรว่มมอืดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ  
ภมูอิากาศ 
 

๓)	 เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากองค์กร	และ/หรือประเทศต่างๆ	 เช่น	
มูลนิธิ	 Friedrich	 Naumann	 มาถ่ายทอดองค์ความรู้	
ประสบการณ์	และแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศให้องค์กรท้องถ่ินของไทย	
ภายใต้หลักการ	‘ต่างประเทศสูร่ากหญ้าของสังคมไทย’	เป็นต้น		

	
		 ๒.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัด 

กระทรวงการต่างประเทศได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์
ท้ังด้านการทตูและการทหาร	 เพ่ือสนับสนุนประชาคมระหว่าง		
ประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัด	 โดยใน
ส่วนของโจรสลัดโซมาเลีย	 ๑)	 ได้สนับสนุนกองทัพเรือส่ง
หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดออกลาดตระเวนร่วมกับกอง
กำลังผสมนานาชาติ	 (Combined	 Maritime	 Force	 -	 CMF)	
ในบริเวณอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย	 ๒	 ครั้งระหว่าง
วันที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๓	 -	 ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๔	 และ
ระหว่างวันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 -	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๔			
๒)	 เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาโจรสลัดอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การประชุมในกรอบ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 (International	 Maritime	
Organization	 -	 IMO)	และ	๓)	ร่วมมือกับ	 IMO	โดยเฉพาะ
ความร่วมมือทางวิชาการ	 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่างๆ		
เช่น	 Regional	Workshop	 on	 Preparedness	 for	 Response	
to	Hazardous	&	Noxious	 Substances	 (HNS)	 Incidents	 in	
Port	Areas	และ	National	GI	(Global	Initiative)	Thailand	for	
Oil	 Spill	 Response	 and	 Preparedness	 เมื่อเดือนมีนาคม	
๒๕๕๕	 เป็นต้น	 สำหรับปัญหาโจรสลัดในช่องแคบมะละกา	
ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และสิงคโปร์ได้ลาดตระเวนร่วม
ทางทะเลในช่องแคบมะละกา	 (Malacca	Straits	Coordinated	
Patrol	 -	MSCP)	 รวมท้ังจัดกำลังลาดตระเวนร่วมทางอากาศ	
(Eyes	 in	 the	 Sky)	 นอกจากนี้	 ไทยยังมีบทบาทสำคัญใน
องค์การความร่วมมือตาม	Regional	Cooperation	Agreement	
on	Combating	 Piracy	 and	Armed	Robbery	 against	 Ships	
in	 Asia	 (ReCAAP)	 โดยผู้แทนไทย	 (นายพรชัย	 ด่านวิวัฒน์	
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมัสกัต)	ดำรงตำแหน่งประธานสภา
บริหาร	 ReCAAP	 (Chairman	 of	 ReCAAP	 Governing	
Council)	ระหว่างปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔			

	
		 ๒.๑๐ การสนบัสนนุภารกจิรกัษาสนัตภิาพของ  

สหประชาชาติ ไทยได้เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ ของ
สหประชาติในหลายประเทศ	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๔๙๓	 จนถึง

ปัจจุบัน	 ไทยได้เข้าร่วม	 ๒๑	 ภารกิจ	 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
ทหารและตำรวจปฏิบัติงานรักษาสันติภาพ	๔	ภารกิจ	คือ		
๑)	 United	 Nations	 Mission	 in	 Sudan	 (UNMIS)	 ที่กรุง
คาร์ทูม	 ซูดาน	 	 ๒)	 African	 Union-United	 Nations	 Hybrid	
Operation	 in	 Darfur	 (UNAMID)	 ที่ดาร์ฟูร์	 ซูดาน	 โดยกอง
กำลังเฉพาะกิจ	๙๘๐	มีกำลังพล	๘๑๒	นาย	 	๓)	United	
Nations	Integrated	Mission	in	Timor	-	Leste	(UNMIT)	และ	
๔)	 United	 Nations	 Stabilisation	 Mission	 in	 Haiti	
(MINUSTAH)	ที่เฮติ	

		 นอกจากน้ี	 รัฐบาลได้ส่งตำรวจไทยท้ังหญิงและชาย		
เข้าร่วมภารกิจของ	 United	 Nations	 Police	 (UNPOL)	 ใน
ติมอร์	-	เลสเต	ซ่ึงได้รับคำชมเชยในความสามารถและความ		
เป็นมืออาชีพ	 จนได้รับความไว้เน้ือเช่ือใจและเป็นท่ีต้องการ		
ของสหประชาชาติ	 โดยเลขาธิการสหประชาชาติได้แจ้งขอ
ให้รัฐบาลไทยพิจารณาส่งตำรวจหญิงเข้าร่วมภารกิจรักษา		
สันติภาพให้มากขึ้น	 การริเริ่มดังกล่าวของรัฐบาลได้ช่วย
ส่งเสริมบทบาทของสตรีไทย	 และตำรวจหญิงในภารกิจ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ		

	
	 ๒.๑๑ การสง่เสรมิบทบาทเยาวชนในเวทรีะหวา่ง  

ประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนให้เยาวชนไทย		
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญ	เป็น
ครั้งแรกเมื่อปี	 ๒๕๕๐	 และล่าสุด	 ในการประชุมฯ	 สมัยที่	
๖๖	 เมื่อเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๔	 	 นอกจากนี้	 ยังสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในเวที	 Asia	 -	 Europe	
Meeting	 (ASEM)		ผ่านโครงการ	ASEM	Interfaith	Cultural	
Photography	Contest	และการประชุม	ASEM	8	Students’	
Simulation	 Summit	 เป็นต้น	 รวมทั้ง	 ดำเนินกิจกรรม		
คู่ขนานกับโครงการ	 ‘Youth	 Initiative	 at	 UNODC’	 ของ
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	
(United	 Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime	 -	 UNODC)	
ภายใต้ชื่อ	Thai	Youth	Initiative	against	Drugs	เพื่อกระตุ้น
ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นแก้ไขและ		
ต่อต้านยาเสพติด	

	
		 ๒.๑๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามพัฒนาการเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดในบริบทของสหประชาชาติ	 	 โดยเฉพาะ
การเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติการพัฒนาทางเลือก	

  เมือ่วนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๔ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การตา่งประเทศ ในนามของนายกรฐัมนตร ีไดม้อบเงนิ
เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในเวยีดนาม 
  
 



๕๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๕๓กระทรวงการต่างประเทศ 

๔ 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย 

Health	 เม่ือเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๔	 นอกจากน้ีไทยได้ผลักดัน
ให้มีการหารือเร่ืองนโยบายสุขภาพถ้วนหน้า	 (Universal	 Health	
Coverage	-	UHC)	ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	และ
ให้ได้รับการบรรจุในข้อเสนอของกลุ่ม	 G77	 และจีน	 เพ่ือ
บรรจุในเอกสารการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา		
ที่ยั่งยืน	หรือ	Rio+20	ด้วย	

	
		 ๒.๑๖ กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทย

กับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ - ๒๐๑๖ (United 
Nations Partnership Framework: UNPAF 2012 -
2016) กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้ลงนามในเอกสาร
กรอบความร่วมมือกับสำนักงานผูป้ระสานงานสหประชาชาติ		
ประจำประเทศไทย	(UN	Country	Team:	UNCT)	 เมื่อเดือน
เมษายน	 ๒๕๕๔	 ซึ่งระบุแนวทางความร่วมมือที่องค์กร
ต่างๆ	 ของสหประชาชาติจะดำเนินงานร่วมกับประเทศไทย		
ระหว่างปี	ค.ศ.	๒๐๑๒	-	๒๐๑๖	โดยความร่วมมือดังกล่าว		
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ฉบับที่	 ๑๑	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ	 ปัจจุบัน			
อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ	 (UNPAF	Action	Plan)	
ในแต่ละสาขาความร่วมมือ	

	
		 ๒.๑๗ โครงการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์แห่ง

สหประชาชาต ิ(UN Human Settlement Programme 
หรอื UN - Habitat)	ไทยมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับ
ความท้าทายท่ีเกิดจากการขยายตัวของเมือง	 (Urbanization)	
ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ	UN-Habitat	เม่ือเดือนมิถุนายน	๒๕๕๔	
ไทยได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกคณะมนตรีประศาสน์การ	UN	-
Habitat	 เป็นคร้ังแรก	 (วาระปี	ค.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘)	 ซ่ึงจะ
ช่วยให้ไทยสามารถสร้างบทบาท	 มีส่วนร่วม	 และแบ่งปัน
ประสบการณ์เก่ียวกับแผนงานและการดำเนินงานของ	UN	-
Habitat	 รวมถึงสามารถเข้าถึงองค์ความรู	้ การจัดการ	 และ
การดำเนินกิจกรรมในกรอบความร่วมมือของ	 UN	 -	 Habitat	
ได้สะดวกย่ิงข้ึน	

	
		 ๒.๑๘ การจดัการภยัพบิตั ิกระทรวงการต่างประเทศ		

ได้สนับสนุนบทบาทของไทยด้านการจัดการภัยพิบัติโดย	
๑)	 พัฒนากองทุนสึนามิ	 (Multi-Donor	 Voluntary	 Trust	

Fund	 on	 Tsunami	 Early	 Warning	 Arrangements	 in	 the	
Indian	 Ocean	 and	 Southeast	 Asia)	 เพื่อให้ครอบคลุม		
ภัยพิบัติชนิดอ่ืนๆ	 รวมถึงการเพ่ิมภูมิคุ้มกันต่อกาเปล่ียนแปลง		
สภาพอากาศ	 โดยได้เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น	 ESCAP	 Multi-
donor	 Trust	 Fund	 for	 Tsunami,	 Disaster,	 and	 Climate	
Preparedness	 เมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๔	 ทั้งนี้	 ไทยเป็น		
ผู้ร่วมจัดตั้ง	 และบริจาคเงิน	 ๑๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้
กองทุนสึนามิ	 	๒)	สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงาน
ของศูนย์เตรียมรับมือภัยพิบัติในภูมิภาค	อาทิ	ศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	 (Asian	 Disaster	
Preparedness	 Center	 -	 ADPC)	 และระบบเตือนภัยสึนามิ
ล่วงหน้าระดับภมิูภาคเอเชียและแอฟริกา	(Regional	Integrated	
Multi	-	Hazard	Early	Warning	System	for	Africa	and	Asia	-	
RIMES)	

	
		 ๒.๑๙ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

แก่ประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	 ไทยมีนโยบายให้ความ
สำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศ		
ที่ประสบภัยพิบัติ	 ทั ้งในรูปของการบริจาคเงินสดและ
สิ่งของช่วยเหลือ	 (In	 Kind)	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์	 และความชำนาญในด้านที่ไทยมีศักยภาพ
และความพร้อม	เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถรับมือกับ
สถานการณ์	 ทั้งขณะเกิดภัยพิบัติ	 และหลังเกิดภัยพิบัติได้
ดียิ่งขึ้น	 	 ระหว่างปี	๒๕๔๙	 -	๒๕๕๔	 	 ไทยได้บริจาคเงิน
ให้แก่ประเทศที่ประสบภัยพิบัติในภูมิภาคต่างๆ	 มากกว่า	
๕๐	ครั้ง	หรือเฉลี่ย	๑	ครั้งต่อเดือน		ที่ผ่านมา	บทบาทการ
ให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติที่โดดเด่นของไทย	 อาทิ	 ๑)		
กรณีพายุไซโคลนนาร์กิสในพม่าที่ไทยเป็นประเทศแรกที่
ให้ความช่วยเหลือแก่พม่าในด้านต่างๆ	 มากท่ีสุดในอาเซียน			
๒)	 กรณีแผ่นดินไหวในเฮติที่ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เฮติมากที่สุดติดอันดับต้นของโลก	
และ	๓)	กรณีแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่น	 ซ่ึงทุกภาคส่วนของสังคม
ไทยได้ร่วมกันระดมให้ความช่วยเหลือจำนวนมากอย่าง		
ต่อเนื ่อง	 ล่าสุด	 แม้ว่าไทยจะได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยในปี	๒๕๕๔		แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศใน
ภูมิภาคที่ประสบอุทกภัยเช่นกัน	    

		
		



๕๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๕๕กระทรวงการต่างประเทศ 







  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนกรณเีกดิเหตกุารณร์ะเบดิทีก่รงุเทพฯ เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ 

  เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ ปลดักระทรวงการตา่งประเทศบรรยายสรปุแกค่ณะทตูานทุตูและผูแ้ทนองคก์ารระหวา่งประเทศ เกีย่วกบั
การทีป่ระเทศตา่งๆ ออกประกาศคำแนะนำเตอืนการเดนิทางตอ่ประเทศไทย กรณคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะเกดิเหตกุอ่การรา้ยในไทย 

		 แม้ว่าปี	 ๒๕๕๔	 เป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองลดน้อยลง	 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วง	 ๒	 -	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากสถานการณ์ทางการ
เมืองภายในประเทศมีพัฒนาการดีขึ้นโดยเฉพาะภายหลัง
การเลือกตั้งเมื่อวันที่	 ๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๔	 ซึ่งส่งผลให้
ต่างประเทศมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นตามลำดับ	 แต่
กระทรวงการต่างประเทศก็มิได้น่ิงนอนใจท่ีจะส่งเสริมภาพลักษณ์		
ที่ดี	 และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตา
ของประชาคมระหว่างประเทศ	 เพราะตระหนักดีว่า	 การส่งเสริม		
ภาพลักษณ์และการเรียกคืนความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลา	และดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง	

		
๑.  การชี้แจงทำความเข้าใจ และดำเนินงาน  

  เชงิรกุเพือ่เสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องไทย 

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเกี ่ยวกับ
เรื่องนี้อย่างแข็งขันทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	 สำหรับการดำเนิน
งานเชิงรุก	 คือการใช้ทุกโอกาสในการฟื้นฟูความเชื่อมั่น	
ชี้แจงและแก้ไขประเด็นที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ไทยอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในระดับการเมือง	 และระดับ
ข้าราชการประจำ	 ซึ่งที่ผ่านมา	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 และรัฐมนตรีอื่นๆ	 ได้ใช้
ทุกโอกาสในการพบปะกับบุคคลสำคัญในภาครัฐ	 เอกชน	
และสื่อมวลชนต่างประเทศ	 เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความ
มั่นใจเกี ่ยวกับสถานการณ์ทางเมืองและเศรษฐกิจไทย		
การดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่น
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีตัวอย่างเช่น	 ๑)	 จัดจ้างนิตยสาร	

Newsweek	 ให้จัดทำบทความเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อ		
ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม		
พรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 ๒)	 จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์(Press	 Kit)	 ชุด	 ‘Experience	 Thailand’	 เป็น
ภาษาต่างๆ	 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	
และสังคม	 รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศ		
จากสถานการณ์อุทกภัย	 การลงทุน	 การท่องเที่ยว	 และ
การต่างประเทศ	๓)	จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับประเทศไทย	
www.thailandtoday.org)	 เป็นภาษาอังกฤษ	 เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างรอบด้าน		๔)	จัดกิจกรรม	
‘Road	 Show’	 นำโดยนายกรัฐมนตรี	 รองนายกรัฐมนตรี	
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 และการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยต่อกลุ ่มเป้าหมายใน		
ต่างประเทศ	 และ	 ๕)	 การส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
สร้างภาพลักษณ์ไทยในต่างประเทศผ่านการศึกษา	 โดย
สนับสนุนโครงการวิชาการด้านไทยศึกษา	 (Thai	 Studies)	
รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาที่สนใจประเทศไทย	 (Thai	
Clubs)	ในมหาวิทยาลัยสำคัญทั่วโลก	และใช้เครื่องมือด้าน
การทูตเชิงวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะ	 ซึ่งดำเนินการ		
อยู่อย่างต่อเนื่อง	

		 สำหรับการดำเนินงานเชิงรับ	 กระทรวงการต่างประเทศ		
ได้ติดตามประมวลท่าทีประเทศต่างๆ	 ภาคเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศ	 	 การรายงานข่าวจากสำนักข่าว
ต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย	และการออกประกาศคำ
แนะนำการเดินทาง	 (Travel	Advisory)	ของรัฐบาลต่างประเทศ	
เพื่อรายงานให้รัฐบาลและสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งดำเนินการชี้แจงและ

การเสริมสร้าง  
ภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทย ๔ 



๕๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๕๗กระทรวงการต่างประเทศ 

  กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการนำคณะทูตานุทูต  
ต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเดินทางไปศึกษา  
ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษาการ
พัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร และสถานที่สำคัญในจังหวัด
นครพนม มุกดาหาร และอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ 
กนัยายน และ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ เพือ่เปน็การเฉลมิพระเกยีรต ิ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินการ
ของรัฐบาลไทย	 ท้ังในรปูแบบของการบรรยายสรุป	 การหารือ	
การแถลงข่าว		การออกข่าวสารนิเทศ	และการมีหนังสือช้ีแจง	
เพื่อขอความร่วมมือรัฐบาลต่างประเทศปรับข้อความใน
ประกาศคำแนะนำฯ	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริง	
อาทิ	ช่วงท่ีเกิดเหตุอุทกภัยเม่ือช่วงไตรมาส	๔	ของปี	๒๕๕๔	
 

๒.  การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  

  สถาบันหลักของชาติ  

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตามนโยบาย		
รัฐบาล	ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต	คณะผู้แทนถาวรไทย	
และสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก	 ดำเนินโครงการและกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์		
มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	 โดยเน้นการจัดโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในหมู่
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	โดยมีตัวอย่างที่สำคัญ	ดังนี้		

		 โครงการและกจิกรรมเพือ่เขา้รว่มเฉลมิพระเกยีรต ิ 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔	 	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนิน
โครงการและกิจกรรม	เพ่ือเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	
๑๑	 โครงการ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้าน
พระพุทธศาสนากับต่างประเทศ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	
โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับอัตลักษณ์ของไทย	 	 โครงการเทวะวงศ์วโรปการ		
วิชาการ	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
โครงการคอนเสิร์ตมหากุศลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	
๕	ธันวาคม	๒๕๕๔		โครงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กเฉลิม
พระเกียรติฯ	 และโครงการชุมชนไทยร่วมแปลคำบรรยาย
และเผยแพร่ภาพยนตร์	‘พุทธศาสดา’	เป็นภาษาอิตาเลียน	
เป็นต้น	

		 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้จัดทำ
บทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	
(Supplement)	 เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์	 และ/หรือ
นิตยสารท้องถิ่น	 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ	 และเผยแพร่

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่
ประจักษ์ในวงกว้าง	และยังได้ประสานงานเพ่ือจัดทำบทความ		
พิเศษเรื่อง	 ‘Thailand:	 Record	 of	 Resilience’	 เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร	Newsweek	ด้วย	

		 โครงการเผยแพร่หนังสือ King Bhumibol 
Adulyadej: A Life’s Work	 กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่หนังสือ	King	Bhumibol	Adulyadej:	
A	Life’s	Work	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อและสาธารณชน
ต่างประเทศ	 รวมทั้งชุมชนไทยในต่างประเทศได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย		

		 โครงการนำคณะทตูตา่งประเทศเยีย่มชมโครงการ  
พระราชดำริ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและประชาสัมพันธ์โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 ให้เป็นที่รู้จักอย่างถ่องแท้ถึง
พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม-
ราชินีนาถ	รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีมีต่อประเทศ	รวมท้ัง		
เพื่อให้คณะทูตต่างประเทศได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในด้านต่างๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะ		
อย่างย่ิงได้เห็นสภาพท่ีแท้จริงของการนำแนวคิดและทฤษฎี		
ไปปรับใช้จนกลายเป็นแนวการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงได้	

		 การดำเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 โครงการ
เชิญผู้แทนชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
เยือนประเทศไทย	 เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ		
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์		
นอกจากนี้	 ในทุกกรณีที่มีการตรวจพบการรายงานข่าว
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์บนพื้นฐานที่คลาดเคลื่อน		
โดยสื่อต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือ
ตอบโต้/ชี้แจงในทุกกรณี	 รวมทั้งเวียนแนวทางชี้แจงให้
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยใน
ต่างประเทศพิจารณาใช้ประโยชน์ในการตอบโต้และ
ชี้แจงด้วย	   		

	



๕๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๕๙กระทรวงการต่างประเทศ 

๕ 
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  การดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างภาพลักษณ์  
และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย อาทิ โครงการเผยแพร่
หนังสือ King Bhumibol Adulyadej : A Life’s Work   
และการตพีมิพบ์ทความเกีย่วกบัประเทศไทยในนิตยสาร  
ต่างประเทศ 

 



๖๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๖๑กระทรวงการต่างประเทศ 



ช่ืนชมแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย	 และพัฒนาการ
ในเชิงบวกในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พร้อมท้ังออกแถลงข่าว		
ร่วมที่มีสาระสร้างสรรค์	 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้สั่ง
การให้สถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศ
สมาชิก	 OIC	 ใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการช้ีแจงและโน้มน้าว
ให้ประเทศเจ้าภาพเข้าใจถึงพัฒนาการที่สร้างสรรค์ของ
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	

		 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ด้านมิติต่างประเทศต่อปัญหาจังหวัดชายแดน		
ภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๗	 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
การดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในมิติด้าน
การต่างประเทศของประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๗	 ที่
จัดทำโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นแนว
นโยบายหลักของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของรัฐบาลในภาพรวม				

	
๓.  การดำเนินการในกรอบสหประชาชาติ  

  และการดำเนินการต่อองค์กรพัฒนา  

  เอกชน (Non - Governmental   

  Organization - NGO)   

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงและให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ
องค์การสหประชาชาติ	 (United	Nations	 -	UN)	 โดยเฉพาะ
การให้ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง	 	ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมุมมองของประชาคมระหว่างประเทศ		
ต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 อาทิ	 รายงาน
ของผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเด็ก
ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ	 หรือรายงานสถานการณ์		
สิทธิมนุษยชนของไทย	 ภายใต้กลไก	 Universal	 Periodic	
Review	 (UPR)	 ของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	
(United	 Nations	 High	 Commissioner	 for	 Refugees	 -	
UNHRC)	 กระทรวงการต่างประเทศตระหนักดีถึงบทบาท
ของ	 NGOs	 ในการให้ข้อมูลต่อประชาคมระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	จึง
ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ	 NGOs	 ทั้งในและ
ต่างประเทศ	 โดยเปิดกว้างที่จะส่งเสริมความร่วมมือและ

  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ สถานกงสลุใหญ ่  
ณ เมอืงเจดดาห ์ใหก้ารตอ้นรบัและอำนวยความสะดวก  
ผูแ้สวงบญุชาวไทยทีเ่ดนิทางถงึสนามบนิฮจัย ์  
เมอืงเจดดาห์ 
 

 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้แทนสื่อมวลชน
ประเทศมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการ ‘เชิญสื่อมวลชน
ประเทศมุสลิมเยือนไทย’ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

	กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินการของ
รัฐบาล	 ซึ่งได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ‘เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา’	 เป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี	 และตามยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 (จชต.)	 โดยใช้วิถีทางการทูตเพื่อให้		
ต่างประเทศเข้าใจ	 สนับสนุน	 และให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา	 และมิให้กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ	
พร้อมทั้งย้ำความชอบธรรมของรัฐบาลที่จะจัดการประเด็น
ดังกล่าว	 ซ่ึงเป็นเร่ืองภายในประเทศ	 	 มิใช่เป็นความขัดแย้ง		
ทางศาสนา	 และมิได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล		
กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินมาตรการทั้งเชิงรุก	
และเชิงรับในทุกๆ	บริบทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้					

 

๑.  การประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูล  

  ที่ถูกต้อง  

		 กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจในการชี้แจง		
ข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมลูท่ีถกูต้องต่อประชาคมระหว่าง
ประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศโลกมุสลิม	 กรณีที่ปรากฏ
รายงานข่าว	 หรือบทวิจารณ์ท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับสถานการณ์		
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 หรือเหตุการณ์ความไม่สงบที่
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ	โดยใช้ข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทตู	
และสถานกงสุลใหญ่ท่ัวโลกช้ีแจงข้อมลูและทำความเข้าใจ		
กับประเทศเจ้าบ้านอีกทางหนึ่งด้วย	 นอกจากนี้	 ได้เชิญ
สื่อมวลชนมุสลิมเยือนไทยเพื่อรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ	
เกี่ยวกับประเทศไทย	 โดยเฉพาะนโยบายการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบของรัฐบาลไทย	และนำคณะทตูเยือน	๓	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรับทราบสถานการณ์		
ที่แท้จริงและพัฒนาการสำคัญเกี่ยวกับความพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่	 ผู้นำศาสนา	 และผู้นำ
ชุมชน	 ในขณะเดียวกัน	 ก็อธิบายให้ประชาชนท้องถิ่น
ทราบท่าทีของนานาประเทศที่ต้องการให้สถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับสู่ความสงบเรียบร้อย	

	
๒.  การดำเนินการในกรอบองค์การความ  

  ร่วมมืออิสลาม (Organization of   

  Islamic Cooperation – OIC) และการ  

  มีปฏิสัมพันธ์กับโลกมุสลิม  

		 กระทรวงการต่างประเทศมีปฏิสัมพันธ์กับสำนัก
เลขาธิการ	 OIC	 อย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อแจ้งพัฒนาการของ
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และความคืบหน้า
การดำเนินการของรัฐบาลไทยเป็นระยะๆ	 	 ตลอดจนกระชับ		
ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก	 OIC	 โดยได้เข้าร่วม
กิจกรรมและการประชุมของ	 OIC	 ในฐานะผู้สังเกตการณ์
มาโดยตลอด	 และให้ความร่วมมือด้านต่างๆ	 เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสำคัญท่ีไทยมีให้ต่อ	 OIC	 การดำเนินการดังกล่าว		
ได้ส่งผลให้ไทยประสบความสำเร็จในการยับยั ้งมิให้ที ่
ประชุม	 OIC	 ที่ผ่านมา	 รับรองร่างมติเฉพาะเกี่ยวกับกรณี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย	 โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม	
๒๕๕๕	คณะผู้แทนระดับสูงของ	OIC	ได้เดินทางเยือนไทย
เพื่อติดตามและรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย	และได้พบหารือกับรัฐมนตรี		
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	
ส่วนราชการ	 และชุมชนท้องถิ่นที่สำคัญในพื้นที่	 โดยได้

การสร้างความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๕ 



๖๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๖๓กระทรวงการต่างประเทศ 

  เมือ่วนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๕๔ รศ.ดร. อสิมาแอ อาล ีหวัหนา้คณะผูแ้ทนฮจัยท์างการไทย ไดเ้ขา้เยีย่มรฐัมนตรวีา่การกระทรวง  
การตา่งประเทศเพือ่หารอืเกีย่วกบัการเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยข์องชาวไทย ในเทศกาลฮจัย์ 
 

  ระหวา่งวนัที ่๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เอกอคัรราชทตูซาเยด คสัเซม เอลมาสร ีทีป่รกึษาและผูแ้ทนพเิศษของเลขาธกิาร
องคก์ารความรว่มมอือสิลาม (Organisation of Islamic Cooperation - OIC) ไดน้ำคณะผูแ้ทนระดบัสงูของ OIC เดนิทางเยอืนประเทศไทย 
เพือ่รบัทราบแนวทางการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย ตามคำเชญิของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

 

หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์กับทุกองค์กร	
รวมทั้งสนับสนุนให้	 NGOs	 ได้มีความเข้าใจและได้รับ
ข้อมลูทางบวกเก่ียวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เพื่อให้เกิดมุมมองที่สมดุล	 นอกจากนี้	 ได้จัดอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นประจำทุกปี	 โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี	 	 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน	

	
๔.  การดำเนินการด้านกิจการฮัจย ์

		 กระทรวงการต่างประเทศตระหนักว่า	 ผู้แสวงบุญ
ส่วนใหญ่	 มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงให้
ความสำคัญกับการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหา	 และ
อำนวยความสะดวกแก่ผูแ้สวงบุญ	 เพ่ือช่วยสร้างเสริมความ
เชื่อมั่นระหว่างภาครัฐกับประชาชน	 โดยแต่งตั้งกงสุลฝ่าย
กิจการฮัจย์ในซาอุดีอาระเบีย	 	 อำนวยความสะดวกในการ
ออกหนังสือเดินทางฮัจย์แก่ประชาชนในพื ้นที ่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 และทำหน้าที่ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย	 โดยเฉพาะการประสานงาน
กับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย	 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	 และร่วม
เจรจาในการเตรียมการฮัจญ์กับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย	เป็นต้น		

	
๕.  การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา  

  ไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

		 ปัจจุบัน	มีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยูใ่นต่างประเทศ		
ประมาณ	 ๔,๐๐๐	 -	 ๕,๐๐๐	 คน	 ส่วนใหญ่เป็น		
นักศึกษาจากพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไป
ศึกษาวิชาด้านศาสนาอิสลามหรือวิชาที ่เกี ่ยวข้องกับ
ศาสนา	 ได้แก่	 อียิปต์ประมาณ	 ๒,๐๐๐	 คน	 มาเลเซีย	

ประมาณ	 ๑,๐๐๐	 คน	 อินโดนีเซีย	 ประมาณ	 ๕๐๐	 คน	
ปากีสถาน	ประมาณ	๒๕๐	คน	ซดูาน	ประมาณ	๑๕๐	คน	
ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในประเทศในภูมิภาคตะวันออก		
กลางและแอฟริกา	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนิน
โครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศ	 โดยได้จัดสรรงบประมาณอย่าง
ต่อเนื ่องให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ต่างๆ	 ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศที่มีนักศึกษาไทย
มุสลิมศึกษาอยู่	 ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษา	
ดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา	รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคี
ในกลุ ่มนักศึกษา	 สำหรับปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	
กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนการดำเนินโครงการ		
ต่างๆ	 เกือบ	 ๗๐	 โครงการ	 คิดเป็นจำนวนเงิน	 ๔๙.๗			
ล้านบาท	 เช่น	 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทย
ในอิหร่านในการเรียนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และภาษา
อังกฤษ	 โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ราคาถูกเชิง
สารคดีเก่ียวกับวิถีชีวิตมุสลิมในไทย	 เน้นเร่ืองการสร้างสรรค์		
สังคมเพื่อความรักสามัคคีของคนต่างศาสนา	 โครงการ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 โครงการสนับสุนนการพัฒนาวิชาชีพแก่
นักศึกษาไทยในโมร็อกโก	 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาวิชาการแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์และซูดานเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม	 โครงการนำคณะสงฆ์ไทยเดินทางไป
เยือนอียิปต์	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา	
และโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
ทัศนคติเชิงบวกต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ประชาคมรัฐตรังกานแูละกลันตัน	 โดยการเยือนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และส่วนอ่ืนๆ	ของไทย	เป็นต้น	    

		
	
	
	



๖๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๖๕กระทรวงการต่างประเทศ 

๖ 
การทูตสาธารณะเพื่อประชาชน 

  นักศึกษามุสลิม และเยาวชนชาวพุทธและคริสต์ ที่เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ 

 

  เมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๔ ดาโตะ๊ ฮญัจ ีอสิเมล ์อนิซามาห ์รองเลขาธกิารฝา่ยบรหิารสำนกังานมขุมนตรขีองรฐักลนัตนั และ
คณะผูน้ำศาสนา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และสือ่มวลชนจากรฐักลนัตงั ประเทศมาเลเซยี เขา้เยีย่มคารวะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง  
การตา่งประเทศในโอกาสเยอืนประเทศไทย ตามโครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาทศันคตเิชงิบวกตอ่การแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 



๖๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๖๗กระทรวงการต่างประเทศ 

๑.  การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย  

  ในต่างประเทศ 

		 ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศหรือมีถิ่น
พำนักในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก	 อีกทั้งมี
แรงงานไทยนับแสนคนทำงานในประเทศต่างๆ	 	 กระทรวง
การต่างประเทศ	 จึงมีภารกิจสำคัญในการให้คุ้มครองดูแล
คนไทยท่ีพำนักอยูใ่นต่างประเทศ	และท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว		
ในต่างประเทศ	 รวมแล้วกว่า	 ๓.๒	 ล้านคน	 ซึ่งคนไทยที่		
ตกทุกข์ในต่างประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานไทย	
เหยื่อการค้ามนุษย์	และลูกเรือประมง			

		 ปี	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยจำนวน	 ๓,๔๑๑	 คน	 ประกอบด้วยการ
ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากทั่วไป	จำนวน	๑,๖๒๔	คน		
แรงงานไทย	จำนวน	๓๓	คน	ชาวประมง	จำนวน	๑๒๖		คน	
และเหย่ือค้ามนุษย์	(หลอกไปค้าประเวณี)	จำนวน	๑๑๒		คน	
ช่วยเหลือการเสียชีวิตในต่างประเทศ	 จำนวน	 ๒๗	 คน	
และติดตามเงินพึงได้และประโยชน์อื่นๆ	จำนวน		๖๙		คน	
เป็นต้น	 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า	 จำนวนคนไทยที่ประสบ
ปัญหาได้ลดน้อยลงตามลำดับ	 เหลือไม่ถึงหนึ่งพันคนใน
ช่วงไตรมาสแรกของปี	๒๕๕๕		ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
คนไทยไม่ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศ	
วัฒนธรรม	สภาพสังคม	และปัญหาที่ตนอาจจะประสบใน
ต่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินมาตรการ		
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่ม
คนไทยดังกล่าว	ได้แก่			

		 ๑)	 โครงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	 สำหรับ
แรงงานไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ	 โดยเน้นจังหวัดที่

การทูตสาธารณะ  
เพื่อประชาชน ๖ 

มีคนไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก	
อาทิ	โครงการอบรมป้องกันภัยคนไทยก่อนทางไปต่างแดน	
และโครงการเสริมทักษะแรงงานอีสาน	

		 ๒)	การประชาสัมพันธ์เตือนภัยผ่านส่ือมวลชนแขนง		
ต่างๆ	ได้แก่	นิตยสาร	‘คู่สร้างคู่สม’	หนังสือพิมพ์	รายการ
โทรทัศน์	วิทยุ	และเคเบิ้ลทีวี		

		 ๓)	การจัดบรรยายให้ความรู้ตามสถานที่ราชการ	
สถาบันการศึกษา	 และภูมิภาคต่างๆ	 ในประเด็นที ่
เกี่ยวข้องกับคนไทยในพื้นที่อย่างแท้จริง	 เช่น	โครงการเวที
ชุมชน	 ‘เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างไรให้ปลอดภัย
จากการค้ามนุษย์’	 ในภาคเหนือ	 และการให้ความรู้แก่		
ผูป้กครองและนักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับ	 ‘Work	 and	 Travel	
Visa’	เป็นต้น	

		 ๔)	การบรูณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	
เอกชน	และสถาบันการศึกษา	เพ่ือสร้างพันธมิตร	แลกเปล่ียน		
ประสบการณ์	 ประสานข้อมูล	 และสร้างยุทธศาสตร์การ		
แก้ปัญหาต่างๆ	 เพื่อให้การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ		

	
๒.  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อ       

  ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออพยพ   

  คนไทยออกจากประเทศที่มีสถานการณ์  

  ความไม่สงบ และ/หรือประสบภัยพิบัติ  

		 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง	 และแอฟริกา	 และภัยพิบัติใน		
ต่างประเทศ		ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่	สวัสดิภาพ	
และความปลอดภัยของคนไทยในประเทศเหล่านั้น	 ซึ่ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนาม  
ในบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือในการจัดทำบัตรประชาชนให้คนสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ตามนโยบาย  
การทูตเพื่อประชาชน 

 



๖๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๖๙กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศมิได้นิ่งนอนใจ	 	 หากแต่ได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้นอย่างทันท่วงที	 เพื่อประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 โดยหากเหตุการณ์มีความเส่ียงสงู	
ก็ไม่รีรอที่จะดำเนินการอพยพคนไทยกลับสู่ประเทศอย่าง
รวดเร็ว				

  ลิเบีย	เมื ่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการ
เมืองในลิเบีย	ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๔		รัฐบาล
ได้ตัดสินใจอพยพคนไทยออกจากลิเบีย	 การอพยพครั้งนี้
ถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย	 และมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ	 เนื่องจากเกี่ยวพันกับ
ชีวิต	และความปลอดภัยของคนไทยที่ทำงานและอาศัยอยู่
ในลิเบียมากกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คนในขณะนั้น	 ในการนี้	
กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินมาตรการต่างๆ	 โดยใน
ประเทศได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานและผูป้ระกอบการจัดต้ัง	
‘ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย’	 ที่กระทรวง
การต่างประเทศ	 	 และในต่างประเทศ	 ได้จัดตั้งศูนย์ต่างๆ	
ในประเทศใกล้เคียงลิเบียรวม	๕	แห่ง	กล่าวคือ	ที่ประเทศ
ตูนิเซีย	๓	 แห่ง	 (ศูนย์ตูนิส	 ฮามาเมด	 และซาร์ซิส)	 อียิปต์	
๑	 แห่ง	 (ศูนย์ซารูม)	 และมอลตา	 ๑	 แห่ง	 (ศูนย์มอลตา)	
รวมท้ังได้ส่ังการให้สถานเอกอัครราชทตู	และสถานกงสุลใหญ่	
ทั่วโลก	 เตรียมพร้อม	 ประสาน	 และอำนวยความสะดวก	
เพื่อให้คนไทยได้กลับประเทศอย่างปลอดภัย			

		 สำหรับวิธีการอพยพ	 กระทรวงการต่างประเทศใช้
ทั้ง	 ๓	 ช่องทางคือ	 ๑)	 ทางบกเพื่อช่วยเหลือคนไทยออก
จากลิเบียเข้าสู่ตูนิเซียและอียิปต์	๒)	ทางน้ำ	โดยกระทรวง
การต่างประเทศได้เช่าเรือขนาดใหญ่บรรจุคนได้เกือบสองพัน
คนจากอิตาลี	 จำนวน	 ๒	 เที่ยว	 เพื่ออพยพคนไทยกว่า		
สามพันคนออกจากกรุงตริโปลีของลิเบีย	ไปพักพิงชั่วคราว
ในตนีูเซีย	 แล้วเช่าเหมาเคร่ืองบินไปส่งท่ีเมืองดไูบ	 ประเทศ		
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 เพื่อเดินทางต่อโดยเครื่องบินของ
สายการบินไทยกลับประเทศ	 และ	 ๓)	 ทางอากาศ	 โดย
กระทรวงการต่างประเทศ	 และศูนย์ตูนิสจัดหาเครื่องบิน
การบินไทยและสายการบินต่างชาติทั้งหมด	 ๒๓	 เที่ยวบิน	
นำคนไทยออกจากลิเบียโดยบินแวะผ่านกรุงโรม	 กรุงเอเธนส์	
และเมืองดูไบ		

		 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยังได้ประสาน
กับมิตรประเทศ	 และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ	 เพื่อ
ช่วยเหลือรับ	 /	 ส่งแรงงานไทยที่อพยพออกจากลิเบีย	 และ

นำสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือคนไทยด้วยแม้ว่าการอพยพ
ช่วยเหลือคนไทยจำนวนมากครั้งนี้	 จะเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก	 แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง	 	 สามารถ
นำคนไทยกว่าหมื่นคนกลับสู่ประเทศได้อย่างปลอดภัย
ทั้งหมด	 โดยเหลืออยู่ในลิเบียเพียง	 ๗๐	 กว่าคน	 ซึ่ง		
ส่วนใหญ่เป็นคนไทย	 ซ่ึงแต่งงานกับชาวต่างชาติท่ีต้องการ		
อาศัยอยู่ในลิเบียต่อไป	 ภาคส่วนต่างๆ	 ได้ให้ความสนใจ
และยอมรับการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ		
ในครั้งนี้	 ดังเห็นได้จากรายการ	 ‘คนค้นฅน’	 ที่ออกอากาศ
เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่กระทรวงการ		
ต่างประเทศ	 และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที ่ได้อุทิศตน			
เพื่อช่วยเหลืออพยพพี่น้องชาวไทยกลับประเทศไทย	

  ญี่ปุ่น	 เมื่อทราบข่าวญี่ปุ่นประสบเหตุแผ่นดินไหว
และสึนามิในวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการ		
ต่างประเทศได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๔	เพื่อหารือ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่คนไทยในญี่ปุ่น
และประเทศญ่ีปุ่น	 และเปิดศนูย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ต้ังแต่วันท่ี	
๑๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 ในขณะเดียวกัน	 สถานเอกอัครราชทตู	
ณ	กรุงโตเกียวได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ	๒๔	ชั่วโมง	เพื่อให้
ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยจากพื้นที่เสียหายและ
พ้ืนท่ีเส่ียงภัยไปยังสถานท่ีปลอดภัย	 หรือกลับประเทศไทย	
โดยสายการบินพาณิชย์	และเครื่องบิน	C	130	ของกองทัพ
อากาศ	 รวมท้ังช่วยค้นหาและติดต่อคนไทยตามท่ีญาติร้องขอ	
ทำให้สามารถติดตามคนไทยในญ่ีปุ่น	 จำนวน	๔๑๒	 รายใน
ช่วงสองวันแรกหลังเกิดอุบัติภัย		

		 นอกจากนี้	 ได้จัดทีมจิตแพทย์จากประเทศไทยไป
ให้คำปรึกษาและดูแลจิตใจคนไทยในญี่ปุ ่นและจัดส่ง
สิ่งของบรรเทาทุกข์ให้คนไทยในเขตภัยพิบัติ	 รวมทั้งส่ง		
นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ไปตรวจวัดกัมมันตรังสีในอากาศในพื้นที่เสียหายที่มีคน
ไทยอาศัยอยู่			

		 การให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ญ่ีปุ่นอย่างทันท่วงที	
และการที่ทุกภาคส่วนของไทยได้แสดงความเห็นอกเห็นใจ		
ญี่ปุ่นในช่วงที่เผชิญความยากลำบาก	 โดยร่วมระดมเงิน
บริจาค	 และสิ่งของช่วยเหลือจำนวนมาก	 ทำให้ประชาชน		
ญี่ปุ่นเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย	 ซึ่งจะเป็นปัจจัย
เสริมที่ช่วยกระชับ	 และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทย

  เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในลเิบยีชว่งตน้ป ี๒๕๕๔ กระทรวงการตา่งประเทศ  
สามารถช่วยเหลืออพยพคนไทยกว่าหมื่นคน
กลับสู่ประเทศได้อย่างปลอดภัย โดยใช้เส้นทาง
อพยพทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ   
โดยเฉพาะการเช่าเรือขนาดใหญ่บรรจุคนได้
เกือบสองพันคนเพื่ออพยพคนไทย 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปจังหวัดอิบารากิ   
เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ 



๗๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๗๑กระทรวงการต่างประเทศ 

กับญี่ปุ่นในทุกมิติ	 	 ดังสะท้อนจากการที่ญี่ปุ่นได้ให้ความ
ช่วยเหลือจำนวนมากแก่ไทยกรณีประสบปัญหาอุทกภัยปี	
๒๕๕๔	 โดยฝ่ายญี่ปุ่นประกาศอย่างชัดเจนว่า	 เป็นการ
ตอบแทนที่ไทยเคยช่วยญี่ปุ่นไว้		

		 บาห์เรน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน	 เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์	
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงมานามา	 สำหรับ
เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคนไทย	 กรณี
เหตุการณ์ความไม่สงบในบาห์เรนลุกลามจนเกิดความ
รุนแรง	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 โดยได้ติดตาม
และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 และดำเนินภารกิจ
ประสานการให้ความช่วยคนไทยที่อยู่ในประเทศบาห์เรน	
และประเมินผลกระทบต่อคนไทยในบาห์เรน		

		 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและข้อสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ถูกต้อง	
และจัดทำประกาศคำเตือนท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ	 แก่คนไทย		
ในบาห์เรน	 และสาธารณชนไทยผ่านช่องทางการสื่อสาร		
ที่หลากหลาย	 อาทิ	 โทรศัพท์	 อีเมล์	 สารสนเทศ	 เว็บไซต์	
และผูแ้ทนคนไทยประจำเขต/กลุ่มต่างๆ	ในบาห์เรน	เป็นต้น		

		 แม้เหตุการณ์ความไม่สงบในบาห์เรนจะไม่ลุกลาม
จนเป็นเหตุให้ต้องช่วยเหลือ	 หรืออพยพคนไทยกลับประเทศ		
ก็ตาม	แต่มาตรการเชิงรุกต่างๆ	ที่ได้ดำเนินการ	อาทิ	การ
จัดทำ	ปรับปรุง	และซักซ้อมแผนอพยพร่วมกับผูแ้ทนคนไทย		
ในบาห์เรน	 ทำให้คนไทยสามารถอาศัยอยู่ในบาห์เรน
ระหว่างช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างปลอดภัย	
มีความมั่นใจในมาตรการเตรียมพร้อมของทางราชการ	
รวมทั้งมีความตื่นตัว	 (Alert)	 แต่ไม่ตื่นตระหนก	 (Panic)			
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	

	
๓.  การดูแลผู้แสวงบุญชาวไทย     

		 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งฝ่ายกงสุลกิจการ
ฮัจย์เพิ่มเติมที่เมืองเมกกะและมาดีนะห์นอกเหนือจาก
เมืองเจดดาห์	 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญฮัจย์		
พร้อมทั้งประสานงานการจัดชุดแพทย์ไปให้บริการรักษา
พยาบาลผู้จาริกแสวงบุญที่วัดไทยในเมืองกุสินารา	อินเดีย	
และวัดไทยลุมพินี	 สวนลุมพินี	 เนปาล	 รวมทั้งประสาน
กระทรวงสาธารณสุขของไทยเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้
ในการขยายโครงการจัดส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังวัด

ไทยพุทธคยา	อินเดีย		
 

๔.  การให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนและ  

  การเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ   

  นโยบาย และบทบาทหน้าที่ของกระทรวง  

  การต่างประเทศให้กับสาธารณชน  

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงระบบการให้
บริการหนังสือเดินทาง	 โดยเพิ่มช่องบริการให้มากยิ่งขึ้น		
เพ่ิมและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	
จัดทำระบบเชื ่อมโยงข้อมูลหนังสือเดินทางกับประวัติ
บุคคลต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศ	 พัฒนารูปแบบ
และการผลิตหนังสือเดินทาง	 รวมท้ังนำเทคโนโลยีสารสนเทศ		
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการทำหนังสือ		
เดินทางที่ทันสมัย	 รวดเร็ว	 และป้องกันการปลอมแปลง	
ได้แก่	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-Passport)	

		 การเปดิใหบ้รกิารรบัรองเอกสารในสว่นภมูภิาค 
ปัจจุบัน	 กระทรวงการต่างประเทศ	 มีสำนักงานหนังสือ		
เดินทางในต่างจังหวัดทั้งหมด	 ๑๒	 แห่ง	 ได้แก่	 ยะลา	
สงขลา	 เชียงใหม่	 สุราษฎร์ธานี	 อุบลราชธานี	 อุดรธานี
นครราชสีมา	พิษณุโลก	ขอนแก่น	ภูเก็ต	นครสวรรค์	และ
จันทบุรี	 โดยให้บริการด้านกงสุลภายในจังหวัด	 รวมทั้งให้
บริการแก่ประชาชนที่มาจากจังหวัดต่างๆ	 	 ซึ่งครอบคลุม
การรับคำร้องในการจัดทำหนังสือเดินทาง	การจัดทำหนังสือ		
เดินทาง	 งานนิติกรณ์	 การให้บริการกงสุลสัญจร	 และการ
คุ้มครองดูแลคนไทย	

		 นอกจากน้ี	ได้จัดโครงการหนงัสอืเดนิทางสญัจรข้ึน	
เพื ่อจัดหน่วยบริการเคลื ่อนที ่ออกให้บริการทำหนังสือ		
เดินทางแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ ่งอาจไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเข้ามารับบริการจัดทำหนังสือเดินทาง
ในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานสาขาในภูมิภาค	 ทั้งนี้	
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการจากภาครัฐ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

		 โครงการบวัแกว้สญัจรพบประชาชน	 โดยการนำ		
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปรับฟัง
ความคิดเห็นและดูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนใน
จังหวัดตามแนวชายแดน	 เพื่อส่งเสริมให้นโยบายการ		
ต่างประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง	 และสอดคล้อง		

  ในชว่งสถานการณค์วามไมส่งบจากการชมุนมุประทว้งทางการเมอืงในอยีปิต ์กระทรวงการตา่งประเทศสามารถอพยพคนไทยจำนวน
เกอืบสองพนัคนออกจากประเทศอยีปิตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัเทีย่วบนิพเิศษ ๘ เทีย่วบนิไปรบัคนไทยดงักลา่ว                   
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กับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนมี		
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้าน		
ต่างๆ	ของรัฐบาล	และเพ่ือให้ประชาชนตระหนักว่านโยบาย		
ต่างประเทศเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกี่ยวข้องกับปากท้อง
และการดำรงชีวิต	 ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา			
มีประชาชนและข้าราชการในพ้ืนท่ีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก	
ทำให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	
ความต้องการและปัญหาจากประชาชนในพื้นที่บริเวณ
ชายแดน	 แล้วนำมาเป็นข้อมลูประกอบการดำเนินนโยบาย		
กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา	 และหารือกับผู้นำประเทศ
เพื่อนบ้าน	

		 โครงการเทวะวงศ์สัญจร	 เป็นการจัดสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่ความรู ้ด้านการทูตและการต่างประเทศให้กับ
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค	อาทิ	 แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	 และการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่	

		 โครงการอาเซยีนสญัจร	 เน้นการเสริมสร้างความรู	้	
และความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อ
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนของไทยได้รับทราบถึงความสำคัญ		
ความเช่ือมโยงประโยชน์	และผลกระทบของประชาคมอาเซียน	
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนด้วย		
	
๔.  การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

		 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั ่วไปเมื ่อปี	 ๒๕๕๔	 คณะกรรมการการเลือกตั ้งได้		
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผูด้ำเนินการจัดการ		
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	 เพื่อให้คนไทยในต่างประเทศ
ท่ัวโลกประมาณ	๑	 ล้านคน	 ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง	
ผ่านสถานเอกอัครราชทตู	 สถานกงสุลใหญ่	 และสำนักงาน

การค้าไทยทุกแห่ง	 กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งต้ังคณะ
ทำงานจัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๔	เพ่ือ
จัดการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร	และได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์		
เตรียมการเลือกตั้งของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร	 (ศปลน.)	 ในช่วงเวลาก่อนการเลือกต้ัง	 เพ่ือ
เชิญชวนให้คนไทยในต่างประเทศมาลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร	ดังน้ี		

		 ๑)	 จัดซื้อเวลาสำหรับเตรียมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์	 TGN	 (ช่อง	๕)	 รายการข่าวข้นคนข่าว	MCOT		
(ช่อง	๙)		และตัววิ่งประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์สถานีหลัก	
(ช่อง	 ๓	 ช่อง	 ๕	 ช่อง	 ๗	 และ	 ช่อง	 ๙)	 ซึ่งศูนย์ประสาน
งานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ประสานขอความ
ร่วมมือจากดารา	นักแสดง	นักร้อง	บุคคลที่มีชื่อเสียง	อ่าน
บทโฆษณาเชิญชวนให้คนไทยในต่างประเทศไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง	

		 ๒)	รณรงค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	 ได้แก่	 ไทยรัฐ	 มติชน			
คู่สร้างคู่สม	 The	 Nation	 โดยการให้สัมภาษณ์เชิญชวนให้
คนไทยในต่างประเทศมาใช้สิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร	

		 ๓)	รณรงค์ผ่านสื่อวิทยุ	 โดยได้ขอความร่วมมือจาก
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื ่อ
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อยู่ในประเทศ	

		 หลังจากท่ีเร่ิมทำประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองพบว่า	
มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในปี	
๒๕๕๔	 จำนวน	 ๑๔๖,๑๓๒	 คน	 เพ่ิมข้ึนจากการเลือกต้ัง	
ส.ส.	 ปี	 ๒๕๕๐	 ท่ีมีผูล้งทะเบียนขอใช้สิทธิ	 ๘๐,๑๖๑	 คน	
ประมาณร้อยละ	๓๐	 โดยมีคนไทยมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจักร	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุลใหญ่
และสำนักงานการค้าไทย	ทั่วโลก	ระหว่างวันที่	๑๒	 -	๒๖	
มิถุนายน	๒๕๕๔	จำนวนทั้งสิ้น	๗๖,๖๘๙	คน	   

	
	
	
	

  เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ พรอ้มดว้ยขา้ราชการกระทรวงฯ ไดเ้ดนิทางไป   
อำเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ตามโครงการบวัแกว้สญัจร เพือ่พบปะและสรา้งความเขา้ใจอนัดกีบัหนว่ยงานและประชาชนในพืน้ที ่ 
เกีย่วกบับทบาทของกระทรวงการตา่งประเทศ 
 

  เมือ่วนัที ่๑๕ - ๑๖ มถินุายน ๒๕๕๔  สถานเอกอคัรราชทตู ณ เวยีงจนัทน ์ไดจ้ดัหนว่ยเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัรสญัจร ทีบ่รษิทั 
ช. การชา่ง (ลาว) จำกดั และทีบ่รษิทัไฟฟา้หงสา จำกดั แขวงไซยะบลู ีเพือ่อำนวยความสะดวกแกผู่ม้สีทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้  
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๗ 
การทูตวัฒนธรรม 

  แผนภูมิเปรียบเทียบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตาม
รายภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔    

  แผนภูมิเปรียบเทียบผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตาม
รายภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๐   

ภมิูภาคเอเชียใต้		
จำนวน	๑๖,๕๘๕	คน		

คิดเป็น	๒๘%	

ภมิูภาคยุโรป		
จำนวน		

๑๓,๑๓๑	คน	
คิดเป็น	๒๒%	

ภมิูภาคอเมริกา	
จำนวน	๙,๑๙๕		คน		

คิดเป็น	๑๖%	

ภูมิภาคเอเชีย	
ตะวันออก	

จำนวน	๑๙,๘๙๖	คน	
คิดเป็น	๓๔%	

	ยุโรป	
	อเมริกา	
	เอเชียตะวันออก	
	เอเชียใต้		

	ยุโรป	
	อเมริกา	
	เอเชียตะวันออก	
	เอเชียใต้		

ภมิูภาคเอเชียใต้		
จำนวน	๑๕,๕๕๔	คน		

คิดเป็น	๒๒%	

ภมิูภาคยุโรป		
จำนวน		

๑๙,๕๐๒	คน	
คิดเป็น	๒๕%	

ภมิูภาคอเมริกา	
จำนวน	๑๕,๗๔๘	คน		

คิดเป็น	๒๑%	

ภูมิภาคเอเชีย	
ตะวันออก	

จำนวน	๒๔,๘๘๕	คน	
คิดเป็น	๓๒%	
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การทูตวัฒนธรรม ๗ 
		 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับ

ประชาชนในนานาประเทศ	 โดยผ่านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร	 การเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง	 และการ
สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ	
เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าประสงค์ในการ
ดำเนินนโยบายต่างประเทศ	 เพ่ือให้รัฐบาลและสาธารณชน		
ต่างประเทศ	 รวมถึงชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศ
ไทย	 มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศและประชาชนไทย	 อีกทั้ง
เพิ่มความนิยมต่อประเทศไทย	 ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว
ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านการค้า	 การลงทุน	 และ
การท่องเที่ยว	

		 ในโลกยุคปัจจุบัน	 การทูตวัฒนธรรม	 (Cultural	
Diplomacy)	 เป็นเครื่องมือทางการทูตที่มีพลังและบทบาท
มากยิ่งขึ ้นในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ			
โดยเฉพาะเพื่อโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆ	 สนับสนุนและ		
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย	ไทยได้ใช้ความโดดเด่นของ
ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของประเทศเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมความนิยมไทยของชาวต่างประเทศ	
ผ่านทางสื่อและกลไกที่เกี ่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม		
รวมทั้งการใช้ความคล้ายคลึงทางศิลปะและวัฒนธรรมใน
การสร้างความเชื่อมโยงและความเข้าใจอันดีระหว่างไทย
กับกลุ่มประเทศเป้าหมาย	 และการสนับสนุนการแลกเปล่ียน		
บุคคลกลุ่มต่างๆ	 โดยเฉพาะเยาวชน	 ผ่านการดำเนิน
กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม	 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
สร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ	

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้การทูตวัฒนธรรม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ	 โดย

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ได้แก่	
	

๑.   ด้านศาสนา     

		 อาทิ	 ร่วมฟ้ืนฟมูหาวิทยาลัยนาลันทาท่ีอินเดีย	สนับสนุน		
การส่งนักกอรีของไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอรีระหว่างประเทศ	
(การแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน)	และจัดกฐินพระราชทาน		
ไปทอดถวายที่วัดในประเทศต่างๆ	 โดยในช่วงกฐินกาลปี	
๒๕๕๔	 ได้มีการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย	
ณ	 วัดพุทธศาสนา	 ๑๐	 แห่ง	 ใน	 ๑๐	 ประเทศ	 ได้แก่			
เมียนมาร์	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 ศรีลังกา	 เนปาล	
มาเลเซีย	กัมพูชา	อินเดีย	ภูฏาน	และลาว		

	
๒.   ด้านภาพยนตร์ 	 	

		 ปัจจุบัน	ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย		รวมทั้ง
บุคลากรในสองสาขาดังกล่าว	 ได้สร้างชื ่อเสียงและ		
เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก	 ทั้งใน		
ภมิูภาคเอเชีย	และยุโรป	ภาครัฐและเอกชนได้นำภาพยนตร์		
และละครโทรทัศน์ไทยและนักแสดงไปร่วมงานเทศกาล
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ของประเทศต่างๆ	 นอกจากนั้น		
ภาพยนตร์ไทยยังได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลชนะเลิศ		
ในเวทีระดับโลก	เช่นเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์	ประเทศ		
ฝรั ่งเศส	 เป็นต้น	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัด
เทศกาลภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ	 และสนับสนุนให้
ภาพยนตร์ไทยได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ		
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศเป้าหมาย	 เพ่ือนำภาพยนตร์ไทยเข้าฉายในเทศกาล		
ภาพยนตร์ในต่างประเทศ			

  เมือ่วนัที ่๔ - ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ สมาคมไทย - ลาวเพือ่มติรภาพและสมาคมลาว - ไทยเพือ่มติรภาพ รว่มกบัสถานเอกอคัรราชทตู   
ณ เวยีงจนัทนแ์ละสถานกงสลุใหญ ่ณ แขวงสะหวนันะเขต ไดเ้ชญิผา้พระกฐนิพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไป
ทอดถวาย ณ วดัทาดจลุะมะน ี 
 



๗๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๗๙กระทรวงการต่างประเทศ 

  เมือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประธานสมาคมกอรแีหง่ประเทศไทย นำนกักอรตีวัแทนประเทศไทย แสดงความขอบคณุที่
กระทรวงการตา่งประเทศสนบัสนนุนกักอรไีทย ในโอกาสเดนิทางไปแขง่ขนัการอา่นคมัภรีอ์ลักรุอาน ระหวา่งประเทศ   
ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ การประชมุเรือ่งการสง่เสรมิความรว่มมอืดา้นพระพทุธศาสนากบัตา่งประเทศ 

		 นอกจากน้ี	 ได้สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ		
ด้านภาพยนตร์	 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	 และนำ		
ผูก้ำกับและนักแสดงไปจัดงานส่งเสริมงานเทศกาลภาพยนตร์/		
ละครไทย	 (Thai	 Film	 Festival)	 และไปร่วมงานเทศกาล
ภาพยนตร์	 (International	 Film	 Festival)	 ในต่างประเทศ	
รวมท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการติดต่อระหว่างบุคลากร		
ในด้านภาพยนตร์/	 ละครโทรทัศน์ไทยกับบุคลากรในสาขา
เดียวกันของประเทศเป้าหมาย	และจัดการประชุมและสัมมนา		
ให้แก่ผูป้ระกอบการด้านภาพยนตร์/ละครโทรทัศน์ไทย	 เพ่ือให้		
ความรูเ้ก่ียวกับข้อมลูและข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจด้านน้ี		
ในประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์		
ที่สำคัญของไทย	 เช่น	 ประเทศในยุโรปตะวันออก	 ลาติน		
อเมริกา	จีน	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และฝรั่งเศส		
 

๓.  ด้านกีฬา   		
		 มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสูแ้ละป้องกันตัวของไทยท่ี

ควรค่าแก่การอนุรักษ์	 และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้รับรู	้ ซ่ึง
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและได้รับการ
ยกย่องอย่างกว้างขวางท่ัวโลกโดยรัฐบาลได้พยายามผลักดัน
ให้มวยไทยเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโลก
โอลิมปิก	 ดังน้ัน	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรม
มวยไทยในต่างประเทศ	 เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์		
อันดีงามของประเทศไทยผ่านศิลปการต่อสูแ่ละการป้องกัน
ตัวให้เป็นท่ีรับรูแ้ละรูจั้กในต่างประเทศอย่างลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน		
สืบสานศิลปะมวยไทยและสร้างความนิยมไทยในหมู่ชาว
ต่างชาติ	 อันจะช่วยส่งเสริมสถานะและบทบาทของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ได้จัดนิทรรศการ
ประวัติความเป็นมาของมวยไทย	 	 การไหว้ครู	 	 การสาธิต		
แม่ไม้มวยไทยและสอนมวยไทยโดยครมูวยไทย		การจัดคลินิก		
มวยไทย	 ตลอดจนการแลกเปล่ียนครผููฝึ้กสอนมวยไทยและ
นักมวยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ	 ที่มีศักยภาพในการ		
ส่งเสริมมวยไทย	 และประเทศท่ีประชาชนช่ืนชอบมวยไทย	
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ	 เช่น			
รัสเซีย	 สหรัฐอเมริกา	 ญ่ีปุ่น	 และฝร่ังเศส	 อาทิ	 การจัดงาน
ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย	 ท่ีเมืองเยคาเตรินเบิร์กและกรุง
มอสโก	และโครงการจัดการแสดงศิลปะป้องกันตัว	เป็นต้น	

	

๔.   ด้านดนตรี      

		 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นนโยบายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
มาโดยตลอด	 ประกอบกับดนตรีไทยและดนตรีไทยร่วม
สมัยเป็นท่ีนิยมในกลุ่มประเทศอาเซียน	 และเอเชียตะวันออก		
ในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 การนำศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในสาขา
ต่างๆ	 อาทิ	 ดนตรีไทยเดิมและไทยร่วมสมัย	 และนักร้อง
ประสานเสียง	 ไปแสดงเดี่ยว	 หรือร่วมแสดงกับศิลปินของ
กลุ่มประเทศอาเซียน	 เอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ				
จะสามารถนำไปสู่การขยายความร่วมมือระหว่างกันใน
ด้านต่างๆ	 ต่อไป	 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศยัง
สนับสนุนการนำคณะศิลปินนักร้องและนักดนตรีที ่ม ี		
ช่ือเสียงจากกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมแสดงกับศิลปินไทย
ในประเทศไทยด้วย	 อาทิ	 การจัดงานคอนเสิร์ตไทยประยุกต์	
ร่วมกับ	Thai	Town	Rotary	Club	ท่ีนครลอสแอนเจลิส	เป็นต้น	

	
๕.   ด้านการแสดงทางวัฒนธรรม   

		 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อให้
ชาวต่างประเทศ	และคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้	
เข้าใจ	 และซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	 โดยจะ
พยายามจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในลักษณะท่ีครอบคลุม		
สาขาต่างๆ		และสามารถนำไปแสดงต่อเน่ืองในหลายประเทศ	
หรือหลายเมืองสำหรับการเดินทางในคราวเดียว	 เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ	 และช่วยขยายผลการ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและประเทศไทยให้เป็นที่รู ้จักใน		
แง่มุมท่ีหลากหลายและในวงกว้างมากข้ึน	เช่น	การนำคณะ		
นาฏศิลป์และหัตถกรรมไทยไปจัดการแสดงในประเทศต่างๆ	
อาทิ	 โรมาเนีย	 บัลแกเรีย	 สวีเดน	 อิสราเอล	 เลบานอน	
และซาอุดีอาระเบีย	และการนำคณะหุ่นละครเล็ก	โจ	หลุยส์	
ไปแสดงที่โรงละคร	ณ	นครซิดนีย์	 และนครโอซากา	 	การ
จัดงานแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัยของคณะนาฏศิลป์สบันงา	
ที ่กรุงกาฐมาณฑุ	 การจัดงานสัปดาห์อาหาร	 และ
วัฒนธรรมไทย	 ที่กรุงธากา	 	 การจัดงานวันวัฒนธรรมไทย	
ครั้งที่	 ๑๙	 ที่	 Barnsdall	 Park	 บนถนน	 Hollywood	 นคร
ลอสแอนเจลิส	เป็นต้น		    

	



๘๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๘๑กระทรวงการต่างประเทศ 

  สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุมอสโก สนบัสนนุกจิกรรม เพือ่เผยแพรก่ฬีามวยไทยในรสัเซยีระหวา่งวนัที ่๒๑ - ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๕ 
ณ นครเซนตป์เีตอรส์เบริก์ เมอืงเยคาเตรนิเบริก์ และกรงุมอสโก  

  เมือ่วนัที ่๑๔ มถินุายน ๒๕๕๔ สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุโตเกยีว และสำนกังานไทยในญีปุ่น่ รว่มงานแถลงขา่วการแขง่ขนั
มวยไทยศกึ  Thai Fight Extreme และการจดัฉายภาพยนตรเ์รือ่ง ‘YAMADA ~The Samurai of Ayothaya~ (ซามไูร อโยธยา)’ 
รอบปฐมทศัน ์ 

  เมือ่วนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๕๔ สถานเอกอคัรราชทตู   
ณ กรงุบรสัเซลส ์ไดจ้ดังานเทศกาลไทย ครัง้ที ่6 (Essence of 
Thailand VI) ณ จตัรุสัดมูง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel)   
โดยมผีูม้ารว่มงานประมาณ 20,000 คน 
 



๘๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๘๓กระทรวงการต่างประเทศ 

๘ 
การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

  เมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๕๔  สถานเอกอคัรราชทตู   
ณ กรงุวอชงิตนั ไดร้ว่มกบัชมุชนไทยในกรงุวอชงิตนั จดังาน  
‘หมูบ่า้นไทยในจอรจ์ ทาวน’์ (Thai Village in Georgetown)   
เพือ่เผยแพรว่ฒันธรรมไทยในยา่นจอรจ์ ทาวน ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว
สำคญัใจกลางกรงุวอชงิตนั 
 



๘๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๘๕กระทรวงการต่างประเทศ 

  บทบาทของไทยในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ระหว่างประเทศ 

		 การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของไทย	 โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการนอกจากจะ
มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ	 แล้ว	 ยัง
เป็นการสะท้อนถึงพันธกรณีและมนุษยธรรมที่ไทยมีต่อ
ประชาคมระหว่างประเทศในการร่วมดำเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	
Development	 Goals	 -	 MDGs)	 รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน			

		 ประเทศไทยร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ	
ทั้งในกรอบทวิภาคี	 กรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค	 และ
กรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนหรือไตรภาคี	 (Partnership/
Triangular	 Cooperation)	 โดยการให้ทุนศึกษา	 ทุนฝึกอบรม	
หรือส่งผู้เชี่ยวชาญ	 และอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานใน
ประเทศที่ร่วมมือกับไทย	 ซึ่งกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก
คือประเทศเพื่อนบ้าน	และประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค
อื่นที่สำคัญ		

		 ปี	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการต่างประเทศ	 โดย
สำนักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ	 (สพร.)	
ได้บริหารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	 เพ่ือให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศ		
กำลังพัฒนาต่างๆ	 ประมาณ	 ๙๕	 ประเทศ	 และใช้		
งบประมาณจำนวนประมาณ	 ๓๕๐	 ล้านบาท	 (โครงการ	
๖๕	 โครงการ	 ผู้รับทุนศึกษา	 ๑๓๕	 คน	 ผู้รับทุน		

การให้ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา ๘ 

ฝึกอบรม/ดูงาน	๒,๒๙๘	คน	ผู้เชี่ยวชาญ	๒๐๙	คน	และ
อาสาสมัคร	๘	คน)	ครอบคลุมพื้นที่และประเทศเป้าหมาย
ในภูมิภาคต่างๆ	 โดยผลงานที่สำคัญภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ	 คือ	 ๑)	 กรอบทวิภาคีที่เกี่ยวกับประเทศ
เพื ่อนบ้าน	 ๒)	 กรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค	 และ			
๓)	ความร่วมมือไตรภาคีไทยกับแหล่งผู้ให้		

	
๑.  การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่  

  ประเทศเพื่อนบ้าน 

					ในรอบปี	๒๕๕๔	ไทยยังคงเน้นการให้ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยเฉพาะสาธารณรัฐ		
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการต่อเนื่อง	ดังนี้	

		 สปป.ลาว	 ดำเนินโครงการรวม	 ๒๓	 โครงการ	
ประกอบด้วยโครงการด้านการเกษตร	๕	โครงการ	โครงการ		
ด้านการศึกษา	๖	 โครงการ	และโครงการด้านสาธารณสุข	
๓	 โครงการ	 โครงการที่น่าสนใจ	 อาทิ	 โครงการพัฒนา		
โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว	โครงการป้องกันโรคสัตว์ใน	๕	แขวง		
ภาคใต้ของ	สปป.ลาว	 โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาโท	สาขาการศึกษาพัฒนาของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว	เป็นต้น		

		 กัมพูชา	 มุ่งเน้นสาขาเกษตร	 สาธารณสุข	 ทักษะ
ฝีมือแรงงาน	 การศึกษา	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
โดยมีการจัดทำแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ๕	 ปี	
(๒๕๕๒/๕๓	 -	 ๒๕๕๖/๕๗)	 และโครงการต่อเนื ่อง			
๔	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทย	

โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	 โครงการจัดตั้งศูนย์		
แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง	 และโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล	 จังหวัด
เกาะกง	และจังหวัดบันเตียเมียนเจย	

  เมียนมาร์	 โครงการต่อเนื่อง	 จำนวน	 ๓	 โครงการ	
ได้แก่	 ๑)	 โครงการสอนภาษาไทย	 ณ	 Yangon	 University			
of	 Foreign	 Language	 (YUFL)	 ๒)	 โครงการปรับปรุง		
โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก	 (Capacity	 Building	 for	 Tachileik	
Hospital)	และ	๓)	โครงการพัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนว
ชายแดน	ไทย	-	เมียนมาร์		นอกจากน้ี	ยังมีอีก	๓	แผนงาน	
ได้แก่	๑)	แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ระยะ	๓	ปี	
(๒๕๕๒	-	๒๕๕๔)	๒)	แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้าน
การพยากรณ์อากาศ	 ระบบการเตือนภัย	 และการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ี		
ภาคอิระวดีและภาคย่างกุ้ง	 และ	 ๓)	 แผนงานความร่วมมือ		
สาขาเกษตร		ระยะเวลา	๓	ปี	(๒๕๕๔	-	๒๕๕๖)		

		 เวียดนาม	 โครงการต่อเนื่องในการร่วมมือทาง		
วิชาการกับมหาวิทยาลัยของเวียดนามในสาขาต่างๆ	 จำนวน			
๕	 โครงการ	 ได้แก่	 ๑)	 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	 นครโฮจิมินห์	 ๒)	 มหาวิทยาลัยภาษา		
ต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 นครโฮจิมินห์			
๓)	 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ		
เวียดนาม	 ๔)	 มหาวิทยาลัยดานัง	 และ	 ๕)	 มหาวิทยาลัย
ฮานอย		

	
๒.  การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อ  

  การพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  

  และภูมิภาค			
	 	 ที่สำคัญ	ได้แก่	

		 ๑) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อริวด ี- เจา้พระยา - แมโ่ขง (Ayeyawady - Chao Phraya 
- Mekong Economic Cooperation Strategy : 
ACMECS) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน
หลักสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และหน่วยงานบริหาร
งบประมาณตามแผนงานต่อสู้ไข้หวัดนกและโรคติดต่อ
อื่นๆ	 แก่ประเทศสมาชิก	 ๕	 ประเทศ	 คือ	 กัมพูชา	 ลาว			
เมียนมาร์	เวียดนาม	และไทย	โดยล่าสุด	จะเป็นการให้ทุน
ศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและทุนฝึกอบรม/งานภายใต้		
แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะ	 ๒	 ปี	 (๒๕๕๔	 -	

  ความรว่มมอืไตรภาครีะหวา่งไทยกบัเยอรมน ีเพือ่ให้
ความรว่มมอืเพือ่การพฒันาแกป่ระเทศเพือ่นบา้น  
 



๘๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๘๗กระทรวงการต่างประเทศ 

๒๕๕๕)	 จำนวน	 ๒๖	 กิจกรรมใน	 ๖สาขา	 ได้แก่	 ๑)	 การ
อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน		๒)	การเกษตร	
อุตสาหกรรมและพลังงาน	 ๓)	 การเชื่อมโยงการคมนาคม		
๔)	 การท่องเที่ยว	 ๕)	 สาธารณสุข	 และ	 ๖)	 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์		

		 ๒)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Sub-
region : GMS) โดยล่าสุดได้มีการจัดทำแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	 ระยะ	 ๒	 ปี	 (๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๖)	 ใน	 ๔	
สาขาความร่วมมือได้แก่	 แรงงาน	 สาธารณสุข	 การศึกษา	
และการพัฒนาสังคม	

		 ๓) Initiative for ASEAN Integration 
(ASEAN - IAI) การสนับสนุนการจัดโครงการความร่วมมือ		
ทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน	 ตาม	 IAI	 Work	
Plan	 ฉบับที่	 ๑	 ปี	 ๒๕๔๕	 -	 ๒๕๕๑	 และฉบับที่	 ๒	 ปี	
๒๕๕๒	-	๒๕๕๘	โดยระหว่างปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๕	กระทรวง		
การต่างประเทศสนับสนุนโครงการในสาขา	 Public	 Sector	
Capacity	Building	จำนวน	๑๘	โครงการ	และแผนงานการ
พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการตาม	 Blueprint	 for	
the	ASEAN	Socio	-	Cultural	Community	(๒๐๐๙	-	๒๐๑๕)	
นอกจากนี้	 ไทยยังร่วมมือกับเยอรมนีให้ความช่วยเหลือแก่
โครงการความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมของอาเซียน	 จำนวน	
๒	โครงการ	ได้แก่		โครงการ	Clean	Air	for	Smaller	Cities	
in	 the	 ASEAN	 Region	 และโครงการ	 Sustainable	 Port	
Development	in	the	ASEAN	Region		

		 ๔) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคอื่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

		 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 และ
บรูไนฯ	 เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความ
สำคัญต่อไทยในฐานะของหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาเน่ืองจาก		
มีระดับการพัฒนาท่ีใกล้เคียงกัน	 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา		
จึงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภมิูภาค	
เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนา	 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ	 ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน	 รัฐบาลไทยได้ริเริ่ม
ความร่วมมือระดับทวิภาคีในลักษณะต่างตอบแทนหรือ
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	(Cost	-	sharing)	กับมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย	 ความร่วมมือไตรภาคีกับสิงคโปร์	 เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	และการให้ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาแก่ติมอร์	 -	 เลสเต	 ในฐานะผูสั้งเกตการณ์		
อาเซียน	 ซ่ึงไทยได้ให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ติมอร์	 -	
เลสเต	 ต้ังแต่ปี	๒๕๔๖	โดยการจัดทำเป็นแผนความร่วมมือ	
๓	ปี	และในปี	๒๕๕๔	ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมูบ้่าน
ตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 นอกเหนือจากการให้
ทุนฝึกอบรมและดูงานด้านเกษตรและสาธารณสุข	

  เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
		 ความร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก		

มีจำนวนไม่มากนัก	 โดยเน้นความร่วมมือในการส่งเสริม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ในลักษณะของการสนับสนุน
ทุนหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี	 ด้านการเกษตร	
สาธารณสุข	 สิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	ชลประทาน	การค้า	การท่องเที่ยว			

  เอเชียใต้ ไทยดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กับประเทศในเอเชียใต้	 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นหลักในสาขาการเกษตร	 สาธารณสุข	 พัฒนาชนบท	
และท่องเที ่ยว	 ซึ ่งรูปแบบความร่วมมือประกอบด้วย			
๑)	 การดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง
ไทยกับแต่ละประเทศในเอเชียใต้	 โดยสนับสนุนทุนการ
ศึกษาและทุนฝึกอบรม	๒)	การดำเนินงานในกรอบ	BIMSTEC	
และ	 ๓)	 การจัดโครงการศึกษาดูงานภายใต้โครงการ		
บัวแก้วสัมพันธ์	 โดยในปี	 ๒๕๕๔	 ได้ดำเนินความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆ	ในภูมิภาค	คือ		

		  ภูฏาน	มีการดำเนินการ	๕	 โครงการ	 ได้แก่	๑)	
โครงการ	Capacity	Development	of	the	College	of	Natural	
Resources		๒)	โครงการความร่วมมือด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 ไทย	 -	 ภูฏาน	 ๓)	 โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื ่อการ
พัฒนาไทย	 -	 ภูฏาน	 ปี	 ๒๕๕๓	 -	 ๒๕๕๖	 ระหว่าง	 สพร.	
และ	Royal	Civil	Service	Commission	(RCSC)	๔)	โครงการ
พัฒนาบุคลากรภายใต้	MOU	ระหว่าง	Bhutan	Trust	Fund	
และสถาบันจุฬาภรณ์	 และ	 ๕)	 โครงการพัฒนาบุคลากร
ภายใต้บันทึกการหารือ	 (Record	 of	 Discussion)	 ระหว่าง
ไทย	-	ภูฏาน	

		  เนปาล	 โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้ความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย	-	เนปาล	

   มัลดีฟส	์ โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

  โครงการพฒันาโรงพยาบาลแขวงบอ่แกว้ทีไ่ทยใหค้วามรว่มมอืเพือ่การพฒันาแกล่าว  

  ความรว่มมอืไตรภาครีะหวา่งไทย
กบัเยอรมนทีีใ่หแ้กล่าว ในโครงการ 
Upgrading the Paper Mulberry 
Supply Chain to Enhance Rural 
Cross-border Economies in 
Northern Thailand and Laos  
 



๘๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๘๙กระทรวงการต่างประเทศ 

มัลดีฟส์ด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดิน	 (Hydroponics	
Agriculture)	

		 เอเชียกลาง 
		 ไทยมีความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศใน

เอเชียกลางไม่มากนัก	 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้น	 โดยได้จัด
ทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกลุ่มประเทศ
เอเชียกลาง	 มีระยะเวลา	 ๓	 ปี	 (ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๒	 -
๒๕๕๔)	 ในสาขาการเกษตร	 สาธารณสุข	 การท่องเที่ยว	
และการพัฒนาชนบท	 ซึ่งไทยมีความพร้อมและตรงตาม
ความต้องการของประเทศเป้าหมาย		

		 ตะวันออกกลาง 
		 แม้ไทยยังไม่มีความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศ		

ในตะวันออกกลางมากนัก	 แต่ก็ได้มีการจัดทำแผนงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดังกล่าว	 ในสาขาการเกษตร	
สาธารณสุข	 การท่องเที่ยว	 และการพัฒนาชนบท	 โดยปี	
๒๕๕๔	 ได้จัดการฝึกอบรมและดูงานด้านประมงให้แก่		
ผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านและผู้รับทุนชาวปาเสสไตน์	เป็นต้น	

		 กลุม่ประเทศเครอืรฐัเอกราช (Commonwealth 
of Independent States - CIS) และยุโรปตะวันออก 

		 แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
กับกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นความร่วมมือในรูปแบบของ
การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ	การศึกษา	ฝึกอบรมและดูงาน	
ในสาขาที ่กลุ ่มประเทศ	 CIS	 มีความชำนาญและมี
ประสบการณ์สูง	 และไทยจะได้รับประโยชน์ในการรับและ
ถ่ายทอดความรู	้ หรือสาขาอ่ืนๆ	 ท่ีจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน	
ได้แก่	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้านพลังงาน	ด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 ภายใต้กรอบความร่วมมือ
แบบหุ้นส่วน	โดยร่วมกันรับภาระค่าใช้จ่าย		

	 ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน  
		 ไทยได้ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน	 โดยแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละประสบการณ์ในสาขาท่ีไทยมีความชำนาญการ	
ซ่ึงในปี	 ๒๕๕๔	 ไทยได้พัฒนาความร่วมมือกับอาร์เจนตินา	
บราซิล	และเปรู		

	 แอฟริกา 
		 ปัจจุบัน	 ไทยให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่

ภูมิภาคแอฟริกาเพิ่มขึ้น	 เพื่อสนองตอบนโยบาย	 ‘มุ่งสู่
ตะวันตก’	 (Look	West)	 ของรัฐบาล	 	แอฟริกาเป็นแหล่ง

  โครงการพฒันาทรพัยากรมนษุยภ์ายใตแ้ผนงานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาไทย - ภฏูาน ป ี๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ระหวา่งสำนกังาน
ความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ และ Royal Civil Service Commission ของภฏูาน 
 

  โครงการปอ้งกนัโรคสตัวใ์น ๕ แขวงภาคใตข้องลาว  



๙๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๙๑กระทรวงการต่างประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ	ตลาดการค้า	การลงทุนที่
มีศักยภาพ	และการเป็นมิตรประเทศที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
และพึ่งพาอาศัยกันในทางการเมืองระหว่างประเทศโดย		
ปี	 ๒๕๕๔	 ไทยได้ดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ
ประเทศแอฟริกาที่สำคัญ	มีดังนี้	

		  	เลโซโท โครงการความร่วมมือด้านการเกษตร		
	 	 	 ยั่งยืนระหว่างไทยกับเลโซโท	

		    บุรุนด	ีโครงการการจัดตั้งหน่วยผลิตขาเทียม	
		    ซูดาน	โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษา	
		   	สวาซิแลนด์ โครงการเพาะเห็ด		
		   โมซัมบิก/แอฟริกาใต	้ความร่วมมือด้านการ		

	 	 	 ศึกษากับโมซัมบิกและแอฟริกาใต้		
		  	 เซเนกัล	โครงการการจัดตั้งโรงเพาะพันธุ์ปลา	
	
  โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตขาเทียมในเซเนกัล 
		 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทยกับเซเนกัลครบรอบ	 ๓๐	 ปีกระทรวงการ		
ต่างประเทศได้ดำเนินโครงการดังกล่าว	 เพ่ือช่วยเหลือทหาร		
และประชาชนชาวเซเนกัลที่พิการ	 ทั้งที่เกิดจากการสู้รบ
และจากโรคร้าย	 ซึ่งมีเป็นจำนวนมากให้สามารถพึ่งพา
ตนเอง	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 รวมทั้งช่วยให้เซเนกัล
สามารถผลิตขาเทียมราคาถูกให้แก่ประชาชนได้		

		 ปี	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี		
จัดตั ้งโรงงานผลิตขาเทียมที่โรงพยาบาลทหารเซเนกัล	
โดยใช้งบประมาณรวม	๘.๖	ล้านบาท	มูลนิธิขาเทียมฯ	ได้
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ	 ๒	 คน	 เพื่อฝึกอบรมการผลิต		
ขาเทียมให้แก่เจ้าหน้าที่เซเนกัล	๗	คน	และแพทย์เซเนกัล			
๑	คน	สำหรับตรวจคนไข้ท่ีมารับบริการก่อนท่ีจะทำขาเทียม	

		 นอกจากน้ี	 ฝ่ายไทยได้จัดให้ประธานและเลขาธิการ		
มลูนิธิเพ่ือทหารทุพพลภาพและพิการเซเนกัลและผูอ้ำนวยการ		
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	 มาศึกษาดูงานการทำขาเทียม		
ในประเทศไทย	 จัดส่งผู้เชี ่ยวชาญจากมูลนิธิขาเทียมฯ	
พร้อมวัสดุอุปกรณ์	 ไปติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทำ		
ขาเทียมให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเซเนกัล	 รวมทั้ง
ให้เจ้าหน้าที่	 ๒	 คน	 อยู่ปฏิบัติงานต่ออีก	 ๑	 เดือน			
เพื่อควบคุมการใช้เครื่องมือ	 และให้คำปรึกษาและแก้ไข		
ปัญหาการให้บริการทำขาเทียมด้วย		

	

๓.  การขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนหรือ  

  ความร่วมมือไตรภาคี 		
		 เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ให้หรือองค์การ

ระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทย	 เพ่ือให้ความช่วยเหลือประเทศ		
กำลังพัฒนาอื่นๆ	 โดยประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่าง
ประเทศและรัฐบาลไทยจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม		
สัดส่วนที่ได้ตกลงกัน	 	 ปัจจุบันไทยมีความร่วมมือไตรภาคี
กับหลายประเทศ	 อาทิ	 ญี่ปุ่น	 เยอรมนี	 สิงคโปร์	 United	
Nations	 Developments	 Programme	 (UNDP)	 United	
Nations	 Children’s	 Fund	 (UNICEF)	 และ	 United	 Nations	
Population	 Fund	 (UNFPA)	 	ความร่วมมือสำคัญในช่วงปี	
๒๕๕๔	มีดังนี้	

		 ความร่วมมือไตรภาคีไทย - เยอรมนี 
		 ไทยและเยอรมนีได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

ไตรภาคี	 เมื่อปี	 ๒๕๕๑	 เพื่อให้ความร่วมมือ	 ในฐานะ		
หุ้นส่วนแก่ประเทศที่สามใน	 ๓	 สาขา	 ได้แก่	 การศึกษา/
วิชาชีพ	 การพัฒนาชนบท	 และสาธารณสุข	 โดยเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย	ดังนี้	

		  ลาว	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการ	 Upgrading	 the	 Paper	
Mulberry	Supply	Chain	 to	Enhance	Rural	Cross	 -	border	
Economies	 in	 Northern	 Thailand	 and	 Laos	 ๒)	 โครงการ	
Strengthening	National	GAP	in	Lao	PDR	และ	๓)	โครงการ	
Improvement	of	Water	Quality	and	River	Health	 in	Rural	
Areas	 through	Support	 to	River	Basin	Organizations	and	
Development	of	Measuring	Tools		

		  เวยีดนาม	ประกอบด้วย	๑)	โครงการ	Advanced	
Technical	 Services	 for	 Improvement	 of	 Production	
Efficiency,	 Reliable	 Technical	 Operation	 and	 Safety	 of	
Industrial	 Installations	 in	 Vietnamese	 Industries	 และ	 ๒)	
โครงการ	 Capacity	 Building	 for	 Cooperatives	 and	
Enterprises	 and	 Vocational	 Trainings	 for	 Poor	 and	
Disadvantaged	People	from	Rural	Areas	

		  กมัพชูา	ได้แก่	Rural	Sanitation	Improvement	and	
Hygiene	 Promotion	 นอกจากนี้ความร่วมมือไตรภาคี
ระหว่างไทยกับเยอรมนียังมีแนวโน้มขยายไปยังประเทศ
ติมอร์	 -	เลสเต	และเมียนมาร์	รวมทั้งความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคด้วย	

	

  โครงการจดัตัง้โรงงานผลติขาเทยีมในเซเนกลั  



๙๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๙๓กระทรวงการต่างประเทศ 

๙ 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศ 

		 ความร่วมมือไตรภาคีไทย - ญี่ปุ่น  
		 ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามในกรอบความร่วมมือแบบ

หุ้นส่วนไทย	 -	 ญี่ปุ่น	 (Japan	 -	 Thailand	 Partnership	
Programme	-	JTPP)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุน
การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสม		
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ			
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งประเทศในอนุภูม ิภาคลุ ่มน้ำโขง	
ประกอบด้วย	

		  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม	 (Third	
Country	 Training	 Programme	 -	 TCTP)	 ในประเทศไทยให้
แก่ผู้รับทุนจากประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ	 ในเอเชียและ
แอฟริกา	 ปัจจุบัน	 มี	 ๙	 หลักสูตร	 ในสาขาสาธารณสุข			
ส่งเสริมการปลูกป่า	 การพัฒนาระบบไฟฟ้า	 การป้องกัน

การค้ามนุษย์และฟ้ืนฟผููต้กเป็นเหย่ือ	 การจัดการส่ิงแวดล้อม	
อุตสาหกรรมอาหาร	 การเกษตรเน้นเทคโนโลยีหลังการ		
เก็บเกี่ยว	 การพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน	 สาธารณสุขใน
การป้องกันโรคมาลาเรีย	 	

		  การจัดส่งผูเ้ช่ียวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศ		
กำลังพัฒนาอื่นๆ	 (Third	 Country	 Expert	 Programme	 -	
TCEP)	 ในปี	 ๒๕๕๔	 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมนี้	 แต่ที่		
ผ่านมาได้มีการส่งผู้เชี ่ยวชาญไปปฏิบัติงานในประเทศ
กำลังพัฒนา	 ได้แก่	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในสาขาวิศวกรรม	 เคนยาในสาขาสาธารณสุข	 สาธารณรัฐ		
แซมเบียในสาขา	 Small	 Scale	 Pig	 Production	 เคนยาใน
สาขา	 Food	 Processing	 และ	 Packaging	 ยูกันดาในสาขา	
Fish	Rearing	in	Irrigated	Paddy	Field	   

	



๙๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๙๕กระทรวงการต่างประเทศ 

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินบทบาทอย่าง
แข็งขันในการประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ภาคเอกชนไทยและต่างประเทศ
ในทุกรูปแบบ	 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ	 และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ภาคเอกชน		อาทิ		

		  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ	
(Joint	 Economic	 Commission	 -	 JEC)	 ระหว่างไทยกับ
ประเทศต่างๆ	 ในทุกภูมิภาค	 เช่น	 การผลักดันให้มีการ
ประชุม	 JEC	 ไทย	 -	 เยอรมนี	 ครั้งที่	 ๔	 และ	 JEC	 ไทย	 -
ปากีสถาน	ครั้งที่	๓	เป็นต้น		

		  การให้ข้อมูล	 ‘ชี้ช่องทาง’	 ‘สร้างโอกาส’	 และ	
‘เตือนภัย’	 เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน	 และกฎระเบียบ
อย่างรวดเร็วผ่านทางช่องทางต่าง 	ๆเช่น	เว็บไซต์		www.mfa.go.th/		
business	และ		www.thaieurope.netและศูนย์บริการข้อมูล
ธุรกิจ	 (Business	 Information	 Center)	 ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ	เป็นต้น		

		  การส่งเสริมการก่อตั้งสมาคมธุรกิจระหว่างไทย
กับต่างประเทศ		

		  การสนับสนุนให้มีการเจรจาจัดทำความตกลง	
แผนงาน	 และโครงการท่ีมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้า	
เช่น	 ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน			
หรือ	 Bilateral	 Investment	 Treaty	 (BIT)	 และอนุสัญญาว่า
ด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน	แผนปฏิบัติการร่วมไทย	-
ฝร่ังเศส	ฉบับที่	๒	(ปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๗)	และไทย	-	สเปน			
(ปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๘)	โครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย	-	

การส่งเสริมการค้า  
และการลงทุน  
ระหว่างประเทศ ๙ 

สหรัฐอเมริกา	 และการสนับสนุนการเจรจาความตกลง		
การค้าเสรี	 (Free	 Trade	 Area	 -	 FTA)	 กับประเทศและ		
กลุ่มประเทศต่างๆ		

		  การผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ	 เพ่ือใช้เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพ		
และความพร้อมด้านการค้าการลงทุนของไทยต่อผู ้นำ
ระดับสูง	 ทั้งจากภาครัฐ	 เอกชน	 และสื่อมวลชนชั้นนำของ
โลก	อาทิ	การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก	
ว่าด้วยเอเชียตะวันออก	หรือ		‘World	Economic	Forum	on	
East	Asia’	ในปี	๒๕๕๕	

		  การสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	
โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีศักยภาพ	 (การก่อสร้าง	 การ
ออกแบบ	 และการท่องเที่ยว	 ฯลฯ)	 และในภูมิภาคที่ไทยมี
ความสามารถในการแข่งขัน	 เช่น	 เอเชียใต้	 ตะวันออก		
กลาง	และแอฟริกา		

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้กลไกสถานเอกอัครราชทตู		
และสถานกงสุลใหญ่ท่ีมีอยูท่ั่วโลกในการจัดกิจกรรม/โครงการ		
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน	 และเสริมศักยภาพของ
ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศอยู่เป็นประจำ	อาทิ	๑)	การ
จัดกิจกรรม	‘Road	Show’	ประเทศไทยในชิลี			๒)	การจัด
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและงานเทศกาลอาหาร
ไทยในประเทศต่างๆ	๓)	การพบหารือและให้คำปรึกษาแก่
คณะผู้บริหารของภาคเอกชนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ	 และเพื่อหา
ลู่ทางขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	๔)	การ
จัดงานสัมมนาด้านการค้าและการลงทุน	 	 (เช่น	 การค้า

 ในช่วงการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี   
ได้ใช้โอกาสดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยและเกาหลีใต้ 



๙๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๙๗กระทรวงการต่างประเทศ 

เเละการลงทุนไทย	 -	 มณฑลฝูเจี้ยน	 โอกาสการลงทุนใน
ประเทศไทยที่นครหนานชาง	 มณฑลเจียงซี	 และโอกาส
และอุปสรรคการทำธุรกิจในเวียดนาม	 เป็นต้น)	 ๕)	 การ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยและศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจให้กับสมาคมนักธุรกิจของต่างประเทศ		

		 กิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนอีกประการ
หนึ่งที ่กระทรวงการต่างประเทศได้มุ ่งผลักดันในช่วงที ่
ผ่านมา	 คือการนำคณะนักธุรกิจไทยเยือนต่างประเทศ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหาร
ของรัฐบาล	 เพื่อขยายการค้า	 การลงทุน	 และความร่วม
มือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของไทยและต่าง
ประเทศโดยเน้นสาขาที ่ไทยมีความสนใจ	 และแต่ละ
ประเทศมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ	 อาทิ	 สาขาชิ้นส่วน
ยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 เกษตรและ
อาหาร	ท่องเที่ยว	ค้าปลีก	การแพทย์และศัลยกรรม	ธุรกิจ
บันเทิงพลังงาน	 ก่อสร้าง	 ธนาคารและตลาดทุน	 ในการนี้	
ระหว่างเดือนมีนาคม	-	พฤษภาคม	๒๕๕๕	กระทรวง																															
การต่างประเทศได้นำคณะภาคเอกชนไทยร่วมคณะ		
นายกรัฐมนตรีเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ	 รวมท้ังส้ิน	
๖	 ประเทศ	 ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 จีน	 บาห์เรน	 กาตาร์	
และออสเตรเลีย		

		 ผู ้แทนภาคเอกชนไทยที ่ร ่วมคณะประกอบด้วย		
ผู้แทนจากสมาคมและสภาธุรกิจต่างๆ	 และบริษัทเอกชน
จากหลายสาขาและอุตสาหกรรม	 โดยมีกิจกรรมระหว่าง
การเยือน	ได้แก่		

		 ๑)	 การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและนักธุรกิจ
ไทยถึงแนวนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนของภาคเอกชนไทย	 และประเด็นที่ภาคเอกชน
ต้องการให้รัฐบาลผลักดันระหว่างการพบหารือทวิภาคีกับ
ผู้นำรัฐบาลประเทศที่เยือน		

		 ๒)	 การจัดสัมมนาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	 ศักยภาพ	
โอกาสลู่ทางการค้าและการลงทุนของไทยและประเทศที่
เยือนสำหรับภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย		

		 ๓)	การพบหารือสร้างเครือข่ายและเจรจาทางธุรกิจ
ระหว่างภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนต่างประเทศ	ตลอดจน		
การเยี่ยมชมและเข้าพบหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
มีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ	 การค้า	 และการลงทุนของ
ประเทศที่เยือน	

		 ๔)	 การนำคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรี		
ดังกล่าวได้รับการตอบรับด้วยดีจากท้ังหกประเทศ	 สรุปสาระ		
สำคัญ	ดังนี้			

  ญี่ปุ่น	ผู้แทนภาคเอกชนไทยได้ให้ความมั่นใจใน
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรม		
ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	ซึ่งสามารถฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็วภายหลังเหตุอุทกภัยในปี	 ๒๕๕๔	 และได้ให้ข้อมูล
กับฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการลงทุนในไทย	รวมถึงหารือโอกาส
ความร่วมมือระหว่างกัน	 ทั้งด้านเกษตรและอาหาร	 การ
ท่องเที่ยว	 ปิโตรเคมี	 และค้าปลีก	 โดยภาคเอกชนไทย
สามารถบรรลุข้อตกลงขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน	
อาทิ	การสั่งซื้อสินค้าไก่เพิ่มเติมกว่า	๖๐๐	ตัน		

		 เกาหลี ภาคเอกชนเกาหลีแสดงความสนใจลงทุน
ในประเทศไทยในหลายสาขา	 รวมถึงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	
เช่น	 รถไฟฟ้าความเร็วสูง	 และระบบบริหารจัดการน้ำและ
บำบัดน้ำเสีย	 นอกจากนี้ภาคเอกชนไทยได้บรรลุข้อตกลง		
ขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน	 เช่น	 การสั่งซื้อ
สินค้าไก่สดแช่แข็ง	 และข้อตกลงแลกเปลี่ยนคนไข้โดย		
แบ่งปันผลประโยชน์ทางธุรกิจ	ตลอดจนการหารือเรื่องการ
ร่วมธุรกิจในสาขาบันเทิง	 โดยเฉพาะในการผลิตรายการร่วมกัน	
(Co-Production)		และการร่วมประกอบธุรกิจ	Cable	TV	

		 จีน	 ผู้แทนภาคเอกชนไทยหลายบริษัท	 ทั้งจาก
สาขาเกษตร	 ยานยนต์	 โรงพยาบาล	 และสถานีโทรทัศน์	
ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับฝ่ายจีน	 	 นักธุรกิจ		
จากทั้งสองฝ่ายมีความสนใจลงทุนระหว่างกันอย่างมาก	
ทั้งการนำเข้า	-	ส่งออกสินค้าเกษตร	วัสดุก่อสร้าง	ชิ้นส่วน
ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	การร่วมลงทุนโครงการ	‘Solar	
Farm’	 ในไทย	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน	 การ
ร่วมกันพัฒนาโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ	 การ
ลงทุนสร้างฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ฝ่ายจีนมีความสนใจซื้อลิขสิทธิ์
สื่อบันเทิงไทยเพื่อออกอากาศในจีน	 ส่วนการลงทุนในจีน	
ไทยได้ขยายฐานการผลิตน้ำตาลในนิคมอุตสาหกรรมจีน	
และการหารือลูท่างการขยายการเปิดห้างสรรพสินค้าในจีน		

		 บาห์เรน รัฐบาลบาห์เรนได้รับคณะนักธุรกิจไทย
ท้ังหมดเป็นแขกของรัฐบาล	 และให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม		
ต่างๆ	 และอำนวยความสะดวกแก่คณะภาคเอกชนไทย
เป็นอย่างดี	 โดยระหว่างการเยือนบริษัทไทยในสาขาเกษตร		

 เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีกลา่วเปดิการประชมุเวทเีศรษฐกจิโลกวา่ดว้ยเอเชยี
ตะวนัออก (World Economic Forum on East Asia) ครัง้ที ่๒๑ ซึง่ประเทศไทยเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุทีก่รงุเทพมหานคร 
 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ  ‘การค้าและการลงทุนไทย - มณฑลฝูเจี้ยน’ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยให้แก่นักธุรกิจจีนที่สนใจ 
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๑๐ 
การสนับสนุนภารกิจรัฐบาลในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูประเทศ 

ประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 ๑๓	 -	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕	
เพื่อสานต่อความร่วมมือกับฝ่ายไทย		

	 ออสเตรเลีย	 คณะนักธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการ
เจรจาและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแยกรายสาขากับภาค
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลีย	 ซึ่งได้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ	 อาทิ	 การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้าน
อาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรเลีย	 (Thai	 -	Australian	
Vocational	 Education	 Network)	 ระหว่างสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับ	
Australian	 Council	 for	 Private	 Education	 and	 Training			
ซึ่งมีสถาบันอาชีวศึกษาเป็นสมาชิกกว่า	 ๘๐๐	 แห่ง	 เพื่อ
แลกเปลี่ยนความเห็นและพัฒนาความร่วมมือในสาขา
พลังงาน	 	 การเกษตร	 การท่องเที่ยวและการโรงแรม	 การ
ตกลงทำธุรกิจกับบริษัทนำเที่ยวออสเตรเลีย	 ๒	 บริษัท	
เพ่ือจัดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเล่นกีฬากอล์ฟท่ีประเทศไทย		
การขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ชั้นนำของไทยกับบริษัทผู้จัดหาสินค้าในสาขา		
ดังกล่าวของออสเตรเลีย	 และการแลกเปล่ียนข้อมลูด้านการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลีย	
และสภาวะธุรกิจ	 ระบบการเงินการธนาคารในออสเตรเลีย	
และสิทธิประโยชน์จาก	 TAFTA	 จาก	 AusTrade	 ซึ่งเป็น
หน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนและธนาคาร	
Macquarie	ของออสเตรเลีย	   

สามารถตกลงซื้อ	 -	 ขายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในปริมาณสูง
และต่อเนื่อง	 และได้รับการสั่งซื้อผลิตผลทางการเกษตร	
(ผักและผลไม้)	นอกจากนี้	ฝ่ายบาห์เรนประสงค์ให้บริษัทฯ	
ไปร่วมลงทุนธุรกิจปลกูพืชแบบไม่ใช้ดิน	 (Hydroponics)	 ด้วย	
สำหรับสาขาอื่นๆ	เช่น	พลังงาน	และก่อสร้าง	ฝ่ายบาห์เรน
หลายรายได้หารือกับฝ่ายไทย	 เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนทั้งใน
บาห์เรนและในประเทศที่สาม	 รวมถึงหาผู้แทนจำหน่าย
สินค้า		

	 กาตาร ์ภาคเอกชนกาตาร์มีความสนใจขยายการค้า		
ในสาขาเกษตร	 โดยซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในกาตาร์
หลายรายแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าเกษตรและ
อาหารจากนักธุรกิจของไทย	 และนักธุรกิจกาตาร์ได้ทาบทาม		
เรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืช
แบบไม่ใช้ดิน	 (Hydroponics)	 นอกจากนี้	 การจัดให้ภาค
เอกชนไทยได้มีโอกาสพบหารือกับหน่วยงานสำคัญของ		
กาตาร์	อาทิ	Qatar	Holding	ซึ่งกำกับดูแลเงินกองทุนต่างๆ	
ของรัฐบาลกาตาร์	 Hassad	 Food	 ซึ่งรับผิดชอบประเด็น
ความมั่นคงทางอาหารของกาตาร์	 และ	 Qatari	 Diar	 ซึ่ง		
รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพย์		
ของกาตาร์	ก่อให้เกิดการสร้างความคุ้นเคย	และเครือข่าย
นำมาสู่การที่	Sheikh	Ahmed	Bin	Mohamed	Bin	Jabor	Al	
Thani	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศนำคณะภาคเอกชนเยือน



๑๐๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๐๑กระทรวงการต่างประเทศ 

		 เหตุการณ์อุทกภัยที่ไทยประสบช่วงปี	 ๒๕๕๔	 นับ
เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	
และสร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างกว้างขวาง	 ซึ่งทุก
ภาคส่วนของสังคมต่างร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือและ
ช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย		แม้ว่าปัญหาน้ำท่วม
ภายในประเทศดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
เท่าใดนัก	 แต่กระทรวงการต่างประเทศถือเป็นหน้าท่ีสำคัญ
ที่จะต้องช่วยบรรเทาวิกฤติอุทกภัยดังกล่าว	 โดยได้ดำเนิน
ภารกิจสนับสนุนรัฐบาลที่หลากหลาย	ดังนี้							

	
๑.  การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง   

  ทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ  

  และร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ  

  ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  

		 นับตั้งแต่ช่วงแรกของเหตุการณ์อุทกภัย	 กระทรวง
การต่างประเทศได้สั ่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยท่ัวโลก	 เผยแพร่ข้อมลูท่ีถกูต้องให้		
กับชาวไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติในประเทศน้ันๆ	
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและคลายความห่วงกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวในประเทศไทย
และธุรกิจในประเทศไทย	 ตลอดจนให้ข้อมลูและข้อเท็จจริง		
เก่ียวกับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยแก่ชาวต่างชาติ		
โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางมาประเทศไทย	 ได้รับทราบว่าแม้
หลายจังหวัดในประเทศไทยจะประสบอุทกภัย	 แต่ก็ยังมี
หลายพื้นที่	 โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก	 ท่ีไม่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้	 และยังเปิดให้บริการ		
ตามปกติโดยเฉพาะเมืองชายทะเล	อาทิ	ภเูก็ต	กระบ่ี	และสมุย	

	

การสนับสนุนภารกิจ
รฐับาลในการชว่ยเหลอื  
ผู้ประสบอุทกภัย  
และฟื้นฟูประเทศ 

๑๐ 
๒.  การมีส่วนร่วมในการระดมทุนจากชุมชน  

  ไทยในต่างประเทศและชาวต่างประเทศ 

		 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ	ได้
ร่วมกับชุมชนไทยในประเทศน้ันๆ	 จัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือ		
นำเงินและสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ตั้งแต่ช่วงที ่เริ ่มเกิดอุทกภัยในภาคกลางตอนบนตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๔	 เป็นต้นมา	 ชุมชนไทยที่กระจาย
อยูใ่นภมิูภาคต่างๆ	 ของโลก	 โดยเฉพาะชุมชนไทยขนาดใหญ่	
เช่น	 ในสหรัฐอเมริกา	 จีน	และตะวันออกกลาง	 ต่างร่วมใจกัน		
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนดังกล่าว
อย่างท่วมท้น		

	
๓.  การมอบความชว่ยเหลอืแกพ่ืน้ทีป่ระสบภยั 

		 เมื่อวันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ดร.	 สุรพงษ์			
โตวิจักษณ์ชัยกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ		
ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ
เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และจังหวัดอ่างทอง	
เพื่อมอบเงินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด	นำไปใช้ฟื้นฟูด้าน
สาธารณสุขและการศึกษา	จังหวัดละ	๒	ล้านบาท	พร้อม
ทั้งมอบเรือยนต์กู้ภัยรวม	 ๔	 ลำ	 และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ	
เพื่อบรรเทาทุกข์อีกด้วย				

	
๔.   การสนบัสนนุศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอื  

  ผูป้ระสบอทุกภยั (ศปภ.) และจดัตัง้ศนูยร์บั  

  ความชว่ยเหลอืจากมติรประเทศ เพือ่  

  ประสานงานและรบัความชว่ยเหลอื    

  รปูแบบตา่ง ๆ		

 เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการ  
ต่างประเทศ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือ 
รวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัด
อ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



๑๐๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๐๓กระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 เมื่อรัฐบาลจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย	(ศปภ.)	กระทรวงการต่างประเทศ	ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปร่วมปฏิบัติงานด้วย	 เพื่อช่วยประสานงานการรับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ	 รวมทั้งการติดต่อประสานงาน
เมื่อมีคณะทูต	 องค์การระหว่างประเทศ	 และผู้แทนจาก
ต่างประเทศ	 ขอพบหารือและมอบความช่วยเหลือให้กับ
นายกรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าท่ีระดับสงูของ	 ศปภ.	 นอกจากน้ัน	
ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมทำงานกับศูนย์โฆษกฝ่าย
ต่างประเทศของ	ศปภ.	ด้วย	

		 ต่อมา	 เม่ือวันท่ี	๑๗	 ตุลาคม	๒๕๕๔	 รัฐมนตรีว่าการ		
กระทรวงการต่างประเทศได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง	 ‘ศูนย์รับ
ความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ’	 โดยมีข้าราชการระดับสงู		
เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าศนูย์ฯ	 ตลอดจนจัดเวรเจ้าหน้าท่ี		
ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ	 ทุกวัน	 ศูนย์รับความช่วยเหลือจาก
มิตรประเทศมีหน้าที่หลัก	๓	ประการ	คือ	๑)	เป็นจุดติดต่อ
ประสานเรื ่องการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	
องค์การระหว่างประเทศ	 และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ	
๒)	 ประมวลข้อมลูความช่วยเหลือจากต่างประเทศประสาน		
และอำนวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากรแก่ประเทศ		
ท่ีจัดส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์ให้แก่ไทย		และ	๓)	ประสานงาน		
กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิด
บูรณาการในการดำเนินการร ับความช่วยเหลือจาก		
ต่างประเทศ	

		 ต้ังแต่จัดต้ังศนูย์รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ	
ศูนย์ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกวัน	 เพื่อ
ประสานการรับมอบความช่วยเหลือทั้งในลักษณะที่ขนส่ง
มาจากต่างประเทศและจากคณะทูตที่ประจำการอยู่ใน
ประเทศไทยที่เดินทางไปส่งมอบความช่วยเหลือที่ศูนย์ฯ		
นอกจากการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ	 แล้ว	 ทุกหน่วยงานของ
กระทรวงการต่างประเทศต่างปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของศูนย์ฯ	 อย่างต่อเนื่องและอย่างเต็มกำลัง	 โดย
ความช่วยเหลือที่ไทยได้รับแบ่งเป็น	 ๓	 ประเภทหลัก	 คือ	
๑)	 เงินบริจาค	 ๒)	 สิ่งของบรรเทาทุกข์	 และ	 ๓)	 ความ		
ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านเทคนิค		

		 ช่วงเกิดวิกฤติอุทกภัย	 กระทรวงการต่างประเทศได้
ประสานการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศต่างๆ	
องค์การระหว่างประเทศ	 และเอกชนต่างประเทศ	 เป็นเงิน
และสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆ	 (อาทิ	 กระสอบทราย	 เรือ	

เครื่องยนต์เรือ	 เครื่องสูบน้ำ	 เครื่องผลิตน้ำดื่ม	 เสื้อชูชีพ	
เวชภัณฑ์	 น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค)	 คิดเป็นมูลค่า
กว่า	 ๑.๗	 พันล้านบาท	 มิตรประเทศหลักที่ให้ความ		
ช่วยเหลือแก่ไทยได้แก่จีน	 ญี่ปุ่น	 สหภาพยุโรป	 และ
สหรัฐอเมริกา			

		 นอกจากหน้าที่หลัก	 ๓	 ประการดังกล่าว	 	 ศูนย์รับ
ความช่วยเหลือจากมิตรประเทศได้ทำหน้าที่ประสานกับ
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อขอให้อำนวยความสะดวก
ในการนำเข้าสิ่งของบริจาคจากต่างประเทศและทำหน้าที่
จัดจ้างบริษัทขนส่งสิ่งของบริจาคดังกล่าวให้แก่หน่วยงาน
ที่	ศปภ.	กำหนดด้วย		

	
๕.  การประสานงานกบัสถานเอกอคัรราชทตู  

  และสถานกงสุลใหญ่เพื่อจัดหาสิ่งของ  

  บรรเทาทุกข์ที่จำเป็น ซึ่งขาดแคลนหรือ  

  ไม่มี ในประเทศไทย 

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยอย่างใกล้ชิด	
เพื่อหาข้อมูลและสนับสนุนการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์
และสิ่งของจำเป็นต่างๆ	 ที่ขาดแคลนหรือไม่อาจหาได้ทัน
ในประเทศไทย	อาทิ	 เครื่องสูบน้ำ	 เครื่องกรองน้ำ	 เรือและ
เคร่ืองยนต์เรือ	รวมถึงได้ให้แนวทางกับสถานเอกอัครราชทตู		
และสถานกงสุลใหญ่ในการรับความช่วยเหลือท่ีต่างประเทศ		
เสนอ	 ทั้งในรูปแบบเงิน	 สิ่งของ	 และความช่วยเหลือด้าน
วิชาการ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การรับความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมี
ระบบ	

	
๖.  การดูแลคณะทูตและผู้แทนองค์การ  

  ระหว่างประเทศในประเทศไทย โดยให้  

  ข้อมูลและความช่วยเหลือ 

		 กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้คณะทูตทราบ
ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ			อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	เมื่อวันที่	
๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางเยียวยาและฟื้นฟูหลัง
อุทกภัยที่กระทรวงการต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ได้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานกรมพิธีการทูต	 และการเปิดสายด่วน	
(Hot	Line)	๒๔	ชั่วโมง	เพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่
คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย	

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ประธานมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แก่สภากาชาดไทย  

 การประสานการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากต่างประเทศ 
โดยศูนย์รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



๑๐๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๐๕กระทรวงการต่างประเทศ 

รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานท้องถ่ินในไทยเพ่ืออำนวย		
ความสะดวกในด้านต่างๆ	 เช่น	 การกำหนดเจ้าหน้าที่
ติดต่อ	(Contact	Person)	ระหว่างคณะทูตกับสำนักงานเขต
ที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นๆ	ตั้งอยู่	เป็นต้น	
 

๗.  บทบาทในการฟื้นฟูและเยียวยาหลัง  

  อุทกภัย  

		 กระทรวงการต่างประเทศพร้อมจะสนับสนุนการ
ดำเนินงานของรัฐบาลในการฟื้นฟูและเยียวยาหลังอุทกภัย	
อาทิ		

		 ๑)	 อำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่		
ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรชาวต่างชาติ	 เพื่อเดินทางเข้ามา
ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรที่
ได้รับความเสียหาย	

		 ๒)	ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ออกบัตรอนุญาตทำงาน	 (Work	 Permit)	 แก่บุคลากรจาก
ต่างประเทศ		

		 ๓)	ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื ่อจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรใหม่	 เพื่อทดแทนของเดิม
ที่เสียหาย	 ตลอดจนจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในราคา
ต้นทุน	 (หรือผ่อนชำระแบบปลอดดอกเบี้ย)	 และใช้ความ

ร่วมมือรัฐต่อรัฐ	
		 ๔)	สนับสนุนและมีส ่วนร ่วมในการเจรจากับ		

ต่างประเทศเพื ่อกู ้เงินจากต่างประเทศในอัตราปลอด		
ดอกเบี้ย	เพื่อดำเนินการในการฟื้นฟูหลังอุทกภัย	

		 ๕)	สร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายต่างประเทศ	 โดยใช้
โอกาสในทุกระดับและทุกเวที	 อาทิ	 ระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีความร่วมมือลุ ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี	
(Mekong	 -	ROK	Foreign	Ministers’	Meeting)	ครั้งที่	๑	ที่		
กรุงโซล	 การประชุมผู ้นำเศรษฐกิจเอเปค	 เมื ่อเดือน
พฤศจิกายน	๒๕๕๔		และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ครั้งที่	๑๙		รวมทั้งการจัดคณะผู้แทนระดับสูง	(Roadshow)	
ไปยังประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญ	 เพื่อเน้นย้ำความเข้มแข็ง
ของพื้นฐานเศรษฐกิจไทย	 ซึ่งปลอดหนี้สาธารณะ	 ที่จะ
ช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินการด้านการเงินการคลังเป็นไป
ตามเป้าหมาย	 รวมถึงความสามารถในการฟื้นฟูประเทศ
หลังอุทกภัย		

		 ๖)	 ร่วมมือและบรูณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน		
ที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไทย	 และสร้าง
ความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ	 โดยอาศัยกลไก		
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกของไทย	
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ		   

	
	

 เมือ่วนัที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๔ พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยนายธงทอง 
จันทรางศุ โฆษก ศปภ. และผู้เกี่ยวข้อง ได้บรรยายสรุปแก่
คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศจำนวนประมาณ   
๘๐ คน เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
 



๑๐๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๐๗กระทรวงการต่างประเทศ 

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบการทำงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศ 

๑๑ 

  กระทรวงการตา่งประเทศจดัตัง้ ‘ศนูยร์บัความชว่ยเหลอื  
จากมิตรประเทศ’ ภายในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ  
ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อประสานภารกิจการรับ
ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ระหว่างมิตรประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ เอกชน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทย  
 



๑๐๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๐๙กระทรวงการต่างประเทศ 

		 กระทรวงการต่างประเทศได้ผลักดันให้มีการปฏิรูป
และพัฒนาองค์กร	ทั้งในส่วน	‘คน’		‘งาน’	และ‘เงิน’		หรือ	
‘บุคลากร’	 ‘ระบบงาน/โครงสร้าง’	 และ	 ‘งบประมาณ’			
เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายและการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ของโลกได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น			

 

๑.   บุคลากร  

		 กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงขนาดเล็ก	มี
ข้าราชการปฏิบัติงานเพียง	๑,๕๗๒	คน	โดยปฏิบัติงานใน
ประเทศ	๙๙๐	คน	และปฏิบัติงานในต่างประเทศ	๕๘๒	คน	
(ข้อมูล	ณ	วันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๔)	การเพิ่มอัตรากำลัง
ในภาพรวม	 จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ
และสิ่งท้าทายใหม่ๆ	 ตามกระแสโลกาภิวัฒน์	 อันจะทำให้
สามารถโต้ตอบการดำเนินนโยบายทางการทูตและการ
ต่างประเทศของชาติอ่ืนๆ	 ได้ทันการและอย่างมีประสิทธิภาพ	
ในการนี้	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินการต่างๆ	
ดังนี้		

		 ๑)	 เสนอขอเพิ่มอัตรากำลัง	 ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาหน่วยงาน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 -	 ๒๕๕๖)	 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)		

		 ๒)	จัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ	 รวมทั้งหลักสูตร		
นักบริหารการทูต	 (นบท.)	 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น
นักการทูตมืออาชีพ	มีคุณธรรมและจริยธรรม		จัดบรรยาย

การปฏิรูปและ  
การพัฒนาระบบ  
การทำงานของ
กระทรวง  
การต่างประเทศ 

๑๑ 
พิเศษ	 และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ	 รวม	 ๑๔๑	
หลักสูตร/โครงการ	 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	 ๒,๕๙๒	 คน			
ตลอดจนได้ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ	 ๑๓๖	 ครั้ง	
จำนวนผู้เข้าทดสอบ	 ๕,๒๖๗	 คน	 รวมผู ้เข้ารับการ
อบรมและผู้ใช้บริการทั้งสิ้น		๗,๘๕๙	คน	

		 ๓)	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการต่างๆ	 เป็นการ
เฉพาะ	 เช่น	 โครงการศึกษาพัฒนาแนวทางการดำเนิน
ยุทธศาสตร์ไทยต่อสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรปูแบบ	 หรือ	 US	
Watch	 (http://uswatch.mfa.go.th)	 และโครงการจับตา
เอเชียตะวันออก	 หรือ	 EastAsia	 Watch	 (www.eastasia		
watch.in.th)	เป็นต้น		

		 ๔)	ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	
เพ่ือแก้ปัญหาค่าจ้างเต็มข้ันของลกูจ้าง	 และปัญหาอัตราค่าจ้าง		
ที่ไม่จูงใจลูกจ้างที่มีศักยภาพในท้องถิ่น	 พร้อมทั้งปรับปรุง		
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างท้องถิ ่นใน		
ต่างประเทศ	 ได้แก่	 ค่าล่วงเวลา	 และการนำลูกจ้างเข้าสู่
ระบบประกันสังคมท้องถิ่น	เป็นต้น	

		 ๕)	ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานวิชาการ		
ที่ไม่ออกประจำการต่างประเทศ	 (Home-based)	 ให้มี
อัตรากำลังเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อรองรับภารกิจที่ต้องการความ
ต่อเนื่อง	 เช่น	 งานด้านบริหาร	 งานด้านกฎหมายและ		
ข้อระเบียบต่างๆ	และงานด้านคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	

		 ๖)	 กำหนดนโยบายการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า		
ในสายอาชีพให้ข้าราชการในสายงานสนับสนุนและสาย
งานวิชาการ	ที่ไม่ออกประจำการในต่างประเทศ	

	
	

๒.   ระบบงาน/โครงสร้าง  

		 ในช่วงท่ีผ่านมา	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการ		
พัฒนาปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง	อาทิ		

		 ๑)	 ปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของศนูย์เทคโนโลยี		
สารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ที่มีความสำคัญและเปลี่ยนแปลงไป	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และบรูณาการการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ	
(๑๔	ส่วนราชการ	+	๙๔	สำนักงานในต่างประเทศ)	

		 ๒)	ปรับปรุง	 พัฒนาระบบ	 e-Submission	 (ระบบ		
รับ	 -	 ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 การยกร่างและลงนาม
หนังสือ	 การกำกับติดตามหนังสือ	 การลงทะเบียน
สารบรรณ	 การจัดเก็บเอกสารในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์	 และ
การสืบค้น)	 ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศใช้มานานกว่า	๗	ปี	

และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน	 เพิ่มความสะดวกและ
ความรวดเร็วในการทำงาน		

		 ๓)	พัฒนาเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ	
www.mfa.go.th	 ใหม่	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา			
การจัดเก็บฐานข้อมลูแบบรวมศนูย์	 การรักษาความปลอดภัย		
การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับ	 Social	 Media	 การบริหารจัดการ
เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานใน		
ต่างประเทศให้ใช้งานสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน	

		 ๔)	นำระบบ	 Virtualized	 Machine	 (ระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือนจริง	 -	 VMware)	 มาใช้	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน	 และการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ		

		 ๕)		นำระบบการประชุมทางไกล	(Web	Conference)	
มาใช้เพื ่อปรับปรุงระบบสื ่อสารระหว่างกระทรวงการ		
ต่างประเทศกับสำนักงานในต่างประเทศ	

		 ๖)	 เป ิดสำนักงานหนังส ือเด ินทางชั ่วคราวใน
ภูมิภาคต่างๆ		ทั่วประเทศ	๑๒	แห่ง		

		 ๗)	 เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของ
กระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายในต่างๆ	 รวมทั้งของกรมอาเซียนให้สอดคล้องกับ
บริบทการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และการ
เสนอจัดตั้ง	 ‘กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ’	 เพื่อให้
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ
ของไทย	 ตลอดจนการปรับบทบาทของไทยจากประเทศ
ผู้รับ	 เป็นประเทศผู้ให้	 และการมีส่วนร่วมกับประชาคม
ระหว่างประเทศในการสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา		 	

		 ๘)	จัดทำหนังสือ	 ‘คู ่มือสำหรับข้าราชการใน		
ต่างประเทศ’	 เพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการในต่างประเทศ		
แบบบูรณาการ	 (ทีมประเทศไทย)	 สำหรับข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ	 และข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืนๆ		
คู ่มือดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการ		
ต่างประเทศด้วย	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถตรวจค้น		
ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น	

		 ๙)	ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการ		
ต่างประเทศได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
และทำเนียบ	 ตลอดจนบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน	 จำนวน	
๑๐	โครงการ	ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้		

	
		 	

ประจำการ		
ในต่างประเทศ	
จำนวน	๕๘๒	คน	
คิดเป็น	๓๗%	

สายสนับสนุน		
จำนวน	๕๕๖	คน	
คิดเป็น	๓๖%	

  อัตราส่วนข้าราชการที่ปฎิบัติงานในกระทรวง  
และประจำการในต่างประเทศ 

  อัตราส่วนข้าราชการสายการทูต 
และสายสนับสนุน 

ปฎิบัติงาน		
ในกระทรวง	
จำนวน	๙๙๐	คน	
คิดเป็น	๖๓%	

สายการทูต	
จำนวน	๑,๐๑๓	คน	
คิดเป็น	๖๔%	

	ปฎิบัติงาน
ในกระทรวง	

	ประจำการ
ในต่างประเทศ	

	สายการทตู		
	สายสนับสนุน	



๑๑๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๑๑กระทรวงการต่างประเทศ 

		 นอกจากนี้	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๔	กระทรวงการ
ต่างประเทศได้อนุมัติให้สถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ต่างๆ	 ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่		
ทำการทำเนียบและบ้านพัก	 โดยใช้งบประมาณประจำปี	
และเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกงสุล	 (เงินค่าใช้จ่าย	
๑๐%)	 รวมเป็นเงินประมาณ	๒๑๒,๔๓๔,๐๐๐	 บาท	 เช่น	
งานปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารและปรับปรุง		
ระบบเตือนภัยในอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	
กรุงพริทอเรีย	 	 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการคณะ
ผู้แทนถาวร	 ณ	 นครนิวยอร์ก	 	 และงานปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและพื้นที่ให้บริการ	รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด
ของอาคารท่ีทำการสถานเอกอัครราชทตู	ณ	กรุงโคเปนเฮเกน	
เป็นต้น		

	
๓.  งบประมาณ   

๘%

๙๒%

  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔   
(กระทรวงได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๔๖๙.๓๑ ล้านบาท) 

	ผลการเบิกจ่ายรวม	
	งบท่ีไม่ได้มีการเบิกจ่าย	

งบท่ีไม่ได้มีการเบิกจ่าย	
จำนวน	๖๒๖.๖๒	ล้านบาท

คิดเป็น	๘%	

ผลการเบิกจ่ายรวม	
จำนวน	๖,๘๔๒.๖๙	ล้านบาท		

คิดเป็น	๙๒%	

		 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการต่างประเทศ		
ได้ร ับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานการดำเนิน
นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวน	
๗,๔๖๙.๓๑	 ล้านบาท	 จากงบประมาณของประเทศใน
ภาพรวม	 ๒.๐๗	 ล้านล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๐.๓๖	
ของงบประมาณทั้งหมด		

		 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๕๔	 กระทรวงการ		
ต่างประเทศได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	 ๖,๘๔๒.๖๙	
ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๙๑.๖๑	 ของงบประมาณท่ี		
ได้รับท้ังหมด	ส่วนผลการดำเนินงานกระทรวงการต่างประเทศ		
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ	 ๘๐	 ของแผนงาน	 เนื่องจาก
การดำเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของฝ่ายต่างประเทศด้วย	 โดยเมื ่อสิ ้นสุด
ปีงบประมาณ	๒๕๕๔		กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	

		 	

โครงการ 

 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
และบ้านพักสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอิสลามาบัด 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
และทำเนียบเอกอัครราชทูต   
ณ กรุงจาการ์ตา 
 

 
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
และทำเนียบเอกอัครราชทูต   
ณ สิงคโปร์ 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุโตเกยีว 
 
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 
 
โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ
สถานเอกอัครราชทูต   
ณ กรุงเวลลิงตัน 
 
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
และบ้านพักกงสุลใหญ่   
ณ นครกว่างโจว 
 
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
และบ้านพักกงสุลใหญ่   
ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
 
 
การก่อสร้างอาคารที่ทำการ 
และบ้านพักกงสุลใหญ่   
ณ แขวงสะหวันนะเขต 
 
 

การถือครองกรรมสิทธิ์ 

	
ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด	๓	ไร่			
ในลักษณะการเช่าระยะยาว	๗๐	ปี	
(Leasehold)	ท่ี	๒๑	ถนนกวางหวา	กรุงปักก่ิง	
 

ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตคณะทูต	
(Diplomatic	Enclave)	ขนาด	๘	ไร่			
ในลักษณะการเช่าระยะยาว			
เมื่อปี	๒๕๓๕	
 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตคณะทูต	
(Diplomatic	Enclave)	ขนาด	๓	ไร่	๕	ตารางวา	
จัดซื้อเมื่อปี	๒๕๓๗	ราคาประมาณ			
๑๙๖	ล้านบาท	
	
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด	๑๑	ไร่	
ถนน	Orchard	
 

 

	
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
 

	
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
 

 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด		
๒,๐๘๐	ตารางเมตร	บนถนน	Molesworth	
กรุงเวลลิงตัน	เมื่อปี	๒๕๓๗	
	
ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด	๒.๗๘	ไร่			
ในลักษณะการเช่าระยะยาว	(Leasehold)			
ที่	Guangzhou	Chigang	Consular	Section	
	
ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาด	๒.๗๘	ไร่			
ในลักษณะการเช่าระยะยาว	๗๐	ปี	
(Leasehold)	ที่เขตพัฒนาหงเฉียว			
แปลงหมายเลข	๑๐	
	
แลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการเช่าที่ดินขนาด	๓	ไร่	
๓	งาน	๒๓	ตารางวา	ติดถนนหมายเลข	๙	
โดยกรมธนารักษ์ได้เสนอที่ดินราชพัสดุ
ขนาดเท่ากัน	ท่ี	จ.ขอนแก่น	เพ่ือแลกเปล่ียน		
สิทธิ์ในการเช่าที่ดิน	

ผลการดำเนินงาน 

 

 เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม	
๒๕๕๓	
 

	
 การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด	

เนื่องจากปัญหาความไม่สงบทาง		
การเมืองและความมั่นคงภายใน	
 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี	๒๕๕๕	

 

 เสร็จเมื่อเดือนกันยายน	๒๕๕๔		
สถานเอกอัครราชทูตฯ	ย้ายเข้าใช้		
อาคารใหม่แล้ว	
 

	
 ได้เริ่มการก่อสร้างแล้ว	

เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๓	
 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน

พฤศจิกายน	๒๕๕๕	
 

 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๕	
	
 อยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาต

ก่อสร้างจากทางการอินเดีย	
	
 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๔		
 สถานเอกอัครราชทูตฯ	ย้ายเข้าใช้

อาคารแล้ว	
	
 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม	

๒๕๕๕	
	
 การออกแบบโครงการแล้วเสร็จ	
 รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้อนุมัติแบบก่อสร้าง

แล้ว	อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต
ก่อสร้าง	
	
 ว่าจ้างบริษัท	ช.การช่าง			

เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง			
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่			
๑	เมษายน	๒๕๕๕	
	



๑๑๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๑๓กระทรวงการต่างประเทศ 

34%

29.63%

15%

13.78%

7.45%

		 นอกจากนี้	 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการ
ปรับและจัดหมวดหมูง่บประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ	
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการพิจารณาของรัฐสภา	
โดยในการเสนอของบประมาณ	 ปี	 ๒๕๕๕	 ได้ทบทวน	
เปลี่ยนชื่อ	 และยุบรายการค่าใช้จ่ายภายใต้หมวดงบ		
รายจ่ายอื่น	 จากปี	 ๒๕๕๔	 จำนวน	 ๔๔	 รายการ	 เหลือ	
๒๕	 รายการ	 และมีรายการใหม่อีก	 ๒	 รายการ	 รวมเป็น	
๒๗	 รายการ	 เพื่อให้ชื่อรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ	 มีความ

ชัดเจนย่ิงข้ึน	 สามารถอธิบายให้เห็นถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์		
ของกระทรวงการต่างประเทศ	 โดยใช้หลักเกณฑ์การจับ
กลุ่มค่าใช้จ่ายท่ีมีเป้าหมายการดำเนินการร่วมกัน	 (Regroup)		
เปลี่ยนชื่อรายการค่าใช้จ่ายใหม่	 เพื่อสื่อให้เห็นเป้าหมาย
การดำเนินการที่ชัดเจน	 (Rename)	 และทบทวนรายการ		
ค่าใช้จ่ายท่ีมีเน้ืองานคาบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายอ่ืน	 (Reshuffle)	
ให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสม	 ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความ

เห็นชอบแล้ว		    

	

  สัดส่วนงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
(กระทรวงเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๖,๘๔๒.๖๙ ล้านบาท) 

	งบบุคลากร	
	งบดำเนินงาน	
	งบลงทุน	
	งบเงินอุดหนุน
	งบรายจ่ายอ่ืน	

งบรายจ่ายอ่ืน	
จำนวน	๑,๐๐๒.๒๙	ล้านบาท	

คิดเป็น	๑๕%	

งบเงินอุดหนุน		
จำนวน	๙๔๒.๘๒	ล้านบาท

คิดเป็น	๑๓.๗๘%	

งบบุคลากร	
จำนวน	๒,๓๖๐.๒๔	ล้านบาท	

คิดเป็น	๓๔%	

งบลงทุน	จำนวน		
๕๑๙.๖๓	ล้านบาท	
คิดเป็น	๗.๔๕%	

งบดำเนินงาน	
จำนวน	๒,๐๒๗.๗๑	ล้านบาท	

คิดเป็น	๒๙.๖๓%	

	
 

		    ภาคผนวก     

	
	

การเยือนและการเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญในต่างประเทศ 
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

 

  ปี ๒๕๕๔ 

	
เดือนมกราคม 
๑๒	-	๑๕	ม.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์	-	เลสเต	
๒๑	-	๒๒	ม.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีการริเริ่มความ		
	 	 	 	 	 	 ร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือในหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจใน		
	 	 	 	 	 	 อ่าวเบงกอล	(BIMSTEC)		ครั้งที่	๑๓	ที่นครเนปิดอว์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
๒๗	-	๒๙	ม.ค.	๕๔	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมประจำปี			
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๔๑	ของ	World	Economic	Forum	ณ	เมืองดาวอส	สมาพันธรัฐสวิส	
๓๑	ม.ค.	-	๒	ก.พ.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐสโลวีเนีย	
	
 
 
เดือนกุมภาพันธ ์
๓	-	๔	ก.พ.	๕๔	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม	ไทย	-	กัมพชูา			
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๔	ที่เมืองเสียมราฐ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	
๒๘	ก.พ.	-	๒	มี.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน		
	 	 	 	 	 	 แห่งสหประชาชาติ	สมัยที่	๑๖	ที่นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	
	
	
เดือนมีนาคม 
๓	-	๔	มี.ค.	๕๔	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุม	Delhi	Dialogue	ครั้งที่	๓			
	 	 	 	 	 	 ณ	กรุงนิวเดลี	สาธารณรัฐอินเดีย	
๒๑	มี.ค.	๕๔		 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์	
๒๓	มี.ค.	๕๔		 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	
	
	



๑๑๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๑๕กระทรวงการต่างประเทศ 

๑๗	-	๑๙	พ.ย.	๕๔	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน			
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๑๙		การประชุมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และการประชุมสุดยอดความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับ		
	 	 	 	 	 	 ญี่ปุ่น	ครั้งที่	๓	ที่บาหลี	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
๒๓	-	๒๕	พ.ย.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	
๓๐	พ.ย.	๕๔		 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	
		
	
เดือนธันวาคม 
๘	ธ.ค.	๕๔	 	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์	
๑๙	-	๒๐	ธ.ค.	๕๔	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบ		
	 	 	 	 	 	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	ครั้งที่	๔			
	 	 	 	 	 	 ที่นครเนปิดอว์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
๒๖	-	๒๘	ธ.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม		
	 	 	 	 	 	 ไทย	-	อินเดีย	ครั้งที่	๖	ที่กรุงนิวเดลี	สาธารณรัฐอินเดีย	
๒๙	-	๓๐	ธ.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา	
	
	
	
	
	
เดือนมกราคม 
๑๙	ม.ค.	๕๕		 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	
๒๔	-	๒๖	ม.ค.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐ		
	 	 	 	 	 	 อินเดียในฐานะแขกเกียรติยศ	
๒๗	-	๒๘	ม.ค.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมประจำปี			
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๔๒	ของ	World	Economic	Forum	ที่เมืองดาวอส	สมาพันธรัฐสวิส	
	
	
เดือนกุมภาพันธ ์
๑๓	-	๑๔	ก.พ.	๕๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุม	Delhi	Dialogue	ครั้งที่	๔			
	 	 	 	 	 	 ที่กรุงนิวเดลี	สาธารณรัฐอินเดีย	
๒๐	ก.พ.	๕๕		 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนมาเลเซีย	
๒๓	-	๒๔	ก.พ.	๕๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส	
๒๗	-	๒๙	ก.พ.	๕๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน			
	 	 	 	 	 	 สมัยที่	๑๗	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	
	
	

เดือนเมษายน 
๔	-	๖	เม.ย.	๕๔	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐอินเดีย	
๒๔	-	๒๕	เม.ย.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐซาบาห์	มาเลเซีย	
	
	
เดือนมิถุนายน 
๖	-	๗	มิ.ย.	๕๔	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ			
	 	 	 	 	 	 เอเชีย	-	ยุโรป	(ASEM)	ครั้งที่	๑๐	ณ	เมือง	Godollo	สาธารณรัฐฮังการี	
๘	มิ.ย.	๕๔	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐฮังการี	
	
	
เดือนกันยายน 
๑๐	ก.ย.	๕๔	 	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลาม	
๑๒	ก.ย.	๕๔		 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
๑๕	ก.ย.	๕๔		 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา	
๑๖	ก.ย.	๕๔	 	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย		
	 	 	 	 	 	 ประชาชนลาว	
๑๘	-	๒๙	ก.ย.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญ		
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๖๖		การประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย	(ACD)		การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่าง		
	 	 	 	 	 	 ไม่เป็นทางการ	และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติ			
	 	 	 	 	 	 ที่นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	
	
	
เดือนตุลาคม 
๕	ต.ค.	๕๔	 	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
๒๓	-	๒๔	ต.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
๒๗	-	๒๘	ต.ค.	๕๔	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือลุ่มน้ำโขง		
	 	 	 	 	 	 กับสาธารณรัฐเกาหลี	ครั้งที่	๑	ที่กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	
	
	
เดือนพฤศจิกายน 
๙	-	๑๔	พ.ย.	๕๔		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค	ครั้งที่	๒๓			
	 	 	 	 	 	 ที่มลรัฐฮาวาย	สหรัฐอเมริกา	
๑๒	-	๑๓	พ.ย.	๕๔	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำ		
	 	 	 	 	 	 เขตเศรษฐกิจเอเปค	ครั้งที่	๑๙	ที่มลรัฐฮาวาย	สหรัฐอเมริกา	

  ปี ๒๕๕๔   ปี ๒๕๕๔ 

  ปี ๒๕๕๕ 



๑๑๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๑๗กระทรวงการต่างประเทศ 

	
	
เดือนมีนาคม 
๖	-	๘	มี.ค.	๕๕	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนญี่ปุ่น	
๒๑	-	๒๓	มี.ค.	๕๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย	-	ลาว					
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๑๗	ที่กรุงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
๒๔	-	๒๗	มี.ค.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เยือนสาธารณรัฐเกาหลี			
	 	 	 	 	 	 และเข้าร่วมการประชุม	Nuclear	Security	Summit	ครั้งที่	๒	ที่กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	
	
	
เดือนเมษายน 
๑	-	๔	เม.ย.	๕๕	 	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	๒๐	ที่กรุงพนมเปญ	ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา	
๑๗	-	๑๙	เม.ย.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน	
๒๐	-	๒๑	เม.ย.	๕๕		 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความ		
	 	 	 	 	 	 ร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น	ครั้งที่	๔		ที่กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น		
	
	
เดือนพฤษภาคม 
๑๓	-	๑๕	พ.ค.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน	
๑๕	-		๑๗	พ.ค.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐกาตาร์	
๒๕	-	๒๖	พ.ค.	๕๕	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย	
	
	
หมายเหตุ   
  นายกรัฐมนตรีในช่วงกรอบรายงาน	ได้แก่	นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	(มกราคม	-	สิงหาคม	๒๕๕๔)		

และนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	(สิงหาคม	๒๕๕๔	-	ปัจจุบัน)	
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงกรอบรายงาน	ได้แก่	นายกษิต	ภิรมย์	(มกราคม	-	สิงหาคม	๒๕๕๔)		

และ	ดร.	สุรพงษ์	โตวิจักษณ์ชัยกุล	(สิงหาคม	๒๕๕๔	-	ปัจจุบัน)	
 
	

   

	
	
	

  ปี ๒๕๕๕ 

๑.  อาคารถนนศรีอยุธยา			
		 	 	๔๔๓	ถนนศรีอยุธยา	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐		
	 	 	 ๐๒	๒๐๓	๕๐๐๐	
	
๒.   อาคารกรมการกงสุล  
		 	 	๑๒๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐		
	 	 	 ๐๒	๙๘๑	๗๑๗๑	-	๙๙			
	
๓.			 อาคารสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 		
		 	 	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐		
	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐		
	 	 	 ๐๒	๒๐๓	๕๐๐๐	ต่อ	๔๐๐๐๐	-	๔๓๙๙๙	

กระทรวงการต่างประเทศ 

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 



๑๑๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๑๙กระทรวงการต่างประเทศ 

๑.   กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  				
		 	 	๑๒๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐	
	 	 	 ๐๒	๙๘๑	๗๑๗๑	-	๙๙	โทรสาร	๐๒	๙๘๑	๗๒๕๖	
	
๒.   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา  			
		 	 	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา	อาคารบางนาฮอลล์	(ด้านข้างศูนย์การค้า)	ชั้น	B๑	
	 	 	 ๐๒	๓๘๓	๘๔๐๒	-	๔		โทรสาร	๐๒	๓๘๓	๘๓๙๘	
	
๓.   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  		
		 	 	อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์	(ชั้นใต้ดิน)	แขวงบางบำหรุ	เขตบางพลดั	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	
	 	 	 ๐๒	๔๔๖	๘๑๑๑	-	๒	โทรสาร	๐๒	๔๔๖	๘๑๒๔	
	
๔.   สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ 
		 	 	อาคารประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน	ดินแดง	กรุงเทพฯ	
	 	 	 ๐๒	๒๔๕	๙๔๓๙	โทรสาร	๐๒	๒๔๕	๙๔๓๘	
	
๕.   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น    
		 	 	หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น	ถนนศูนย์ราชการ	อำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐๐๐	
	 	 	 ๐๔๓	๒๔๒	๗๐๗,	๐๔๓	๒๔๒	๖๕๕	โทรสาร	๐๔๓	๒๔๓	๔๔๑	
	
๖.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่    
		 	 	ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	ถนนโชตนา	ตำบลช้างเผือก	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	๕๐๐๐๐	
	 	 	 ๐๕๓	๘๙๑	๕๓๕	-	๖	โทรสาร	๐๕๓	๘๙๑	๕๓๔	
	
๗.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา    
		 	 	ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา		อำเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	๙๐๐๐๐	
	 	 	 ๐๗๔	๓๒๖	๕๐๘	-	๑๐	โทรสาร	๐๗๔	๓๒๖	๕๑๑	
	
๘.   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี    
		 	 	อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด	อำเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	๓๔๐๐๐	(ใกล้กับทุ่งศรีเมือง)	
	 	 	 ๐๔๕	๒๔๒	๓๑๓	-	๔	โทรสาร	๐๔๕	๒๔๒	๓๐๑	
	
๙.   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
		 	 	ศาลาประชาคม	ถนนหน้าเมือง	อำเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี๘๔๐๐๐	
	 	 	 ๐๗๗	๒๗๔	๙๔๐,	๐๗๗	๒๗๔	๙๔๒	-	๓	โทรสาร	๐๗๗	๒๗๔	๙๔๑	
	

  สำนักงานที่บริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว ๑๐.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา    
		 	 	ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา	ถนนมหาดไทย	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐๐๐	
	 	 	 ๐๔๔	๒๔๓	๑๓๒,	๐๔๔	๒๔๓	๑๒๔	โทรสาร	๐๔๔	๒๔๓	-	๑๓๓	
	
๑๑.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธาน ี
		 	 	ศูนย์อเนกประสงค์	ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)	ถนนอธิบดี	อำเภอเมือง			
								 	 จังหวัดอุดรธานี	๔๑๐๐๐	
	 	 	 ๐๔๒	๒๑๒	๘๒๗,	๐๔๒	๒๑๒	๓๑๘	โทรสาร	๐๔๒	๒๒๒	๘๑๐	
 
๑๒.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก 
		 	 	ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก	ถนนเทพารักษ์	อำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	๖๕๐๐๐	
	 	 	 ๐๕๕	๒๕๘	๑๗๓,	๐๕๕	๒๕๘	๑๕๕,	๐๕๕	๒๕๘	๑๓๑,	โทรสาร	๐๕๕	๒๕๘	๑๑๗	
	
๑๓.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา  
		 	 	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ถนนสุขยางค	์อำเภอเมือง	จังหวัดยะลา	๙๕๐๐๐	
	 	 	 ๐๗๓	๒๗๔	๕๒๖,	๐๗๓	๒๗๔	๐๓๖,	๐๗๓	๒๗๔	๐๓๗	โทรสาร	๐๗๓	๒๗๔	๕๒๗	
	
๑๔.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต  
		 	 	ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	ถนนนริศร	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	๘๓๐๐๐	
	 	 	 ๐๗๖	๒๒๒	๐๘๐,	๐๗๖	๒๒๒	๐๘๑,	๐๗๖	๒๒๒	๐๘๓	โทรสาร	๐๗๖	๒๒๒	๐๘๒		
	
๑๕.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์  
		 	 	ศนูย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์	ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี	ถนนพหลโยธิน	อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	๖๐๐๐๐	
	 	 	 ๐๕๖	๒๓๓	๔๕๓,	๐๕๖	๒๓๓	๔๕๔	โทรสาร	๐๕๖	๒๓๓	๔๕๒		
	
๑๖.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี       
		 	 	อาคารลานค้าชุมชน	ถนนเลียบเนิน	ตำบลวัดใหม่	อำเภอเมือง	จังหวดัจันทบุรี	๒๒๐๐๐	
	 	 	 ๐๓๙	๓๐๑	๗๐๖-๙	
										



๑๒๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๒๑กระทรวงการต่างประเทศ 

	
  อาร์เจนตินา (Argentina) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) 
		 	 	Vuelta	de	Obligado	1947	-	Piso	12	(1428	ADC)	Buenos	Aires,	ARGENTINA	
	 	 	 (54-11)	4780	-	0555,	4783	-	6412	
	 	 		(54-11)	4782	-	1616		
	 	 	 thaiembargen@fibertel.com.ar,	thaibua@thaiembdc.net		
	 	 	 http://www.thaiembargen.org	
	
  ออสเตรเลีย (Australia) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) 
	 	 	 111	Empire	Circuit,Yarralumla,	A.C.T.	2600	Canberra,	Australia	
	 	 	 (612)	6206	-	0100	
	 	 		(612)	6206	-	0123		
	 	 	 thaican@mfa.go.th		
	 	 	 http://canberra.thaiembassy.org	
   
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (Sydney) 
	 	 	 Level	8,	131	Macquarie	Street	Sydney,	N.S.W.	2000	
	 	 	 (612)	9241	-	2542	to	3	
	 	 		(612)	9247	-	8312		
	 	 	 thaisydney@thaiconsulatesydney.org		
	 	 	 http://thaiconsulatesydney.org	
	
  ออสเตรีย (Austria) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (Vienna) 
	 	 	Cottagegasse	48,	A	-	1080	Vienna,	AUSTRIA	
	 	 	 (431)	478	-	3335	
	 	 		(431)	478	-	2907		
	 	 	 embassy@thaivienna.at		
	 	 	 http://www.thaiembassy.at	


  บาห์เรน (Bahrain) 
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา (Manama) 
	 	 	Villa	No.	132,	Road	66	Zinj	Area,	Block	360,	Manama,	P.O.	Box	26475	
	 	 	 (973)	1724	-	6242,1727	-	4142		
	 	 		(973)	1727	-	2714	(973)	1723	-	0980		
	 	 	 thaimnm@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassybahrain.org	


  บังกลาเทศ (Bangladesh) 
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา (Dhaka) 
	 	 	 18&20,	Madani	Avenue	Baridhara,	Dhaka	1212	

	 	 	 (88	-	02)	881	-	2795	-	6,	881	-	3260	-	1		
	 	 		(88	-	02)	885	-	4280	-	1			
	 	 	 thaidac@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaidac.com	
	
  เบลเยียม (Belgium) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 
	 	 	 876	Chaussee	de	Waterloo,	1000	Brussels	
	 	 	 (322)	640	-	6810		
	 	 		(322)	648	-	3066,	629	-	0038		
	 	 	 thaibrussels@thaiembassy.be	
	 	 	 http://www.thaiembassy.be	
	
  บราซิล (Brazil) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (Brasilia) 
	 	 	Embaixada	Real	da	TailandiaSEN	-	Av.	Das	Nacoes	-	Lote	10,CEP.	40433	-	900,	Brasilia	-	DF,	BRAZIL	
	 	 	 (55	-	61)	3224	-	6943,	3224	-	6849	
	 	 		(55	-	61)	3223	-	7502		
	 	 	 thaiembbrazil@gmail.com,	thaibra2011@gmail.com	(Consular	Service)	
	 	 	 http://www.thaiembassybrazil.com	;	http://www.thaiembassy.org/brasilia	
	
  บรูไนดารุสซาลาม (Brunei) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
	 	 	No.2	Simpang	682Jalan	Tutong,	Kampong	Bunut	BF	1320	Bandar	Seri	Begawan	
	 	 	 (673)	2653108	-	9	Visa	Section	:	(673)	2653311		
	 	 		(673)	2653032		
	 	 	 thaiemb@brunet.bn		
	 	 	 http://www.thaiembassybrunei.org	
	
  กัมพูชา (Cambodia) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 
	 	 	No.196	Preah	Norodom	Boulevard,	Sangkat	Tonle	Bassac,	Khan	Chamcar	Mon,	Phnom	Penh	
	 	 	 (855)	23	726	306	-	10	(Auto	Line)	Satellite	Phone	:	0	-	23546190	to	2	
	 	 		(66)	0	-	2354	6190	(855)	23	726	303	Satellite	Fax	:	0	-	23546193		
	 	 	 thaipnp@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/phnompenh	
	
  แคนาดา (Canada) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (Ottawa) 
	 	 	 180	Island	Park	Drive,	Ottawa,	Ontario,	K1Y	OA2	
	 	 	 (613)	722	-	4444	
	 	 		(613)	722	-	6624		
	 	 	 contact@thaiembassy.ca,	consular@thaiembassy.ca		
	 	 	 http://www.thaiembassy.ca	
	  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ (Vancouver) 
		 	 	 1040	Burrard	Street,	Vancouver,	BC	V6Z	2R9	

  สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก 



๑๒๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๒๓กระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 	 (1	-	604)	687	-	1143		
	 	 		(1	-	604)	687	-	4434		
	 	 	 info@thaicongenvancover.org		
	 	 	 http://www.thaicongenvancouver.org	
	
  ชิลี (Chile) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันดิอาโก (Santiago) 
	 	 	Av.	Americo	Vespucio	Sur	100,	Piso	15	Las	Condes,	Santiago	
	 	 	 (562)	717	-	3959	
	 	 		(56-2)	717	-	3758		
	 	 	 rte.santiago@vtr.net		
	 	 	 http://www.thaiembassychile.org		
	
  จีน (China) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (Beijing) 
	 	 	No.	40,	Guang	Hua	Road,	Chaoyang	District,	Beijing	100600	
	 	 	 (86	-	10)	6532	-	1749,	6532	-	1848,	6532	-	2151,	6532	-	5048		
	 	 		(86	-	10)	6532	-	1748	Visa	and	Consular	section:	(86	-	10)		6566	-	2564,	6566	-	4299,	6566	-	1149,	6566	-	4469		
	 	 	 thaibej@eastnet.com.cn,	thaibej@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembbeij.org	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว (Guangzhou) 
	 	 	Garden	Hotel,	M07	368	Huanshi	Dong	Lu,	Guangzhou,	PRC.	510064	
	 	 	 (86	-	20)	8385	-	8988,	8380	-	04277,	8384	-	9927	
	 	 		(86	-	20)	8388	-	9567,	8388	-	9959		
	 	 	 gzthaicg@163.com	:	thaigug@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/guangzhou	
	 	 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) 
	 	 	 Fairmont	House,	8th	Floor,	8	cotton	Tree	Drive,	Central	
	 	 	 (852)	2521	-	6481	to	5	
	 	 		(852)	2521	-	8629		
	 	 	 thaicghk@thai-consulate.org.hk		
	 	 	 http://www.thai-consulate.org.hk	
	 	 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (Kunming) 
	 	 	Kunming	Hotel,	1st	Floor,	South	Building,	52	Dong	Feng	Dong	Lu,	Kunming,	Yunnan	Province	650051	
	 	 	 (86	-	871)	316	-	8916,	314	-	9296	(Dir.)	(86	-	871)	316	-	2063	Ext.	2103,2107		
	 	 		(86	-	871)	316	-	6891		
	 	 	 thaikmg@public.km.yn.cn		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/kunming	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) 
	 	 	 15	Floor	Crystal	Century	Mansion	No.	567	Weihai	Road,	Shanghai	200041	
	 	 	 (86	-	21)	6288	-	3030	Visa	Section	:	(86-21)	6288	-	7633	(Direct)	(86	-	21)	6288	-	3030	ext.	12,13		
	 	 		(86	-	21)	6288	-	9072	to	3	Thailand	Business	Information	Center	:	Tel/Fax	:	(86	-	21)	6288	-	9139		
	 	 	 thaisgh@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaishanghai.com	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (Xian) 
	 	 	Huixin	Building	[Intenational	Business	Center	(IBC)	Building]	BO704	Zhangba	Road,	No	1	Gaoxin	District,	Xian,					

	 	 	 Shaanxi	Province,	PRC	710065.	
	 	 	 (86	-	29)	8730	6726,	8730	6727	
	 	 		(86	-	29)	8730	6722	
	 	 	 thaixcg@gmail.com,	thaixiy@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaixian.com	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง (Nanning) 
	 	 	Oriental	Manhattan	Building,	1st	and	2nd	Floor.,	No.	52	-	1	Jinhu	Road,	Nanning,	Guangxi	530022		
	 	 	 (86	-	771)	5526945	-	47	
	 	 		(86	-	771)	5594997		
	 	 	 thainng@mfa.go.th	
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/nanning	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (Chengdu) 
	 	 	 12F	Building	No	3,	Fund	International	Plaza,No.6	Hangkok	Rd,	Chengdu	610041	
	 	 	 (86	28)	6689	-	7861	Visa	Section	Tel:	(8628)	6689	-	7862		
	 	 		(86	28)	6689	-	7863,	6689	-	7869		
	 	 	 thicchengdu@gmail.com		
	 	 	 http://www.thaichengdu.com	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง เซี่ยเหมิน (Xiamen) 
	 	 	Building	No.3,	City	Hotel	XiamenNo.	16	Hu	Yuan	Roadb	Xiamen	Fujian,	PRC.	361003	
	 	 	 (86	-	592)	202	-	7980,	202	-	7982	ext.101,102		
	 	 		(86	-	592)	205	-	8816	
	 	 	 thaixmn@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/xiamen	


  เช็ก (Czech Republic) 
	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (Prague) 
	 	 	Romaina	Rollanda	3/481	16000	Prague	6	-	Bubence	
	 	 	 (420	-	2)	2057	-	1735,	2057	-	0055		
	 	 		(420	-	2)	2057	-	0049		
	 	 	 thaiemb@volny.cz		
	 	 	 http://www.thaiembassy.cz	
	
  เดนมาร์ก (Denmark) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) 
	 	 	Norgesmindevej	182900	Hellerup,Copenhagen	
	 	 	 (45)	39	62	50	10	Consular	Section	Tel:	39	96	06	87	
	 	 		(45)	39	62	50	59,	39	96	06	80		
	 	 	 mail@thaiembassy.dk		
	 	 	 http://www.thaiembassy.dk	
	
  อียิปต์ (Egypt) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (Cairo) 
	 	 	 9	Tiba	Street,Dokki,	Giza	
	 	 	 (202)	3336	-	7005,	3760	-	3553	-	4		
	 	 		(202)	3760	-	5076,	3760	-	0137		
	 	 	 royalthai@link.net	



๑๒๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๒๕กระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 	 http://www.thaiembassy.org/budapest	
	
  อินเดีย (India) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (New Delhi) 
	 	 	 56-N,	Nyaya	Marg,	Chanakyapuri	New	Delhi	-	110021	
	 	 	 (91	-	11)	2611	-	8103	-	04,	2611	-	5678,	2611	-	9945,	2688	-	4475		
	 	 		(91	-	11)	2687	-	2029,	2687	-	3235		
	 	 	 thaidel@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiemb.org.in	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (Kolkata) 
	 	 	 18-B,	Mandeville	Gardens,	Ballygunge,	Kolkata	700	019	
	 	 	 (91	-	33)	2440	-	3229	-	31/	7836	
	 	 		(91	-	33)	2440	-	6251		
	 	 	 thaiccu@mfa.go.th,	thaiccu@airtelmail.in		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/kolkata	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ (Mumbai) 
	 	 	 First	Floor,	Dalamal	HouseJamnalal	Bajaj	Marg,	Nariman	PointMumbai	400	021	
	 	 	 (91	-	22)	2282	-	3535	
	 	 		(91	-	22)	2281	-	0808		
	 	 	 thaimub@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/mumbai	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน (CHENNAI) 
	 	 	New	No.3,	Old	No.2,	First	Main	Road,	Vidyodaya	Colony,	T.Nagar,	Chennai	-	600	017	
	 	 	 (91	-	44)	4230	-	0730/40/60/80	
	 	 		(91	-	44)	4202	-	0900		
	 	 	 thaicnn@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiconsul.webs.com	
	
	
  อินโดนีเซีย (Indonesia) 

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (Jakarta) 
	 	 	 JI.	Mega	Kunignan	kav.	E3.3NO.	3	(Lot8.8),	Jakarta,	Indonesia	12950.	
	 	 	 (62	-	21)	29328190	-	94		
	 	 		(62	-	21)	2932	-	8199,	2932	-	8201,	2932	-	8213		
	 	 	 thaijkt@biz.net.id		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/jakarta	
	
  อิหร่าน (Iran) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน (Tehran) 
	 	 	No.	4,	Esteghlal	Alley,	Baharestan	Avenue	P.O.	Box	11495-111	Tehran	
	 	 	 (98	-	21)	7753	-	1433,	7764	-	3297	-	9	
	 	 		(98	-	21)	7753	-	2022		
	 	 	 thaithr@mfa.go.th,	thaiemthr@mydatak.com		
	 	 	 http://www.thaiembassy-tehran.org	
	

	 	 	 http://www.thaiembassycairo.org	
 
  ฟินแลนด์ (Finland) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) 
	 	 	Etelaesplanadi	22	C	00130	Helsinki		
	 	 	 358	9	612	264	15	Consular	Section	Tel:	358	9	612	264	12,	358	9	612	264	10		
	 	 		358	9	612	-	26466		
	 	 	 chancery@thaiembassy.fi		
	 	 	 http://www.thaiembassy.fi	
	
  ฝรั่งเศส (France) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (Paris) 
	 	 	 8,	Rue	Greuze75116	Paris	
	 	 	 (330)	1	56	26	50	50	
	 	 		(330)	1	56	26	04	45		
	 	 	 thaipar@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.fr	
	
  เยอรมนี (Germany) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) 
	 	 	 Lepsiusstrasse	64/6612163	Berlin	
	 	 	 (49	-	30)	794	-	810		
	 	 		(49	-	30)	7948	-	1511		
	 	 	 thaibln@thaiembassy.de,	thaibln@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.de	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) 
	 	 	Kennedyallee	109,	60596	Frankfurt	am	Main	GERMANY	
	 	 	 (49	-	69)	6986	-	8205		
	 	 		(49	-	69)	6986	-	8228,	6986	-	8229		
	 	 	 thaifra@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaigeneralkonsulat.de	


  กรีซ (Greece) 
	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ (Athens) 
	 	 	 25	Marathonodromou	Str.	P.Psychiko,	Athens	15452	
	 	 	 (30)	210	6710	155,	210	6749	065	(30)	210	6756	978	(Visa)		
	 	 		(30)	210	6749	508		
	 	 	 thaiath@otenet.gr	
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/athens	
	
  ฮังการี (Hungary) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
	 	 	Verecke	ut.	791025	Budapest	
	 	 	 (36	-	1)	438	-	4020,438	-	4025			
	 	 		(36	-	1)	438	-	4023		
	 	 	 thaiemba@mail.datanet.hu,	ambrd@mail.datanet.hu		



๑๒๖ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๒๗กระทรวงการต่างประเทศ 

  อิสราเอล (Israel) 
	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ (Tel Aviv) 
	 	 	 1	Abba	Eban	Boulevard,	P.O.Box	2125	Herzliya	Pituach	46120	
	 	 	 (972	-	9)	954	-	8412,	954	-	8413	
	 	 		(972	-	9)	954	-	8417		
	 	 	 thaisr@netvision.net.il		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/telaviv	
	
  อิตาลี (Italy) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม (Rome) 
	 	 	Via	Nomentana132,	00162	Rome	Consular	Section		
	 	 	 +39	(06)	8622	0525	-	27		
	 	 		+39	(06)	8622	0529	
	 	 	 +39	(06)	8622	-	0524		
	 	 		+39	(06)	8622	-	0555,	8622	-	0556		
	 	 	 thai.em.rome@wind.it.net	
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/rome	
	
  ญี่ปุ่น (Japan) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (Tokyo) 
	 	 	 2-1,	2	ChomeKudan	-	MinamiChiyoda-ku,	Tokyo	102	-	0074	
	 	 	 (813)	3222	-	4101	
	 	 		(813)	3222	-	4114	
	 	 		OC-520	(813)	3222	-	4115		
	 	 	 thaityo@mfa.go.th,	commsect@thaiembassy.jp		
	 	 	 http://www.thaiembassy.jp	;	http://www.thaiceotokyo.jp	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (Osaka) 
	 	 	Bangkok	Bank	Building,	4th	Floor,1	-	9	-	16	Kyutaro	-	Machi,	Chuo	-	KuOsaka	541	-	0058	
	 	 	 (06)	6262	-	9226	-	7	
	 	 		(06)	6262	-	9228		
	 	 	 rtcg-osk@jupiter.plala.or.jp,	thaiosa@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiconsulate.jp/	
	
  จอร์แดน (Jordan) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน (Amman) 
	 	 	No.	33	Al	-	Hashemeen	St.,	Dirghabar	-	Abdoun,	P.O.Box	144329,	Amman	11814	JORDAN.	
	 	 	 (9626)	592	-	3300,	592		-1694		
	 	 		(9626)	592	-	3311		
	 	 	 thaiamm@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/amman	
	
  เคนยา (Kenya) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (Nairobi) 
	 	 	Rose	Avenue,	Off	Denis	Pritt	Rd,	P.O.	Box	5834900200	City	Square	Nairobi,	Kenya	
	 	 	 (254	-	20)	2715800,	2714276,	2715796,	2715243	
	 	 		(254	-	20)	2715801,	2715802		

	 	 	 thai@thainbi.or.ke		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/nairobi	
	
 คูเวต (Kuwait) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (Kuwait) 
	 	 	Villa	No.77	Street	1	Block	2,	West	Meshref.	Kuwait	
	 	 	 (96	-	5)	2531	-	7530	-	1,	2531	-	4870	
	 	 		(96	-	5)	2533	-	7532		
	 	 	 thaiemkw@kems.net		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/kuwait	
	
  ลาว (Laos) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (Vientiane) 
	 	 	Avenue	Kaysone	Phomvihane,	Saysettha	District,	Vientiane	.P.O.	Box	128	Consular	Section,	Unit	15			
	 	 	 Bourichane	Road,	Ban	Phone	Si	Nuan,	Muang	Si	Sattanak,	Vientiane,	Lao	PDR	
	 	 	 (856	-	21)	214	-	581	-	2	Satellite	Telephone	:	(02)	354	-	6196	97	
	 	 		(856	-	21)	214	-	580	Satellite	Fax:	(02)	354	-	6194		
	 	 	 Consular	Section:	Tel	:	(856	-	21)	453916,	415337	Fax	:	(856	-	21)	415336	Fax	:	Satellite	Fax	:	(02)	3546194		
	 	 	 thaivte@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/vientiane	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Temporary Office) 
	 	 	P.O.Box	513,	Khanthabouly	District,	Savannakhet	PorvinceLao	P.D.R.	
	 	 	 (856	-	41)	212	-	373,	252	-	080	
	 	 		(856	-	41)	212	-	370,	252	-	078		
	 	 	 thaisvk@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaisavannakhet.com	
	
  ลิเบีย (Libya) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี (Tripoli) 
	 	 	P.O.	Box	6100,	Gargersh	Road,	Al	-	Siyahiya,Tripoli	LIBYA	
	 	 	 (218	21)	484	3864		
	 	 		(218	21)	483	5366		
	 	 	 thaitip@mfa.go.th	thaitipemb@gmail.com		
	 	 	 http://www.mfa.go.th/web/3021.php	
	
  มาดากัสการ์ (Madagascar) 

	 	 สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว (Antananarivo) 
	 	 	Batiment	D1,	Village	des	Jeux	Ankorondrano,	Antananarivo	101	
	 	 	 (261	20)	2255626		
	 	 		(261	20)	222	-	3839		
	 	 	 thaitnr@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/antananarivo	
	
  มาเลเซีย (Malaysia) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 
	 	 	 206	Jalan	Ampang50450	Kuala	Lumpur	



๑๒๘ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๒๙กระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 	 (03)	2145	-	8804,	2148	-	8222,	2148	-	8350,	2148	-	8420		
	 	 		(03)	2148	-	6615,	2148	-	6527		
	 	 	 thaikula@mfa.go.th	
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/kualalumpur	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู (Kota Bharu) 
	 	 	 4426	Jalan	Pengkalan	Chepa,	15400	Kota	Bharu,	Kelantan	
	 	 	 (609)	744	-	5266,	744	-	5934,	748	-	2545	
	 	 		(609)	744	-	9801		
	 	 	 thaikob@mfa.go.th	
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/kotabharu	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (Penang) 
	 	 	No.	1,	Jalan	Tunku	Abdul	Rahman,	10350	Penang,	Malaysia	
	 	 	 (604)	226	-	8029,	226	-	9484,	228	-	6784	
	 	 		(604)	226	-	3121,	226	-	2533			
	 	 	 **	หากโทร.	จากประเทศไทยใช้	(007	-	604)		
	 	 	 thaipg@tm.net.my		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/penang	
	
  เม็กซิ โก (Mexico) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (Mexico City) 
	 	 	Paseo	de	las	Palmas1610,	Col.	Lomas	de	Chapultepec,	Del.	Miguel-Hidalgo	Mexico,			
	 	 	 D.F.11000	UNITED	MEXICAN	STATES.	
	 	 	 (52	-	55)	5540	-	4551,	5540	-	4529,	5540	-	4711,	5540	-	4674		
	 	 		(52	-	55)	5540	-	4817	(51	1	55)	4042	-	8690	(Saturdays,	Sundays		and	Holidays)		
	 	 	 thaimex@thaiembdc.net,	thaimex@prodigy.net.mx		
	 	 	 http://www.thaiembmexico.co.nr,	http://www.thaiembassymex.com	
	
  โมร็อกโก (Morocco) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต (Rabat) 
	 	 	 33	Avenue	Lalla	Meriem.	Souissi,	10000	RABAT	
	 	 	 (212)	(0)	5	37	63	46	03,	(212)	(0)	5	37	63	46	04																																					
	 	 		(212)	(0)	5	37	63	46	07	
	 	 	 thaima@menara.ma	
	
 เมียนมาร์/พม่า (Myanmar) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (Yangon) 
	 	 	No.94,	Pyay	Road,	Dagon	Township	Yangon	Union	of	Myanmar	
	 	 	 (951)	222	-	784,	226	-	721,	226	-	728	Satellite	Telephone	:	(02)	354	-	6200,	(02)	354	-	6201		
	 	 		(951)	221	-	713	Satellite	Fax	:	(02)3546198		
	 	 	 thaiygn@mfa.go.th	
	
 เนปาล (Nepal) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) 
	 	 	 167/4	Ward	No.	3,	Maharajgunj	-	Bansbari	Road,	P.O.	Box.	3333,	Kathmandu	
	 	 	 (977	1)	4371410,	43711411	
	 	 		(977	1)	4371408,	4371409	Satellite	Telephone:	(88	216)	87700239		

	 	 	 thaiemb@thaiembnepal.org.np		
	 	 	 http://www.thaiembnepal.org.np	
	
 เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (The Hague) 
	 	 	 Laan	Copes	van	Cattenburch	123,	2585	EZ,	The	Hague	
	 	 	 (3170)	345	-	9703,	345	-	2088,	345	-	0632		
	 	 		(3170)	345	-	1929	
	 	 	 thaiembassy.thehague@gamil.com	
	 	 	 http://www.royalthaiembassy.nl	
	
 นิวซีแลนด์ (New Zealand) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (Wellington) 
	 	 	Street	Address	:	110	Molesworth	Street,Thorndon	Wellington	Postal	Address:	PO.	Box	12	-	247,		
	 	 	 Thorndon	Wellington	6144	
	 	 	 (64	4)	476	-	8616	(64	4)	496	-	2900		
	 	 		(64	4)	476	-	8610	(Chancery),	(64	4)	476	3677	(Consular)		
	 	 	 secretary@thaiembassynz.org.nz,	thailand@thaiembassynz.org.nz(Trade),	consular@thaiembassynz.org.n		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/wellington	
	
  ไนจีเรีย (Nigeria) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (ABUJA) 
	 	 	 24	Tennesse	Cresent,	Off	Panama	Street,	MaitamaAbuja,	NIGERIA	
	 	 	 (234)	9872	3746		
	 	 		(234)	9413	5193		
	 	 	 thaiabj@mfa.go.th	
	
  นอร์เวย์ (Norway) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (Oslo) 
	 	 	Eilert	Sundts	Gate	40244	Oslo	
	 	 	 (47)	2212	-	8660	-	70,	2212	-	8675		
	 	 		(47)	2204	-	9969,	2204	-	9835		
	 	 	 thaioslo@online.no	
	 	 	 http://www.thaiembassy.no	
	
  โอมาน (Oman) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต (Muscat) 
	 	 	Villa	No.	1339,	Way	No.	3017,	Shati	Al	Qurum,	P.O.	Box	60,	P.C.	115	M.S.Q.,	Muscat	
	 	 	 (96	-	8)	24602684	-	5	
	 	 		(96	-	8)	24605714		
	 	 	 thaimct@omantel.net.om	
	
  ปากีสถาน (Pakistan) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) 
	 	 	House	No.	23,	Street	25F-8/2	Islamabad	Pakistan	
	 	 	 (92	-	51)	228	-	0909,	228	-	0586		



๑๓๐ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๓๑กระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 	 (974)	4493	-	4426,	4483	-	4736	
	 	 		(974)	4493	-	0514		
	 	 	 thaidoh@qatar.net.qa		
	 	 	 http://www.thaiembqatar.com	
	
  เกาหลีใต้ (Republic of Korea) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (Seoul) 
	 	 	 635	-	7,	Hannam	-	dong,	Yongsan	-	gu	Seoul	140	-	210	
	 	 	 (82	-	2)	790	-	2955,	795	-	0095,	795	-	3098,	795	-	3253	
	 	 		(82	-	2)	793	-	0093		
	 	 	 rteseoul@kornet.netthaiemb@kornet.net		
	 	 	 http://www.thaiembassy.or.kr	
	
  โรมาเนีย (Romania) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) 
	 	 	 12,	Vasile	Conta	StreetSector	2,	Bucharest	020953	
	 	 	 (40	-		21)	311	-	0031,	311	-	0078,	311	-	0067	
	 	 		(40	-	21)	311	-	0044		
	 	 	 thaibuh@speedmail.ro		
	 	 	 http://www.thaiembassy.ro	
	
  รัสเซีย (Russian Federation) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (Moscow) 
	 	 	 129090,	Moscow,	ul.	Bolshaya	Spasskaya	9	
	 	 	 (7495)	608		0856,	608		0817,	608	6671		
	 	 		(7495)	690	9657,	607	5343		
	 	 	 thaiemb@nnt.ru		
	 	 	 http://www.thaiembassymoscow.com/	
	
  ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด (Riyadh) 
	 	 	Diplomatic	Quarter,	P.O.	Box	94359,	Riyadh	11693	
	 	 	 (966	-	1)	488	-	1174,	488	-	0797,	488	-	0300,	488	-	1507		
	 	 		(966	-	1)	488	-	1179		
	 	 	 thairuh@mfa.go.th	
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/riyadh	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ (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	
	 	 	 (966	-	2)	6655317	
	 	 		(966	-	2)	6655318		
	 	 	 jeddah@thaicongen.org.sa		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/jeddah	
	
  เซเนกัล (Senegal) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (Dakar) 

	 	 		(92	-	51)	225	-	6730		
	 	 	 thaiemb@dslplus.net.pk		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/islamabad	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี (Karachi) 
	 	 	 23/A/II	Main	Khayaban-e-ShansheerPhase-V,	Defence	Housing	Authority,	Karachi	
	 	 	 (92	-	21)	3587	-	4417,	3586	-	7097,	3583	-	0706	
	 	 		(92	-	21)	3587	-	4555,	3583	-	5409		
	 	 	 thaikhi@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/consular/karachi	


  เปรู (Peru) 
	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (Lima) 
	 	 	AV.	CONRONEL	PORTILLO	678,	SAN	ISIDRO,	LIMA.	REPUBLIC	OF	PERU	
	 	 	 (51	1)	637	5620	-	23		
	 	 		(51	1)	638	4073		
	 	 	 thailim@mfa.go.th	
	
  ฟิลิปปินส์ (Philippines) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา (Manila) 
	 	 	 107	Rada	/Thailand	Street,	Legaspi	VillageMakati	City,	Metro	ManilaP.O.	Box	1228Makati	Central	Post	Office			
	 	 	 Makati	1252	
	 	 	 (632)	815	-	4219	-	20,	(632)	816	-	0696	-	7	Consular	:	(632)	810	-3833,	(632)	817	-	4262		
	 	 	 Information	Section	:	(632)	815	-	4220		
	 	 		(632)	815	-	4221		
	 	 	 thaimnl@mfa.go.th,	rtemnl@pldtdsl.net		
	 	 	 http://www.thaiembassymnl.ph/	
	
  โปแลนด์ (Poland) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (Warsaw) 
	 	 	Ul.	Willowa	700	-	790	Warsaw	
	 	 	 (48	-	22)	849	-	2655,	849	-	6414,	849	-	1406	
	 	 		(48	-	22)	849	-	2630		
	 	 	 thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl		
	 	 	 http://www.thaiembassy.pl	
	
  โปรตุเกส (Portugal) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน (Lisbon) 
	 	 	Rua	de	Alcolena	12,	Restelo,	1400-005,	Lisboa,	PORTUGAL	
	 	 	 (351)	21	301	4848	
	 	 		(351)	21	301	8181		
	 	 	 thai.lis@mail.telepac.pt		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/lisbon	
	
  กาตาร์ (Qatar) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา (Doha) 
	 	 	 122	Al	Eithar	Street,	Dafna,	West	Bay,	Doha,	P.O.	Box	22474	State	of	Qatar	



๑๓๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๓๓กระทรวงการต่างประเทศ 

	 	 	 10	Rue	Leon	G.	DamasAngle	F.,	Fann	Residence,	B.P.	3721.	Dakar	
	 	 	 (221)	33	869	-	3290		
	 	 		(221)	33	824	-	8458,	825	-	6360		
	 	 	 thaidkr@sentoo.sn		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/dakar	
	
  สิงคโปร์ (Singapore) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (Singapore) 
	 	 	 370	Orchard	RoadSingapore	238870	
	 	 	 (65)	6737	-	2158,	6737	-	2644,	6737	-	2475	-	6	
	 	 		(65)	6732	-	0778	Consular	:	(65)	6835	-	4991		
	 	 	 thaisgp@singnet.com.sg		
	 	 	 http://www.thaiembassy.sg	
	
  แอฟริกาใต้ (South Africa) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (Pretoria) 
	 	 	 428	Pretorius/Hill	StreetArcadia,	Pretoria	0083	P.O.	Box	12080	Hatfield,	Pretoria	0028	
	 	 	 (27	-	12)	342	-	4600,	342	-		5470	
	 	 		(27	-	12)	342	-	4805,	342	-	3986		
	 	 	 info@thaiembassy.co.za		
	 	 	 http://www.thaiembassy.co.za/	
	
  สเปน (Spain) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (Madrid) 
	 	 	Calle	Joaquin	Costa,	2928002	Madrid	
	 	 	 (34	-	91)	563	-	2903,	563	-	7959,	411	-	5113	
	 	 		(34	-	91)	564	-	0033,	562	-	4182		
	 	 	 thaimad@mfa.go.th	
	
  ศรีลังกา (Sri Lanka) 

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (Colombo) 
	 	 	 46/46	Nawam	Mawatha,	9th	Floor,	Green	lanka	Towers,	Colombo	2	Sri	Lanka	
	 	 	 (9411)	230	-	2500	-	3	
	 	 		(9411)	230	-	4511	-	2		
	 	 	 thaicmb@sltnet.lk		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/colombo	
	
  สวีเดน (Sweden) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) 
	 	 	 Floragatan	3,Box.	2622010040	Stockholm	
	 	 	 (46	-	8)	588	-	04	250	
	 	 		(46	-	8)	791	-	7351		
	 	 	 info@thaiembassy.se		
	 	 	 http://www.thaiembassy.se	
	

  สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 
	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (Bern) 
	 	 	Kirchstrasse	56,	3097	Liebefeld	-	Berne	
	 	 	 (41	-	31)	970	-	3030	-	34		
	 	 		(41	-	31)	970	-	3035	
	 	 	 thai.bern@bluewin.ch		
	 	 	 http://thaiembassybern.org	
	
  ติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดีลี (Dili) 
	 	 	Avenida	de	Portugal,	Motael,	Dili,	Timor	-	Leste.	
	 	 	 (670)	3310609		
	 	 		(670)	3322179		
	 	 	 thaidli@mfa.go.th	
	
  ตุรกี (Turkey) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา (Ankara) 
	 	 	Koza	Sokak	No.	8706700	Gaziosmanpasa	Ankara	
	 	 	 (90	-	312)	437	4318,	437	5248	
	 	 		(90	-	312)	437	8495		
	 	 	 thaiank@ttmail.com		
	 	 	 http://www.thaiembassy.org/ankara	
	
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi) 
	 	 	Villas	No.	1&2,	Plot	No.B7,	Between	Two	Bridges,	P.O.	Box	47466	
	 	 	 (971	-	2)	6421772,	5576551	
	 	 		(971	-	2)	6421773	-	4,	(971	-	2)	5576552	-	3		
	 	 	 thaiauh@emirates.net.ae		
	 	 	 http://www.thaiembassy.ae	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (Dubai) 
	 	 	Villa	35,	Street	No.	16,	Opposite	Jumeirah	Beach	Hotel	Umm	Suqeim	3,	Po.Box.	51844	Dubai,	United	Arab	Emirates	
	 	 	 (9714)	348	9550,	348	9770		
	 	 		(9714)	348	9066,	348	5868		
	 	 	 thaidub@emirates.net.ae		
	 	 	 http://www.thaiconsulate.ae	
	
  สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 

	 	 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (London) 
	 	 	 29-30	Queen;s	GateLondon,	SW7	5JB	
	 	 	 020	7589	2944	
	 	 		020	7823	9695	
	 	 		(Consular	Section)	:	020	7823	7492		
	 	 	 thaiduto@btinternet.com		
	 	 	 http://www.thaiembassyuk.org.uk	




๑๓๔ รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ๑๓๕กระทรวงการต่างประเทศ 

  สหรัฐอเมริกา (United States of America) 
	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (Washington) 
	 	 	 1024	Wisconsin	Avenue,	N.W.,	Suite	401	Washington,	D.C.	20007	
	 	 	 (202)	944	-	3600	
	 	 		(202)	944	-	3611		
	 	 	 thaiwas@thaiembdc.net,	thai.wsn@thaiembdc.org		
	 	 	 http://www.thaiembdc.org	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (Chicago) 
	 	 	 700	North	Rush	Street,	Chicago,	Illinois	60611	
	 	 	 (312)	664	-	3129,	664	-	3110,	664	-	3124	
	 	 		(312)	664	-	3230		
	 	 	 info@thaiconsulate.us	
	 	 	 http://www.thaiconsulate.us	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) 
	 	 	 611	North	Larchmont	Boulevard,	2nd	Floor,	Los	Angeles,	CA	90004	
	 	 	 (323)	962	-	9574	
	 	 		(323)	962	-	2128		
	 	 	 thai-la@mindspring.com,	thailax@thaiembdc.net		
	 	 	 http://www.thai-la.net	;	http://www.thaiconsulatela.org	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (New York) 
	 	 	 351	East	52nd	Street,New	York,	N.Y.	10022	
	 	 	 (1	-	212)	754	-	1770,	754	-	2536	to	8,	754	-	1896	
	 	 		(1	-	212)	754	-	1907		
	 	 	 thainyc@thaiembdc.net,	info@thaiconsulnewyork.com		
	 	 	 http://www.thaiconsulnewyork.com	
	
  เวียดนาม (Vietnam) 

	  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (Hanoi) 
	 	 	 63	-	65	Hoang	Dieu	Street,Hanoi	
	 	 	 (84	-	4)	3823	-	5092	to	94	,0	-	2354	-	6204	to	5		
	 	 		(84	-	4)	3823	-	5088	,	0	-	2354	-	6202		
	 	 	 thaihan@mfa.go.,	ththaiemhn@netnam.org,	vnthaihan1@fgt.vn		
	 	 	 http://hanoi.thaiembassy.org/	
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) 
	 	 	 77	Tran	Quoc	Thao	Street,	District	3,	Ho	Chi	Minh	City	
	 	 	 (848)	3932	-	7637	-	8	
	 	 		(848)	3932	-	6002		
	 	 	 thaihom@mfa.go.th		
	 	 	 http://www.thaiconsulatevietnam.com/	
	
	
	
		
	
	
	

	
  รายชื่อเว็บไซต์  

	
	
	
กระทรวงการต่างประเทศ     http://www.mfa.go.th 
 
กรมเอเชียตะวันออก (East Asia Watch)    http://www.eastasiawatch.in.th 
 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา   http://sameaf.mfa.go.th 
 
กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  http://www.thaiafrica.net 
 
กรมยุโรป        http://www.europetouch.in.th 
 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้     http://aspa.mfa.go.th/aspa  
 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     http://www.mfa.go.th/business 
 
กรมองค์การระหว่างประเทศ     http://www.mfa.go.th/UNandThailand 
 
กรมการกงสุล       http://www.consular.go.th 
 
กรมอาเซียน        http://www.mfa.go.th/asean 
 
สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์    http://www.sifa.in.th 
 
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ   http://www.tica.thaigov.net  
 
US Watch         http://uswatch.mfa.go.th/uswatch 
 
กรองยุโรปเพื่อไทย       http://news.thaieurope.net 
 
วิทยุสราญรมย์       http://www.mfa.go.th/saranrom 
 
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ       http://www.mfa.go.th/bizthai/ 



หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ที่ปรึกษา    นายอิศร	ปกมนตรี	เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง			
      นางกาญจนา	ภัทรโชค	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน	
 
บรรณาธิการ   นายภาษิต	จูฑะพุทธิ	นักการทูตชำนาญการ	สำนักนโยบายและแผน	
	
กองบรรณาธิการ นางสาวชลทิพา	วิญญุนาวรรณ	นักการทูตชำนาญการ	สำนักนโยบายและแผน	
	 	 	 	 	 	 นายพุฒิพล	เกนทะนะศิล	นักการทูตปฏิบัติการ	สำนักนโยบายและแผน	
	 	 	 	 	 	 นางสาวภัทราพร	อาวัชนาการ	และนางสาวชณัญญา	อินทรัมพรรย์		
	
	
ISBN     978	-	974	-	7709	-	87	-	2	
พิมพ์ครั้งที่ ๑		 	 สิงหาคม	๒๕๕๕	
จำนวน 	 	 	 ๔๐๐	เล่ม	
จัดทำโดย 	 	 สำนักนโยบายและแผน	สำนักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงการต่างประเทศ	
ออกแบบและจัดพิมพ์ บริษัท	คอนเทนต์	แฟกตอรี	จำกัด	

ข้อความในหนังสือนี้	สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย		
ถ้าจะนำไปเผยแพร่ซ้ำ	ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดต้องได้รับการยินยอม	
เป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักนโยบายและแผน	กระทรวงการต่างประเทศ	



กระทรวงการต่างประเทศ 
๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 
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