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การเยือนและการเขารวมการประชุมที่สําคัญในตางประเทศของนายกรัฐมนตรี 

และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรและสถานกงสุลใหญไทยประจําตางประเทศ
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 การจดัทาํรายงานประจาํปฉบบันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรผลงานของกระทรวงการตางประเทศ

ในปปฏิทิน ๒๕๕๗ สูสาธารณชน ซึ่งเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยไดดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ

ที่ถูกตองเก่ียวกับสถานการณทางการเมืองในประเทศไทยและความพยายามที่จะสรางเสถียรภาพใหกับ

ประเทศ รวมทั้งริเริ่มโครงการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อเดินหนาสานตอความรวมมือกับมิตรประเทศ

ในอันที่จะสรางความมั่นคงและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทย อาเซียน และประชาคม

ระหวางประเทศโดยรวม

 กระทรวงการตางประเทศมุ งที่จะใหการดําเนินงานดานการตางประเทศเปนสวนสําคัญ

ในการสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานตาง ๆ ทามกลางบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ซ่ึงจําเปนที่จะตองกระชับความรวมมือกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ของไทยในทุกมิติ 

เพื่อสรางประโยชนใหกับประเทศชาติและประชาชนอยางสูงสุดตอไป

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผู อาน โดยกระทรวง

การตางประเทศยินดีรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงงานดานการตางประเทศ เพื่อยังประโยชน

ใหแกประเทศยิ่งขึ้นไป

      กองบรรณาธิการ

กันยายน ๒๕๕๘
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 ในชวงป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะความไมสงบทางการเมือง

เปนระยะเวลานานหลายเดือน ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศเปนวงกวาง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 

และการทองเทีย่ว แมวนันีส้ถานการณดงักลาวไดกลบัสูภาวะปกตแิลวในระดบัหน่ึง แตการกาวไปสูเสถยีรภาพ

ทางการเมืองอยางยั่งยืนในระยะยาวจําเปนจะตองใชเวลา เพราะตองปฏิรูปประเทศในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ

การสรางความสมานฉันทระหวางประชาชน
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พลเอก

  (ประยุทธ  จันทรโอชา)

นายกรัฐมนตรี

 รัฐบาลไดยึดมั่นหลักการที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐ เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือ

อนัดกีบัประเทศเพือ่นบานและนานาประเทศ การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ และเสรมิสรางความมัน่คง

ระหวางกัน ตลอดจนใหความสําคัญในการคุมครองผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ ภารกิจเหลานี้

เปนหนาที่สําคัญของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีความมุงมั่น เดินหนาสานตอความรวมมือ

ดานตางๆ ใหเปนรูปธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประเทศ และจะชวยเพิ่มพูนประโยชนใหแก

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกดวย

 ในการเดินทางไปเยือนกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาความรวมมือ

ในดานตางๆ รัฐบาลไดเสนอยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญ เชน การเพิ่มความเปนหุนสวน

ระหวางยุโรปกับเอเชีย การสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งในดานการเกษตร การศึกษาและสาธารณสุข 

การปลอดจากอาชญากรรม รวมทัง้ความรวมมอืกับมติรประเทศเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืและความมัน่คงรวมกนั

เชน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การพัฒนาโครงขายคมนาคมในกรอบ GMS การเปน

หุนสวนเพื่อการพัฒนาลุมนํ้าโขงอยางยั่งยืน การจัดระบบบริหารแรงงานตางดาวอยางครบวงจร รวมท้ังการ

เสริมสรางความรวมมือในกรอบเอเปค เพื่อสงเสริมผลประโยชนของชาติและบทบาทของไทยในเวทีระหวาง

ประเทศ

 ผมขอช่ืนชมและขอบคุณบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศทุกทาน ที่ไดใชความรู 

ความสามารถอยางเตม็ทีใ่นการดาํเนนิงานดานการตางประเทศอยางมปีระสทิธิภาพ สรางความเขาใจทีถู่กตอง

แกประชาคมโลก กระชับความสัมพันธและความรวมมือกับนานาประเทศ รวมถึงการปกปองรักษาประโยชน

และเกียรติภมูขิองชาต ิผมขออวยพรใหคณะผูบรหิาร ขาราชการและเจาหนาทีข่องกระทรวงการตางประเทศ

ทกุทานประสบแตความสขุ ความเจรญิ เพือ่รวมกนัสรางความมัน่คงและความเจรญิกาวหนาอยางยัง่ยนืใหกบั

ประเทศชาติสืบไป
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 ในป ๒๕๕๗ หากไมนับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ที่สงผลใหกระทรวง

การตางประเทศมีภารกิจเรงดวนในการชี้แจงทําความเขาใจใหประชาคมระหวางประเทศทราบถึงขอเท็จจริง

ของการเปลีย่นแปลงดงักลาวแลว กระทรวงการตางประเทศไดปฏบิตัภิารกิจนานัปการเพือ่ทาํใหความสมัพนัธ

และการติดตอสื่อสารระหวางไทยกับนานาประเทศ โดยเฉพาะในระดับประชาชนและภาคธุรกิจ เปนไป

อยางแนนแฟนและสะดวกมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสถานะของไทย

ในเวทีโลก 
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กระทรวงการตางประเทศ

(นายดอน ปรมัตถวินัย)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

 “เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วา นโยบายการตางประเทศเปน

สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาจะเปนดานการเมือง 

เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

ทั้งทางตรงและทางออม เช น การคุ มครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน 

การแลกเปลีย่นทางการศกึษา วฒันธรรม การคา การพฒันาทรพัยากรมนุษย และการเปดโลกทศันใหมลีกัษณะ

สากล เปนตน” ขอความขางตนคือนโยบายตางประเทศของรัฐบาลชุดปจจุบัน หรือนโยบายขอ ๒.๔ 

ที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๗ กอนเริ่มบริหารราชการแผนดิน ซึ่งถือเปนมิติใหมของไทยที่มีนโยบายการตางประเทศที่กระชับเพียง

ไมก่ีบรรทัด ทวาครอบคลุมเรื่องตางๆ อยางรอบดาน ไมวาจะเปนหลักการและเหตุผลของนโยบาย

การตางประเทศ ยุทธศาสตรการตางประเทศ วิธีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

 ที่สําคัญคือเปาหมายสูงสุดของการดําเนินนโยบาย ซึ่งก็คือการทํางานดานการตางประเทศ

เพื่อ “ความกินดีอยูดีและอยูเย็นเปนสุข” ของประชาชนคนไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อใหไทยมีความเปนสากล

และแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวทีระหวางประเทศ นโยบายขอ ๒.๔ ดังกลาว โดยเฉพาะ

การดําเนินนโยบายโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีประชาชนพึงไดรับ เปนหลักการพื้นฐานที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอด 

นับตั้งแตที่ไดรับโอกาสใหกลับมารวมงานกับเพื่อนๆ ขาราชการกระทรวงการตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง 

ในบทบาทและสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป และจะยังคงเปนแนวทางที่กระทรวงการตางประเทศยึดมั่นตอไป 

โดยเฉพาะในป ๒๕๕๘ ที่เราจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปน

ไปอยางมีพลวัตในทุกๆ ดาน ทั้งทางภูมิรัฐศาสตร เศรษฐสัมพันธ และสังคมและวัฒนธรรม กระทรวง

การตางประเทศยนิดีทีจ่ะสนบัสนนุพวกเราคนไทยทกุคน ไมวาจะอยูในหรอืนอกประเทศ ใหมคีวามพรอมและ

รูจักใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในภูมิภาค และในโลกใบนี้ของพวกเรา

(นายดอน ปรมัตถวินัย)

การตางประเทศยนิดีทีจ่ะสนบัสนนุพวกเราคนไทยทกุคน ไมวาจะอยูในหรอืนอกประเทศ ใหมคีวามพรอมและ

รูจักใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในภูมิภาค และในโลกใบนี้ของพวกเรา



๑๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ตลอดป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร

ดานการตางประเทศเชิงรุกอยางตอเนื่องในทุกดาน ทั้งในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และพัฒนาการในดานตาง ๆ ของไทย การกระชับความสัมพันธกับมิตรประเทศใหมี

ความแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยรวมกับหนวยงานภาครัฐดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การสงเสริม

การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน การพฒันาพืน้ทีช่ายแดน ความรวมมอืดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

และการขยายโอกาสดานการคาและการลงทุน 
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๑๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ ๑๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

(นายนรชิต สิงหเสนี)

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

 ขณะเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศยังมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมของ

ประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซยีน โดยไดดําเนินกิจกรรมเพือ่สรางความตระหนักรูใหกับภาคสวนตาง ๆ

และผลกัดันบทบาทของไทย อาท ิการทําหนาทีผู่ประสานงานอาเซียน – จีน  รวมทัง้การสงเสรมิความเชือ่มโยง

ในภูมิภาคและการผลักดันการสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง 

 ในฐานะตัวแทนในการปกปองรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ กระทรวง

การตางประเทศไดผลักดันประเด็นสําคัญตอความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศและประชาชน 

รวมทัง้แสดงบทบาททีส่รางสรรคของไทยในเวทรีะหวางประเทศ ในประเดน็การขจดัความยากจน การพฒันา

อยางยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การบรรเทาภัยพิบัติ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

ตลอดจนการปองปรามการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติตาง ๆ อาทิ ยาเสพติดและการคามนุษย 

 การดูแลคุมครองคนไทยในตางประเทศและการใหบริการดานกงสุลเปนภารกิจที่กระทรวง

การตางประเทศปฏิบัติและพยายามพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยไดรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของใหความ

ชวยเหลอืคนไทยทีป่ระสบปญหาตาง ๆ  รวมถงึกรณกีารตกเปนเหยือ่การคามนุษยหรอืการถูกบงัคบัใชแรงงาน 

ตลอดจนกรณีเกิดสถานการณความไมสงบในประเทศที่พํานักอยู 

 ขาราชการกระทรวงการตางประเทศทุกคนจะทุมเทความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการ

ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมืออาชีพ พัฒนาองคกรและการทํางานใหมีประสิทธิภาพ กาวทัน

ความเปลีย่นแปลง และขบัเคลือ่นการดาํเนนินโยบายการตางประเทศทีม่ปีระชาชนเปนศนูยกลางและมุงเนน

ผลประโยชนของชาติตอไป



๑๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 แนวนโยบายการตางประเทศของไทยทีก่ระทรวงการตางประเทศยดึถอืเปนแนวทางในการดําเนนิ

ภารกิจดานการตางประเทศ มีความตอเนื่องทุกยุคสมัย ไดแก

 ๑. ยึดมั่นในอธิปไตยของชาติและความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

  ประเทศไทยและสรางความเชื่อมั่นตอประเทศไทยใหกับนานาประเทศ

 ๒. รักษาความสัมพันธอันดีและสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ 

  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 ๓. สงเสรมิความเปนเอกภาพและความเขมแขง็ของอาเซยีน รวมทัง้สงเสรมิการเตรยีมความพรอม

  และบทบาทที่สรางสรรคของประเทศไทยในอาเซียน และสงเสริมบทบาทและความรวมมือ

  ระหวางอาเซียนกับนานาประเทศ

 ๔. สงเสริมความรวมมือกับประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและประเทศที่มีศักยภาพ 

  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมของไทย

 ๕. เสรมิสรางบทบาททีส่รางสรรคและรบัผดิชอบในประชาคมระหวางประเทศ เชน การแกปญหา

  ขามชาติตาง ๆ เพื่อสงเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและระดับโลก 

 ๖. ดําเนินการทูตเพื่อประชาชน เชน การใหบริการดานกงสุล การคุมครองและดูแลประโยชน

  ของคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการสรางองคความรูดานการตางประเทศ และ

  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

 นโยบายและภารกจิดังกลาว สอดคลองกับคาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีซ่ึงพลเอกประยทุธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ระบุวา 

“นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสาํคญัของนโยบายองครวมทัง้หมดในการบรหิารราชการแผนดนิ

ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม” ทั้งนี้ สรุปสาระสําคัญของนโยบายรัฐบาลในดานตาง ๆ ไดดังนี้

 ขอ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ดวยการเผยแพรความรูความเขาใจ

ทีถ่กูตองเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัรยิและพระราชกรณยีกจิ รวมทัง้สนบัสนุนโครงการทัง้หลายอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ

 ขอ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ระบุวารัฐบาลใหความสําคัญตอ

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในกิจการตาง ๆ การแกปญหาอาชญากรรมขามชาติ การปองกัน

และแกไขความขัดแยง และปญหาเสนเขตแดน การพัฒนาพื้นที่ชายแดน การสรางความไววางใจและ

เสรมิสรางศกัยภาพในการปฏิบตักิารทางทหารรวมกัน โดยบงัคบัใชกฎหมายทีเ่ขมงวดและจัดการปญหาอืน่ ๆ

เชน ปรับปรุงระบบการเขาเมืองและจัดระเบียบแรงงานตางดาว แกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัด
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๑๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ ๑๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

ชายแดนภาคใตดวยหลักนิติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบปองกันประเทศ การบรรเทาสาธารณภัย การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายใน ดวยการระดมสรรพกําลังในประเทศและความรวมมือ

ระหวางประเทศ

 ขอ ๓ การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ดวยการ

ยกระดับคุณภาพแรงงาน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

 ขอ ๔ การสงเสริมการศกึษาและเรยีนรู การทะนุบาํรงุศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ดวยการปฏริปู

การศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

สรางสันติสุขและความปรองดอง 

 ขอ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ดวยการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ และเสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด และพัฒนาขีดความสามารถ

ในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

 ขอ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการพิจารณาโครงการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกร และลดอุปสรรคในการสงออก พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 

สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ

 ขอ ๗ การสงเสริมบทบาทและการใชประโยชนในประชาคมอาเซียน ดวยการสงเสริมความ

เชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและคมนาคม พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทย และการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ขอ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม ดวยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

สงเสริมการผลติกาํลงัคน และสงเสรมิใหการลงทนุขนาดใหญของประเทศใชประโยชนจากการศกึษาวจัิยและ

พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

 ขอ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน ดวยการปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษและทรัพยากร สงเสริมการอนุรักษและใช

ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทีดิ่นและทรัพยากรนํา้ การควบคมุมลพษิ ความมัน่คงทางอาหาร และการบําบดัของเสยี เพือ่สรางความเปนอยู

ที่ดีของประชาชน 

 ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดวยการปรับปรุงระบบ เทคโนโลยี และใหประชาชนเขาถึงบริการ

ภาครัฐโดยสะดวก

 ขอ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใหมีประสิทธิภาพและความเปนธรรม



๑๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ
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 ๑. เปนตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหวางประเทศ ปกปอง รักษา และสงเสริม

ผลประโยชนของไทย ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ

 ๒. เปนองคกรที่กํากับดูแลนโยบายการตางประเทศในภาพรวม ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ

เชิงยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการตางประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหวางประเทศแกรัฐบาลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย

 ๓. คุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของคนไทยในตางประเทศ 

ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล

 ๔. นําองคความรูจากตางประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศมาชวย

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

 ๕. เสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศและเวทีระหวางประเทศ

 ๖. ดาํเนนิงานเกีย่วกบัพธิกีารและระเบียบแบบแผนสากลเพือ่สนบัสนนุงานดานการตางประเทศ

 ๗. สงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี

 ๘. สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตอ

ภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย

 ๙. บูรณาการภารกิจดานการตางประเทศกับทุกภาคสวน

 ๑๐. พัฒนาองคกรใหมีความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

หลักธรรมาภิบาล

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�



๑๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ ๑๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

¤‹Ò¹ÔÂÁ
 ๑. สรางสรรคและเปดกวาง (Constructive) : มีความคิดริเริ่ม ทํางานอยางสรางสรรค รับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น และมีความพรอมที่จะปรับตัว

 ๒. รบัผดิชอบ (Accountable) : รับผิดชอบตอหนาทีแ่ละองคกร ทาํงานดวยความเสยีสละ อดทน 

ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได

 ๓. พึ่งพาได (Reliable) : มีความนาเชื่อถือ เปนที่พึ่งพาและไววางใจของประชาชน และ

หนวยงานอื่น ๆ ในดานการตางประเทศ

 ๔. มุงผลสมัฤทธิแ์ละความเปนเลศิ (Excellent) : มคีวามเปนมอือาชพี มุงมัน่ทาํงานใหมผีลสาํเรจ็

และมีประสิทธิภาพ มั่นคงในหลักการ ยึดถือจริยธรรมและความเปนธรรม



๑๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ
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 โลกปจจุบันมีทั้งโอกาสและความทาทายใหม ๆ ท่ีนานาชาติจะตองรวมมือกันเพื่อสรางความ

กาวหนาและรับมือกับปญหาระหวางประเทศ ท้ังในดานความมั่นคง การแปรผันของสถานการณการเมือง

ระหวางประเทศ ปญหาขามพรมแดน การหลบหนเีขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย อาชญากรรมขามชาต ิการกอการราย

รวมทั้งโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ภัยพิบัติ ตลอดจนความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ 

ที่สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโลกโดยรวม

 ป ๒๕๕๗ ทีผ่านมานบัเปนปแหงความทาทาย เน่ืองจากเปนเวลาทีป่ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลง

ทางการเมือง ทามกลางกระแสความคิดทางการเมืองที่หลากหลายทั้งจากภายในและตางประเทศ ซึ่งเปน

เวลาทีป่ระเทศไทยตองการความรวมมอืและการสนับสนุนจากมติรประเทศ ทัง้น้ี นับตัง้แตมีเหตกุารณไมสงบ

ทางการเมอืง กระทรวงการตางประเทศไดช้ีแจงขอมลูเพ่ือใหตางประเทศเขาใจขอเท็จจรงิเก่ียวกับสถานการณ

ทางการเมืองในแตละชวง ตลอดจนความมุงมั่นของรัฐบาลที่จะสรางเสถียรภาพใหแกประเทศในระยะยาว 

โดยมีการดําเนินการในหลายรูปแบบ ทั้งการเขาพบบุคคลสําคัญของตางประเทศ การบรรยายสรุป และการ

ดําเนินโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยผานสื่อตาง ๆ 

 กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งรวมถึงสถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวร สถานกงสุลใหญ 

และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย รวม ๙๖ แหง ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ไดสานตอการทูตเชิงรุก

ในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับนานาประเทศอยางตอเน่ืองตลอดป ๒๕๕๗ โดย

ยดึถอืการสงเสรมิความมัน่คงของรฐัและการปกปองประโยชนของชาตเิปนสาํคญั ดงัจะเหน็ไดจากการสงเสรมิ

การเยอืนและการหารอืในระดบัตาง ๆ  กบัมติรประเทศในทกุภูมภิาค ทัง้ประเทศเพือ่นบาน ประเทศในอาเซียน 

เอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา ยุโรปและอเมริกา ซ่ึงมีศักยภาพและความสําคัญทางยุทธศาสตร เพ่ือ

เสริมสรางความรวมมือในมิติตาง ๆ ใหเกิดความคืบหนาและผลสําเร็จอันเปนประโยชนที่ยั่งยืน 

 ในกรอบอาเซยีน ประเทศไทยมุงสงเสรมิความเปนเอกภาพและความเขมแขง็ของอาเซยีน และการ

มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศ

ใหความสําคัญกับการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกประชาชน โดยเนนการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ  ในการกําหนดและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับอาเซียนในมิติตาง ๆ และสําหรับมิติดาน

ความมัน่คง ประเทศไทยในฐานะประเทศผูประสานงานความสมัพนัธอาเซยีน – จีน ซ่ึงมวีาระ ๓ ป (กรกฎาคม 

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ: 



๑๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ ๑๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

๒๕๕๕ – กรกฎาคม ๒๕๕๘) ไดสานตอบทบาทสําคัญในการประสานทุกประเทศท่ีเกี่ยวของในกรอบ

ความสัมพันธอาเซียน – จีน ตลอดจนสงเสริมความเปนแกนกลางของอาเซียนในการขับเคลื่อนประเด็น

ความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

 ขณะเดียวกันกระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมบทบาทไทย

ในเวทีระหวางประเทศ เชน ในดานการสงเสริมความมั่นคง ไทยไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ 

เพื่อประโยชนในการปองกันและกําจัดการคาอาวุธตามแบบอยางผิดกฎหมายและอาชญากรรม และ

สําหรับดานการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยไดผลักดันขอมติ ท่ีสงเสริมความเชื่อมโยงระหวาง

หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการดานการปองกันอาชญากรรมและสงเสริม

ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๓ ใหการรับรอง อีกทั้งไดบูรณาการการทํางานกับหนวยงานของไทยในการ

ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยและไดหารือกับหนวยงานองคการสหประชาชาติประจําประเทศไทย 

เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากองคการระหวางประเทศ และใหนโยบายของไทย

เปนไปตามมาตรฐานสากล

 ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนการสมัครของประเทศไทยและผูสมัครชาวไทย

จากหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ในการดํารงตําแหนงสําคัญในองคการระหวางประเทศ ซ่ึงจะชวยให

ประเทศไทยมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบระหวางประเทศ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการ

แกปญหาความมั่นคงระหวางประเทศ 

 สําหรับความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศ

สนับสนุนการลดชองวางในการพัฒนา ความเชื่อมโยง รวมทั้งความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และ

ใหความสําคัญอยางมากกับการผลักดันวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ ผานการเปนเจาภาพ

จัดการประชุมระดับนานาชาติรวมกับ ESCAP และการนําเสนอรายงานโดยสมัครใจของไทยฉบับแรก

ในที่ประชุมสหประชาชาติ รวมทั้งการผลักดันใหเกิดปฏิญญากรุงเทพที่สะทอนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขณะเดียวกันก็ได

ดําเนินโครงการตอเนื่องดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศในประเทศเพื่อนบานและประเทศ

กําลังพัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งบางโครงการดําเนินการรวมกับหุนสวนเพื่อการพัฒนา เชน ญี่ปุน เยอรมนี 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต อารเจนตินา บราซิล อิสราเอล และองคการสหประชาชาติ อีกทั้งยังได

สงเสริมการดําเนินการทูตวิทยาศาสตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทูตเศรษฐกิจ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ

ประเทศชาติและรวมมือกับนานาชาติในการแกปญหาระหวางประเทศ โดยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ



๑๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

เพือ่จดัทาํแผนยทุธศาสตรการทตูวิทยาศาสตร ครัง้ที ่๑ รวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อระดมสมองแนวทางพัฒนาและรวมมือกับตางประเทศ

 นอกจากการสงเสริมความรวมมือระหวางไทยกับตางประเทศและการสรางความเขาใจ

ที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยแลว กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินงานกงสุลและการทูตเพื่อประชาชน

ทั้งในและตางประเทศ เชน การดําเนินโครงการหนังสือเดินทางสัญจรในหลายพื้นท่ีของประเทศ การขยาย

การใหบริการทําบัตรประชาชนในตางประเทศเพิ่มอีก ๒๔ แหงในป ๒๕๕๗ และการคุมครองดูแลคนไทย

ที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ รวมถึงการใหความรูและการใหความชวยเหลือและอพยพคนไทยออกจาก

พื้นที่เสี่ยงในตางประเทศ เชน นักเรียนไทย แรงงานไทยที่ไมไดรับความเปนธรรม ลูกเรือประมงที่ถูกลอลวง

ใหเดินทางไปทํางานหรือถูกจับกุมในนานนํ้าตางประเทศ และสตรีที่ถูกลอลวงไปคาประเวณี เปนตน

 การทูตเพื่อประชาชนยังรวมถึงการสรางองคความรู และการมีส วนรวมของประชาชน 

ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดทําความเขาใจกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับคําพิพากษา

ศาลยตุธิรรมระหวางประเทศในคดตีคีวาม คาํพิพากษาคดปีราสาทพระวิหารป ๒๕๐๕ ตลอดจนใหขอมลูหนวย

งานและประชาชนเกี่ยวกับเสนเขตแดนและการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน จัดนิทรรศการเผยแพรความรู

ดานพหุภาคี และจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหแก

ภาคสวนตาง ๆ และการเตรียมความพรอมใหคนไทยกอนจะเดินทางไปทํางานหรือพํานักอยูในตางประเทศ

 นอกจากนี ้กระทรวงการตางประเทศไดเสรมิสรางความสมัพนัธระหวางภาคสวนตาง ๆ  ของไทย

กับตางประเทศ สงเสริมการหารือระหวางนักวิชาการ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และภาคธุรกิจ ตลอดจนสงเสริม 

องคความรู ผานการจัดบรรยาย เสวนาและนิทรรศการ เปนตน 

ò. ·ÔÈ·Ò§ã¹Í¹Ò¤µ: ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È 
 ¾.È. òõõø – òõöñ
 กระทรวงการตางประเทศในฐานะองคกรนําในการขบัเคลือ่นนโยบายตางประเทศ มุงหมายทีจ่ะ

เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนนิงานดานการตางประเทศ โดยไดจดัทาํแผนยทุธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ซึ่งมีเปาประสงคในการเสริมสรางสถานะเชิงยุทธศาสตรและผลประโยชนของไทย 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

 ๑. สงเสริมความสัมพนัธอนัดีกบัประเทศเพือ่นบานและประเทศในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

เชน การสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือในการปองกันและแกไข

ปญหาขามชาติในทุกมิติ 

 ๒. สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เชน การสงเสริม

ความเชื่อมโยง การมีทาทีรวมกันและสรางคานิยมพื้นฐานรวมกันในภูมิภาค 



๑๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ ๑๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๓. เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร เชน การตอยอดความรวมมือกับ

ประเทศมหาอํานาจและประเทศที่มีศักยภาพ

 ๔. ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรคและรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก เชน 

การรวมแกไขปญหาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย ยาเสพติด 

การโยกยายถิ่นฐาน และสิ่งแวดลอม เปนตน 

 ๕. ยกระดบัขีดความสามารถในการแขงขนัและความรวมมอืทางเศรษฐกจิ เชน การสรางเครอืขาย

และพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ๖. เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย เชน สรางความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการดําเนินงานของไทยในดานตาง ๆ

 ๗. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน เชน 

สงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ มีความรู ความเขาใจเรื่องการตางประเทศมากขึ้น และใหประชาชนไดรับบริการ

ดานการตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ

 ๘. พัฒนาขีดความสามารถขององคกร เชน พัฒนาองคความรูดานการตางประเทศและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ



๒๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๒๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È (¾.È.òõõ÷)

¼ÙŒª‹ÇÂÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È 
(¾.È.òõõø)

·Õ่»ÃÖ¡ÉÒÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È
(¾.È.òõõø)

»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·ÇÔÀÒ¤Õ

ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨Ï

ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÍํÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
»ÃÐ¨ํÒ¡ÃÐ·ÃÇ§

¡ÃÁàÍàªÕÂ
µÐÇÑ¹ÍÍ¡

¡ÃÁÂØâÃ»

¡ÃÁÍàÁÃÔ¡Ò
áÅÐá»«Ô¿�¡ãµŒ

¡ÃÁàÍàªÕÂãµŒ 
µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§
áÅÐáÍ¿ÃÔ¡Ò

¡ÃÁÍÒà«ÕÂ¹

¡ÃÁàÈÃÉ°¡Ô¨
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

¡ÃÁÍ§¤�¡ÒÃ
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

¡ÃÁ¾Ô¸Õ¡ÒÃ·Ùµ

¡ÃÁ¡ÒÃ¡§ÊØÅ

¡ÃÁÊÒÃ¹Ôà·È

¡ÃÁÊ¹¸ÔÊÑÞÞÒ
áÅÐ¡®ËÁÒÂ

ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§

Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµáÅÐ
Ê¶Ò¹¡§ÊØÅãËÞ‹·Ñ่ÇâÅ¡

ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨Ï

ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§
ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨Ï

¡ÅØ‹ÁÍํÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨¤ÇÒÁ

Ã‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨Ê‹§àÊÃÔÁ
¡Ô¨¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

¡ÃÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 
(Í´ÕµÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È)

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È



๒๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ ๒๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

¾ÅàÍ¡ ¸¹ÐÈÑ¡´Ô์ »¯ÔÁÒ»ÃÐ¡Ã
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ
สิงหาคม ๒๕๕๗ – สิงหาคม ๒๕๕๘

¹ÒÂ´Í¹ »ÃÁÑµ¶�ÇÔ¹ÑÂ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สิงหาคม ๒๕๕๘ – ปจจุบัน 
(รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงตางประเทศ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ – สิงหาคม ๒๕๕๘)

¹ÒÂÇÕÃÐÈÑ¡´Ô์ ¿ÙµÃÐ¡ÙÅ
ผูชวยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ
กันยายน ๒๕๕๘

¹Ò§¾Ã¾ÔÁÅ ¡ÒÞ¨¹ÅÑ¡É³�
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ
ตุลาคม ๒๕๕๘

¹ÒÂªÑÂÊÔÃÔ Í¹ÐÁÒ¹
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ

กันยายน ๒๕๕๘

¹ÒÂÁ¹ÑÊÇÕ ÈÃÕâÊ´Ò¾Å
รองปลัดกระทรวง

กลุมภารกิจความรวมมือระหวางประเทศ
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ ๒๕๕๘

¹ÒÂ³Ã§¤� ÈÈÔ¸Ã
รองปลัดกระทรวง

กลุมภารกิจความสัมพันธทวิภาคี
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ ๒๕๕๘

¹ÒÂà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ ªÒµÔ»ÃÐàÊÃÔ°
รองปลัดกระทรวง

กลุมอํานวยการ
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๘

¹ÒÂÊÕËÈÑ¡´Ô์ ¾Ç§à¡µØá¡ŒÇ
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ ๒๕๕๘

¹ÒÂ³Ñ¯°ÇØ²Ô â¾¸ÔÊÒâÃ
รองปลัดกระทรวง

กลุมภารกิจสงเสริมกิจการตางประเทศ
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๘

¹ÒÂÊØÇÑ²¹� ¨ÔÃÒ¾Ñ¹¸Ø�
รองปลัดกระทรวง
กลุมภารกิจสงเสริมกิจการตางประเทศ
มกราคม ๒๕๕๘ – ปจจุบัน

¹ÒÂ¹À´Å à·¾¾Ô·Ñ¡É�
รองปลัดกระทรวง
กลุมภารกิจความรวมมือระหวางประเทศ
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – ปจจุบัน

¹ÒÂÇÔ·ÇÑÊ ÈÃÕÇÔË¤
รองปลัดกระทรวง
กลุมภารกิจความสัมพันธทวิภาคี
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – ปจจุบัน

¹ÒÂ¾ÔÃÔÂÐ à¢็Á¾Å
รองปลัดกระทรวง
กลุมอํานวยการ
มกราคม ๒๕๕๘ – ปจจุบัน 

¹ÒÂ¹ÃªÔµ ÊÔ§ËàÊ¹Õ
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘

¼ÙŒºÃÔËÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È



๒๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๒๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

¡ÒÃ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�
áÅÐ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·ÇÔÀÒ¤Õ

º··Õ่
ñ

ñ. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº»ÃÐà·Èà¾×่Í¹ºŒÒ¹
 การเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเปนประเด็นที่รัฐบาลและกระทรวง

การตางประเทศใหความสําคัญเปนลําดับตน โดยมุงเนนการสรางความไววางใจและความรวมมือกับประเทศ

เพื่อนบาน เพื่อผลักดันการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมรวมกัน 

อีกทั้งเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ๑.๑ ราชอาณาจักรกัมพูชา ความสัมพันธไทย – กัมพูชาอยูในระดับที่ดี ความรวมมือ

ตาง ๆ  ดาํเนนิไปอยางตอเนือ่ง โดยปลดักระทรวงการตางประเทศ ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวีาการกระทรวง

การตางประเทศ เดนิทางเยอืนกมัพชูาเม่ือวันที ่๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และไดเขาเยีย่มคารวะสมเดจ็ฯ ฮุน เซน

นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงหารือกับนายฮอร นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศและความรวมมอืระหวางประเทศราชอาณาจกัรกมัพชูา เกีย่วกบัการผลกัดนัโครงการ

เช่ือมโยงและการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน ความรวมมอืเรือ่งแรงงาน รวมทัง้การดาํเนินการเรือ่งปราสาทพระวิหาร



๒๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 นอกจากนี้ ผู นําระดับสูงของทั้งสองประเทศมีการหารือระหวางกันอยางใกลชิด โดยเมื่อ

วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมดวยพลเอก ธนะศักดิ์ 

ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางเยือนกัมพูชา

อยางเปนทางการ และไดเขาพบหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยไดหารือถึงวิสัยทัศนของความสัมพันธ

ไทย – กัมพูชา แนวทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธใหกาวไปขางหนาโดยพัฒนาความรวมมือระหวางกัน

อยางรอบดาน ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนา และความสัมพันธในระดับประชาชนใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรม อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมระหวางสองประเทศ และการแกไขปญหาการลักลอบตัดไมพะยูง  ในการเยือน

ครั้งนี้ รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดลงนามบันทึกความเขาใจระหวางไทย – กัมพูชา จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก 

(๑) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว (๒) บันทึกความเขาใจวาดวยการเชื่อมโยง

เครือขายทางรถไฟ และ (๓) บันทึกความเขาใจวาดวยการขจัดการคามนุษยและปองกันการคามนุษย

 สําหรับดานเขตแดน ไทยและกัมพูชาไดจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการสํารวจและจัดทํา

หลักเขตแดนทางบก เมื่อป ๒๕๔๓ และตอมาในป ๒๕๔๖ ไดรวมกันรับรองแผนแมบทและขอกําหนดอํานาจ

หนาที่ (TOR) วาดวยการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตลอดแนว ซึ่งกําหนดขั้นตอนการสํารวจฯ ๕ ขั้นตอน 

ปจจุบันชุดสํารวจรวมไทย – กัมพูชาภายใตคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม (JBC) ไทย – กัมพูชา อยูระหวาง

ดําเนินงานในขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ไดแก การคนหาตําแหนงที่ตั้งของหลักเขตแดนทั้ง ๗๓ หลักที่ไดรวมกัน

จดัทาํไวในอดตี โดยในป ๒๕๕๗ ชุดสํารวจรวมฯ สามารถดาํเนินการสาํรวจคบืหนาจํานวน ๔ หลกั ทาํใหจนถงึ

ปจจุบันไดดําเนินการสํารวจไปแลวจํานวน ๕๙ หลักจากทั้งหมด ๗๓ หลัก

 ๑.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง

การตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางเยือน สปป.ลาว เมื่อ

วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อช้ีแจงพัฒนาการลาสุดของสถานการณการเมืองไทย และตอมาเมื่อ

วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือน สปป.ลาว 

อยางเปนทางการ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรวมคณะดวย 

นายกรัฐมนตรีหารือกับสมเด็จฯ ฮุน เซน 

นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 

ระหวางการเยือนกัมพูชาอยางเปนทางการ 

ระหวางวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗



๒๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม ในระหวางการเยือนดังกลาว นายกรัฐมนตรีไดหารือกับ

นายทองสิง ทํามะวง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในหลายประเด็น ไดแก 

การพฒันาพืน้ทีช่ายแดน การคา การลงทนุ การทองเทีย่ว ความรวมมอืดานพลงังาน ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย 

การเชื่อมโยงในภูมิภาค แรงงาน ความรวมมือเพื่อการพัฒนา การสงเสริมสายสัมพันธระหวางประชาชน 

การยกระดับจดุผานแดน และการสํารวจและจัดทาํหลกัเขตแดน  นอกจากน้ี นายกรฐัมนตรไีดเขาเยีย่มคารวะ

พลโท จมูมาล ีไซยะสอน ประธานประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พบหารอืกบันางปาน ียาทอตู

ประธานสภาแหงชาต ิสปป.ลาว และพบปะนกัธุรกิจไทยในลาวดวย ในโอกาสการเยอืนดงักลาวไดมกีารลงนาม

ในความตกลง ๓ ฉบับ ไดแก (๑) บันทึกความเขาใจวาดวยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบอแกว 

ระยะที่ ๒ (๒) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ (๓) 

สัญญาใหความชวยเหลือทางการเงินโครงการกอสรางถนนจากเมืองหงสา – บานเชียงแมน (เมืองจอมเพชร 

แขวงหลวงพระบาง)

 ในดานเขตแดน ประเทศไทยกับ สปป. ลาว ไดจัดทําเขตแดนทางบกไปแลวประมาณรอยละ ๙๖

โดยขณะนี้อยูระหวางการเจรจาจัดทําแผนแมบทและขอกําหนดอํานาจหนาที่ของการสํารวจและจัดทํา

หลักเขตแดนในแมนํ้า 

 ๑.๓ สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมา พลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีเดนิทาง

เยือนเมียนมาอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ หลังจากเขารับตําแหนง โดย

พลเอก ธนะศกัด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศรวมคณะดวย

โดยในการหารือกับนายเต็ง เสง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ทั้งสองฝายไดยืนยันที่จะ

สงเสริมความสัมพันธในดานตาง ๆ ใหแนนแฟนยิ่งขึ้นในลักษณะหุนสวนดานความมั่นคงและการพัฒนา 

อาทิ การจัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การแกไขปญหาขามแดนและปญหายาเสพติด การพัฒนา

ความเชื่อมโยง การพัฒนาเสนทางถนนเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศรี – กอกะเร็ก และไทยพรอมสนับสนุน

งบประมาณกอสรางสะพานมิตรภาพแหงที่ ๒ (แมสอด – เมียวดี) การผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษทวาย การผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยกําลังจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว 

ที่สํานักนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๒๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

พิเศษแมสอด รวมถึงการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวแบบครบวงจร และมีการลงนามบันทึก

ความเขาใจ ๓ ฉบับ เพื่อสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (เชียงใหม – เชียงตุง ประจวบคีรีขันธ – 

มะริด  ระนอง – เกาะสอง) นอกจากนี้ ทั้งสองฝายแสดงความพรอมที่จะยกระดับดานสิงขร – มอตอง เปน

จุดผานแดนถาวรเพื่อใหสามารถคาขายระหวางกันไดโดยเร็ว และในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังไดพบหารือ

กับทีมประเทศไทยและกลุมนักธุรกิจไทยในเมียนมาดวย

 ในดานเขตแดน ไทยและเมียนมาอยูระหวางการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการสํารวจ

และจัดทําหลักเขตแดนตลอดแนว โดยเมื่อป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนงบประมาณให

กรมแผนที่ทหารจัดชุดสํารวจตรวจสอบสภาพและท่ีตั้งของหมายเขตแดนไทยในอดีต จํานวน ๑๐ หลัก 

ในพื้นที่บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เพื่อประโยชนในการเจรจาเพื่อสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตอไป

ในอนาคต อีกทั้งไดสํารวจสภาพภูมิประเทศรวมกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

พิธีตอนรับอยางเปนทางการ 

ณ กรุงเนปดอว 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายพรภพ อวมพิทยา รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

นําคณะเจาหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเขตแดน 

เดินทางไปตรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ในพื้นที่บานอินทนิลขวางรอยตอบานในกรัง 

หมู ๙ ตําบล จ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

และบริเวณดานเจดียสามองค อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗



๒๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๔ มาเลเซีย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซียเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๗  เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม ตามคําเชิญของดาโตะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรี

มาเลเซยี โดยมีพลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ 

และรัฐมนตรีที่เก่ียวของรวมคณะดวย นายกรัฐมนตรีไดยํ้าเจตนารมณของรัฐบาลไทยในการกระชับและ

ขับเคลื่อนความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซียใหแนนแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน 

โดยทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสัมพันธและขยายความรวมมือระหวางกันใหกาวหนายิ่งขึ้น 

ทั้งดานการคาและการลงทุน การทองเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการศึกษา 

นายธนา เวสโกสิทธิ์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายหัวหนาคณะผูแทนฝายไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการเทคนิครวมไทย – เมียนมา (JTC)

เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแมนํ้าที่เปนเขตแดนระหวางไทย – เมียนมา ตลอดแนว อยางไมเปนทางการ

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียใหการตอนรับนายกรัฐมนตรี 

ณ อาคารทําเนียบรัฐบาลมาเลเซีย เมืองปุตราจายา



๒๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 สําหรับดานเขตแดน ที่ผานมาไทยและมาเลเซียไดสงชุดสํารวจรวมลงพื้นที่ เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบและซอมแซมหลักเขตแดนที่ชํารุด โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดให

การสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุงรักษาหลักเขตแดนที่เสียหายแกชุดสํารวจรวม

ไทย – มาเลเซีย เพื่อดําเนินการในพื้นที่เรงดวน เขตอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ระยะทางประมาณ ๒๙.๘ กิโลเมตร พบวามีหลักเขตแดนที่ชํารุดจํานวน ๔๑ หลัก ไดดําเนินการซอมแซมแลว 

๕ หลัก และมีหลักเขตแดนที่เคลื่อนจากตําแหนงเดิมจํานวน ๑๐๒ หลัก ซึ่งไดยายหลักเขตแดนดังกลาวใหอยู

ในตําแหนงที่ถูกตองแลว 

ò. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº»ÃÐà·ÈÍ×่¹ æ 
 ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
 ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแนบแนน 

เนื่องดวยลวนเปนประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไดมีการกระชับความรวมมือในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของประชาคมอาเซียน สรางความเชื่อมโยงระหวางกัน สงเสริมการคาเสรีและการเปนฐานการผลิตเดียวกัน 

และสงเสริมทาทีรวมกันในประเด็นตาง ๆ ในเวทีระหวางประเทศ 

 ๒.๑ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตร ประเทศไทยกับ

เวียดนามกระชับความสัมพันธที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

พรอมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เดินทางเยือนเวียดนามอยางเปน

ทางการ เม่ือวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีการลงนามแผนปฏิบัติวาดวยการดําเนินความเปน

หุนสวนยุทธศาสตรไทย – เวียดนาม อันเปนกรอบการดําเนินความรวมมือทวิภาคีใน ๒๑ สาขา พรอมทั้งจะ

รวมกันผลักดันความรวมมือที่สําคัญ ไดแก (๑) การขับเคลื่อนความสัมพันธไทย – เวียดนามในฐานะหุนสวน

ที่มีศักยภาพในการเสริมสรางความเขมแข็งและความมั่งคั่งของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและอาเซียน (๒) การ

พัฒนาความเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมอยางรอบดาน ท้ังทางอากาศ ทางบก และทางทะเล (๓) การขยาย

ความรวมมือทางการคา ความรวมมอืดานสนิคาเกษตร และสงเสรมิการลงทนุของไทยในเวยีดนาม โดยเฉพาะ

ในสาขาการธนาคารและพลังงาน 

เจาหนาที่กองเขตแดนเดินทางไปเขารวมการตรวจภูมิประเทศ 

บริเวณหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ที่ ๕๑/๕๐ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ซึ่งไดรับความเสียหายจากการตัดถนนเลียบชายแดน 

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษาคม ๒๕๕๗



๒๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 นอกจากนี้ ผูนําและผูแทนระดับสูงของทั้งสองฝายยังไดมีโอกาสพบปะหารือในโอกาสตาง ๆ 

หลายครั้ง อาทิ การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีกับนายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามในระหวางการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีกับนายเจือง เติ๊น ซาง 

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหวางการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ เม่ือ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และการประชุมสุดยอดผูนําเอเปค ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

และการพบหารือระหวางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยกับ

นายฝาม บิ่งห มิงห รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเวียดนาม ในระหวาง

การประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ ๒๕ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมทั้งการประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคีระหวาง

ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ครัง้ที ่๔ เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึง่ปลดักระทรวง

การตางประเทศของไทยและรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการตางประเทศของเวียดนามไดเปนประธานรวมกนั

โดยมีการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานในการผลักความสัมพันธและความรวมมือระหวางกันอยาง

ครอบคลุม 

 ๒.๒ สาธารณรัฐสิงคโปร ไทยและสิงคโปรมีการพบปะหารือทั้งในระดับเจาหนาที่

และระดับสูงในป ๒๕๕๗ อาทิ นายชี วี เคียง ปลัดกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

ไดเยือนไทยอยางเปนทางการและหารือกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เรื่องความรวมมือในกรอบอาเซียนและการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี

ระหวางกระทรวงการตางประเทศ

 นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายลี เซียน ลุง 

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหวางการเขารวมการประชุมผูนําเอเชีย 

– ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ ๑๐ ท่ีนครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศเขารวมดวย ซึง่ผูนําทัง้สองฝายไดเหน็พองทีจ่ะสงเสรมิ

ความรวมมือดานความมั่นคง การคาและการลงทุน พรอมทั้งขับเคลื่อนกลไกทวิภาคีตาง ๆ  ใหมีความคืบหนา

การเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยางเปนทางการ

ของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๒๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

อาทิ การประชุมอยางไมเปนทางการระหวางนายกรัฐมนตรีไทย – สิงคโปร (Leaders’ Retreat) และ

การประชมุโครงการความรวมมอืระหวางหนวยราชการไทย – สงิคโปร (Civil Service Exchange Programme 

– CSEP) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปรยืนยันที่จะสนับสนุนการบริหารและปฏิรูปประเทศของรัฐบาลไทย  

และขอบคุณรัฐบาลไทยสําหรับความรวมมือใหใชพื้นที่ฝกฝนทางทหารแกสิงคโปร ซึ่งจะยังคงดําเนินตอไป

 ๒.๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ความสัมพันธไทย – อินโดนีเซีย ครอบคลุมมิติที่หลากหลาย

แมทั้งสองฝายตองเผชิญกับประเด็นที่ทาทายความสัมพันธ เชน ปญหาการประมง แตตางก็ตระหนักถึง

ความสําคัญในการรักษาพลวัตของความรวมมือ โดยเฉพาะการใชกลไกที่มีอยู ท้ังน้ีในป ๒๕๕๗ ไดมีการ

แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศไดเยือนอินโดนีเซียเพื่อเขารวมพิธีสาบานตนเขารับตําแหนงของนายโจโก วิโดโด

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว าการกระทรวงการตางประเทศไดกลาวแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาส

การเขารับหนาที่ และยํ้าความปรารถนาของไทยที่จะกระชับความสัมพันธกับอินโดนีเซียใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศไดเขาเยี่ยมคารวะนายยูซุฟ คัลลา รองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย โดยไดขอบคุณอินโดนีเซีย

ทีเ่ขาใจและสนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลไทยในประเดน็ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และขอบคณุอินโดนเีซีย

ที่สนับสนุนไทยในกรอบองคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) ดวย

ซึ่งรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียตอบรับที่จะสนับสนุนประเทศไทยในทุกทางที่จะทําใหเกิดสันติภาพ

ในจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป

นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปรในการหารือทวิภาคี ระหวางการเขารวมการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป 

ครั้งที่ ๑๐ (ASEM 10) ที่นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี



๓๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๔ สาธารณรัฐฟลปิปนส ปลดักระทรวงการตางประเทศ ปฏิบตัริาชการแทนรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงการตางประเทศ เดนิทางเยอืนสาธารณรฐัฟลปิปนส เพือ่พบหารอืกับนายอัลเบริต เอฟ. เดล โรซารโิอ

รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศฟลปิปนส ระหวางวนัที ่๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพือ่ชีแ้จงเกีย่ว

กับสถานการณทางการเมืองของไทย และหารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีที่จะสานตอโครงการความรวมมือ

ตอไป อาทิ ความรวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี ความรวมมือทางทหาร ความรวมมือดานการเกษตร 

และความรวมมือดานการคาและคมนาคม รวมถึงหารือเก่ียวกับสถานการณในทะเลจีนใต ในฐานะที่ไทย

เปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน – จีน

                                  

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียตอนรับรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ระหวางการเยือนอินโดนีเซีย

เพื่อเขารวมพิธีสาบานตนเขารับตําแหนง

ณ สภาที่ปรึกษาประชาชนอินโดนีเซีย

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เขาพบหารือกับนายอัลเบิรต เอฟ. เดล โรซาริโอ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส 

ที่กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๓๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ
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 ประเทศไทยมีความรวมมืออยางรอบดานกับประเทศในเอเชียตะวันออก ซึ่งสวนใหญ

มีความสัมพันธกับประเทศไทยในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยไดกระชับความรวมมือระหวางกัน

ใหใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาครวมกัน 

 ๓.๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน เหตุการณทางการเมืองของไทยในป ๒๕๕๗ ไมไดสง

ผลกระทบตอการดาํเนนิความสมัพันธระหวางไทยกับจีน ความสมัพนัธระหวางสองประเทศยงัคงมคีวามใกลชิด

มีการพบหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงอยางตอเน่ือง ทั้งในการหารือทวิภาคีและการประชุม

ระหวางประเทศเพือ่หารอืในประเดน็ความรวมมอืระหวางสองฝายอยางสมํา่เสมอ โดยเมือ่วันที ่๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงตางประเทศ ปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ ไดเดินทางเยือนกรุงปกกิ่งเพื่อเปนประธานรวมการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตรไทย – จีน 

ครั้งที่ ๒ (The 2nd China – Thailand Strategic Dialogue) กับนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ดูแลกิจการเอเชีย) โดยทั้งสองฝายไดหารือเก่ียวกับ

การสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติรูปแบบตางๆ รวมทั้งความ

รวมมือกับอาเซียน นอกจากนี้ ไดเขาเยี่ยมคารวะนายหวัง อ้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายหยาง เจี๋ยฉือ มนตรีแหงรัฐ (การตางประเทศ) 

 ตอมา พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศไดพบหารือกับนายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน คนที่ ๑ และ

นายเฉิน อู ประธานเขตปกครองตนเองกวางซีจวง ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครหนานหนิง 

ในระหวางการเยือนจีนเพื่อเขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน – อาเซียน (China – ASEAN Expo) ครั้งที่ ๑๑ 

 ในระดับผูนํา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายหลี่ เคอเฉียง 

นายกรฐัมนตรีสาธารณรฐัประชาชนจนี ระหวางการประชมุผูนําเอเชยี – ยโุรป (ASEM) ครัง้ที ่๑๐ ทีน่ครมลิาน

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังไดเขาเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐประชาชนจีน และพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวาง

การเยอืนจนีเพือ่เขารวมการประชุมผูนาํเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ที ่๒๒ ทีก่รงุปกกิง่ วนัที ่๙ – ๑๑ พฤศจกิายน 

๒๕๕๗ ตลอดจนในชวงการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

(GMS Summit) คร้ังที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีท้ังสองประเทศ

ไดรวมเปนสักขีพยานการลงนามเอกสารความรวมมือดานเศรษฐกิจ ไดแก (๑) บันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย และ (๒) บันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร

 การเดินทางเยือนจีนอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง 

โดยนายกรัฐมนตรีไดพบหารือกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี รวมท้ังนายจาง เตอเจียง ประธานสภา

ประชาชนแหงชาติ ทั้งน้ี ผูนําไทยและจีนตางมีความมุงมั่นที่จะผลักดันความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร

อยางรอบดาน นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝายไดรวมกันเปนสักขีพยานการลงนามความตกลง ๔ ฉบับ ไดแก (๑) 



๓๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

บันทกึความเขาใจวาดวยการจดัต้ังธนาคารชําระดลุเงนิหยวนในประเทศไทยระหวางธนาคารแหงประเทศไทย

กับธนาคารประชาชนจีน (๒) ความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาทเพื่อตออายุความ

ตกลงฯ ฉบับเดิม ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับธนาคารประชาชนจีน (๓) บันทึกความเขาใจเกี่ยวกับ

ความรวมมือทางวิชาการดานทรัพยากรนํ้าและการชลประทานระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กับกระทรวงทรัพยากรนํ้าจีน และ (๔) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกับธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด (Bank of China Limited) 

 ๓.๒ ญี่ปุ น แมจะเกิดสถานการณความไมสงบทางการเมืองในไทยในชวงตนป ๒๕๕๗ 

ไทยและญ่ีปุนก็ไดยนืยนัทีจ่ะผลกัดนัความรวมมอืใหกาวหนา รวมทัง้ยํา้ความสาํคญัของการเปนหุนสวนยทุธศาสตร

ระหวางกัน ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของการดําเนินบทบาทของทั้งสองประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

และอาเซียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง

การตางประเทศไดเดินทางเขารวมการประชุม Forum for the Promotion of Public – Private 

Cooperation in the Mekong Region ที่กรุงโตเกียว เพื่อพบหารือกับผูแทนภาครัฐ (นายอะคิทะคะ ไซคิ

ปลัดกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน รวมทั้งผูแทนกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม) และ

ภาคเอกชนญี่ปุ น (สมาพันธธุรกิจญี่ปุ น หรือเคดันเรน) เพื่อผลักดันวาระทางเศรษฐกิจของไทย ไดแก 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การสนันสนุนใหไทยเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งชี้แจง

สถานการณการเมอืงไทยเพือ่ใหความสมัพนัธทวภิาคเีดนิหนาตอไป และเมือ่วนัที ่๓ มถินุายน ๒๕๕๗ อธบิดกีรม

Intelligence and Analysis Service กระทรวงการตางประเทศญี่ปุน ไดเขาเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวง

การตางประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการเมืองไทยและความมั่นคงในภูมิภาค 

ซึง่ไทยยนืยนัความพรอมในการเปนศนูยกลางการพฒันาของอาเซยีนและดาํเนินการเพือ่กาวผานความทาทาย

ทางการเมืองใหไดโดยเรว็ นอกจากนัน้ ปลดักระทรวงการตางประเทศไดเยอืนญีปุ่น เมือ่วนัที ่๔ – ๕ กันยายน 

๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงและสรางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับพัฒนาการและเสถียรภาพทางการเมืองของไทยตอบุคคล

ระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุนดวย

การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ

ของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗



๓๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ภายหลังการจัดต้ังรัฐบาลในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศญีปุ่น ระหวางการเขารวมประชมุสมัชชาสหประชาชาต ิสมยัสามญั ครัง้ที ่๖๙ ทีน่ครนิวยอรก 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตอมานายมิโนะรุ คิอุชิ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน

ไดเดินทางเยือนไทยในฐานะผูแทนพิเศษของรัฐบาลญี่ปุน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และพลเอกประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี 

เดินทางเยือนญี่ปุนระหวางวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 ในระดับผูนํารัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กับนายชินโซ อาเบะ 

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ น พบหารือกันในระหวางการประชุมผู นําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ที่กรุงเนปดอว เมื่อวันที่ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งการพบหารือระดับนายกรัฐมนตรีถึง ๒ ครั้ง ในรอบ ๒ เดือน แสดงใหเห็น

ถึงการเปนหุนสวนยุทธศาสตรที่สําคัญและความสัมพันธที่ใกลชิดของไทยกับญี่ปุน โดยนอกจากการหารือ

เกี่ยวกับสถานการณการเมืองไทย และความรวมมือดานเศรษฐกิจและการลงทุนแลว ไทยไดเชิญชวนใหญี่ปุน

เขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในขณะที่ญี่ปุนไดผลักดันเรื่องการยกเลิกมาตรการกํากับดูแลการนําเขาสินคา

อาหารจากพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอการปนเปอนสารกมัมนัตรงัสใีนญีปุ่น นอกจากน้ี ทัง้สองฝายเหน็พองทีจ่ะให

ความรวมมือกันดานการพัฒนาระบบรางในไทยใหมีความคืบหนาอยางเปนรูปธรรมในระดับคณะทํางานดวย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ

เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเปนเกียรติแก

นายมโินะร ุคอิชุ ิรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการตางประเทศญีปุ่น 

ซึ่งเดินทางเยือนไทยในฐานะผูแทนพิเศษรัฐบาลญี่ปุน 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

พบหารือกับ นายฟุมิโอะ คิชิดะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน 

เพื่อชี้แจงสถานการณการเมืองในไทย 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

ที่กระทรวงการตางประเทศญี่ปุน



๓๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
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 ๓.๓ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ความสัมพันธทุกมิติของทั้งสองประเทศดําเนิน

ไปดวยดี และมีความประสงคจะขยายการคาการลงทุนระหวางกัน โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเขารวม

การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมแมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ ที่กรุงโซล และไดพบหารือกับนายยุน บยอง-เซ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และหารือ

กับบุคคลสําคัญของภาคธุรกิจเกาหลีใตที่กรุงโซล เพื่อชี้แจงสถานการณการเมืองไทยและสรางความเชื่อมั่น

ในเศรษฐกิจไทยแกเกาหลีใต นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย และสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดสัมมนาเวทีสาธารณะเรื่องความเปนไปไดในการจัดทํา

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหวางไทย – สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการคา การลงทุน การคาบริการ แรงงาน โดยมีผูเขารวมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป 

นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคี

กับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน 

ระหวางการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

เขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมแมนํ้าโขง

กับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔ และไดหารือทวิภาคี

กับนาย ยุน บยอง-เซ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงโซล

การสัมมนาเวทีสาธารณะเรื่องการศึกษาความเปนไปได

ในการจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

ระหวางไทย – สาธารณรัฐเกาหลี 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคี

กับนางสาวปก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

ระหวางการเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ

นางสาวปก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 

สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงโซล

 ในระดับผูนํารัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีโอกาสพบหารือทวิภาคี

กับนางสาวปก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เปนครั้งแรกในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ที่กรุงเนปดอว ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยทั้งสองฝายไดยํ้าเปาประสงคในการ

กระชับความเปนหุนสวนยุทธศาสตรและจะสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและวัฒนธรรม

ระหวางกัน ตอมานายกรัฐมนตรีไดพบหารือกับประธานาธิบดีปก กึน-ฮเย เปนคร้ังที่สอง พรอมทั้งผูแทน

กลุมธุรกิจในระหวางเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ในโอกาส

ครบรอบ ๒๕ ปความสัมพันธอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ที่นครปูซาน โดยไทยไดผลักดันใหเกาหลีใตเปดตลาดใหสินคาเกษตรของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะผลไมและ

ไกสดแชเย็นแชแข็ง รวมทั้งเชิญชวนเกาหลีใตเขามาลงทุนในไทยใหมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใตไดมีหนังสือแจงเห็นควรอนุญาตใหนําเขาไกสดไทย

ไปยังเกาหลีใตได โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ

ตอไป



๓๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ô. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂãµŒ 
 µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§áÅÐáÍ¿ÃÔ¡Ò
 ๔.๑ เอเชียใต
 ไทยมีนโยบายมองตะวันตก โดยใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียใต ซ่ึงสอดรับกับ

นโยบายมองตะวันออกของอินเดีย และประเทศเอเชียใตอื่น ๆ โดยไทยมุงรวมมือทั้งในดานการเมือง

และความม่ันคง การเขาถึงตลาดสินคาและบริการขนาดใหญที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสงเสริมความสัมพันธ

ที่ใกลชิดเพื่อใหเปนพันธมิตรที่สนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอไทยใน

ดานการเมืองและเศรษฐกิจ

 สาธารณรัฐอินเดีย อินเดียเป นมหาอํานาจที่มีความสําคัญและมีศักยภาพสูง

ทางเศรษฐกิจ โดยเปนตลาดใหญที่สุดในเอเชียใต ซึ่งไทยตองการพัฒนาความสัมพันธดวยในทุกดาน ทั้งนี้ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดพบหารือกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

อินเดีย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ณ กรุงเนปดอว 

ซึ่งทั้งสองฝายเห็นพองเรื่องการสรางความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต 

โดยฝายอินเดียแสดงความสนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในโครงการพฒันาทาเรอืน้ําลกึและนคิมอตุสาหกรรมทวาย 

และจะเรงรัดการปรับปรุงถนนเชื่อมอินเดีย – เมียนมา – ไทย ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว าการกระทรวง

การตางประเทศไดพบหารือกับพลเอก วิชัย กุมาร สิงห รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ

สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในชวงการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ ที่นครมิลาน

ประเทศอิตาลี และปลัดกระทรวงการตางประเทศไดเขารวมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวง

การตางประเทศไทย – อินเดีย (Foreign Office Consultation) กับนายอานิล วาธวา ปลัดกระทรวง

การตางประเทศอินเดียฝายภูมิภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่กรุงนิวเดลี เพื่อติดตาม

และเรงรัดประเด็นความรวมมือที่คั่งคางใหคืบหนาโดยเร็ว

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

พบหารือกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย 

ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ 

ณ กรุงเนปดอว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๓๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธที่ดี

ในทั้งระดับรัฐบาลและประชาชน ซึ่งอยู บนพื้นฐานของความเชื่อมโยงดานวัฒนธรรมและพุทธศาสนา 

โดยทั้งสองฝายมีความรวมมือที่ใกลชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหวางประเทศมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศไดจัดการประชุมหารือการเมืองทวิภาคีระหวางไทยกับศรีลังกา ระดับปลัดกระทรวง

การตางประเทศ (Political Consultation) ครั้งที่ ๓ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง

การตางประเทศของไทย และนางกเชนกุา ด.ี เสเนวริตัเน ปลดักระทรวงการตางประเทศศรลีงักา เปนประธาน 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ 

 ราชอาณาจักรภูฏาน  ปลัดกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางเยือนภูฏาน 

เพื่อเขารวมการหารือประจําปไทย – ภูฏาน ครั้งที่ ๒ ณ กรุงทิมพู ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๗ ซึ่งฝายไทยยํ้าความพรอมที่จะเพิ่มความรวมมือทางวิชาการกับภูฏาน และจะเพิ่มการคาการลงทุน

ระหวางกัน

 นอกจากนี ้ทัง้สองฝายมกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระดับสงูหลายครัง้ โดยนายเชอริง่ ต็อบเกย

นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานเดินทางเยือนไทย ระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเปน

ประธานการประชุม ESCAP สมัยที่ ๗๐ และเขาพบหารือกับพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ตอมานายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เดนิทางเยอืนภฏูานเพือ่รวมกจิกรรมฉลอง ๒๕ ป ความสมัพนัธทางการทตู ระหวางวันที ่๑๔ – ๑๖ พฤศจกิายน 

๒๕๕๗ 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศไทยและศรีลังกา

เขารวมการประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคี

ระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

นายเชอริ่ง ต็อบเกย นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน

เขาเยี่ยมคารวะและหารือกับพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗



๓๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในฐานะรองหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดหารือกับ

นาย Sohail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงแนวทาง

การกระชบัความสมัพนัธระหวางไทย – ปากสีถาน ในดานเศรษฐกจิ และความเปนไปไดในการจดัทาํความตกลง

เขตการคาเสรีไทย – ปากีสถานในอนาคต 

 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน นายทอมวิชย ชาญสรรค เอกอัครราชทูต ณ 

กรุงอิสลามาบัดเปนผูแทนรัฐบาลไทยมอบเงินชวยเหลือกรณีเหตุการณดินถลม ในจังหวัด Badakshan 

อัฟกานิสถาน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ แกนาย Janan Mosazai เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน

ประจําปากีสถาน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

                                                      

 

 ๔.๒ เอเชียกลาง
 เอเชียกลางมีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร โดยเปนภูมิภาคที่เชื่อมตอระหวางเอเชีย

กับยุโรป อีกทั้งยังเปนพันธมิตรที่ดีของไทยในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญกับประเทศ

ในกลุมเอเชียกลางคือ การประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเช่ือใจ

ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures 

in Asia หรือ CICA) ซึ่งเปนองคกรที่มีสมาชิกครอบคลุมทั่วทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการ

ประชุม CICA ระดับคณะทํางานพิเศษและระดับเจาหนาที่อาวุโส ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผูแทนจากประเทศสมาชิก และประเทศผูสังเกตการณ ๕๕ คนจาก ๑๕ ประเทศ

เขารวม โดยในระหวางการประชุม ประเทศไทยในฐานะประเทศผูประสานงานรวมกบัรสัเซียในสาขาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม ไดจัดการบรรยายเรื่องการจัดทําฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดังกลาวของกลุมประเทศสมาชิก CICA ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางดี

นายทอมวิชย ชาญสรรค เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 

พบกับนาย Janan Mosazai เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน

ประจําสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

เพื่อมอบเงินชวยเหลือจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ

แกสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน



๓๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 นอกจากนี้ นายสีหศกัดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ไดเขารวมการประชุม

ระดับผูนํา CICA ครั้งที่ ๔ ระหวาง วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมไดรับรองปฏิญญาการประชุม Declaration of the 

Fourth Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia on 

Enhancing Dialogue, Trust and Coordination for a new Asia of Peace, Stability and Cooperation

หรือปฏิญญาเซี่ยงไฮ ซึ่งมีสาระสําคัญวาประเทศสมาชิกจะใหความสําคัญกับการเพิ่มพูนการหารือ การสราง

ความไวเนื้อเช่ือใจ และการประสานงานระหวางกันเพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและความรวมมือใน

เอเชียในดานตาง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม พลังงาน 

เกษตร และสิ่งแวดลอม ในการนี้ หัวหนาคณะผูแทนไทยไดกลาวถอยแถลงแสดงทาทีไทยที่ใหความสําคัญ

ตอเรื่องความมั่นคงของมนุษย ความเชื่อมโยงในภูมิภาค และความรวมมือในกรอบความรวมมือตาง ๆ ของ

เอเชีย อกีทัง้ไดหารือทวภิาคีกบัรฐัมนตรีตางประเทศสาธารณรฐัอาเซอรไบจานและสาธารณรัฐทาจกิสิถาน 

เพื่อกระชับความรวมมือในมิติตาง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนกันและกันในเวทีระหวางประเทศ

ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธ

และมาตรการสรางความไวเนือ้เชือ่ใจระหวางประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

(Conference on Interaction and Confidence 

Building Measures in Asia หรือ CICA) 

ระดับคณะทํางานพิเศษและระดับเจาหนาที่อาวุโส 

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดเชียงราย 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เขารวมการประชุมระดับผูนําวาดวยการ

สงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเนื้อเชื้อใจ

ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction 

and Confidence Building Measures in Asia หรือ CICA) 

ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี



๔๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 สาธารณรัฐคีรกีซ นางศริกานต พลมณี รองอธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและ

แอฟริกา นําคณะผูแทนจากกรมเอเชียใตฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เยือนสาธารณรัฐคีรกีซ

ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  เพื่อกระชับความสัมพันธ และสํารวจลูทางดานเศรษฐกิจ

ระหวางไทยกับสาธารณรัฐคีรกีซ  โดยคณะผูแทนไทยไดพบหารือกับนาย Zheenbek Kulubaev รองปลัด

กระทรวงเศรษฐกจิสาธารณรัฐครีกีซ และภาคเอกชนของคีรกีซ และแลกเปลีย่นแนวทางการขยายความรวมมือ

ทั้งดานการเมือง ทางการคา การลงทุน วัฒนธรรม และการทองเที่ยว โดยทั้งสองฝายเห็นพองวาจะรวมกัน

สงเสริมความสัมพันธดานการคา การลงทุนในสาขาเกษตรและเหมืองแร และเปดเสนทางบินตรงระหวางกัน 

                                       

 ๔.๓ ตะวันออกกลาง
 กระทรวงการตางประเทศไดเสรมิสรางความรวมมอืทีใ่กลชดิกับประเทศในตะวนัออกกลาง

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางความกาวหนาและความมั่นคงรวมกัน

 ราชอาณาจักรบาหเรน  เจาชาย Khalifa Bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรี

ราชอาณาจักรบาหเรน เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเปนการสวนพระองค ระหวางวันท่ี ๖ ตุลาคม – 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยเมื่อ วันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได พระราชทานพระวโรกาสให 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขาเฝาฯ ณ ทําเนียบรัฐบาล และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ไดพระราชทานพระวโรกาสใหพลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวง

การตางประเทศ เขาเฝาฯ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

คณะผูแทนไทยไดเขาพบหารือกับนาย Zheenbek Kulubaev 

รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจสาธารณรัฐคีรกีซ 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

เขาเฝาฯ เจาชาย Khalifa Bin Salman Al Khalifa 

นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรบาหเรน 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ หองสีงาชาง ทําเนียบรัฐบาล



๔๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 สาธารณรัฐอิสลามอิหราน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกับประเทศไทยในระดับตาง ๆ 

ของทั้งภาครัฐและเอกชนอยางสมํ่าเสมอ เชน (๑) นายศศิวัฒน วองสินสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมเอเชียใต 

ตะวันออกกลางและแอฟริกา นําคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนอิหรานระหวางวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ เพื่อศึกษาลูทางการคาและการลงทุน (๒) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน นําคณะนักธุรกิจ

อาหารฮาลาล และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของอิหรานเดินทางเยือนประเทศไทย ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๕

พฤษภาคม ๒๕๕๗ (๓) คณะผูแทนจากองคการจัดการภัยพิบัติแหงชาติอิหราน (National Disaster 

Management of Iran) เขารวมการประชุมระดบัรฐัมนตรตีางประเทศแหงเอเชยีวาดวยการจัดการความเสีย่ง

จากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction หรือ AMCDRR) 

ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย (๔) นาย Majid Bizmark อธิบดีกรมความรวมมือ

พหุภาคี กระทรวงการตางประเทศอิหราน เขารวมการประชุม High Level Forum on ACD Regional 

Connectivity ระหวางวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย (๕) ประธานสภาหอการคา อุตสาหกรรม 

การเหมืองแรและเกษตรกรรมอหิราน (เทยีบเทาระดบัรฐัมนตร)ี และคณะ เดนิทางเยอืนประเทศไทย ระหวาง

วันที่ ๓๐ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (๖) นายมานพชัย วงศภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา กระทรวงการตางประเทศ และนาย Sayed Rasool Mohajer อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

และแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศอิหราน เปนประธานรวมในการประชุม Political Consultation

ไทย – อิหราน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประเทศไทย ซึ่งไดหารือเกี่ยวกับความรวมมือ 

ดานการคาและการลงทุน การแลกเปลี่ยนการเยือน การทองเที่ยว และการแสวงหาศักยภาพและโอกาส

ที่มีอยูของทั้งสองฝาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและประเด็นระหวางประเทศ 

การลงนามบันทึกความเขาใจ

ระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทย

กับสภาหอการคา อุตสาหกรรม การเหมืองแร

และเกษตรกรรม สาธารณรัฐอิสลามอิหราน

การประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคี

ระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ



๔๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 รัฐอิสราเอล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศจัดการประชุม 

Working Group Dialogue ระหวางประเทศไทยกับรัฐอิสราเอล ครั้งที่ ๘ ซึ่งเปนการประชุมทวิภาคีประจําป

ของกระทรวงการตางประเทศทั้งสองฝาย โดยมีนาย Nissim Ben Shirit ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

อสิราเอล เขารวมการประชมุ และเปนประธานรวมกับนายสหีศกัดิ ์พวงเกตแุกว ปลดักระทรวงการตางประเทศ 

ซึ่งไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศไทยกับรัฐอิสราเอล 

เพื่อขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนาดานการเกษตรไปยังกัมพูชา ลาว และเมียนมา

 รัฐสุลตานโอมาน นายศศิวัฒน วองสินสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา นําคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนประเทศโอมาน ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เพื่อศึกษาลูทางการคาและการลงทุน

 ๔.๔ ภูมิภาคแอฟริกา 
 แอฟริกาเปนภูมิภาคที่ทวีความสําคัญมากขึ้น ทั้งในบริบทโลกและตอไทย ในฐานะที่เปน

ตลาดการคาขนาดใหญ แหลงวัตถุดิบและแหลงพลังงาน ฐานการลงทุนที่มีศักยภาพ ตลอดจนเปนพันธมิตร

ในเวทีระหวางประเทศ ไทยจึงมีนโยบายสงเสริมความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติ 

การดําเนินการที่สําคัญของกระทรวงการตางประเทศในป ๒๕๕๗ ไดแก

 ๑. การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคี เชน

 ๑.๑ สาธารณรัฐแอฟรกิาใต  ไทยเปนเจาภาพจดัการประชมุระดับเจาหนาทีอ่าวโุส

ไทย – แอฟรกิาใต ครัง้ท่ี ๓ เมือ่วันที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๕๗ ทีก่ระทรวงการตางประเทศ โดยมีนายณรงค ศศิธร 

รองปลดักระทรวงการตางประเทศ และ ดร.  Anil Sooklal รองปลดักระทรวงการตางประเทศและความรวมมือ

สาธารณรฐัแอฟรกิาใตเปนประธานรวม ทีป่ระชมุมมีตขิยายความรวมมอืในดานการคาการลงทนุ ความรวมมอื

ทางวชิาการ การทองเทีย่วและการศกึษา แอฟรกิาใตไดเชิญชวนใหไทยขยายการลงทนุในแอฟรกิาใตในสาขา

ทีไ่ทยมศัีกยภาพ อาท ิการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน อุตสาหกรรมการเกษตร และการทองเทีย่วและบรกิาร และ

ทั้งสองฝายเห็นชอบที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหวางประเทศตอไป ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวง

การตางประเทศไดชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองของไทย

 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

และนาย Nissim Ben Shirit ปลัดกระทรวงการตางประเทศอิสราเอล 

ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศไทยกับรัฐอิสราเอล



๔๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๒ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย นาย Dewano Haji Kedir 

ผูชวยรัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศสหพนัธสาธารณรฐัประชาธิปไตยเอธิโอเปย เยอืนไทยพรอมดวย

คณะขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ภาคเอกชน และส่ือมวลชนเอธิโอเปย ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๗ ในโอกาสที่ป ๒๕๕๗ เปนวาระครบรอบ ๕๐ ปความสัมพันธทางการทูต ไทย – เอธิโอเปย 

โดยไดเขาเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ และไดหารือ

เกี่ยวกับแนวทางสงเสริมความรวมมือ โดยเฉพาะดานการคา การลงทุน และความรวมมือทางวิชาการ 

โดยเอธิโอเปยเชญิชวนใหภาคเอกชนไทยไปลงทนุในสาขาอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร การทองเทีย่วและบรกิาร 

และประสงคจะใหโรงพยาบาลของไทยไปเปดสาขาในเอธิโอเปยดวย 

 ๑.๓ ราชอาณาจกัรโมร็อกโก เมือ่วนัที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ นายสหีศกัดิ ์พวงเกตแุกว 

ปลดักระทรวงการตางประเทศและนาย Nasser Bourita เลขาธกิารกระทรวงการตางประเทศและความรวมมอื

ราชอาณาจักรโมร็อกโก เปนประธานรวมการประชุม Political Consultation ไทย – โมร็อกโก ที่กระทรวง

การตางประเทศ

นายณรงค ศศิธร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

และ ดร. Anil Sooklal รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ

และความรวมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต 

เปนประธานรวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสไทย – แอฟริกาใต 

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

นาย Dewano Haji Kedir ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย และคณะฯ 

เขาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

และรายงานผลการหารือของคณะฯ กับหนวยงานตาง ๆ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗



๔๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒. การดําเนินโครงการขยายตลาดใหมและประเทศหุนสวนที่สําคัญ

 กระทรวงการตางประเทศไดดําเนนิโครงการขยายตลาดใหมและประเทศหุนสวนทีส่าํคญั 

ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินความรวมมือดานตาง ๆ รวมถึงการคา

และการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา เพื่อประโยชนรอบดานอยางย่ังยืนรวมกัน โดยในป ๒๕๕๗ 

ไดดําเนินโครงการในประเทศตาง ๆ ดังนี้ 

 ๒.๑ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐรวันดา และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

นายมานพชัย วงศภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา นําคณะผู แทนกระทรวง

การตางประเทศและผูแทนภาคเอกชนจากสภาหอหารคาแหงประเทศไทยเยอืนเคนยา รวันดา และแทนซาเนยี 

ระหวางวันที่ ๔ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยประเทศทั้งสามตองการสงเสริมความรวมมือดานการคาการ

ลงทุนกับไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปหรือเพิ่มมูลคาวัตถุดิบ และความรวมมือทางวิชาการ

ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การประมง และการทองเที่ยว

การประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคี

ระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรโมร็อกโก 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ

คณะผูแทนไทยพบหารือกับผูแทนหนวยงานสงเสริมการลงทุนรวันดาและผูแทนหนวยงานสงเสริมการลงทุนเคนยา



๔๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๒ สาธารณรัฐแอฟริกาใต นายมานพชัย วงศภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต 

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา นาํคณะผูแทนกระทรวงการตางประเทศเยอืนแอฟรกิาใต ระหวางวันที ่๑๒ – ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใตฯ ไดพบหารือกับนาย Ian Douglas Neilson รองนายกเทศ

มนตรีเมืองเคปทาวน และนาย Howard Gabriels หัวหนาฝายปฏิบัติการของสํานักงานสงเสริมการลงทุนรัฐ 

Western Cape (WESGRO) ซึ่งประเทศไทยจะลงทุนในสาขายานยนต ดานการผลิตอะไหลรถยนตของไทย

ในแอฟริกาใต สวนแอฟริกาใตมีความประสงคที่จะใหภาคเอกชนไทยเขามาลงทุนที่เมืองเคปทาวนเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและการบริการ โดยรัฐ Western Cape มีจุดแข็ง คือ ดานบริการทางการเงิน 

โดยเปนที่ตั้งของธนาคารสําคัญหลายแหง เชน First National Bank และ Standard Bank รวมทั้งเปน

ที่ตั้งของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่สําคัญของแอฟริกาใต เชน บริษัท Old Mutual อีกทั้งเมืองเคปทาวน

มีโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการสาธารณะที่ดีไดมาตรฐาน

õ. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ÂØâÃ»
 การดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในยุโรปในป ๒๕๕๗ ดําเนินไปอยางตอเน่ือง

โดยมีทั้งการเยือนระดับสูงและระดับรัฐสภา กอปรกับมีการประชุมระดับผูนําและระดับรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งการประชุมหารือในกรอบอื่น ๆ โดยไดมีการเสริมสรางความรวมมือกัน

ทั้งดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนา สิ่งแวดลอม รวมทั้งวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น

 ๕.๑ ไอรแลนด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

เยือนไอรแลนดระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเปนการเสด็จฯ เยือนไอรแลนดครั้งแรกของ

พระบรมวงศานุวงศไทย โดยพระราชทานพระราชวโรกาสใหนายไมเคิล ฮิกกินส ประธานาธิบดีไอรแลนด

เขาเฝาฯ ที่ทําเนียบประธานาธิบดี และไดเสด็จฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑแหงชาติไอรแลนด รวมทั้งศูนย

เกษตรของ University College Dublin (UCD) และหองสมุด Trinity College ซึ่งหลังจากนั้น UCD 

ไดทูลเกลาฯ ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับปริญญาตรี 

๒ ทุน ไดแก ทุนดานเกษตรและทุนที่เลือกเรียนไดทุกสาขาวิชา (ยกเวนสาขาบริหารธุรกิจ) เพื่อสงเสริมความ

รวมมือดานการศึกษาระหวางกัน 

นายมานพชัย วงศภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต 

ตะวันออกกลางและแอฟริกา เขาพบนาย Howard Gabriels 

หัวหนาฝายปฏิบัติการของสํานักงานสงเสริมการลงทุนรัฐ 

Western Cape (WESGRO) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗



๔๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๕.๒ การประชมุผูนําเอเชยี – ยุโรป ครัง้ที ่๑๐ พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี

ไดเขารวมการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๐ (10th Asia-Europe Meeting – ASEM 10) เมื่อวันที่ 

๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ภายใตหัวขอหลัก Responsible Partnership for 

Sustainable Growth and Security โดยมีสหภาพยุโรปเปนประธานการประชุม ทั้งนี้ การประชุม  ASEM 

เปนกรอบความรวมมือระดับผูนํากรอบเดียวที่เช่ือมภูมิภาคเอเชียกับยุโรป กอตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ เพ่ือกระชับ

ความสมัพนัธ ขยายความรวมมอืและเสรมิสรางความเขาใจระหวางกนัดานการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

และอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกรวมกอตั้ง

 ในการประชุมเต็มคณะวาระที่ ๑ เรื่อง “Promoting Financial and Economic Cooperation 

through Enhanced Europe – Asia Connectivity” นายกรัฐมนตรีไดเสนอยุทธศาสตร ๓ ประการ ไดแก  

(๑) การเพิ่มบทบาทความเปนหุนสวนกับเอเชียผานการเพิ่มความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจ กฎเกณฑการคา 

การลงทุน การถายทอดเทคโนโลยีระหวางสองภูมิภาค รวมทั้งการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน

เอเชยี (๒) การบริหารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการเพิม่ความเช่ือมโยงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพตดิ

การคามนษุย โรคระบาด (๓) การจดัทาํความตกลงการคาเสรเีอเชีย-ยโุรป รวมถงึบทบาทของไทยและอาเซยีน

ดานความรวมมือในการเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

 ในการหารืออยางไมเปนทางการภายใตหัวขอ “Enhancing Dialogue and Cooperation 

between Europe and Asia and Future Direction of ASEM” นายกรัฐมนตรีไดแสดงวิสัยทัศนใน 

๓ ประเด็นไดแก ๑) แบงปนประสบการณของฝายเอเชียในการควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รายแรง หรือ โรคซารส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) เพื่อประยุกตใชในการยับยั้ง

การแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสอีโบลา ๒) การแกไขปญหาการขยายตัวของลัทธิอุดมการณสุดโตงที่ตนเหตุ 

๓) การกําหนดทิศทางในอนาคตของ ASEM รวมทั้งไดชี้แจงแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อใหประเทศไทย

มีระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็ง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดรวมประชุมระดับผูนําอาเซียน-สหภาพยุโรป

อยางไมเปนทางการ และหารือทวิภาคีกับหัวหนาคณะผูแทนสมาชิก ASEM หลายประเทศ อาทิ ญี่ปุน จีน 

กัมพูชา สิงคโปร ลาว เวียดนาม และอินเดีย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนศูนยเกษตรของ University College Dublin (UCD) 

ระหวางการเสด็จพระราชดําเนินเยือนไอรแลนดระหวางวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗



๔๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๕.๓ องคการวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for 

Security and Co-operation in Europe – OSCE) พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี

ขององคการวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป ครั้งที่ ๒๑ (21st OSCE Ministerial Council) 

เมื่อวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส ซึ่ง OSCE เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นตั้งแต

ยุคสงครามเย็น เพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคยุโรป ปจจุบัน OSCE 

มีสมาชิกครอบคลุมต้ังแตภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 

๕๗ ประเทศ และมีประเทศหุนสวนเพื่อความรวมมือฝายเอเชียและฝายเมดิเตอรเรเนียน รวม ๑๑ ประเทศ 

โดยไทยไดเขารวมกิจกรรมและการประชุมตาง ๆ ในฐานะประเทศหุนสวนฯ ฝายเอเชีย ตั้งแตป ๒๕๔๓ และ

เปนประเทศอาเซียนประเทศเดียวในกรอบนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีของ OSCE ครั้งที่ ๒๑ 

ที่เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส ระหวางวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

และไดรับเชิญเปนผูกลาวถอยแถลงหลักของกลุมประเทศหุนสวนฯ ระหวางการประชุม

นายกรัฐมนตรีเขารวมประชุม ASEM 10

ในชวงการประชุมเต็มคณะ

นายกรัฐมนตรีรวมถายรูปหมูกับผูนํา ASEM



๔๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเขารวมการประชุมเต็มคณะ

และแจงพฒันาการความรวมมือของอาเซยีนในการตอตานการกอการราย รวมท้ังเนนยํา้ใหทกุประเทศรวมมอื

กนัแกไขปญหาท่ีตนเหต ุนอกจากนี ้ไดพบหารอืกบัหัวหนาคณะผูแทนประเทศตาง ๆ  รวมถงึเลขาธกิาร OSCE 

โดยฝายไทยไดแสดงความชื่นชมบทบาทของ OSCE ในการจัดตั้งคณะผูตรวจการณพิเศษเพื่อตรวจสอบและ

ติดตามขอตกลงหยุดยิงในยูเครน ซึ่งไทยไดใหการสนับสนุนงบประมาณแกภารกิจดังกลาวดวย

 ๕.๔ สาธารณรัฐเช็กและฮังการี นายณรงค ศศิธร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

พรอมดวยนายศรัณย เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรปไดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็กและฮังการี เพื่อหารือ

เชิงนโยบาย (Political Consultations) กับรองปลัดกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเช็กและฮังการี 

รวมทัง้หารอืทวิภาคกีบัอธิบดีกรมนโยบายเศรษฐกิจเชก็ และพบปะผูแทนสถาบนั Think Tank และส่ือมวลชน 

ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยในการเยือนสาธารณรัฐเช็ก ไดหารือถึงการที่ไทยจะเปน

เจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมดานเศรษฐกิจ (JEC) ครั้งที่ ๒ เพื่อหารือเรื่องการขยายการคา

และการลงทนุระหวางกนั รวมทัง้ความรวมมอืดานวทิยาศาสตรและการวจัิย สวนในการเยอืนฮังการ ีไดหารอื

เกีย่วกับการจดัการประชมุคณะกรรมาธกิารรวมวาดวยความรวมมอืทางเศรษฐกิจไทย-ฮงัการ ี(JCEC) ครัง้ที ่๒

ซึ่งฮังการีจะเปนเจาภาพ การขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนาในลักษณะไตรภาคีกับประเทศ CLMV และ

ประเทศในแอฟริกา ความรวมมือดานการศึกษาและการวิจัย การพัฒนา SMEs และ OTOP  รวมทั้งบทบาท

ของไทยในฐานะผูประสานงานอาเซียน – จีน ในประเด็นทะเลจีนใต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

หารือทวิภาคีกับนาย Didier Burkhalter ประธานาธิบดี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาพันธรัฐสวิส 

ซึ่งดํารงตําแหนงประธาน OSCE ประจําป ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายณรงค ศศิธร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เขาพบหารือกับนาย Ivan Jancarek,

Director-General of Non-EU 

Countries Section สาธารณรัฐเช็ก



๔๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๕.๕ ไอรแลนดและสหราชอาณาจักร กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินโครงการ

แสวงหาความรู ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในไอรแลนด

และสหราชอาณาจักร (๑๔ – ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๗) โดยไดนาํผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย ๔ หนวยงาน ไดแก (๑) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(๒) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (๓) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ เดินทางเยือนไอรแลนด

และสหราชอาณาจกัร เพือ่พบหารอืกบัผูบรหิารและนักวิจัย และศกึษาดงูานทีห่นวยงานและสถาบนัการศกึษา

และวจิยัดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองไอรแลนดและสหราชอาณาจกัร ตลอดจนหารอืเพิม่เตมิเกีย่วกบั

โครงการความรวมมือภายใตกรอบตาง ๆ อาทิ กองทุนนิวตัน ของสหราชอาณาจักร

 นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศยังไดดําเนินการเพื่อสงเสริมความสัมพันธระดับ

รัฐสภาระหวางไทยกับสหราชอาณาจักร โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รวมกับกรมยุโรป

ไดเชิญประธานและสมาชิกกลุมมิตรภาพรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย ของรัฐสภาสหราชอาณาจักร 

เยือนประเทศไทยเป นครั้ งแรก ระหว าง ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในฐานะแขกของ

กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือใหสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักรไดพบปะและแลกเปลี่ยนทัศนะกับ

นายณรงค ศศิธร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เขาพบหารือกับนาย Istvan Ljgyarto

รองปลัดกระทรวงการตางประเทศและการคาฮังการี

คณะฯ ฟงบรรยายจากเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอาหารและเกษตรไอรแลนด (ซาย)

ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

หารือกับศาสตราจารย Sir Roy Anderson ที่ Imperial College กรุงลอนดอน (ขวา)



๕๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ผู แทนจากหนวยงานและภาคเอกชนของไทยรวมท้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภาปฏิรูปแหงชาต ิ

การเยือนดังกลาวยังเปนการตอยอดการเยือนสหราชอาณาจักรของคณะนักธุรกิจชั้นนําของไทย ระหวาง

วันที่ ๒๑ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเขารวมการประชุม Thai – UK Trade and Investment Dialogue 

กับผูแทนภาครัฐของสหราชอาณาจักร รวมทั้งพบหารือกับกลุมมิตรภาพรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย

และรับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสการลงทุนในสาขาที่สหราชอาณาจักรมีความเขมแข็ง 

ตลอดจนพบปะสื่อมวลชนสหราชอาณาจักร

คณะนักธุรกิจชั้นนําของไทยเยี่ยมชมโครงการ 

Taste of Thailand in Taste of London 

เพื่อศึกษาลูทางการลงทุนในสหราชอาณาจักร

ประธานและสมาชิกกลุมมิตรภาพรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย

ไดเขาเยี่ยมคารวะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ประธานและสมาชิกกลุมมิตรภาพ

รัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย เยี่ยมคารวะ

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ที่รัฐสภา



๕๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๕.๖ ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ราชรัฐลักเซมเบิรก
กระทรวงการตางประเทศไดจัดใหมีการเยือนและพบปะหารือดังนี้ (๑) การประสานนัดหมายให

นายฮานส ฟาน บาเลน สมาชิกสภายุโรปสังกัดพรรคเสรีนิยมของเนเธอรแลนดและหัวหนาสมาชิกสภา

พรรคเสรีนิยมของเนเธอรแลนดในสภายุโรป เขาเยี่ยมคารวะและหารือกับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

ในฐานะรองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อรับฟง

พัฒนาการและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเมืองไทย (๒) การนําผู บริหารของเบลเยียมเยือนไทยในชวง

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ ไดแก นายเฟรดดี โรสเซมอนท อธิบดีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

เบลเยียม นายอะเลง เลอแฟฟวร อธิบดีศูนยภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน กระทรวงมหาดไทยเบลเยียม 

และนายคูน เวอรลาคท ปลัดกระทรวงการตางประเทศภูมิภาคฟลานเดอรส (๓) นายณรงค ศศิธร 

รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ เยือนลักเซมเบิรก เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และไดหารือ

ขอราชการกับนายมารก อุนเกฮอยเออร ปลัดกระทรวงการตางประเทศ และนายกัสตง ซตร็องค อธิบดี

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ และผูแทนสภาหอการคาลักเซมเบิรก 

นายณรงค ศศิธร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ

หารือกับนายมารก อุนเกฮอยเออร 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศลักเซมเบิรก

นายฮานส ฟาน บาเลน สมาชิกสภายุโรป

สังกัดพรรคเสรีนิยมของเนเธอรแลนดและหัวหนาสมาชิก

สภาพรรคเสรีนิยมของเนเธอรแลนดในสภายุโรป 

เขาเยี่ยมคารวะและหารือกับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 

ขณะดํารงตําแหนงรองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

นายเฟรดดี โรสเซมอนท อธิบดีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

เบลเยียม และนายอะเลง เลอแฟฟวร อธิบดีศูนยภัยพิบัติและ

สถานการณฉุกเฉิน กระทรวงมหาดไทยเบลเยียม 

หารือกับขาราชการกระทรวงการตางประเทศ  



๕๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๕.๗ สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก  กระทรวงการต  างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทตูเช็กประจาํประเทศไทย และสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสโลวกัประจาํประเทศไทย 

ไดรวมจัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกในวาระการฉลองวาระครบรอบ ๔๐ ปของการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐเช็ก และไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี

นายณรงค ศศธิร รองปลดักระทรวงการตางประเทศเปนประธาน ในฐานะผูแทนพลเอก ธนะศกัด์ิ ปฏิมาประกร 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ รวมกับนายวีเจซสลฟั เกรเปล เอกอัครราชทตู

สาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย และนายวลาดีมีร ฮัลกัซ เอกอัครราชทูตสโลวาเกียประจําประเทศไทย 

โดยมีแขกผูมีเกียรติกวา ๒๐๐ คนเขารวม  ทั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถายประวัติศาสตร เครื่องแกว

และเครื่องกระเบื้องและภาพวาดจิตรกรรม สะทอนความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐเช็ก และไทยกับ

สาธารณรัฐสโลวักดวย

 ๕.๘ ราชอาณาจักรนอรเวย เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะนักวิจัยไทยนําโดย

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รวมหารือถึงความรวมมือดานการวิจัยข้ัวโลกระหวางไทย – นอรเวย กับสถาบัน

UNIS (University Centre in Svalbard) และ NPI (Norwegian Polar Institute) ซึ่งเปนสถาบันชั้นนํา

ทางการศึกษาวิทยาศาสตรในภูมิภาคอารกติก ณ เมือง Longyearbyen หมูเกาะ Svalbard ประเทศนอรเวย

งานฉลอง ๔๐ ป ความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเช็ก 

และระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗



๕๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 การ เดิ นทางของคณะนั กวิ จั ย ไทยครั้ งนี้  เป  นการดํ า เนิ น งานตามพระราชดํ า ริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหนักวิทยาศาสตร/นักวิจัยไทยเขาร วม

การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรในขั้วโลกอารกติก (ขั้วโลกเหนือ) กับนอรเวย และสรางความรวมมือที่มีความ

ชัดเจนและเกิดประโยชนรวมกันในระยะยาว ในการนี้ คณะนักวิจัยไดนําเสนอหัวขอที่ตองการพัฒนาความ

รวมมือใน ๔ สาขา ไดแก (๑) Marine Biology (๒) Persistent Organic Pollutants (POPs) (๓) Study 

of Planetary Aurora and Satellite และ (๔) Evapotranspiration ซึ่งเปนสาขาความรวมมือที่จะ

เปนประโยชนรวมกันและเปนหัวขอที่ทั้งสองฝายใหความสนใจ

 ๕.๙ บทบาทไทยในกรอบองคการระหวางประเทศของกลุมประเทศทีใ่ชภาษาฝรัง่เศส 

(Organization international de francophonie – OIF) ประเทศไทยในฐานะผูสังเกตการณ

ขององคการระหวางประเทศของกลุมประเทศทีใ่ชภาษาฝรัง่เศส หรอื OIF ไดตระหนักถงึความสาํคญัของ OIF 

ตอการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย กระทรวงการตางประเทศจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อใหหนวยงานและ

สาธารณชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับองคการ OIF รวมถึงสงเสริมการใชภาษาฝรั่งเศสในภาคธุรกิจ

 กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวย ๑) การเขารวมกิจกรรมงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส 

(Fete de la francophonie) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย เมื่อ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สมาคมฝรั่งเศสประเทศไทย ๒) การสัมมนาในหัวขอ “แนวทางความรวมมือ

ระหวางไทยกับ OIF ดานการศึกษา” เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีสมาคมครูฝรั่งเศสแหงประเทศไทย

เขารวมและการกลาวสุนทรพจนของนางอนิสสา บารัค ผูแทน OIF ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกแก

คณะทูตานุทูตของประเทศ OIF ในประเทศไทย ๓) การเผยแพรบทสัมภาษณของบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในการสงเสริม OIF และภาษาฝรั่งเศส ในสื่อสิ่งพิมพของไทย 



๕๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ö. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿�¡ãµŒ
 ๖.๑ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
 ไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีความรวมมือกันมาอยางยาวนานและรอบดาน โดยได

เสริมสรางความรวมมือและความเปนหุนสวนระยะยาวในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจและความมั่นคง 

การทหาร การศึกษา วิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนมีความพยายามในการแกไข

ปญหาขามชาติรวมกัน อาทิ การตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติและการคามนุษย

 สหรัฐอเมริกา พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวง

การตางประเทศไดพบหารือกับคณะนักธุรกิจชั้นนําของสหรัฐอเมริกาประมาณ ๒๐ คน ท่ีเปนสมาชิก

สภาธรุกจิสหรฐัฯ – อาเซยีน (US – ASEAN Business Council หรอื USABC) เชน ผูแทนจากบรษัิท Chevron, 

ExxonMobil, General Electric, Citibank และ Amway เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอรก 

เพื่อเสริมสรางความเชื่อม่ันในพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรองนายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพเลีย้งอาหารเชา และยํา้วารฐับาลชดุปจจบุนัมคีวาม

ตั้งใจที่จะสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชนไทยและตางประเทศ

 ตอมาคณะนักธุรกิจที่เปนสมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน จํานวน ๗๗ คน จาก ๓๔ บริษัท

เชน Chevron, Ford, Dow, ConocoPhillips, Microsoft, Google พรอมผูบริหารและเจาหนาที่

อีกจํานวนหนึ่งไดมาเยือนประเทศไทยระหวางวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไดเขาพบหารือกับ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

โดยนายกรฐัมนตรไีดกลาวยนืยนัเปาหมายการทาํงานทีช่ดัเจนของรฐับาลในการสรางความปรองดองสมานฉนัท

และเสถียรภาพของประเทศ รวมทั้งการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืน ซึ่งจะชวยเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการคาการลงทนุและผลประโยชนของนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตางประเทศ ในการน้ี ประธานสภาธรุกจิ

สหรฐัฯ – อาเซยีน ไดกลาวขอบคณุสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตัน ทีช่ีแ้จงใหขอมลูชมุชนธรุกิจอเมรกินั

ทราบเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี คณะ

นักธุรกิจสหรัฐฯ ยังไดเขาพบหารือกับรัฐมนตรีและผูบริหารสวนราชการตาง ๆ ดวย

นายกรัฐมนตรีพบหารือกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐฯ 

(US – ASEAN Business Council หรือ USABC) 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ทําเนียบรัฐบาล



๕๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๖.๒ ภูมิภาคลาตินอเมริกา
 เวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา กระทรวงการตางประเทศไดเปน

เจาภาพจดัการประชมุเจาหนาทีอ่าวโุสของเวทคีวามรวมมอืระหวางเอเชยีตะวันออกกับลาตินอเมรกิา (Forum 

for East Asia – Latin America Cooperation หรือ FEALAC) ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

โดยปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานการประชุม ในฐานะที่ไทยดํารงตําแหนงผูประสานงาน

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก วาระป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ รวมกับปลัดกระทรวงการตางประเทศคอสตาริกา 

ในฐานะผูประสานงานของภูมิภาคลาตินอเมริกา ทั้งนี้ FEALAC เปนกรอบความรวมมือเดียวระหวางภูมิภาค

เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา  

 ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะทํางาน ๔ ดาน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไดแก 

(๑) ดานสังคม การเมือง และการพัฒนาอยางยั่งยืน (๒) ดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ SMEs 

(๓) ดานวัฒนธรรม เยาวชน เพศภาวะ และกีฬา (๔) ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา 

โดยไทยไดริเริ่มเสนอโครงการในคณะทํางานตาง ๆ อาทิ การสรางเครือขายชุมชนและการใหบริการ

ดานสาธารณสขุ ความรวมมอืดานการปองปรามยาเสพตดิ และเวทหีารอืดานนโยบายวทิยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกับขอเสนอของไทยในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ของ FEALAC ดวย ทัง้นี ้การเปนเจาภาพจดัการประชมุครัง้น้ีนบัเปนโอกาสอนัดทีีผู่แทนระดบัสงูจากประเทศ

สมาชิกจะไดรับรูสถานการณในไทยจากการหารือทวิภาคีกับผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ 

 นอกเหนือจากการประชุมเจาหนาที่อาวุโส FEALAC ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมคณะทํางาน

ทั้ง ๔ คณะแลว ประเทศไทยยังริเริ่มใหมีการจัดกิจกรรมคูขนาน ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ไดแก การประชุมสัมมนาดานการทองเท่ียว ดานธุรกิจ และดานวิชาการและวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวตักรรม ตลอดจนกจิกรรม FEALAC Showcase ซึง่ประกอบดวยการจัดนิทรรศการเรือ่ง FEALAC และการ

ออกรานแสดงสนิคาของประเทศสมาชิก FEALAC ๑๖ ประเทศและหนวยงานตาง ๆ  ของไทยอกี ๘ หนวยงาน 

โดยมีผูเขารวมการประชุมและกิจกรรมคูขนานจากประเทศสมาชิก FEALAC ทั้งหมด ๓๒ ประเทศ ซึ่งไดชวย

สรางเครือขายของภาคสวนตาง ๆ และสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชนของทั้งสองภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

เปนเจาภาพงานเลี้ยงรับรอง

เพื่อเปนเกียรติแกคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ 

จากสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน 

(US – ASEAN Business Council หรือ USABC) 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ณ กระทรวงการตางประเทศ



๕๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 สาธารณรฐัอารเจนตนิา สาธารณรัฐโคลอมเบยี สหรัฐเมก็ซโิก กระทรวงการตางประเทศ

ไดจัดการประชุมหารือทวิภาคีทางการเมืองกับประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ในป ๒๕๕๗ ดังน้ี 

(๑) การประชุม หารือทางการเมืองระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอารเจนตินา ครั้งที่ ๓ เมื่อ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ โดยปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานรวมกับปลัดดาน

ความสัมพันธระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศและการศาสนาของอารเจนตินา ในการนี้ ทั้งสอง

ฝายเห็นพองที่จะรวมมือกันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในกรอบทวิภาคีและในเวทีระหวางประเทศ และ

ไดหารอืเรือ่งการจดักิจกรรมความรวมมอืทางวชิาการและความรวมมอืใต – ใต ทัง้ในระดับทวิภาคแีละไตรภาคี 

โดยเฉพาะในสาขาเกษตรและสาธารณสุข รวมถึงการสงเสริมความรวมมือดานนิติวิทยาศาสตรและพลังงาน

ที่ทั้งสองฝายมีศักยภาพ (๒) การประชุมหารือทวิภาคีประเด็นที่อยูในความสนใจรวมกันระหวางสาธารณรัฐ

โคลอมเบยีกบัราชอาณาจกัรไทย ครัง้ที ่๑ เมือ่วันที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๗ ทีก่รงุโบโกตา โดยปลดัดานความสมัพนัธ

ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศโคลอมเบีย เปนประธานรวมกับอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต

โดยไดหารือประเด็นทวิภาคี เชน การสงเสริมการคาการลงทุน การจัดต้ังคณะกรรมาธิการรวม และการ

จัดทําความรวมมือและความตกลงตาง ๆ (๓) การประชุมหารือทางการเมืองและประเด็นอื่นที่อยูในความ

สนใจรวมกันระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐเม็กซิโก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเม็กซิโก 

โดยอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศเม็กซิโกเปนประธานรวมกับอธิบดีกรมอเมริกาและ

แปซิฟกใต ซึ่งทั้งสองฝายจะเรงรัดการจัดทําความตกลงที่คั่งคางระหวางสองประเทศ โดยเฉพาะความตกลง

เพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน และอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะประธานรวมฝายเอเชียตะวันออก เปนประธานการประชุมเจาหนาที่อาวุโส

ของเวทีความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation 

หรือ FEALAC) ครั้งที่ ๑๕ รวมกับปลัดกระทรวงการตางประเทศคอสตาริกา ในฐานะผูประสานงานของภูมิภาคลาตินอเมริกา 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ



๕๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๖.๓ ภูมิภาคแปซิฟกใต

 สาธารณรัฐวานูอาตู พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดพบหารือกับกับนายซาโต คิลมาน ลิฟตูวานู รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา

สาธารณรัฐวานูอาตู เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กองบัญชาการกองทัพบก ในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทยเพื่อเขารวมการประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๑ 

โดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดชี้แจงสถานการณการเมืองไทยและการดําเนินงานตาม 

Roadmap และหารือเก่ียวกับโอกาสในการสงเสริมความสัมพันธดานตาง ๆ รวมถึงความพรอมของไทย

ที่จะใหความชวยเหลือดานการพัฒนาแกวานูอาตู รวมถึงความพรอมของวานูอาตูในการสนับสนุนไทย

ในเวทีระหวางประเทศ

 รัฐเอกราชปาปวนิวกินี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดพบหารือกับ

นายปเตอร โอนีล นายกรัฐมนตรีรัฐเอกราชปาปวนิวกินี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในระหวาง

การประชุมผู นําเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ ๒๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี ๒๖ 

ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงปาปวนิวกินีไดยํ้าการสนับสนุนไทยในการขับเคลื่อนประเทศ

และในเวทีระหวางประเทศ และไดหารือเก่ียวกับลูทางในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการคาการลงทุนระหวางกัน 

 

 ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดพบ

และหารือกับนายริมบิงค ปาโต รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและตรวจคนเขาเมืองรัฐเอกราช

ปาปวนิวกินี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติจีน (CNCC) โดยไดเนนยํ้าถึงการที่

ประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศหมูเกาะแปซิฟก ซ่ึงปาปวนิวกินีสามารถ

เปนประตูไปสูประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได

นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายปเตอร โอนีล นายกรัฐมนตรีรัฐเอกราชปาปวนิวกินี 

ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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 เครือรัฐออสเตรเลีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ไดพบและหารือกับนางจูลี่  บิชอป รัฐมนตรีว าการกระทรวงการตางประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งออสเตรเลียแสดงความพรอมที่จะ

มาเยือนไทย และรวมการประชุมคณะกรรมการรวมไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๒ 

 นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานการประชุมเจาหนาที่อาวุโส (Senior Officials’ Talks 

– SOT) ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กระทรวงการตางประเทศ รวมกับ

นายปเตอร วารกสี ปลดักระทรวงการตางประเทศและการคาออสเตรเลยี โดยไดหารอืในเรือ่งความสมัพนัธและ

ความรวมมือของทั้งสองประเทศ ทั้งในดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม และความสัมพันธในระดับประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศพบหารือกับนายริมบิงค ปาโต 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและตรวจคนเขาเมืองรัฐเอกราชปาปวนิวกินี 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติจีน (CNCC) กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศพบหารือกับนางจูลี่ บิชอป 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติจีน (CNCC) กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 กระทรวงการตางประเทศยังไดเปนเจาภาพจัดการประชุม Thailand – Pacific Island 

Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผูนําและผูแทน

ระดับสูงของประเทศหมูเกาะแปซิฟก ๑๔ ประเทศเขารวมประชุมและเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ภายใตหัวขอ 

Partnership for Sustainable Growth and Prosperity โดยการประชมุดังกลาวประสบความสาํเรจ็อยางดยีิง่

และบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในภูมิภาคแปซิฟกในฐานะหุนสวน

เพื่อการพัฒนาที่สําคัญและตนแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืน อีกทั้งเปนการสงเสริมความสัมพันธทางการคา

และการลงทุนระหวางไทยกับประเทศหมูเกาะแปซิฟก และชวยกระชับความรวมมือในเวทีพหุภาคี

 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธานกลาวในพิธีเปดการประชุม 

Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๑ ภายใตหัวขอ “Partnership for Sustainable Growth and Prosperity” 

ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

การประชุมเจาหนาที่อาวุโส ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๒ 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กระทรวงการตางประเทศ
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กระทรวงการตางประเทศ๖๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ
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 กระทรวงการต างประเทศได  ใช การทูตวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะเป นกลไก

ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธและเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ 

ตลอดจนดําเนินงานดานการชี้แจงและสรางความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ 

โดยมีการดําเนินงานในป ๒๕๕๗ ดังนี้

ñ. ¡ÒÃ·ÙµÇÑ²¹¸ÃÃÁ
 ๑.๑  ดานศาสนา
 ในชวงกฐินกาลป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินโครงการกฐินพระราชทาน 

เพือ่เชญิไปทอดถวาย ณ วดัตาง ๆ  ใน ๙ ประเทศ อาท ิสาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรฐัประชาชนจนี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

º··Õ่
ò
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พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานในพิธี

เชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมิตรภาพเมียนมา – ไทย กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีนางเพ็ญลักษณ ปฏิมาประกร และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเขารวมดวย

นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อดีตปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และอดีตเอกอัครราชทูต 

เปนประธานในพิธีเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดบานชายหลวง 

เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดร. วีรพงษ รามางกูร นายกสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ เปนประธานในพิธีเชิญผาพระกฐินพระราชทาน

ไปทอดถวาย ณ วัดสีสุมังคะราราม เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
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 นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนสมาคมกอรีแหงประเทศไทยในอุปถัมภ

จุฬาราชมนตรี สงผูแทนประเทศไทยไปรวมการแขงขันการอานและทองจําคัมภีรอัลกุรอานในตางประเทศ 

ซึง่ชวยเสรมิสรางความเขาใจอนัดรีะหวางประเทศไทยกบักลุมประเทศเพือ่นบานมสุลมิ และสะทอนถงึการให

สทิธเิสรภีาพทางศาสนาทีเ่ทาเทยีมกนั รวมทัง้เปนโอกาสทีนั่กกอรีไทยไดแสดงความสามารถใหเปนทีป่ระจักษ

ตอประชาคมโลกมุสลิมและสรางเครือขายกับวงการกอรีสากล

นายเตช บุนนาค ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เปนประธานในพิธีเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดอนันทะกุฏิวิหาร 

กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายประจวบ ไชยสาสน นายกสมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนาม  

และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานในพิธีเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย 

ณ วัดเฟอก หาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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 ๑.๒ ดานภาพยนตร
 ปจจุบัน ภาพยนตร ละครโทรทัศน และนักแสดงไทยเปนที่รู จักเพิ่มมากขึ้นในตางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส การที่ภาพยนตรไทย

ไดรับเชิญไปจัดฉายและไดรับรางวัลในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติ รวมทั้งการสงเสริมการขายลิขสิทธิ์

ในการจัดฉายภาพยนตรไทยในตางประเทศของบริษัทเอกชนไดสงผลใหภาพยนตรไทยไดรับความนิยม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

 กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทในการสงเสริมกระแสความนิยมภาพยนตรและ

ละครโทรทัศนไทย ตลอดจนสงเสริมศักยภาพของผู สรางและผู กํากับภาพยนตรชาวไทย โดยการนํา

คณะผูกํากับภาพยนตร นักแสดง ผู บริหารจากสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติและบริษัทผู ผลิต

ภาพยนตรไทยไปพบปะผูชมภาพยนตรและผูแทนบริษัทผลิตและจําหนายภาพยนตรตางประเทศ ซึ่งถือ

เปนการสรางเครือขายและเปดโอกาสใหประเทศตางๆ ไดรบัทราบถงึศกัยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

ตลอดจนความสามารถของบุคลากรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในวงการภาพยนตรไทย

           

กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนสมาคมกอรีแหงประเทศไทยในอุปถัมภจุฬาราชมนตรี นํานักกอรีตัวแทนประเทศไทย

เดินทางไปรวมการแขงขันการอานและทองจําคัมภีรอัลกุรอานระหวางประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ระหวางวันที่๑๖ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ Putra World Trade Centre Kuala Lumpur 

ซึ่งนักกอรีตัวแทนประเทศไทยควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

กระทรวงการตางประเทศ รวมกับสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ  กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม 

และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัดเทศกาลภาพยนตรไทย ประจําป ๒๕๕๗ (Thai Film Festival 2014) 

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก 

การฉายภาพยนตรไทย การออกบูธจําหนายสินคาไทย การจับคูทางธุรกิจ การสัมมนาทางวิชาการ 

และการแสดงคอนเสิรตโดยศิลปนไทยและเมียนมา
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 ๑.๓ ดานกีฬา
 กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนการเผยแพรกีฬามวยไทยในตางประเทศอยางตอเนื่อง 

โดยครอบคลุมประเทศที่มวยไทยไดรับความนิยมแพรหลายที่สําคัญหลายประเทศ มีการนําคณะนักมวย

และผูฝกสอนจากไทยเขารวมการแขงขนัชกมวยรายการสาํคญั ซึง่มผีูเขาชมจํานวนมากและมกีารถายทอดสด

ทั่วประเทศ ทําใหความนิยมในมวยไทยในประเทศตาง ๆ สูงขึ้น

 ๑.๔ ดานนาฏศิลป
 กระทรวงการตางประเทศไดจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อใหชาวตางประเทศและคณะทูตที่เขารวมงานไดเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

โดยเนนการจัดงานอยางตอเนื่องในหลายเมืองและประเทศในคราวเดียวกัน เพื่อความคุมคาดานงบประมาณ 

นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ประเทศไทยในดานอื่น ๆ ทั้งการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

คูขนานไปดวย

กระทรวงการตางประเทศรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญของไทยในจีน 

ดําเนินโครงการเผยแพรกีฬามวยไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ที่กรุงปกกิ่ง นครคุนหมิง นครเฉิงตู และนครกวางโจว
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กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต

สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงโดฮา และสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ไดรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม

ในการดําเนินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ในกลุมประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) ๓ ประเทศ ไดแก รัฐสุลตานโอมาน รัฐกาตาร และรัฐคูเวต

กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

ไดบูรณาการความรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการดําเนินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใน ๔ เมืองสําคัญ ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต ไดแก กรุงพริทอเรีย 

นครโจฮันเนสเบอรก เมืองสเตเลนบอช และนครเคปทาวน

กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 

และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ไดรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมดําเนินโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 

เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน และรัฐอิสราเอล
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ò. ¡ÒÃ·ÙµÊÒ¸ÒÃ³Ð
 ภารกิจสําคัญดานหน่ึงของกระทรวงการตางประเทศคือการชี้แจงและทําความเขาใจกับภาครัฐ

และภาคเอกชนของนานาประเทศในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของกับประเทศไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ที่ถูกตองและลดผลกระทบตอประเทศไทยในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนตน โดยสามารถ

แบงภารกิจไดดังนี้

 ๒.๑ การวิเคราะหขาวและการชี้แจงตอบโต  กระทรวงการตางประเทศติดตาม ประมวล

และวิเคราะหรายงานขาวในสื่อมวลชนตางประเทศและขอมูลในเว็บไซตตางประเทศที่สําคัญ อาทิ ขอมูล

เกี่ยวกับประเทศไทย คําแนะนําการเดินทางมาประเทศไทยในเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศของ

ประเทศตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศไทย ทั้งดานบวกและลบ หาก

ปรากฏขาวที่คลาดเคลื่อนและสงผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศไทย เชน ประเด็น

ดานสิทธิมนุษยชน ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ การปกปองสิทธิสัตว ฯลฯ

จะประสานแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และขอรับขอมูลและแนวทางคําชี้แจงสําหรับกระทรวง

การตางประเทศใชประกอบการชี้แจง ผานทางขาวสารนิเทศและสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ เพื่อใหขอมูล

แกสาธารณชนในวงกวาง รวมทัง้มอบแนวทางชีแ้จงใหสถานเอกอัครราชทตู คณะผูแทนถาวร สถานกงสลุใหญ

และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย พิจารณาใชประโยชนเมื่อไดรับการสอบถาม ตลอดจนมีหนังสือ

ถึงบรรณาธิการตางประเทศเพื่ออธิบายขอมูลที่ถูกตอง 

 ๒.๒ ภารกจิการขาวตางประเทศเชงิรกุ – การประชาสมัพนัธในตางประเทศ กระทรวง

การตางประเทศชี้แจงและประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในตางประเทศ ในป ๒๕๕๗ ดังนี้

 (๑) การใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณและพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทย

ในเวทีตาง ๆ ทั้งกอนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตลอดจนถึง

การเดินหนาปฏิรูปประเทศตามขั้นตอน เชน บรรยายสรุปสถานการณแกคณะทูตานุทูตตางประเทศ

ในประเทศไทย การแถลงขาวในเรื่องที่เกี่ยวของ การเขาพบบุคคลสําคัญ อาทิ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ 

กระทรวงการตางประเทศรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลจัดกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในราชอาณาจักรเดนมารก สาธารณรัฐฟนแลนด และสาธารณรัฐลัตเวีย

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมไทยในกลุมประเทศนอรดิกและบอลติก
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สมัยที ่๖๘ หวัหนาสาํนกังานเลขาธกิารสหประชาชาติ  สือ่มวลชนจาก New York Times และภาคประชาสงัคม

จาก Asia Society (ระหวางวันที่ ๗ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) การชี้แจงตอที่ประชุม High-level Political 

Forum on Sustainable Development ระหวางวันที ่๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทีน่ครนิวยอรก การประชมุ 

Bali Democracy Forum ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองบาหลี และการประชุมสหภาพ

รัฐสภา (The Inter-Parliamentary Union – IPU) ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา

รวมกับการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวร สถานกงสุลใหญและสํานักงานการคา

และเศรษฐกิจของไทยในตางประเทศทัว่โลก ในการชีแ้จงขอมลูดงักลาวแกเจาหนาทีร่ะดบัสงูของตางประเทศ

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐสภา องคการระหวางประเทศ และสถาบันวิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน

ของตางประเทศ 

เอกอัครราชทูต ผูแทนถาวรและกงสุลใหญไทยประจําตางประเทศพบหารือกับภาคสวนตาง ๆ ของตางประเทศและองคการระหวางประเทศ 

ในชวงป ๒๕๕๗ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการเมืองในประเทศไทยและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสานตอความรวมมือ

ในดานตาง ๆ ระหวางกัน ซึ่งนานาประเทศสนับสนุนประเทศไทย และแสดงความพรอมที่จะรวมมือกันตอไป
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 (๒) โครงการจดัทาํรายการ “CNN on the Road: Thailand” ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน 

CNN ในชวงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และการทองเที่ยวไทย ซึ่งสะทอนทิศทางการดําเนินนโยบายในดานตาง ๆ 

เอกอัครราชทูตไทยใหสัมภาษณแกสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับทาทีของนานาประเทศตอสถานการณการเมืองไทย

และการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจ ภายหลังการพบหารือกับพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(ในภาพแถวที่ ๑ – ๓ ซาย – ขวา ไดแก (๑) นายวิชาวัฒน อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในขณะนั้น 

(๒) นายนพปฎล คุณวิบูลย เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส และหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสหภาพยุโรป 

(๓) นายมาริษ เสงี่ยมพงษ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา ในขณะนั้น (๔) นางนงนุช เพ็ชรรัตน เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน 

(๕) นายณัฐวัฒน กฤษณามระ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในขณะนั้น 

(๖) นายธนาธิป อุปติศฤงค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในขณะนั้น 
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 (๓) โครงการประชาสัมพันธประเทศไทยผานสื่อตาง ๆ อาทิ จัดทําบทความประชาสัมพันธ

เผยแพรในนิตยสาร Time ฉบับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ วางจําหนายในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา จํานวน ๕๐๑,๐๐๐ ฉบับ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจัดงานรําลึกครบรอบ ๑๐ ป เหตุการณ

ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดพังงา

 (๔) โครงการประชาสัมพันธประเทศไทยผานสปอตโฆษณา ความยาว ๑ นาที เก่ียวกับ

งานราํลกึครบรอบ ๑๐ ป เหตกุารณธรณพีบิตัภิยัสนึาม ิซึง่เผยแพรในเว็บไซต Time.com ในชวงเดอืนธันวาคม 

๒๕๕๗

 (๕) โครงการจัดทําสารคดีประชาสัมพันธประเทศไทยเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความยาว ๗ นาที เกี่ยวกับบทบาทของไทยในการบริหารและจัดการภัยพิบัติ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ

ความพรอมของไทยในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตามสื่อแขนงตาง ๆ ในงานรําลึกครบรอบ ๑๐ ป 

เหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

 (๖) โครงการจัดประกวดคลิปวิดิโอ ในหัวขอ “อุปนิสัยหลักท่ีดีของคนไทย” เชน ความ

เอือ้เฟอเผือ่แผ ความมนีํา้ใจและความเปนมติรของชาวไทย ระหวางเดอืนธันวาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เพือ่สรางความเขาใจอนัดีในระดับประชาชนตอประชาชน และเผยแพรขอมลูเก่ียวกับประเทศไทยในมติติาง ๆ

อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย

 (๗) โครงการเชญิสือ่มวลชนอาเซียนเยอืนประเทศไทย ไดแก สือ่มวลชนจากเมียนมา กมัพชูา 

มาเลเซีย สปป. ลาว ในชวงเดือนมีนาคม กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๗ ตามลําดับ เพื่อเปด

โอกาสใหสือ่มวลชนจากกลุมประเทศเพือ่นบานไดรบัทราบขอมลูเก่ียวกบัศกัยภาพของไทยในดานตาง ๆ  ผาน

การศึกษาดูงานและพบหารือกับผูแทนของไทยทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน อันจะมีสวนชวยสงเสริม

ความเขาใจทีถู่กตองและทศันคตทิีด่ตีอประเทศไทย รวมทัง้เสรมิสรางความสมัพันธอันดีระหวางกันในทกุระดบั

 (๘) การสงเสริมการประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย เพื่อใหตางชาติ

ไดทราบและเขาใจนโยบายและการดาํเนนิการของไทยในการควบคมุและปราบปรามการคางาชางผดิกฎหมาย

ตามพนัธกรณขีองอนสัุญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงสตัวปาและพชืปาทีใ่กลสญูพนัธุ (CITES) โดยผาน

ชองทางการประชาสมัพนัธตาง ๆ  ของกระทรวงฯ เชน สือ่ออนไลน Facebook เว็บไซต www.thailandtoday.

in.th วิทยุสราญรมย และสงขอมูลใหกับสถานเอกอัครราชทูตไทย/ สถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 

เพื่อใชประโยชนในการชี้แจงกับหนวยงานและองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของตอไป 



๗๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 (๙) การชี้แจงในประเด็นดานแรงงาน ซึ่งในชวงป ๒๕๕๗ ปญหาแรงงานไทยในภาค

การประมงไดถกูหยบิยกขึน้เปนประเดน็ในหลายประเทศ โดยหนังสอืพมิพและสือ่ตางๆ ในยโุรป ไดนําเสนอขาว

เชิงลบเกี่ยวกับแรงงานประมงของไทย สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในสินคาประมงไทย กรมยุโรป กระทรวง

การตางประเทศ จึงไดรวมกับภาครัฐและเอกชนไทย (กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สมาพันธผู ผลิตสินคาประมง) ดําเนินโครงการสรางความเชื่อมั่นตอสินคาประมงไทยในยุโรป ระหวาง

วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม ดังนี้

 - นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศ 

นําคณะผูแทนจากสวนราชการของไทยเยือนสหรัฐอเมริกา และพบหารือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคกร

อิสระของสหรัฐฯ เพื่อใหขอมูลและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเก่ียวกับปญหาแรงงานบังคับและการคามนุษย 

ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๗๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 - การจัดงานสัมมนาในหัวขอ “Thai Seafood: Advancement of Labour 

and Social Responsibility” วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในชวงงานแสดงสินคาอาหารระดับโลก (SIAL) 

ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีกลุมผูรับซื้อ กลุมองคกรอิสระเอกชน และสื่อมวลชนของยุโรปเขารวม

 - การหารอืกบัภาครัฐสหภาพยโุรป (DG TRADE/ DG MARE) ซึง่เปนผูกําหนดมาตรฐาน

การคา/การประมงในยุโรป รวมทั้งสมาคมผูประกอบการประมงยุโรปและสมาพันธการคาตางประเทศยุโรป 

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงบรัสเซลส

 - การใหสัมภาษณสื่อมวลชนไทยเพื่อใหขอมูลความคืบหนาการแกไขปญหาแรงงาน

ประมงไทยชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗

             

 การจัดโครงการดังกลาวไดรับผลการตอบรับอยางดีจากฝายยุโรป โดยสํานักงานที่ปรึกษา

การเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส รายงานวา ผูประกอบการในยุโรปเริ่มกลับมาซื้อสินคาอาหารทะเลของไทย

ดังเชนเดิม



๗๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๓ การสงเสริมและเผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับโครงการตามแนวทาง

ในพระราชดําริ
 กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญและดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเทิดทูนและ

พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริและการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ ผลการดําเนินการในชวงที่ผานมาสรุปได ดังนี้

 (๑) สนับสนุนโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรูตามแนวพระราชดําริ คร้ังที่ ๒ ของ

สํานักราชเลขาธิการระหวางวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

จังหวดัเชยีงใหม โดยเชิญเยาวชนไทยทีอ่าศยัและศกึษาอยูในตางประเทศ หรอืนักศกึษาตางชาตทิีก่าํลงัศกึษา

อยูในสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศเขารวมโครงการ รวมทั้งรวมเปนกรรมการคัดเลือกเยาวชนเขารวม

โครงการฯ และสังเกตการณโครงการฯ ดวย 

 (๒) โครงการเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานดานการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ระหวางวันที่ ๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยกรมสารนิเทศ

รวมกับสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุออสโล สถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุสตอกโฮลม และสถานเอกอัครราชทตู 

ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดโครงการเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานดานการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยมีคุณหญิงพวงรอย ดิศกุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ

และคณะเปนวิทยากร โดยมีกิจกรรมไดแก ๑) การพบปะกงสุลกิตติมศักดิ์ คณะทูตานุทูต กลุม Friends of 

Thailand นักวิชาการ นักธุรกิจ ๒) การจัดการอภิปรายรวมกับสถาบันการศึกษา และ ๓) การพบปะกับ

ชุมชนไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเผยแพรองคความรูดานการพัฒนา

อยางยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งประสบความสําเร็จและเปน

ที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศ 

 (๓) การจดันทิรรศการ “พอ – Bapu: Love for the Nation” รวมกับสถานเอกอัครราชทตู

อินเดียประจําประเทศไทย เพื่อนําเสนอแนวพระราชดําริดานการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และหลักปรัชญาดานการพัฒนาของมหาตมะ คานธี ภายใต ๓ หัวขอ ไดแก ๑) การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

๒) การพัฒนาชนบท ๓) ปรัชญาการพัฒนา โดยนิทรรศการดังกลาวจัดขึ้นที่อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร 

ถนนราชดําเนินนอก ระหวางวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

 (๔) การปรับปรุงเว็บไซตและเผยแพรบทความและสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริยในเว็บไซต www.thailandtoday.in.th 

 (๕) โครงการจัดทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ภายใตหัวขอ “สถาบันพระมหากษัตริยกับ

การพฒันา” นาํเสนอแนวทางการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิเพือ่จดัสงใหสถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุใหญ

และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทยทุกแหง ใชประโยชนในการเผยแพรพระราชกรณียกิจและโครงการ

ในพระราชดําริในตางประเทศ



๗๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๔ การสรางเครือขายความรวมมือกบัชมุชนและประชาคมมุสลมิ โดยดาํเนนิการ ดงัน้ี

 (๑) จัดทําปฏิทินมุสลิม โดยไดจัดการประกวดภาพถายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของ

ชาวมุสลิมในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสะทอนการ

อยูรวมกันอยางสมานฉันทกับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย และเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปรวมลงคะแนน

ใหกับภาพถายที่ชื่นชอบทางเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ เพื่อคัดเลือกภาพถายที่ไดรับคะแนนสูงสุด

จํานวน ๑๒ ภาพ มาจัดทําปฏิทินมุสลิม และจัดสงใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศมุสลิม 

รวมถึงชุมชนมุสลิมในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

 (๒) โครงการเชิญสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเยือนประเทศไทย (ตุรกี กาตาร บาหเรน 

คูเวต โอมาน จอรแดน) ระหวางวันที่ ๒๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อใหสื่อมวลชนที่เขารวมโครงการได

รับทราบขอมูลเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและศักยภาพของไทยในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 

และการทองเที่ยว ชวยเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและทัศนคติท่ีดีตอประเทศไทย รวมทั้งเสริมสราง

ความไวเนื้อเช่ือใจและความสัมพันธอันดีระหวางส่ือมวลชนและประชาชนของประเทศไทยกับกลุมประเทศ

โลกมุสลิม

 (๓) โครงการจัดหา/จัดทําส่ือสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศนูปกรณที่เหมาะสมสําหรับจัดวาง

ในมุมขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Corner) ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ หรือหองสมุด

ของสถาบันการศึกษาทองถิ่น หรือสมาคมนักเรียนไทย โดยในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศได

จัดพิมพหนังสือ “In Peace and Harmony: the Lives of Muslim Thais” เปนภาษาอังกฤษและอารบิก 

เพือ่เผยแพรผานศนูยขอมลูประเทศไทย Thai Corner หรอืหองสมดุของสถาบันการศกึษาทองถิน่ หรอืสมาคม

นักเรียนไทยในประเทศมุสลิม

 ๒.๕ การสรางเครือขายความรวมมือกับสื่อมวลชน กระทรวงการตางประเทศไดพัฒนา

ความรวมมือและเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับสํานักขาวและสื่อมวลชนตางประเทศ โดยดําเนินโครงการ

เชิญสื่อตางประเทศเยือนประเทศไทย ทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศมุสลิมเปนประจําทุกป 

โดยในป ๒๕๕๗ นอกจากได เชิญสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม ๖ ประเทศตามที่ ได กล าวแลว 

เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ยังไดเชิญสื่อมวลชนจากเมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซียเยือนไทย 

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีและความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทย เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการเผยแพร

ตอไปยังสาธารณชนตางประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรวมมือและเสริมสรางเครือขายความสัมพันธ

กับสื่อตางประเทศดวย โดยไดจัดกําหนดการใหคณะสื่อมวลชนเขาเยี่ยมคารวะและสัมภาษณผูบริหารของ

กระทรวงการตางประเทศ ศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายสรุปจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทย 

เพื่อรับทราบนโยบายและขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทยในดานตาง ๆ นอกจากนี้ ยังไดจัดกําหนดการให

คณะสือ่มวลชนจากประเทศอาเซยีนไดศกึษาวิถชีวิีตความเปนอยูของประชาชนและการดาํเนนิการของรฐับาล

ในการจัดระเบียบและใหความคุมครองแรงงานตางดาว และจัดใหคณะสื่อมวลชนมุสลิมไดศึกษาดูงานและ

รับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตดวย 



๗๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๖ การเผยแพรความรูและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
 กระทรวงการตางประเทศสงเสริมใหประชาชนไทยในภาคสวนตาง ๆ มีความรูความเขาใจ

เกีย่วกับการตางประเทศและการทาํงานดานการตางประเทศ รวมทัง้มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายของชาติ 

ซึ่งจะชวยทําใหการดําเนินงานดานการตางประเทศมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 (๑) การจัดบรรยาย สัมมนาและนิทรรศการ

 ๑.๑ การเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา นายมานพชัย วงศภักดี 

อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกานําคณะผูแทนเยือนจีนและพบหารือกับภาครัฐและ Think 

Tank ระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเรียนรูประสบการณของจีนในการดําเนินความสัมพันธกับ

แอฟริกา นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการเสวนาทางวิชาการ

เพือ่ใหความรูเก่ียวกบัภูมภิาคแอฟรกิา ในหวัขอ “Thailand and Africa: A New Context of Partnership” 

เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผูแทนระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนคณะทูตานุทูต

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งนักวิชาการและคณาจารยเขารวม 

 ๑.๒ การเผยแพรความรู ดานการทูตพหุภาคี กระทรวงการตางประเทศจัดงาน 

UNderstand Exhibition 2014 ระหวางวันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มิวเซียมสยาม และจัดงาน

วันครบรอบวันกอตั้งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กระทรวงการตางประเทศ เพื่อเผยแพร

ความรูดานการทูตพหุภาคีของกระทรวงการตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา 

โดยมกีจิกรรมสาํคญั ๆ  อาท ินทิรรศการภาพถาย การเสวนาโดยวิทยากรผูมปีระสบการณในการทาํงานรวมกบั

สหประชาชาติ และการจําลองการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ

ผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ 

ผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการสัมมนาเรื่อง 

“Thailand and Africa: 

A New Context of Partnership”



๗๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๓ การบรรยายเร่ืองความยุติธรรมและการปรองดอง กระทรวงการตางประเทศ 

โดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ไดจัดบรรยายพิเศษเร่ือง “Justice and Reconciliation: 

Insights from South Africa” โดย Dr. Tim Murithi ผูเชี่ยวชาญดานความยุติธรรมและการปรองดอง

ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณดานความยุติธรรม

และการปรองดอง

 ๑.๔ การเสวนาเร่ืองการปฏิรูปประเทศ กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมองคการ

ระหวางประเทศ ไดจัดงานสานเสวนาเรื่อง “On the Path to Reform” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ที่กรุงเทพฯ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณและใหขอเสนอแนะดาน

การปฏิรูปในสาขาสําคัญ ไดแก การปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งมีผูสนใจเขารวมจากภาคสวนตาง ๆ ประมาณ ๓๐๐ คน

การบรรยายพิเศษในหัวขอ

การเสริมสรางความปรองดองและสมานฉันท 

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

การเผยแพรความรูดานการทูตพหุภาคี

ของกระทรวงการตางประเทศ 

ระหวางวันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ

จัดงานสานเสวนาการปฏิรูป  

“On the Path to Reform” 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ



๗๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 (๒) การทําความเขาใจกับหนวยงานและประชาชนดานเขตแดน

 กระทรวงการตางประเทศไดจัดและเขารวมการสัมมนา รวมทั้งลงพื้นที่เพ่ือใหขอมูล

และสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับประเด็นดานเขตแดนอยางสมํ่าเสมอ โดยมีกิจกรรมสําคัญ ๆ  ไดแก

 (๒.๑) ช้ีแจงและใหขอมูลเพื่อทําความเขาใจกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ

 เกี่ยวกับคําพิพากษาศาลโลกคดีตีความคดีปราสาทพระวิหาร

 (๒.๒)  ชี้แจงและใหขอมูลเก่ียวกับเสนเขตแดนไทย-เมียนมา บริเวณบานในกรัง 

หมู ๙ ตําบล จ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง แกสวนราชการที่เกี่ยวของและประชาชนในพื้นท่ี 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 (๒.๓)  ชี้แจงขอมูลและทําความเขาใจกับประชาชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในพื้นที่

บริเวณแกงผาได จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

    (๒.๔)  จัดการสัมมนาหัวขอ “การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย – ลาว 

และสถานะทางกฎหมายของปญหาคงคางจากการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน” ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

เมือ่วนัที ่๙ – ๑๐ มถินุายน ๒๕๕๗ เพือ่ใหขอมลูและตอบขอซกัถามเก่ียวกับการสาํรวจและจัดทาํหลกัเขตแดน

แกประชาชนและเจาหนาที่ในบริเวณทุงหนองบัวและอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

เปนวิทยากรในการสัมมนา 

“คําพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร : 

ประเด็นสําคัญที่ควรรูตามโครงการสงเสริมความรูความเขาใจ

กรณีการขอตีความคําพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร

เพื่อลดความขัดแยง” จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ 

ผูอํานวยการกองเขตแดน กระทรวงการตางประเทศ 

นําคณะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเขตแดน 

เดินทางไปพบหารือกับผูแทนประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว 

ในเขตอําเภอเวียงแกนและอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

เพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหา

เขตแดนไทย – ลาว เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗



๗๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

    (๒.๕)  ใหขอมูลหนวยงานในพื้นที่และประชาชนเก่ียวกับเขตแดนไทย – เมียนมา 

ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 (๒.๖) จัดการสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจกับประชาชนและเจาหนาที่ในเรื่อง

การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางนํ้า (แมนํ้าโขง) ไทย – ลาว สําหรับพ้ืนที่แมนํ้าโขงตอนบน รวมกับ

กองกําลังสุรศักด์ิมนตรี เม่ือวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ

จังหวัดหนองคาย

 

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ นําคณะเจาหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของกับปญหาเขตแดน 

จัดการสัมมนาเพื่อสรางความรูและความเขาใจกับประชาชนและเจาหนาที่ในพื้นที่บานทุงหนองบัวและบานหินสูง 

อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร นําคณะผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินโครงการสัมมนา

เพื่อสรางความรูความเขาใจกับประชาชนและเจาหนาที่ในเรื่องการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนรวมไทย – ลาว 

เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ และหนองคาย

ผูอํานวยการกองเขตแดน เดินทางไปตรวจสภาพ

ภูมิประเทศชายแดนไทย – เมียนมา 

ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกับกองทัพภาคที่ ๓ 

ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 



๗๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๗๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

¡ÒÃÊÃŒÒ§»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹
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 กรมอาเซยีน กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะทีท่าํหนาทีเ่ปนสาํนักเลขาธกิารอาเซยีนแหงชาติ 

เปนผูประสานงานในการดําเนินงานในกรอบอาเซียนและการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน

ในป ๒๕๕๘

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปนอยางยิ่ง โดยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรียังไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เพื่อใหการดําเนินงาน

ของสวนราชการตาง ๆ  เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยอํานวยการเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการตางประเทศเปนประธาน รวมทั้งไดมีการ

แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่รบัผดิชอบการดาํเนนิงานในสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน ไดแก เสาการเมอืง

และความมัน่คง เสาเศรษฐกจิ และเสาสังคมและวฒันธรรม เพือ่ตดิตามและขบัเคลือ่นประเดน็ทีม่คีวามสาํคญั

เรงดวน รวมทัง้แกไขปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  เพ่ือใหประเทศไทยมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

º··Õ่
ó



๗๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญกับการผลักดันใหมีความคืบหนาในประเด็น

เรงดวน ไดแก การอํานวยความสะดวกดานการคา การบริหารจัดการชายแดน การเตรียมความพรอม

ดานกฎหมาย การสงเสริมศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และการประชาสัมพันธ

และสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกทุกภาคสวน นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศ

ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด โดยผานกลไกคณะกรรมการศูนยอํานวยการเตรียม

ความพรอมฯ เพื่อเรงผลักดันการดําเนินงานในดานตาง ๆ รวมทั้งประเด็นเรงดวนที่จะตองดําเนินการให

เสร็จสิ้นกอนการเปนประชาคมอาเซียน และสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งจะ

ดําเนินงานตอไปในการรวมจัดทําวิสัยทัศนและแผนงานของประชาคมอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ และ

แผนงานของประชาคมอาเซียน (ระยะ ๑๐ ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) ฉบับใหม 

ò. ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ
 à¡Õ่ÂÇ¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ãËŒá¡‹ÊÒ¸ÒÃ³ª¹  
 การเขาสูประชาคมอาเซยีนเปนทัง้โอกาสและความทาทายสาํหรับประชาชนในทกุภาคสวน อาทิ 

การที่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ จะรวมกันเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว จะชวยใหเกิดการขยายตัว

ทางการคา รวมทั้งชวยดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาค แตขณะเดียวกันก็เปนความทาทายสําหรับ

ผูประกอบการทีต่องปรบัตวัใหพรอมรบัการแขงขนัทีจ่ะเพิม่ขึน้  นอกจากน้ัน การไปมาหาสูระหวางประชาชน

และความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ก็เปนความทาทายท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของตองปรับตัวใหทันกับ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาพรอมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารจัดการการขามแดนที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อปองกันปญหาขามพรมแดนตาง ๆ เชน ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ และการคามนุษย เปนตน

  

กระทรวงการตางประเทศไดจัดการฝกอบรมอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เรื่อง “การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

เมื่อวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ



๘๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศไดจัดงานวันอาเซียนประจําป ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ

การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ

 ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศจึงใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความ

ตระหนักรู และเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกภาคสวนตาง ๆ 

มาอยางตอเนื่อง อาทิ การจัดฝกอบรมอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๗ การจัดงานวันอาเซียนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีคณะทูตานุทูต ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน 

สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังนักเรียนจากทั่วประเทศเขารวมกวา ๑,๐๐๐ คน การจัดกิจกรรม

อาเซียนสัญจรใน ๑๑ จังหวัด การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในลักษณะ ASEAN Community Roadshow 



๘๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

การจัดแสดงชุดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ

การจัดตั้งหองสมุดในโรงเรียน ๘ แหงทั่วประเทศ

การจัดทําสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ

ใน ๒๐ จังหวัด การจัดทําโครงการหองสมุดอาเซียนใน ๘ จังหวัด การจัดการบรรยายใหแกหนวยงานตาง ๆ

รวมทั้งการจัดทําหนังสือ สิ่งพิมพ และสื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ กระทรวงการตางประเทศ

จะเรงดําเนินการประชาสัมพันธและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกสาธารณชน

ในลักษณะเชิงรุกยิ่งข้ึน โดยจะเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงสาธารณชนในวงกวาง และการให

ขอมูลที่สอดคลองกับความสนใจของแตละกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ซ่ึงตางไดรับประโยชนและผลกระทบจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

และมีความจําเปนในการปรับตัวที่แตกตางกัน  



๘๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ó. ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÃÍºÍÒà«ÕÂ¹ã¹»‚ òõõ÷
 ในป ๒๕๕๗ อาเซียนใหความสําคัญกับการสรางประชาคมอาเซียนและการดําเนินมาตรการ

ตาง ๆ  ตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน โดยท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ที ่๒๕ เมือ่เดอืนพฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ไดรับทราบวา ในภาพรวมมีความคืบหนาไปแลวเกือบรอยละ ๙๐ โดยประเด็นที่ไทยใหความสําคัญ

เพ่ือเรงรัดการสรางประชาคมอาเซียน ไดแก การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศสมาชิกใหเอื้อตอการคา

การลงทุนอยางเสรีในภูมิภาค การสงเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่มีชายแดนติดกัน อาทิ 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน และการรับมือกับปญหาขามพรมแดนที่เกิดจากการรวมตัวเปน

ประชาคม อาทิ การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ การโยกยายถิ่นฐาน 

 นอกจากนั้น ไทยยังใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพดานการรับมือกับภัยพิบัติ การสนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานของอาเซียน โดยการสรางความเขมแข็งใหแกสํานักเลขาธิการอาเซียน และการเพิ่มศักยภาพ

ในการประสานงานภายในอาเซียนในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหวางองคกรตาง ๆ เพื่อใหอาเซียนสามารถรับมือ

กับความทาทายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพและทันการณ  

 ในป ๒๕๕๘ ประเด็นที่มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนจะใหความสําคัญในการดําเนิน

ความรวมมือในกรอบอาเซียน ไดแก การสรางประชาคมอาเซียน การจัดทําวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน

ภายหลังป ๒๕๕๘ การสรางความใกลชิดระหวางอาเซียนกับประชาชน การสรางความแข็งแกรงใหแก

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม การขยายการคาและการลงทุนภายในภูมิภาค การเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกองคกรตาง ๆ  ของอาเซยีน การรกัษาสนัตภิาพและความมัน่คงในภูมภิาค และการเสริมสราง

บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 

   

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ 

และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ที่กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา



๘๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

ที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ ในชวงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ กลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Conference on 

“The Future of Security in the Asia-Pacific: Emerging Challenges, Promoting Conflict Management and

 Enhancing Cooperation in Maritime Areas” เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กลาวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหวาง

รัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) เรื่องการแลกเปลี่ยน

ประสบการณประเทศอาเซียนในการจัดทํารายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review – UPR) 

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ที่โรงแรม Rembrandt กรุงเทพฯ



๘๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ô. ¡ÒÃ¨Ñ´·ํÒÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ÀÒÂËÅÑ§»‚ òõõø
 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๒๓ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ที่บันดาร เสรีเบกาวัน 

บรูไนดารสุซาลาม ไดรบัรองปฏิญญาบนัดารเสรเีบกาวนัวาดวยวสิยัทศันประชาคมอาเซยีนภายหลงัป ๒๕๕๘ 

(Bandar Seri Begawan Declaration on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision) ซึ่งระบุใหมี

การจดัทาํวสิยัทศันประชาคมอาเซยีนภายหลงัป ๒๕๕๘ และเอกสารในลกัษณะ “แผนงาน” หรอื “แผนปฏบิตักิาร”

ฉบับใหม เพื่อทดแทนแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘

 สืบเนื่องจากการรับรองปฏิญญาดังกลาว กระทรวงการตางประเทศไดจัดการระดมสมอง

รวมกบัภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ทีเ่ปนหนวยงานราชการ และผูเชีย่วชาญในภาคเอกชนและภาควชิาการ เพือ่กําหนด

ประเด็นที่ไทยควรใหความสําคัญ รวมทั้งไดแสดงบทบาทอยางแข็งขันในการจัดทําองคประกอบหลักของ

วิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘  รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที ่๒๕ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไดใหการรบัรองปฏญิญาเนปดอววาดวยวิสยัทัศนประชาคม

อาเซยีนภายหลงัป ๒๕๕๘ (Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision)  

ซึ่งระบุใหมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับสูง (High Level Task Force) เพื่อยกรางวิสัยทัศนฯ  บนพื้นฐานของ

องคประกอบหลักดังกลาว อาทิ การรวมตัวในกรอบอาเซียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การสรางประชาคมที่มีประชาชน

เปนศูนยกลาง การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของอาเซียน และการจัดทําเปาหมายการพัฒนาของอาเซียนที่ชัดเจนและวัดได โดยตองสอดคลอง

กับเปาหมายการพัฒนาภายหลังป ๒๕๕๘ ของสหประชาชาติ เปนตน กระทรวงการตางประเทศจะรวม

กับหนวยงานที่เกี่ยวของและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในการผลักดันใหคณะทํางานระดับสูงฯ จัดทํา

วิสัยทัศนฯ รวมทั้ง “แผนงาน” ฉบับใหมของทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายใน

เดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยไทยจะใหความสําคัญกับการหารือกับภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศอยาง

ตอเน่ือง เพื่อยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ทั้งในดานการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื การเกษตร และความมัน่คงทางอาหาร และการทาํใหทกุภาคสวนไดรบัประโยชนจากประชาคมอาเซยีน 

นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เขารวมการประชุมคณะทํางานระดับสูงวาดวยการ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสํานักเลขาธิการอาเซียน

และการทบทวนกลไกของอาเซียน ครั้งที่ ๗ 

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ที่เมืองมัณฑะเลย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา



๘๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
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õ. ¡ÒÃ·ํÒË¹ŒÒ·Õ่¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÍÒà«ÕÂ¹ – ¨Õ¹ 
 จีนไดรับสถานะประเทศคูเจรจาของอาเซียนเมื่อป ๒๕๓๙ โดยไทยรับหนาที่เปนประเทศ

ผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน – จีน ซึ่งมีวาระ ๓ ป (ระหวางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ – กรกฎาคม 

๒๕๕๘) ทั้งนี้ ไทยไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและสงเสริมใหจีนมีบทบาทอยางแข็งขันในการสนับสนุน

การจัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘ รวมถึงสนับสนุนบทบาทของจีนในการสงเสริมความเชื่อมโยง

ในอาเซียนและระหวางอาเซียนกับจีน

 ในมิติการเมืองและความมั่นคง ไทยไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดความคืบหนา

ในการหารอืเพือ่จดัทาํแนวปฏบิตัใินทะเลจนีใต (Code of Conduct in the South China Sea – COC) ควบคู

ไปกับการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea – DOC) เพ่ือเสรมิสรางความเชือ่มัน่และความไวเนือ้เชือ่ใจระหวางอาเซยีนกับจนี

ซึ่งจะชวยปองกันมิใหความขัดแยงขยายตัว และกอใหเกิดบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการคลี่คลายปญหา

ในทะเลจีนใตอยางสันติวิธี และบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศจัดการเสวนาเรื่อง 

“วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรของไทยสูประชาคมอาเซียน

ในป ๒๕๕๘ และภายหลังป ๒๕๕๘”

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรม St. Regis กรุงเทพฯ

กระทรวงการตางประเทศจัดการประชุมระดมสมอง

เรื่องการจัดทําวิสัยทัศน

ประชาคมอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ 



๘๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
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ö. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁº·ºÒ·¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ã¹àÇ·ÕÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
 ประเทศไทยไดผลักดันบทบาทของอาเซียนที่สรางสรรคและรับผิดชอบตอสังคมโลก เชน 

การมสีวนรวมแกไขปญหาสทิธมินษุยชน การรบัมอืกับภัยพบิติั ปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถงึ

ปญหาขามชาติอื่น ๆ ที่นานาชาติตองรวมมือกันแกไข โดยในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน

อยางไมเปนทางการทีโ่กตากนิาบาล ูระหวางวันที ่๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศ เสนอใหอาเซยีนสงเสรมิการพฒันาทีย่ัง่ยนื เสรมิสรางความรวมมือเพือ่ปองกัน

และแกไขปญหาขามแดน ระดมทรัพยากรและบุคลากรเพื่อแกไขปญหาของภูมิภาคและของโลก เชน การ

เขารวมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และการใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม

แกประเทศที่เกิดภัยพิบัติ

 หลังจากนั้น ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมรวมเจาหนาที่อาวุโส

สามเสาหลัก ระหวางวันที่  ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยไดยํ้าความสําคัญตอการสงเสริมใหอาเซียน

เปนเขตปลอดยาเสพติด การจัดการกับปญหาอาชญากรรมขามชาติ และสิทธิมนุษยชน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ และนายหลิว เจิ้นหมิน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศจีน เปนประธานรวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนวาดวยการปฏิบัติตาม

ปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต ครั้งที่ ๗ และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน  – จีน  

ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ที่เมืองพัทยา จ. ชลบุรี

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศและนายหลิว เจิ้นหมิน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศจีน เปนประธานรวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนวาดวยการปฏิบัติตาม

ปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ



๘๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
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 ประเทศไทยใหความสําคญักบัการสงเสรมิความเปนแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) 

ในการขับเคลื่อนประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยผานกลไก

ที่อาเซียนเปนผูริเริ่ม ไดแก  ASEAN+1 /  ASEAN+3 / East Asia Summit (EAS) และ ASEAN Regional 

Forum (ARF) โดยกระทรวงการตางประเทศไดจัดทําราง “Thailand Paper  with Suggested Follow-up 

Ideas on ASEAN Centrality and Strategic Approach to the Future Regional Architecture” 

ซึ่งเวียนใหประเทศสมาชิกในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนสมัยพิเศษที่ไทยเปนเจาภาพจัดขึ้นระหวาง

วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีใจความสําคัญวา อาเซียนจะรักษาบทบาทนําในการกําหนดทิศทาง

และอนาคตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยยึดถือประโยชนรวมกันของอาเซียนและเคารพในมาตรฐานและ

คานิยมรวมกันของอาเซียน รวมทั้งสมาชิกอาเซียนควรมีทาทีรวมกัน เพื่อตอบสนองตอความทาทายตาง ๆ

ไดอยางรวดเร็ว และเพื่อใหอาเซียนสามารถแสดงบทบาทไดอยางสรางสรรคในประเด็นระดับโลก เชน 

การรักษาสันติภาพ ปฏิบัติการคนหาและชวยเหลือ การบรรเทาภัยพิบัติและการชวยเหลือทางมนุษยธรรม 

รวมทั้งการแกปญหาความขัดแยง เปนตน 

 นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประเทศไทย

ไดผลกัดันประเดน็เรงดวนดานการสงเสรมิความเชือ่มโยงระหวางประเทศสมาชกิ การจัดตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนในภูมิภาค การจัดทําอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษยและแผนปฏิบัติการระดับ

ภูมิภาคเพื่อตอตานการคามนุษย ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ และการใหอาเซียนเปนประชาคมที่ปลอด

จากยาเสพติดภายในป ๒๕๕๘ พรอมทั้งการทําใหคณะทํางานของอาเซียนดานการบรรเทาภัยพิบัติสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาภาคการเกษตรของอาเซียนใหมีความแข็งแกรง

อยางยั่งยืน รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมในการระวังโรครวมกัน

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

เขารวมการประชุมผูนําอาเซียน – สหภาพยุโรป อยางไมเปนทางการ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี



๘๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
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พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขารวมการประชุมสุดยอด

อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม 

สมัยพิเศษ วาดวยการเตรียมความพรอมและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ที่กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการประชุม

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา อาเซียน – อินเดีย 

อาเซียน – ญี่ปุน  อาเซียน – ออสเตรเลีย และอาเซียน – จีน รวมทั้งไดเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามและ

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
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พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุมระหวางรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติ 

ในชวงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาชิกอาเซียน 

หารือกับนายจอหน เคอรรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ

อาเซียน – สหรัฐอเมริกา อยางไมเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป 

ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม
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ñ. ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤/ Í¹ØÀÙÁÔÀÒ¤
 กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อกําหนด

และผลักดันทาทีของประเทศไทยในกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ดังนี้

 ๑.๑ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟก (Asia-Pacific Economic

Cooperation – APEC) นายกรัฐมนตรีเขารวมประชุมผู นําเขตเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก 

ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd APEC Economic Leaders’ Meeting) เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน โดยจีนในฐานะเจาภาพการประชุมเอเปค ประจําป ๒๕๕๗ ซึ่งเปนวาระครบรอบ 

๒๕ ปของการกอตัง้เอเปค ไดกาํหนดหวัขอหลกัของการประชมุ คอื “การสรางอนาคตดวยความเปนหุนสวนใน

º··Õ่
ô
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เอเชีย – แปซิฟก” (Shaping the Future through Asia – Pacific Partnership) โดยเนนประเด็นสําคัญ คือ 

(๑) การกาวสูการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (๒) การสงเสริมการพัฒนาอยางมีนวัตกรรม การปฏิรูป

เศรษฐกจิ และการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ (๓) การเสรมิสรางความเชือ่มโยงอยางครอบคลมุและการพฒันา

โครงสรางพืน้ฐาน ทัง้นี ้ประเดน็หลกัของผลการประชมุคอื การจดัตัง้เขตการคาเสรเีอเชยี – แปซฟิก (FTAAP) 

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบการจัดทํา “แผนการดําเนินงานปกกิ่ง” เพื่อนําไปสูการจัดตั้ง FTAAP ซึ่งกําหนดใหมี

การเริ่มทําการศึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับความตกลงการคาเสรีตางๆ ที่มีอยู โดยผูนําเขตเศรษฐกิจ

ตางเห็นพองถงึการสงสญัญาณของเอเปค ในการสนับสนุนระบบการคาพหภุาคแีละการผลกัดนัการดาํเนนิการ

ตาม Bali Package ใหมีความคืบหนา

 ที่ประชุมไดรับรองเอกสาร (๑) ปฏิญญาผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งครอบคลุม

ประเด็นสําคัญของการหารือ และ (๒) ถอยแถลงเนื่องในโอกาสกอตั้งเอเปค ครบ ๒๕ ป ซึ่งยํ้าความสําเร็จของ

การดําเนินการที่ผานมาของเอเปค นับต้ังแตกอตั้งเมื่อป ๒๕๓๒ พรอมทั้งไดเห็นชอบตอพิมพเขียวเรื่อง

การสรางความเช่ือมโยงในภูมิภาคเอเปค ๒๕๕๘ – ๒๕๖๘ ซึ่งกําหนดเปาหมายการพัฒนาความเชื่อมโยง 

ทัง้ในดานกายภาพ การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน การปรบัปรงุกฎระเบยีบ การสงเสรมิการทองเท่ียว การแลกเปลีย่น

นักเรียน และการเดินทางของนักธุรกิจ

 นอกจากนี ้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศไดเขารวมการประชุม

รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖ เม่ือวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

การตางประเทศและปลัดกระทรวงการตางประเทศรวมคณะดวย ซึ่งที่ประชุมหารือเรื่องความสําคัญของ

เอเปคในการคงบทบาทหลักในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและการเจรญิเตบิโตในภมูภิาคดวยการสนับสนุนระบบ

การคาพหุภาคี การลดความแตกตางในการพัฒนาและการสรางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และไดเห็นชอบ

รางพิมพเขียวเรื่องการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเปค ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๘ ที่ไดนําเสนอตอที่ประชุม

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ 

 ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ยํ้าถึงความสําคัญ

ของการเพิ่มมิติการพัฒนาในความรวมมือเอเปค เพื่อลดชองวางความแตกตางระหวางประเทศในภูมิภาค

โดยยกตัวอยางการดําเนินงานของไทย เรื่องความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ดานการเกษตรเพื่อสรางราคา

ที่เปนธรรม เพ่ือชวยเกษตรกรและสรางความมั่นคงทางอาหาร ความรวมมือเพื่อสรางความเชื่อมโยงทาง

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุม

ผูนําความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก  

 ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 



๙๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

โครงสรางพื้นฐานกับเพ่ือนบานในภูมิภาค เพ่ือเช่ือมตอไปยังจีนและอินเดีย และการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ ไดเสนอใหเอเปคพิจารณามีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลและมีระบบการเตือนภัย

ลวงหนา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา และเสนอใหจัดประชุม

ระดับรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว 

 ๑.๒ กรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD)

 ACD จัดตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๔๕ โดยความคิดริเริ่มของไทย เพื่อเปนเวทีหารือระดับนโยบายเกี่ยวกับ

ความรวมมือระหวางประเทศในภูมภิาคเอเชีย โดยคาํนึงถงึศกัยภาพทีห่ลากหลายของประเทศสมาชกิ รวมถงึ

การสงเสริมการขยายตลาดการคา การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภูมิภาค และการวางแนวทางในการรับมือกับความทาทายตาง ๆ ที่เอเชียตองเผชิญ ซึ่งจะชวยสงเสริมความ

ไวเนื้อเชื่อใจ และผลประโยชนรวมกัน  ปจจุบัน ACD มีสมาชิก ๓๓ ประเทศ จากทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย 

อาทิ จีน ญี่ปุน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย อิหราน รัสเซีย คาซัคสถาน ตุรกี และสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ 

โดยไทยมีบทบาทนําในกรอบนี้ ในฐานะประเทศผูประสานงาน (ACD Coordinator)

กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพจัดการประชุม 

High Level Forum on ACD Regional Connectivity 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ไดเดินทางเขารวมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๖ 

ระหวางวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวของ ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 โดยที่การพัฒนาความเชื่อมโยงถือเปนรากฐานสําคัญของการรวมกลุ มทางเศรษฐกิจและ

การสงเสริมการเติบโตอยางครอบคลุมและยั่งยืนของเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจึงไดเปนเจาภาพจัด

การประชุมผูแทนระดับสูงเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคภายใตกรอบ ACD (High Level 

Forum on ACD Regional Connectivity) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ และไดนําเสนอรางแผนพัฒนา

ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ACD (Road Map for ACD Regional Connectivity) เพื่อเรงขับเคลื่อนการสราง

ความเชื่อมโยงในเอเชียอยางเปนรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งในดานของโครงสรางพื้นฐาน พลังงาน โทรคมนาคม 

และการเงนิ รวมทัง้การปรับปรงุกฎระเบยีบเพือ่อาํนวยความสะดวกทางการคา การลงทนุ และการทองเทีย่ว ทัง้นี้ 

ความเชื่อมโยงยังชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางประชาชนของประเทศสมาชิกและชวยลดความเหลื่อมลํ้า

รวมทั้งเพิ่มโอกาสใหพลเมืองของเอเชียไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง

 ประเทศไทยจะรับตําแหนงประธาน ACD ตอจากซาอุดีอาระเบียในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

(วาระการดํารงตําแหนง ๑ ป) และไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒ ในระหวาง

การดํารงตําแหนงประธานดังกลาว ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีท่ีไทยจะแสดงบทบาทนําท่ีสรางสรรคในเวทีความ

รวมมอืระหวางประเทศ และชวูสิยัทศันของไทยทีต่องการเห็นเอเชยีเปนภูมภิาคทีม่คีวามเชือ่มโยงอยางสมบรูณ

รอบดาน มีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางครอบคลุมและยั่งยืน

 ๑.๓ กรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
 ในระดับอนุภูมิภาค ไทยใหความสําคัญกับ การพัฒนาและรวมกลุ มทางเศรษฐกิจของ

อนภูุมภิาคลุมนํา้โขง และการลดชองวางการพฒันาระหวางประเทศ โดยเนนการพฒันาเพือ่ประโยชนรวมกัน

ในระยะยาวภายใตบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสรางความสัมพันธฉันทมิตรกับประเทศ

เพื่อนบาน โดยมีแนวทางความรวมมือที่สําคัญ ไดแก

 (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและกฎระเบียบ 

เพื่อขยายการคา การลงทุน การทองเที่ยว และชวยใหประชาชนเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง 

รวมถึงการเตรียมการรับมือกับปญหาดานสิ่งแวดลอมและความมั่นคงที่อาจตามมาจากการพัฒนาความ

เชื่อมโยง

 (๒) การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผานโครงการเกษตรแบบมีสัญญา 

(contract farming) ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจาพระยา – แมโขง (ACMECS) 

 (๓) การแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความมั่นคง

ของมนุษยและการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาค อาทิ ความรวมมือดานการเกษตร ความมั่นคง

ทางอาหาร พลังงาน และสาธารณสุข ภายใตกรอบขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative) 

และการสนบัสนนุการเตบิโตอยางมคีณุภาพ (quality growth) ทีเ่นนการพฒันาเศรษฐกิจควบคูกับการอนรุกัษ

สิ่งแวดลอม ภายใตกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง – ญี่ปุน (Mekong – Japan Cooperation) ทั้งนี้ การดําเนิน

ความรวมมือตาง ๆ  ตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานวาความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศเพื่อนบาน เปนปจจัย

สําคัญที่ชวยสงเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทย
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 นอกจากนี้ ไทยไดอาศัยความเชื่อมโยง (connectivity) ในการสรางความรวมมือในฐานะ

ประเทศหุนสวนเพือ่การพฒันารวมกบัจนี ญีปุ่น สาธารณรฐัเกาหล ีสหรัฐฯ ฯลฯ ซ่ึงมกีารขยายตวัอยางรวดเรว็ 

สนับสนุนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาระบบการผลิต โลจิสติกส นวัตกรรม 

เทคโนโลยีและทักษะตาง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและแรงงาน รวมถึงการเปดกวางตอตลาดเงิน

และตลาดทุนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟก เพื่อรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 ๑.๓.๑ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจาพระยา – แมโขง 

(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS)

 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวียดนามจัดการประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยว 

ACMECS อยางไมเปนทางการ ที่นครโฮจิมินห โดยเปนสวนหนึ่งของงาน International Travel Expo 2014 

ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยการประชุมและแสดงสินคาไซงอน นครโฮจิมินห 

ประเทศเวียดนาม

 ในที่ประชุม ประเทศสมาชิกซึ่งประกอบดวย กัมพูชา สปป. ลาว ไทย เวียดนาม

และเมียนมา เห็นพองกันที่จะกระตุ นใหรัฐบาลของแตละประเทศสงเสริมการอํานวยความสะดวก

การเดินทางใหแกนักทองเที่ยว รวมทั้งการใชนโยบายการตรวจลงตราเดียว หรือ ACMECS Single Visa 

ซึง่จะชวยเพิม่ความสะดวกดานการทองเทีย่วใหแกนักทองเทีย่วจากประเทศภายนอกภูมภิาค พรอมทัง้ไดหารอื

ถึงโครงการสงเสริมการทองเที่ยวรวมกันในกลุมสมาชิก

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางรัตติกุล จันทรสุริยา รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศเปนประธานการประชุมคณะทํางาน ACMECS อยางไมเปนทางการ ซึ่งประกอบดวย

เอกอัครราชทูตและผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ACMECS เพื่อหารือเกี่ยวกับการร้ือฟน

การจัดประชุมคณะทํางาน ACMECS Working Group ซึ่งจะเปนกลไกในการเตรียมการสําหรับการประชุม

ผูนํา ACMECS ครั้งที่ ๖ ที่เมียนมา รวมทั้งติดตามประเด็นที่เปนผลจากการประชุมผูนํา ACMECS ครั้งที่ ๕ 

เมือ่ป ๒๕๕๖ ที ่สปป. ลาว อาท ิการเกษตร (โครงการเกษตรแบบมสีญัญา) การอํานวยความสะดวกดานการคา

และการลงทนุ (โครงการเมอืงคูแฝด) การทองเทีย่ว (โครงการตรวจลงตราเดยีว ACMECS) การพฒันาทรพัยากร

นายปญญรักษ พูลทรัพย เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

พรอมดวยผูแทนกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ       

เขารวมการประชุมรัฐมนตรีทองเที่ยว ACMECS อยางไมเปนทางการ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม
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มนุษย และสาธารณสุข ทั้งนี้ การประชุม AWG มีกําหนดจัดขึ้นอยางตอเน่ืองทุกสองเดือน โดยกระทรวง

การตางประเทศไทยทําหนาที่เปนประธานและฝายเลขานุการ รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซต 

(www.acmecsthai.org/ www.acmecsorg.com) ใหมีความทันสมัย

 ๑.๓.๒ ขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative – LMI)

 ในป ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศเปนผู แทนเขารวมการประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุ มน้ําโขงตอนลาง (Lower 

Mekong Initiative Ministerial Meeting – LMI) ครั้งที่ ๗ ซึ่งประกอบดวยสมาชิก ๖ ประเทศ ไดแก กัมพูชา 

สปป.ลาว ไทย เวียดนาม เมียนมา และสหรัฐฯ และการประชุมรัฐมนตรีมิตรของประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง 

(Friends of the Lower Mekong Ministerial Meeting – FLM) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีก่รงุเนปดอว เมียนมา ทีป่ระชุมไดหารอืเกีย่วกบัประเดน็ความมัน่คงดานอาหาร นํา้ และพลงังาน โดยเฉพาะการ

บริหารจัดการทรพัยากรนํ้ารวมกนั โดยไทยไดกลาวยํ้าถึงบทบาทในฐานะประเทศผูใหในอนภุมูิภาคลุมนํา้โขง

รวมกับหุนสวนเพื่อการพัฒนาตาง ๆ ในกรอบอนุภูมิภาคและระดับทวิภาคี โครงการสําคัญภายใตกรอบ LMI 

ทีไ่ทยเปนผูเสนอหรอืผูดาํเนนิการหลกัรวมกบัสหรฐัฯ อาท ิ (๑) การเสรมิสรางขดีความสามารถในการบรหิาร

จัดการพรมแดน (๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกผูเชี่ยวชาญและบุคลากรในอนุภูมิภาค (๓) การ

ปองกันและควบคุมโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ซึ่งเปนการดําเนินการระหวางไทย เมียนมา 

และสหรัฐฯ  นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการดําเนินการ ๖ สาขาความรวมมือ และเห็นชอบ

รายชื่อกลุมผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ (Eminent and Expert Persons Group -- EEPG) เพื่อใหขอเสนอ

แนะจัดทําแนวทางความรวมมือในอนาคต

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เปนผูแทนเขารวมการประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative Ministerial Meeting – LMI) ครั้งที่ ๗ 

และการประชุมรัฐมนตรีมิตรของประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง (Friends of the Lower Mekong Ministerial Meeting – FLM) ครั้งที่ ๔ 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว เมียนมา
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 ๑.๓.๓ กรอบความรวมมอืลุมนํา้โขงกบัญ่ีปุน (Mekong – Japan Cooperation

 (๑) การประชุม Forum for the Promotion of Public-Private 

Cooperation in the Mekong Region ครั้งที่ ๔

 เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง

การตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุม Forum for the Promotion of 

Public-Private Cooperation in the Mekong Region ครั้งที่ ๔ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยมีผูแทน

จากภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกเขารวมการประชุม เพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนาลุมนํ้าโขง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมกลุมยอย

ในหัวขอโครงสรางพื้นฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยว และความรวมมือทางการแพทย

 (๒) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ ๗

 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว าการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุ มนํ้าโขงกับญี่ปุ น

ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว เมียนมา ระหวางการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒๔

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน ความรวมมือภายหลังการจัดตั้งประชาคม

อาเซียนในป ๒๕๕๘ เนื่องจากแผนปฏิบัติการความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุ นฉบับปจจุบันจะสิ้นสุดลง

ในป ๒๕๕๘ โดยไทยใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส 

การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนในภูมิภาค สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 (๓) การประชุมผูนําลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ ๖

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขารวมประชุมผู นําลุ มน้ําโขง

กับญี่ปุ น ครั้งที่ ๖ ระหวางการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๒๕  ท่ีกรุงเนปดอว เมียนมา เพื่อยืนยัน

เจตนารมณของไทยในการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรีกลาวแสดง

ความพรอมท่ีจะรวมมือกับญี่ปุ น พัฒนาฐานการผลิตเพื่อสรางงาน สรางรายไดในลุมนํ้าโขง และไดใช

โอกาสนี้เชิญชวนใหนักลงทุนญี่ปุนมาลงทุนในไทย พรอมทั้งกลาวถึงขอริเริ่มของรัฐบาลที่จะสงเสริมการคา

การลงทุน อาทิ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานตามแนวชายแดน ยุทธศาสตร

สงเสริมการลงทุนฉบับใหม แผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดต้ังสํานักงานสวนภูมิภาคในไทย 

นอกจากนี้ ยังไดเนนยํ้าการสรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตร ซ่ึงเปนแหลงรายไดสําคัญของประชากร

ลุมนํ้าโขง
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 (๔) การประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๓

 กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพรวมกับกระทรวงการตางประเทศญี่ปุ น

จัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๓ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเปน

กิจกรรมตัวอยางที่ไทยมีบทบาทรวมกับญี่ปุนมาโดยตลอด เพื่อสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาอยางยั่งยืน

และสรางความตระหนักรูในประเด็นดานสิ่งแวดลอมในลุมน้ําโขง โดยการประชุมในปน้ีไดใหความสําคัญ

กับการพัฒนาเมือง และการลดความเส่ียงและการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ ซึ่งมีผู บรรยายจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และภาควิชาการของญี่ปุน และประเทศลุมนํ้าโขง รวมทั้งผูแทนจาก Japan 

International Cooperation Agency (JICA) เขารวมกวา ๑๐๐ คน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ ๗ 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว เมียนมา 

พรอมดวยรัฐมนตรีตางประเทศจากประเทศสมาชิก

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เขารวมการประชุม Forum for the Promotion of Public-Private 

Cooperation in the Mekong Region ครั้งที่ ๔ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่กรุงโตเกียว 

พรอมผูแทนจากสํานักงานคณะกรรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

เขารวมการประชุมผูนําลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ ๖             

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ที่กรุงเนปดอว เมียนมา



๙๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๓.๔ กรอบความรวมมอืลุมนํา้โขงกับสาธารณรฐัเกาหล ี(Mekong – Republic 

of Korea Cooperation)

 (๑) การประชุมเจาหนาที่อาวุโสลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

 กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพรวมกับสาธารณรัฐเกาหลีจัดประชุม

เจ าหน าที่อาวุ โสลุ มนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือรางแผนปฏิบัติการความรวมมือฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยผลลัพธ

ที่สําคัญของการประชุมครั้งนี้มี ดังนี้

 ๑) สาธารณรัฐเกาหลีแจงที่ประชุมเก่ียวกับสถานะงบประมาณ Mekong – ROK

Cooperat ion Fund (MRCF) ซึ่ งก อตั้ ง เมื่อป   ๒๕๕๖ โดยจะให ทุนเพิ่มภายในป   ๒๕๕๗ 

จํานวน ๔๔๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ จากทุนต้ังตนเดิม ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ และที่ประชุมไดเปน

สักขีพยานการลงนามใน MOU ระหวางสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขงหรือ Mekong 

Institute จงัหวัดขอนแกน กบัสาธารณรฐัเกาหลี เพือ่ให Mekong Institute เปนผูบริหารจัดการกองทนุ MRCF

 ๒) ที่ประชุมไดหารือเก่ียวกับโครงการความรวมมือตาง ๆ และเห็นชอบ

ใหระบุโครงการนํารองในรางแผนปฏิบัติการฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยไทยในฐานะประเทศ

ผูประสานงานดานการเกษตรและการพัฒนาชนบทไดเสนอโครงการฝกอบรมครบวงจรเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ในลุมนํ้าโขง ขยายมูลคาเพิ่มใหสินคาขาวดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและประยุกตใชเทคโนโลยี

ภาพถายดาวเทียมในการวางแผนปลูกขาว ซ่ึงเปนโครงการบูรณาการความรวมมือของกรมการขาว 

สถาบันอาหาร และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

การประชุมผูนําลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งที่ ๖

นายชุตินทร คงศักดิ์ 

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

และนายชิเกกิ ทากีซากิ 

รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

และเอเชียตะวันตกเฉียงใต

เปนประธานรวมระหวางการประชุม 

Green Mekong Forum ครั้งที่ ๓ 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ 



๙๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 (๒) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ ๔

 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว าการกระทรวงการต างประเทศเข าร วมการประชุมรัฐมนตรีต างประเทศลุ มนํ้ าโขง

กับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล โดยไดเปนประธาน

รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การประชุมครั้งนี้นับเปนกาวสําคัญ

ของกรอบความรวมมือฯ เนื่องจากที่ประชุมไดรับรองรางแผนปฏิบัติการลุมน้ําโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

ฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และในสวนของไทย นับเปนโอกาสดีท่ีไดยืนยันเจตนารมณในการเปน

ประเทศหุนสวนเชิงยุทธศาสตรของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อการพัฒนาลุมนํ้าโขง โดยไดเชิญชวน

ใหสาธารณรฐัเกาหลีรวมดาํเนนิโครงการกบัไทยในประเทศ CLMV อาท ิการฝกอบรมบุคลากรและการพฒันา

โครงสรางพืน้ฐาน ซ่ึงไทยไดรวมกบัสาธารณรฐัเกาหลพีฒันาเสนทางระหวางเกาะกง – สะแรอมัเบลิในกมัพชูา 

นอกจากนี้ ไดเชิญชวนใหภาคเอกชนเกาหลีเพิ่มการลงทุนในลุมนํ้าโขงใหมากขึ้น โดยเนนการพัฒนาและแลก

เปลี่ยนเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งเปนสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลี

มีความเชี่ยวชาญ   

นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

และนาย Suh Jeong-In อธิบดีกรมเอเชียใตและแปซิฟก 

สาธารณรัฐเกาหลี เปนประธานรวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโส

ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

พรอมดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

และประเทศ CLMV ระหวางการประชุม 

รัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๔ 

ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี



๑๐๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๔ กรอบความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทาง

วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation – BIMSTEC) เปนกรอบที่เกิดจากการริเริ่มและผลักดันของไทย และเปน

กรอบเดยีวทีเ่ชือ่มภูมิภาคเอเชียใตกบัเอเชียตะวันออกเฉยีงใตเขาดวยกนั โดยเปนการผสานนโยบายมองตะวนัตก

(Look West Policy) ของไทยและนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) ของกลุมประเทศเอเชียใต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบาย Act East ของอินเดีย ที่ตองการเชื่อมโยงกับอาเซียนภาคพื้นทวีป

 นายสีหศกัด์ิ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะผูแทนพเิศษของนายกรฐัมนตรี 

เขารวมการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม 

๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว ประเทศเมียนมา โดยทุกฝายตางเห็นพองวาการรวมกลุมอยางเหนียวแนนระหวาง

ภูมิภาคทวีความสําคัญขึ้นทุกขณะ เพื่อรวมกันตอตานทั้งความทาทายรูปแบบดั้งเดิมและความทาทาย

รูปแบบใหม อาทิ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ผลกระทบในเชิงลบของความเช่ือมโยง เปนตน ในการนี้ ที่ประชุมแสดงเจตนารมณทางการเมืองที่แนวแน

และชดัเจนเพือ่ยนืยนัความตัง้ใจทีจ่ะบรรลุเปาหมายและเจตนารมณพ้ืนฐานของ BIMSTEC ในการสรางความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองภูมิภาค

 ผูนํา BIMSTEC ไดรวมลงนามในเอกสารสําคัญ ๓ ฉบับ ไดแก (๑) บันทึกความรวมมือเกี่ยวกับ

การจัดตั้งศูนย BIMSTEC ดานอากาศและภูมิอากาศ ที่เมืองนอยดา อินเดีย (๒) บันทึกความเขาใจเพื่อจัด

ตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนยปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC 

ทีภ่ฏูาน (๓) ตราสารการจดัตัง้สํานกัเลขาธกิารถาวร BIMSTEC ทีก่รงุธากา บงักลาเทศ และรบัทราบการแตงตัง้

นายสุมิธ นาคันดาลา อดีตเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจําอิรัก เปนเลขาธิการ BIMSTEC คนแรก

 ๑.๕ การประชุมคณะทาํงานรวมไทย – อนิเดยี ดานการเช่ือมโยงและโครงสรางพืน้ฐาน 
เป นผลจากการประชุมคณะกรรมาธิการร วมเพื่อความร วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่  ๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงนิวเดลี โดยคณะทํางานชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหารือ

ในระดับทวิภาคีกับอินเดียเก่ียวกับโอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาดานการเชื่อมโยงระหวาง

สองประเทศและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี

เขารวมการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งที่ ๓ 

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปดอว เมียนมา



๑๐๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานรวมไทย – อินเดีย ดานการเชื่อมโยง

และโครงสรางพื้นฐาน ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ ไทยและอินเดียตกลงที่จะ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมโยงและโครงสรางพ้ืนฐานระหวางกัน 

รวมถงึใหขอมลูเกีย่วกับแผนการพฒันาในดานน้ีของแตละฝาย โดยอินเดยีไดแสดงทาทอียางชดัเจนวาตองการ

ที่จะเขามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตองการเชื่อมโยงกับอาเซียนภาคพื้นทวีป 

 ในการน้ี อินเดียใหขอมูลแกฝายไทยเกี่ยวกับแผนพัฒนาความเชื่อมโยงภายในประเทศอินเดีย

และความเชื่อมโยงกับประเทศใกลเคียง โดยอินเดียมีแผน ๕ ปในการพัฒนาทาเรือฝงตะวันออกของอินเดีย 

นอกจากนี้อินเดียแสดงความสนใจในการเขามามีสวนรวมในโครงการทวายในเมียนมา ซึ่งไทย เมียนมาและ

ญี่ปุนกําลังรวมกันพัฒนา และไทยยินดีตอนรับนักธุรกิจอินเดียใหเขามาประกอบธุรกิจในเขตดังกลาว 

 นอกจากความเชื่อมโยงทางนํ้าแลว เปนครั้งแรกที่ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยง

ทางอากาศ โดยอินเดียเชิญชวนใหสายการบินของไทยไปลงที่จุดหมายปลายทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(อีสาน) ของอินเดีย ซึ่งที่ผานมาไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร แตปจจุบันรัฐบาลอินเดียใหความสําคัญกับ

ภาคอีสานของอินเดียมากเนื่องจากเปนจุดที่เชื่อมตอกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีความใกลชิด

ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ โดยเมืองที่กําลังเปนที่จับตามองในขณะนี้คือเมืองกูวาฮาติ (Guwahati) 

ในรัฐอัสสัม (Assam) ซึ่งอินเดียมีแผนวาจะพัฒนาใหเปนศูนยการแพทยดวย

 ๑.๖ โครงการถนนสามฝาย เกิดขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีอินเดีย เมียนมา ไทยดาน

การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม เม่ือป ๒๕๔๕ ที่ตกลงใหมีการสรางถนนจาก อ.แมสอด จ.ตาก ของไทย

ผานเมืองพุกาม (Bagan) และเมืองสําคัญอื่น ๆ ของเมียนมา ไปจนถึงเมืองมอเร (Moreh) ของอินเดีย 

เพื่อพัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการขนสง สงเสริมการคาการลงทุน การทองเท่ียว และการติดตอ

ระหวางกันในระดับประชาชน โดยแตละฝายจะแบงสวนความรับผิดชอบในการกอสรางถนน และมีกลไก

ความรวมมือประกอบดวย (๑) การประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศ และ (๒) การประชุมระดับคณะทํางาน

 ไทยเป นเจ  าภาพจัดการประชุมคณะทํางานถนนสามฝ าย ค ร้ังที่  ๗ ที่ กรุ ง เทพฯ 

เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซ่ึงแตละฝายไดแจงถึงสถานะของการกอสรางถนนในสวนที่อยู ใน

ความรับผิดชอบของตน โดยในภาพรวมถือวาการกอสรางถนนคืบหนาไปพอสมควร ในสวนของไทยจะตอง

กอสราง/ ปรบัปรงุถนนจาก อ. แมสอด จ. ตาก – เมียวด ี– ตงิกะยงิหนอง – กอกะเรก็ โดยในสวนตัง้แต อ. แมสอด 

จนถึงติงกะยิงหนองนั้นกอสรางเสร็จแลว 

 ถนนเส นนี้มีความสําคัญอย างมากต อทั้ งสามประเทศเ น่ืองจากเป นสะพานเชื่ อม

ทั้งสามประเทศเขาดวยกันและถือเปนถนนสายหลักที่เชื่อมเอเชียใตเขากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะ

นํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี ความทาทายในขณะนี้คือ การพัฒนา

ความเช่ือมโยงดานกฎระเบียบ (software connectivity) ซ่ึงจะมีสวนสาํคญัทีจ่ะทาํใหระเบยีงขนสงกลายเปน

ระเบียงเศรษฐกิจไดอยางแทจริง ทั้งสามฝายตกลงกันที่จะจัดทําความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน

ระหวางกัน โดยไทยเสนอใหพิจารณานําความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement – GMS CBTA) มาใชเปนพื้นฐาน 



๑๐๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๗ การเสริมสรางปฏิสัมพันธและยกระดับความรวมมือระหวางไทยกับองคการ

เพือ่ความรวมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation 

and Development – OECD) เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความเปนหุนสวนระหวางประเทศไทย

กับองคการระหวางประเทศที่มีศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี และชวยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของภาคเอกชนไทย อันจะนําไปสูการกาวขามกับดักรายไดปานกลางของประเทศไทย

 ในป ๒๕๕๗  กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญกับการสงผูแทนระดับสูงจากภาครัฐบาล

เขารวมกิจกรรมและการประชุมของ OECD อาทิ กิจกรรม 2014 OECD Development Week การประชุม 

OECD Southeast Asia Regional Forum และพธิเีปดตวัโครงการ Southeast Asia Regional Programme 

ในชวงระหวางการประชุม OECD Ministerial Council Meeting ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย นอกจากนี้ ยังกระชับความรวมมือกับ OECD 

โดยผานการพบหารือกับผูบริหาร OECD ที่กรุงปารีส อาทิ OECD Development Centre เพื่อติดตามและ

ผลักดันความคืบหนาในการดําเนินโครงการ OECD – Thailand Country Partnership Programme (CPP)

 ๑.๘ การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim 

Association – IORA) นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศเขารวม

การประชุมสภารฐัมนตรสีมาคมแหงมหาสมทุรอินเดยี (IORA)  ครัง้ที ่๑๔ ระหวางวันที ่๗ – ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๗

ที่นครเพิรท ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียเปนประธาน 

โดยที่ประชุมใหความสําคัญเปนพิเศษกับการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจจากมหาสมุทรอินเดีย เพื่อ

เพ่ิมปริมาณการคาการลงทุน สงเสริมอุตสาหกรรมการประมง การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนา

พลงังานหมุนเวยีน และการทองเทีย่ว ในสวนของไทย รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการตางประเทศไดเสนอให 

IORA เนนการดําเนินโครงการที่จะสรางความมั่นคงดานอาหาร ความมั่นคงดานพลังงาน และสงเสริมการคา 

การลงทุน อาทิ โครงการฝกอบรมและแลกเปลี่ยนองคความรูดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

การประชุมคณะทํางานภายใตโครงการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม อินเดีย – เมียนมา – ไทย ครั้งที่ ๗ (โครงการถนน ๓ ฝาย) 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงแรม VIE กรุงเทพฯ โดยมีนางรัตติกุล จันทรสุริยา 

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนหัวหนาคณะฝายไทย



๑๐๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

การจัดทําแผนปฏิบัติการดานพลังงาน และการศึกษาผลกระทบจากมาตรการทางการคาตอการนําเขา

และสงออกสินคาประมง และไดเสนอให IORA เพิ่มบทบาทในการสรางความเชื่อมโยงทางทะเล 

และความเชื่อมโยงในระดับประชาชน ทั้งในสวนของภาคธุรกิจและเยาวชน ตลอดจนไดรวมลงนามกฎบัตร 

IORA และเปนสักขพียานในการลงนามบนัทกึความเขาใจวาดวยการประสานงานและความรวมมอืในการกูภยั

ในมหาสมุทรอินเดีย

                                           

ò. ÃÐ´ÑºâÅ¡/ ÊË»ÃÐªÒªÒµÔ
 แมวาประเทศไทยจะมีขอจํากัดของสถานการณทางการเมืองในชวงเวลาที่ผานมา กระทรวง

การตางประเทศยงัคงสงเสรมิบทบาททีส่รางสรรคของไทยในเวทพีหภุาค ีและรักษาพนัธกรณีระหวางประเทศ

ของไทยอยางตอเนื่อง

 ๒.๑ การเขารวมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) 
      พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการประทรวงการตางประเทศ

เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙  ที่นครนิวยอรก

ในชวงเดือนกันยายน ๒๕๕๗  โดยไดกลาวสุนทรพจนแสดงทาทีของไทยตอประเด็นปญหาสําคัญของโลก

และชี้แจงสถานการณในประเทศไทย

นายดอน ปรมัตถวินัย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ

เขารวมการประชุม IORA ครั้งที่ ๑๔ 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่นครเพิรท ออสเตรเลีย

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

พบหารือทวิภาคีกับนายบัน คีมูน 

เลขาธิการสหประชาชาติ 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

ณ สํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติ 

นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา



๑๐๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๒ การสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคมของประชาคมระหวางประเทศ
 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable 

Development ครั้งที่ ๑ รวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific หรือ ESCAP) เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ที่เมืองพัทยา โดยปลัดกระทรวงการตางประเทศไดยํ้าความจําเปนในการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ โดยเฉพาะการขจัดความยากจนและความไมเทาเทียม การลดความเสี่ยง

และการเตรยีมความพรอมจากภัยพบิตั ิตลอดจนเปาหมายดานสขุภาพ โดยเนนการขยายหลกัประกนัสขุภาพ

ถวนหนา (Universal Health Coverage – UHC) นอกจากน้ี เห็นควรผลักดันกลไกในการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเสริมสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ๒.๓ การปองกันอาชญากรรมและสงเสริมความยุติธรรมทางอาญา
 กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกอยางตอเน่ือง อาทิ 

ในการประชุมคณะกรรมาธิการดานการปองกันอาชญากรรมและสงเสริมความยุติธรรมทางอาญา 

(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) สมยัที ่๒๓ ภายใตการนําของพระเจาหลานเธอ

พระองคเจาพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ในขณะนั้น 

โดยประเทศไทยไดผลักดันขอมติวาดวย “Rule of law, crime prevention, and criminal justice in the 

UN development agenda beyond 2015” ที่สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรมและการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนืเพือ่ใหประเด็นดังกลาวไดรบัการบรรจใุนวาระการพฒันาภายหลงัป ค.ศ. ๒๐๑๕ ซ่ึงทีป่ระชมุไดรบัรอง

ขอมติ และไดหารือถึงแนวปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองปรามอาชญากรรมขามชาติและแกปญหา

ความทาทายตอความรวมมือทางอาญา เชน ความแตกตางของระบบกฎหมาย การไมลงโทษผูกออาชญากรรม 

การไมมีสนธิสัญญาทวิภาคีใหความชวยเหลือระหวางกัน ความลาชาในการตอบสนองคําขอความชวยเหลือ

ทางอาญา เปนตน รวมทั้งประเทศไทยไดผลักดันและสงเสริมใหนานาประเทศปฏิบัติตามมาตรฐาน

ในการคุ มครองเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและขอกําหนดของสหประชาชาติวา

ดวยการปฏิบัติตอผู ตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง หรือ 

“ขอกําหนดกรุงเทพฯ” นอกจากนี้ รัฐบาลไทยและสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม

แหงสหประชาชาติ หรือ UNODC ไดรวมกันเปนเจาภาพจัดการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อหารือ

เก่ียวกับแนวทางการปองกัน สืบสวน ดําเนินคดี และลงโทษการสังหารสตรีอันเนื่องมาจากความเปนสตรี 

ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองคการระหวาง

ประเทศ เปนประธาน 
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 ๒.๔ การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
 (๑) กระทรวงการตางประเทศไดชี้แจงขอหวงกังวลดานสิทธิมนุษยชน และแสดงบทบาท

ที่แข็งขันและสร างสรรคด านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว างประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council) โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แหงสหประชาชาติ สมัยที่ ๒๕ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไดกลาว

ถอยแถลงในนามประเทศไทย ซึ่งยํ้าถึงความมุงมั่นของไทยในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใน

ระดับชาติและระดับระหวางประเทศ พรอมทั้งแสดงวิสัยทัศนเก่ียวกับการปรับปรุงแนวทางการทํางาน

ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง

การตางประเทศ ปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดเขารวมการประชุมคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ สมัยที่ ๒๖ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และใชโอกาส

ดงักลาวชีแ้จงทาํความเขาใจเกีย่วกบัสถานการณการเมอืงไทย และยนืยนัเจตนารมณทีจ่ะสงเสรมิและคุมครอง

สิทธิมนุษยชน ตลอดจนยึดมั่นตอพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ตอนางนาวาเนเธ็ม พิลเล 

ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ

 (๒) กระทรวงการตางประเทศไดทํางานอยางบูรณาการกับหนวยงานของไทยในการปองกัน

และแกไขปญหาการคามนุษยอยางตอเนื่อง โดยเปนผูรับผิดชอบหลักในดานความรวมมือกับทุกภาคสวน

และความรวมมือระหวางประเทศ ภายใตแนวทาง 5P ไดแก ดานนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู

การปฏิบัติ (Policy) ดานการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย (Prosecution) ดานการคุมครองชวยเหลือ 

(Protection) ดานการปองกัน (Prevention) และดานความรวมมือกับทุกภาคสวน (Partnership)

 ในป ๒๕๕๗ รัฐบาลไทยไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหาแรงงานตางดาว

และการคามนุษย เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหาการคามนุษย แรงงานตางดาว แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 

และแรงงานประมง โดยมีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายการจัดระเบียบแรงงานตางดาวโดยเริ่ม

การจดทะเบียนแรงงานตางดาวสามสัญชาติทั่วประเทศ ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศมีบทบาทอยาง

มีนัยสําคัญในกรอบนี้โดยเนนปรึกษาหารือกับหนวยงานองคการสหประชาชาติประจําประเทศไทย 

โดยคณะทํางานเฉพาะเรื่องของสหประชาชาติวาดวยการโยกยายถิ่นฐาน เพื่อใหแรงงานตางดาวในไทยไดรับ

การคุมครองตามกฎหมายแรงงานไทยอนัเปนนโยบายสาํคญัในการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน โดยรบัฟง

และแลกเปลีย่นขอเสนอแนะเชงินโยบายจากองคการระหวางประเทศท่ีมคีวามเชีย่วชาญ อาท ิองคการระหวาง

ประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM) และองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (International Labour Organization - ILO) เพือ่ใหนโยบายของไทยเปนไปตามมาตรฐาน

สากล

 ในระดับภูมิภาค ไทยคงบทบาทอยางแข็งขันในกรอบกระบวนการบาหลีโดยเฉพาะในประเด็น

การปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยในป ๒๕๕๗ ไทยเปนประธานรวมกับออสเตรเลียในการราง

แนวทางดานนโยบายเพือ่การดําเนนิคดีเกีย่วกับการลกัลอบขนผูโยกยายถิน่ฐานและการคามนุษย และจดัการ
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ประชุมปฏิบัติการเพื่อหารือรางดังกลาว (Bali Process Consultation Workshop on Policy Guides on 

Criminalizing Migrant Smuggling and Trafficking in Persons) ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการตรวจคนเขาเมืองในกรอบกระบวนการบาหลี อันเปน

สวนหนึ่งในการปองกันการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานและการคามนุษยอยางตอเนื่อง

 ในระดับทวิภาคี ไทยไดเสริมสรางความรวมมือที่สําคัญกับออสเตรเลียเพื่อตอตานการคามนุษย 

โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกระทรวงแรงงาน เจรจา

กับออสเตรเลียและไดจัดทํารางขอตกลงเสริมระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียวาดวยโครงการ

ออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อตอตานการคามนุษย (Subsidiary Arrangement between the Government of 

Thailand and the Government of Australia Relating to the Australia - Asia Program to Combat 

Trafficking in Persons – AAPTIP)

 ๒.๕ การผลักดันประเด็นวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕
 ๑) เวทีหารือดานการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงเอเชีย – แปซิฟก (Asia-Pacific Forum on 

Sustainable Development) กระทรวงการตางประเทศไดจัดประชุมหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของ

อยางตอเนื่อง เพ่ือจัดเตรียมทาทีไทยสําหรับการเจรจากําหนดวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ และ

เพือ่สงเสรมิการกาํหนดทาทรีวมกนัตอเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในภมูภิาค ทัง้น้ี กระทรวงการตางประเทศ

ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ ๑ 

รวมกับ ESCAP ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เมืองพัทยา และไทยไดนําเสนอผลการประชุม

ดังกลาวตอการประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ระหวาง

วันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

 (๒) การประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาต ิ

นายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ เขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 

กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพจัดเวทีหารือ

ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงเอเชีย-แปซิฟก  

ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ เมืองพัทยา
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(Economic and Social Council – ECOSOC) ระหวางวันที่  ๗ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นในบริบทของการเรงรัดการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๕ 

การติดตามผลการประชุม Rio+20 และการกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post – 2015 

Development Agenda) ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดนําเสนอรายงานโดยสมัครใจของไทยฉบับแรก

ในหัวขอ “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development 

Goals in 2015 and for Sustainable Development Gains in the future” ตอที่ประชุม Annual 

Ministerial Review ของการประชุม ECOSOC 2014 ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ไดมีการอภิปรายหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเวทีสหประชาชาติในระดับรัฐมนตรี โดยไทยไดนําเสนอการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 (๓) การประชุม High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective 

Development Cooperation (GPEDC) นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม High-Level Meeting of the Global Partnership for 

Effective Development Cooperation (GPEDC) ครั้งที่ ๑ และ Workshop on Unfinished Business: 

Moving Forward to Meet Busan’s Commitments ระหวางวันที ่๑๔ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ทีก่รงุเมก็ซโิก 

สหรัฐเม็กซิโก เพื่อทบทวนความคืบหนาความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ผานมาและกําหนดวาระการพัฒนา

ภายหลังป ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามความคืบหนาผลการประชุม The IV High-Level Forum 

on Aid Effectiveness ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เม่ือป ๒๕๕๔ แนวทางการระดมทุนเพ่ือดําเนิน

ความรวมมอืเพือ่การพฒันา บทบาทของประเทศรายไดปานกลาง ความสําคญัของภาคธุรกิจและประชาสงัคม

ในการชวยแกปญหาความยากจน และการแลกเปลีย่นประสบการณในการดําเนินงานความรวมมือแบบใต – ใต

ซึง่ประเทศไทยพรอมแบงปนความรูและประสบการณใน ๔ สาขา ไดแก การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

การสาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร และการทองเที่ยว 

 ๒.๖ การสงเสริมบทบาทในดานการลดปญหาภัยพิบัติ 
 (๑) กระทรวงการตางประเทศรวมกับกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ

รัฐมนตรีแหงเอเชียวาดวยการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Asian Ministerial Conference on Disaster 

Risk Reduction) ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเปนการเตรียมการระดับ

ภูมิภาคสําหรับการประชุมระดับโลกวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ ๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุน ซึ่งจะมีผูเขารวมการประชุมในระดับรัฐมนตรีถึง ๑๘ ประเทศ ในการนี้ กระทรวง

การตางประเทศไดจัดใหรองเลขาธิการสหประชาชาติฝายกิจการมนุษยธรรม ผูแทนพิเศษของเลขาธิการ

สหประชาชาติเพื่อการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และคณะทูตานุทูตและผูบริหารองคการระหวางประเทศ

ในไทย เดินทางไปศึกษาดูงานการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชุมชนในการฟนตัวจาก

ภัยพิบัติ ที่หมูบานชัยพัฒนา – กาชาดไทย จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ กระทรวง
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การตางประเทศประสบความสําเร็จในการผลักดันใหเกิดปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก ค.ศ. 2014 (Bangkok Declaration on Disaster Risk Reduction 

in Asia and the Pacific 2014) ซึ่งสะทอนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางการพัฒนาที่มี

คนเปนศูนยกลาง เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อเพิ่มภูมิคุมกันของชุมชน

ทองถิ่นในการตานทานภัยพิบัติ

 (๒) ไทยไดรวมกับ Group of 69 Friends of Water จัดกิจกรรม High Level Special 

Event ในระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๘ ในหัวขอ Reducing risk from water-

related disaster: a must for the post-2015 development agenda เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

ที่นครนิวยอรก

 (๓) กระทรวงการตางประเทศไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดงานรําลึกครบรอบ ๑๐ ป 

เหตุการณธรณีพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่อนุสรณสถานเรือ 

ตาํบล ๘๑๓ อาํเภอตะกัว่ปา จงัหวดัพงังา โดยมนีายกรฐัมนตรเีปนประธาน และมผีูเขารวมประมาณ ๑,๕๐๐ คน

โดยมีผูแทนระดับสูงฝายไทยและตางประเทศ รวมทั้งผูแทนพระราชวงศสวีเดน ผูบริหารของ UNISDR และ 

UN-OCHA ผูกอตั้งและประธานของ Happy Hearts Fund และคณะทูตานุทูตจาก ๔๔ ประเทศ และหัวหนา

องคการระหวางประเทศและผูแทนองคกรภาคประชาสังคมอีก ๑๐ องคกรเขารวม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาว

ไดสรางความเชื่อมั่นตอระบบการเตือนภัยและการรับมือกับภัยพิบัติของไทย

นายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีรําลึกครบรอบ ๑๐ ป 

เหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดพังงา

ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม

ระดับรัฐมนตรีแหงเอเชีย

วาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ 

ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ณ ศูนยประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร 

แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ



๑๐๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๗ การจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและการเปดตัวปดินสากล ณ สํานักงานใหญ

สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 สืบเนื่องจากที่กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินงานรวมกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ

เพื่อผลักดันใหสมัชชาสหประชาชาติรับรองขอมติที่กําหนดใหวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปเปนวันดินโลก 

และป ๒๕๕๘ เปนปดินสากล ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๘ เมื่อป ๒๕๕๖  

กระทรวงการตางประเทศ โดยคณะผูแทนถาวรไทยประจาํสหประชาชาต ิณ นครนิวยอรก และกรมเศรษฐกจิ

ระหวางประเทศ รวมกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ  คณะผูแทนถาวรกาตารประจําสหประชาชาติฯ 

และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations – FAO) ไดจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและงานเปดตัวปดินสากล ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ 

ณ นครนิวยอรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ

ความสาํคญัของทรพัยากรดินตอการพฒันาดานการเกษตร โภชนาการ และความมัน่คงทางอาหารทัง้ในระดบั

ประเทศและระหวางประเทศ เพือ่รบัมอืกบัความทาทายจากการทีป่ระชากรโลกเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง รวมทัง้

เพือ่เผยแพรพระอจัฉรยิภาพและพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในการปกปองและพัฒนา

ทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาดานการเกษตร

 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงเขารวมและเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หัวขอ 

“Healthy soils for healthy life” พระราชทานในงานดังกลาวที่นครนิวยอรกดวย ซ่ึงงานดังกลาว

ประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยมีผูเขารวมงานประมาณ ๓๐๐ คน จากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 

ผูแทนองคการระหวางประเทศ ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการ รวมทัง้ชมุชนชาวไทยในนครนวิยอรก ในการนี้ 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับปดินสากล

ในบริเวณสถานที่จัดประชุมดวย

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว



๑๑๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๒.๘ การสนับสนุนการดําเนินงานของไทยตามพันธกรณี CITES
 อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) เปนอนุสัญญา

เพือ่การอนรุกัษทรพัยากรสัตวปาและพชืทีใ่กลจะสญูพนัธุหรอืถูกคกุคาม โดยการสรางเครอืขายทัว่โลกในการ

ควบคุมการคาระหวางประเทศทั้งสัตวปา พืชปา และผลิตภัณฑ ปจจุบัน มีประเทศสมาชิก ๑๘๐ ประเทศ 

(ไทยเปนลําดับที่ ๘๐) และมีสัตวปาประมาณ ๕,๖๐๐ ชนิด และพืชปาประมาณ ๓๐,๐๐๐ ชนิด ถูกกําหนด

ใหอยูในบัญชี CITES ซึ่งแบงเปน ๓ บัญชี โดยมีความแตกตางของระดับการควบคุมการคาระหวางประเทศ

 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารของอนุสญัญา CITES คร้ังที ่๖๕  เมือ่วันท่ี ๗ – ๑๑ กรกฎาคม  

๒๕๕๗ ที่นครเจนีวา ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ เพื่อปองกันการคางาชางของ

ประเทศตาง ๆ ที่อยูในกลุม primary concern  มี ๘ ประเทศ รวมทั้งไทยที่ถูกจับตามองจากนานาชาติวา

เปนเสนทางผานและปลายทางของกระบวนการลักลอบคาสัตวปาและซากสัตวระหวางประเทศ โดยเฉพาะ

งาชางแอฟริกา มติที่ประชุมกําหนดใหไทยตองแกไขแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทย (National Ivory 

Action Plan: NIAP)  เนื่องจากไมมีความกาวหนาในการแกไขปญหาการคางาชางผิดกฎหมายในประเทศ

ตามแผนที่มีอยูเดิม โดยไทยตองดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุมใหทันตามกรอบเวลา คือ (๑) แกไข 

NIAP โดยเฉพาะประเดน็เรือ่งการแกไขกฎหมายและการบงัคบัใชกฎหมาย และจัดสงใหสาํนักเลขาธิการ CITES 

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  (๒) นําเสนอรายงานความคืบหนาระยะตน (progress report) ภายใน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ (๓) นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม NIAP ฉบับแกไข (final report) ภายใน

นิทรรศการเพื่อเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับความสําคัญของปดินสากล

จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ

ผูแทนองคภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 

และประเทศสมาชิกรวมแสดงขอคิดเห็น



๑๑๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหากไทยไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักเลขาธิการ CITES 

จะแจงเวียนใหประเทศภาคีสมาชิกระงับการคาสัตวปาและพืชปาตามบัญชี CITES กับประเทศไทย ซ่ึงจะ

สงผลกระทบตอผูสงออกสินคากลวยไมและผลิตภัณฑจากหนังสัตวเลื้อยคลานของไทย

  กระทรวงการตางประเทศไดติดตามสถานการณและประสานงานกับฝายเลขาธิการ CITES 

อยางใกลชดิ และใหความรวมมือกบัหนวยงานรบัผดิชอบหลกั (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม) 

ผลักดันการดําเนินการของประเทศไทยเพื่อแกไขปญหาการคางาชาง เพื่อใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การงาชางเสร็จตามกรอบเวลา และไทยสามารถดําเนินการจัดสงแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติฉบับแกไข

และสงรายงานความคบืหนาครัง้แรกไดภายในเวลาทีก่าํหนด  แผนปฏบิตักิารของไทยมคีวามกาวหนาทีส่าํคัญ

ใน ๕ ประเด็นหลัก ไดแก (๑) การแกไขกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหสามารถควบคมุการคางาชางบาน

และปราบปรามการลกัลอบคางาชางแอฟริกาไดอยางมปีระสทิธภิาพ ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. สงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ (๖ มาตรา) การออก พ.ร.บ. งาชาง พ.ศ. ๒๕๕๘ และการปรับปรุงกฎหมายรอง

จํานวน ๑๗ ฉบับ (๒) การปรับปรุงระบบจดทะเบียนขอมูลงาชาง ทั้งผูประกอบกิจการคางาชาง รายการ

สินคางาชาง ทะเบียนขอมูลการครอบครองงาชางทั้งชางบานและชางแอฟริกาที่ถูกกฎหมาย เพื่อใหสามารถ

ควบคมุดูแลและบงัคบัใชกฎหมายทีเ่กีย่วของไดชดัเจนขึน้  (๓) การเพิม่ความเขมงวดในการบงัคบัใชกฎหมาย 

ควบคุมการคางาชางบานอยางเครงครัดและใชกฎหมายในการปองกันและปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๔) การประชาสัมพันธ โดยเนนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก นักทองเที่ยวตางชาติ 

ผูคางาชางและเจาของชาง และประชาชนทั่วไป (๕) การจัดต้ังกลไกในการแกไขปญหา ไดแก การจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ CITES ประจําประเทศไทย ๔ คณะในประเด็นที่เกี่ยวของ 

 กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะคณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธตาม NIAP ไดเดิน

หนาแผนงานทีมุ่งเนนการสรางปฏิสมัพนัธอยางตอเน่ืองกบัภาคสวนทีเ่กีย่วของ ไดแก (๑) การใหขอมลูในเวที

หารือระหวางประเทศตาง ๆ เพื่อสรางแนวรวมกับมิตรประเทศและทําความเขาใจกับประเทศและองคการ

ระหวางประเทศที่มีทาทีคัดคาน อาทิ การเขารวม High-level Luncheon on Poaching and Illicit 

Wildlife Trafficking ทีน่ครนวิยอรก เม่ือวันที ่๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ระหวางการประชมุสมชัชาสหประชาชาติ 

สมัยสามัญ สมยัที ่๖๙ การเขารวมประชุม Group of Friends on Poaching and Illicit Wildlife Trafficking 

ทีจ่ดัขึน้เปนระยะ ๆ  ในฐานะทีป่ระเทศไทยเปนสมาชกิของกลุม (๒) การใหขอมลูผานชองทางสือ่ประชาสมัพนัธ

ตาง ๆ รวมถึง social media

 ๒.๙ การสงเสริมบทบาทในดานความมั่นคงและการลดอาวุธ
 การสงเสริมบทบาทในดานความมั่นคงและการลดอาวุธเปนอีกหน่ึงภารกิจที่กระทรวง

การตางประเทศดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยประเทศไทยรวมกับเนเธอรแลนดเปนเจาภาพจัดการประชุม

เจาหนาทีอ่าวโุส (Sherpa) ในกรอบการประชมุระดบัผูนําวาดวยความมัน่คงทางนวิเคลยีร (Nuclear Security 

Summit – NSS) ที่พัทยา ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนพเิศษของนายกรฐัมนตร ีเขารวมการประชมุระดบัผูนําวาดวยความมัน่คงทางนิวเคลยีร ครัง้ที ่๓

ที่กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมกับผูแทนจาก ๕๓ ประเทศ 
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และองคการระหวางประเทศ ๔ องคการ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เก่ียวกับนโยบายและจุดยนืของประเทศ

ในการเสริมสรางความมั่นคงทางนิวเคลียร และการประสานการปฏิบัติเพื่อรับมือกับปญหาความมั่นคง

ทางนวิเคลียร ในการนี ้ประเทศไทยไดเสนอรายงานความคบืหนาการดาํเนินงานระดบัประเทศ ซึง่ประเทศไทย

มบีทบาทอยางสรางสรรครวมกบัทบวงการพลังงานปรมาณรูะหวางประเทศ (International Atomic Energy 

Agency – IAEA) ในการสงเสริมความรวมมือดานความมั่นคงทางนิวเคลียร 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยไดลงนามสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ (Arms Trade Treaty – 

ATT) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทําใหไทยมีสถานะเปนรัฐผูลงนามลําดับที่ ๑๒๓ โดยสนธิสัญญาฯ 

เริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประเทศไทยจะใหสัตยาบัน  ATT ตอไป ซึ่งสนธิสัญญา

ดังกลาวจะเปนประโยชนตอประเทศไทยและประชาคมโลก เน่ืองจากเปนการกําหนดมาตรฐานระหวาง

ประเทศในการจดัระเบยีบหรอืปรบัปรงุระเบยีบการคาอาวุธตามแบบ (conventional arms) ระหวางประเทศ 

รวมทัง้ปองกนัและกําจัดการคาอาวุธตามแบบอยางผดิกฎหมาย และปองกนัมิใหอาวธุตกไปอยูกบับคุคลหรอื

กลุมบุคคลที่อาจใชอาวุธดังกลาวในทางที่ผิดกฎหมาย เชน การกออาชญากรรมขามชาติ การลิดรอนเสรีภาพ

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเทศไทยรวมกับเนเธอรแลนด

เปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโส

ในกรอบการประชุมระดับผูนํา

วาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร 

ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

ที่เมืองพัทยา

เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทย ณ นครนิวยอรก 

ลงนามสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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 ๒.๑๐  ความมั่นคงทางทะเล
 กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทในการสงเสริมความมั่นคงทางทะเลและความปลอดภัย

ในการเดินเรือ ทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาค และสากลมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปองกัน

และแกไขปญหาโจรสลัด ซึ่งเปนภัยคุกคามอันดับหนึ่งตอการเดินเรือในปจจุบันและเปนปญหาระดับโลกที่อยู

ในความสนใจของประชาคมระหวางประเทศ  การดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องนี้แบงเปน 

๓ สาขา ไดแก

 (๑) ดานการทูตและการประชุม  เปนบทบาทหลักของกระทรวงการตางประเทศ โดยไดสง

ผู แทนเขารวมการประชุมระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความมั่นคงทางทะเลและการ

แกปญหาโจรสลัดอยางสมํ่าเสมอ อาทิ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางทะเลในกรอบองคการ

ทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization – IMO)  สมัยที่ ๙๔  ที่กรุงลอนดอน 

(วันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) การประชุมสภาบริหารศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลตามความตกลงวาดวย

ความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อการตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธในเอเชีย 

(Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships 

in Asia – ReCAAP) ครั้งที่ ๘ ที่สิงคโปร (วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) การประชุม Contact Group 

on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) ครั้งที่ ๑๗ ที่เมืองดูไบ (วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

การประชุม UAE High-level Counter Piracy Conference ครั้งที่ ๔ ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

(วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)

 ดวยบทบาทที่เขมแข็งของประเทศไทยในดานความมั่นคงทางทะเล ในป ๒๕๕๗ นายพรชัย

ดานวิวัฒน เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารขององคการความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อการตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือ

โดยใชอาวธุในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia Information Sharing Centre – ReCAAP ISC) ตอเปนสมยัที ่๓ (ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ซึ่งทําใหประเทศไทยมีบทบาทในการรวมแกไขปญหาโจรสลัดในระดับสากล

 (๒) ดานมาตรการปองกันตนเองของเรือ  กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนกองทัพเรือ

และกรมเจาทาในการพิจารณามาตรการปองกันการกระทําอันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ

ของกองเรือพาณิชยไทย อาทิ การหารือเกี่ยวกับการพิจารณาใหมีชุดคุมครองเรือติดอาวุธของเอกชนสําหรับ

เรอืพาณชิย เพือ่เปนมาตรการปองกันตนเองบนเรอืพาณชิยของไทย รวมทัง้การเขารวมประชมุกับศนูยประสาน

การปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)  ซึ่งเปนเวทีประสานงานหลักดานความมั่นคง

ทางทะเลของไทยที่มีภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขารวม 

 (๓) ดานการทหาร  กระทรวงการตางประเทศสนับสนุนภารกิจปราบปรามการกระทํา

อันเปนโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธของกองทัพเรือในภารกิจ ดังน้ี ๑)  การสงผูแทนกองทัพเรือ

ไปดํารงตําแหนงผูบญัชาการกองกาํลงัเรอื Combined Task Forces (CTF) 151 ระหวางวันที ่๒๖ พฤศจกิายน 
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๒๕๕๗ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กองทัพเรือ

ไดสงหมูเรือปราบโจรสลัด  ไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงภัยโจรสลัดโซมาเลียรวมกับกองกําลัง

ผสมนานาชาติ (Combined Maritime Forces – CMF) เพื่อปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียมาแลว ๒ ชุด 

ในป ๒๕๕๔  ๒) การลาดตระเวนรวมทางทะเลในชองแคบมะละกา (Malacca Straits Coordinated Patrol – 

MSCP) รวมกบัมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และสิงคโปร ตัง้แตเดอืนกันยายน ๒๕๕๑ รวมท้ังจัดกําลงัลาดตระเวนรวม

ทางอากาศ (Eyes in the Sky) ดวย

 ๒.๑๑ การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
 ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการกอการรายและอาชญากรรม

ขามชาติ เนื่องจากเปนประเทศเปดที่ตั้งอยูใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลุมกอการราย

และอาชญากรรมขามชาติจึงเขามาแสวงหาผลประโยชนจากการเปน “safe haven” ของไทย อีกท้ัง

ผลประโยชนของบางประเทศที่เปนเปาหมายของการกอการรายยังมีอยูในไทยจํานวนมาก  ในป ๒๕๕๗ 

กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนึ่งในหนวยงานดานความมั่นคงและสมาชิกของประชาคมความมั่นคง

 ไดดําเนินการในเรื่องนี้ ดังนี้

 การสนับสนุนการดําเนินการในประเทศ กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนภารกิจ

ดานการตอตานการกอการรายของไทย ดังนี้ ๑) การสนับสนุนภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา

และตดิตามสถานการณระหวางประเทศทีมี่ผลกระทบตอประเทศไทย ภายใตคณะกรรมาธิการการตางประเทศ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงศึกษาปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ๒) การจัดการประชุม

ระดมสมองระหวางหนวยงานความมั่นคงเพื่อประเมินและวิเคราะหประเด็นปญหาดานการกอการราย

และอาชญากรรมขามชาติที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทย ๓) การจัดการบรรยายทางวิชาการดาน

ความม่ันคงในหัวขอที่เก่ียวกับความมั่นคงระหวางประเทศที่กําลังเปนที่สนใจ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร 

การละทิ้งแนวคิดหัวรุนแรง การตอตานแนวคิดสุดโตง เพื่อเสริมสรางองคความรูใหกับหนวยงานความมั่นคง

ของไทยอยางตอเนื่อง

 ความรวมมือระดับสากลและภูมิภาค กระทรวงการตางประเทศไดเขารวมการประชุม

ในกรอบตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ในกรอบเอเปค การประชุมคณะทํางานวาดวยการตอตานการกอการราย 

(Counter-Terrorism Working Group – CTWG) ที่ประเทศจีน ระหวางวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

และการประชุม Detention and Reintegration Working Group ครั้งที่ ๑ ในกรอบ Global Counter 

Terrorism Forum (GCTF) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหวาง

วันที่ ๑๒ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยคณะทํางานนี้พัฒนามาจาก South East Asia Capacity Building 

Working Group (SEAWG) สําหรับในระดับอาเซียน ไดเขารวมการประชุม (๑) การประชุมเจาหนาที่อาวุโส

อาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ (Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime – SOMTC) 

ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (๓) การประชุมอาเซียนวาดวย
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ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟกดานการตอตานการกอการราย 

(ASEAN Regional Forum Inter – Sessional Meeting on Counter – Terrorism and Transnational 

Crime – ARF ISM on CTTC) ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ 

นอกจากนี้ ยังเขารวมการประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานการตอตานการกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติภายใตกรอบ BIMSTEC ไดแก Joint Working Group on Counter Terrorism and 

Transnational Crime (JWG – CTTC) และ BIMSTEC Sub-Group on Combating the Financing of 

Terrorism (SG – CFT) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ดวย

 ๒.๑๒ การใหขอคิดเห็นและจัดทํากฎหมายระหวางประเทศ
 กระทรวงการตางประเทศไดติดตามพัฒนาการและแนวโนมของกฎหมายระหวางประเทศ 

ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประเทศไทย และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยผลักดันใหพัฒนาการ

ดังกลาวสอดคลองกบัผลประโยชนของไทย โดยเฉพาะอยางยิง่พฒันาการในกรอบคณะกรรมการ ๖ (กฎหมาย) 

ของสมัชชาสหประชาชาต ิคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Commission: ILC) 

กรอบคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission 

on International Trade Law: UNCITRAL) และกรอบองคการทีป่รกึษาดานกฎหมายแหงเอเชยีและแอฟรกิา 

(Asia-Africa Legal Consultative Organization: AALCO) โดยไดสงผูแทนเขารวมการประชมุและมบีทบาท

สําคัญในการประชุมดังกลาวอยางตอเนื่อง

 กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนบทบาทที่สําคัญของไทยในการประชุมกรอบตางๆ 

ในป ๒๕๕๗ อาทิ

 (๑) นายเกรียงศักด์ิ กิตติชัยเสรี ผูอํานวยการใหญสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ไทเป 

ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ (International Law Commission: ILC) 

ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนการสมัครดํารงตําแหนงดังกลาว ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนง

ประธานคณะทํางานหัวขอ “พันธกรณีในการสงผูรายขามแดนหรือการดําเนินคดี (Obligation to Extradite 

or Prosecute)” และไดเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อใหประเทศตางๆ ใชประกอบ

การพิจารณาจัดทําสนธิสัญญาและพัฒนากฎหมายระหวางประเทศดานการสงผูรายขามแดน ซึ่งไดรับ

การรับรองในที่ประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ สมัยที่ ๖๖ ระหวางวันที่ ๗ กรกฎาคม –

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และในที่ประชุมใหญ

สมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

 (๒) คณะผูแทนไทยไดแสดงบทบาทอยางแขง็ขนัในคณะทํางานทัง้ ๖ คณะ ของคณะกรรมาธกิาร

กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on International

Trade Law: UNCITRAL) โดยในป ๒๕๕๗ ที่ประชุม UNCITRAL สมัยที่  ๔๗ และสมัชชา

แหงสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๙ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก ไดรับรองรางอนุสัญญาวา
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ดวยความโปรงใสในการอนุญาโตตุลาการระหวางผูลงทุนกับรัฐภายใตสนธิสัญญา (draft Convention 

on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration: “Transparency Convention”) 

และสหประชาชาติจะเปดใหมีการลงนามเขาเปนภาคีตอไป ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยกําลังอยูในระหวาง

การพิจารณาเร่ืองการเขาเปนภาคอีนสุญัญาวาดวยความโปรงใสฯ ดงักลาว นอกจากนี ้นายวศิษิฏ วศิษิฏสรอรรถ 

ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม หัวหนาคณะผูแทนไทยซึ่งไดรับเลือกใหเปนประธานคณะทํางาน ๕ วาดวย

กฎหมายลมละลายมาอยางตอเนื่องหลายสมัย ไดทําหนาที่ประธานอยางแข็งขันและมีประสิทธิภาพ สงผลให

คณะทํางาน ๕ ไดพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ หลายเรื่องแลวเสร็จ อาทิ ลาสุด ในป ๒๕๕๗ เรื่องการอํานวย

ความสะดวกใหกับการดําเนินคดีลมละลายขามชาติของกลุมวิสาหกิจระหวางประเทศ และการรับรอง

และบงัคบัตามคาํพพิากษาทีสื่บเนือ่งจากคดีลมละลายในตางประเทศ ทัง้น้ี ผลงานของคณะทาํงาน ๕ ดงักลาว 

จะเปนแนวทางสําคัญในการสงเสริมความรวมมือดานการดําเนินคดีลมละลายขามแดนไดตอไป

 (๓) กระทรวงการตางประเทศไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งท่ี ๓๘

ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ

เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศไทย อาทิ กรณีคณะกรรมการมรดกโลกจะมีมติใหบรรจุมรดกโลก

กลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญในบัญชีมรดกโลกที่อยูในภาวะอันตราย

 ๒.๑๓ การรณรงคสําหรับการสมัครดํารงตําแหนงในเวทีระหวางประเทศ
 ประเทศไทยมีความมุงม่ันในการสงเสริมการมีบทบาทรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง

ประเทศกับประชาคมโลก ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีในการผลักดันวาระที่จะเปนผลประโยชนของประเทศไทย 

และเปนการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของไทยในดานการทูตพหุภาคี 

โดยในชวงปที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนการสมัครของประเทศไทยและผูสมัครชาวไทย

ในการดํารงตําแหนงสําคัญในองคการระหวางประเทศ ไดแก 

 (๑) นายวิโรจน สุมใหญ ไดรับเลือกเปนสมาชิกคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวาง

ประเทศ (International Narcotics Control Board – INCB) วาระป ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๒๐ 

ในระหวางการประชุม ECOSOC สมัยจัดการ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งจะชวยสนับสนุนทางวิชาการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยในการแกไขปญหายาเสพติด ตามพันธกรณีในอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับ

การควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ

 (๒) ประเทศไทยไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

(International Telecommunication Union – ITU) วาระป ๒๐๑๕ – ๒๐๑๘ ในระหวางการประชุมใหญ

ผู แทนผู มีอํานาจเต็มสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU Plenipotentiary Conference) 

ที่เมืองปูซาน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งชวยใหประเทศไทยมีสวนรวมสําคัญในการกําหนดนโยบายและ

ดําเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานของการสื่อสารและโทรคมนาคมของโลก
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 (๓) นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไดรับเลือกเปนเลขาธิการองคการโทรคมนาคมแหงเอเชียและแปซิฟก (Asia - Pacific Telecommunity 

– APT) วาระป ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๘ ในระหวางการประชุมสมัชชา APT ครั้งที่ ๑๓ ที่กรุงยางกุง 

เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งจะทําใหมีบทบาทในการกําหนดกฎระเบียบและมาตรฐาน

ดานโทรคมนาคมในกรอบเอเชีย-แปซิฟก

 (๔) ประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรี

ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) วาระป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

(ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘) หลงัจากทีเ่คยดาํรงตาํแหนงมาแลว ๑ ครัง้ วาระป ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙ (ค.ศ. ๑๙๘๕ – ๑๙๘๖) 

ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการรณรงคหาเสียงเพื่อขอรับการสนับสนุนจากประเทศมิตรประเทศ

ตาง ๆ ทั่วโลกอยางตอเนื่อง ตลอดจนไดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงวิสัยทัศนและความพรอมของไทยในการดํารง

ตําแหนงดังกลาว โดยเนนการแสดงบทบาทที่สรางสรรคของไทยในกรอบพหุภาคีและเวทีระหวางประเทศ
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 กระทรวงการตางประเทศโดยสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (ในป ๒๕๕๘ 

ไดเปลี่ยนสถานะเปนกรมความรวมมือระหวางประเทศ) ไดดําเนินการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแก

ประเทศกาํลงัพฒันา ตามนโยบายของรฐับาลและความตองการของประเทศคูรวมมือ เพือ่เสริมสรางขดีความ

สามารถของทรพัยากรมนษุยในประเทศคูรวมมอื ซ่ึงเปนรากฐานสาํคญัของการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม

อยางยัง่ยนื ทัง้น้ี เนือ่งจากประเทศไทยมีสวนสาํคญัตอกระบวนการพฒันาและมคีวามรับผดิชอบตอประชาคมโลก

โดยประเด็นทาทายระหวางประเทศที่ไทยเขาไปมีสวนรวมอยางแข็งขันมีหลายประเด็น อาทิ การตอสู

กับความยากจน การเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร การสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก  ซึ่งประเด็นเหลานี้ลวนเปน

พืน้ฐานสาํคญัของความรวมมอืดานตางๆ ตอไป เชน ความมัน่คง เศรษฐกิจ การคา การลงทนุ และการทองเทีย่ว 

º··Õ่
õ
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 ในป ๒๕๕๗  กระทรวงการตางประเทศในนามของรัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนและไดรับ

ความรวมมือจากสถาบนัการศึกษาและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการใหความรวมมอืเพือ่การพฒันาแกประเทศ

กําลงัพฒันาตาง ๆ  ทัง้ในกรอบทวิภาคแีละพหภุาคใีนรปูแบบโครงการความรวมมอื การใหทนุศกึษา/ฝกอบรม/

ดูงาน การจัดสงวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการสงผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงาน โดยใหความสําคัญ

ตอประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เปนลําดับแรก และไดขยายขอบเขต

ความรวมมือไปสูเอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟรกิาและลาตนิอเมรกิา ในสาขาเกษตรและประมง สาธารณสขุ 

การศึกษา การทองเที่ยว การเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชนบท เพื่อเสริมสราง

ความม่ันคงและความเจริญกาวหนารวมกัน นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ไดแก ฟลปิปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย สงิคโปรและบรไูน ในลกัษณะหุนสวน

เพ่ือการพัฒนา โดยมีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหวางกัน หรือในบางกรณีรวมมือกันเพื่อให

ความชวยเหลือประเทศที่สามดวย ทั้งนี้ การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญของไทยในรอบป ๒๕๕๗ 

มีดังนี้
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 ๑.๑ การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาตางๆ 

 เกษตรและประมง เปาหมายคือ การชวยใหประเทศกําลังพัฒนาบรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

จึงมุงใหความชวยเหลือในสาขาเกษตรและประมง เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มให

กับผลผลิต  เชน โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยโรคปลาและโครงการพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะห

คุณภาพอาหารสัตวใน สปป. ลาว  โครงการผลิตวัคซีนปองกันโรคปากเปอยเทาเปอยในสัตว โครงการพัฒนา

พันธุกระบือและสงเสริมการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ภาคอิระวดี  โครงการหมูบานปศุสัตวพัฒนาตามแนว

ชายแดนไทย – เมียนมา ในเมียนมา  โครงการพัฒนาการผลิตผักและผลไมของกลุมเกษตรกรใหสอดคลอง

ตามมาตรฐานหลักการปฏิบัติเกษตรกรรมที่ดีในกัมพูชา แผนงานความรวมมือในลักษณะหุ นสวน

(Cost-sharing) เพื่อดําเนินโครงการดานการเกษตรและประมง ๒ โครงการ ไดแก โครงการ Center of

Quality Vegetable Production และโครงการ Collaboration on Veterinary Epidemiology

ในเวียดนาม โครงการเพาะเล้ียงปลานิลแดงในโมซัมบิก โครงการพืชอาหารสัตวและเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ

โครงการสงเสริมการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑผึ้งและการตลาดกับอารเจนตินา  การจัดฝกอบรมและดูงานดานการ

จัดการฟารมปลานิลใหแกเปรู การจัดฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมดานปฏิบัติการทําฝนหลวงใหกับนักบิน

และเจาหนาที่กรมอุตุนิยมวิทยาของจอรแดน เปนตน 



๑๒๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 สาธารณสุข ดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพในการใหบริการของหนวยงานสาธารณสุข

ของประเทศเพื่อนบาน โดยดําเนินการใน ๒ ดานหลัก คือ

 ๑. การใหความชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐาน เชน  โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง 

แขวงเวียงจันทน  โรงพยาบาลแขวงบอแกว  โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจําปาสักใน สปป. ลาว  โครงการ

พัฒนาโรงพยาบาลทวายในเมียนมา เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

 ๒. การพัฒนาบุคลากร ผานการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เชน หลักสูตร Advanced 

cardiac life support/ advanced trauma life support สําหรับศูนยรองรับผูปวยอุบัติเหตุเบื้องตน

และสงตอโรงพยาบาลเมอืงโพนโฮงใน สปป. ลาว และการจัดฝกอบรม/ ดูงานในลกัษณะ Training of Trainers 

ใหกับบุคลากรเวียดนาม ในหลักสูตร Reproductive Health และ Medical Services

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดดําเนินโครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอม

สําหรับโรคติดตอและโรคอุบัติใหมตามแนวชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา – เมียนมา – สปป. ลาว  

โดยมีกลุมเปาหมายครอบคลุมทั้งชาวไทยและแรงงานขามชาติ

นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา 

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่จากกรมอุตุนิยมวิทยา

และนักบินจากกองทัพอากาศจอรแดน 

เพื่อรายงานผลการฝกอบรม

ภายใตโครงการใหความชวยเหลือการทําฝนหลวง

แกประเทศจอรแดน 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗   

การอบรมหลักสูตรเพาะเลี้ยงปลานิลแดงใหแกเจาหนาที่โมซัมบิกระดับผูบริหารจาก

สถาบันการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโมซัมบิกระหวางวันที่ ๒๔  มีนาคม – ๑๑  เมษายน ๒๕๕๗



๑๒๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 นอกเหนอืจากความรวมมอืในประเทศเพือ่นบานแลว  ประเทศไทยไดดาํเนินโครงการออกหนวย

ทาํขาเทยีมเคล่ือนทีใ่นบงักลาเทศ โดยสํานกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศไดรวมกบัมลูนธิิ

ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดําเนินโครงการชวยเหลือจัดทําขาเทียมตั้งแตป ๒๕๕๖ 

และไดใหความชวยเหลือตอเนื่องในป ๒๕๕๗ โดยจัดฝกอบรมหลักสูตร Lower Extremity Prostheses 

ใหแกเจาหนาที่ทางเทคนิคของศูนยขาเทียมบังกลาเทศ และหลักสูตร Prostheses Evaluation ใหแกแพทย

ชาวบังกลาเทศ

 การศึกษา ชวยพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรผานการอบรมและทุนศึกษา รวมทั้ง

ถายทอดความรูผานผูเช่ียวชาญ สนับสนุนอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนและเครื่องคอมพิวเตอรในระดับ

มัธยม อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย เชน โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขตใน สปป. ลาว 

โครงการพฒันาหลกัสตูรสอนภาษาไทยระดบัปรญิญาตรใีหกบั Yangon University of Foreign Languages 

ในเมียนมา และโครงการจัดทําหลักสูตรสอนภาษาไทยใหกับมหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญ กัมพูชา เปนตน

 การทองเที่ยว จัดฝกอบรมหลักสูตร Tourism Management and Development 

หลกัสตูร Hotel and Restaurant Operation และหลกัสตูร Community Based Tourism ใหแกเจาหนาที่

เมียนมาจาก Ministry of Hotel and Tourism รวมทั้งหมด ๕๐ คน เพื่อรองรับการเปดประเทศของเมียนมา 

นอกจากนัน้ ไดดาํเนนิโครงการ “Strengthening Colombia’s Tourism Promotion as an International 

Destination from Thailand’s Experience” เพื่อใหผูเชี่ยวชาญโคลอมเบียไดมาเรียนรูแนวทางการปฏิบัติ

ของประเทศไทย เพื่อนําไปพัฒนาและวางแผนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา 

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

เปนประธานฝายไทยในพิธีสงมอบหองปฏิบัติการ

อาคารสถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา (สวส.) 

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ สปป. ลาว

นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา 

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

และคณะเจาหนาที่ เขารวมพิธีสงมอบอุปกรณสื่อการเรียนการสอน

ภายใตโครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป. ลาว 

โดยมี รศ. นราพร จันทรโอชา ภริยานายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๑๒๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 การเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบัวแกวสัมพันธ เปนโครงการหลักของ

สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ ในการนําเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ

การจัดการศึกษาดูงานใหกับตางประเทศ โดยในป ๒๕๕๗ ไดจัด “Buakaew International Roundtable: 

Sufficiency Economy and Universal Health Coverage” เปนเวลา ๑๐ วัน ใหแกผูแทนระดับสูงและ

ระดับกลางที่รับผิดชอบงานดานสาธารณสุขจากกลุมประเทศสมาชิกของเวทีการประชุมกลุมความรวมมือ

เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (FEALAC) และประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) 

 การพัฒนาชนบท จัดการศึกษาดูงานภายใตโครงการ Learning Route to Boost Effective 

Mechanisms of Inter-institutional Local Articulation based on the Experience of Thailand 

on Poverty Alleviation and Rural Development ใหแกเจาหนาที่ของโคลอมเบีย เพื่อนําหลักปฏิบัติ

ของไทยในดานการพฒันาชนบทไปประยกุตใชในการลดความเหลือ่มลํา้ของการพฒันาชมุชนเมอืงและชนบท 

รวมทั้งการจัดอบรมหลักสูตร From Sufficiency Economy to Wealthiness of the Nation ใหแก

เจาหนาที่ของศรีลังกาภายใตแผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ศรีลังกา เพื่อนําองคความรูดาน

การพัฒนาชนบทตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชสําหรับการพัฒนาชนบท

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

จัดโครงการบัวแกวสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๗  ภายใตหัวขอ

“เศรษฐกิจพอเพียงและหลักประกันสุขภาพถวนหนาสากล” 

(Sufficiency Economy and the Universal Health Coverage) 

ใหแกผูแทนจากกลุมประเทศสมาชิก The Forum for East 

Asia – Latin America Cooperation (FEALAC) 

จํานวน ๑๔ ราย ระหวางวันที่ ๑๒ – ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

จัดการศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่โคลอมเบีย จํานวน ๖ ราย 

ระหวาง  ๒๖ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๑๒๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๒  ความรวมมืออาสาสมัครไทย
 นอกจากความรวมมือในรูปแบบโครงการและการฝกอบรมในระดับทวิภาคีดังกลาว ไทยได

จดัสงอาสาสมคัรไทยไปปฏบิตังิานในตางประเทศในสาขาตาง ๆ  เพือ่สงเสรมิความสมัพนัธทีด่ใีนระดบัประชาชน 

เชน ในป ๒๕๕๗ ไดจัดสงอาสาสมัครชาวไทยเปนผูชวยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศตาง ๆ  

เชน  เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และไดจัดสงอาสาสมัครชาวไทยไปปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ  เชน แรงงาน 

สาธารณสขุ การออกแบบเฟอรนเิจอร และการพฒันาสงัคมในภฏูาน โดยในป ๒๕๕๗ มอีาสาสมคัรไทยปฏิบตัิ

งานอยูในตางประเทศรวม  ๑๗  คน

 ๑.๓ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ไทยใหทุนฝกอบรมระยะสั้นและทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติประจําป ใน ๔ หัวขอ 

ไดแก สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และเศรษฐกิจพอเพียง แกบุคลากร

ของประเทศกําลังพัฒนากวา ๔๐ ประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และแปซิฟก 

ซึ่งสอดคลองกับความตองการของประเทศผูรับ ดังนี้

 (๑) การจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual International Training Course 

– AITC) ซึ่งสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ รวมมือกับหนวยงานและสถาบัน

การศึกษาของไทย จัดหลักสูตรฝกอบรมประจําปในสาขาตาง ๆ โดยแจงเวียนประเทศกําลังพัฒนา 

ซึ่งในป ๒๕๕๗ มีการดําเนินการทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร มีผูเขารับการอบรม รวม ๒๒๘ คน

อาสาสมัครไทยที่เปนนักวิเคราะหทางเคมี

พรอมดวยเจาหนาที่ภูฎาน

เก็บตัวอยางอาหารในตลาด

เพื่อนําไปวิเคราะหหาสารปนเปอน

หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติ 

Food Security Postharvest, 

Processing and Quality Assurance of Selected 

Agro-Industrial Products 

สําหรับผูรับทุน ๒๕ คน จาก ๑๔ ประเทศ 

ระหวางวันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



๑๒๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 (๒) ทุนศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทประจําป (Thai International Postgradu-

ate Programme: TIPP) แกเจาหนาท่ีตางประเทศ เพื่อมาศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท

ในสถาบันการศึกษาของไทย ซึ่งในป ๒๕๕๗ มีการดําเนินการทั้งสิ้น ๒๒ หลักสูตร และมีผู ไดรับทุน 

จํานวน ๕๕ คน 

 นอกจากนี้  สํ านักงานความร วมมือเพื่ อการพัฒนาระหว างประเทศ ยั งมีภารกิจ

ในการบริหารงานทุนที่ไดรับการจัดสรรจากแหลงความรวมมืออื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุลากร

ในหนวยงานตาง ๆ ของประเทศไทย โดยรวมมือกับประเทศตาง ๆ และแหลงความรวมมืออ่ืน ๆ 

กวา ๑๐ ประเทศ/องคกร อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร อินเดีย อิสราเอล และศรีลังกา เปนตน 

โดยในป ๒๕๕๗ บุคลากรไทยไดรับทุนฝกอบรม รวม ๑๙๕ ทุน

 ๑.๔ ความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค
 สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ดําเนินงานความรวมมือในสาขา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมี

ผลการดําเนินงานในป ๒๕๕๗ ดังนี้

 (๑) กรอบความรวมมือ Greater Mekong Sub-region (GMS) เชน GMS Follow-up 

Workshop for Joint Standard Setting on Trafficking-in-Person Victim Identification Guidelines and 

Standard Operating Procedures ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

และประเด็นทาทายในการคัดแยกเหยื่อการคามนุษย และทบทวนรางแนวทางการคัดแยกผูเสียหาย

และเสนอการกําหนดมาตรฐานรวมกัน

 (๒) กรอบความรวมมือ Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation

Strategy (ACMECS) เชน การมอบทุนการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและสาขาบริหารธุรกิจ

ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยแกประเทศเมียนมา ๓ ทุน และ สปป. ลาว ๒ ทุน นอกจากนี้ 

ไดตกลงกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหทุนการศึกษาระดับปริญญา

โทดานบริหารธุรกิจแกบุคลากรประเทศเพื่อนบาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การดําเนินโครงการ Knowledge 

and enhancement concerning wood biomass energy resources เพื่อพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับ

หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติ 

Grassroots Economic Development 

Followed Sufficiency Economy 

สําหรับผูรับทุน ๒๔ คนจาก ๑๒ ประเทศ 

ระหวางวันที่ ๘ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



๑๒๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

พืชพลังงานและไมโตเร็ว โดยเฉพาะไมสกุล Acacia ที่ประเทศเวียดนาม และโครงการเพิ่มศักยภาพ

ในการปองกันโรคติดตอตามแนวชายแดนจังหวัดระนอง

 (๓) กรอบความรวมมือ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ไดจัดกิจกรรม 

Workshop on IMT-GT Cooperation for Management and Skills Development in Tourism 

แกประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณในการพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเที่ยว

ò. ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹ÅÑ¡É³ÐËØŒ¹Ê‹Ç¹à¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
 ไทยดําเนินงานความรวมมือในลักษณะหุนสวนเพื่อการพัฒนา โดยไทยไดรวมมือกับประเทศ

ผูใหตาง ๆ เพื่อใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน

ของไทย ปจจุบันไทยไดทําความตกลงลักษณะหุนสวนกับแหลงผู ให ทั้งในกรอบ North – South 

Cooperation และ North – South – South Cooperation ไดแก ญี่ปุน เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา 

เกาหล ีอารเจนตนิา บราซลิ อสิราเอล และกบัองคการระหวางประเทศ เชน โครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme – UNDP) และกองทนุประชากรแหงสหประชาชาต ิ(United 

Nations Population Fund – UNFPA) ซึ่งความรวมมือดังกลาวไดชวยขยายขอบเขตการใหความชวยเหลือ

ของไทยใหกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ไทยไดรวมเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนากับประเทศ/องคการระหวางประเทศใน ๓ ลักษณะ 

คือ ความรวมมือทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี โดยมีรูปแบบการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก โครงการ

ความรวมมือทางวชิาการ การจดัฝกอบรมนานาชาตใินประเทศไทย การสงผูเชีย่วชาญไปปฏบิตังิานในประเทศ

ที่สาม และความรวมมือดานอาสาสมัครตางประเทศ ซ่ึงมีตัวอยางกิจกรรมสําคัญท่ีดําเนินการตามรายสาขา

ในป ๒๕๕๗ ดังนี้

 การแพทยและสาธารณสุข (๑) ประเทศไทยและสหรัฐอเมรกิารวมกันดําเนินโครงการปองกนั

และควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ระยะเวลาดําเนินงาน ๒ ป (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

โดยในป ๒๕๕๗ ไดจัดฝกอบรมทักษะดานกีฏวิทยาและการปองกันโรคมาลาเรียใหกับเจาหนาที่เมียนมา 

จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก Refreshment Course on Malaria Prevention and Control และ Profi-

การประชุมเชิงปฏิบัติการตอเนื่องเพื่อกําหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติรวมกันในการคัดแยก

ผูเสียหายจากการคามนุษยของประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

ภายใตกรอบ GMS 

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ



๑๒๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ciency Testing for Malaria Microscopy (๒) ประเทศไทยและจีนรวมกันดําเนินโครงการ Knowledge 

Management of Acupuncture Treatment of Celebrovascular Diseases in Thailand ซึ่งเปน

โครงการวิจัยและพัฒนารวมกันเพื่อจัดการองคความรูเก่ียวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ดวยการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนจีน (๓) ไทยรวมกับ UNDP ดําเนินโครงการ Thailand – 

Myanmar Bilateral Partnership on ART for Cross-border Myanmar ซึ่งเปนการจัดทําแผนปฏิบัติการ

เพื่อสรางความรวมมือในดานการรักษาแรงงานเมียนมาที่ติดเชื้อ HIV/ AIDS บริเวณพื้นที่ชายแดน (๔) ไทย

รวมกับ UNFPA ดําเนินโครงการไตรภาคีระหวางไทย – UNFPA – ภูฎาน จัดฝกอบรมหลักสูตรการผดุงครรภ

และการดูแลทารกแรกเกิดใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขภูฎาน และไดจัดการประชุม Validation Workshop 

on Thailand Reproductive Health and  Maternal Package ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

และการประชุม Validation Workshop on Helping Hands for Safe Motherhood ระหวาง

วันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

ไทยและจีนรวมจัดโครงการวิจัยและพัฒนารวม

เพื่อจัดการองคความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัย

และรักษาหลอดเลือดสมองดวยการแพทยแผนปจจุบัน

และการแพทยแผนจีน

ไทยและสหรัฐอเมริการวมจัด

โครงการปองกันและควบคุมโรคมาลาเรีย

ในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ

และ UNDP รวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ 

Myanmar – Thailand Joint Planning Workshop 

on Universal Access to ART for Cross-Border Migrants

ระหวางวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ที่อําเภอทาขี้เหล็ก เมียนมา



๑๒๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 การเกษตร ประเทศไทยกับเยอรมนีดําเนินโครงการ Strengthening National Good 

Agricultural Practices (GAP) ในการใหความชวยเหลือลาวจัดทํา Good Agricultural Practices (GAP) 

ใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ ASEAN โครงการนี้ดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๕ และสิ้นสุดในป ๒๕๕๗ ผลลัพธ

ทีไ่ดคอืลาวมีความพรอมในการตรวจประเมนิและรับรอง มเีกษตรกรนํารองปฏบิตัติามแนวทางมาตรฐาน GAP 

และมีผลผลิตที่ผานการรับรองตามมาตรฐานจําหนายออกสูตลาด

 ไทยมีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับจีนในสาขาเกษตรหลายดาน อาทิ (๑) โครงการ

คัดเลือก ทดสอบ และสาธิตพันธุหมอนและพันธุไหมที่ตานทานและมีคุณภาพดีระหวางจีนกับไทย โดย

นักวิจัยชาวจีนไดเดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยพันธุและการแปรรูปหมอนไหมรวมกับนักวิจัยไทยที่ประเทศไทย 

(๒) โครงการ The Mechanism of Biofertilizer and Biocontrol  via Molecular and HPLC Technique 

to Increase Crop Production ซึ่งคณะนักวิจัยไทยเดินทางไปประเทศจีน เพื่อศึกษาวิจัยการนําจุลินทรีย

มาใชประโยชนในการผลิตปุยชีวภาพ (๓) โครงการ Collaboration Project for Selection of Camellia 

Oil Tea in Thailand and China โดยคณะนักวิจัยไทยไดเดินทางไปสํารวจแปลงวิจัยและผลิตพันธุชานํ้ามัน

รวมกับนักวิจัยจีนที่ประเทศจีน 

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ

และ UNFPA รวมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ 

Helping Hands for Safe Motherhood 

ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ

โครงการสรางความเขมแข็ง

ใหแกการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใน สปป.ลาว



๑๒๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศไทยกับญี่ปุ นรวมกันสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดฝกอบรม Third - Country Training Programme (TCTP) ใหแก กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และ

เวยีดนาม เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีหบคุลากรของประเทศอาเซียน อาทิ 

หลักสูตร Strengthening of Measurement Standards Institutes of CLMV Countries toward ASEAN 

Integration และหลักสูตร Harmonization of Power Distribution System in ASEAN Countries

 ส่ิงแวดลอม ประเทศไทยกับเยอรมนีดําเนินโครงการ Nam Xong Sub-River Basin 

Management ระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เพือ่ใหความชวยเหลอื สปป. ลาว ในการปรบัปรงุระบบการบรหิาร

จัดการลุมนํ้าซอง การดําเนินงานโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ไดแก การจัดทํากฏระเบียบ

การใชลุมนํ้า การจัดทําคูมือทางเทคนิคเรื่องคุณภาพน้ํา บทเรียนในการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพนํ้า 

การบํารุงและแผนในการรักษาสภาพตนนํ้า 

 การสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประเทศไทยกับเยอรมนีรวมกัน

ดําเนินโครงการ Strengthening Cooperative and SMEs in Central Vietnam เพื่อใหความชวยเหลือ

แกเวียดนามในการเสริมสรางศักยภาพใหแกเจาหนาที่สหกรณของเวียดนามใหมีความรูในการบริหารระบบ

สหกรณและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคกลางของเวียดนาม โดยในป ๒๕๕๗ ไดมีการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรและแผนธุรกิจใหสหกรณนํารองทั้ง ๑๒ แหง

โครงการวิจัยและพัฒนารวม

เพื่อปรับปรุงพันธุชานํ้ามันในจีนและไทย

การจัดหลักสูตรฝกอบรมหัวขอการเสริมสรางศักยภาพใหแกสถาบันมาตรวิทยา

ของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม เพื่อสงเสริมการบูรณาการ

ของภูมิภาคอาเซียน ระหวางวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๑๒๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ความรวมมือดานอาสาสมคัรตางประเทศ เปนความรวมมอืเพือ่สงเสรมิการถายทอดความรู

และประสบการณการทํางานในสาขาตาง ๆ ที่อาสาสมัครตางประเทศมีความเชี่ยวชาญ ใหกับบุคลากรไทย

ผานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานไทย ซึ่งในป ๒๕๕๗ มีอาสาสมัครจากหนวยงานตาง ๆ มาปฏิบัติงาน

ในไทย อาทิ (๑) JICA จัดสงอาสาสมัครชาวญี่ปุนมาสอนภาษาญี่ปุนและชวยพัฒนาชุมชน จํานวน ๒๑ ราย

(๒) KOICA จัดสงอาสาสมัครชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีและสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จํานวน ๓๐ ราย (๓) Peace Corps จัดสงอาสาสมัครชาวอเมริกันเพื่อปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนและ

ศกัยภาพเยาวชน ภายใตโครงการ Teacher Collaboration and Community Service และโครงการ Youth 

in Development Project จํานวน ๕๑ ราย

 จะเห็นไดวาตลอดป ๒๕๕๗ การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับประเทศ

กําลังพัฒนาตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี เปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหไทยสามารถรักษา

ความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมระหวางประเทศ อันเปนพื้นฐาน

อันสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียนและความรวมมือระหวางประเทศที่เขมแข็งตอไป

 

พิธีตอนรับและสงมอบอาสาสมัครเกาหลี 

(Korea Overseas Volunteer: KOV) จํานวน ๑๕ ราย 

ใหแกหนวยงานไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

พิธีตอนรับและสงมอบอาสาสมัครญี่ปุน (JOCV) 

และอาสาสมัครญี่ปุนอาวุโส (SV) รวม ๗ ราย 

ใหแกหนวยงานไทย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



๑๓๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๓๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

¡ÒÃ·ÙµàªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨

 กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาความทาทายตาง ๆ 

ทีป่ระเทศไทยและโลกกาํลงัเผชิญอยูในปจจบุนั ดวยการสนับสนุนการเสรมิสรางความเขมแขง็ของการพฒันา

เศรษฐกิจไทย เชน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

การสงเสริมการสรางตราสินคา ควบคูไปกับการสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ 

เพื่อความเจริญและมั่นคงอยางยั่งยืน 

ñ. ¡ÒÃ·ÙµÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� (Science Diplomacy) 
 เปนสวนหนึ่งของการทูตเชิงเศรษฐกิจ และถือเปนหนึ่งกลไกสําคัญของการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศของไทย  ในชวงทศวรรษที่ผานมา บริบทของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเส่ือมโทรมของระบบนิเวศทั้งบนบกและในมหาสมุทร การเกิด

โรคระบาดและโรคอุบัติใหม และภัยคุกคามจากการกอการราย รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน 

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ไดสงผลใหประเด็น

ดานวิทยาศาสตร (science-based issues) อาทิ การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

º··Õ่
ö



๑๓๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
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และสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการนํ้าและระบบนิเวศนแบบยั่งยืน การพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว การผลิตที่มีคารบอนตํ่า การใชพลังงานทดแทน รวมทั้งการปองกันการจารกรรมขอมูล

และภัยคุกคามความมั่นคง เปนตน มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเวทีระหวางประเทศ 

 หากพิจารณาบริบทภายในประเทศไทยเอง การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของไทย โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

ไดกําหนดใหมกีารนาํวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม มาใชเปนเครือ่งมอืในการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิ

สูความยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการบนฐานของความคิดสรางสรรค ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศ

จึงไดดําเนินการการทูตเชิงวิทยาศาสตรโดยมีเปาหมายหลักคือ เพื่อใชวิทยาศาสตรสงเสริมความสัมพันธ

และความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับนานาชาติ และอาศัยความรวมมือ

ทางวิทยาศาสตรแกปญหาทางการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับนานาประเทศ 

และเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยผานกลไก

ความรวมมือทางวิทยาศาสตรทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 แนวทางในการดาํเนนิการสงเสรมิการทตูดานวทิยาศาสตรของกระทรวงการตางประเทศประกอบ

ดวย ๓ แนวทางหลัก ไดแก 

 (๑) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 

 (๓) การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและการนําผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไป

ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย 

 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการทูตวิทยาศาสตรรวมกับหนวยงานและ

ภาคสวนตาง ๆ ของไทย เพื่อขยายความรวมมือกับมิตรประเทศ โดยไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร

การทูตวิทยาศาสตรเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ซึ่งไดมีการระดมสมองในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมนํารอง ๖ กลุม ไดแก (๑) เกษตรและ

อาหาร (๒) เทคโนโลยีการแพทยและชีววิทยาศาสตร (๓) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔) โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคการผลิต (๕) เศรษฐกิจดิจิตอล (๖) กลุมการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต
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ò. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤ŒÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§ä·Â¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È
 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดดาํเนนิการเพือ่สงเสรมิการรกัษาตลาดและขยายชองทาง

การคาการลงทุนกับประเทศตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการคาชายแดน โดยไดจัดกิจกรรม อาทิ

 ๒.๑ สหภาพยุโรป กระทรวงการตางประเทศรวมสนับสนุนการลงทนุของภาคธุรกิจไทยในยโุรป 

รวมทัง้ความรวมมอืเพือ่การวจิยัและพฒันาผานชองทางตาง ๆ  อาท ิการจัดสมัมนาในหวัขอ “โอกาสการลงทนุ

ของไทยใน EU” โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส และคณะผูแทนไทยประจําสหภาพยุโรป รวมกับ

กรมยุโรป โดยการสนับสนุนของสมาคมการคาไทย-ยูโรเปยน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ

นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ กลาวเปดงานและมอบนโยบาย 

รวมกับ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ซาย) 

นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดําเนินการเสวนาหัวขอ“ภาพรวมและทิศทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของโลกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการตางประเทศ” 

โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต 

ดร. สุวิทย เมษินทรีย ผอ.สถาบัน Sasin Institute for Global Affairs นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 

ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกุล ผอ.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

และ ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ รองเลขาธิการ สวทน. รวมเสวนา (ขวา)

ม.ร.ว. พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ในขณะน้ัน) 

นายนพปฎล คุณวิบูลย เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส/หัวหนาคณะผูแทนไทยประจําสหภาพยุโรป 

นายศรัณย เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป และนาย Nikolaos Vamvounakis เอกอัครราชทูตกรีซประจําประเทศไทย 

ในฐานะที่กรีซดํารงตําแหนงประธานคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗)

รวมทั้งเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก EU รวมเปดการสัมมนาในหัวขอ

“โอกาสการลงทุนของไทยใน EU” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
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 ๒.๒ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงการตางประเทศ โดยความรวมมือกับ

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําประเทศไทย และหอการคาเยอรมัน-ไทย ไดจัดการเสวนาในหัวขอ 

“โอกาสดานการลงทุนในเยอรมนีและในไทย” เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่กระทรวงการตางประเทศ 

โดยมีผูเขารวมการเสวนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเยอรมนี ประมาณ ๑๐๐ คน 

 การเสวนามวีตัถปุระสงคเพือ่แลกเปลีย่นขอมลูเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจและการลงทนุในเยอรมนี

สําหรับนักลงทุนไทย และสงเสริมความเชื่อมั่นของนักธุรกิจเยอรมันตอการลงทุนในไทย รวมทั้งยังเปน

การดําเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยดานการลงทุนดวย ในโอกาสนี้ฝายเยอรมนีไดยืนยันวาจะ

รวมมือกับไทยอยางตอเนื่องและไมหยุดชะงัก โดยแยกประเด็นทางการเมืองออกจากความรวมมือทวิภาคี 

รวมทั้งประสงคจะสานตอความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย 

 ๒.๓ สาธารณรัฐฝรั่งเศส กรมยุโรปรวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย 

ไดจัดงานเสวนา “โอกาสทางธุรกิจไทยในฝรั่งเศส” เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอ

ลูทางการประกอบธุรกจิและลงทนุในฝรัง่เศสใหแกนักธุรกิจและผูประกอบการไทย และสงเสริมใหนักธุรกจิไทย

ออกไปขยายตลาดในตางประเทศ โดยมีภาคเอกชนสนใจเขารวมงานจากหลายสาขา อาทิ อัญมณีและ

เครือ่งประดับ เสือ้ผาและสิง่ทอ บรรจภุณัฑ เวชภณัฑ ยานยนต เฟอรนิเจอรและของใชในบาน ธรุกจิคมนาคม

และขนสง ธุรกิจไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา และการธนาคาร

การเสวนาในหัวขอ “โอกาสดานการลงทุนในเยอรมนีและในไทย” 

(Investment Opportunities in Germany and in Thailand) 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่หองนราธิป กระทรวงการตางประเทศ



๑๓๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ó. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤àÍ¡ª¹ä·Â
 ¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È
 กระทรวงการตางประเทศไดดําเนนิงานศนูยธรุกจิสมัพนัธมาอยางตอเนือ่งเปนปที ่๒ โดยหลงัจากที่

กระทรวงการตางประเทศไดเปดตัวศูนยธุรกิจสัมพันธอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ศูนยธุรกิจสัมพันธไดสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยในตางประเทศ

ภายใตแนวคิด “ช้ีชองทาง สรางโอกาส เพื่อภาคเอกชนไทย” โดยใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา

และการลงทุนท่ีทันสมัยและทันตอสถานการณโลกอยางตอเนื่อง ตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรม

ทางธุรกิจในตางประเทศท้ังทางเว็บไซต ThaiBiz.net และสื่อหนังสือพิมพเศรษฐกิจช้ันนําของไทย รวมท้ัง

ไดจดักจิกรรมสงเสรมิความรวมมอืและเครอืขายระหวางภาคเอกชนไทยกับตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

ที่เปนตลาดใหมและประเทศที่มีศักยภาพสําหรับเอกชนไทย 

 ในป ๒๕๕๗ ศูนยธุรกิจสัมพันธไดรวมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของ

ไทย ขยายเครือขายเว็บไซตลูกขาย “ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในตางประเทศ” (Business Information 

Center) ครอบคลุมเพิ่มเติมอีก ๕ ประเทศ ไดแก เมียนมา (www.thaibizmyanmar.com) บาหเรน 

(www.thaibizbahrain.com) ออสเตรเลีย (www.thaibizaustralia.com) ศรีลังกา (www.thaibizsril-

anka.com) และอิสราเอล (http://www.thaibizisrael.com) เว็บไซต ThaiBiz.net จึงเปนเว็บไซตแมขาย

เช่ือมกบัฐานขอมลูของเว็บไซตศนูยขอมลูเพือ่ธรุกิจไทยในตางประเทศ (Business Information Center – BIC)

รวมแลวถึง ๓๐ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ศูนยธุรกิจสัมพันธไดจัดประชุมเจาหนาที่เว็บไซต BIC เมื่อ

เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกันและพรอมตอบสนองความตองการ

ของภาคเอกชนไดมากขึ้น   

เว็บไซตศูนยธุรกิจสัมพันธ (ThaiBiz.net) 

เปนแมขายเชื่อมโยงศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในตางประเทศทั่วโลก

โดยมีผูเขาชมเว็บไซตถึงกวา ๒๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

(ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗)



๑๓๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
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 ในขณะเดยีวกัน ศนูยธรุกจิสัมพนัธยงัเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทตู

และสถานกงสุลใหญของไทยในการนาํผูแทนภาคเอกชนไทยทีม่ศีกัยภาพเขารวมกิจกรรมทางธรุกิจในประเทศ

ที่เปนตลาดสําคัญของไทย เชน ญ่ีปุนและรัสเซีย รวมถึงไดนําผูประกอบการไทยศึกษาลูทางการคาและ

การลงทุนในตลาดใหม ไดแก เปรูและชิลี  อีกทั้งนําผูประกอบการไทยระดับทองถิ่นเขารวมงานเทศกาลไทย 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน และไดนําผูประกอบการสาขาอาหารและเครื่องดื่มไทยเขารวมงานแสดงสินคา

ฮาลาลทีร่สัเซยี ซึง่ชวยใหผูประกอบการไทยไดศกึษาชองทางการคา ศกึษารสนิยมผูบรโิภค เพือ่ประชาสมัพนัธ

และนําเสนอสินคาใหตรงกับความตองการที่แตกตางกันไปในแตละประเทศดวย

ศูนยธุรกิจสัมพันธนําภาคเอกชนไทยเขารวมกิจกรรมจับคูทางธุรกิจกับภาคเอกชนเปรู 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาลูทางการคาและการลงทุนที่สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

สัมมนาเจาหนาที่ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในตางประเทศ (Business Information Center -- BIC)

จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ



๑๓๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๓๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§
ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒ

ñ. ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÒÃÎÑ¨Â�¢Í§ªÒÇä·ÂÁØÊÅÔÁ
 กระทรวงการตางประเทศใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบพิธีฮัจย

ชาวไทย ทีส่วนใหญมภีมูลิาํเนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ซึง่ชวยสรางความเชือ่มัน่ระหวางภาครฐักับประชาชน

ในพื้นที่ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทในการสนับสนุนกิจการฮัจย

โดย (๑) การแตงต้ังกงสุลฝายกิจการฮัจยในซาอุดีอาระเบีย (๒) การอํานวยความสะดวกในการออก

หนังสือเดินทางฮัจยในจังหวัดชายแดนภาคใต (๓) การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาคณะผูแทนฮัจยไทย (อะมีรุลฮัจย) (๔) การจัดสงเจาหนาที่

กระทรวงการตางประเทศเดินทางไปประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบพิธีฮัจยชาวไทย

ในชวงเทศกาลฮัจยที่เมืองเมกกะหและเมืองมะดีนะห ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในชวงเดือนกันยายน – 

ตุลาคม ๒๕๕๗

º··Õ่
÷
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ò. ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·ÂÁØÊÅÔÁã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È 
 นักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยูในตางประเทศมีจํานวนกวา ๗,๕๐๐ คน สวนใหญเปนนักศึกษา

จากจงัหวดัชายแดนภาคใตทีเ่ดนิทางไปศกึษาวิชาดานศาสนาอิสลามหรอืวชิาทีเ่ก่ียวของกับศาสนา โดยเฉพาะ

ในประเทศอียปิต อนิโดนเีซยี และปากสีถาน โดยทีเ่หลอืกระจายอยูในประเทศในภมูภิาคตะวนัออกกลางและ

แอฟริกาเหนือ 

 กระทรวงการตางประเทศดําเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม

ตามยทุธศาสตรการสนบัสนนุการศกึษาของนักศกึษาไทยมสุลมิในตางประเทศ เพือ่ดแูลสวสัดภิาพและพฒันา

ศักยภาพของนักศึกษา เสริมสรางความใกลชิดระหวางนักศึกษากับหนวยงานภาครัฐ และใหนักศึกษามี

ความเขาใจและมั่นใจในการทํางานของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาในระดับ

ทวิภาคี โดยเฉพาะในประเทศมุสลิมสายกลาง ซ่ึงเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหนักศึกษาไทยมุสลิม

ในพื้นที่สามารถศึกษาตอในตางประเทศ ท้ังนี้ กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรทุนการศึกษาใหกับ

นายฐานิศร ณ สงขลา กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห  

พรอมขาราชการและเจาหนาที่สถานกงสุลใหญฯ 

ไดใหการตอนรับนายอาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

ในโอกาสที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอํานวยความสะดวกชาวไทย

ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยที่เมืองมักกะห 

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เขาเยี่ยมคารวะนายอาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

เพื่อมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของจุฬาราชมนตรีในฐานะหัวหนาคณะผูแทนฮัจยทางการของไทย (อะมีรุลฮัจย) 

จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ซึ่งในเทศกาลฮัจยป ๒๕๕๗ 

จุฬาราชมนตรีเปนผูนําผูประกอบพิธีฮัจยชาวไทย จํานวน ๑๐,๔๐๐ คน

 เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
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นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใตไปศึกษาตอในตางประเทศมาตั้งแตป ๒๕๕๑ โดยเปดกวาง

ใหนักศึกษาไทยไดศึกษาในวิชาสามัญที่หลากหลาย อาทิ ภาษาศาสตร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร และยังคง

สนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศยังไดสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหแกคณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย เพือ่ดาํเนินโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาทีไ่ดรบัทนุการศกึษา

จากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต จํานวน ๘๐ คน ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาที่มีภูมิลําเนา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ระหวางวนัที ่๑๐ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทีศู่นยฝกอบรมขาราชการกรงุเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเดินทางไปยังประเทศอียิปต

 นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณใหกับสถานเอกอัครราชทูตและ

สถานกงสุลใหญเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ กวา ๕๕ โครงการ อาทิ การนําคณะแพทยและจิตแพทยไป

ตรวจสุขภาพนักเรียนที่กรุงไคโร กรุงคารทูม และกรุงจาการตา การเชิญคณะรอง Grand Imam ของอียิปต

และผูบรหิารมหาวิทยาลัยอลั อซัฮัร เยอืนจงัหวดัชายแดนภาคใต เพือ่สานตอโครงการจัดตัง้ศนูยภาษาอาหรบั

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต รวมถงึการนาํคณะหนวยงานภาครัฐ อาท ิกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงสาธารณสขุ 

และสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน ไปเยีย่มนักศกึษาเพือ่ดสูภาพความเปนอยู ตลอดจนชวยแกไข

ปญหาการเทียบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในปากีสถาน 

 กระทรวงการตางประเทศ โดยกลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศ ไดจัดโครงการเยือน

ปากสีถานเพือ่เยีย่มนกัศกึษาไทยมุสลิม ทีโ่รงเรียนสอนศาสนา (มาดราซา) เมืองราวลับนิด ีใกลกรงุอิสลามาบดั 

และเมืองไรวินด ใกลเมืองละฮอร รวมทั้งที่ International Islamic University กรุงอิสลามาบัด ระหวาง

วนัที ่๒๙ กันยายน – ๓ ตลุาคม ๒๕๕๗ โดยมนีายศภุร พลมณ ีเอกอคัรราชทตูประจาํกระทรวง เปนหวัหนาคณะ

ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

และสํานักขาวกรองแหงชาติ) เพื่อไดรับทราบถึงสภาพการศึกษาและชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาไทย

ในปากีสถาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและใหคําแนะนําที่เกี่ยวของ

ó. ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹¾×้¹·Õ่
 กระทรวงการตางประเทศนําคณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเดินทางลงพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพบหารือกับเจาหนาที่จากหนวยงานในพื้นที่ 

อาทิ แมทัพภาค ๔ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
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(ศอ.บต.) รวมทั้งไดเยี่ยมชมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อใหเขาใจถึงสภาพปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตที่แทจริงและนําขอมูลไปใชประกอบ

การช้ีแจงในเวทีระหวางประเทศไดอยางถูกตอง ตลอดจนเพ่ือสรางความคุนเคยกับบุคลากรในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต และรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตจากหนวยงานผูปฏิบัติและ

ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเปนการสรางเครือขายกับหนวยงานในพื้นท่ีในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

การบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ภาค ๔ สวนหนา ซึ่งเปนเจาภาพหลักในการกํากับดูแลการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งดาน

ความมั่นคงและการพัฒน

ô. ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÁØÊÅÔÁáÅÐÍ§¤�¡ÒÃ
 ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÍÔÊÅÒÁ (Organization of Islamic Cooperation ËÃ×Í OIC)
 กระทรวงการตางประเทศไดเสริมสรางปฏิสัมพันธและความรวมมือกับประเทศในโลกมุสลิม 

เพื่อใหมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และแนวทางการแกไขปญหา

และการเสริมสรางสันติสุขของรัฐบาลไทย อีกทั้งไดเสริมสรางความรวมมือกับองคการความรวมมืออิสลาม 

เพื่อใหมีความเขาใจและใหการสนับสนุนการดําเนินการของไทยดวย 

 กระทรวงการตางประเทศไดสงผูแทนเขารวมการประชุมในกรอบตาง ๆ  ของ OIC อยางตอเนื่อง 

ในฐานะผูสังเกตการณของ OIC เชน (๑) เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก  

ไดเขารวมการประชุม OIC Annual Coordination Meeting of Foreign Ministers เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๕๗ ที่สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา (๒) เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

ในฐานะผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะเขารวมการประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศองคการความรวมมืออิสลาม ครั้งที่ ๔๑ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เมืองเจดดาห

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  ทั้งนี้ การดําเนินการตาง ๆ เปนผลใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC 

ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ มิไดออกขอมติเฉพาะเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งยังสะทอนขอเท็จจริงและ

เจตนารมณของรัฐบาลไทยในการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย 



๑๔๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

õ. ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¼ÙŒ¹ํÒ·Ò§ÈÒÊ¹Ò 
 Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤³Ð·ÙµÒ¹Ø·Ùµ
 กระทรวงการตางประเทศไดเชิญ Prof. Dr.  Abbas Abdellah Abbas Shoman รองผูนําสูงสุด

ทางศาสนาอิสลามของอียิปต รวมทั้งผูบริหารจากมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ซึ่งมีนักศึกษาไทยมุสลิมประมาณ 

๒,๕๐๐ คน ศึกษาอยู และส่ือมวลชนอียิปต เดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการตางประเทศ 

ระหวางวนัที ่๒๐ – ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๗ โดยไดนําคณะฯ พรอมดวยผูแทนสถานเอกอัครราชทตูอยีปิตประจาํ

ประเทศไทยเดนิทางเยอืนจงัหวดัสงขลา นราธวิาส ปตตาน ีและยะลา โดยไดรวมกจิกรรมทางศาสนาและพบปะ

หารือกับชุมชนไทยมุสลิม คณะกรรมการมุสลิมจังหวัดและศิษยเกามหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร รวมถึงไดประชุม

รวมกับหนวยงานดานการศกึษาของจงัหวดัชายแดนภาคใต ตลอดจนการเยีย่มคารวะจฬุาราชมนตร ีในโอกาสนี้

คณะฯ และหนวยงานของไทยไดหารือในหลายประเด็น อาทิ แนวทางความรวมมือการจัดตั้งสถาบันภาษา

อาหรับในประเทศไทย การเทียบวุฒิการศึกษากับมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร รวมท้ังการใหและการขอรับ

ทุนการศึกษา  

                        

 การนาํคณะรองผูนาํสูงสุดทางศาสนาอสิลามของอยีปิตและคณะผูบรหิารมหาวิทยาลยัอลั อซัฮรั

เยอืนไทย มวีตัถปุระสงคหลักในการสานตอการจัดตัง้สถาบนัภาษาอาหรบัในจังหวดัชายแดนภาคใตใหรองรบั

หลกัสตูรและชัน้เรยีนภาษาทีม่ใีนอยีปิต รวมทัง้มหีลกัเกณฑวดัผลทีไ่ดมาตรฐาน เพือ่เตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาตอที่อียิปต และชวยขยายโอกาสในการศึกษาสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เปนประโยชน 

เพือ่ใหมีบุคลากรชาวไทยมสุลิมทีม่คีณุภาพในการกลบัมาประกอบอาชพีใหเปนประโยชนแกครอบครวั ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติตอไป 

รองผูนําสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปตและคณะ 

ระหวางการเยือนกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา 

และจังหวัดสงขลา ยะลา ปตตานีและนราธิวาส



๑๔๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 การเยือนดังกลาวยังชวยเผยแพรแนวความคิดมุสลิมสายกลางและความคิดแบบอิสลาม

ที่ต อตานความรุนแรงและการแบงแยกใหแกชุมชนไทยมุสลิม อีกทั้งยังชวยกระชับความสัมพันธ

และความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร กับหนวยราชการไทยที่เก่ียวของในการบูรณาการ

ความรวมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนชวยสงเสริมการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม

ตามยุทธศาสตรการสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศที่ตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ใหบังเกิดผล

ที่เปนรูปธรรม

 นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดใหการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ จํานวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท แกมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทยในการจัดงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Dinner) 

แกคณะทตูานทุตูประเทศมสุลมิในประเทศไทยเมือ่วันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเปนการกระชบัความสมัพนัธ 

และแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของรัฐบาลตอกิจการมุสลิม โดยมีนายมานพชัย วงศภักดี อธิบดีกรม

เอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา เปนผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานเปด

งานเลี้ยงดังกลาว



๑๔๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๔๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡§ÊØÅáÅÐ¡ÒÃ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¤¹ä·Âã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È

ñ. ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÅÐ´ÙáÅ¤¹ä·Âã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
 ปจจุบันมีคนไทยพํานักอยูในตางประเทศประมาณ ๒.๕ ลานคน และมีแรงงานไทยเดินทาง

ไปทํางานในประเทศตาง ๆ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ คน ภารกิจสําคัญของกระทรวง

การตางประเทศ คือ การใหความคุมครองและดูแลคนไทยที่ประสบปญหาตกทุกขไดยากในตางประเทศ 

ซึง่สวนใหญอาจตกเปนผูเสียหายจากขบวนการคามนษุย เชน การคาประเวณ ีลกูเรอืประมงไทย และแรงงานไทย

ซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางและไมทราบถึงสิทธิทางกฎหมายของตน 

º··Õ่
ø



๑๔๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ในชวง ๕ ปที่ผานมา มีคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศโดยเฉลี่ยประมาณ ๔,๐๐๐ คนตอป  

อยางไรกด็ ีนบัต้ังแตป ๒๕๕๔ ทีก่ระทรวงการตางประเทศไดรเิร่ิมดําเนนิโครงการเชงิรกุตามนโยบายการทูตเพือ่

ประชาชน โดยการจดักจิกรรมรวมกนัระหวางภาครฐั องคกรเอกชน องคกรอิสระ และสถาบนัการศกึษาตาง ๆ

ในประเทศไทย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศอยางถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง เชน ภัยจากขบวนการอาชญากรรมขามชาติ ปญหา

ยาเสพติด การคามนุษย การกระทําผิดกฏหมายในตางประเทศ ฯลฯ ตลอดจนสงเสริมและขยายเครือขาย

ความรวมมอื ภาคประชาชนในพืน้ท่ี รวมกับสถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสลุใหญของไทย ทาํใหผลสัมฤทธิ์

ในการแกไขปญหาเปนไปในทศิทางทีด่ขึีน้ โดยเฉพาะการสรางความตระหนักและองคความรูทีจํ่าเปนในชมุชน 

 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศประกอบดวย 

(๑) กรณีการชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทย การดูแลนักโทษและผูตองขังสัญชาติไทย นักเรียน/นักศึกษา

ที่ประสบปญหา จํานวน ๑,๖๓๑ คน (๒) แรงงานที่ไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง ลูกเรือประมง

ตกทุกขไดยากหรือถูกจับกุมในนานนํ้าตางประเทศ สตรีถูกลอลวงไปคาประเวณี การจัดการศพคนไทย

ทีเ่สยีชวีติในตางประเทศ การตดิตามสทิธิประโยชนพึงได การติดตามหาญาต ิตลอดจนการอํานวยความสะดวก

ในการตอใบอนุญาตขับขี่รถยนตของแรงงานไทยในตางประเทศ  จํานวน ๔๖๕ คน รวมทั้งสิ้น  ๒,๐๙๖ คน 

 นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดติดตามสถานการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดข้ึน

ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางใกลชิด เพื่อประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน 

และความเปนอยูของคนไทยในตางประเทศ ตลอดจนประสานงานกบัสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ

ของไทยในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมแผนอพยพ และใหความชวยเหลือที่จําเปนในเบื้องตน ซึ่งในป ๒๕๕๗ 

กระทรวงการตางประเทศไดชวยเหลือคนไทยในสถานการณตาง ๆ ดังนี้

กระทรวงการตางประเทศรวมกับ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 

รวมกันลงพื้นที่ ณ เกาะอําบน ประเทศอินโดนีเซีย 

ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ 

และไดใหความชวยเหลือลูกเรือประมงไทย 

ซึ่งถูกลอลวงใหเดินทางไปทํางานบนเรือประมง 

ที่เกาะอําบนและบริเวณใกลเคียง จํานวน ๒๘ คน กลับประเทศไทย



๑๔๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 รัฐอิสราเอล ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

ไดใหความชวยเหลือในการเคลื่อนยายแรงงานไทย จํานวน ๑๑๒ คน ซึ่งประสบปญหาจากสถานการณ

ความไมสงบบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฉนวนกาซาไปยังพื้นที่ปลอดภัย 

 รัฐลิเบีย ในชวงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ อพยพคนไทย จํานวน ๑,๑๘๖ คน 

(แรงงานไทย ๑,๑๖๕ คน สตรีและเด็ก ๑๐ คน และนักศึกษา ๑๑ คน) กลับประเทศ เนื่องจากสถานการณ

ความไมสงบทางการเมือง

 กระทรวงการตางประเทศไดขับเคลื่อนนโยบายการทูตเพื่อประชาชนอยางตอเน่ือง โดยให

ความสาํคญัตอการดแูลผลประโยชนของคนไทย ตลอดจนเสรมิสรางบทบาทและความเขมแขง็ของชมุชนไทย

ในตางประเทศ นอกจากนี้ ยังไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางองคความรู ภูมิคุมกัน และการเตรียม

ความพรอมใหคนไทยกอนจะเดินทางไปทํางาน หรือพํานักอยูในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน

และระงับปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดจากตนทาง อาทิ การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด 

การอพยพโยกยายถิ่นฐานของประชาชน ปญหาสัญชาติ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมเชิงรุก

ดานตางๆ ดังนี้ 

กระทรวงการตางประเทศจัดเตรียมสถานที่พักที่ปลอดภัย

ใหกับคนไทยจากประเทศลิเบีย

คณะผูแทนกระทรวงการตางประเทศรวมกับกระทรวงแรงงานและคณะแพทย เดินทางไปยังสาธารณรัฐตูนิเซีย

 เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงานชวยเหลือคนไทยในลิเบีย ณ กรุงตูนิส ประเทศตูนิเซีย 

และสงกลับแรงงานไทยจากทาอากาศยาน Tunis–Carthage ประเทศตูนิเซีย จํานวน ๑,๑๘๖ คน



๑๔๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๑ ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ โดยการจัดบรรยายใหความรู

ตามสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และภูมิภาคตาง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับคนไทย/แรงงานไทย

กอนเดินทางไปตางประเทศ โดยเนนกลุ มเสี่ยงในจังหวัดที่มีคนไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศ

เปนจํานวนมาก ตลอดจนใหขอมูลความรู เพื่อใหสามารถเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได

ซึ่งถือเปนนโยบายหลักในการรับมือและปองกันปญหาการถูกหลอกลวง อาทิ (๑) โครงการเตรียมตัว

ไปตางประเทศอยางปลอดภัยของนักศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน (๒) โครงการเสริมสราง

ทักษะแรงงานอีสานกอนการยายถิ่นไปทํางานตางประเทศ คร้ังที่ ๑ – ๒ รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๓) โครงการเสรมิสรางทกัษะของแรงงานภาคเหนือกอนการยายถิน่ไปทาํงานตางประเทศ รวมกับมหาวิทยาลยั

แมฟาหลวง (๔) โครงการเวทสัีญจร กอนตัดสนิใจเดนิทางไปตางประเทศ ครัง้ที ่๑ – ๓ รวมกับมลูนิธกิระจกเงา 

(๕) โครงการเวทีสาธารณะสานฝนนักศึกษาไทยไป Work and Travel อยางไรไมใหถูกหลอก รวมกับภาคี

ตอตานการคาเด็กและสตรี (๖) โครงการเสริมสรางความรูสําหรับแรงงานไทยกอนตัดสินใจไปทํางาน

ตางประเทศ รวมกับภาคีตอตานการคาเด็กและสตรี 

 ๑.๒ รวมมือและบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ เพ่ือคุมครองคนไทยในตางประเทศ
โดยการสรางพันธมิตรกับหนวยงานตาง ๆ เชน  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา และองคกรอิสระ ฯลฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล จัดทํายุทธศาสตร

การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและจัดตั้งเครือขายปองกันการตกเปนผูเสียหายจากการคาแรงงาน/

คามนุษย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในประเด็นเหลานี้ อาทิ โครงการเสริมสรางความรู

สําหรับแรงงานภาคบริการไทยกอนตัดสินใจไปทํางานตางประเทศ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

กรมการกงสุลไดเขารวมลงนามในบันทึกความรวมมือการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศผานทางเว็บไซต 

www.yingthai.net รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว) สํานักงานอัยการสูงสุด กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมสุขภาพจิต สํานักงาน

ตรวจคนเขาเมือง บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มชองทางในการชวยเหลือหญิงไทย

ในตางประเทศ และบูรณาการภารกิจระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๑.๓ การประชาสัมพันธเตือนภัย ไดแก เว็บไซตเตือนภัย และ Social Network 
และเผยแพรขอความรณรงคผานวัสดุ/ส่ิงของตาง ๆ เชน คูมือ แผนที่ พัด แบนเนอร ถุงผา และปากกา

เพื่อประชาสัมพันธชองทางการใหความคุมครองคนไทยไมใหถูกหลอก ลอลวง และตกเปนผูเสียหาย

ในขบวนการคามนุษย คาประเวณี ซึ่งอาจลุกลามไปสูขบวนการขนยาเสพติดขามชาติและกระบวนการ

ที่ผิดกฎหมายดานอื่น ๆ



๑๔๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 ๑.๔ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนไทยในตางประเทศ: สถานเอกอัครราชทูต 

(สอท.) และสถานกงสุลใหญ (สกญ.) ของไทยในตางประเทศ
 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือขายของชุมชนไทยเพื่อความรวมมือในการชวยเหลือ

และใหคาํแนะนําแกผูประสบปญหาตกทกุขไดยาก โดยรวมมอืกบั สอท. ณ กรงุเบิรน สอท. ณ บนัดารเสรเีบกาวนั

และ สกญ. ณ นครนิวยอรก 

 - โครงการฝกอบรมใหความรูทางกฎหมายและคําปรึกษาดานสุขภาพจิต รวมทั้งใหบริการ

ตรวจสขุภาพแกคนไทยในตางประเทศ โดยดาํเนินการรวมกับ สอท. ณ กรงุเฮลซิงกิ สอท. ณ กรงุมอสโก สอท. 

ณ กรุงเบอรลิน สอท. ณ กรุงเบริน สอท. ณ กรงุโคเปนเฮเกน สอท. ณ กรุงออสโล สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส

และ สนง. การคาและเศรษฐกิจไทย ไทเป

 - โครงการวาจางทีป่รกึษากฎหมาย เพือ่ใหความชวยเหลอืและขอแนะนําดานกฎหมายแกแรงงาน

และชุมชนไทยในประเทศตางๆ โดยปฏิบัติงานรวมกับ สอท. ณ กรุงอัมมาน สอท. ณ กรุงพนมเปญ สกญ. 

ณ นครโฮจิมินห 

 - โครงการสนบัสนนุกจิกรรมเสรมิสรางความรูเก่ียวกับภาษาทองถิน่และเผยแพรขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย โดยดําเนินงานรวมกับ สอท. ณ กรุงเบอรลิน สอท. ณ กรุงเบิรน สอท. ณ กรุงโตเกียว สกญ. 

ณ นครซิดนีย และ สกญ. ณ เมืองฮองกง  

 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององคกร NGOs ในตางประเทศ ที่มีบทบาทในการชวยเหลือ

คนไทย อาท ิสมาคมคนไทยในประเทศตางๆ เชน สวเีดน แคนาดา และฟนแลนด รวมทัง้สนบัสนนุการดาํเนนิงาน

ขององคกร HEIP Asian Women’s Shelter ซึ่งมีบทบาทในการชวยเหลือสตรีในประเทศญี่ปุน 

ò. ¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่¡§ÊØÅ·Ñ่ÇâÅ¡
 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลกประจําป ๒๕๕๗ ระหวาง

วันที่ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภายใตหัวขอ “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแหงหนเราดูแล” เพื่อใหเจาหนาที่

ดานการกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยทั่วโลก ไดมารับฟงขอมูลที่เก่ียวของ 

ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงานดานการกงสุล เนื่องจากงานดานกงสุลเปนงานที่มี

พลวตัสงู มคีวามเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ทัง้ในแงปญหาและแนวทางการทาํงานที่เกีย่วของกบักฎระเบยีบ

และการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน นอกจากนี้ ยังเปนเวทีระดมความคิดเห็น

จากเจาหนาที่กงสุลผูปฏิบัติ เพื่อนําไปกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการปฏิบัติงานดานกงสุลของ

กระทรวงการตางประเทศ อาทิ การแกไขปญหายาเสพติดขามชาติ การปองกันและแกไขปญหาคามนุษย

ขามชาติ การจัดตั้งสายดวนเพื่อชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ และการพัฒนาระบบ

การตรวจลงตราในอนาคตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน  



๑๔๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

ó. ¡ÒÃµÃÇ¨Å§µÃÒ
 การตรวจลงตรา หรือ การออกวีซา ถือเปน “ดานแรก” ที่สําคัญในการคัดกรองบุคคลที่ประสงค

เดินทางเขามาในไทย ไมวาบุคคลนั้นจะมาทองเที่ยว เขารวมสัมมนา/นิทรรศการ ฝกงาน ทํางาน อยูกับ

ครอบครวั หรือมาพกัอาศยัระยะยาวในชวงบัน้ปลายของชวีติ ดงัน้ัน เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการตรวจลงตรา

กระทรวงการตางประเทศไดใหความสําคัญตอการสรางความสมดุลระหวางมิติการอํานวยความสะดวก

นักทองเที่ยวและมิติดานความมั่นคงของประเทศ ซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสุดของการตรวจลงตรา

 ท่ีผานมากระทรวงการตางประเทศไดอํานวยความสะดวกในหลายรูปแบบและหลายโอกาส  

เชน การใชมาตรการผอนผันยกเวนการตรวจลงตรา การกําหนดใหคนชาติตาง ๆ ขอรับการตรวจลงตรา 

ณ จุดผานแดน (Visa on Arrival: VOA) การยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราใหแกนักทองเที่ยวจีน

และจีนไทเปเปนการชั่วคราว ระหวางวันท่ี ๙ สิงหาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกแกนักธุรกิจ “MICE” (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) ที่เขามา

สมัมนา/ติดตอธุรกจิในไทย เปนตน และในระยะยาวกระทรวงการตางประเทศมนีโยบายทีจ่ะดาํเนินโครงการ

พัฒนาระบบการตรวจลงตรา เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและตรวจสอบได ไดแก (๑) โครงการ Visa 

Application Outsourcing (VAO) หรือการแตงตั้งผูแทนรับคํารองในตางประเทศ ซึ่งปจจุบันไดนํารอง

ไปแลวที่อินเดีย (กรุงนิวเดลี นครมุมไบ และเมืองเจนไน) และที่บังกลาเทศ (กรุงธากา) (๒)  โครงการ Visa 

Data Centre หรอืการจดัตัง้ศนูยขอมลูการตรวจลงตราของไทย ซึง่จะเช่ือมและบูรณาการฐานขอมลูการตรวจ

ลงตราทั้งหมดใหเปนฐานเดียวเปนครั้งแรก รวมถึงขอมูล blacklist และ watch list ซึ่งในอนาคต สามารถ

นําขอมูลทั้งหมดนี้ไปใชวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการตางประเทศของไทยตอไปดวย และ (๓) โครงการ 

E-Visa หรอื อเิล็กทรอนกิสวีซา ทีผู่รองสามารถยืน่ขอรับการตรวจลงตราและชาํระคาธรรมเนียมแบบ online

 

การประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลกประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ภายใตหัวขอ “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแหงหนเราดูแล”



๑๔๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ô. ¡ÒÃ Ñ́̈ ·ÒํºÑµÃ»ÃÐ¨ํÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Â·ÕÁ่Õ¶Ô¹่¾Òํ¹Ñ¡ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
 คนไทยที่มีถิ่นพํานักในตางประเทศซึ่งไมมีโอกาสไดเดินทางกลับประเทศไทยเปนเวลานาน 

ทําใหบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ สงผลใหไมสามารถดําเนินธุรกรรมท่ีประเทศไทย อีกทั้งมีคนไทย

บางกลุมที่ไมมีแมกระทั่งเอกสารสําคัญประจําตัวที่ทางราชการไทยออกให สงผลใหไมสามารถอยูใน

ตางประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งทําใหขาดสิทธิการเขาถึงบริการพื้นฐานของประเทศนั้น ๆ 

เชน บริการสาธารณสุข บริการทางการเงิน การไดรับการศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชนอื่น ๆ  ที่ทางการทองถิ่น

จัดใหแกบุคคลตางดาว เปนตน

 กระทรวงการตางประเทศจึงไดรวมกบักระทรวงมหาดไทยขยายบรกิารจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชน

ใหกับคนไทยทีมี่ถิน่พาํนกัในตางประเทศเปนปที ่๓ โดยป ๒๕๕๗ ไดเปดใหบรกิารจัดทาํบตัรประจําตวัประชาชน

ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเพิ่มอีก ๒๔ แหง จาก ๒ ปแรกที่เปดใหบริการไปแลว ๒๒ แหง 

ทําใหจนถึงปจจุบัน คนไทยในตางประเทศสามารถขอรับบริการทําบัตรประจําตัวประชาชนในตางประเทศ

ไดรวม ๔๖ แหง โดยในป ๒๕๕๗ มีผูไดรับบริการมากกวา ๑๕,๖๐๐ ราย (รวมทั้งสิ้นตั้งแตเริ่มโครงการฯ 

มีจํานวนมากกวา ๒๘,๐๐๐ ราย)

 ปจจุบัน ผูที่สามารถขอทําบัตรประจําตัวประชาชนในตางประเทศไดจะตองมีถิ่นพํานักใน

ประเทศนั้น ๆ และเคยมีบัตรเดิมอยู กอนแลว ดังน้ัน ผู ที่สามารถยื่นขอทําบัตรประจําตัวประชาชน

ในตางประเทศจะไดแก กรณีบัตรหมดอายุ ชํารุดหรือสูญหาย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนบัตร เชน ชื่อ/

นามสกุล ที่อยูตามทะเบียนบาน เปนตน

 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนเปนการดําเนินงานตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

ของกระทรวงการตางประเทศ ที่นอกจากจะตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกแกคนไทย

ในตางประเทศแลว ยังเปนประโยชนที่ภาครัฐจะไดปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหเปนปจจุบันและ

สมบรูณมากขึน้ อีกทัง้เปนการปองกนัปญหาการทจุริตงานทะเบยีนและบตัรประจําตวัประชาชนใหครอบคลมุ

และสามารถตรวจสอบได



๑๔๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. สอท. ณ กรุงเบอรลิน 

๒. สอท. ณ สิงคโปร 

๓. สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส

๔. สกญ. ณ นครนิวยอรก 

๕. สกญ. ณ นครซิดนีย 

๖. สนง.การคาและเศรษฐกิจไทย  

    ไทเป

๑. สอท. ณ กรุงวอชิงตัน 

 ๒. สกญ. ณ นครชิคาโก

 ๓. สกญ. ณ นครแฟรงกเฟรต

 ๔. สอท. ณ กรุงลอนดอน

 ๕. สอท. ณ กรุงเฮก

 ๖. สอท. ณ กรุงโรม

 ๗. สอท. ณ กรุงปารีส

 ๘. สอท. ณ กรุงเบิรน

 ๙. สอท. ณ กรุงบรัสเซลส

 ๑๐. สอท. ณ กรุงเวียนนา

 ๑๑. สอท. ณ กรุงสตอกโฮลม

 ๑๒. สอท. ณ กรุงออสโล

 ๑๓. สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

๑๔. สอท. ณ กรุงแคนเบอรรา

๑๕. สอท. ณ กรุงริยาด 

      (กันยายน ๒๕๕๗)

๑๖. สกญ. ณ เมืองเจดดาห 

      (กันยายน ๒๕๕๗)

๑. สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร

๒. สอท. ณ กรุงปกกิ่ง

๓. สกญ. ณ นครเฉิงตู

๔. สกญ. ณ เมืองเซี่ยเหมิน

๕. สกญ. ณ นครกวางโจว

๖. สกญ. ณ เมืองฮองกง

๗. สกญ. ณ นครคุนหมิง

๘. สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ

๙. สกญ. ณ นครซีอาน

๑๐. สกญ. ณ นครหนานหนิง

๑๑. สอท. ณ กรุงโซล

๑๒. สอท. ณ กรุงโตเกียว

๑๓. สกญ. ณ นครโอซากา

๑๔. สอท. ณ กรุงออตตาวา

๑๕. สกญ. ณ นครแวนคูเวอร

๑๖. สอท. ณ กรุงเฮลซิงกิ

๑๗. สอท. ณ กรุงพริทอเรีย

๑๘. สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน

๑๙. สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ

๒๐. สอท. ณ คูเวต

๒๑. สอท. ณ กรุงมานามา

๒๒. สอท. ณ กรุงโดฮา

๒๓. สอท. ณ กรุงอาบูดาบี

๒๔. สกญ. ณ เมืองดูไบ

สถานที่ดําเนินโครงการ 
 ๑. สอท./สกญ. ที่เปดใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนในปงบประมาณ ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๗ รวม ๔๖ แหง



๑๕๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

õ. ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ¡Ã³�àÍ¡ÊÒÃ
 กรมการกงสุลใหบริการรับรองลายมือชื่อ คําแปล และสําเนา สําหรับเอกสารของชาวไทย

และชาวตางประเทศที่จะติดตอกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนทําธุรกรรมประเภทตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศไทยและในตางประเทศ และในปจจุบันกําลังดําเนินการปรับปรุงกระบวนการรับรองนิติกรณเอกสาร

อาท ิการจางบรษิทัเอกชนปรบัปรงุระบบงานและซอฟทแวรรับรองเอกสาร รวมทัง้การปรบัปรงุคูมือการปฏบิตังิาน

รับรองเอกสารสําหรับเจาหนาที่ผู ปฏิบัติ เพื่อสรางมาตรฐานในการรับรองเอกสารใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันอยางเปนระบบ ตลอดจนการปรับปรุงระบบบัตรคิวและการใหบริการทางไปรษณีย ทั้งน้ี ในป 

๒๕๕๗ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) กรมการกงสุลและสํานักงานสัญชาติและนิติกรณชั่วคราวสวนภูมิภาค 

๓ แหง (จ.เชียงใหม จ.สงขลา และ จ.อุบลราชธานี)  ไดใหการรับรองเอกสาร ตามจํานวนเรื่องที่ขอนิติกรณ 

จํานวนทั้งสิ้น ๓๓๔,๓๒๔ ชุด

ö. ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´·ํÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
 กระทรวงการตางประเทศไดเริ่มใหบริการทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Passport: E-passport) ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ โดยออกแบบและพัฒนาหนังสือเดินทางตามขอกําหนด

ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) 

อาทิ การบันทึกขอมูลภาพใบหนาและลายนิ้วมือลงในไมโครชิพ การใชเทคโนโลยีสรางคุณสมบัติปองกัน

การปลอมแปลงในรูปเลม เพื่อใหหนังสือเดินทางไทยอิเล็กทรอนิกสเปนสากล สามารถยืนยันตัวบุคคล

ไดอยางถูกตองแมนยํา มีความนาเชื่อถือเมื่อนําไปใชงาน 

 ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศอยู ระหวางการดําเนินโครงการผลิตหนังสือเดินทาง

อิเล็กทรอนิกส ระยะที่ ๒ ซึ่งเริ่มใหบริการตั้งแต ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยหนังสือเดินทางที่ผลิตในระยะที่ ๒ 

มคุีณลกัษณะทีพ่ฒันาขึน้จากระยะที ่๑ หลายประการ เชน เพิม่คณุลกัษณะพิเศษเพือ่ปองกนัการปลอมแปลง 

ไมโครชิพสามารถจุขอมูลไดมากขึ้น คุณภาพเลมมีความคงทนมากขึ้น และมีจํานวนหนามากขึ้น เปนตน และ

กระทรวงฯ ไดสงมอบหนงัสอืเดนิทางภายใตโครงการผลติหนังสอืเดนิทางฯ ระยะที ่๒ ใหกบัประชาชนไปแลว

จํานวนทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐ เลม (สถิติ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ) 

 กระทรวงการตางประเทศไดนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการใหบริการและลดจํานวนเอกสาร

ประกอบการขอมีหนังสือเดินทาง โดยบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวใชเพียงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

เทานัน้ ทาํใหใชเวลาในการรบัคาํรองหลังจากเรยีกควิแลวเสรจ็สิน้โดยเฉลีย่ประมาณ ๑๒ นาท ีซ่ึงผูทีย่ืน่คาํรอง

ในกรงุเทพฯ สามารถรบัเลมดวยตนเองไดภายใน ๒ วันทําการ (นับถดัจากวนัทีย่ืน่คาํรอง) และเพือ่เปนการเพิม่

ทางเลอืกใหกบัประชาชน กรมการกงสลุไดรวมมอืกับบรษัิท ไปรษณยีไทย จํากัด เปดบรกิารสงหนงัสอืเดินทาง

ดวนพิเศษทางไปรษณีย (Passport Speed Post: PSP) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ โดยประชาชนจะไดรับ

หนังสือเดินทางภายใน ๓ วันทําการ (สําหรับพื  ้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)



๑๕๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มาขอรับบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ฝงตะวนัออก และจังหวัดใกลเคยีง กระทรวงการตางประเทศไดยายทีต่ัง้ของสาํนักงานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว 

บางนา จากศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา ไปยังศูนยการคาธัญญาพารค ศรีนครินทร โดยใชชื่อสํานักงานฯ 

วา “สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร” ซึ่งเปดใหบริการอยางเปนทางการตั้งแต

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

 นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เนนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ในการเขารับบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง และเปนธรรม กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินโครงการ

หนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในการจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีออกใหบริการทําหนังสือเดินทางแกประชาชนที่

อาศยัอยูในพืน้ทีท่ีไ่มไดรบัความสะดวกในการขอรบับรกิารหนังสอืเดนิทางในกรงุเทพมหานครหรอืสาํนกังาน

หนังสือเดินทางฯ ในตางจังหวัด โดยในป ๒๕๕๗ ไดจัดบริการหนังสือเดินทางสัญจรในตางจังหวัดดังนี้ 

 (๑) จังหวัดนครพนม ระหวางวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

 (๒) จังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่ ๔ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

 (๓) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

 (๔) จังหวัดนาน ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

 (๕) จังหวัดแพร ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

การแถลงขาวบริการ

สงหนังสือเดินทางดวนพิเศษทางไปรษณีย 

(Passport Speed Post: PSP) 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  

พิธีเปดสํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗



๑๕๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

 (๖) จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ ๒๙ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

 (๗) จังหวัดยะลา (อําเภอเบตง) ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 (๘) จังหวัดนราธิวาส ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 (๙) จังหวัดประจวบคีรีขันธ (อําเภอหัวหิน) ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

 เพื่อขยายการใหบริการแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการตางประเทศไดเปด

ใหบริการทําหนังสือเดินทางในวันเสาร ตั้งแตวันเสารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

(ยกเวนวันเสารที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘) เพื่อเปนของขวัญปใหม ๒๕๕๘ ใหแกประชาชนที่ (๑) กรมการกงสุล 

(๒) สาํนกังานหนงัสือเดินทางฯ ในกรงุเทพมหานคร ยกเวน สาํนักงานฯ ศนูยราชการ (อาคารบ)ี และสาํนักงาน

หนังสือเดินทางประจําศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ กระทรวงแรงงาน และ (๓) สํานักงานหนังสือ

เดินทางฯ ในตางจังหวัด จํานวน ๑๔ แหง ดังนี้

 ภาคเหนือ : เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี ขอนแกน อุบลราชธานี และนครราชสีมา 

 ภาคตะวันออก : จันทบุรี และเมืองพัทยา 

 ภาคใต : สุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลา และยะลา

 นอกจากการใหบริการทําหนังสือเดินทางในประเทศไทยแลว กระทรวงการตางประเทศยังได

ใหการสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในการใหบริการทําหนังสือเดินทางแกชาวไทย รวมถึง

จัดหนวยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปยังเมืองตาง ๆ ดวย  

÷. ¡ÒÃ Ñ̈´àÅ×Í¡µÑ้§ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¼Ù Œá·¹ÃÒÉ®ÃáÅÐÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ
 ¹Í¡ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ

หนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย บริษัท การบินไทย จํากัด ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร รวม ๒ ครั้ง ไดแก (๑) จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ 

มกราคม ๒๕๕๗ โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ๙๒ แหงใน ๖๗ ประเทศ จํานวนผูมาใชสิทธิ

เลือกต้ัง ๓๗,๗๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๖ จากผูลงทะเบียนขอใชสิทธิฯ ๑๔๓,๘๐๗ คน (๒) จัดเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยสถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสุลใหญรวม ๙๒ แหงใน  ๖๗ ประเทศ จํานวนผูมาใชสิทธิ ๒๖,๘๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๘ 

จากผูลงทะเบียนขอใชสิทธิฯ ๑๔๕,๗๖๐ คน 



๑๕๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

 กระทรวงการตางประเทศไดนําเทคโนโลยี เชน การต้ังกลุม LINE การอัพเดทขอมูลผาน 

Facebook เขามาชวยในการปฏบิตังิานเลอืกตัง้นอกราชอาณาจักร ไดแก การถามตอบปญหาทีเ่กิดขึน้ระหวาง

จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบ real time โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ในทุก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ สามารถเขามาซักถามแนวทางขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตลอดจน

กฎระเบียบตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดจนเผยแพรขอมูล 

วิธีการ วันเวลาและภาพบรรยากาศการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผานชองทาง Facebook 

 จากการประเมินผลการจัดการเลือกตั้งทั้งสองครั้งที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศไดรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรใหตอบสนองและอํานวยความสะดวกใหกับคนไทยในตางประเทศใหมากที่สุด โดยได

มีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานขึ้น ๓ คณะ ไดแก คณะกรรมการฝายอํานวยการ คณะทํางาน

ฝายจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและส่ือวิดีทัศนวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และคณะทํางาน

ศึกษาและพัฒนาการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย เพื่อรวมกันปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังไดมีแผนจะ

ดําเนินโครงการจัดทําระบบลงทะเบียนขอใชสิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดวยตนเองทาง

อินเทอรเน็ต โดยเบื้องตนกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต เปนประเทศนํารอง  

เพื่อเพิ่มความสะดวกใหคนไทยในตางประเทศสามารถที่จะลงทะเบียนและเปล่ียนแปลงแกไขสถานที่ใชสิทธิ

เลือกต้ังนอกราชอาณาจักรหรือกลับมาใชสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยไดดวยตนเอง ซึ่งจะชวยลดการคงคาง

ในระบบฐานขอมูลผูลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไดอีกทางหนึ่งดวย

คนไทยในคุนหมิงเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

ที่สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง

ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗



๑๕๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๕๔๑๕๔๑๕๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ñ. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
 การบริหารจัดการทรัพยสินในตางประเทศถือเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งในงานดาน

การบริหารของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีสํานักงานในตางประเทศจํานวน ๙๖ แหงทั่วโลก และใน

ป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศ สามารถดําเนินการกอสรางและเปดใชอาคารใหมในตางประเทศไดสําเรจ็

ลุลวง ประกอบดวยอาคารที่ทําการสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต และบานพักกงสุลใหญฯ รวมทั้ง

อาคารทีท่าํการสถานกงสลุใหญ ณ นครกวางโจว และบานพกักงสลุใหญฯ โดยอาคารดงักลาวนอกจากจะชวย

เสริมสรางความสงางามและสมเกียรติของสถานที่ราชการไทยในตางประเทศแลว ยังชวยเสริมสราง

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ และหนวยงานทีมประเทศไทยในตางประเทศดวย

                

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡Ã
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ù



๑๕๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

ò. ¡ÒÃ»ÃÐªØÁàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµáÅÐ¡§ÊØÅãËÞ‹ÃÒÂÀÙÁÔÀÒ¤
 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมเอกอัครราชทูตในภูมิภาคยุโรป 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่นครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเอกอัครราชทูตและผูแทนถาวรไทยประจํา

ประเทศในภูมิภาคยุโรปไดรับมอบนโยบายจากพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในการ

ดําเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน และความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาและนวัตกรรม 

โดยประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในฐานะศูนยกลางของภูมิภาค และจะมีความรวมมืออยางสรางสรรค

และยั่งยืนที่รอบดานกับอาเซียนและนานาประเทศยิ่งขึ้นไป 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และทรงเปดอาคารที่ทําการสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

เปนประธานการประชุมเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคยุโรป เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เพื่อมอบนโยบายในการทํางานแกเอกอัครราชทูต ๑๑ คน ที่ประจําการในประเทศยุโรป ๑๐ ประเทศ ไดแก 

สวิสเซอรแลนด ฝรั่งเศส นอรเวย เยอรมนี เบลเยี่ยม เดนมารก เช็ก เนเธอรแลนด อิตาลี และโปแลนด



๑๕๖ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ó. ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
 กระทรวงการตางประเทศไดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคความรูทางดานการทูต

และการตางประเทศอยางตอเน่ือง โดยในป ๒๕๕๗  สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการไดจัดการ

ฝกอบรมจํานวนมาก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงฯ ในทุกชวงของการปฏิบัติงาน 

เพือ่เตรียมความพรอมและเสรมิสรางทกัษะทีจ่าํเปน นอกจากน้ี ยงัจดัการฝกอบรมใหแกหนวยงานอืน่ ๆ  ของไทย

และมีความรวมมอืกบัหนวยงานในตางประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นการฝกอบรมบคุลากรอกีดวย เชน การดาํเนนิ

หลักสูตรนักบริหารการทูต (ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) การลงนามความรวมมือดานการศึกษากับ

มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย ประเทศนิวซีแลนด การจัดหลักสูตรดานการทูต การตางประเทศและภาษาอังกฤษ

ใหแกนักการทูตและขาราชการจากมองโกเลียและกัมพูชา 

การฝกอบรมนักการทูตมองโกเลีย ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

ตามหลักสูตร Diplomatic Training Course for Young Diplomats: Engaging with APEC and ASEAN Community 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูดานการทูตการตางประเทศ และพัฒนาทักษะที่สําคัญสําหรับนักการทูต 

ตลอดจนเพิ่มพูนความรูดานตาง ๆ เกี่ยวกับ APEC ประชาคมอาเซียนและประเทศไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๖ 

โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนประธาน 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผูเขารวมหลักสูตรประกอบดวยขาราชการกระทรวงการตางประเทศ 

ผูบริหารจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รวมทั้งมีขาราชการและนักการทูตระดับสูงจากประเทศเพื่อนบาน 

(กัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม) เขารวมการอบรมเปนปแรก จํานวน ๔ ราย



๑๕๗รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

ô. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี้

 (๑) กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการยกฐานะ

สาํนักงานความรวมมือเพือ่การพฒันาระหวางประเทศ (สพร.) เปน “กรมความรวมมอืระหวางประเทศ” (มีผล

ใชบังคับตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงไดประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษา ฉบบักฤษฎีกา เลม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔ ก วันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๘) เพือ่เปนหนวยงานหลกัในการดแูล

รับผิดชอบความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยใหมีความเปนเอกภาพ และรองรับภารกิจ

การดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศที่เพิ่มมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๒) การแกไขกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ รวม ๔ ฉบบั เพือ่ใหสวนราชการดังกลาวทาํงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก

 ๒.๑ กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง เพ่ือใหมีกฎกระทรวงฯ 

ฉบับใหมฉบับเดียว โดยยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับภารกิจของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให

สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน 

 ๒.๒ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมยุโรป เพื่อแบงสวนราชการเปน (๑) สํานักงาน

เลขานุการกรม (๒) กองยโุรปกลาง (๓) กองยโุรปตะวนัตก (๔) กองยโุรปตะวันออก และ (๕) กองสหภาพยโุรป

 ๒.๓ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพื่อแบง

สวนราชการเปน (๑) สาํนกังานเลขานกุารกรม (๒) กองตะวนัออกกลาง (๓) กองเอเชยีใตและเอเชยีกลาง และ 

(๔) กองแอฟริกา

 ๒.๔ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสารนิเทศ เพื่อแบงสวนราชการเปน (๑) สํานักงาน

เลขานุการกรม (๒) กองการทูตวัฒนธรรม (๓) กองการสื่อมวลชน (๔) กองประชาสัมพันธการทูตสาธารณะ 

และ (๕) กองประมวลและวิเคราะหขาว

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรป

การไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 

ดานความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยวิคทอเรีย 

กรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington – VUW) 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ 

โดยมีนายจักรกฤษณ ศรีวลี เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

เปนผูลงนามฝายไทยรวมกับ Professor Grant Guilford 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิคทอเรียฯ



๑๕๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

õ. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¤ÅÑ§
 กระทรวงการตางประเทศมุงพัฒนาแนวทางการทํางานดานการเงินการคลังตลอดป ๒๕๕๗ 

โดยดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ (๑) ใหคําปรึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณของหนวยงาน และการจัดสรร

งบประมาณเพิม่เตมิ/โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพือ่สนับสนุนการดาํเนินภารกิจของหนวยงานในกระทรวงฯ

ใหสามารถดําเนินภารกิจเปนผลสําเร็จลุลวง (๒) แจงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณผานทาง

เครอืขายขอมูลของกระทรวงฯ (Web Portal และเว็ปไซตเฉพาะสาํหรบัขาราชการกระทรวงฯ) อยางสมํา่เสมอ 

เพือ่ประโยชนในการบรหิารจัดการงบประมาณของหนวยงานในกระทรวง (๓) ติดตามรายงานผลการเบกิจาย

ของหนวยงานในกระทรวงฯ เปนประจําทุกเดือน ตลอดจนจัดประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณป ๒๕๕๗ อยางตอเนื่องทุกไตรมาส รวมทั้งจัดคณะเจาหนาที่จากสวนงบประมาณ สํานักบริหาร

การคลัง ไปพบหารือกับเลขานุการกรม และเจาหนาที่คลังของทุกกรม/สํานัก เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ

ใหคําปรึกษาในการบริหารและการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด (๔) จัดสัมมนาอบรมสําหรับ

ขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักบริหารการคลังในหัวขอ “การพัฒนาประสิทธิภาพดานการคลัง” 

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น/ขอมูล 

ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติที่ถูกตองเรื่องการเบิกจายงบประมาณกับคณะวิทยากรของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง (๕) จัดทําคูมือ “ขอมูลดานบริหารการคลัง” เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับขาราชการ และ

จัดการฝกอบรมดานการคลังสําหรับขาราชการที่จะออกประจําการในตางประเทศ โดยไดรวบรวมระเบียบ

ที่เก่ียวของกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ สําหรับหนวยงานราชการในตางประเทศ ตลอดจนแนวทาง

การบริหารงบประมาณโครงการตาง ๆ ไวในคูมือฯ พรอมจัดทํารูปเลมในลักษณะที่สามารถเพิ่มเติมเอกสาร

ขอมูลและระเบียบท่ีเกี่ยวของซึ่งมีการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้งบรรจุขอมูลดังกลาว

ในระบบ Web Portal ของกระทรวงฯ เพื่อประโยชนในการศึกษา/อางอิงของขาราชการกระทรวงฯ อีกทาง

หนึ่งดวย (๖) กระทรวงฯ มุงที่จะบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสามารถรวบรวมงบเหลือจาย

เมื่อสิ้นปงบประมาณไดติดตอกันเปนปที่ ๓ เพื่อขอกันเปน “เงินจูงใจ” ซึ่งจํานวนหนึ่งสามารถนํามาใช

เพือ่พฒันาองคกรและบคุลากรของกระทรวงฯ ตามเงือ่นไขของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

ö. ¡ÒÃºÃÔËÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã
 กระทรวงการตางประเทศไดมีการนําระบบสารสนเทศมาชวยในการดําเนินงานตางๆ 

ของกระทรวงฯ มาอยางตอเนื่อง โดยการนําระบบ Portal (ศูนยรวมขอมูลขาวสาร, Notices, News Alert, 

Hot Issues) และระบบ e-Submission (การรับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส การสรางเอกสาร ยกราง ลงนาม 

ตดิตามงาน จดัเก็บและสืบคนเอกสาร) มาใชในการเชือ่มโยงขอมลูระหวางหนวยงานตาง ๆ  ภายในกระทรวงฯ

อน่ึง การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน ไดอํานวยความสะดวกใหบุคลากร

ของกระทรวงฯ สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่



๑๕๙รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

÷. ºÃÔ¡ÒÃºÃÃ³ÊÒÃ
 กระทรวงการตางประเทศไดใหบริการฐานขอมูลออนไลน เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขาถึงสิ่งพิมพ

ตางประเทศในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการตางประเทศอยางตอเน่ือง รวมทั้ง

ใหบริการขอมูลประเทศและประมวลขาวและเหตุการณสําคัญประจําภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก แกหนวยงาน

ภายในกระทรวงการตางประเทศ พรอมทั้งบันทึกขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางๆ เชน สํานักขาว

ตางประเทศ แหลงขอมลูออนไลน เขาสูระบบงานจัดเก็บขอมลูทีไ่ดจัดเตรยีมไวใหบรกิารบรเิวณมมุสบืคนขอมลู

ภายในหองสมุดกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนดําเนินงานในหลายมิติเกี่ยวกับการเรียนรูเรื่องประชาคม

อาเซยีน (ASEAN Community) โดยจดัต้ังมุมอาเซียน หรอื ASEAN Corner เพือ่เปนแหลงเรยีนรูดานประชาคม

อาเซยีนแกขาราชการ นกัการศกึษาและประชาชน โดยไดจัดหาและ รวบรวมขอมลูเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน

และประเทศสมาชิกไวในหลายรูปแบบ เชน สิ่งพิมพ วารสาร จุลสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน

มุมอาเซียน  หองสมุดกระทรวงการตางประเทศ



๑๖๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ๑๖๐ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

ภาคผนวก



๑๖๑รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

มกราคม

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ 
(ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat) ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

มีนาคม

๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในฐานะผูแทนพิเศษ (Special Envoy) ของนายกรัฐมนตรี เขารวมการประชุมผูนํา
กรอบความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
ครั้งที่ ๓ (The Third Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation Summit หรือ The Third BIMSTEC Summit) และการประชุม
ระดับรัฐมนตรี BIMSTEC ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ณ กรุงเนปดอว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ (Human Rights Council หรือ HRC) สมัยที่ ๒๕ 
และกลาวถอยแถลงในนามของประเทศไทยที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี นําคณะผูแทนไทย 
เขารวมการประชุมระดับผูนําวาดวยความมั่นคงทางนิวเคลียร ครั้งที่ ๓ 
ที่กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด

เมษายน

๕ เมษายน ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี นําคณะผูแทนไทย 
เขารวมการประชุมสุดยอดลุมนํ้าโขงตอนลาง ครั้งที่ ๒ (The 2nd Mekong River Commission 
Summit) ที่นครโฮจิมินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

พฤษภาคม

๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล)
ไดเขารวมการประชุมคณะมนตรีองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ministerial 
Council Meeting) และการประชุมที่เกี่ยวของ ณ สํานักเลขาธิการ OECD 
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามคําเชิญของรัฐบาลญี่ปุน และเลขาธิการ OECD

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Minister’s Meeting) 
การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ (11th ASEAN 
Political-Security Community Council Meeting หรือ APSC) และการประชุมคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) 
ที่กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

¡ÒÃàÂ×Í¹áÅÐ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Õ่ÊํÒ¤ÑÞ
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๑๖๒ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๔ ณ เนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี  เขารวมการประชุม
ระดับผูนําวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเนื้อเชื้อใจระหวางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in 
Asia หรือ CICA) ครั้งที่ ๔ ที่นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มิถุนายน

๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
ไดเขาพบหารือกับนายวันนะ หมอง ลวิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเมียนมา 
ที่กระทรวงการตางประเทศเมียนมา ที่กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขาพบหารือกับนายฝาม บิ่งห มิงห รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศเวียดนาม ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขารวมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council) 
สมัยที่ ๒๖ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เขาพบหารือขอราชการกับ ดร.ทองลุน สีสุลิด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลาว 
ที่นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรกฎาคม

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขาพบหารือกับนายฮอร นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
(Economic and Social Council หรือ ECOSOC) ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ 
นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคําเชิญของนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การตางประเทศจีน เพื่อเขารวมการหารือเชิงยุทธศาสตรไทย – จีน ครั้งที่ ๒ 
(The 2nd China – Thailand Strategic Dialogue) ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขาพบหารือกับนายอัลเบิรต เอฟ. เดล โรซาริโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ฟลิปปนส ที่กระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เขารวมประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป (ASEAN – EU Ministerial 
Meeting หรือ AEMM) ครั้งที่ ๒๐ ที่กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม



๑๖๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธานรวมกับสาธารณรัฐเกาหลีในการประชุมรัฐมนตรีลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งที่ ๔ ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สิงหาคม

๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขารวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ที่กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

กันยายน

๑๕ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขารวมพิธีเปดงานแสดงสินคาจีน – อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ (11th China – ASEAN Expo) 
ณ นครหนานหนิง และพบหารือกับผูนําทางทหารของจีนและผูนําของประเทศตาง ๆ 
ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๔ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly หรือ UNGA) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ 
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และพบหารือกับบุคคลสําคัญตาง ๆ ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

ตุลาคม

๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เยือนสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา และพบหารือกับผูบัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศเมียนมาเพื่อเตรียมการเยือนของนายกรัฐมนตรี

๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาอยางเปนทางการ

๑๔ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน
การประชุมเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคยุโรป ณ นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

๑๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุม ASEM ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมผูนําอาเซียน – สหภาพยุโรป
อยางไมเปนทางการ (ASEAN – EU Informal Leaders’ Meeting) และมอบนโยบาย
แกเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคยุโรป ทีมประเทศไทย และนักธุรกิจไทยณ นครมิลาน 
สาธารณรัฐอิตาลี

๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เขารวมพิธีสาบานตน เขารับตําแหนงประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 
อยางเปนทางการ และพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ และความรวมมือระหวางประเทศกัมพูชา

๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอยางเปนทางการ



๑๖๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

พฤศจิกายน

๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เปนประธานในพิธีเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย 
ณ วัดมิตรภาพเมียนมา – ไทย ที่กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๖ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมการประชุมรัฐมนตรี
กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก (Asia – Pacific Economic 
Cooperation หรือ APEC) ครั้งที่ ๒๖ และพบหารือทวิภาคีกับบุคคลสําคัญตาง ๆ 
ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมผูนําความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก (Asia – 
Pacific Economic Cooperation หรือ APEC) ครั้งที่ ๒๒ 
และพบหารือทวิภาคีกับผูนําของประเทศตาง ๆ ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียน   และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ที่กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยางเปนทางการ

๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗

นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยางเปนทางการ

ธันวาคม

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เยือนมาเลเซียอยางเปนทางการ

๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เขารวมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีขององคการวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป 
(OSCE Ministerial Meeting) ครั้งที่ ๒๑ 
ที่เมืองบาเซิล นครเจนีวา และเมืองโลซานน สมาพันธรัฐสวิส

๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ 
(ASEAN – Republic of Korea Commemorative Summit) 
เพื่อฉลองครบรอบ ๒๕ ป ความสัมพันธอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 
ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ
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  Belgium   เบลเยียม (ราชอาณาจักรเบลเยียม)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส 
Royal Thai Embassy in Brussels
876 Chaussee de Waterloo, 1000 Brussels, Kingdom of Belgium
Tel : (32-2) 640-6810
Fax : (32-2) 648-3066, 629-0038
Email : thaibrussels@thaiembassy.be
Website : http://www.thaiembassy.be

  Brazil    บราซิล (สหพันธสาธารณรัฐบราซิล)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 
Royal Thai Embassy in Brasilia
Embaixada Real da Tailandia SEN - Av. Das Nacoes - Lote 10, CEP: 
70800-912, Brasilia-DF,  Federative Republic of Brazil
Tel : (55-61) 3224-6943, 3224-6849
Fax : (55-61) 3223-7502
Email : thaiembbrazil@gmail.com,
   thaibra2011@gmail.com (consular service)
Website : http://www.thaiembassybrazil.com,
   http://www.thaiembassy.org/brasilia

  Brunei    บรูไนดารุสซาลาม 
สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรีเบกาวัน 
Royal Thai Embassy in Bandar Seri Begawan
No.2 S impang 682 Jalan Tutong, Kampong Bunut
BF 1320, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
Tel : (673) 2653108-9
Visa Section : (673) 2653311
Fax : (673) 2653032
Email : thaiemb@brunet.bn
Website : http://www.thaiembassybrunei.org

  Cambodia    กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
Royal Thai Embassy in Phnom Penh
No.196 Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan 
Chamcar Mon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel : (855) 2372-6306-10 (Auto L ine)
Fax : (66) 2354-6190, (855) 2372-6303
Email : thaipnp@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/phnompenh

  Canada    แคนาดา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 
Royal Thai Embassy in Ottawa
180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 0A2, Canada
Tel : (613) 722-4444
Fax : (613) 722-6624
Email : contact@thaiembassy.ca, 
   consular@thaiembassy.ca
Website : http://www.thaiembassy.ca
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร 
Royal Thai Consulate-General in Vancouver
1040  Burrard Street, Vancouver, 
British Columbia (BC), V6Z  2R9, Canada
Tel : 1  604  687  1143 ext. 301, 302, 308
Fax : 1  604  687  4434

  Argentina    อารเจนตินา (สาธารณรัฐอารเจนตินา)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
Royal Thai Embassy in Buenos Aires
Vuelta de Obligado 1947-Piso 12
(C1428ADC), Buenos Aires, Argentine Republic
Tel : (54-11) 4780-0555, 4783- 6412
Fax : (54-11) 4782-1616
Email : thaiembargen@fibertel.com.ar,
   thaibua@thaiembdc.net
Website : http://www.thaiembargen.org

  Australia    ออสเตรเลีย (เครือรัฐออสเตรเลีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา 
Royal Thai Embassy in Canberra
111 Empire Circuit, Yarralumla, A.C.T. 2600, Canberra, 
Commonwealth of Australia
Tel : (612) 6206-0100
Fax : (612) 6206-0123
Email : thaican@mfa.go.th
Website : http://canberra.thaiembassy.org
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย 
Royal Thai Consulate-General in Sydney
Level 8, 131 Macquarie Street Sydney, N.S.W. 2000, Sydney, 
Commonwealth of Australia
Tel : (61-2) 9241-2542-3
Fax : (61-2) 9247-8312
Email : thaisydney@thaiconsulatesydney.org
Website : http://thaiconsulatesydney.org

  Austria    ออสเตรีย (สาธารณรัฐออสเตรีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
Royal Thai Embassy in Vienna
Cottagegasse 48, A-1080, Vienna, Republic of Austria
Tel : (43-1) 478-3335
Fax : (43-1) 478-2907
Email : embassy@thaivienna.at
Website : http://www.thaiembassy.at

  Bahrain    บาหเรน (ราชอาณาจักรบาหเรน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา 
Royal Thai Embassy in Manama
Villa No. 132, Road 66 Zinj Area, Block 360, Manama, 
P .O. Box 26475,  Kingdom of Bahrain
Tel : (973) 1724-6242, 1727-4142
Fax : (973) 1727-2714, (973) 1723-0980
Email : thaimnm@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassybahrain.org

  Bangladesh   บังกลาเทศ (สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา 
Royal Thai Embassy in Dhaka
18&20, Madani Avenue Baridhara, Dhaka 1212, 
People’s Republic of Bangladesh
Tel : (88-02) 881-2795-6, 881-3260-1
Fax : (88-02) 885-4280-1
Email : thaidac@mfa.go.th
Website : http://www.thaidac.com
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Email : thaisgh@mfa.go.th
Website : http://www.thaishanghai.com
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน 
Royal Thai Consulate-General in Xi’an
11 East, Diamond Peninsula, Qujiang District, Yannan 3rd Rd., Xi’an, 
Shaanxi Province, People’s Republic of China
Tel : (86-29) 8931-2831,8931-2863
Fax : (86-29) 3931-2935 
Email : thaixcg@gmail.com,
   thaixiy@mfa.go.th, thaiconsulategeneralxian@  
   outlook.com 
Website : http://www.thaixian.com
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครหนานหนิง 
Royal Thai Consulate-General in Nanning
1st and 2nd Floor, 52-1 Jinhu Road, Nanning 530022, Guangxi, 
People’s Republic of China
Tel : (86-771) 5526945-47
Fax : (86-771) 5594997
Email : thainng@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/nanning
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู 
Royal Thai Consulate-General in Chengdu
12F Building C, Fund International Plaza, No.6 Hangkok Rd, 
Chengdu 610041, People’s Republic of China
Tel : (86 28) 6689-7861 ext. 8017, 8019
Fax : (86 28) 6689-7869
Consular Section 
Tel : (8628) 6689-7862
Fax : (6828) 6689-7863
Email : thai-chengdu@hotmail.com 
Website : http://www.thaichengdu.com
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
Royal Thai Consulate-General in Xiamen
Building No.3, City Hotel Xiamen, No. 16 Hu Yuan Road, Xiamen 
361003, Fujian Province,  People’s Republic of China
Tel : (86-592) 202-7980, 7982 
Fax : (86-592) 205-8816
Email : thaixmn@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/xiamen
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองชิงตาว 
Royal Thai Consulate-General in Qingdao
Unit 5104-5, Office Tower, Shangrila Center, 9 Xiang Gang Zhong 
Road,Qingdao 266071, People’s Republic of China
Tel : (86 532) 6887-7038, 6887-7039
   (86 532) 6887-7036

  Czech Republic    สาธารณรัฐเช็ก 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
Royal Thai Embassy in Prague
Romaina Rollanda 3/481 16000 Prague 6 – Bubenec, Czech Republic
Tel : (420) 2-2057-0055
Fax : (420) 2-2057-0049
Email : info@thaiembassy.cz
Website : http://www.thaiembassy.cz

E-mail : info@thaiconsulatevancouver.ca
Website : www.thaiconsulatevancouver.ca

  Chile    ชิลี (สาธารณรัฐชิลี)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันดิอาโก 
Royal Thai Embassy in Santiago
Av. Americo Vespucio Sur 100, Piso 15 Las Condes, Santiago, 
Republic of Chile
Tel : (56-2) 2717-3959
Fax : (56-2) 2717-3758
Email : rte.santiago@vtr.net
Website : http://www.thaiembassychile.org

  China    จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง 
Royal Thai Embassy in Beijing
No. 40, Guang Hua Lu, Beijing 100600, People’s Republic of China
Tel : (86-10) 6532-1749, 6532-1848
Fax : (86-10) 6532-1748
Consular section
Tel : (86-10) 6566-2564, 6566-4299,
   6566-1149, 6566-4469 (ext. 0, 105)
Fax : 6566-4469
Email : thaibej@eastnet.com.cn,
   thaibej@mfa.go.th, thaiconsulpek@hotmail.com
Website : http://www.thaiembbeij.org

สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 
Royal Thai Consulate-General in Guangzhou 
No.36 Youhe Road, Haizhu district Guangzhou 510310, People’s 
Republic of China
Tel : (86-20) 8385-8988
Fax : (86-20) 8388-9567
Email : gzthaicg@163.com, thaigug@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/guangzhou
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง 
Royal Thai Consulate-General in Hong Kong
Fax : (852) 2521-8629
Email : thaicghk@thai-consulate.org
Website : http://www.thai-consulate.org.hkg
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง 
Royal Thai Consulate-General in Kunming
Kunming Hotel, 1st Floor, South Building, 52 Dong Feng Dong Lu, 
Kunming 650051, Yunnan Province, People’s Republic of China
Tel : (86-871) 6316-8916, 6314-9296
Fax : (86-871) 6316-6891
Email : thaikmg@public.km.yn.cn
Website : http://www.thaiembassy.org/kunming
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ 
Royal Thai Consulate-General in Shanghai
15 Floor Crystal Century Mansion No. 567 Weihai Road, Jing An 
District, Shanghai 200041, People’s Republic of China
Tel : (86-21) 6288-3030
Fax : (86-21) 6288-9073
Consular Section
Tel : (86-21) 6288-7633
(Direct) (86-21) 6288-3030 Ext. 813, 825
Fax : (86-21) 6288-9072
Thailand Business Information Center
Tel/Fax : (86-21) 6288-9139
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  Denmark    เดนมารก (ราชอาณาจักรเดนมารก) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
Royal Thai Embassy in Copenhagen
Norgesmindevej 18, 2900 Hellerup, Copenhagen, Kingdom of Denmark
Tel : (45) 3962 5010
Fax : (45) 3962 5059
Consular Section
Tel : (45) 3996 0687
Fax : (45) 3996 0680
Email : mail@thaiembassy.dk/ info@thaiembassy.dk
Website : http://www.thaiembassy.dk

  Egypt    อียิปต (สาธารณรัฐอาหรับอียิปต) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 
Royal Thai Embassy in Cairo
19 Abdullah El Kateb Street, Dokki, Giza, Arab Republic of Egypt
Tel : 202 3760 3553-4
Fax : 202 3760 0137
Email : royalthai@link.net
Website : http://www.thaiembassycairo.org

  Finland    ฟนแลนด (สาธารณรัฐฟนแลนด) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 
Royal Thai Embassy in Helsinki
Bulevardi 12 (2nd floor) 00120 Helsinki, Republic of Finland
Tel : 358 9 612 264 15
Fax : 358 9 612-264 66
Email : chancery@thaiembassy.fi/ info@thaiembassy.fi
Website : http://www.thaiembassy.org/helsinki

  France    ฝรั่งเศส (สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 
Royal Thai Embassy in Paris
8, Rue Greuze, 75116 Paris, French Republic
Tel : (33-0) 1 5626 5050
Fax : (33-0) 1 5626 0445
Email : thaipar@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.fr

  Germany    เยอรมนี (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน 
Royal Thai Embassy in Berlin
Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin, Federal Republic of Germany
Tel : (49-30) 794-810
Fax : (49-30) 7948-1511
Email : thaibln@thaiembassy.de, thaibln@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.de
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงเฟรต 
Royal Thai Consulate-General in Frankfurt
Kennedyallee 109, 60596 
Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel : (49 69) 6986-8205
Fax : (49 69) 6986-8228, 6986-8229
Email : thaifra@mfa.go.th
Website : http://www.thaigeneralkonsulat.de

  Greece    กรีซ (สาธารณรัฐเฮลเลนิก)  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส 
Royal Thai Embassy in Athens
25 Marathonodromou Str. P. Psychiko Athens 15452, Hellenic Republic
Tel : (30) 210 6710 155, (30) 210 6749 065 (30) 210 6756 978 (Visa)
Fax : (30) 210 6749 508
Email : thaiath@otenet.gr
Website : http://www.thaiembassy.org/athens

  Hungary    ฮังการี 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต 
Royal Thai Embassy in Budapest
Verecke ut., 791025 Budapest, Hungary
Tel : (36-1) 438-4020, 438-4025
Fax : (36-1) 438-4023
Email : thaiemba@mail.datanet.hu, ambrd@mail.datanet.hu
Website : http://www.thaiembassy.org/budapest

  India    อินเดีย (สาธารณรัฐอินเดีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 
Royal Thai Embassy in New Delhi
56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi 110021, Republic of India
Tel : (91-11) 2611-8103-04, 2611-5678,
   2611-9945, 2688-4475
Fax : (91-11) 2687-2029, 2687-3235
Email : thaidel@mfa.go.th
Website : http://www.thaiemb.org.in
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา 
Royal Thai Consulate-General in Kolkata
18-B, Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata 700019, Republic of India
Tel : (91-33) 2440-3229-31/7836
Fax : (91-33) 2440-6251
Email : thaiccu@mfa.go.th, thaiccu@airtelmail.in
Website : http://www.thaiembassy.org/kolkata
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ 
Royal Thai Consulate-General in Mumbai
First Floor, Dalamal House Jamnalal Bajaj Marg,
Nariman Point Mumbai 400021, Republic of India
Tel : (91-22) 2282-3535
Fax : (91-22) 2281-0808
Email : thaimub@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/mumbai
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน 
Royal Thai Consulate-General in Chennai
New No.3, Old No.2, First Main Road, Vidyodaya Colony, T. Nagar, 
Chennai 600017, Republic of India
Tel : (91-44) 4230-0730/40/60/80
Fax : (91-44) 4202-0900
Email : thaicnn@mfa.go.th
Website : http://www.thaiconsul.webs.com

  Indonesia    อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา 
Royal Thai Embassy in Jakarta
JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan 
Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950, Republic of Indonesia
Tel : (62-21) 2932-8190 – 94
Fax : (62-21) 2932-8199, 2932-8201, 2932-8213
Email : thaijkt@biz.net.id
Website : http://www.thaiembassy.org/jakarta
.....................................................................................................
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา
Permanent Mission of Thailand to ASEAN in Jakarta
Sentral Senayan l, 3th F loor Jl. Asia Afrika No.8
Jakarta 10270, Republic of Indonesia
Tel : (62 21) 572-5767
VOIP : 520511, 520512, 520513, 520514,
   520515, 520516, 520517, 520518, 520519
Fax : (62 21) 572 4206



๑๖๘ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

Email : thaijkm@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/permanent.jakarta

  Iran    อิหราน (สาธารณรัฐอิสลามอิหราน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน 
Royal Thai Embassy in Tehran
No. 4, Esteghlal Alley, Baharestan Avenue
P.O. Box 11495-111, Tehran, Islamic Republic of Iran
Tel : (98-21) 7753-1433, 7764-3297-9
Fax : (98-21) 7753-2022
Email : thaithr@mfa.go.th, thaiemthr@mydatak.com
Website : http://www.thaiembassy-tehran.org

  Israel    อิสราเอล (รัฐอิสราเอล)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
Royal Thai Embassy in Telaviv
3 Maskit Street, P.O. Box 2125 Herzliya Pituach 46120, State of Israel
Tel : (972-9) 954-8412, 954-8413
Fax : (972-9) 954-8417
Email : thaisr@netvision.net.il
Website : http://www.thaiembassy.org/telaviv

  Italy    อิตาลี (สาธารณรัฐอิตาลี)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม 
Royal Thai Embassy in Rome
Via Nomentana 132, 00162 Rome, Italian Republic
Tel : +39(06) 8622-0551
Fax : +39(06) 8622-0555, 8622-0556
Email : thai.em.rome@wind.it.net
Website : http://www.thaiembassy.it

  Japan    ญี่ปุน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
Royal Thai Embassy in Tokyo
2-1, 2-Chome, Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan
Tel : (813) 3222-4101
Fax : (813) 3222-4114
Email : thaityo@mfa.go.th, commsect@thaiembassy.jp
Website : http://www.thaiembassy.jp
   http://www.thaiceotokyo.jp
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครโอซากา 
Royal Thai Consulate-General in Osaka
Bangkok Bank Building, 4th F loor, 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku,
Osaka 541-0058, Japan
Tel : (06) 6262-9226 – 7
Fax : (06) 6262-9228
Email : rtcg-osk@jupiter.plala.or.jp, thaiosa@mfa.go.th
Website : http://www.thaiconsulate.jp

  Jordan    จอรแดน (ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน 
Royal Thai Embassy in Amman
No. 147 Zahran St., Jabal Amman, P.O.Box 144329, 
Amman 11814, Hashemite Kingdom of Jordan
Tel : (+962) 6 590 3888, 592 5788
Fax : (+962) 6 590 3899
Email : thaiamm@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/amman

  Kazakhstan    คาซัคสถาน (สาธารณรัฐคาซัคสถาน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา 
Royal Thai Embassy in Kazakhstan

Office Number 191, 19th Floor, Kaskad Business Centre, 6/1 
Kabanbay Batyr Avenue, Astana, Republic of Kazakhstan
Tel : +7 (7172) 926440
Fax : +7 (7172) 926422
Email : thaiembtse@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/astana

  Kenya    เคนยา (สาธารณรัฐเคนยา)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 
Royal Thai Embassy in Nairobi
Rose Avenue, Off Denis Pritt Rd, P.O. Box 58349-00200 
City Square Nairobi, Republic of Kenya
Tel : (254-20) 2715800, 2714276,
   2715796, 2715243
Fax : (254-20) 2715801, 2715802
Email : thai@thainbi.or.ke
Website : http://www.thaiembassy.org/nairobi

  Kuwait    คูเวต (รัฐคูเวต)
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต 
Royal Thai Embassy in Kuwait
Villa No.77 S treet 1 Block 2, West Meshref, State of Kuwait
Tel : (96-5) 2531-7530-1, 2531-4870
Fax : (96-5) 2533-7532
Email : thaiemkw@kems.net
Website : http://www.thaiembassy.org/kuwait

  Laos    ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน 
Royal Thai Embassy in Vientiane
Avenue Kaysone Phomvihane, Saysettha District,
Vientiane .P.O. Box 128, Lao People’s Democratic Republic
Tel : (856-21) 214-581-2
Fax : (856-21) 214-580
Consular Section
Unit 15 Bourichane Road, Ban Phone Si Nuan,
Muang Si Sattanak, Vientiane, 
Lao People’s Democratic Republic
Tel : (856-21) 453-916, 415-337
Fax : (856-21) 415-336
Email : thaivte@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/vientiane
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Royal Thai Consulate-General in Savannakhet
P.O. Box 513, Khanthabouly District, Savannakhet Province, 
Lao People’s Democratic Republic
Tel : (856-41) 212-373, 252-080
Fax : (856-41) 212-370, 252-078
Email : thaisvk@mfa.go.th
Website : http://www.thaisavannakhet.com

  Madagascar    มาดากัสการ (สาธารณรัฐมาดากัสการ)
สถานกงสุลใหญ ณ กรุงอันตานานาริโว 
Royal Thai Embassy in Antananarivo
Batiment D1, Village des Jeux Ankorondrano,
Antananarivo 101, Republic of Madagascar
Tel : (261 20) 225-5626
Fax : (261 20) 222-3839
Email : thaitnr@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/antananarivo
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  Malaysia    มาเลเซีย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur
206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : (03) 2145-8804, 2148-8222,
   2148-8350, 2148-8420
Fax : (03) 2148-6615, 2148-6527
Email : thaikula@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/kualalumpur
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู 
Royal Thai Consulate-General in Kota Bharu
4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia
Tel : (609) 744-5266, 744-5934, 748-2545
Fax : (609) 744-9801
Email : thaikob@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/kotabharu
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง 
Royal Thai Consulate-General in Penang
No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman, 10350 Penang, Malaysia
Tel : (604) 226-8029, 226-9484, 228-6784
Fax : (604) 226-3121, 226-2533
Email : thaipg@tm.net.my
Website : http://www.thaiembassy.org/penang

  Mexico    เม็กซิโก (สหรัฐเม็กซิโก)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
Royal Thai Embassy in Mexico
Paseo de las Palmas 1610, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel-
Hidalgo, CP 11000 Mexico D.F., United Mexican States
Tel : (52-55) 5540-4551,
   5540-4529, 5540-4711, 5540-4674
Fax : (52-55) 5540-4817 (51 1 55) 5288 3336 
   (Saturdays, Sundays and Holidays)
Email : thaimex@thaiembdc.net, thaimex@prodigy.net.mx
Website : http://www.thaiembmexico.co.nr,
   http://www.thaiembassymex.com

  Morocco    โมร็อกโก (ราชอาณาจักรโมร็อกโก)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต 
Royal Thai Embassy in Rabat
33 Avenue Lalla Meriem Souissi, 10000 Rabat, Kingdom of Morocco
Tel : (212) (0) 537 6346 03, (212) (0) 537 6346 04
Fax : (212) (0) 537 6346 07
Email : thaima@menara.ma

  Myanmar    เมียนมา (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง 
Royal Thai Embassy in Yangon
No. 94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon, Republic of the 
Union of Myanmar
Tel : (951) 222-784, 226-721, 226-728
Fax : (951) 221-713
Email : thaiygn@mfa.go.th

  Nepal    เนปาล (สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ 
Royal Thai Embassy in Kathmandu
167/4 Ward No. 3, Maharajgunj-Bansbari Road,
P.O. Box. 3333, Kathmandu, Federal Democratic Republic of Nepal

Tel : (977 1) 4371410, 4371411
Fax : (977 1) 4371408, 4371409
Email : thaiemb@thaiembnepal.org.np
Website : http://www.thaiembnepal.org.np

  Netherlands    เนเธอรแลนด (ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 
Royal Thai Embassy in The Hague
Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ, The Hague, Kingdom of 
the Netherlands
Tel : (3170) 345-9703, 345-2088, 345-0632
Fax : (3170) 345-1929
Email : thaiembassy.thehague@gmail.com
Website : http://www.royalthaiembassy.nl

  New Zealand    นิวซีแลนด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 
Royal Thai Embassy in Wellington
110 Molesworth Street, Postal Address: PO. Box 12-247, Thorndon 
Wellington 6144, New Zealand
Tel : (64-4) 476-8616, (64-4) 496-2900
Fax : (64-4) 476-8610, (64-4) 476-3677
Email : secretary@thaiembassynz.org.nz,
   consular@thaiembassynz.org.nz
Email (Trade) : thailand@thaiembassynz.org.nz
Website : http://www.thaiembassy.org/wellington

  Nigeria    ไนจีเรีย (สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา 
Royal Thai Embassy in Abuja
24 Tennesse Cresent, Off Panama Street, Maitama, Abuja, Federal 
Republic of Nigeria
Tel : (234) 9872 3746
Fax : (234) 9413 5193
Email : thaiabj@mfa.go.th

  Norway    นอรเวย (ราชอาณาจักรนอรเวย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 
Royal Thai Embassy in Oslo
Eilert Sundts Gate 4, 0244 Oslo, Kingdom of Norway
Tel : (47) 2212-8660, 2212-8675
Fax : (47) 2204-9969, 2204-9835
Email : thaioslo@online.no
Website : http://www.thaiembassy.no

  Oman    โอมาน (รัฐสุลตานโอมาน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 
Royal Thai Embassy in Muscat
Villa No. 1339, Way No. 3017, Shati Al Qurum, P.O. Box 60, P .C. 115 
M.S.Q., Muscat, Sultanate of Oman
Tel : (968) 24602684-5
Fax : (968) 24605714
Email : thaimct@omantel.net.om

  Pakistan    ปากีสถาน (สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด 
Royal Thai Embassy in Islamabad
House N o. 23, S treet 25F-8/2, Islamabad, Islamic Republic 
of Pakistan
Tel : (92-51) 228-0909, 228-0586
Fax : (92-51) 225-6730
Email : thaiemb@dslplus.net.pk
Website : http://www.thaiembassy.org/islamabad
.....................................................................................................
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สถานกงสุลใหญ ณ เมืองการาจี 
Royal Thai Consulate-General in Karachi
23/A/II Main Khayaban-e-Shansheer Phase-V, Defence Housing 
Authority, Karachi, Islamic Republic of Pakistan
Tel : (92-21) 3587-4417, 3586-7097, 3583-0706
Fax : (92-21) 3587-4555, 3583-5409
Email : thaikhi@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/consular/karachi

  Peru    เปรู (สาธารณรัฐเปรู)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา 
Royal Thai Embassy in Lima
AV. CORONEL PORTILLO 678, SAN ISIDRO, LIMA, Republic of Peru
Tel : (511) 637-5620, (511) 637-5621
Fax : (511) 638-4073
Email : thailim@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassylima.com

  Philippines    ฟลิปปนส (สาธารณรัฐฟลิปปนส)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
Royal Thai Embassy in Manila
107 Rada /Thailand Street, Legaspi Village Makati City, Metro Manila 
P .O. Box 1228, Makati Central P ost O ffice Makati 1252, Republic of 
the Philippines
Tel : (632) 815-4219-20, (632) 816-0696-7
Consular Section : (632) 810-3833, (632) 817-4262
Information Section : (632) 815-4220
Fax : (632) 815-4221
Email : thaimnl@mfa.go.th, rtemnl@pldtdsl.net
Website : http://www.thaiembassymnl.ph

  Poland    โปแลนด (สาธารณรัฐโปแลนด)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอรซอ 
Royal Thai Embassy in Warsaw
Ul. Willowa 7, 00-790 Warsaw, Republic of Poland
Tel : (48-22) 849-2655, 849-6414, 849-1406
Fax : (48-22) 849-2630
Email : thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl
Website : http://www.thaiembassy.org/warsaw

  Portugal    โปรตุเกส (สาธารณรัฐโปรตุเกส)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 
Royal Thai Embassy in Lisbon
Rua de Alcolena 12, Restelo, 1400-005 Lisboa, Portuguese Republic
Tel : (351) 21 301 4848
Fax : (351) 21 301 8181
Email : thai.lis@mail.telepac.pt/ rte.lisbon@gmail.com
Website : http://www.thaiembassy.org/lisbon

  Qatar    กาตาร (รัฐกาตาร)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
Royal Thai Embassy in Doha
122 Al E ithar Street, Dafna, West Bay, Doha, P.O. Box 22474, State 
of Qatar
Tel : (974) 4493-4426, 4483-4736
Fax : (974) 4493-0514
Email : thaidoh@qatar.net.qa
Website : http://www.thaiembqatar.com

  Republic of Korea    เกาหลีใต (สาธารณรัฐเกาหลี)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
Royal Thai Embassy in Seoul
635-7, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-210, Republic of Korea

Tel : (82-2) 790-2955, 795-0095, 795-3098, 795-3253
Fax : (82-2) 793-0093
Email : rteseoul@kornet.net, thaiemb@kornet.net
Website : http://www.thaiembassy.or.kr

  Romania    โรมาเนีย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต 
Royal Thai Embassy in Bucharest
Bucharest 12, Vasile Conta StreetSector 2, Bucharest 020953, Romania
Tel : (40-21) 311-0031, 311-0078, 311-0067
Fax : (40-21) 311-0044
Email : thaibuh@outlook.com
Website : http://www.thaiembassy.org/bucharest

  Russia    รัสเซีย (สหพันธรัฐรัสเซีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
Royal Thai Embassy in Moscow
129090, Moscow, ul. Bolshaya Spasskaya 9, Russian Federation
Tel : (7495) 608-0856, 608-0817, 608-6671
Fax : (7495) 690-9657, 607-5343
Email : thaiemb@nnt.ru
Website : http://www.thaiembassymoscow.com

  Saudi Arabia    ซาอุดีอาระเบีย (ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด 
Royal Thai Embassy in Riyadh
Diplomatic Quarter, P.O. Box 94359, Riyadh 11693, Kingdom 
of Saudi Arabia
Tel : (966-1) 488-1174, 488-0797, 488-0300, 488-1507
Fax : (966-1) 488-1179
Email : thairuh@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/riyadh

สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 
Royal Thai Consulate-General in Jeddah
2 Safwan lbn Wahab St., (92) off Palestine St., Behind Jeddah Dome, 
Sharafiah Dist.3, P.O. Box 2224, Jeddah 21451, 
Kingdom of Saudi Arabia
Tel : (966-2) 6655317
Fax : (966-2) 6655318
Email : jeddah@thaicongen.org.sa
Website : http://www.thaiembassy.org/jeddah

  Senegal    เซเนกัล (สาธารณรัฐเซเนกัล)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ 
Royal Thai Embassy in Dakar
10 Rue Leon G . Damas Angle F., Fann Residence, 
B.P. 3721, Dakar, Republic of Senegal
Tel : (221) 33 869-3290
Fax : (221) 33 824-8458, 825-6360
Email : thaidkr@sentoo.sn
Website : http://www.thaiembassy.org/dakar

  Singapore    สิงคโปร (สาธารณรัฐสิงคโปร)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร 
Royal Thai Embassy in Singapore
370 Orchard Road, Singapore 238870, Republic of Singapore
Tel : (65) 6737-2158, 6737-2644, 6737-2475-6
Fax : (65) 6732-0778
Consular Section : (65) 6835-4991
Email : thaisgp@singnet.com.sg
Website : http://www.thaiembassy.sg
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  South Africa    แอฟริกาใต (สาธารณรัฐแอฟริกาใต)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
Royal Thai Embassy in Pretoria
428 Pretorius/Hill Street, Arcadia,  Pretoria 0083, P.O. Box 12080,  
Hatfield, Pretoria 0028, Republic of South Africa
Tel : (27-12)342-4600, 342-5470
Fax : (27-12) 342-4805, 342-3986
Email : info@thaiembassy.co.za
Website : http://www.thaiembassy.co.za

  Spain    สเปน (ราชอาณาจักรสเปน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
Royal Thai Embassy in Madrid
Calle Joaquin Costa, 29, 28002 Madrid, Kingdom of Spain
Tel : (34) 91 563 2903, 91 563 7959, 91 411 5113
Fax : (34) 91 564 0033, 91 562 4182
Email : madthai@temb.e.telefonica.net

  Sri Lanka    ศรีลังกา (สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 
Royal Thai Embassy in Colombo
46/46 N awam Mawatha, 9th Floor, Green Lanka Towers, Colombo 2, 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Tel : (9411) 230-2500-3
Fax : (9411) 230-4511-2
Email : thaicmb@sltnet.lk
Website : http://www.thaiembassy.org/colombo

  Sweden    สวีเดน (ราชอาณาจักรสวีเดน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม 
Royal Thai Embassy in Stockholm
Floragatan 3, Box. 26220 10040, Stockholm, Kingdom of Sweden
Tel : (46-8) 588-04 250
Fax : (46-8) 791-7351
Email : info@thaiembassy.se
Website : http://www.thaiembassy.se

  Switzerland    สวิตเซอรแลนด (สมาพันธรัฐสวิส)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน 
Royal Thai Embassy in Berne
Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld-Berne, Swiss Confederation
Tel : (41-31) 970-3030-34
Fax : (41-31) 970-3035
Email : thai.bern@bluewin.ch
Website : http://thaiembassybern.org
.....................................................................................................
คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
Permanent Mission of Thailand to the United Nations in Geneva
5 Rue Gustave-Moynier 1202, Geneva, Swiss Confederation
Tel : (41 22) 715-1010
VOIP : 542011, 542012, 542013,
   542014, 542015, 542016
Fax : (41 22) 715-1000, 715-1002
Email : mission.thailand@ties.itu.int
Website : http://www.thaimission.ch

  Timor-Leste    ติมอร-เลสเต (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดีลี 
Royal Thai Embassy in Dili
Avenida de Portugal, Motael, Dili, Democratic Republic of Timor-Leste
Tel : (670) 3310609
Fax : (670) 3322179
Email : thaidli@mfa.go.th

  Turkey    ตุรกี (สาธารณรัฐตุรกี)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 
Royal Thai Embassy in Ankara
Koza Sokak No. 87, 06700 Gaziosmanpasa Ankara, Republic of Turkey
Tel : (90-312) 437 4318, 437 5248
Fax : (90-312) 437 8495
Email : thaiank@ttmail.com
Website : http://www.thaiembassyturkey.com

  United Arab Emirates    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
Royal Thai Embassy in Abu Dhabi
Villas N o. 1&2, Plot No.B7, Between Two Bridges,
P.O. Box 47466, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel : (971-2) 6421772, 5576551
Fax : (971-2) 6421773-4, (971-2) 5576552-3
Email : thaiauh@emirates.net.ae
Website : http://www.thaiembassy.ae
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ 
Royal Thai Consulate-General in Dubai
Villa 35, Street No. 16, Opposite Jumeirah Beach Hotel Umm 
Suqeim 3, Po.Box. 51844, Dubai, United Arab Emirates
Tel : (9714) 348 9550, 348 9770
Fax : (9714) 348 9066, 348 5868
Email : thaidub@emirates.net.ae
Website : http://www.thaiconsulate.ae

  United Kingdom    สหราชอาณาจักร 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
Royal Thai Embassy in London
29-30 Queen’s Gate, London, S W7 5JB, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Tel : 020 7589 2944
Fax : 020 7823 9695
Email : thaiduto@btinternet.com
Website : http://www.thaiembassyuk.org.uk

  United States    สหรัฐอเมริกา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
Royal Thai Embassy in Washington D.C.
1024 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 401
Washington, D.C. 20007, United States of America
Tel : (202) 944-3600
Fax : (202) 944-3611
Email : thai.wsn@thaiembdc.org,
   information@thaiembdc.org
Website : http://www.thaiembdc.org

แผนกกงสุล
2300 Kalorama Road, N .W.,
Washington, D.C. 20008, United States of America
Tel : (202) 684 8493
Fax : (202) 459 9536
Email : consular@thaiembdc.org
Visa Hours : Monday – F riday, 9:00 – 12:00 hrs.
.....................................................................................................
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คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 
Permanent Mission of Thailand to the United Nations in New York
351 East 52nd Street New York, N .Y. 10022, United States of America
Tel : (1-212) 754-2230
VOIP : 550341, 550342
Fax : (1-212) 754-2535, 688-3029
Email : thainym@thaiembdc.net, thailand@un.int
Website : http://www.un.int/thailand
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 
Royal Thai Consulate-General in Chicago
700 N orth Rush Street, Chicago, Illinois 60611, 
United States of America
Tel : (312) 664-3129, 664-3110, 664-3124
Fax : (312) 664-3230
Email : info@thaiconsulate.us
Website : http://www.thaiconsulate.us
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
Royal Thai Consulate-General in Los Angeles
611 North Larchmont Boulevard, 2nd F loor,
Los Angeles, CA 90004, United States of America
Tel : (323) 962-9574
Fax : (323) 962-2128
Email : info@thaiconsulatela.org
Website : http://www.thaiconsulatela.org
.....................................................................................................

สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก 
Royal Thai Consulate-General in New York
351 East 52nd Street, New Y ork, N .Y. 10022, 
United States of America
Tel : (1-212) 754-1770, 754-2536-8, 754-1896
Fax : (1-212) 754-1907
Email : thainyc@thaiembdc.net,
   info@thaiconsulnewyork.com
Website : http://www.thaiconsulnewyork.com

  Vietnam    เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
Royal Thai Embassy in Hanoi
63-65 Hoang Dieu Street, Hanoi, Socialist Republic 
of Vietnam
Tel : (84-4) 3823-5092-94, 0-2354-6204-5
Fax : (84-4) 3823-5088, 0-2354-6202
Email : thaihan@mfa.go.th, thaiemhn@netnam.org,
   vnthaihan1@fgt.vn
Website : http://hanoi.thaiembassy.org
.....................................................................................................
สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห 
Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City
77 Tran Quoc Thao S treet, District 3,
Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam
Tel : (848) 3932-7637-8
Fax : (848) 3932-6002
Email : thaihom@mfa.go.th
Website : http://www.thaiconsulatevietnam.com

สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ไทเป
Thailand Trade and Economic Office, Taipei
No. 168, 12th Floor, Sung Chiang Road, Republic of chaina
Chungshan District, Taipei 104
Tel : (88-62) 2581-1979
Fax : (88-62) 2581-8707
Email : tteo@ms22.hinet.net
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ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡
  Indonesia – Denpasar 
นายพีระพนธ ประยูรวงษ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเด็นปาซาร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Mr. Peraphon Prayooravong, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Denpasar
Jl. Pemuda 2, No. 9, Renon, Denpasar, Bali, 
Republic of Indonesia 80235
Tel : +62 361 229 685
Fax : +62 361 249 462
E-mail : waipokee_w@hotmail.com, peraphon@cp.co.id

  Indonesia - Medan
นายอาบีดิน ซูรตีโจ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Mr. Abidin Surtijo, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Medan
Jl. Cut Meutia, No. 6, Medan, Sumatra Utara, 
Republic of Indonesia 20152
Tel : +62 61 415 2425
Fax : +62 61 457 6214
E-mail : mjkp_abidin@yahoo.com



๑๗๓รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

  Indonesia – Surabaya 
นางออนนี อัสรี มารีจัม อัลมาสจฮูร  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Mrs. Ony Asri Marijam Almasjhur, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Surabaya 
Jl. Perak Timur, No. 56, Surabaya, Jawa Timur, 
Republic of Indonesia 60164
Tel : +62 31 357 8001
Fax : +62 31 357 8875
E-mail : onny@thaiconsulatesub.com

  Japan – Okinawa 
นายทะเกะชิ ซะกุโมะโตะ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโอกินาวา ญี่ปุน
Mr. Takeshi Sakumoto, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Okinawa
1-35 Shurisakiyama-cho, Naha-shi, Okinawa 903-0814, Japan
Tel : +81 988 85 1534
Fax : +81 988 85 1534

  Japan – Nagoya 
นายนาโอชิ มุระอิ รองกงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ญี่ปุน
Mr. Naoshi Murai, Vice Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate-General, Nagoya
3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Aichi-ken, 460-0003, Japan
Tel : +81 529 63 3451
Fax : +81 529 63 3457

  South Korea – Busan 
นายคิม อิล คยุน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
Mr. Kim Il-kyoun, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Busan
1109 Ho, Ace High Tech 21, 1470 Y-dong, Haeundae-gu, 
Busan, Republic of Korea 612-020
Tel : +82 10-8522-1112
Email : tomy1205@hanmail.net

  Mongolia 
นายลัควาซูเร็น ลัควา  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงอูลานบาตอร มองโกเลีย
Mr. Lhagvasuren Lhagvaa, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Ulaanbaatar
12 Arizona Center, Baruun Selbe 5/3, 1-40000, Chingeltei district-1, 
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel : +976 113 11333 (Office),
   +976 991 12771 (Ms. Tungaa)
Mobile : +976 991 15735
Fax : +976 113 20138

  Philippines
นายรอย แอล ชวงเบียน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟลิปปนส
Mr. Roy L. Chiongbian, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Cebu
ESL Building, M.J.Cuenco Street, Cebu City, Republic 
of the Philippines
Tel : +032 412 1687 88
Fax : +032 254 8827
E-mail : eastship@pldtdsl.net, es@eastship.com.ph

ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂãµŒ µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§áÅÐáÍ¿ÃÔ¡Ò
  Bangladesh
นายอารมี ฮุมายุน มะหมูด โชวดูรี  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสลุใหญกติตมิศักดิ ์ณ เมอืงจิตตะกอง สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ
MR. Amir Humayun Mahmud Chowdhury, Honorary Consul 
Royal Thai Honorary Consulate, Chittagong
House : 33 Mehdibagh Road, Chittagong
Office : Progati House 1070 Sk. Mujib Road Agrabad, 
   Chittagong, People’s Republic of Bangladesh
Tel : +8801819316410

  Bhutan
นายดาโชอูเกน เชชัป ดอรจี  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
Dasho Ugen Tshechup Dorji, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Thimphu
No. 8 B Kachoe Lam, Thimphu, Kingdom of Bhutan
Tel  : +97517111183

  Botswana
นายอิซเมอิล ทาคาเอดซา อึนชาคาซโฮกเว  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกาโบโรน สาธารณรัฐบอตสวานา
Mr. Ishmael Nshaka, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Gaborone 
Botswana 22358 Semowane Road Gaborone West Phase IV P.O. Box 
60945 Gaborone, Republic of Botswana
Email : nshaka@zambezimotors.co.bw

  Djibouti
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงจิบูตี สาธารณรัฐจิบูตี
Mrs. Koran Ahmed Aouled, Honorary Consul  
Royal Thai Honorary Consulate, Djibouti 
P.O. Box 1271., Djibouti, Republic of Djibouti
Tel : +253-21-351-332
Fax : +253-21-354-092
Email : Koran@intnet.dj

  Israel - Haifa 
นายโจเซฟ กิลเลอร  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองไฮฟา รัฐอิสราเอล
Mr. Joseph Gillor, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Haifa
64 Sdherot Hameginim, Haifa 31002, Haifa, State of Israel
Tel : +972 481 40500
Email : gillorj@ysl-law.com

  Israel – Tel Aviv
นายซามูเอล เอ็ดดี สตรอด  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเทล อาวีฟ รัฐอิสราเอล
Mr. Samuel Eddy Strod, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Tel Aviv
57 Pinsker Street, Tel Aviv 63568, State of Israel
Tel : +972 352 85074
Email : eddystrod@014.net.il

  Kazakhstan
ดร. นายมีรกาลี คูนาเยฟ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน
Dr. Mirgali Kunayev, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Almaty
135, Gornaya Str., Almaty, 050005 Republic of Kazakhstan
Tel : +77272509004
Fax : +7727667083
E-mail : info@thaiconsulate.kz



๑๗๔ รายงานประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ

  Maldives
นายโมฮาเมด ซอลิห  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส
Mr. Mohamed Salih, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Male
#07-01 Shuaz Bldg., 2/50 Orchid Magu, Maafannu, Male 20255, 
Republic of Maldives
Tel : +960 3333000 (Office),  +960 3312912 (Direct line)
Fax : +960 3313165
E-mail : damsalih@damas-co.com

  Mauritius
นายแอนดรูว เซก ซูม  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงพอรตหลุยส สาธารณรัฐมอริเชียส
Mr. Andrew Sek Sum, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Port Louis
5 Duke of Edinburgh Avenue, Port Louis, Republic of Mauritius
Tel : +23 208 0877-8 (Office), +23 263 8868 (Home)
Mobile : +23 254 0008
Email : thaiconsulate@intnet.mu

  Morocco
นายยูเนส ลารากี  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก
Mr. Younes Laraqui, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Casablanca
Villa No.7, rue Menara, Hay El Hanaa, Casablanca, Kingdom of 
Morocco (Home) No. 6, rue Omar Slaoui, Casablanca, Kingdom of 
Morocco (Office)
Tel : +212 5 22475211, +212 5 22472336, +212 5 22475225
Fax : +212 5 22200122
Mobile : +212 6 61330910
E-mail : Seprob2@menara.ma

  Mozambique
นายคารลูซ อังตอนีอู ดา คงเซยเซา ซิงบีนึ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก
Mr. Carlos Antonio da Conceicao Simbine, Honorary Consul 
Royal Thai Honorary Consulate, Maputo
Rue da Se, 114 3rd Floor, No. 2 Hotel Rovuma, Carlton, Maputo, 
Republic of Mozambique
Tel : +258 21 30 32 98/9 (Office)
Mobile : +258 82 30 23 270
E-mail : thaiconsulate@teledata.mz,
   carlossimbine@teledata.mz

  Namibia
นายกาเบรียล ตูอาเฟนี วาเฮงโก  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงวินดุก สาธารณรัฐนามิเบีย
Mr. Gabriel Tuhafeni Uahengo, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Windhoek
301 Independence Avenue, Trust Center, 5th Floor, #504, 
Windhoek, Republic of Namibia
Mobile : +264811295353
Tel : +26461263457
Tel : +26461233737 (Office)
E-mail : gabes@zenith.com.na

  Nigeria
ดร. ฟอราลิน แบแดโบ-สมิท กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครลากอส สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
Dr. Folarin Gbadebo-Smith, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Lagos 
46 Raymond Njoku Street, S.W. Ikoyi, Lagos, Federal Republic of Nigeria

Tel : (234-1) 269-3147
Fax : (234-1) 269-3149.
E-mail : docsmith@metrong.com, docsmith@infoweb.abs.net

  Seychelles
นายโจ ชุง ฟาเอ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงวิกตอเรีย สาธารณรัฐเซเชลส
Mr. Joe Chung-Faye, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Victoria
BODCO Building, New Port, P.O. BOX. 933, Victoria, Mahe, 
Republic of Seychelles 
Cell : +248-2514547/2578718
Tel : +248-4224547
Residence : +248-4345242
Fax : +248-4323888
E-mail : jmsa@seychelles.net

  Sudan
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคารทูม สาธารณรัฐซูดาน
Mr. Ahmed El Nefeidi
(อยูระหวางการเสนอคณะรัฐมนตรี – สถานะเดือนกันยายน ๒๕๕๘)
Royal Thai Honorary Consulate, Khartoum
15 East of Abu-Dhabi Bank Building No. 1, 
1/48 – Bloc 9/10 G, KH Amarat Street, Khartoum, 
Republic of the Sudan, P.O. Box 15013
Tel : +249-183-468-717
Fax : +249-183-468-727
Email : nada@thaiconsulatekhartoum.org
Website : www.thaiconsulatekhartoum.org

  Syria
นายเรมอนด ฮาบีป กัลปปกจี  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงดามัสกัต สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
Mr. Raymond Habib Kalpakji, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate-General, Damascus 
Thai Consulate Bldg Parliament Street 3rd Fl. 
Damascus, Syrian Arab Republic
Tel : +963 11 3316144
Email : thaicon@scs-net.org

  Tunisia
นายการีม อาเยด  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย
Mr. Karim Ayed, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Tunis 
Cité des pins, lots 3, 5, 6, BP 342 Publiposte 1053, les Berges du 
Lac-Tunis, Tunis, Republic of Tunisia
Tel : +216 71 967 107
Cellphone : +216 9833 7907
Email : ayed@imi-eag.com
Thai staff : Miss Hussanee Samutkojorn
Cellphone : +216 41 673 311
Email : hasnee.sm@imi-eag.com,
   hasnee.sm@royalthaiconsulatetunis.com
Website : http://www.royalthaiconsulatetunis.com

  Uganda
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา
Mrs. Barbara Mulwana, Vice Honorary Consul
Acting Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Kampala
Plot 10, Kalitunsi Road, Bugolobi
P.O. BOX 5961, Kampala, Republic of Uganda



๑๗๕รายงานประจําป ๒๕๕๗
กระทรวงการตางประเทศ

  Bolivia
นายฟรานซิสโก มูนอซ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลาปาซ รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย
Mr. Francisco Munoz, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Lapaz
Torre Ketal, piso 2 oficina 209,  Calle 15, esquina Sánchez 
Bustamante, Calacoto, La Paz, Plurinational State of Bolivia
Tel : +591 722 84199
Fax : +591 221 4502
E-mail : fcmunoz@yahoo.com

  Brazil – Rio de Janeiro 
นายแดเนียล อังเดร ซาวเออร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
Mr. Daniel Andre Sauer, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro  
R.Visconde de Piraja, Federative Republic of Brazil 
250-9 Andar, Ipanema, 22410-000 Rio de Janeiro-RJ, Brazil
Tel : +5521 2525 0000
Fax : +5521 2525 0002
Email : amsauer@amsterdamsauer.com

  Brazil – Sao Paulo 
นางทรรศนีย วันเดอรลีย วานิค เดอ ซูซา  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ นครเซาเปาลู สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
Mrs. Thassanee Wanderley Wanick de Souza,
Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo
Alameda Dinamarca 467, Alphaville I, Barueri, 06474-250, 
Sao Paulo, Federative Republic of Brazil
Tel : +5511 4195 2820
Fax : +5511 4195 2820
Email : twanick@wanick.com

  Canada – Edmonton 
นายเดนนิส แอล. แอนเดอรสัน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเอ็ดมันตัน แคนาดา
Mr. Dennis L. Anderson, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Edmonton
Consular Hours: Tuesday, Wednesday, Thursday (10:00 am – Noon) 
Royal Thai Honorary Consulate-General, Edmonton Suite 202, 
10544-114 Street, Edmonton, Alberta T5H 3J7, Canada
Tel : +1 (780)-439-3576
Fax :+ 1 (780) 452-1610
E-mail : rtcgen@gmail.com
Website : http://thaiconsulateedmonton.ca

  Canada – Toronto 
นายจอรจ เฮลเลอร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโตรอนโต แคนาดา
Mr. George Heller, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Toronto
17 Isabella St. Unit 100, Toronto, Ontario M4Y 1M7, Canada
Tel : +1 (416) 850-0110
Fax : +1 (416) 850-1431
E-mail : info@thaiconsulatetoronto.com

  Canada – Montreal 
นายหลุยส พี เดสมาเรส กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอลทรีออล แคนาดา
Mr. Louis P. Desmarais, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Montreal
1155, Blvd. Rene Levesque West, Suite 2500, 
Montreal, Quebec, H3B 2K4, Canada

Tel : +256-414-236182
Fax : +256-414-236148/343292
E-mail : rtcnice@utlonline.co.ug, bmulwana@starcom.co.ug

  Uzbekistan
นายซาฟาร โซบิโรวิช เอียรกาเชฟ กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงทาชเคนต สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
Mr.Zafar Sobirovich Ergashev, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Tashkent
1a, Khurshid S tr., Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100128
Tel : +99 8712418289
Fax : +99 8712419282
Mobile : +99 8971591100
E-mail : ilina.akchurina@gmail.com

ÀÙÁÔÀÒ¤ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿�¡ãµŒ
  Australia – Adelaide 
นางโจแอน มูเรียล วอลตัน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย
Mrs. Joan Muriel Walton, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Adelaide
Room 9, 144 South Terrace, Adelaide, SA 5000 PO Box 6485 Halifax 
Street, Adelaide, SA 5000, Commonwealth of Australia
Tel : +618 8231 1333
E-mail : info@royalthaiconsulate.org.au

  Australia – Hobart 
นายอภิรัตน อจลบุญ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโฮบารต เครือรัฐออสเตรเลีย
Mr. Abhirat Achalabun, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Hobart
63 Invercargill Rd., Mt. Nelson, Hobart, TAS 7007
Commonwealth of Australia
Tel : +613 6224 3811
Mobile : +614 3987 1133
Fax : +613 6224 3652
E-mail : achalabun@bigpond.com

  Australia – Melbourne 
นายไซมอน แอมเฮิรทส วอลเลซ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมลเบิรน เครือรัฐออสเตรเลีย
Mr. Simon Amhurst Wallace, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Melbourne
Suite 301, 566 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004,
Commonwealth of Australia
Tel : +613 9533 9100
Mobile : +614 0228 8229
Fax : +613 9533 9200
Home : +613 9885 3808
E-mail : info@thaiconsulatemelbourne.com

  Australia – Perth 
นายรูเบน คูเปอรแมน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเพิรท เครือรัฐออสเตรเลีย
Mr. Reuben Kooperman, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Perth
Ground Floor 28-42 Ventnor Avenue  West Perth WA 6872 Postal, 
Commonwealth of Australia
address: PO Box 848 West Perth WA 6872, 
Tel : +618 9226 2288
Fax : +618 9226 2120
Email : thaiconsulateperth@hotmail.com
Mobile : +614 1890 6945
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Tel : +1 (514)  878-4466
Fax : +1 (514) 878-2446
E-mail : info@thaicommtl.com

  Colombia
นางเซซิเลีย แฟรนันเดซ เด ปาญินี  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย
Mrs. Cecillia Fernandez de Pallini, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Bogota 
Cale 100, N o.17-66, oficina 102 Santafe de Bogota, Republic of 
Colombia
Tel : +571 257-6004
Fax : +571 257-5137
E-mail : consulado100@etbnet.co, mpallini14@hotmail.com

  Costa Rica
นายควน การโลส โมราเลส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันโฮเซ สาธารณรัฐคอสตาริกา
Mr. Juan Carlos Morales, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, San Jose 
Antigua Subaru Los Yoses, 250 Metros Norte Contiguo Hotel Jade,  
San Jose, Republic of Costa Rica
Tel  : +506 2281 1416
Mobile  : +506 6059 7171
Email  : thaicostarica@gmail.com, jcmorales@miltitelcr.com

  Cuba
นายคอรเค มานูเอล เบรา กอนซาเลส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา
Mr. Jorge Manuel Vera Gonzalez, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Habana 
5ta. Avenida, esq. a 80, Edif. Raffaello, Planta baja apto. 12, 
Miramar, La Habana, Republic of Cuba
Tel  : +537 204 0983
Fax : +504 204 1434
Email  : consuladothai@uniprocorp.com

  Dominican Republic 
นายกุสตาโว เอนริเก ตูรูย ดูเบรย  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน 
Mr. Gustavo E. Turull Du’Breil, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Santo Domingo 
Calle Recodo No.7, Bella Vista, Santo Domingo, Dominican Republic
Tel  : +809 535 9585
Fax  : +809 227 6986
Email  : g.turull@seprisa.com.do, c.cabrera@seprisa.com.do

  El Salvador
นายริการโด มอรัน เฟรรากูติ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันซัลวาดอร สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร
Mr. Ricardo Moran Ferracuti, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, San Salvador 
Centro Comercial Loma Linda,  Alameda Manuel Enrique Araujo y 
Calle Loma Linda, local 2-C, Col. San Benito, San Salvador, Republic 
of El Salvador
Tel  : +503 2566 6767, +503 2566 6768
Mobile  : +503 7874 1122, +503 7129 2105
Email  : rmf@actos.com.rv, info@actos.com.sv

  Jamaica
นางทาเลีย เจรัลดีน ลิน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงสตัน จาเมกา
Mrs. Thalia Geraldine Lyn, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Kingston 

2 Valentine Drive, Kingston 19, Jamaica, West Indies, Jamaica
Tel  : +876 925 8181
Fax  : +876 924 0463
Email  : royalthaicongen@yahoo.com

  Mexico
นายเอรเนสโต กานาเลส ซันโตส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนเตรเรย สหรัฐเม็กซิโก
Mr. Ernesto Canales Santos, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Monterrey 
Batallon de San Patricio, N o.111, Piso 24, Col. Valle Oriente, 
San Pedro Garza Garcia, Monterrey, Mexico NL 66269, United 
Mexican States
Tel  : +5281 8625 5878, +5281 8625 5860
Fax  : +5281 8625 5861
Email  : consulado.thai.mty@hotmail.com,
   ecanales@canalesysocios.com.mx

  New Zealand
นายไมเคิล เวล  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโอคแลนด นิวซีแลนด
Mr. Michael Whale, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Auckland
Street Address: Level 5, 18 Shortland Street, Auckland 1010,  
New Zealand
Postal Address: PO Box 7311, Auckland 1141, New Zealand
Tel  : + 64 9 373 7287, +64 9 373 3166
Fax  : + 64 9 373 3423
Email  : whale@lowndeslaw.com

  Panama
นายการโลส อัลแบรโต เด ฮานอน ที่ 4 กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา
Mr. Carlos Alberto de Janon IV, 
Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Panama
Edificio BMW Center Piso #4, Interseccion calle 2da y 1ra
transversal, al lado de Riba Smith, Urbanizacion Costa de Este, 
Panama City, Republic of Panama
Tel  : +507 301 5444
Mobile  : +507 6674 5391, +507 6253 6400
Fax  : +507 301 5491
Email  : cadejanon@me.com, cadejanon@fasa.com.pa

  Papua New Guinea
นายโลอานี ราวู เฮเนา  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงพอรตมอรสบี
รัฐเอกราชปาปวนิวกินี
Mr. Loani Ravu Henao, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Port Moresby
Suites 1 & 2, IEPNG Haus Section 56, Allotment 10, Mabi St. Gordons 
P.O. Box 1659, Port Moresby, 121 NCD  Independent State of Papua 
New Guinea
Tel   : +675 323 8330
Mobile  : +675 7697 8398, 7216 4334
Fax  : +675 325 8160
Email  : enquiries@thaiconsulate.com.pg

  Peru
นายไฮเม พารโด เอสคังดง  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
Mr. Jaime Pardo Escandon, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Lima
AV. Argentina 4065, Callao, Lima, Republic of Peru
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Tel  : +511 451 3897
Fax  : +511 562 3451
E-mail  : jaimepardo@hotelmajoro.com

  United States – Montgomery,  Albama 
นายโรเบิรต เอฟ. เฮนรี, จูเนียร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนตกอเมอรี สหรัฐอเมริกา
Mr. Robert F. Henry, Jr. , Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Montgomery 
P.O. Box 4504, Montgomery, AL 36103-4504, United States of America
Tel  : +334 269 2518
Fax  : +334 269 4678
Email  : bobh@henrytile.com

  United States – Denver, Colorado  
นายโดนัลด วิลเลียม ริงสบี  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเดนเวอร สหรัฐอเมริกา
Mr. Donald William Ringsby, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Denver 
1336 Glenarm Place, Suite 200, Denver, CO 80204, United States
of America
Tel  : +303 892 0118
Fax  : +303 534 0542
E-mail  : thaiconsulatedenver@gmail.com

  United States – Coral Gables, Florida
นายจอรจ เอ็ม. คอรริแกน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองคอรัลเกเบิลส สหรัฐอเมริกา
Mr. George M. Corrigan, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Coral Gables 
2525 Ponce De Leon BLVD,  SUITE 300, Coral Gables, 
FL 33134, United States of America
Tel  : +305 445 0909/ 305 445 7577 # 2/ 
   888 336 3384 (Toll free)
Fax  : +305 974 1287
E-mail  : wwcorrigan@aol.com

  United States – Atlanta, Georgia 
นายรอย วิลเลียม ไอด ที่ 3  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา
William Ide III, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Atlanta 
303 Peachtree Street, Suite 5300, Atlanta, GA 30308, United States 
of America
Tel  : +404 527 6778
Fax  : +404 527 4198
E-mail  : thaicon@mckennalong.com

  United States – Honolulu, Hawaii 
นายโคลิน ที มิยาบารา  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโฮโนลูลู สหรัฐอเมริกา
Mr. Colin T. Miyabara, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Honolulu
1035 Kikowaena Place, Honolulu, HI 96819, United State of America
Tel  : +808 524 7787
Fax  : +808 523 0044
E-mail  : cmiyabara@aol.com

  United States – New Orleans, Louisiana 
นายเฮ็นรี เอ็ม. แลมเบิรต  กงสุลกิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนิวออรลีน สหรัฐอเมริกา
Mr. Henry M. Lambert, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, New Orleans 

320 Julia Street, Suite A, New Orleans, 
LA 70130, United State of America
Tel  : +504 522 2021
Fax  : +504 523 1704
E-mail  : stephanieb@rcb.nocoxmail.com

  United States – Boston, Massachusetts
นายโจเซฟ แอนโทนี มิลาโน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
Mr. Joseph Anthony Milano, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Boston 
41 Union Street, Boston, MA 02108, United State of America
Tel  : +617 720 8424
Fax  : +617 227 2306
Email  : cg@thaiconsulatebos.org

  United States – Tulsa,  Oklahoma 
นางนอรา เจ กอรดอน  กงสุลกิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองทุลซา สหรัฐอเมริกา
Ms. Nora J Gordon, Honarary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Tulsa
25900 East 81st Street, Broken Arrow, 
OK 74014, United State of America
Tel  : +918 357 1368
Fax  : +918 357 1369
E-mail  : nora@gadaconstruction.com

  United States – Portland, Oregon  
นายนิโคลัส เจ. แสตนเลย  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอรตแลนด สหรัฐอเมริกา
Mr. Nicholas J. Stanley, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Portland
1136 NW Hoyt Street, Suite 210, 
Portland, OR 97209, United State of America
Tel  : 503-221-0440
Fax  : 503-221-0550
E-mail  : thai@siaminc.com

  United States – Dallas,  Texas 
นายฟอรเรสท ดับเบิลยู สมิธ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองดัลลัส สหรัฐอเมริกา
Mr. Forrest W. Smith, Honarary Consul-General 
Royal Thai Honorary Consulate-General, Dallas 
5301 Spring Valley Road, Suite 200, Dallas,  TX 75254, United 
State of America
Tel  : +972 788 1400
Fax  : +972 788 2667
E-mail  : fsmith@fflawoffice.com

  United States – Houston, Texas
นายชารล ซี ฟอสเตอร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองฮุสตัน สหรัฐอเมริกา
Mr. Charles C. Foster, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Houston 
600 Travis, Ste. 2000 Houston, TX 77002-2911, United State of America
Tel  : +713 335 3907
Fax  : +713 228-1303
E-mail  : cfoster@fosterquan.com,
   jrichardson@fosterquan.com

  United States – Salt Lake City, Utah 
นายโรลันโด เจ เพียรเนส กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซอลทเลคซิตี สหรัฐอเมริกา
Mr. Scott F. Hansen, Honorary Consul 
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Royal Thai Honorary Consulate, Salt Lake City 
10757 South River Front Parkway, No. 110,
South Jordan, UT 84095, United States of America
Tel  : +801 758 9455
Mobile  : +801 656 7952
E-mail  : scotthansen@gmail.com

  United States – San Juan, Puerto Rico,
นายโรลันโด เจ เพียรเนส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซานฮวน สหรัฐอเมริกา
Mr. Rolando J. Piernes, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, San Juan 
P.O. Box 7386, San Juan, PR 00916-7386, United State of America
Tel  : +787 751 0151
Fax  : +787 753 7276
E-mail  : rkthai1029@gmail.com

  Uruguay
นายอัลแบรโต ออสการ เปอรเซียวาลเล บูสตามานเต กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
Mr. Alberto Oscar Perciavalle Bustamante,
Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Montevideo
Luis Alberto de Herrera 1248, World Trade Center – Torre 3 Oficina 
370,  Montevideo, Oriental Republic of Uruguay
Tel  : +598 2628 1881
Mobile  : +598 9440 1479
E-mail  : alberto.perciavalle@vyt.com.uy,
   margarita.perciavalle@vyt.co.uy
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  Albania
นายซามีร มาเน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองติรานา สาธารณรัฐแอลเบเนีย
Mr. Samir Mane, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Tirana
Tirana, Albania Rruga ‘Papa Gjon Pali II ‘, ABA Business Center, 12th 
Floor, Tirana, Republic of Albania
Tel  : +355 4238 9250, +355 4238 0028
Fax  : +355 4238 9251
Email  : e.kadilli@balfin.al, s.mane@balfin.al

  Austria – Dornbirn
นายเปเตอร อัมโบรส ฟตซ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองดอรนบีรน สาธารณรัฐออสเตรีย
Mr. Peter Ambros Fitz, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Dornbirn 
Rieggasse 44, 6850 Dornbirn, Republic of Austria
Tel  : +43 (5572) 256 14
Fax  : +43 (5572) 256 14

  Austria – Salzburg 
นายมักซีมีเลียน คอเรท  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซาลซบูรก สาธารณรัฐออสเตรีย
Mr. Maximilian Coreth, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Salzburg 
Koch-Sternfeldgasse 7, A-5020 Salzburg, Republic of Austria
Tel  : +43 (662) 840 0200
Fax  : +43 (662) 840 0201
Website  : http://www.thaiconsulate-salzburg.at

Azerbaijan
นายซูอัด ฟาตาลีเยฟ  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
Mr. Suad Fataliyev, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Baku
SI Ltd. Hyatt International Tower ll, 1033 Izmir Str. Baku AZ,
1065, Republic of Azerbaijan
Tel  : +99 412 497 7790, +99 412 497 2142, 
   +99 412 497 4923
Fax  : +99 412 497 2143
E-mail  : gmehti-zade@thaiconsulate.az
(ติดตอผาน Mrs. Gulnara Mehti-Zade เลขานุการ/ ฝายกงสุล
โทร : +99 4503 149 711)

  Belgium – Antwerpen 
นายจอนเคียร โจซลีน ทิมเมอรแมนส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอันตเวิรป ราชอาณาจักรเบลเยียม
Jonkheer Jocelyn Timmermans, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Antwerpen 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 6, B-2600 Antwerpen (Berchem),
Kingdom of Belgium
Tel  : +32 495 22 99 00
Fax  : +32 3 218 72 94
Email  : royalthaiconsulteantwerp@skynet.be
Website  : http://www.thaiconsulate.be

  Belgium – Liege 
นายดีดีเยร โรแลง ชากแมงส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเเอจ ราชอาณาจักรเบลเยียม
Mr. Didier Rolin Jacquemyns, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Liege 
Royal Thai Honorary Consulate Rue Cote d’Or 274, B-4000 Liege, 
Kingdom of Belgium
Tel  : +32 4 254 48 60
Fax  : +32 4 254 24 15
Email  : didier.rolin@afcompressors.com,
   nora.lemaire@afcompressors.com

  Bulgaria 
นายวิคเตอร ซามูอีลอฟ เมลาเมด  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโซเฟย สาธารณรัฐบัลแกเรีย
Mr. Viktor Samuilov Melamed, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Sofia
Office : No. 42, Parchevich Street, Sofia 1000, Republic of Bulgaria
Home  : Apartment 1 No. 11, Bademova Gora Street, Sofia 1404, 
   Republic of Bulgaria
Tel  : + 359 2 958 44 85 (Home), + 359 2 960 09 33 (Office)
Fax  : + 359 2 960 09 32
Mobile  : + 359 88 721 6453
Email : victor.melamed@gmail.com

  Croatia
นายอาลอยซิเย พาฟโลวิช  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย
Mr. Alojzije Pavlovic, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Zagreb
Home  : Crvenivrh, Laura zapad 35, 52475 Savudrija, Croatia
Office : Gunduliceva 18/IV, 10000 Zagreb, Republic of Croatia
Tel/ Fax  : +385 1 4830 359
Mobile  : +385 98 1766 503
Mail  : thaiconsulate@hi.t-com.hr
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  Cyprus
นายเอลิอัส ปานายิเดส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนิโคเซีย สาธารณรัฐไซปรัส
Mr. Elias Panayides, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Nicosia
40 Evagoras Ave., Flat 3, 1st Floor 1097, Nicosia, Republic of Cyprus
Tel  : +357 (22) 674900, +357 (22) 676666
Fax  : +357 (22) 675544
E-mail  : thaicon@cytanet.com.cy

  Denmark – Copenhagen 
นายการสเตน เด็งเคอ นิลเซน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารก
Mr. Carsten Dencker Nielsen, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Copenhagen
Asia House, Indiakaj 16, 2100 Copenhagen, Kingdom of Denmark 
Tel  : +45 35 38 74 10
Fax  : +45 35 38 17 11
Email  : ah@asia-house.dk

  France – Lyon 
เคานต เฟรเดริค เดอ กาเนย  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Count Frederic de Ganay, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Lyon
Consulat Honoraire à Lyon, 40 rue du Plat – 69002 
Lyon, French Republic
Tel  : 334 7837 1658
Fax  : 334 7837 1658

  Germany – Hamburg 
นายวูลฟกัง โครหน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Mr. Wolfgang Krohn, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Hamburg
An der Alster 85, 20099 Hamburg, Federal Republic of Germany
Tel  : +49 40 248 39 118
Email  : angela.nacke@thaikonsulathamburg.de

  Germany – Munich 
นางบารบารา รีเพิล  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ นครมิวนิก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Mrs. Barbara Riepl, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Munich
Prinzestrasse 13, 80639 Munich, Federal Republic of Germany
Tel  : +49 89 130 714
Email  : barbarariepl@hv-riepl.de

  Germany – Dusseldorf 
นายซเตฟาน โยฮันเนส โฮลทโฮฟฟ-เฟรทเนอร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองดุสเซลดอรฟ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Mr. Stephan Johannes Holthoff-Pfortner, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Dusseldorf
Ruttenscheider Strasse 199, Eingang, Herthastrasse, 45131, Essen, 
Federal Republic of Germany
Tel  : +49 201 95 97 93 34
Email  : temur@hops-holding.de

  Germany – Stuttgart 
นางมารีอันเนอ ซอรน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุททการท สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Mrs. Marianne Zorn, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Stuttgart

Pforzheimer Strasse 381, 70499 Stuttgart, Federal Republic of Germany
Tel  : +49 711 226 4844
Email  : marianne.zorn@t-online.de

  Iceland
นางอันนา มารกริเอท พูริทูร โอลาฟสโดททีร กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซแลนด
Mrs. Anna Margrjet Puriour Olafsdottir, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Reykjavik
Royal Thai Consulate-General Keilufell 2, IS-111 Reykjavik, 
Republic of Iceland
Tel  : +354 5710224, +354 8232676
Fax  : +354 5710961
Email  : amol@talnet.is
Website  : www.konsull.net

  Ireland
นายแบรรี โธมัส คอนนอลลี  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงดับลิน ไอรแลนด
Mr. Barry Thomas Connolly, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Dublin 
Richmond Marketing, 1st F l. Harmony Court, Harmony Row, 
Dublin 2, Ireland
Tel  : +353 1 631 6100
Fax  : +353 1 639 4882
Email  : barryconnolly@richmondmarketing.com,
   thaiconsulateireland@richmondmarketing.com

  Italy – Genova 
นายฟรังโก โนวี  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเจนัว สาธารณรัฐอิตาลี
Mr. Franco Novi, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Genova
Via Domenica Fiasella 4, int. 14, Genova 16121, Italian Republic
Tel  : +39 10 549 2500
Fax  : +39 10 580 522
E-mail  : thailandia@burkenovi.com

  Italy – Milan 
นายอัลแบรโต วีรจิลลีโอ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
Mr. Alberto Virgillio, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Milan
Viale Berengario 15, Milano 20149, Italian Republic
Tel  : +39 02 460299
Fax  : +39 02 481 2617
E-mail  : royalthaicongenmilan@libero.it

  Italy – Naples 
นายมาริโอ มัตติโอลี  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเนเปลส สาธารณรัฐอิตาลี
Mr. Mario Mattioli, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Naples
Via Vico Satriano 3/a, Napoli 80121, Italian Republic
Tel  : +39 081 963 7021
Fax  : +39 081 963 7022
E-mail  : thaiconsulate.naples@scinicariello.it

  Italy – Turin 
นายอาคิลเล เบนาซโซ  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลี
Mr. Achille Benazzo, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Turin
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Via Genovesi 2,  Torino 10128, Italian Republic
Tel  : +39 11 503809
Fax  : +39 11 580 6180
E-mail  : achille@benazzo.net, consulate@benazzo.net

  Italy – Venice 
นายอันเดรอา มารกอน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
Mr. Andrea Marcon, Honorary Consul-Genral
Royal Thai Honorary Consulate-General, Venice
Sect. Castello 4419, Venezia 30122, Italian Republic
Tel & Fax : +39 41 241 2370/ +39 44 434 1848
E-mail  : consolato@consolatotailandia.it

  Lithuania
นายโรลันดัส วาลิอูนัส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงวิลนีอุส สาธารณรัฐลิทัวเนีย
Mr. Rolandas Valiunas, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Vilnius
Jogailos g 9/1 LT -01116 Vilnius, Republic of Lithuania
Tel  : + 370 5268 1892
Fax  : + 370 5212 5591
Email  : visa@thaiconsulate.lt

  Luxembourg
นายฟรองซัว ชาลส อีฟส เครมาร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงลักเซมเบิรก ราชรัฐลักเซมเบิรก
Mr. François Charles Yves Kremer, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Luxembourg
14 Rue E rasme, L -1468, Grand Duchy of Luxembourg
Tel  : +352 40 78 78 - 276 (direct)
Fax  : +352 40 78 04 - 653 (direct)
Email  : francois.kremer@arenedt-medernach.com

  Malta
นายวิลเลี่ยม เอช คารโบนาโร  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองวัลเลตตา สาธารณรัฐมอลตา
Mr. William H. Carbonaro, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Valletta
Royal Thai Honorary Consulate, 44 Regent House, Bisazza Street, 
Sliema, SLM15, Republic of Malta (EU)
Tel  : +356 21 319326
Mobile  : +356 99 420581
E-mail  : thaicon@regentmalta.com

  Monaco
ดร. ฌอง-โคลด มูรู  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนเต คารโล ราชรัฐโมนาโก
Dr. Jean-Claude Mourou, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Monte Carlo
Consulat Honoraire au Monaco, 2 Avenue de la Madone – MC 
98000, Principality of Monaco
Tel  : (377) 9330 9494
Fax  : (377) 9330 9595

  Netherlands
นายเอช.เอช.เอ็ม. เรยกรอค  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงอัมสเตอรดัม ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
Mr. H.H.M. Ruijgrok, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Amsterdam
Herengracht 444 1017 BZ Amsterdam, Kingdom of the Netherlands
Tel  : +31 20 465 1532
Fax  : +31 20 465 1543

  Norway
นางโซลไวก สกาอวน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอรเวย
Mrs. Solveig Skauan, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Oslo
1) Dagaliveien 19, 0776 Oslo, Kingdom of Norway
2) P.O. Box 7, Slemdal, 0710 Oslo, Kingdom of Norway
Tel  : +47 22 147 665
Mobile  : +47 92 085 928

  Portugal
นายรุย นูโน มารคีช รีเบยรู  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงปอรโต สาธารณรัฐโปรตุเกส
Mr. Rui Nuno Marques Ribeiro, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Porto
Estrada Ext. Circunvalacao,  12252, 4460-282, 
Senhora Da Hora, Porto, Portuguese Republic
Tel  : +351 22 9 579 190
Mobile  : +351 96 678 7132
Fax  : +351 22 953 3233
Email  : rui.ribeiro@rivitex.pt

  Russia - St. Petersburg  
นายยูรี โควัลชุค  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก 
สหพันธรัฐรัสเซีย
Mr. Yuri V. Kovalchuck, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, St. Petersburg
9 Bolshoi Avenue, St. Petersburg, 199053, Russian Federation
Tel  : +7 812 325 6271
Email  : consthai@peterstar.ru

  Russia – Vladivostok 
นายวิทาลี จี. คัลยูชิน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย
Mr. Vitali G. Kulyushin, Honorary Consulate
Royal Thai Honorary Consulate, Vladivostok
10, Shchedrina Str., Vladivostok, 690014, Russia Federation
Tel  : +7 423 226 9980
E-mail  : consthai@mail.ru

  Spain
นายวอลฟกัง คีสสลิง  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเตเนริเฟ ราชอาณาจักรสเปน
Mr. Wolfgang Kiessling, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Tenerife
Loro Parque, C/Bencomo S/N, 38400 
Puerto de la Cruz, Tenerife, Kingdom of Spain
Tel  : +34 922 373841, +34 922 374081
Fax  : +34 922 375021
E-mail  : loroparque@loroparque.com

  Sweden – Gothenburg 
นายเคนเนท ออรเกรน  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอรก ราชอาณาจักรสวีเดน
Mr. Kenneth Orrgren, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Gothenburg
Norra Hamngatan 36, 2nd fl.,SE-404 30 Göteborg, Kingdom of Sweden
Tel  : +46 31 150 640
Fax  : +46 31 153 240
E-mail  : info@thaiconsulate.se
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  Sweden – Stockholm  
นางวีเวกา อักเซลซอน ยูนซอน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน
Ms. Viveca Axson Johnson, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Stockholm
Nordstjernan AB SE-103 75 Stockholm, Sweden Secretary - Gunilla 
Hansson,  Kingdom of Sweden
Tel  : +46 8 7885018, +46 8 788 5000
Fax  : +46 8 788 5040

  Switzerland – Basel 
ดร.โธมัส บวรคฮารดท  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส
Dr. Thomas Burckhardt, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Basel
Aeschenvorstadt 71, P .O. Box 4010 Basel, Swiss Confederation
Tel  : +41 61 206 45 65
Fax  : +41 61 206 45 46

  Switzerland – Geneva 
นายอารมันด โยสต  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
Mr. Armand Jost, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Geneva
Rue de la Servette, 91 CH 1201 Geneva, Swiss Confederation
Tel  : +41 22 311 07 23
Fax  : +41 22 345 12 08

  Switzerland – Zurich 
นายมารกุส อัลแบรท ไฟร  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส
Mr. Marcus Albert Frey, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Zurich
Löwenstrasse 42, PO. Box 8021, Zurich, Swiss Confederation
Tel  : +41 43 344 7003
Fax  : +41 43 344 7001

  Slovak Republic 
นายอะเล็กซานเดอร โรซิน  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก
Mr. Alexander Rozin, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Bratislava
Viedenska cesta 3-7, 85101, Bratislava 5, Slovak Republic
Tel  : +421 2 6727 2124
Fax  : +421 2 6241 1838

  Turkey
นายเรฟก เกิกเช็ก  กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ 
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
Mr. Refik Gokcek, Honorary Consul-General
Royal Thai Honorary Consulate-General, Istanbul 
Kore Sehitleri Cad. Mithat, Unlu Sok.No. 12, Zincirlikuyu, 
34394 Istanbul, Republic of Turkey
Tel  : +90 212 347 3257- 8, 
Fax  : +90 212 347 4405
E-mail  : refikgokcek@gmail.com

  Ukraine
นายมีไคโล ราดุดสกี  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ ยูเครน
Mr. Mykhajlo Radoutskyy, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Kiev
12a, Bajana Avenue,  Kiev, 02140 Ukraine

Tel  : +380445022983
E-mail  : danilevskaya.a@gmail.com, 
   mailin@thaiconsulate.kiev.ua

  United Kingdom – Cardiff 
นายเทียโดรัส โคเลียนดริส  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองคารดิฟฟ สหราชอาณาจักร
Mr. Theodorus Coliandris, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Cardiff
9 Mount Stuart Square, Cardiff CF10 5EE, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Tel  : +44 292 046 5777
Fax  : +44 292 046 5777
Email  : royalthai.consulate@virgin.net
Website  : http://business.virgin.net/royalthai.consulate

  United Kingdom – Gibraltar  
นายมารก จอหน พอล พอรรัล  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองยิบรอลตาร สหราชอาณาจักร
Mr. Mark John Paul Porral, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Gibraltar
120 Main Street, Gibraltar, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 
Tel  : +44 350 2004 6315
Fax  : +44 350 20077890
Mobile  : 00-350-56000417

  United Kingdom – Glasgow  
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร
Mr. Alexander Donald Stewart, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Glasgow
4 Woodside Place, Charing Cross, Glasgow G3 7QF,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Tel  : +44 141 353 5090
Fax  : +44 141 332 2928

  United Kingdom – Hull 
นายอลัน พอล เทเลอร  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองฮัลล สหราชอาณาจักร
Mr. Alan Paul Taylor, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Hull
Priory Court, Saxon Way Priory Park West, Hessle,Hull HU13 9PB, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Tel  : +44 148 258 1668, 0148 232 9925
Fax  : +44 148 262 8877
Email  : enquiries@thaiconsul-uk.com

  United Kingdom – Liverpool 
นายนิโคลาส เอ. เวนไรท  กงสุลกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเวอรพูล สหราชอาณาจักร
Mr. Nicholas A. Wainwright, Honorary Consul
Royal Thai Honorary Consulate, Liverpool
35 Lord Street, Liverpool L2 9SQ, United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 
Tel  : +44 151 255 0504
Fax  : +44 151 255 1070
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๑. อาคารถนนศรีอยุธยา
เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐

๒. กรมการกงสุล
เลขที่ ๑๒๓ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐๒-๙๘๑- ๗๑๗๑-๙๙

๓. กรมความรวมมือระหวางประเทศ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ตอ ๔๐๐๐๐-๔๓๙๙๙
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๑. กรมการกงสุล
๑๒๓ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐๒-๙๘๑-๗๑๗๑-๙๙
โทรสาร ๐๒-๙๘๑-๗๒๕๖

๒. สํานักงานหนังสือเดินทาง 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา
(อาคารบี ประตูฝงทิศตะวันออก) ชั้น ๗
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ตอ ๔๙๐๐๓-๑๒
โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๖๓๒

๓. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
บางนา-ศรีนครินทร    
ศูนยการคาธัญญาพารค ศรีนครินทร 
ชั้น 2 โซน E
โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๓๘๐๐-๑ 
โทรสาร ๐๒ ๑๓๖ ๓๘๐๓  

๔. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
ปนเกลา
ชั้น ๕ อาคารเทสโกโลตัส สาขาปนเกลา 
เลขที่ ๓ ถนนบรมราชชนนี ๑๑ 
แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท ๐-๒๔๓๓-๐๒๘๐-๘๗
โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๒๕๕๔

๕. สํานักงานหนังสือเดินทาง 
ศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ
อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒-๒๔๕-๙๔๓๙
โทรสาร ๐๒-๒๔๕-๙๔๓๘

๖. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดเชียงใหม
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
ถนนโชตนาตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทร. ๐๕๓-๘๙๑-๕๓๕-๖
โทรสาร ๐๕๓-๘๙๑-๕๓๔

๗. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดเชียงราย
อาคารองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
หลังใหม ถนนศูนยราชการ 
ตําบลริมกก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐
โทร. ๐๕๓ ๑๗๕ ๓๗๕ 
โทรสาร ๐๕๓ ๑๗๕ ๓๗๔

๘. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๕๘-๑๗๓, ๐๕๕-๒๕๘-๑๕๕,
๐๕๕-๒๕๘-๑๓๑,
โทรสาร ๐๕๕-๒๕๘-๑๑๗

๙. สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดนครสวรรค
ศูนยบริการรวมจังหวัดนครสวรรค 
หางบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง 
นครสวรรค ๖๐๐๐๐
โทร. ๐๕๖-๒๓๓-๔๕๓, ๐๕๖-๒๓๓-๔๕๔
โทรสาร ๐๕๖-๒๓๓-๔๕๒

๑๐ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดอุดรธานี
ศูนยอเนกประสงค ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
(ตรงขามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐๔๒-๒๑๒-๘๒๗, ๐๔๒-๒๑๒-๓๑๘
โทรสาร ๐๔๒-๒๒๒-๘๑๐

๑๑ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดขอนแกน
หอประชุมอําเภอเมืองขอนแกน 
ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๔๓-๒๔๒-๗๐๗, ๐๔๓-๒๔๒-๖๕๕
โทรสาร ๐๔๓-๒๔๓-๔๔๑

๑๒ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
จังหวัดอุบลราชธานี   
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
ชั้น ๑ ดานหลังฝงทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทร. ๐๔๕ ๓๔๔ ๕๘๑-๒ 
โทรสาร ๐๔๕ ๓๔๔ ๖๔๖
E-mail : passport_ubon@hotmail.com     
http://www.facebook.com/ubonpassport

๑๓ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐๔๔-๒๔๓-๑๓๒, ๐๔๔-๒๔๓-๑๒๔
โทรสาร ๐๔๔-๒๔๓ -๑๓๓

๑๔ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดจันทบุรี
อาคารลานคาชุมชน ถนนเลียบเนิน 
ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทร. ๐๓๙-๓๐๑-๗๐๖-๙

๑๕ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดสุราษฎรธานี
ศาลาประชาคม ถนนหนาเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐๗๗-๒๗๔-๙๔๐, ๐๗๗-๒๗๔-๙๔๒-๓
โทรสาร ๐๗๗-๒๗๔-๙๔๑

๑๖ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐๗๖-๒๒๒-๐๘๐, ๐๗๖-๒๒๒-๐๘๑,
๐๗๖-๒๒๒-๐๘๓
โทรสาร ๐๗๖-๒๒๒-๐๘๒

๑๗ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดสงขลา
ศูนยราชการจังหวัดสงขลา 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐๗๔-๓๒๖-๕๐๘-๑๐
โทรสาร ๐๗๔-๓๒๖-๕๑๑

๑๘ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
จังหวัดยะลา
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐๗๓-๒๗๔-๕๒๖, ๐๗๓-๒๗๔-๐๓๖,
๐๗๓-๒๗๔-๐๓๗
โทรสาร ๐๗๓-๒๗๔-๕๒๗

๑๙ . สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
เมืองพัทยา
ศูนยการคาพัทยาอเวนิว ชั้น ๑ 
ถนนพัทยาสาย ๒ เลขที่ ๓๙๙/๙ หมู ๑๐ 
ถนนพัทยาสาย ๒ ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทร. ๐๓๘-๔๒๒-๔๓๘
โทรสาร ๐๓๘-๔๒๒-๔๓๗
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นายนภดล เทพพิทักษ   รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ

นายศุภร พลมณี   เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
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นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน

นางหัทยา คูสกุล    นักการทูตชํานาญการพิเศษ

นางสาวจณา สินธวานนท   นักการทูตชํานาญการ

นางสาลินี ผลประไพ   นักการทูตชํานาญการ

 ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
นางสาวปรางทิพย คงฤทธิศึกษากร  นักการทูตชํานาญการ

นายกิตติเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  นักการทูตปฏิบัติการ

นางสาวปรียานิตย ลําเจียก   นักการทูตปฏิบัติการ

นายปวีณ บุษกรเรืองรัตน   นักการทูตปฏิบัติการ

นางสาวณุพร จันทวรินทร   นักการทูตปฏิบัติการ

นางสาวพลอย สุขถาวร   นักการทูตปฏิบัติการ

นางสาวพิสชา เหลืองมีกูล   คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวสุวนันท เมืองแสน   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวสาวิตรี แตงออน   คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวเกล็ดฟา เหาะสูงเนิน  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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- กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- คณะทํางานเพื่อจัดทํารายงานประจําป ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศ

 และทุกหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ 

 สําหรับขอมูล รูปภาพและการตรวจแกเนื้อหาในรายงานประจําป ๒๕๕๗
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กระทรวงการตางประเทศ
http://www.mfa.go.th

กรมเอเชียตะวันออก (East Asia Watch)
http://www.eastasiawatch.in.th

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
http://sameaf.mfa.go.th

กรมยุโรป
http://www.europetouch.in.th

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
http://aspa.mfa.go.th/aspa

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
http://www.mfa.go.th/business

กรมองคการระหวางประเทศ
http://www.mfa.go.th/UNandThailand

กรมการกงสุล
http://www.consular.go.th

กรมอาเซียน
http://www.mfa.go.th/asean

สถาบันการตางประเทศสราญรมย
http://www.sifa.in.th

กรมความรวมมือระหวางประเทศ
http://www.tica.thaigov.net

US Watch
http://uswatch.mfa.go.th/uswatch

กรองยุโรปเพื่อไทย
http://news.thaieurope.net

วิทยุสราญรมย
http://www.mfa.go.th/saranrom

ศูนยบริการขอมูลธุรกิจ
http://www.mfa.go.th/bizthai
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