แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

“...ในส่วนของเวทีสหประชาชาตินั้น ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงและความสงบ รวมถึงการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของเด็กและสตรี...”
รายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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แนวนโยบาย
ด้านการต่างประเทศ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบตั ิ
ต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระทำ�ไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุม้ ครอง
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลัก
ในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระท�ำไว้กับนานาประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
		 รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนต้องให้
ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การฟื ้ น ฟู ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและ
นานาประเทศ โดยยังคงให้การสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบภูมภิ าคให้มคี วามคืบหน้า
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการด�ำเนินงานในปีที่สองนี้มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยรัฐบาลได้

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

ด�ำเนินการอยู่บนพื้นฐานหลัก ได้แก่ (๑) รักษาช่องทางติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิด (๒) เสริมสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล
ต่อความร่วมมือทวิภาคีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง (๓) เสริมสร้างและรักษาความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ในระดับรัฐและผูน้ ำ� ระดับสูง (๔) รักษาภาพลักษณ์ทดี่ ขี องไทยให้คงอยูใ่ นความรูส้ กึ และทัศนคติในระดับประชาชน
และ (๕) ยึดมั่นว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศเพื่อนบ้านคือความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทย

๒. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ รัฐบาลได้

กระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมความเป็น
หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ และสร้างความเจริญมัน่ คงร่วมกัน ดังเห็นได้จากการแลกเปลีย่ นการเยือนระดับสูงทีด่ ำ� เนินมา
อย่างต่อเนื่องจากปีแรกของการบริหารประเทศ รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นล�ำดับต้น และได้ผลักดันการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพทางการค้าและ
การคมนาคม กับประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย เพือ่ ขยายปริมาณการค้าผ่านแดนและเพิม่ ช่องทางการเดินทางสัญจรระหว่าง
ประชาชน ตลอดจนได้ผลักดันโครงการพัฒนาร่วมและการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนต่าง ๆ ร่วมกันให้เกิด
ความคืบหน้า ดังนี้

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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ท

			
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระส�ำคัญโดยระบุสิทธิและหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่จะสนับสนุน
การช่วยเหลือทางเทคนิค ถ่ายทอดเทคโนโลยี แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการจัดการสนับสนุนการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน เร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางจากจุดผ่านแดนไทย–เมียนมาร์ ไปยัง
กรุงเทพมหานคร-แหลมฉบัง และให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีต่ อ่ ความพยายามในการระดมทุนเพือ่ ด�ำเนินโครงการ
			
รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ได้เห็นพ้องร่วมกันให้มีการจัดตั้ง
กลไกคณะกรรมการร่ ว มไทย-เมี ย นมาร์ ว่ า ด้ ว ย
การพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้ น ที่ โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ทางการ
ใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย (๑) กลไกระดับนโยบาย
คือ คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง (Myanmar-Thailand Joint
High Level Committee for the Comprehensive
Development in the Dawei SEZ and Its Related
Project Areas: JHC) (๒) กลไกระดับบริหารจัดการ
คือ คณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย-เมียนมาร์
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง (Myanmar-Thailand Joint
Coordinating Committee for the Comprehensive
Development in the Dawei SEZ and Its Related
Project Areas: JCC) และ (๓) กลไกระดับปฏิบตั กิ าร

ไทยและเมียนมาร์ร่วมกันพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ๖ สาขา
ได้แก่ สาขาโครงสร้างพื้นฐานและ
การก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรม
เฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ
สาขาพลังงาน สาขาพัฒนาชุมชน
สาขากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และสาขาการเงิน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

๒.๑ ความสัมพันธ์ไ ทย-เมี ย นมาร์
ไทยมีส่วนส� ำคัญในการสนับสนุนการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการไปมาหาสูร่ ะหว่างประชาชนทัง้ สอง
ประเทศ โดยเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านพุน�้ำร้อน
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ได้เปิดส�ำนักงานการค้าชายแดน ๒ แห่ง ทีด่ า่ นทิกติ รงข้ามบ้านพุนำ�้ ร้อน และทีบ่ า้ นมอต่อง เมืองมะริด ภาคตะนาวศรี
ตรงข้ามด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาที่ครอบคลุม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คือ คณะอนุกรรมการร่วม (Joint Sub-Committees) ๖ สาขา ได้แก่ สาขาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง
สาขาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ สาขาพลังงาน สาขาพัฒนาชุมชน สาขากฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และสาขาการเงิน ซึง่ กลไกในแต่ละระดับได้มกี ารประชุมอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีมติทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ เห็นชอบโครงการ
ทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วน ๘ โครงการ คือ ถนน ท่าเรือน�ำ้ ลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าระยะเริม่ แรก น�ำ้ และระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสีย โทรคมนาคม การพัฒนาชุมชน และรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนเห็นชอบโครงสร้าง รูปแบบ และสัญญา
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทวาย เอส อี แซดดีเวลล๊อปเม้นท์ จ�ำกัด (Dawei SEZ Development Co., Ltd.) เพื่อเป็น
กลไกการลงทุนของโครงการในลักษณะนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) พร้อมทั้งเห็นชอบ
ให้เชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุน
				รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้รว่ มกันจัดตัง้ กลไกการลงทุนระหว่างประเทศในลักษณะของนิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจ (SPV) ในประเทศไทย ในรูปแบบของบริษทั ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเม้นท์ จ�ำกัด ถือหุน้ โดยส�ำนักงาน
พัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) ของไทย ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือกับประเทศ เพือ่ นบ้าน และ Foreign Economic Relations Department:
FERD ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากัน เพื่อเป็นหน่วยธุรกิจที่รับสัมปทาน
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และท�ำหน้าที่ระดมทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

				นอกจากนี้ ได้จดั กิจกรรมความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย-เมียนมาร์-สหรัฐอเมริกา (Trilateral
Cooperation Thailand-Myanmar-the United States) เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนกระทรวง
กลาโหมของทั้งสามประเทศ ประเทศละ ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ภิ ารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบตั ิ ซึง่ กิจกรรมนีส้ ามารถขยายผลไปสูก่ ารให้
การสนับสนุนของไทยและสหรัฐอเมริกา ต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในอนาคต
		 ๒.๒ ความสัมพันธ์ไทย-ลาว มีความร่วมมือทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Border Committee: JBC) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน–
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย–ลาว ครั้งที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร หลังจากว่างเว้นการประชุมมา ๖ ปี โดยทั้งสองฝ่ายได้
ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายในการส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดนทางบกและทางน�้ำให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ และ
ปี ๒๕๖๐ ตามล�ำดับ รับรองการก่อสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติมอีกจ�ำนวน ๑๕ หลัก ตลอดจนได้ก�ำหนดแนวทาง
จัดการพื้นที่บริเวณแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำเหือง เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวชายแดนได้
โดยปกติในระหว่างการเจรจาเพือ่ จัดท�ำหลักเขตแดน นอกจากนี้ ได้ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย–ลาว (Joint Committee: JC) ครัง้ ที่ ๑๘ เมือ่ วันที่ ๑–๓ เมษายน ๒๕๕๖ รวมถึงด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริม
การติดต่อและการค้าชายแดนระหว่างกัน โดยได้ยกระดับจุดผ่อนปรน ๒ แห่ง คือจุดผ่อนปรนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
และจุดผ่อนปรนบ้านสบรวก จังหวัดเชียงราย ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้อนุมัติงบประมาณส�ำหรับปรับปรุง
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		 ๒.๓ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ด�ำเนินไปได้ด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายขับเคลื่อนประเด็นทวิภาคี
ในกลไกทีเ่ หมาะสม ทัง้ สองฝ่ายได้ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–กัมพูชา ครัง้ ที่ ๘
เมื่อวันที่ ๒๕–๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุม
เห็นพ้องทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือกันใน ๓ ด้าน คือ
(๑) ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะ
การส�ำรวจและจัดท�ำหลักเขตแดน และแก้ไขปัญหา
การลักลอบตัดไม้ (๒) ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว
ซึง่ มีประเด็นส�ำคัญคือการประกาศใช้การตรวจลงตรา
เดียวไทย–กัมพูชาภายใต้กรอบ ACMECS (ACMECS
Single Visa) เมือ่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ
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และก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อไทย–ลาว บริเวณจุดผ่านแดนจังหวัดพะเยา ส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก�ำลังพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็นด่านสากล ส�ำหรับความร่วมมือไทย-ลาวในด้าน
การค้าการลงทุนก็เป็นอย่างใกล้ชิด โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของไทยเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ รวมถึง
การร่วมมือกันระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านมาตรฐาน
สินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลทั้งสองประเทศได้รื้อฟื้นกลไก
การประชุมคณะรัฐมนตรีรว่ มอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะรัฐมนตรีร่วมไทย–ลาว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง
ที่จะผลักดันความร่วมมือในการอ�ำนวยความสะดวกในการผ่านแดน เร่งรัดการพัฒนาความเชื่อมโยงทางถนน
และรถไฟ และเร่งรัดการหารือเรื่องเขตแดน นอกจากนั้น ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเกษตรไทย–ลาว และความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบ�ำรุงรักษา สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๔
(เชียงของ–ห้วยทราย) อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๕
(บึงกาฬ–ปากชัน) ด้วย

(๓) ด้านสังคมและการพัฒนา เช่น การสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนของไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้
ได้จดั ท�ำแผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยก�ำหนดกรอบการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยหลักสูตร
หลักประจ�ำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยประจ�ำตัวของนายทหารนักเรียน
			
ในด้านการด�ำเนินการกรณีราชอาณาจักรกัมพูชาขอให้ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (International
Court of Justice: ICJ) ตีความค�ำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ รัฐบาลพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา
กฎหมายของไทย ได้ร่วมการอธิบายเพิ่มเติมทางวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เมือ่ วันที่ ๑๕–๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึง่ ได้นำ� เสนอประเด็นข้อต่อสูข้ องไทยต่อศาลอย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม โดยมีสว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมด้วย อาทิ กระทรวงกลาโหม กรมแผนทีท่ หาร ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้สาธารณชนได้
รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและโปร่งใส
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๒.๔ ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-เวี ย ดนาม
นายกรัฐมนตรีและคณะผูแ้ ทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะรั ฐ มนตรี ร ่ ว มอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการระหว่ า ง
ไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat: JCR)
ครัง้ ที่ ๒ ซึง่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ณ กรุ ง ฮานอย
ซึ่ ง ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ แ สดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะยกระดั บ
ความสั ม พั น ธ์ ขึ้ น เป็ น หุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์
ย�ำ้ ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะกระชับความร่วมมือด้านความมัน่ คง
ตามแนวเอกสาร Thailand-Vietnam Security
Outlook ซึ่งมีการลงนามภายหลังการประชุม รวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการค้ า การลงทุ น
นอกจากนี้ ยังมีการลงนามในบันทึกความเข้ า ใจ
ในการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย–เวียดนามและสภาธุรกิจ
เวียดนาม-ไทย
๒.๕ ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-มาเลเซี ย
มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย–มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๒ ที่หารือเกี่ยวกับ
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม
ส�ำหรับพื้นที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย ระดับรัฐมนตรี
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ในการประชุมหารือประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มาเลเซีย มีความส�ำเร็จหลายประการ เช่น (๑) ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองร่วมกันในการสนับสนุนการพูดคุยเพือ่ สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจะส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในองค์รวม (๒) เร่งรัดความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ (๓) ความร่วมมือด้าน
การตรวจคนเข้าเมืองควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคในการเปรียบเทียบฐานข้อมูลบุคคลสองสัญชาติ
(๔) การเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน (๕) การส่งเสริมการเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดน โดยให้เร่งรัด
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โก-ลกสองแห่งเชือ่ มอ�ำเภอตากใบกับด่านเปิงกาลันกุโบร์ และอ�ำเภอสุไหงโก-ลกกับ
ด่านรันเตาปันยัง เปิดด่านบ้านประกอบ-ดุเรียนบุหรงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และเชื่อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐทางตอนเหนือและตะวันออกของมาเลเซีย (๖) ความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยภาคเอกชน (๗) ขอความร่วมมือในการพิจารณาออกใบอนุญาตท�ำงานให้
แรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ท�ำงานในต�ำแหน่งบริกรในร้านอาหารไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
			
เมือ่ วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จดั ประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee:
HLC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและความต่อเนื่อง
ในการลาดตระเวนชายแดน การปรับการฝึกร่วม/ผสม ทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ทีช่ ายแดนให้อยูภ่ ายใต้ Senior Staff Talks (SST)
การจัดท�ำร่างขอบเขตงานและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของการฝึกร่วม/ผสมไทย-มาเลเซีย เพือ่ ให้หน่วยทีบ่ งั คับใช้
กฎหมายต่าง ๆ ในพืน้ ทีช่ ายแดนน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้คณะท�ำงานทบทวนความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือชายแดนฉบับปัจจุบนั ด�ำรงการประชุมหารือกันต่อไป
		 ๒.๖ ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย มีการสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพลังงาน
ซึง่ ไทยได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีในเวที Indonesia Thailand Energy Forum ครัง้ ที่ ๔ เมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ทีบ่ าหลี และได้หารือเกีย่ วกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน ความร่วมมือเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
รวมถึงการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านพลังงาน เป็นต้น ส่วนความร่วมมือด้านศาสนา สังคมและ
วัฒนธรรมก็มีความคืบหน้า เช่น เลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เยือน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม–๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้กระชับความร่วมมือกับกระทรวง
กิจการศาสนาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกันเมือ่ วันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งครอบคลุมโครงการความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย ครู

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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(Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔–๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยไทยและมาเลเซียได้จัดการส�ำรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียร่วมกันระหว่าง
วันที่ ๓๐ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้รว่ มยกร่างแผนปฏิบตั กิ ารตามกรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
ร่วมในการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-มาเลเซีย เพือ่ ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินการด้านการพัฒนาความเชือ่ มโยงตลอด
พื้นที่ชายแดนภาคใต้กับแผนพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region: NCER) และแผน
พัฒนาภาคตะวันออก (East Coast Economic Region: ECER) ของมาเลเซียต่อไป

สอนศาสนาอิสลาม และผูบ้ ริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม
กิจการศาสนา การส่งเสริมด้านภาษามลายู การส่งเสริมเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดการ
ด้านการเงิน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือเพื่อใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาการเกษตร
เช่น การวิจยั ด้านเมล็ดพันธุ์ และการวิจยั ด้านพันธุกรรม โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐอินโดนีเซียในเรื่องนี้ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ส�ำหรับมาตรการการน�ำเข้าผลไม้จากไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม–
ธันวาคม ๒๕๕๖ สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้กำ� หนดปริมาณอนุญาตการน�ำเข้าแก่บริษทั น�ำเข้าผลไม้จากไทยเพิม่ ขึน้
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๒.๗ ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลปิ ปินส์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และได้เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย–ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๕ ณ กรุงมะนิลา
ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และ
ฝ่ายไทยได้ขอให้สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์อนุญาตให้นำ� เข้าไก่ปรุงสุกและผ่อนปรนมาตรการจ�ำกัดการน�ำเข้าผักและ
ผลไม้จากประเทศไทย นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดตั้งคณะท�ำงานด้านความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นสาขาทีแ่ ต่ละฝ่ายมีความเชีย่ วชาญ ได้แก่ การพัฒนาวิจยั โคนมและ
กระบือนม การพัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าว รวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหาร การศึกษา และด้านวัฒนธรรม
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (ฉบับแก้ไข) ระหว่างราชอาณาจักร
ไทย–สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ หลังจากทีห่ ารือมาเป็นเวลา ๑๔ ปี และมีการลงนามร่วมระหว่างปลัดกระทรวงพลังงาน
ของทั้ง ๒ ประเทศในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน รวมทั้งมีการลงนามของตัวแทน
ภาคเอกชนในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย–ฟิลปิ ปินส์ กับสภาธุรกิจฟิลปิ ปินส์-ไทย
๒.๘ ความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ เมือ่ วันที่ ๒๔–๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อร่วมประชุมกรอบความร่วมมือระหว่าง
ข้าราชการทั้งสองฝ่าย (Civil Service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ
หลายประเด็น เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
		 ๒.๙ ความสัมพันธ์ไทย-บรูไนดารุสซาลาม มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและระดับ
พระราชวงศ์ โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลามเริ่มรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน
ไทยและเนการาบรูไนดารุสซาลามได้มโี อกาสพบหารือและร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

224

มูลค่าการค้า
				

กันยายน ๒๕๕๔กรกฎาคม ๒๕๕๕

ดอลลาร์ สรอ.		
ล้านบาท				

๒๖,๘๖๖
๘๒๘,๔๘๘

ดุลการค้า

ดอลลาร์ สรอ.		
ล้านบาท				

ส่งออก		

๑๖,๘๕๔
๕๐๕,๓๑๕

กันยายน ๒๕๕๕- 		
กรกฎาคม ๒๕๕๖

ร้อยละ

๒๗,๖๕๕
๘๓๓,๕๙๑

+๒.๙๔

น�ำเข้า

ได้เปรียบดุลการค้า

๑๐,๘๐๑
๓๒๘,๒๗๖

๖,๐๕๒

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
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ก
การค้าชายแดนของไทย
กับมาเลเซีย เมียรมาร์ ลาว และกัมพูชา
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๒.๙๔%
โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า
มูลค่า ๖,๐๕๒ ล้านดอลลาร์ สรอ.
(๑๗๗,๐๓๙ ล้านบาท)

		 ทัง้ นี้ การค้าชายแดนของไทยกับประเทศ
มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๕กรกฎาคม ๒๕๕๖ และดุ ล การค้ า ของไทยมี ผ ล
การด�ำเนินการ ดังนี้

๓. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบภูมิภาคให้มีความคืบหน้า ดังนี้
		

๓.๑ ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
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๓.๑.๑ งานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ของแผนงาน GMS เป็นโอกาสส�ำคัญทีป่ ระเทศสมาชิกได้
ทบทวนความส�ำเร็จในช่วงทีผ่ า่ นมา เพือ่ พัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุม่ ในการเผชิญ
กับความท้าทายทีม่ ากขึน้ ในอนาคต ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาได้มพี ฒ
ั นาการก้าวหน้าอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน การค้า การอ�ำนวย
ความสะดวกการค้ า และการขนส่ ง ข้ า มพรมแดน
โดยแผนงาน GMS ได้ดำ� เนินงานรวม ๑๗๙ โครงการ
ประกอบด้วย โครงการลงทุน วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐
ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นด้านคมนาคม และ
พลั ง งาน และโครงการด้ า นวิ ช าการ วงเงิ น รวม
๒๘๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นโครงการด้านสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คมนาคม และการพัฒนา
ในหลากหลายสาขา ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั แผนงาน GMS
อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำกรอบการลงทุนของภูมภิ าค (Regional Investment Framework: RIF) ซึง่ จะช่วยก�ำหนดโครงการ
ลงทุนทีส่ นับสนุนความต้องการในการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Demand-driven) เป็นรูปธรรมตามแนวทาง
ทีก่ ำ� หนดภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) ทีเ่ น้นการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจเป็นแนวทางหลัก
		 ๓.๑.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (18th GMS Ministerial Conference) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสการประชุมนี้ รัฐมนตรีแผนงาน GMS
ได้หารือร่วมกันเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดท� ำกรอบการลงทุนฯ ให้มีความชัดเจนตามแนวคิดการพัฒนา
ที่สร้างสรรค์ ครอบคลุม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Innovative Inclusive and Green Growth) และเร่งพัฒนา
เส้นทางขนส่งให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและ
เมืองชายแดน การพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพของภาคเกษตร การท�ำเกษตรแบบทันสมัยและความปลอดภัยทางอาหาร เพิม่ ความมัน่ คงด้านพลังงาน
การพัฒนาศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ แรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ
และกฎหมายให้เอือ้ ต่อการลงทุน รัฐมนตรีทกุ ประเทศเห็นพ้องกันว่าการส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) การเพิ่มบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การใช้ประโยชน์จากคณะท�ำงาน ๙ สาขาภายใต้แผนงาน GMS และสภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง รวมถึง
การเชื่อมโยงแผนงาน GMS กับอาเซียน ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และกลไกระดับภูมิภาคอื่น ๆ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนเพื่อการพัฒนา
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๓.๒ ความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation Framework)

		
๓.๒.๑ การประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นำ�้ โขง-ญี่ปุ่น
ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ครั้งที่ ๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในทีป่ ระชุมมีการรับทราบผลการประชุมและเห็นชอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชนกับรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔
โดยเป็นการรับทราบความก้าวหน้าการด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง-ญี่ปุ่น (Mekong Japan Economic and Industrial Cooperation Initiative
Action Plan: MJ-CI Action Plan) การรับทราบข้อเสนอจากภาคเอกชนทีเ่ ร่งให้มกี ารสนับสนุนการค้าการลงทุน
ในอนุภมู ภิ าค เห็นชอบแผนทีน่ ำ� ทางเพือ่ การพัฒนาอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในด้านความร่วมมือลุม่ แม่นำ�้ โขง-ญีป่ นุ่ ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong Development Roadmap under
the MJ-CI Action Plan) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานของกรอบความร่วมมือ MJ-CI จากปัจจุบนั จนถึงปี ๒๕๕๘
		
๓.๒.๒ การประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสกรอบความร่วมมือประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง-ญีป่ นุ่
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๓ (13th MJ-CI under AMEICC WEC-WG) และครั้งที่ ๑๔ ในวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามล�ำดับ ณ กรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณา
ผลการด�ำเนินงานตามแผนทีน่ ำ� ทางเพือ่ การพัฒนาอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ในด้านความร่วมมือลุม่ แม่นำ�้ โขง-ญีป่ นุ่ ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong Development Roadmap under
the MJ-CI Action Plan) และประชุมรับทราบการด�ำเนินงานของญี่ปุ่นในการศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจของภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงในภาพรวม โดยจะมีการน�ำเสนอรายงานขัน้ กลางต่อทีป่ ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ครั้งที่ ๕ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม ต่อไป
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๓.๑.๓ การประชุมเวทีหารือเพือ่ พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครัง้ ที่ ๕ และการประชุม
หารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (The 5th Economic Corridor Forum and GMS Business Opportunities
Forum) ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยทีป่ ระชุมได้เปิด
โอกาสให้รฐั มนตรี เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และเอกชนได้แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นร่วมกันในเรือ่ งกรอบการลงทุนของภูมภิ าค
(Regional Investment Framework) ซึง่ จะใช้เป็นกลไกการน�ำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ในระยะ
๑๐ ปีขา้ งหน้า ทัง้ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพและการอ�ำนวยความสะดวกข้ามแดน รวมถึงความร่วมมือ
ด้านอืน่ ๆ ทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญสูง ได้แก่ การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง พลังงานและตลาด
ซือ้ ขายไฟฟ้า โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การท่องเทีย่ ว การเกษตร สิง่ แวดล้อม และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ น้นการส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพือ่ ใช้ประโยชน์
การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมได้หารือเกีย่ วกับข้อเสนอโครงการรายสาขาการพัฒนา/
โครงการล�ำดับความส�ำคัญสูง ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครัง้ ที่ ๑๙ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และยังได้มกี ารประชุมหารือกับภาคเอกชนเพือ่ สร้างโอกาส
ทางธุรกิจในการด�ำเนินโครงการที่อยู่ในกรอบการลงทุนของภูมิภาคร่วมกัน และช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ำโขงภายใต้การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตามแผนงาน GMS
เพือ่ เชือ่ มโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในสูป่ ระชาคมอาเซียน

		 ๓.๓ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperaton Strategy: ACMECS) การประชุมผู้น�ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๕ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ เวียงจันทน์ ซึ่งไทยประสบความส�ำเร็จในการผลักดันแนวคิด ๒ ประการให้บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ACMECS ปี ค.ศ. ๒๐๑๓–๒๐๑๕ คือ (๑) การสร้างฐานการผลิตเดียวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ ำโขง ตามแนวทาง
ประชาคมอาเซียน (๒) การด�ำเนินการเพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก นอกจากนี้
ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท�ำเกษตรแบบ
มีสญ
ั ญาภายใต้ ACMECS ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกรัฐมนตรีสองประเทศ
เป็นสักขีพยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ
เพื่อนบ้าน

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
อนึง่ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๖ ไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท�ำเกษตรแบบมี
สัญญาภายใต้ ACMECS ระหว่างทั้งสองประเทศ
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ ๑ ณ กรุงพนมเปญ
		 ๓.๔ ความร่ ว มมื อ เอเชี ย (Asia
Cooperation Dialogue: ACD) ไทยได้ริเริ่มและ
มีบทบาทในการผลักดันให้กรอบความร่วมมือเอเชีย
เป็นเวทีหารือระดับนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเอเชีย โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
และศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิกจาก
ทุกอนุภูมิภาคของเอเชียซึ่งปัจจุบันมี ๓๒ ประเทศ
ทั้งนี้ ไทยรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงาน ACD
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ๒๕๔๕ โดยท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็น
ส�ำนักเลขาธิการของกรอบความร่วมมือ เมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชมสุดยอดความร่วมมือเอเชีย ครัง้ ที่ ๑ ทีร่ ฐั คูเวต และได้นำ� เสนอ
แนวคิดของไทยที่ต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการคมนาคม และด้านสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ ACD ใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศมาเกื้อหนุนกัน เช่น อาเซียนมีความมั่นคง
ทางอาหาร ในขณะที่กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) มีความมั่นคง
ทางพลังงาน
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นอกจากนี้ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผูแ้ ทนไทยเข้าร่วมการประชุม ACD
ระดับรัฐมนตรี ที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โดยรวมแล้ว ไทยได้ผลักดันการด� ำเนินงาน
หลายประการในกรอบความร่วมมือนี้ เช่น (๑) อยูร่ ะหว่างการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ การพัฒนาเอเชีย จ�ำนวน ๒ พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนการท�ำงานด้านการพัฒนาในประเทศเอเชียนอกกลุ่มอาหรับ (๒) ก�ำลังจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาคในประเด็นด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนและรถไฟ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกด้านการเดินทาง การขนส่ง การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในภูมภิ าค และเชือ่ มต่อไปยังภูมภิ าค
ยุโรป (๓) ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒ ซึ่งก�ำหนดจะจัดในช่วงต้นปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็น
โอกาสให้ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการค้า การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
		

๓.๕ กรอบอาเซียน (ASEAN)

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๓.๕.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ ๒๑ เมือ่ วันที่ ๑๕–๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทีร่ าชอาณาจักรกัมพูชา และครัง้ ที่ ๒๒ เมือ่ วันที่ ๒๒–๒๕ เมษายน
๒๕๕๖ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยได้เน้นย�ำ้ ถึงประเด็นที่ไทยให้ความส�ำคัญ อาทิ การต่อต้านยาเสพติด
และการค้ามนุษย์ การจัดการภัยพิบตั ิ การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการระดมทุนส�ำหรับโครงการความเชือ่ มโยง
ในภูมิภาคอาเซียน

			
๓.๕.๒ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การบูรณาการแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการและจัดท�ำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ
และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ให้ชัดเจนจะน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม และ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และการประชุมบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธการศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ รวมทั้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม และ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๑ มีนาคม ๒๗ พฤษภาคม ๒๔ มิถุนายน
๒๔ กรกฎาคม และล่าสุดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
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๓.๕.๓ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Ministers: AEM) ครั้งที่ ๔๕ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม เมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยทีป่ ระชุมได้หารือเกีย่ วกับการค้าสินค้า บริการ และการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ทัง้ นี้ ในระหว่างวันที่
๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผูแ้ ทนไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมทีส่ ำ� คัญ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การประชุมคณะมนตรี
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council Meeting) ครัง้ ที่ ๒๗ การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและ
คณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AEM-AIA Council Meeting) ครัง้ ที่ ๑๖
			
๓.๕.๔ การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข ครั้งที่ ๘
th
(8 Senior Officials Meeting on Health Development: 8th SOMHD) ระหว่างวันที่ ๒๖–๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้มีการหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม
และอาเซียน-จีน

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		 ๓.๖ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC) การประชุมผู้น�ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๕
ณ นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย ทีป่ ระชุมได้รบั รองปฏิญญาผูน้ ำ� เขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ ที่ ๒๐ “Integrate to
Grow, Innovate to Prosper” ประกอบด้ ว ย
๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าการลงทุน
และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การสร้าง
ความมัน่ คงทางอาหาร การสร้างห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ชือ่ ถือได้
และความร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่าง
มีนวัตกรรม โดยระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้
แสดงวิสัยทัศน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมบทบาทที่ส�ำคัญ
ของไทยในการเป็นผูผ้ ลิตอาหารทีส่ ำ� คัญของโลกเพือ่
สร้างความมัน่ คงทางอาหาร และการเป็นจุดเชือ่ มโยง
ในภูมภิ าค และเสริมความต่อเนือ่ งของห่วงโซ่อปุ ทาน
และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดได้เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ Maritime Security Cooperation
Workshop (MSCW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศที่ส� ำคัญใน
การปฏิบัติการทางทะเล และส่งเสริมความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก
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		 ๓.๗ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

			
๓.๗.๒ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม
การประชุมระดับผู้น�ำ ครั้งที่ ๗ แผนงาน IMT-GT
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุ ง บั น ดาร์
เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยที่ประชุม
ได้เห็นชอบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ
ช่วงแผนหมุนเวียนรอบแรก (First Rolling Pipeline)
ทั้ ง ในโครงการด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT และเพื่อ
ความเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยแผนงาน IMT-GT
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการพัฒนาไปสูค่ วามเป็นประชาคมอาเซียน และผูน้ ำ� สามประเทศยังได้ให้ความส�ำคัญ
ในการร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงต่อไปของแผนระยะห้าปีแผนที่สอง ในช่วงแผนหมุนเวียนแผนที่สอง
(Second Rolling Pipeline) โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรระดับต่างๆ ในกรอบ IMT-GT
ทั้งในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในระดับจังหวัดและรัฐ
โดยมีศนู ย์ประสานความร่วมมืออนุภมู ภิ าค IMT-GT ซึง่ จะมีการจัดตัง้ เป็นทางการ ณ มาเลเซีย โดยมีผอู้ ำ� นวยการ
คนแรกมาจากประเทศไทย เป็นกลไกการประสานงานหลัก พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจาก
หุ้นส่วนการพัฒนาในปัจจุบัน ได้แก่ ญี่ปุ่นและส�ำนักงานวางแผนเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก
รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ที่มีศักยภาพในเอเชียใต้และภาคพื้นที่แปซิฟิกในด้าน
ทีม่ ศี กั ยภาพ รวมทัง้ เตรียมการทีไ่ ทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผูน้ ำ� ครัง้ ที่ ๘ แผนงาน IMT-GT ในช่วงเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		
๓.๗.๑ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำ� รง บุญทรงไพศาล) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ การประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑
และโอกาสเดียวกันได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๙ แผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗
กันยายน ๒๕๕๕ ณ เมืองปอร์ตดิกสัน รัฐเนกรีเซมบิลัน มาเลเซีย ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแนวทาง
การขับเคลือ่ นแผนงานโครงการภายใต้แผนระยะห้าปีแผนทีส่ อง (IMT-GT Implementation Blueprint) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ทั้งในโครงการเร่งด่วนเพื่อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT (Priority Connectivity
Project) เช่น โครงการทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา การพัฒนาท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง การพัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าทุ่งสง และในกลุ่มโครงการโดดเด่น (IMT-GT Signature Project) เช่น โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการในกรอบ ๖ สาขา
ความร่วมมือ ซึง่ รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลด้านมาตรฐานสินค้าและการรับรอง
ฮาลาล โลจิสติกส์ฮาลาล การพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน การพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและแรงงานฝีมือในสาขาที่ตรงกับแผนการพัฒนาและตลาดแรงงานของ IMT-GT

๔. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน โดยมีการด�ำเนินงาน

ที่ส�ำคัญ ดังนี้

		 ๔.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสนับสนุนบทบาทของไทย
รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคูเ่ จรจา และกับองค์กร/องค์การระหว่างประเทศ ซึง่ มีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
๔.๑.๑ กรอบอาเซียน รัฐบาลให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน โดยเข้าร่วมการประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น
				
๔.๑.๑.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา และครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๒๒–๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม
โดยได้เน้นย�้ำถึงประเด็นที่ไทยให้ความส�ำคัญ อาทิ การต่อต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ การจัดการภัยพิบัติ
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน และการระดมทุ น
ส�ำหรับโครงการความเชื่อมโยง
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

				
๔.๑.๑.๒ การเข้าร่วม
ประชุ ม รั ฐ มนตรี ต ่ า งประเทศอาเซี ย น อาทิ
การประชุมครัง้ ที่ ๔๖ เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ทีเ่ นการาบรูไนดารุสซาลาม ซึง่ ไทยย�ำ้ ถึงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ การพยากรณ์
อากาศ ความมัน่ คงทางอาหาร ความมัน่ คงทางพลังงาน
และการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการรักษาเอกภาพของ
อาเซียน อาทิ ในประเด็นทะเลจีนใต้ และการมีสว่ นร่วม
ของอาเซียนในประเด็นคาบสมุทรเกาหลี เพือ่ ผลประโยชน์
ด้านความมัน่ คงในภูมภิ าค
			
๔.๑.๑.๓ การประชุม
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
(ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational
Crime: SOMTC) ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒
มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
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๔.๑.๑.๔ การประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นข่าวกรองในกรอบอาเซียน ในประเด็น
ปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคาม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยข่าวประเทศอาเซียนเมื่อเดือนมิถุนายน
๒๕๕๖ เรือ่ งความท้าทายข้ามพรมแดน ซึง่ เน้นการด�ำเนินมาตรการทางการข่าวในการต่อต้านการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ
				
๔.๑.๑.๕ การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตนุ ยิ มวิทยาและธรณี
ฟิสิกส์ เพื่อกระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากเรดาร์อุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการประมาณ
ค่าน�ำ้ ฝน การปรับมาตรวัดน�ำ้ ฝน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการออกค�ำเตือนภัยสภาพอากาศรุนแรงภายในอาเซียน

			
๔.๑.๒ กรอบอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา ไทยมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจาในหลายเวที ตัวอย่างทีส่ �ำคัญ ได้แก่ การขับเคลือ่ นความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในฐานะ
ทีไ่ ทยเป็นประเทศผูป้ ระสานงานระหว่างทัง้ สองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ช่วยคลีค่ ลายความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ระหว่างจีนกับสมาชิกอาเซียนบางประเทศทีอ่ า้ งกรรมสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะในทะเลจีนใต้ โดยมีตวั อย่างการด�ำเนินการ
ดังนี้
				
๔.๑.๒.๑ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน อย่างไม่เป็น
ทางการ (ASEAN-China SOM Retreat) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดชลบุรี โดยปลัดกระทรวง
การต่างประเทศในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทย
และนางฟู่ หยิ ง รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
การต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
ประธานร่ ว ม โดยที่ ป ระชุ ม ยิ น ดี ต ่ อ ความคื บ หน้ า
โดยเฉพาะการบรรลุการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
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๔.๑.๑.๖ การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน โดยมี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย รวมถึงยกย่องศิลปินและกวีผมู้ คี วามสามารถในอาเซียน เช่น
การจัดเทศกาลดนตรีอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีศิลปินหญิงจากทุกประเทศในอาเซียนเข้าร่วม นอกจากนั้น
ยังด�ำเนินโครงการรางวัลสุนทรภูเ่ ชิดชูเกียรติกวีอาเซียนเมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๖ ซึง่ มีพธิ มี อบโล่พระราชทานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่กวีจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

						
นอกจากนี้ ได้หารือเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) อย่างเต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิภาพ และการรักษาช่องทางการปรึกษาหารือที่จะเอื้ออ�ำนวยต่อการเจรจาจัดท�ำแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Regional Code of Conduct in the South China Sea: COC) ที่จะช่วยส่งเสริมให้ปัญหาดังกล่าว
คลี่คลายด้วยสันติวิธีและบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้แสดงถึงบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในการพัฒนาความร่วมมือ
และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 3 Cs ได้แก่
การสร้างประชาคม (community) ความเชื่อมโยง (connectivity) และแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC)

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๔.๑.๒.๒ ไทยเป็น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม คณะท�ำงานร่ ว มอาเซี ย น–จี น ว่ า ด้ ว ย
การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN-China Joint Working Group on the
Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมอาเซียนของไทยและรองอธิบดีกรมเขตแดนและ
กิจการมหาสมุทร กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วม ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในการผลักดัน
ความร่วมมืออาเซี ย น-จี น ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม/โครงการภายใต้ ก รอบ DOC ในช่ ว งปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โดยได้หารือเรือ่ งสาขาความร่วมมือและกลไกทีส่ �ำคัญเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ าม DOC อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น และได้ยกร่างแผนงานอาเซียน-จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาฯ ส�ำหรับปี ๒๕๕๖–๒๕๕๗
						
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางในอนาคต
ของการจัดท�ำแนวปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้ (COC) ในระดับคณะท�ำงานฯ เป็นครัง้ แรกซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน และเห็นพ้องที่จะรักษาพลวัตของการหารือ ซึ่งจะช่วยรักษาบรรยากาศที่ดีที่จะน� ำไปสู่การเริ่มต้น
เจรจาจัดท�ำ COC ต่อไป
				
๔.๑.๒.๓ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน
เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ โดยในด้านการค้าการลงทุน อาเซียนให้ความส�ำคัญต่อการลดอุปสรรคทางการค้า
ทีม่ ใิ ช่ภาษี รวมทัง้ ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน เพือ่ บรรลุเป้าหมายการค้าระหว่างกัน มูลค่า
๕ แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๕๘ และสนับสนุนกระบวนการเจรจาจัดท�ำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ให้สำ� เร็จในปี ๒๕๕๘ รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้มีการแสวงหาแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ในการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของเอกชนตามแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน
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๔.๑.๒.๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมการประชุม High Level Forum on
the 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership เมือ่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ที่กรุงเทพมหานคร โดยได้หารือกันถึงทิศทาง
ความร่วมมือบนพืน้ ฐานความเข้าใจและประโยชน์รว่ มกัน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ การพบปะกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อร่วมกันคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนกระชับความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เป็นต้น

						
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมยินดีตอ่ ความคืบหน้าของความร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้
โดยไทยชื่นชมความพร้อมของจีนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน–จีน และการประชุม
คณะท�ำงานร่วมว่าด้วยปฏิญญาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ DOC เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DOC อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการเดินเรือ และจะได้หารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ด้วย อนึ่ง ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือระดับสูงระหว่างอาเซียน-จีน ในวาระครบ ๑๐ ปีของ
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน–จีน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
						
นอกจากในความสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-จี น ไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
ระหว่างอาเซียนกับคูเ่ จรจาอืน่ ๆ อีกมาก เช่น การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน–สหภาพยุโรป อาเซียน–สหรัฐอเมริกา
อาเซียน-แคนาดา และอาเซียน-เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ รวมทั้งสถานการณ์ส�ำคัญในภูมิภาคและระดับโลก เป็นต้น
ตัวอย่างของบทบาทของไทย ได้แก่ (๑) การประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนกับคูเ่ จรจาทีเ่ นการาบรูไนดารุสซาลาม
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และร่วมลงนามในภาคยานุวัติสารของราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อเข้าเป็นภาคี
ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒) ความร่วมมือในกรอบองค์กรส� ำรอง
ข้ า วฉุ ก เฉิ น ของอาเซี ย นบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) และ
(๓) การประชุมด้านความมัน่ คงทางทะเลในกรอบ ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime
Security ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘–๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐเกาหลี
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๔.๑.๒.๕ ประเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน เพื่อประสาน
ท่าทีและเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการหารือกับฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ (ASEAN-China Special Foreign Ministers’ Meeting)
ที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งเตรียมการส�ำหรับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน
ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

ต

		 ๔.๒ เตรียมความพร้อมของไทยใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

			
๔.๒.๑ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการอาเซี ย นแห่ ง ชาติ โดยใน
ช่วงปีทสี่ องของรัฐบาล ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
อาเซียน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และได้ ป ระชุ ม แล้ ว ๓ ครั้ ง ในปี ๒๕๕๖ (นั บ ถึ ง
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็น
เวทีส�ำคัญในการหารือประเด็นส�ำคัญและเร่งด่วน
ในแต่ละเสาของประชาคมอาเซียน ความคืบหน้า
การด�ำเนินงานด้านความเชื่อมโยงระหว่างกัน และ
ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความส�ำคัญกับ
การเชื่อมโยงอาเซียน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และประชาชน โดยได้ติดตามโครงการเพื่อเชือ่ ม
เส้นทางคมนาคมทีข่ าดความเชือ่ มโยง (Missing Link) และการยกระดับถนนในภูมภิ าคให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง
ติดตามการด�ำเนินการตามอนุสญ
ั ญาด้านการขนส่งระหว่างกันในอาเซียน และการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นทางการศึกษา
การท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในภูมิภาค

เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาคเกษตร ด้านการเงิน
การคลัง ด้านแรงงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน และ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๔.๒.๒ ด�ำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรม การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคลากร ตลอดจนสาธารณชน
ในวงกว้าง อาทิ จัดการอบรม บรรยาย สัมมนา เสวนาสัญจร นิทรรศการเคลือ่ นทีต่ ามชุมชน และสถาบันการศึกษา
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ มวลชน การจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับความร่วมมือ
ในกรอบอาเซียน ความเชื่อมโยง/ผลกระทบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้จัดเสวนาหัวข้อ “ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน”
วันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ทีก่ รุงเทพมหานคร และด�ำเนินโครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ เรือ่ ง
“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ ๗–๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดชลบุรี
			
๔.๒.๓ จัดงานวันอาเซียน (ASEAN Day) เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพือ่ ฉลองครบรอบ ๔๖ ปี
ของการก่อตั้งอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวนมาก เช่น นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า ๙๕ โรงเรียน
คณะทูตานุทูตจากประเทศอาเซียนที่ประจ�ำการในประเทศไทย รวมทั้งนายฟิเดล รามอส อดีตประธานาธิบดี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนหลายรูปแบบ เช่น
นิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับเยาวชน และการเสวนาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ข้อคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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๔.๒.๕ เตรียมความพร้อมด้านการเงินการคลัง โดยมีการน�ำเสนอยุทธศาสตร์กระทรวง
การคลัง ด้านการเงินการคลังเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนแก่คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักการเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
และได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ฯ
ฉบับปรับปรุงใหม่ เพือ่ ใช้เป็นเอกสารหลักของกระทรวงการคลังในการด�ำเนินการเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง
		 ๔.๒.๖ ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน โดยไทยเข้าร่วมการประชุม
คณะท�ำงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ การประชุมระดมความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลกระทบจากการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรี ๗ สาขาอาชีพ และการประชุมเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้าย
แรงงานฝีมือในสาขาอื่น ๆ การประชุมคณะท�ำงานร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ต่างด้าว เมื่อเดือนมกราคมและเดือนเมษายน ๒๕๕๖ การประชุมเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะฝีมือขั้นก้าวหน้า
ในประเทศสมาชิก ASEAN+3 และการประชุม The Ninth ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM) เป็นต้น
		

๔.๓ เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน

			
๔.๓.๑ ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศและในกรอบอาเซียน รวมทัง้
ในภูมิภาคอื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย นิทรรศการเคลื่อนที่ สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ จัดสัมมนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาสังคมในประเด็นกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน
และสนับสนุนการท�ำงานของผู้แทนไทยในกรอบคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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			 ๔.๒.๔ เตรียมความพร้อมให้แก่ภาคเกษตรไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช่น (๑) วิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร เพือ่ ใช้ประกอบการก�ำหนดโครงการส�ำคัญ ๆ ในการรองรับ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อภาคการเกษตรของไทย (๒) พัฒนาด่านชายแดนในการตรวจสอบสินค้าเกษตร เพือ่ ไปสู่
การให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (๓) ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสรรคและอ� ำนวยความสะดวก
(๔) รักษาเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าเกษตร (๕) ศึกษาวิจยั ข้อมูลทีจ่ �ำเป็นในการรักษา/ยกระดับมาตรฐานของ
ประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ (๖) พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต ใบรับรองการน�ำเข้า/ส่งออก
สินค้าต่าง ๆ เพือ่ เชือ่ มโยงกับระบบ National Single Window เพือ่ ให้สามารถยืน่ ใบอนุญาตในแบบอิเล็กทรอนิกส์
และด�ำเนินการได้ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมทั้งด�ำเนินธุรกรรมแบบไร้กระดาษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบการออกใบรับรองของหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร

			
๔.๓.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๕-๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา และได้หารือเรือ่ งการยกระดับและพัฒนาส�ำนักงาน
เลขาธิการ AICHR การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของ AICHR การจัดตัง้ คณะบรรณาธิการของเว็บไซต์ AICHR รวมถึง
ก�ำหนดการหารือกับองค์กรเฉพาะด้านของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
			
๔.๓.๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความท้าทายและอนาคตของกลไกด้านสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียน (Workshop on ASEAN Human Rights Mechanism: Challenges and Ways Forward)
ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค รวมทั้ง
การจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางทบทวนร่างขอบเขตงานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน องค์การ
ระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

๔.๔ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมการบรรเทา
ภัยพิบตั ใิ นปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) โดยใช้ชื่อการฝึกซ้อม ARF Disaster Relief Exercise (DiREx)
2013 เมื่อวันที่ ๗–๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งช่วยสร้างขีดความสามารถในการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารในการบรรเทาภัยพิบัติ และช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิก ARF
(เข้าร่วม ๒๓ ประเทศและ ๑ กลุ่มประเทศ จากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด ๒๖ ประเทศและ ๑ กลุ่มประเทศ) รวมทั้ง
ช่วยสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก ARF

๕. เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
		

๕.๑ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

			
๕.๑.๑ รัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยและผู้แทนไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ
และเป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในรอบปีที่สองของรัฐบาล
ผู้แทนไทยประสบความส�ำเร็จในการมีบทบาทส�ำคัญด้านการส่งเสริมสิทธิคนพิการ กล่าวคือ เมื่อเดือนกันยายน
๒๕๕๕ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ เป็นผูแ้ ทนของไทยในการสมัครเข้าด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๕๖–๒๕๕๙ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าว
ด้วยคะแนนสูงสุด โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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๕.๑.๒ ไทยในฐานะประเทศสมาชิกคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน (Human Rights Council: HRC)
วาระปี ๒๕๕๓–๒๕๕๖ ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ทั้งในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในต่างประเทศ และการผลักดันให้การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดท�ำแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับภายใต้คณะท�ำงาน Universal
Periodic Review (UPR) ของ HRC เพือ่ รายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน ก่อนจะน�ำเสนอรายงานรอบทีส่ อง
ในปี ๒๕๕๙ อนึง่ ก่อนหน้านี้ ไทยได้เสนอรายงาน UPR ฉบับแรกต่อทีป่ ระชุมคณะท�ำงาน UPR สมัยที่ ๑๒ วันที่
๓–๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา และต่อการประชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน สมัยที่ ๑๙ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

ผ

		 ๕.๒ ด้านประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมด้านประชาธิปไตยที่เมืองบาหลี
หรือ Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘–๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเข้าร่วม
การประชุมประชาคมประชาธิปไตย (Community of Democracies: CD) ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นแขกเกียรติยศของประธานาธิบดีมองโกเลีย
		 ๕.๓ การต่อต้านการค้ามนุษย์ รัฐบาล
ร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันการค้ามนุษย์
ในกรอบกระบวนการบาหลี (Bali Process) รวมทั้ง
พยายามแก้ไขปัญหาในกรณีทเี่ กิดขึน้ แล้ว การด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การผลักดันมาตรการทางกฎหมาย
และแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนี้ จนท�ำให้ไทยไม่ถกู ลดระดับ
ในการจัดอันดับประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์
ที่จัดท�ำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
Traff icking in Persons Report นอกจากนี้
รัฐบาลยังด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยได้จัดให้
ผู้แทนคณะทูตานุทูตจากประเทศในภูมิภาคอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ และสหภาพยุโรปไปเยี่ยมชมโรงงาน
ที่สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ พร้อม
รับฟังการชีแ้ จงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ จนทำ�ให้ไทย
ไม่ถูกลดระดับในการจัดอันดับ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ
การค้ามนุษย์
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

				
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เผยแพร่การด�ำเนินงานของไทยภายใต้
กระบวนการ UPR ในลักษณะอักษรเบรลล์ด้วย ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็น
การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการ UPR แก่กลุม่ คนพิการทางสายตา ทัง้ นี้ กระทรวง
การต่างประเทศได้เริ่มเผยแพร่เอกสารดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

		 ๕.๔ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัด รัฐบาลได้ด�ำเนินการด้านการทูตและ
การทหารที่จะช่วยส่งผลให้ไทยสามารถคงบทบาทในเวทีโลกในการส่งเสริมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
และบุคลากรของกองทัพเรือไทยได้รับการยอมรับจากกองก�ำลังนานาชาติที่ปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัด
โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
			
๕.๔.๑ การสนับสนุนให้ผู้แทนจากกองทัพเรือด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการกองก�ำลังเรือ
Combined Task Forces 151 ซึ่งมีหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงภัยโจรสลัด ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน–
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
			
๕.๔.๒ ความส�ำเร็จในการเจรจาให้ศรีลังกาให้ความร่วมมือกับไทย เมื่อวันที่ ๒๖-๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเปิดให้ใช้เมืองท่าเป็นจุดผลัดเปลี่ยนชุดและจุดขนถ่ายอาวุธเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีข่ องกองทัพเรือบนเรือพาณิชย์ของไทย โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยคุม้ ครองและลดความเสีย่ ง
ของกองเรือไทยทีต่ อ้ งแล่นผ่านน่านน�้ำและเสีย่ งภัยโจรสลัดในอ่าวเอเดน ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานขัน้ ต่อไปจะต้องผ่าน
กระบวนการภายในของไทยก่อนด้วย

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๕.๔.๓ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโจรสลัด ในกรอบ
Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia ของหน่วยงานไทย และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๒–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
		

๕.๕ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

			
๕.๕.๑ ลงนามในความตกลงระหว่างไทยกับสวีเดน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้
กฎหมายในการต่อต้านอาชญากรรมทีจ่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กรการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและ
ประสาทและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
			
๕.๕.๒ จัดตัง้ คณะกรรมการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๕ และได้จดั การประชุมเมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ เพือ่ หารือแลกเปลีย่ นแนวทางการรักษาความปลอดภัย
ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้
ไทยยังได้เข้าร่วมประชุมกับนานาชาติในเวทีดา้ นความมัน่ คงทางไซเบอร์ ในคราวการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีญ
่ ปี่ นุ่
เมือ่ วันที่ ๒๐–๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพือ่ หารือความร่วมมือในการสืบสวนและลงโทษต่ออาชญากรรมด้านไซเบอร์
		

๕.๖ การรักษาสันติภาพและความมั่นคง

			

๕.๖.๑ ป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธ ประกอบด้วย

			
๕.๖.๑.๑ จัดประชุมหารือเพื่อด�ำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
โดยมุ่งให้ความรู้แก่ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานปฏิบัติ รวมถึงเล่าประสบการณ์
และการด�ำเนินการตามข้อมติฯ ของประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ไทยน�ำมาปรับใช้ ในการป้องกันมิให้อาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูงตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้าย
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๕.๖.๑.๒ ไทยเข้าร่วมความริเริม่ ด้านความมัน่ คงเกีย่ วกับการแพร่ขยายอาวุธ
ทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง Proliferation Security Initiative (PSI) เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อการรักษาความมัน่ คงของประเทศ รวมทัง้ เป็นการสนับสนุนข้อมติของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ซึง่ ไทยมีพนั ธกรณีตอ้ งปฏิบตั ติ ามอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกของ PSI ไทยสามารถ
แสวงหาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก PSI ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

			
๕.๖.๒ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ไม่ ถ าวรของคณะมนตรี ค วามมั่ น คงสหประชาชาติ
(United Nations Security Council: UNSC) รัฐบาลสานต่อการรณรงค์สมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และประสานท่าทีกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์หาเสียงของไทย
๕.๗ การแก้ ป ั ญ หาผู ้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง โดยเฉพาะชาวโรฮิ ง ญา ไทยมีนโยบายที่จะดูแล
ความต้องการพื้นฐานของผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรม ภายใต้กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างรอทางออกทีเ่ หมาะสม โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการหารือกับประชาคมระหว่าง
ประเทศเพื่อหาทางช่วยเหลือ หารือกับประเทศต้นทางเพื่อพิสูจน์สถานะชาวโรฮิงญาในประเทศไทย ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การความร่วมมืออิสลาม ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
		 ๕.๘ พันธกิจต่อองค์การด้านแรงงานทั้งระดับอนุภูมิภาคและระดับโลก รัฐบาลมีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งเมื่อ
วันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสาขาต้นแบบในการจัดท�ำมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกัน
โดยเห็นชอบที่จะยอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานจ�ำนวน ๒ สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพภาคบริการในต�ำแหน่ง
พนักงานท�ำความสะอาดห้องพักและนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สปา) และสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
ในต�ำแหน่งอาชีพช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูน และช่างปูกระเบือ้ ง เป็นต้น ส่วนในกรอบองค์การแรงงานระหว่างรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผูแ้ ทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ�ำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Conference: ILC) สมัยที่ ๑๐๒ ระหว่างวันที่ ๕–๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส เพื่อประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนสามฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งมีหัวข้อ
และวาระการประชุมหลัก ได้แก่ การหารือเพื่อให้การรับรอง มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในรูปแบบของ
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๕.๖.๑.๓ จัดการประชุม Bangkok Symposium on Enhancing Cooperation and
Assistance: Building Synergy toward Effective Anti-Personnel Mine Ban Convention Implementation ระหว่าง
วันที่ ๒๓–๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไทยในฐานะประธานร่วมของคณะกรรมการประจ�ำ
ด้านทรัพยากร ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ อนุสญ
ั ญาห้ามทุน่ ระเบิดสังหารบุคคล ได้เป็นเจ้าภาพ เพือ่ เป็น
การยกระดับบทบาทของไทยในฐานะรัฐสมาชิกของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการช่วยเหลือและในการมีความร่วมมือด้านปฏิบตั กิ ารทุน่ ระเบิดเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อนุสญ
ั ญาและข้อเสนอแนะ ปฏิญญาและพิธสี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านแรงงาน นอกจากนี้ ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มาเยือนไทยเมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ด้วย และได้หารือกับ
นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมศึกษาดูงานทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร และรักษาการผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงาน
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ประจ�ำประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือก� ำหนดการเปิดตัวรายงาน
การประเมินการคุ้มครองทางสังคมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
		 ๕.๙ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและการรักษาสิง่ แวดล้อม รัฐบาลมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำข้อเสนอทีจ่ ะน�ำ
ไปสู่การระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยไทยเป็นสมาชิก
คณะท�ำงานในเรือ่ งนี้ ซึง่ ตัง้ โดยสมัชชาสหประชาชาติเมือ่ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นแนวทาง
ในการน�ำพาประชาคมระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต
ซึ่งจะแทนที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่จะสิ้นสุดลงในปี
๒๕๕๘ โดยกระบวนการหารือเพื่อจัดท�ำ SDGs จะด�ำเนินไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ด�ำเนินงานเชิงรุกในด้านการทูตเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและ
ต้านกระแสการโจมตีไทยว่าเป็นศูนย์กลางการลักลอบค้างาช้าง โดยเฉพาะจากแอฟริกา และเพื่อเผยแพร่
แนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถในการอนุรกั ษ์ชา้ ง โดยได้รว่ มกับองค์กรด้านการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature เชิญนาย Michael Clark ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี
ระดับโลก มาร่วมอภิปรายและเผยแพร่สารคดี Return to the Forest เกีย่ วกับช้างป่าเมือ่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ ที่ ๓๗ ในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๖ ทีร่ าชอาณาจักรกัมพูชา ส่งเสริมความร่วมมือ
กับมิตรประเทศ องค์กรด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature และ
ศูนย์มรดกโลก (World Heritage Centre) ในการจัดท�ำรายงานเพือ่ ชีแ้ จงข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการมรดกโลก
เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยเฉพาะโครงการเขื่อนห้วยโสมงในพระราชด� ำริ
ท�ำให้นานาชาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของไทย ให้การสนับสนุนไทย และท�ำให้ร่างข้อมติของ
คณะกรรมการมรดกโลกไม่มีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าวของไทย

๖. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศกลุ่มประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญของโลก
		 ๖.๑ กระชับความร่วมมือกับประเทศที่มีความส�ำคัญกับไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเชิง
ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการเชื่อมโยงในภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถของไทย โดยในช่วงปีที่สองของรัฐบาล
มี ก ารแลกเปลี่ ย นการเยื อ นระดั บ สู ง ระหว่ า งไทยกั บ ประเทศที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางยุ ท ธศาสตร์ จ� ำ นวนมาก
ซึ่งสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองฝ่ายและความพร้อมที่จะมีความร่วมมือระหว่างกัน โดยอาจแยกตาม
รายภูมิภาคได้ ดังนี้
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๖.๑.๑ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

						
นอกจากนี้ การด�ำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ๔ สาขาที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไปเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น
ก็มคี วามคืบหน้าหลายประเด็น เช่น ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Joint Steering Committee เรือ่ งความร่วมมือ
รถไฟไทย–จีน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่าย
๑ ล้านดอลลาร์ สรอ. ส�ำหรับสร้างห้องทดลอง วิจยั รถไฟความเร็วสูงร่วมกับไทย ส่วนด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน�ำ้ อย่างครบวงจรได้หารือร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ได้หารือเรือ่ งโครงการ
บริหารจัดการน�้ำ นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยน
เยาวชนจ�ำนวน ๑๐๐ คนแล้ว และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนจะส่งครูอาสาสมัคร ๑,๕๐๐ คนมาไทย
ในปี ๒๕๕๖ และไทยจะส่งเสริมให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เดิ น ทางมาไทยมากขึ้ น โดยจะเพิ่ ม เที่ ย วบิ นและ
เปิดส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่นครกว่างโจว
						
ในการเยื อ นไทยของรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๘–๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพือ่ ร่วมการประชุม Strategic Dialogue ไทย-จีน
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความคืบหน้าและวางแผนความร่วมมือทวิภาคี
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และความมั่นคง รวมทั้งความสัมพันธ์อาเซียน–จีน และประเด็นระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ด้วย
						
ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหมและรองประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมทวิภาคี ไทย-จีน
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีนายทหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและ
กองทัพไทยเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้หารือเกีย่ วกับความร่วมมือของทัง้ สองประเทศ
รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความมั่นคงในภู มิ ภ าค สถานการณ์ ใ นทะเลจี น ใต้ และการรั ก ษาความปลอดภัยใน
การเดินเรือในแม่น�้ำโขง
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๖.๑.๑.๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
กับไทย ตามเจตจ�ำนงของทั้งสองฝ่ายที่ได้ประกาศร่วมกันในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ
นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗–๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และต่อมานายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ครัง้ แรกของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๑๐ ปี (ความร่วมมือไทย–จีน เน้นเรือ่ งการค้าการลงทุน
การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง การบริหารจัดการน�้ำและความร่วมมือด้าน
การศึกษา) และในการเยือนของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนครัง้ นี้ ได้มกี ารลงนามในเอกสารความตกลง
และบันทึกความเข้าใจ ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและจีน ว่าด้วย
การกระชับความร่วมมือ (๒) การแลกเปลีย่ นสัตยาบันสารสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการโอนตัวผูต้ อ้ งโทษตามค�ำพิพากษา
(๓) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย–จีน และ (๔) บันทึก
ความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับจีนว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวสองฝ่าย
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๖.๑.๑.๒ ญีป่ นุ่ การเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีชนิ โซ อาเบะ เมือ่ วันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้น�ำญี่ปุ่นในรอบ ๑๑ ปี และเป็นการเยือนต่างประเทศ
ครั้งแรกหลังเข้ารับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญและพร้อมจะกระชับ
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับไทย โดยต่อยอดจากพื้นฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
อยู่แล้ว เพื่อเพิ่มพูนบทบาทและความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งมีผลการหารือที่ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) พัฒนา
ความร่วมมือในกรอบหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันใน ๓ ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ความมัน่ คง การแลกเปลีย่ น
ระดับประชาชน โดยด้านเศรษฐกิจจะผลักดันให้การค้าขยายตัวโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย–ญีป่ นุ่ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ส่งเสริมการลงทุนในสาขา
และพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะความร่วมมือ SMEs (๒) ส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับบุคลากรไทยเพื่อ
ป้อนอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชน (๓) เชิญชวนฝ่ายญีป่ นุ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงในภูมภิ าค โดยเฉพาะได้เชิญฝ่ายญีป่ นุ่ เป็น
หุ้นส่วนเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ทวาย ร่วมกับไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งญี่ปุ่นแสดง
ความสนใจ (๔) สนับสนุนบทบาทซึง่ กันและกันในเวทีระหว่างประเทศ และ (๕) แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
สถานการณ์ในภูมภิ าค อาทิ การสนับสนุนพัฒนาการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ปญ
ั หาทะเลจีนใต้ ปัญหา
คาบสมุทรเกาหลี ความสัมพันธ์ญปี่ นุ่ -จีน ซึง่ ฝ่ายไทยได้ยนื ยันจุดยืนของไทยในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ด้วยการปรึกษาหารือโดยสันติวธิ ี และพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับญีป่ นุ่ ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่ คง
และความเจริญของภูมิภาค
		
๖.๑.๑.๓ สาธารณรัฐเกาหลี นายอี มยอง-บัก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้) ในขณะนั้น ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยเป็น
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการครัง้ แรกของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีในรอบ ๓๑ ปี ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายเห็นชอบ
ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” และตั้งเป้าหมายการค้าทวิภาคีให้เป็น
๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ภายใน ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙)
						
นอกจากนัน้ ไทยได้เชิญชวนให้นกั ลงทุนเกาหลีใต้เข้าร่วมประมูลโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ทั้งในด้านการบริหารจัดการน�ำ้ และโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง
โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศไทย–เกาหลีใต้ ว่าด้วยความเป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-เกาหลีใต้ โดยส่งเสริมความร่วมมือใน ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นด้านที่ไทยเห็นว่าสาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ และจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาของไทยได้
ต่อมาเมือ่ วันที่ ๒๔–๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพือ่ เข้าร่วมพิธสี าบานตน
ของนางสาวปัก กึน-เฮย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่
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๖.๑.๑.๔ มองโกเลีย นายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ และเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ
และพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมองโกเลีย การเยือนดังกล่าวเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์
ไทย-มองโกเลียและเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ จึงได้มีการจัดตั้งกลไก
ความร่วมมือที่ส�ำคัญทั้งในระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ไทย-มองโกเลีย และการมีความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบันของไทยกับ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลีย
๖.๑.๒ ภูมิภาคอเมริกา

				

๖.๑.๒.๑ สหรัฐอเมริกา

						
(๑) เมือ่ วันที่ ๑๘–๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกภายหลังจากได้รบั การเลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดี
สมัยที่ ๒ และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดทิศทางส�ำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเพิ่มพูน
ความร่วมมือในระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะเมือ่ ความสัมพันธ์
ไทย–สหรัฐอเมริกา ครบรอบ ๑๘๐ ปี ในปี ๒๕๕๖ ด้วย
ในการนี้ ไทยและสหรัฐอเมริกา เห็นพ้องจะกระชับ
ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น
การร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนาในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ การเข้าร่วมความริเริม่ ด้านความมัน่ คง
เกีย่ วกับการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
หรือ Proliferation Security Initiative (PSI) ของไทย
และไทยยังได้แสดงความสนใจจะเข้าร่วมการเจรจา
การเป็นหุ้นส่วนในกรอบแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific
Partnership (TPP)
						
(๒) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เยือนสหรัฐอเมริกา เพือ่ พบหารือกับนายนายจอห์น เคอร์รี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๔–๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อ (๑) ชี้แจงการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
และการจัดอันดับไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยที่จัดท�ำโดยกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา (๒) กระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ในทุกมิติ (๓) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อพัฒนาการ
ในภูมิภาคที่ส�ำคัญ อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสถานการณ์ทะเลจีนใต้
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(๓) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาได้ลงนามร่วมกันในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ
ไทย-สหรัฐอเมริกา ๒๐๑๒ การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงในศตวรรษที่ ๒๑ (2012 Joint Vision Statement for
the Thai-U.S. Defence Alliance A 21st Century Security Partnership) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ซึ่ ง แถลงการณ์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ทางทหารให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ได้นำ� คณะนายทหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย เข้าร่วมประชุม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย-สหรัฐอเมริกา ครัง้ ที่ ๒ (2nd Thai-U.S. Defense
Strategic Talks) เมื่อวันที่ ๑๖-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
		 		
๖.๑.๒.๒ ลาติ น อเมริ ก า ไทยและลาตินอเมริกามีความร่วมมือกันหลายด้าน
เช่น ด้านพลังงาน ด้านการแลกเปลีย่ นแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ การร่วมมือเพือ่ การพัฒนา และวัฒนธรรม
เป็นต้น และเมื่อวันที่ ๑๒–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา
(Forum for East Asia-Latin America Cooperation: FEALAC) ครั้งที่ ๖ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งไทย
เป็นประเทศผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก วาระปี ๒๕๕๖–๒๕๕๘ ด้วย
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

						
ในโอกาสนี้ ไทยได้น�ำเสนอประเด็นเรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้รับการบรรจุในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม และสะท้อนว่าที่ประชุม
เห็นความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ได้หารือทวิภาคีกบั ผูแ้ ทนระดับสูงจากหลายประเทศในลาตินอเมริกา เช่น สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐนิการากัว
และสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อกระชับความร่วมมือกับประเทศดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ น�ำคณะผู้แทนไทย เข้าประชุมหารือด้านการเมืองไทย-อาร์เจนตินา ครั้งที่ ๒
ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ความร่วมมือด้านการแพทย์
สิทธิมนุษยชน และการแลกเสียงในเวทีระหว่างประเทศ
๖.๑.๓ แปซิฟิกใต้
				
๖.๑.๓.๑ เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
เครือรัฐออสเตรเลียเยือนไทยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไทยและเครือรัฐออสเตรเลียได้หารือในประเด็น
ที่คั่งค้างภายใต้เขตการค้าเสรี และความตกลงต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐ
ออสเตรเลียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความตกลงการบริการเดินอากาศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการศึกษา โดยเครือรัฐออสเตรเลียประกาศรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในไทยที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ BRIDGE ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโรงเรียนมัธยมศึกษาระหว่างกัน และได้ให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนออสเตรเลียภายใต้โครงการ Discover Thailand Scholarship เพื่อศึกษาในไทย
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๖.๑.๓.๓ รั ฐ เอกราชปาปั ว นิ ว กิ นี ในการเยื อ นรั ฐ เอกราชปาปั ว นิ ว กิ นี ข อง
นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มกี ารหารือเรือ่ งความร่วมมือด้านสาธารณสุขและภาคธุรกิจ
โดยมีการลงนามบันทึก ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการ โดยไทยได้มอบ
ชุดทดสอบความปลอดภัยของอาหารและการชันสูตรโรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขให้แก่รัฐเอกราช
ปาปัวนิวกินีด้วย (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคี (๓) บันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าไทยกับ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี้ (๔) บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี้
						
อนึ่ง ในการประชุมระดับผู้น�ำด้านน�้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ครั้งที่ ๒
ที่ ไ ทยเป็ น เจ้ า ภาพจั ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ Asia–Pacific Water Forum เมื่ อ วั น ที่ ๑๔–๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้น�ำรัฐบาลและผู้แทนจากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมหลายคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้หารือข้อราชการด้วย เช่น นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐวานูอาตู โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการและการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงได้ตกลงกันที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน
เช่น ให้สาธารณรัฐวานูอาตูเป็นแหล่งวัตถุดบิ ปลาทูนา่ ป้อนอุตสาหกรรมไทย และไทยจะขายข้าวให้สาธารณรัฐวานูอาตู
นอกจากนี้ ประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟกิ เช่น รัฐเอกราชปาปัวนิวกินแี ละสาธารณรัฐวานูอาตู ยังได้แสดงความพร้อม
ทีจ่ ะสนับสนุนไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗–
๒๐๑๘ และสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๐๑๕-๒๐๑๗
			
๖.๑.๔ ยุโรป รัฐบาลกระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศในยุโรปในด้านการค้าการลงทุน การท่องเทีย่ ว
รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

247

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		
๖.๑.๓.๒ นิวซีแลนด์
ในการเยือนนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรี ระหว่าง
วันที่ ๒๒–๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายแสดง
ความพร้ อ มที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม การอ�ำนวยความสะดวก
ในการตรวจลงตรา ภาพยนตร์ และความสัมพันธ์
ระดับประชาชน

				
๖.๑.๔.๑ สหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเมือ่ วันที่
๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยผลสืบเนื่องจากการเยือน ได้แก่ (๑) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
หลังจากการเยือน โดยมูลค่าการค้าทวิภาคีเพิม่ ขึน้ ประมาณ ๖,๖๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๒.๔๐
จากปีก่อน (๒) มีความร่วมมือด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น อาทิ ได้รับอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษและ
การสนับสนุนซอฟต์แวร์ (๓) กระชับความร่วมมือ
ด้านการทหารและต�ำรวจ เห็นได้จากการแลกเปลีย่ น
การเยือนระดับสูงเพิ่มขึ้น เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรได้เดินทางมาเยือน
ไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ
แห่ ง ชาติ ข องไทยเดิ น ทางเยื อ นสหราชอาณาจั ก ร
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (๔) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการค้ า และการลงทุนสหราชอาณาจักร
น�ำนักธุรกิจชัน้ น�ำ ๒๓ บริษทั เยือนไทย เพื่อหาลู่ทาง
การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทย
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

						
นอกจากนี้ ไทยได้กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กบั สหราชอาณาจักร
โดยร่วมกันก�ำหนดบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือมิใช่แต่เฉพาะด้านทวิภาคี แต่ยังรวมถึง
ด้านพหุภาคีและบทบาทในภูมภิ าคด้วย โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร
ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศของไทย และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเป็นประธานร่วม ซึ่งประเด็นที่หารือกันครอบคลุม
ทั้งประเด็นในกรอบทวิภาคี (การค้า/การลงทุน การท่องเที่ยว การกงสุล วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ฯลฯ) ภูมิภาค
(ความเชื่อมโยงในอาเซียน ทะเลจีนใต้ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) และพหุภาคี (สาธารณรัฐอาหรับ
ซีเรีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สันติภาพและความมั่นคง ฯลฯ) การหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นไป
อย่างเปิดเผยและเป็นมิตร หลายประเด็นเป็นการติดตามและต่อยอดจากผลการเยือนของนายกรัฐมนตรี
				
๖.๑.๔.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หลังจากนายกรัฐมนตรีไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มาเยือนไทย
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔–๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามความตกลง ๕ ฉบับ ครอบคลุม
ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย สาธารณสุข และความร่วมมือด้านกลาโหม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐฝรัง่ เศสได้กล่าวย�้ำถึงความส�ำคัญของไทยในฐานะหุน้ ส่วนทีส่ �ำคัญของสาธารณรัฐฝรัง่ เศสในภูมภิ าค
อาเซียน รวมทัง้ แสดงความพร้อมทีจ่ ะเข้ามาลงทุนเพิม่ เติมในไทย โดยเฉพาะสาขาโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยฝ่ายไทย
เชิญชวนให้สาธารณรัฐฝรัง่ เศสเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ทวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมาร
แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมและพระชายา ได้เสด็จฯ เยือนไทย และได้ทรงหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรี
เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยในโอกาสนีภ้ าคเอกชนของทัง้ สองประเทศได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดตั้งโรงงาน
ผลิตซีเมนต์ เป็นต้น
		 		
๖.๑.๔.๔ สาธารณรัฐ
โปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกี นายกรัฐมนตรีเดินทาง
เยื อ นสาธารณรั ฐ โปแลนด์ แ ละสาธารณรั ฐ ตุ ร กี
(๓-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยผลของการเยื อ น
สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ (๑) การจัดตั้งกลไก
ส�ำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเวทีส�ำคัญ
ในการก�ำหนดแนวทางและการขยายความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ ฝ่ายไทยยินดี
ทีจ่ ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครัง้ ที่ ๑ ตามช่วงเวลา
ที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก (๒) ฝ่ายสาธารณรัฐโปแลนด์
เสนอให้มีการจัดท�ำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการทหาร โดยขอให้ฝา่ ยไทยพิจารณาส่งนักเรียน
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๖.๑.๔.๓ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม สหภาพยุโรป นายกรัฐมนตรี
เดินทางเยือนราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
โดยได้หารือกับผู้น�ำรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรเบลเยียม เกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือ
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย โดยผู้แทนหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยได้รว่ ม
หารือกับหน่วยงานของประเทศเหล่านี้โดยตรงด้วย
ส่วนความร่วมมือไทยกับสหภาพยุโรปก็มคี วามคืบหน้า
ทีส่ ำ� คัญ กล่าวคือ ทัง้ สองฝ่ายได้ขอ้ สรุปในการจัดท�ำ
กรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นและ
ความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรป หรือ
Framework Agreement on Comprehensive
Partnership and Cooperation between Thailand
and the European Community and its Member States
(PCA) และนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศในระหว่าง
การเยื อ นกรุ ง บรั ส เซลส์ ด ้ ว ยว่ า ไทยจะเริ่ ม เจรจา
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
กับสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เตรียมทหารไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารของ
สาธารณรัฐโปแลนด์ รวมทั้งการจัดหายุทโธปกรณ์
จากสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์
เรดาร์ และสนั บ สนุ น การเพิ่ม พู นการแลกเปลี่ ยน
การเยือนของบุคลากรทางทหารระดับสูง (๓) จะส่งเสริม
ความร่วมมือด้านเกษตรและอาหาร พลังงานทดแทน
และภั ย พิ บั ติ โดยสาธารณรั ฐ โปแลนด์ ไ ด้ เ สนอ
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์
การใช้ พ ลั ง งานทดแทนและก๊ า ซธรรมชาติ จ าก
หินดินดาน รวมทั้งการจัดการอุทกภัย นอกจากนี้
ได้ก�ำหนดให้มกี ารส่งเสริมความร่วมมือในสาขาทีผ่ ปู้ ระกอบการทัง้ สองประเทศมีความสนใจร่วมกัน และส่งเสริม
ให้จัดงานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

						
ส�ำหรับผลการเยือนสาธารณรัฐตุรกี ได้แก่ (๑) การตัง้ เป้าหมายเพิม่ มูลค่า
การค้าเป็น ๒ พันล้านดอลลาร์ สรอ. (๒) สาธารณรัฐตุรกีสนับสนุนนโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ของสาธารณรัฐตุรกีเกีย่ วกับการรับมือกับปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกับไทย
(๓) ไทยต้องการเชื่อมโยงระหว่างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยและการคมนาคมของประชาคม
อาเซียน เข้ากับการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ที่จะเชื่อมต่อภูมิภาค
เอเชียกลางกับโครงการ New Silk Road ของตุรกี (๔) มีการลงนามความตกลงทีส่ ำ� คัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ สนธิสญ
ั ญาว่าด้วย
การโอนตัวผู้ต้องค�ำพิพากษา บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมนักการทูต
ระหว่างสถาบันการต่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐตุรกี และแผนปฏิบตั กิ ารร่วมไทย-ตุรกี ฉบับที่ ๑ (๕) ทัง้ สองฝ่าย
กระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและมีโครงการให้ทุน/แลกเปลี่ยนนักศึกษา
			
๖.๑.๔.๕ สาธารณรัฐ
ฮั ง การี แ ละสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐฮังการีและสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ ๒-๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
โดยสาธารณรัฐฮังการีให้ความส�ำคัญต่อไทยในฐานะ
หุ ้ น ส่ ว นในภู มิ ภ าค โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า น
การบริหารจัดการน�ำ้ และขอรับการสนับสนุนจากไทย
ในโครงการความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างภูมภิ าค
ลุ่มน�้ำดานูบและอาเซียน รวมทั้งสาธารณรัฐฮังการี
พร้ อ มจะเปิ ด การเจรจาจั ด ท� ำ สนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับไทย และเสนอโครงการความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้น�ำคณะผู้บริหารสถาบันวิจัย
๖ แห่งร่วมคณะ และได้จัดก�ำหนดการให้คณะพบหารือกับหน่วยงานที่ส�ำคัญด้านวิทยาศาสตร์และวิจัย
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาทิ กระทรวงการศึกษาและวิจัย Fraunhofer Institute Max-Planck Society
Hemholtz Leibniz และศึกษาดูงานต่างๆ ดังนี้ (๑) น� ำคณะศึกษาดูงานที่อุทยานเทคโนโลยี Adlershof
ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรและเป็นมิตรกับผู้ประกอบการ
เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้กับไทย (๒) เยี่ยมชมนิทรรศการ International Building Exhibition และ International
Garden Show เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่เสื่อมโทรม และการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) ศึกษาดูงานกับศูนย์ตรวจรับสินค้าท่าเรือฮัมบูร์ก เพื่อศึกษาระบบการตรวจรับ
สินค้า เพื่อเป็นข้อมูลกับภาคเอกชนไทยที่ส่งสินค้าเกษตรไปสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และเพื่อปรับมาตรฐาน
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในสหภาพยุโรป
		 		
๖.๑.๔.๖ สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยทัง้ สองฝ่ายเห็นพ้องในการขยาย
การค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น ๒ เท่า ภายในปี
๒๕๕๙ หรือเท่ากับ ๑ หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ไทยผลักดันเรื่องการขยายตลาดสินค้าเกษตรกรรม
ในสหพันธรัฐรัสเซีย อาทิ ยางพารา ข้าว สัตว์ปกี อาหารทะเล โดยรัสเซียสนใจจะน�ำเข้ายางพาราจากไทย ในขณะที่
สหพันธรัฐรัสเซียเสนอขายสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ อากาศยาน เครื่องมือแพทย์ แร่ธาตุที่เป็นวัตถุดิบ และ
ยุทโธปกรณ์
				
๖.๑.๔.๗ สาธารณรั ฐ เอสโตเนี ย วั น ที่ ๒๕–๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนียเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในมิตติ า่ ง ๆ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึง่ ถือเป็นตลาดใหม่ของไทย
		
๖.๑.๕ เอเชียใต้ ไทยมีนโยบายมองตะวันตก (Look West) ที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับ
ประเทศในเอเชียใต้ ในฐานะคู่ค้าส� ำคัญ รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรและองค์ความรู้ ที่สามารถสร้างเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันได้ในหลายด้าน ดังนี้
				
๖.๑.๕.๑ สาธารณรั ฐ อิ ส ลามปากี ส ถาน รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐปากีสถานเมือ่ วันที่ ๙–๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ
ทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งชี้แจงให้สาธารณรัฐปากีสถานในฐานะสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม
(Organization of Islamic Conference: OIC) รับทราบข้อมูลและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐบาลไทย
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
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ส�ำ หรั บสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี แสดงความพร้ อ มที่ จ ะขยาย
ความร่วมมือกับไทยในสาขาทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เศรษฐกิจสีเขียว มาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร และการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ทัง้ สองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
หลายฉบับ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาแรงงานมีฝีมือสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่จะขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางให้มีความแข็งแกร่ง

						
นายกรัฐมนตรีได้เยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการระหว่าง
วันที่ ๒๐–๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามค�ำเชิญของนายกรัฐมนตรีปากีสถาน โดยทัง้ สองฝ่ายเห็นชอบจะเพิม่ พูนการค้า
เป็นสองเท่าภายใน ๕ ปี และไทยยินดีสนับสนุนให้เอกชนไทยไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างพืน้ ฐาน
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยขอสิทธิพเิ ศษ เช่น การลดภาษี การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และจะกระชับ
ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถานสนับสนุนแนวทางของไทยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเวทีองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต
รวมทั้งบันทึกความเข้าใจจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและสภาธุรกิจร่วมไทย-ปากีสถาน
						
เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งที่ ๑ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ทัง้ สองฝ่ายได้แลกเปลีย่ นข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ และการค้าของทัง้ สองประเทศ
รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การประมง เทคโนโลยีการเกษตร
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๖.๑.๕.๒ สาธารณรัฐอินเดีย การเยือนไทยของนายมันโมฮัน สิงห์ นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๓๐–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สะท้อนการด�ำเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East)
ของสาธารณรัฐอินเดีย ทีต่ อ้ งการกระชับความร่วมมือกับไทยและอาเซียนเพือ่ สร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน
ความเชื่อมโยง และความมั่นคง ในการเยือนดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มการลงทุน
โดยสาธารณรัฐอินเดียเชิญนักธุรกิจไทยร่วมลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ทางด่วนและท่าเรือ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนรถยนต์ แปรรูปอาหาร และพลังงานตลอดจนการท่องเทีย่ ว ในขณะที่
สาธารณรัฐอินเดียสนใจทีจ่ ะร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่งในไทยเช่นกัน โดยสาธารณรัฐ
อินเดียให้ความส�ำคัญกับความเชือ่ มโยงระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและไทย ทัง้ ทางบก เรือ และอากาศ ตลอดจน
โครงการถนนสามฝ่าย เพือ่ เชือ่ มโยงสาธารณรัฐอินเดียกับราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
						
ทัง้ สองฝ่ายตกลงทีจ่ ะกระชับความร่วมมือด้านการต่อต้านโจรสลัดและสร้าง
ความร่วมมือด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส�ำหรับด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการเจรจา
ความตกลงการค้ า เสรี (FTA) ไทย–อิ น เดี ย และฝ่ า ยสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย รั บ ที่ จ ะพิ จ ารณาค�ำ ขอของไทย
เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการจ�ำกัดการน�ำเข้าทองค�ำจากไทย และการยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
เส้นใยสังเคราะห์ของไทย ในการนี้ไทย–อินเดีย ได้ลงนามความตกลงต่าง ๆ รวม ๗ ฉบับ ด้านความมั่นคง
ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
						
นอกจากนี้ ไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีความร่วมมือด้านการวิจยั โดยได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการเพือ่ ขับเคลือ่ นการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research: ICSSR) ได้จัด
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สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย–อินเดีย ครั้งที่ ๗ เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล�้ำ ลดความยากจน และส่งเสริม
ความมั่นคงของมนุษย์ “The 7th NRCT–ICSSR Joint Seminar on Inclusive Growth, Poverty Reduction and
Human Security” ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ (Thailand
Research Expo 2013)” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีความส�ำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทาง
สังคม สวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทั้งไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

				
๖.๑.๕.๔ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ทัง้ สองประเทศตกลงทีจ่ ะส่งเสริมการหารือด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ โดยอาศัยการติดต่อระดับสูง
ของฝ่ายกลาโหมและความร่วมมือด้านข่าวกรอง ในโอกาสนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กาได้แสดง
ความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยเพิ่มขึ้นด้านความมั่นคง ความมั่นคงทางทะเล และต่อต้านการก่อการร้าย อีกทั้ง
จะสนับสนุนไทยใน HRC วาระปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐ และในการสมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ
UNSC ของไทยวาระปี ๒๕๖๐–๒๕๖๑ ส�ำหรับในด้านเศรษฐกิจ ศรีลังกาเชิญชวนให้ไทยไปลงทุนด้านต่าง ๆ
รวมถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน และได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในโครงการทวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเชื่อมโยงกับท่าเรือโคลัมโบและฮัมบันโตตา และได้ลงนามในความตกลง ๔ ฉบับในด้าน (๑) ท่องเที่ยว
(๒) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) ความตกลง
ยกเว้ น การตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทางทู ต และ
ราชการ (๔) ความร่วมมือคณะกรรมการร่วมย่อย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยกับ Ceylon
Chamber of Commerce ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ ความร่วมมือทวิภาคี
ไทย–ศรี ลั ง กา (ระดั บ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศ) ครัง้ ที่ ๓ ณ กรุงโคลัมโบ เมือ่ วันที่ ๑–๓
พฤษภาคม ๒๕๕๖
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๖.๑.๕.๓ สาธารณรั ฐ ประชาชนบั ง กลาเทศ ไทยและสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศมีความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบ
เข้าเมืองชาวโรฮิงญา โดยในการเยือนไทยของผูน้ ำ� สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเพือ่ ร่วมการประชุมผูน้ ำ� ด้านน�ำ้
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย
ได้หารือเรือ่ งผูล้ ภี้ ยั ชาวโรฮิงญา รวมถึงความร่วมมือในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรีและการเพิม่ บทบาทสตรีในสังคม

					 ส�ำหรับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ไทยก็มคี วามร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ ในหลายด้าน เช่น การค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว พลังงานทดแทน และด้านการส่งเสริม SMEs โดยผู้น�ำไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ได้หารือแนวทางเพิม่ ความร่วมมือดังกล่าว ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑–๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
			
๖.๑.๖ เอเชียกลาง ไทยขยายความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งมีศักยภาพใน
การสร้างความร่วมมือกันในหลายด้าน โดยเฉพาะในการเป็นตลาดใหม่ เป็นแหล่งทรัพยากร และการแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ในด้านที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ
			
๖.๑.๖.๑ สาธารณรัฐคาซัคสถาน เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ไทยได้เปิดสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญในทางการทูตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแล้ว ยังเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่น ๆ
ในภูมภิ าคอีกด้วย นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาททีแ่ ข็งขันในการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสมั พันธ์และมาตรการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence
Building Measures in Asia – CICA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิตรประเทศของไทยในเอเชียกลาง
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๖.๑.๖.๒ เติรก์ เมนิสถาน ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเติร์กเมนิสถาน วันที่ ๑๕–๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแนวทาง
การเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และแสวงหาโอกาสความร่วมมือ
ในสาขาพลังงาน ซึ่งเติร์กเมนิสถานเป็นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติส�ำรองเป็นอันดับ ๔ ของโลก
				
๖.๑.๖.๓ สาธารณรัฐคีร์กีซ ในการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐคีร์กีซ
วันที่ ๒๗–๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ทัง้ สองฝ่ายได้หารือถึงศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการเกษตร พลังงาน
และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบความร่วมมือ
เอเชีย (ACD) โดยเฉพาะในกิจกรรมทีส่ นใจร่วมกัน เช่น ความมัน่ คงด้านอาหาร การท่องเทีย่ ว และความเชือ่ มโยง
		 		
๖.๑.๖.๔ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน นายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ได้เยือนไทย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยทั้งสองประเทศจะส่งเสริมการติดต่อ
ไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน โดยเห็นว่าการพัฒนา
เทีย่ วบินและการคมนาคมตามเส้นทางสายไหม จะช่วย
เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง
และเอเชี ย กลางสู ่ ท วี ป ยุ โ รป และจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การค้าและการลงทุนซึง่ รัฐบาลได้เสนอให้ทงั้ สองฝ่าย
จัดตัง้ คณะท�ำงานเรือ่ งความเชือ่ มโยง (Working Group
on Connectivity) เพื่อปรึกษาด้านความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิด และในด้านความมั่นคง สาธารณรัฐ
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ทาจิกิสถานยินดีให้การสนับสนุนไทยใน OIC และรับที่จะสนับสนุนไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่ง
สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และต่อมาได้มีการลงนามในอนุสัญญา
ระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยและสาธารณรั ฐ ทาจิ กิ ส ถานเพื่ อ การเว้ น การเก็ บ ภาษี ซ ้ อ นและการป้ อ งกั น
การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
				
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ยื อ นสาธารณรั ฐ ทาจิ กิ ส ถานอย่ า งเป็ น ทางการ ระหว่ า งวั น ที่
๑๙–๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมและขยายการค้าการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างกัน อาทิ ด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ น�ำ้ พลังงาน อาหาร และอัญมณี และท่องเทีย่ ว และได้ลงนามความตกลง
ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ รวมทั้งไทยสนับสนุนสาธารณรัฐทาจิกิสถานในการจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์ประสานงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าของ ACD อนึง่ ในการเยือนครัง้ นี้ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศเกีย่ วกับความร่วมมือด้านน�ำ้ (High-Level International Conference on Water Cooperation) ด้วย
๖.๑.๗ ตะวันออกกลาง

		
๖.๑.๗.๑ รั ฐ คู เ วต ในการเยื อ นรั ฐ คู เ วต เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕
นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนของรัฐคูเวต
ในไทย และเชิญชวนรัฐคูเวตร่วมลงทุนกับไทยในประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ รัฐคูเวตยังยืนยัน
ความพร้อมในการสนับสนุนท่าทีไทยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
			
๖.๑.๗.๒ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการเยือนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๐–๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทัง้ สองฝ่ายได้หารือ
และเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนร่วม และการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา เพือ่ เสริมสร้างความเป็นหุน้ ส่วนในการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาแก่
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา
			
๖.๑.๗.๓ ราชอาณาจักรบาห์เรน มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ไทย โดยสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ ๑๘–๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ (นายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน เมื่อวันที่ ๑๓–๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยความร่วมมือที่ส�ำคัญระหว่าง
ไทยและบาห์เรน ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน พลังงาน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงสุขภาพ รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศ
			
๖.๑.๗.๔ ราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบีย เป็นประเทศทีร่ ฐั บาลมุง่ ฟืน้ ฟูความสัมพันธ์
โดยในช่วงปีที่สองของรัฐบาล ได้มีการพบหารือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศ
เช่น การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(United Nation General Assembly: UNGA) ครั้งที่ ๖๗ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ การเยือนไทยของ
นาย Abdulrahman G. Alshuhry อธิบดีกรมความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ปีที่สอง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

255

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			

ซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีที่คั่งค้าง ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อน�ำส่งสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
			
๖.๑.๗.๕ สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
และความร่วมมือสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ได้มาเยือนไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และได้พบหารือกับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ เกีย่ วกับการขยาย
ความสัมพันธ์ด้านการค้าข้าว ความร่วมมือด้านวิชาการในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การประมง
และความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในสาขาเหล่านี้ และเสนอให้
ทั้งสองประเทศจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีในโอกาสแรก
		 ๖.๑.๘ แอฟริกา รัฐบาลมีนโยบายเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในแอฟริกา
โดยนอกจากสนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นการเยือนในระดับต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมความคุน้ เคยและเป็นพืน้ ฐานของ
การขยายความร่วมมือทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และพลังงานแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอย่าง
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

				
๖.๑.๘.๑ ต้อนรับบุคคลระดับสูงของแอฟริกาเยือนไทย ได้แก่ (๑) นายกรัฐมนตรี
บูร์กินาฟาโซ วันที่ ๒๔–๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
วันที่ ๒–๔ กันยายน ๒๕๕๕ (๓) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐยูกันดา วันที่ ๑๕–๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๔) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี วันที่ ๑๓–๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก วันที่ ๘–๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
			
๖.๑.๘.๒ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐ
แทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกันดา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม–๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนับเป็นการเยือนประเทศ
ดังกล่าวเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อหารือกับผู้น�ำทุกประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับ
ไทย เช่น (๑) ด้านการค้า ซึง่ ไทยเสนอจะเปิดตลาดให้กบั ทัง้ สามประเทศ ภายใต้กรอบ Duty-Free และ Quota-Free
ขององค์การการค้าโลก (๒) ด้ า นการลงทุ น ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในทุกประเทศด้วย
(๓) ด้านการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งรวมถึงในกรอบความริเริ่มไทย-แอฟริกา ทั้งนี้ ประเทศเหล่านี้
ได้แสดงความสนใจและตอบรับด้วยวาจาที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างไทย–แอฟริกา ซึ่งไทยจะเป็น
เจ้าภาพในปี ๒๕๕๗ และ (๔) ด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านี้จะพิจารณาให้
การสนับสนุนไทยในการลงสมัครสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศ เช่น สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ และคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้นำ� ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบให้
ทัง้ สามประเทศในนามรัฐบาลไทยในโอกาสการเยือนดังกล่าวด้วย ผลสรุปโดยย่อของการเยือนแต่ละประเทศมีดงั นี้
						
๑) การเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก เมือ่ วันที่ ๒๘–๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผูน้ ำ� สาธารณรัฐโมซัมบิก เกีย่ วกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐ
โมซัมบิกในสาขาก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างพืน้ ฐาน การประกอบรถยนต์ การบริหารจัดการท่าอากาศยาน การแปรรูป
อาหาร เหมืองแร่/การเพิม่ มูลค่าอัญมณี ส�ำหรับฝ่ายสาธารณรัฐโมซัมบิกได้แสดงความประสงค์จะขอรับความร่วมมือ
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๒) การเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย เมือ่ วันที่ ๓๐–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่แทนสาธารณรัฐแทนซาเนียมีศักยภาพ
อาทิ ด้านพลังงาน การท่องเที่ยว สาธารณสุข เกษตร และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ส่วนในด้าน
ความ ร่วมมือทางวิชาการ สาธารณรัฐแทนซาเนียประสงค์จะขอรับความร่วมมือด้านเกษตร เหมืองแร่ สาธารณสุข
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลง/บันทึกข้อตกลงรวม ๓ ฉบับ ว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน การโอนตัวผู้ต้องโทษและการบังคับคดีอาญา และความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณี
รวมทั้งบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
						
๓) การเยือนสาธารณรัฐยูกนั ดา เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทัง้ สองฝ่าย
สนับสนุนให้มกี ารลงทุนระหว่างกันมากขึน้ โดยเฉพาะในสาขาทีส่ าธารณรัฐยูกนั ดามีศกั ยภาพ อาทิ สาขาพลังงาน
การผลิตไฟฟ้า การแปรรูปผลิตผลการเกษตร อุตสาหกรรม และสาธารณสุข ในขณะเดียวกันไทยให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาแก่สาธารณรัฐยูกันดา เช่น การบูรณะโรงเรียน โดยในครั้งนี้สาธารณรัฐยูกันดาขอรับทุนการศึกษา
จากไทยในด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมปิโตรเลียม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
๓ ฉบับ ด้านความมัน่ คงทางอาหาร ความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าสองฝ่าย
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ด้านการท่องเทีย่ ว การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเกษตร ประมง สาธารณสุข และการเพิม่ มูลค่าอัญมณี
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจต่าง ๆ เช่น ความตกลงว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราส�ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

				
๖.๑.๘.๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการ ผลโดยสรุป คือ
						
๑) การเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ ไทยแสดงความพร้อมจะยกระดับความสัมพันธ์กบั สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
และทัง้ สองฝ่ายจะร่วมมือกันด้านความมัน่ คงด้านพลังงาน ความมัน่ คงทางอาหาร และความร่วมมือด้านการพัฒนา
ในด้านการค้า ไทยเสนอการค้าแบบแลกเปลี่ยน (Barter Trade) ระหว่างข้าวของไทยกับน�้ำมันของสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรีย ด้านการลงทุน ทัง้ สองฝ่ายสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยมาลงทุนในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประสงค์ขอรับความร่วมมือด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
โดยเฉพาะข้าวและมันส�ำปะหลัง และการเพิ่มมูลค่าอัญมณี นอกจากนี้ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียแสดง
ความสนใจและสนับสนุนกรอบความริเริม่ ไทย-แอฟริกา และตอบรับจะให้การสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตัง้
ในเวทีต่าง ๆ ได้แก่ สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘
สมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕–๒๐๑๗ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตัง้ การปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองประเทศ
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

						
๒) การเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ฝ่ายสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ยินดีสนับสนุนการลงทุนผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทยจ�ำนวน ๓ บริษัท
ที่กรุงพริทอเรีย และเชิญนักลงทุนไทยไปลงทุนด้านเหมืองแร่ โดยเฉพาะเหมืองแพลทินัม รวมทั้งประสงค์
จะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคของไทยเพื่อใช้เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายลงนาม
ข้อตกลงว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ
		 		
๖.๑.๘.๔ จัดกิจกรรมวันแอฟริกา (Africa Day 2013) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการกระชับและยกระดับความสัมพันธ์และหุ้นส่วนไทย-แอฟริกา
โดยได้เชิญเอกอัครราชทูตประเทศในแอฟริกาประจ�ำประเทศไทยเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส และการศึกษาดูงานในไทย โดยในการประชุมระหว่างทั้งสองฝ่าย ไทยได้น�ำเสนอความคิดริเริ่ม
ในการส่งเสริมหุน้ ส่วนระหว่างไทยกับทวีปแอฟริกาใน ๓ มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนา (ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน
ร่วมกัน) ด้านเศรษฐกิจ (ส่งเสริมการค้าและการลงทุน) และด้านยุทธศาสตร์ (เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดวาระด้านต่าง ๆ ในเวที
ระหว่างประเทศ) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดการประชุมไทย-แอฟริกา (Thai-African High Level Dialogue) ในช่วงต้นปี ๒๕๕๗
				
๖.๑.๘.๕ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าร่วม
การประชุมสุดยอด Tokyo International Conference for Africa Development ครัง้ ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถนุ ายน
๒๕๕๖ ทีน่ ครโยโกฮามา ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นการ (๑) ส่งเสริมบทบาทของไทยในสายตาของแอฟริกา (๒) เผยแพร่
ศักยภาพของไทยในฐานะประเทศก�ำลังพัฒนาที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาชนบท ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาภูมิภาคแอฟริกา
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีกับประเทศผู้ให้อื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น และองค์การระหว่างประเทศ และ
(๔) ก� ำ หนดความชั ด เจนของทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ไ ทย-แอฟริ ก า และการให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ แ อฟริ ก า
ด้านการพัฒนาทั้งในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี
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๖.๒ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นานาชาติที่ส�ำคัญ

		 ๖.๒.๒ จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเกีย่ วกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Informal Meeting Related to Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore: IGC Retreat) วันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร เพือ่ ส่งเสริมการหารือ
อย่างไม่เป็นทางการเกีย่ วกับแนวทางในการขับเคลือ่ นการเจรจาภายใต้กรอบขององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization Intergovernmental Committee: WIPO IGC) ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนา
กลไกในการคุม้ ครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดัง้ เดิม โดยไทยได้
แสดงบทบาทในการเป็นตัวเชือ่ ม และย�้ำความส�ำคัญของการหาแนวทางทีส่ มดุลในการเจรจา WIPO IGC ซึง่ เป็น
โอกาสและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญ และได้กระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
		
๖.๒.๓ จัดการประชุม Bangkok Symposium on Enhancing Cooperation and Assistance:
Building Synergy towards Effective Anti-Personnel Mine Ban Convention ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยไทยสามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการ
ประจ�ำด้านทรัพยากร ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
		
๖.๒.๔ เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านโทรคมนาคม หรือ ITU Telecom World
2013 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และ
การประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชียแปซิฟิก ๒๐๑๓ ซึ่งในชั้นนี้ก�ำหนดจะจัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อหารือและ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร และด้านเทคนิค เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค
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๖.๒.๑ จั ด ประชุ ม ระดั บ ผู ้ น�ำ
ด้านน�้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ วันที่
๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ ๖๘ เป็นผูก้ ล่าว
สุนทรพจน์หลักแสดงความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในแนวพระราชด�ำริ
เรือ่ งน�ำ้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสยั ทัศน์และการด�ำเนินงานตามแนวพระราชด�ำริจนน�ำไปสูก่ ารฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่
ของนานาประเทศต่อไทยหลังเกิดมหาอุทกภัย ในการประชุมนี้ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้า
คณะผูแ้ ทนของประเทศทีเ่ ข้าร่วมการประชุมรวม ๓๗ ประเทศ ได้รบั รองปฏิญญาเชียงใหม่ทกี่ ระทรวงการต่างประเทศ
ยกร่าง ให้เป็นผลของการประชุมนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการน�้ำและภัยพิบัติจากน�้ำ

		 ๖.๒.๕ จัดประชุมอาเซียนต่าง ๆ ในกรอบสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ได้แก่
(๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องสิทธิคนพิการ หัวข้อ An Inclusive and Accessible Society for All:
Employability and Employment ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (๒) การประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในการน�ำอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กไปปฏิบตั ิ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ กรุงเทพมหานคร (๓) การประชุมเจรจาระหว่างผู้แทนภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับ
คนพิการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ (๔) โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูใ่ ห้กบั ผูพ้ กิ าร
ในอาเซียน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ที่พัทยา (๕) การประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมของอาเซียนโดยเน้นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต
		 ๖.๓ การเข้าร่วมการประชุมส�ำคัญ ๆ ในเวทีโลก รัฐบาลได้ใช้เวทีการประชุมส�ำคัญต่าง ๆ
ผลักดันประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อผลประโยชน์ของไทย เช่น
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๖.๓.๑ ประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟกิ (APEC) ไทยในฐานะ
หนึง่ ในเขตเศรษฐกิจผูร้ ว่ มก่อตัง้ เอเปค ได้เข้าร่วมการประชุมในระดับต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ส่งเสริมการเปิดเสรี
ด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกที่เป็นคู่ค้าส�ำคัญของไทย และเป็นผู้ขับเคลื่อน
หลักของเศรษฐกิจโลก โดยเมือ่ วันที่ ๘–๙ กันยายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผูน้ �ำเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ที่นครวลาดิวอสต็อก สหพันธ์รัฐรัสเซีย และได้ร่วมหารือกับผู้น�ำเขตเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
				
นอกจากนี้ ในการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสเอเปค ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗–๑๙
เมษายน ๒๕๕๖ ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไทยได้ให้ความเห็นต่อการจัดท�ำข้อริเริม่ ต่าง ๆ เช่น
แถลงการณ์ผนู้ ำ� ฯ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
การส่งเสริมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการออกกฎระเบียบ การจัดท�ำแผนงานด้านความเชือ่ มโยงในกรอบเอเปค และแผนงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งข้อเสนอจัดการประชุมที่ปรึกษาหลักด้านวิทยาศาสตร์ในกรอบเอเปค
และข้อเสนอการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับพลังงานทดแทน เป็นต้น เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูน้ ำ� ฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
				
ความส�ำเร็จของไทยในกรอบเอเปคในภาพรวมจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ (๑) ไทยได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจ�ำปี ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ซึง่ เป็นโอกาสของไทยอีกครัง้ ทีจ่ ะ
แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของไทย (๒) ไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนงานด้านความเชื่อมโยงในกรอบเอเปค และแผนงานด้านการพัฒนาและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานส�ำคัญของเอเปคในปี ๒๕๕๖ (๓) ไทยมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ ท�ำให้เอเปค
สามารถบรรลุผลส�ำเร็จในการจัดท�ำรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค จ�ำนวน ๕๔ รายการ เมื่อเดือนกันยายน
๒๕๕๕ และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการเพือ่ ลดภาษีสนิ ค้าตามรายการดังกล่าวภายในปี ๒๕๕๘ (ร้อยละ ๕ หรือต�ำ่ กว่า)
(๔) ไทยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากเอเปคเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถ (Capacity Building)
และน�ำองค์ความรูม้ าปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของหน่วยงาน โดยในปี ๒๕๕๕ ได้รบั การสนับสนุน
ทั้งหมด ๕ โครงการ มูลค่ากว่า ๔ แสนดอลลาร์ สรอ. และในปี ๒๕๕๖ (ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ได้รับ
การสนับสนุนแล้ว ๖ โครงการ มูลค่ากว่า ๖ แสนดอลลาร์ สรอ.
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			 ๖.๓.๒ เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปี ๒๕๕๖ ของ World Economic Forum (WEF)
ณ เมืองดาวอส วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ และการประชุม World Economic Forum on East Asia
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๕–๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การเข้าร่วมประชุม
WEF ของผู้แทนระดับสูงของไทยอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ และเป็นโอกาสที่ไทยได้สร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจและ
นักลงทุนระดับโลกถึงความพร้อมของไทยและอาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้
การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้บริหารจากบริษัทชั้นน�ำ
ของโลกและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาล เป็นโอกาสที่ไทยจะได้เน้นย�้ ำถึงบทบาทน�ำของไทยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นประตูสู่ภูมิภาค

		
๖.๓.๔ เข้าร่วมการประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation
ทีท่ าจิกสิ ถานเมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไทยให้ความส�ำคัญกับความสมดุลทางระบบนิเวศน์ของโลก การปลูก
และฟื้นฟูป่า การบริหารจัดการน�้ำเพื่อใช้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเตือนภัย
และการใช้บงั คับกฎหมายเพือ่ รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และไทยพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมภิ าค
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ แบบบูรณาการ เพือ่ ให้นานาชาติได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี
ขอให้ประชาคมระหว่างประเทศต่อยอดผลการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20)
ที่ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิในการเข้าถึงน�้ำดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับน�้ำควรเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี
ค.ศ. ๒๐๑๕
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		
๖.๓.๓ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชียแปซิฟิก
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacif ic: ESCAP) สมัยที่ ๖๙ วันที่ ๒๕ เมษายน–
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ไทยเสนอร่างข้อมติต่อที่ประชุม ESCAP เช่น
การบริหารจัดการน�้ำร่วมกันในภูมภิ าค การรับมือกับภัยพิบตั ิ และการจัดประชุมรัฐมนตรีในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
เพื่อร่วมก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕

		 ๖.๓.๕ รัฐบาลไทยและเอสแคป (ESCAP) ได้รว่ มกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกีย่ วกับ
การก�ำหนดวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ Asia–Pacific Ministerial Dialogue: From the Millennium
Development Goals to the United Nations Development Agenda Beyond 2015 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยไทยเห็นว่าประเด็นที่ควรได้รับความส�ำคัญในวาระการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ การลด
ความไม่เสมอภาค และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนีไ้ ทยสนับสนุนให้มกี ารเสริมสร้างความร่วมมือ
ระดับโลกทีท่ กุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม สนับสนุนบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
		

๖.๔ การส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

			
๖.๔.๑ น�ำภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนต่างประเทศในโอกาสต่างๆ ได้จดั ให้
ผู้แทนภาคเอกชนร่วมคณะของนายกรัฐมนตรี ในการเยือนต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับ
ภาคเอกชนของต่างประเทศ การประชุมหารือ สัมมนาทางการค้าการลงทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานให้ขยายความร่วมมือต่อไปได้ในอนาคต โดยในช่วงปีทสี่ องของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ประสานงานให้ผู้แทนภาคเอกชนร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
รัฐคูเวต สหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐอินเดีย
ราชอาณาจักรสวีเดน นิวซีแลนด์ รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี มองโกเลีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแทนซาเนีย
และสาธารณรัฐยูกันดา
		
๖.๔.๒ สนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ เพือ่ ชีช้ อ่ งทาง สร้างโอกาส และเตือนภัย
เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือ
วารสาร และเว็บไซต์ www.mfa.go.th/business และ www.thaieurope.net ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ได้เปิดศูนย์ธรุ กิจสัมพันธ์เพือ่ ให้บริการข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบอีเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaibiz.net
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศไว้
ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้นำ� นักธุรกิจไทยไปแสวงหาลู่ทางการค้า ลงทุน (การเปิดศูนย์กระจายสินค้าไทย)
และตลาดสินค้าใหม่ รวมทั้งได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลในต่างประเทศด้วย
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๖.๔.๓ ส่งเสริมให้มกี ารจัดท�ำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับต่างประเทศ รัฐบาล
เดินหน้าในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ยังอยู่ในกระบวนการ เช่น FTA ไทย-ชิลี ไทย-เปรู และ
ไทย-แคนาดา รวมถึงได้เริ่มการเจรจากับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างการเยือนกรุงบรัสเซลส์
ของนายกรัฐมนตรี ซึง่ ในการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปนี้ คณะรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ ให้ประธานผูแ้ ทนการค้าไทย
เป็นหัวหน้าคณะเจรจา ซึง่ ต่อมาได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ ให้อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหัวหน้ากลุม่ เจรจาบทลงทุน โดยมีอำ� นาจในการวิเคราะห์ หารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและเสนอแนวทางการเจรจา
พิจารณาเกีย่ วกับนโยบายยุทธศาสตร์ ท่าทีการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ในเรือ่ งการลงทุนและเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้ รัฐบาลก�ำหนดเป้าหมายที่จะเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ โดยสหภาพยุโรปได้เป็นเจ้าภาพการเจรจา
รอบแรกระหว่างวันที่ ๒๗–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบรัสเซลส์ และไทยจะเป็นเจ้าภาพการเจรจารอบที่ ๒
ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

			
๖.๔.๔ ส่งเสริมบทบาทไทยและความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รัฐบาลมุง่ สร้างความร่วมมือในเรือ่ งนี้ รวมถึงการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในการเยือนต่างประเทศของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ จึงได้มกี ารน�ำผูแ้ ทนและนักวิชาการจากหน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านวิจัยและพัฒนาของไทย ร่วมคณะไปด้วย เพื่อศึกษาดูงานและ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ น�ำมาสู่การสานต่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม อาทิ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเบลเยียม นอกจากนี้ ในการเยือนหลายประเทศ
ทัง้ ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่าน ก็ได้มกี ารศึกษาดูงานเกีย่ วกับความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ทีส่ ามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กบั ไทยได้ เช่น การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีน ญีป่ นุ่ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี การก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ ร ถไฟใต้ ท ะเลที่ ช ่ อ งบอสฟอรั ส ในสาธารณรั ฐ ตุ ร กี ซึ่ ง เชื่ อ มเอเชี ย และยุ โ รป
รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนั้น ประเทศไทย
(โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) เป็นสมาชิกก่อตั้งของศูนย์ Asia Pacific Centre for Theoretical
Physics (APCTP) และเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์หลายองค์กร ซึ่งไทยได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในเวทีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ เช่น ได้ร่วมมือกับศูนย์ APCTP ในโครงการสนับสนุนนักฟิสิกส์
ไทยเพื่อรับทุนท�ำวิจัย (หลังจากจบปริญญาเอก) กับนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐเกาหลี
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

				
การเจรจาการเปิดเสรีการลงทุนจะช่วยเพิ่มพูนการลงทุนจากสหภาพยุโรปในไทย
การลงทุนโดยเน้นในสาขาทีไ่ ทยต้องการ เช่น พลังงานทดแทน การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ ส่งเสริมการลงทุนของไทย
ในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการลงทุนระดับ SMEs จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
ไทยอย่างมีนัยส�ำคัญ

			
๖.๔.๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในด้านการพิทักษ์สิทธิ
ทางปัญญา กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO จัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างตราสินค้าให้กับชุมชนท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๓ มกราคม
๒๕๕๖ เพือ่ ให้ผแู้ ทนชุมชนจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์นำ� ร่อง ๓ กลุม่ ได้แก่ เครือ่ งจักสานบางเจ้าฉ่า ผ้าฝ้ายตีนจกแม่แจ่ม
และผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาด การจัดท�ำแผนธุรกิจ
และการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าในชุมชนท้องถิน่ ของไทยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ชมุ ชน
และหน่วยงานระดับท้องถิน่ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ เพิม่ รายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนในระดับรากหญ้า
		
๖.๔.๖ จัดสัมมนาการท�ำธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับสหประชาชาติ โดยเชิญวิทยากรจาก UN
Procurement Division, United Nations Economic and Social Commission For Asia and the Pacific
(UNESCAP) และ United Nations Development Programme (UNDP) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการไทยมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างกับสหประชาชาติมากยิง่ ขึน้ มองเห็นโอกาส
ในการท�ำธุรกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๑๕ คน จากกว่า ๘๐ บริษัท
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		
๖.๔.๗ เสริมสร้างนโยบายครัวไทยสูค่ รัวโลกและการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลของ
ไทยในต่างประเทศ ภายใต้โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกได้จัดงานประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าอาหารไทย
รูปแบบต่าง ๆ จ�ำนวน ๒๘ โครงการทั่วโลก ครอบคลุมการจัดงานเทศกาลไทย สอนประกอบอาหารไทย
จัดท�ำหนังสือเผยแพร่อาหารไทย และประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ เป็นต้น ส�ำหรับการส่งเสริมสินค้า
และธุรกิจฮาลาล ก็ได้จัดคณะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการของไทยในต่างประเทศ เช่น ในมาเลเซีย
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศไทย
ในอุตสาหกรรมฮาลาล ซึง่ มีผปู้ ระกอบการไทยเจรจาธุรกิจได้สำ� เร็จ เช่น ได้รบั การสัง่ ซือ้ จากผูซ้ อื้ ในมาเลเซีย
			
๖.๔.๘ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงาน โดยการสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ จากการใช้จดุ เด่นของไทยทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีส่ ำ� คัญรายหนึง่ ของโลก
และจุดเด่นของต่างประเทศที่มีสินค้าอื่น ๆ รวมทั้งพลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงร่วมกัน
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๗. สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก�ำลังพัฒนา มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
ได้แก่

๗.๑ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

			
๗.๑.๒ โครงการน�ำคณะทูตเยีย่ มชมโครงการพระราชด�ำริ ได้นำ� คณะทูตานุทตู และผูแ้ ทน
องค์การระหว่างประเทศประจ�ำประเทศไทยและคูส่ มรสไปเยีย่ มชมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในจังหวัดต่าง ๆ
เช่ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ระหว่ า งวั น ที่ ๕–๗ กั น ยายน ๒๕๕๕ และที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละเชี ย งราย ระหว่ า ง
วันที่ ๘–๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการแก่ชาวไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของคนไทย
		
๗.๑.๓ โครงการเชิญบุคคลจากต่างประเทศเยือนไทย หรือ Thailand Visitors’ Programme
2013 ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๗–๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และระยะที่ ๒ วันที่ ๒๓–๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูต คัดเลือกและเชิญผู้น�ำทางความคิดจากภาครัฐ เอกชน หรือสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน
และ ASEAN+3 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศละ ๒–๓ คน เดินทางเยือน
ประเทศไทยเป็นเวลา ๕–๗ วัน โดยจัดให้เข้าพบหารือกับผูบ้ ริหารระดับสูงจากภาครัฐ บริษทั เอกชน และสือ่ มวลชน
ชั้นน�ำ และจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์อันดีเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ โครงการดังกล่าวด�ำเนินการ ๒ ช่วง คือ ระยะที่ ๑ วันที่
๑๗–๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และระยะที่ ๒ วันที่ ๒๓–๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
		

๗.๒ ส่งเสริมความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาและความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ ได้แก่

			
๗.๒.๑ สนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศ และความร่วมมือทาง
วิชาการในลักษณะทวิภาคี เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเน้นการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม รวมถึงการมอบวัสดุอุปกรณ์และส่งผู้เชี่ยวชาญ
ไปให้ค�ำแนะน�ำในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็งและประเทศผู้รับยังขาดแคลน อาทิ (๑) ไทย-ลาว มีความร่วมมือ
ด้านเกษตร การศึกษา (ทั้งด้านมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา) สาธารณสุข การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการค้า
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๗.๑.๑ ส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศ ด�ำเนินโครงการเชิญ
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย สาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณารั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
ในการช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีของประชาชนประเทศนั้น ๆ ต่อประเทศไทยและชาวไทย กระชับความสัมพันธ์
ในระดับประชาชน รวมทั้งช่วยขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในด้านศาสนาและในด้านอื่น ๆ

อุตสาหกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (๒) ไทย-กัมพูชา มีความร่วมมือด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยพนมเปญ โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย–กัมพูชา โครงการจัดตั้งศูนย์
แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง (๓) ไทย-เมียนมาร์ มีความร่วมมือด้านการสอนภาษาไทย โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์ตามแนวชายแดน การพัฒนาศักยภาพด้านการพยากรณ์อากาศและระบบการเตือนภัย
รวมถึงความร่วมมือสาขาเกษตร และการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (๔) ไทย–เวียดนาม มีความร่วมมือ
๖ โครงการ ในสาขาเกษตร การศึกษา สวัสดิการและพัฒนาสังคม และ (๕) ไทย-มาเลเซีย มีการแลกเปลีย่ นทาง
วิชาการและงานวิจัย ในสาขาชีววิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การอาหารและเกษตรกรรม เป็นต้น

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

				
นอกจากนี้ มีความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ กับ
สหภาพยุโรป (ภายใต้กรอบเอเชีย-ยุโรป) รวมถึงกับสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐฝรัง่ เศส และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและอาสาสมัคร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
สือ่ การสอน ตลอดจนรัฐบาลยังให้ความร่วมมือด้านการเงินแก่มติ รประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น (๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีการพัฒนาถนนหลายเลข ๑๑ ก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ปรับปรุงถนนในเวียงจันทน์ และปรับปรุง
สนามบินปากเซ ระยะที่ ๒ (๒) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบ
โรงพยาบาลสตรีในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๓) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง และ (๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาด่านสตึงบท และสนับสนุนโครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อแก้ปัญหาโรคมาลาเรียและไข้เฉียบพลันในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น
			 ๗.๒.๒ สนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่ต่างประเทศในสาขาต่างๆ ในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาค ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ASEAN และ
Initiative for ASEAN Integration (ASEAN-IAI) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation: BIMSTEC)
			
๗.๒.๓ ร่วมมือไตรภาคีกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ (๑) ความร่วมมือไตรภาคีด้านสาธารณสุขไทย-UNFPAภูฏาน ภายใต้กรอบความร่วมมือหุน้ ส่วนระหว่างไทยกับสหประชาติ ๒๐๑๒-๒๐๑๖ (๒) ความร่วมมือทางวิชาการ
ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม จ�ำนวน ๗ หลักสูตรในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
การปลูกป่าและจัดการป่าไม้ การแปรรูปอาหาร การจัดการระบบไฟฟ้า การป้องกันโรคมาลาเรีย ส่งเสริมมาตรวิทยา
นโยบายการป้ อ งกั น โรคเอดส์ และจั ด ดู ง าน/ฝึ ก อบรมด้ า นการเพาะเลี้ ย งปลานิ ล ให้ แ ก่ ส าธารณรั ฐ ซู ด าน
(๓) ความร่วมมือสหรัฐอเมริกา-ไทย-เมียนมาร์ ในโครงการป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดน โดยอยู่ระหว่าง
การหารือและส�ำรวจพื้นที่โครงการที่เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ (๔) โครงการไตรภาคี
ไทย–เยอรมนี เพื่อส่งเสริมการผลิตกระดาษสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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๘. สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละความเข้ า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาเรื่ อ งพรมแดนและ
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

			
นอกจากนัน้ มีการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เร่งรัดพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เมือ่ วันที่ ๒๕–๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไทยมีพันธกรณีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ
ซึง่ ไทยเป็นภาคี ในขณะเดียวกันยังได้จดั พิมพ์เอกสารรวมบทความชุดเขตทางทะเลของประเทศไทย เพือ่ เผยแพร่
ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั กิ ารแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านด้วย
		 ๘.๒ ชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับกรณีปราสาทพระวิหาร เพือ่ ให้สาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ
ได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้อง โดยนับตัง้ แต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ทีร่ าชอาณาจักรกัมพูชาได้ยนื่ ขอให้ศาลโลกตีความ
ค�ำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ พร้อมก�ำหนดมาตรการชั่วคราว ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชาได้ด�ำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนั้น เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่าย
จึงได้ไปให้การทางวาจาต่อศาล และคาดว่าศาลจะมีคำ� ตัดสินในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ รัฐบาลตระหนักถึงความซับซ้อน
ของประเด็นด้านเขตแดนและแผนที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการน�ำเรื่องสู่การตีความของศาลโลก จึงได้ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท�ำแผ่นพับ
หนังสือ รายการและสารคดีทางโทรทัศน์และวิทยุ
ต่อเนือ่ งจ�ำนวนกว่าสิบตอน รวมถึงการจัดตัง้ ศูนย์ขา่ ว
ณ กระทรวงการต่ า งประเทศและถ่ า ยทอดสด
การให้การทางวาจาต่อศาลโลกให้ประชาชนได้รบั ชมทาง
โทรทัศน์และวิทยุระหว่างวันที่ ๑๕–๑๙ เมษายน
๒๕๕๖ และการจัดท�ำเว็บไซต์ www.phraviharn.org
เกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหารเป็นการเฉพาะ
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		 ๘.๑ สร้างองค์ความรู้ เพิม่ พูนความเข้าใจและทักษะด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้านเขตแดน
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายทะเล รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์ความรู้แก่
ข้าราชการ นักวิชาการ และประชาชน เพื่อให้เอื้อต่อการด�ำเนินงานในการปกป้องอธิปไตย และรักษาความมั่นคง
ในระดับโลก รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างไทยกับนานาประเทศ โดยได้จัดการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้แก่บคุ ลากรและผูส้ นใจ เช่น กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การสหประชาชาติจดั อบรม
กฎหมายระหว่างประเทศ UN Regional Courses in International Law ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ ๑๒–๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ รวมทัง้ ได้รว่ มกับสภากาชาดไทย จัดงานปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี สิรินธร” ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในระดับ
สหประชาชาติ ทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐอาหรับซีเรียและทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ เผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศให้แก่คณะทูตานุทตู องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทยเมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

๘.๓ จัดงานวันทุ่นระเบิดสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงภาพถ่ายผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
เนือ่ งในวันทุน่ ระเบิดสากล ทีก่ รุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๔–๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในการสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งทุ ่ น ระเบิ ด ให้ แ ก่ ส าธารณชนทั่ ว ไป และท� ำ ให้ ป ระชาคมระหว่ า งประเทศ
เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนและความพยายามในการลดอาวุธระหว่างประเทศเพื่อมนุษยธรรม
และในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
		 ๘.๔ โครงการบัวแก้วสัญจร โครงการสัมมนาวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร และ
โครงการอาเซียนสัญจร ประกอบด้วยการพบปะหารือกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็น
ด้ า นการต่ า งประเทศ และเรื่ อ งที่ อ ยู ่ ใ นความสนใจของจั ง หวั ด หรื อ พื้ น ที่ ค วบคู ่ กั บ การบรรยายให้ ค วามรู ้
ด้านการต่างประเทศในสถานอุดมศึกษา การเยีย่ มโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธยิ วุ ทูตความดี การพบหารือกับหอการค้า
จังหวัด สื่อมวลชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งให้ข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายกับคนในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

๙. สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		 ๙.๑ ให้ความรู้และเพิ่มทักษะคนไทยก่อนไปท�ำงานในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
จัดการสัมมนา เสวนา บรรยาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไป
ท�ำงานในต่างประเทศ เพือ่ เตรียมความพร้อม เพิม่ ภูมคิ มุ้ กัน และป้องกันการตกเป็นเหยือ่ ค้ามนุษย์หรืออาชญากรรม
ข้ามชาติตา่ ง ๆ อาทิ โครงการเสริมสร้างความรูส้ ำ� หรับแรงงานภาคบริการก่อนไปมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
ร่วมกับ NGOs “TRAFCORD” ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒–๕ เมษายน ๒๕๕๖ และโครงการเวทีสญ
ั จร “ก่อนตัดสินใจ
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗–๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา
ที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอ�ำนาจเจริญ เป็นต้น
๙.๒ คุ ้ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน์ ค นไทยและแรงงานไทยในต่ า งประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทกุ แห่งของไทยทัว่ โลก ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนไทย โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้ขอ้ มูลและข่าวสารแก่ชมุ ชนไทย ตลอดจนช่วยเหลือ
คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ประสบปัญหา หรือถูกด�ำเนินคดีในต่างประเทศ ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนไทยในต่างประเทศ เช่น โครงการพบปะแรงงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในไต้หวัน วันที่
๒๘–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และโครงการพบปะและให้บริการด้านสุขภาพที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า วันที่ ๑–๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
			
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ในรอบปี
ที่สองของรัฐบาล มีแรงงานไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จ� ำนวน ๔๔๑,๖๓๐ คน นอกจากนี้ ได้ออก
ตรวจเยีย่ มแรงงานในสถานประกอบกิจการ ทีพ่ กั โรงพยาบาลและสถานกักกัน จ�ำนวน ๖๖๖ ครัง้ เพือ่ คุม้ ครองและ
ช่วยเหลือแรงงานไทย รวมถึงเจรจาไกล่เกลี่ยสภาพการจ้างงาน รับร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์ ตลอดจน
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องแรงงาน เช่น การตรวจสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬา และจัดงานตามประเพณีไทย รวมทัง้
ติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย จ�ำนวน ๑๒,๓๑๕ ราย เป็นเงิน จ�ำนวน ๑๕๒.๐๗๓๐ ล้านบาท
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		 ๙.๓ ขยายตลาดแรงงานและรักษา
ตลาดแรงงานไทย จ�ำนวน ๕๓,๑๖๑ คน โดยกระชับ
ความร่วมมือด้านแรงงานกับต่างประเทศ ศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สภาพการจ้างและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงประชุมหารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทย ตลอดจนส่งผูบ้ ริหารของกระทรวงแรงงานไปเจรจาขยาย
ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศรวม ๙ ครั้ง ได้แก่ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เนการาบรูไนดารุสซาลาม
มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และรัฐอิสราเอล
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖ แรงงานไทยที่ไปท�ำงานในต่างประเทศจ�ำนวน ๔๔๑,๖๓๐ คน
มียอดสะสมรายได้สง่ กลับประเทศผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยรวม ๔๘,๐๑๗ ล้านบาท
๙.๔ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ การออกบัตรประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการจัดท�ำบัตรประชาชนให้คนไทยในต่างประเทศ และได้ทยอยเปิดให้บริการจัดท�ำบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนในต่างประเทศแล้วจ�ำนวน ๔ แห่ง คือ (๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
เริ่มวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ (๒) ส�ำนักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เริ่มวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ (๓) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เริ่มวันที่
๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕ (๔) สถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เริม่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
(๕) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เริ่มวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๖ (๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลนิ
เริ่ ม วั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้ ง นี้ กระทรวง
การต่างประเทศมีแผนจะเปิดให้บริการเพิม่ เติมในอีก
๑๖ เมืองภายใน ๑-๒ ปีนี้
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

ต
ติดตามช่วยเหลือและเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย
๑๒,๓๑๕ ราย เป็นเงิน
๑๕๒.๐๗๓๐ ล้านบาท

และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้แก่
แรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
ได้หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจ�ำ
ประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการคุม้ ครอง
แรงงาน อาทิ ไทยขอให้รฐั อิสราเอลดูแลเรือ่ งการจ่าย
ค่าแรงงานไทยตามกฎหมาย ช่วยเหลือกรณีถกู ละเมิด
สั ญ ญาจ้ า งและถ่ า ยทอดเทคนิ ค ภาคการเกษตร
และไทยได้แจ้งให้สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ทราบว่ายินดีรับแรงงานจากสาธารณรัฐบังกลาเทศ
โดยต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและมาตรการ
ในการดูแลสิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

๑๐. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและอนุ ภู มิ ภ าค รัฐบาล

ด�ำเนินการดังกล่าวในหลายระดับ เช่น

		 ๑๐.๑ โครงการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) อย่างต่อเนื่อง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งและการคมนาคม โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและ
ใบรับรองต่าง ๆ กับระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้วรวม ๑๖ หน่วยงาน โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕–๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีเชื่อมโยงจ�ำนวน ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทราย
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง และกรมการขนส่งทางบก ในขณะทีม่ อี กี หลาย
หน่วยงานก�ำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดังกล่าว ประกอบด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมการปกครอง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมทรัพยากรธรณี

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		 ๑๐.๒ ด�ำเนินงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในการประชุมเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกการขนส่งตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทยสามารถเจรจาให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนนหมายเลข ๘ และ ๑๒ และสามารถ
ผลักดันให้หน่วยงานของไทยเริม่ ทดลองใช้ระบบการหยุดตรวจเพียงจุดเดียว หรือ Single Stop Inspection ภายใน
สิ้นปี ๒๕๕๖ ที่ด่านมุกดาหาร–สะหวันนะเขตได้ นอกจากนี้ การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๔ ที่เชื่อม
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับเมืองห้วยทรายของลาว ก็มีความคืบหน้าไปมากจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และเมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ให้กรมทางหลวงด�ำเนินการจัดสรรแบ่งพืน้ ทีใ่ นบริเวณดังกล่าวให้กรมศุลกากร
จ�ำนวน ๒๕ ไร่ เพื่อท�ำโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ โดยให้รีบด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากการพิจารณาของกรมทางหลวง
		 ๑๐.๓ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ครั้งที่
๒/๒๕๕๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Connectivity Coordinating Committee
(ACCC) ครั้งที่ ๒/๒๐๑๓ และการประชุมระหว่าง ACCC กับ คณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยความเชื่อมโยง
ในอาเซียนของประเทศคูเ่ จรจา ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ ๘–๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
		 ๑๐.๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่าย Network of East Asian Think-Tanks
(NEAT) เรื่องการเชื่อมโยงในเอเชียตะวันออก (Connectivity Cooperation in East Asia) ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อติดตามพัฒนาการของการด�ำเนินงานของ NEAT โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยต่อมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการเชื่อมโยง โดยเฉพาะบทบาท
ของประเทศคู่เจรจา (Enhancing Connectivity through Multi-layered Framework: The Roles of Dialogue
Partners) ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร
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		 ๑๐.๕ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงในกรอบความร่วมมือเอเชีย
(Working Group Meeting on Enhanced ACD Regional Connectivity) เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเชือ่ มโยงทางคมนาคมจากประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเชียและองค์การระหว่างประเทศ เช่น
Asian Development Bank (ADB) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) เข้าร่วมการประชุม เพือ่ รับทราบความคืบหน้า
การด�ำเนินงานด้านคมนาคมในประเทศของตนและการด�ำเนินงานเพือ่ ความเชือ่ มโยงกันในอนาคต

๑๑. ประสานการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการในต่ า งประเทศ รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ

		 ๑๑.๑ การประชุ ม เอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ ป ระจ�ำภู มิ ภ าคอาเซี ย นและจี น ตอนใต้
กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖–๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำ� คัญในการก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน
ทั้งในระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน และยังรวมถึงการยกระดับความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกด้านภายในภูมิภาค
๑๑.๒ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจ�ำภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว่าง
วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร และการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลประจ�ำภูมิภาค
แอฟริกา เมือ่ วันที่ ๒๑–๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีส่ าธารณรัฐแอฟริกาใต้ การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำ� คัญในการทบทวน
และพัฒนาแนวทางการด�ำเนินนโยบายต่อภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ (OIC) มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 ๑๒.๑ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๓๙ วันที่
๑๔–๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของ
รัฐบาลต่อสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC และประชาคมโลกมุสลิม
		 ๑๒.๒ น�ำคณะทูตประเทศสมาชิก OIC เยือนพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น�ำคณะทูตประเทศสมาชิก OIC
ในประเทศไทย ๑๕ ประเทศ เยือนพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา เพือ่ ให้รบั ทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยตนเอง และรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามนโยบายรัฐบาลและน�ำข้อมูลไปถ่ายทอดแก่รัฐบาลของตนเพื่อให้การสนับสนุนประเทศไทยในโอกาสต่าง ๆ
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ส่งผลให้ถอ้ ยแถลงการณ์สดุ ท้าย (Final Communiqué) ของ
การประชุมสุดยอดผูน้ ำ� OIC เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทีก่ รุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ สะท้อนข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับสถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

ในการบูรณาการการท�ำงานของส่วนราชการไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการประชุมหารือกันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบการด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

		 ๑๒.๓ ประชุมสุดยอดองค์การความ
ร่วมมืออิสลาม (OIC) ณ สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในฐานะผูแ้ ทนพิเศษ
ของนายกรัฐมนตรี (Special Envoy) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒–๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในการสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับประเทศมุสลิม ส่งผลให้รา่ งแถลงการณ์สดุ ท้าย
ของ OIC มีถอ้ ยแถลงทีแ่ สดงถึงการยอมรับพัฒนาการ
ในทางบวกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

		 ๑๒.๔ สั ม มนาโต๊ ะ กลมเพื่ อ ก�ำหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
วันที่ ๑๗–๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ระดม
ความคิดเห็นจากคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เกีย่ วกับปัญหาและแนวทางในการพัฒนา เพือ่ เป็นประโยชน์
ทางข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (๒) เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
เอกชนในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยราชการและภาคเอกชนในพืน้ ที่ ประธานสมาคม
ชาวไทยสยามในรัฐกลันตัน การสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีส�ำหรับแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกระบวนการพูดคุย
		 ๑๒.๕ ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการอ�ำนวยความยุตธิ รรม โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับกรมข่าวทหารบกได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ร่วมกับ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า จัดอบรมด้านกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับมิตสิ ถานการณ์จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้แก่เจ้าหน้าทีท่ หารผูบ้ งั คับหน่วยฝ่ายเสนาธิการ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานความมัน่ คงผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องแก่ผู้มีอ�ำนาจ
บังคับใช้กฎหมาย ท�ำให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรมในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
			
นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและจัดท�ำข้อชีแ้ จงในทุกข้อร้องเรียน
เกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทไี่ ด้รบั จากสหประชาชาติ NGOs และองค์การระหว่าง
ประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิของเด็ก และความปลอดภัยของครูและนักเรียน การสูญหายโดยถูกบังคับ
การทรมาน การจับกุมนักเรียนและนักศึกษาตามอ�ำเภอใจ และการประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวได้ช่วยสร้าง
ความเข้าใจแก่สหประชาชาติเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และปัจจุบันได้รับข้อร้องเรียนในประเด็นสิทธิมนุษยชนน้อยลงตามล�ำดับ
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นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริม
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยกับต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับองค์กร Muhammadiyah ซึ่งเป็น
องค์กรมุสลิมสายกลางของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ การน�ำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาลีกาห์มุสลิม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำเก่าแก่และมีชื่อเสียงของ
สาธารณรัฐอินเดีย เยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม–๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพือ่ พบปะหารือกับผูบ้ ริหาร
หน่วยงานด้านการศึกษา ตลอดจนผูป้ กครองและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ แนะน�ำมหาวิทยาลัยและ
เพิ่มทางเลือกส�ำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		 ๑๒.๗ จั ด ท�ำเอกสารแผ่ น พั บ เรื่ อ งชาวมุ ส ลิ ม ในประเทศไทย (Muslims in Thailand)
ได้จดั ท�ำเอกสารแผ่นพับดังกล่าว ซึง่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับชาวมุสลิมในประเทศไทย เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ชีแ้ จงมาตรการ
และนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท�ำเป็น
๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ อารบิก และฝรั่งเศส เพื่อแจกจ่ายแก่ประเทศสมาชิก OIC และสาธารณชนไทย
และต่างชาติทสี่ นใจ โดยมุง่ หวังให้นานาประเทศรับทราบข้อเท็จจริง มีความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง และมีทศั นคติเชิงบวก
ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมให้ความร่วมมือแก่ประเทศไทย
ในเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและการประชุมสุดยอดผู้น�ำ OIC ซึ่งจะมีการเสนอถ้อยค�ำ
เกี่ยวกับประเทศไทยในข้อมติและแถลงการณ์ต่าง ๆ ด้วย
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๑๒.๖ สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยได้จดั สรรงบประมาณ
ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ที่มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศซึ่งมีนักศึกษาไทย
มุสลิมศึกษาอยู่ เพือ่ ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาศักยภาพ ดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา รวมทัง้
ส่งเสริมความสามัคคีในหมูน่ กั ศึกษาเพือ่ ให้นกั ศึกษา
มีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะเป็น
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ อาทิ การจัดสรรเงิน
สนับสนุนมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ทีก่ รุงไคโร สาธารณรัฐ
อาหรับอียปิ ต์ เพือ่ ใช้จดั ตัง้ กองทุนในการดูแลนักศึกษา
และช่วยลดหย่อนค่าเรียนภาษา โครงการน�ำแพทย์และทันตแพทย์ไปตรวจรักษาแก่นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐ
อาหรับอียปิ ต์และสาธารณรัฐซูดาน ซึง่ มีจำ� นวนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน โครงการเสริมทักษะและความรูภ้ าษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณชน เป็นต้น

๑๒.๘ โครงการเชิญสื่อมวลชนมุสลิมเยือนไทยเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓–๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
ทุกด้าน โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเด็นเรือ่ งเสรีภาพ
ทางศาสนาและบทบาทของชาวไทยมุสลิมในสังคมไทย โดยได้เชิญสือ่ มวลชนทีม่ ชี อื่ เสียงและได้รบั ความนิยมจาก
ประเทศมุสลิม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักร
บาห์เรน ราชอาณาจักรโมร็อกโก และสาธารณรัฐเซเนกัล รวม ๑๒ คน ให้เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษทั สยามคูโบต้า และรับฟัง
บรรยายสรุ ป จากผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และกรมการข้ า ว เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวท�ำให้สื่อมวลชนในประเทศ
โลกมุสลิมเข้าใจปัญหาสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น ว่าปัญหาดังกล่าวมิได้
เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา
		

๑๒.๙ โครงการส่งเสริมความเป็นพหุสังคมในไทย
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๑๒.๙.๑ จัดท�ำข้อมูลเรื่อง “Thai Muslims’ Contribution to the Muslim World” เพื่อเผยแพร่
บทบาททีส่ ำ� คัญของชาวไทยมุสลิมทีไ่ ด้ทำ� ประโยชน์ให้แก่โลกมุสลิม อันจะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและทัศนคติ
ที่ดีต่อประเทศไทย
			
๑๒.๙.๒ จัดประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
ในภูมภิ าคต่าง ๆ ซึง่ สะท้อนการอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์กบั ชุมชนอืน่ ๆ ในสังคมไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการให้คะแนนคัดเลือกภาพที่ชื่นชอบ ๑๒ ภาพ โดยน� ำภาพที่ชนะการประกวดมาจัดท�ำ
ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิกประจ�ำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๔ (ค.ศ. ๒๐๑๓) และเผยแพร่ผา่ นทางสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลของไทยในประเทศมุสลิม และของประเทศมุสลิมประจ�ำประเทศไทย
		 ๑๒.๑๐ โครงการจัดกิจกรรมค่ายอบรมกอรีเยาวชนภาคฤดูร้อน วันที่ ๒๗ มีนาคม–๒๕ เมษายน
๒๕๕๖ มีเยาวชนชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมค่ายอบรมฯ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประมาณ
๑๕๐ คน โดยโครงการส�ำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการศาสนา และน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรม ไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับศาสนาอิสลามในทาง
ทีถ่ ูกต้องในสังคมต่อไป
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ปัญหาและอุปสรรค
๑. การแก้ไขและปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แม้ว่าจะได้
ด�ำเนินการไปในหลายเรื่องแล้ว แต่รัฐบาลเห็นว่ายังขาดการบูรณาการในการด� ำเนินงานและประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรจะต้องเร่งการด�ำเนินการให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้ด�ำเนิน
นโยบายเชิงรุกในเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาคได้โดยเร็ว
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๒. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ชายแดน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนาร่วมกัน และจ�ำเป็นต้อง
มีการแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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