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ในโอกาสที่ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้าง

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน�าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ 

ของประเทศต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด�าเนินการ ดังนี้

๔.๑	 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูต 

กับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการ 

การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย�้าความส�าคัญ 

ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก  

รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

๔.๒	 เสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีน ทัง้ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด  

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุข 

และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค

๔.๓	 ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  เพือ่น�าไปสู่ 

การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ  

ของโลก อาท ิยโุรป ตะวนัออกกลาง เอเชยีใต้ และสนบัสนนุการขยายธรุกิจในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพ  

ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก

๔.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านความม่ันคง เพือ่รบัมอืกบัภยัความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

อาท ิความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาต ิความมัน่คงปลอดภยัทางทะเล การโยกย้าย 

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

๔.๕	 ขบัเคลือ่นงานการทตูเชิงรกุเพือ่ประชาชน เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย 

และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทย 

ในต่างประเทศ
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๑.	 การสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก

	 ๑.๑	 การรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส	(His	Holiness	Pope	Francis)	ในโอกาสเสด็จเยือน	

ราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล	เมื่อวันที่	๒๐-๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยตามค�าเชิญของรัฐบาลและสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเชิญเฉลิมฉลอง ๓๕๐ ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม  

และฉลอง ๕๐ ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

ได้จัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายการต้อนรับและช่ืนชมพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 

ที่ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การขจัดความยากจน และลดความเหล่ือมล�้าในสังคม รวมถึง 

การส่งเสริมสันติภาพในโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนในขณะนั้นได้มีวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความยากจน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา 

การพัฒนาทุนมนุษย์ และการอพยพย้ายถ่ินฐานท่ีเน้นการอ�านวยความสะดวกและการส่งกลับโดยสมัครใจ ดังนั้น  

จึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและนครรัฐวาติกันจะร่วมมือกันได้อย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและระหว่างประเทศ  

ทั้ งนี้  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได ้ประทาน

พระด�ารัสขอบคุณนายกรัฐมนตรี ท่ี ให ้การต ้อนรับ 

และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานต่าง ๆ 

และมีพระด�ารัสถึงการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 

โดยขอวิงวอนให้ประชาคมระหว่างประเทศมีการจัดการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและอยู่บนฐานการปกป้องสิทธิ

และศักดิ์ศรีของบรรดาผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพ พร้อมทั้ง 

ได้ภาวนาวิงวอนขอให้พระเจ้าทรงน�าประชาชนชาวไทย 

ไปสู่หนทางแห่งปัญญา ความยุติธรรม และสันติสุข
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 ๑.๒	 การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและการประชุมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ในช่วงปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๓๐๐ การประชุม โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานการประชุมที่ส�าคัญ 

เช่น ๑) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	 ครั้งที่	 ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

กบัประเทศคูเ่จรจาและการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องเมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎาคม-๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ กรงุเทพมหานคร 

๒) การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๓๔ เม่ือวันท่ี ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร  

๓) การประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ จังหวัดนนทบุรี และ ๔) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี	 สมัยพิเศษ	 ครั้งท่ี	 ๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

  ในช่วงทีป่ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีนภายใต้แนวคดิหลกั “ร่วมมอื ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยนื” ได้ผลกัดนั 

ผลงานส�าคัญในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑)	 การส่งเสริม	

วสิยัทศัน์เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนืในทุกมิต ิโดยเสรมิสร้าง 

ความเกือ้กลูระหว่างวสิยัทศัน์ประชาคมอาเซยีน ค.ศ. ๒๐๒๕ 

กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 

และจัดตั้ งศูนย ์อาเซียนเ พ่ือการศึกษาและการหารือ 

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒)	 การเสริมสร้างความมั่นคง	

ในภูมิภาค เสริมสร้างบทบาทน�าและความเป็นแกนกลาง 

ของอาเ ซียนในโครงสร ้างสถาป ัตยกรรมในภูมิภาค  

โดยผู ้น�าอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองของอาเซียน

ต ่ออินโด-แปซิฟ ิก	 (ASEAN	 Outlook	 on	 the		

Indo-Pacific) ซึ่งน�าเสนอวิสัยทัศน์ของอาเซียนต่อบริบทของการแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนระหว่างประเทศมหาอ�านาจ 

และความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

บนพืน้ฐานของหลกัการ 3Ms คอื ความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างกนั (Mutual Trust) ความเคารพซึง่กนัและกนั (Mutual 

Respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความม่ันคงที่ยั่งยืน

ในภูมิภาค รวมทั้งการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ ่น เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอร์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ๓)	 การขับเคลื่อนการค้า	 ความร่วมมือ	

ทางเศรษฐกิจ	 และการเติบโตในภูมิภาค โดยสรุปผลการเจรจาในประเด็นหลักของความตกลงหุ ้นส่วน 

ทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และการเชือ่มโยงระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) เพื่อความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร  

๔)	การเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ความเชือ่มโยงเข้าด้วยกนั	โดยสร้างความเช่ือมโยงด้านกายภาพ กฎระเบยีบ และประชาชน	

รวมทั้งเชื่อมโยงการด�าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕	กับข้อริเริ่ม

ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและโครงสร้าง 

พื้นฐานสีเขียวของอาเซียน	๕)	 การส่งเสริมความม่ันคงของมนุษย์ที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม		

โดยผู้น�าอาเซียนได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เปิดตัวศูนย์อาเซียน

เพือ่ผูส้งูวยัอย่างมีศกัยภาพและนวตักรรม คลงัเกบ็สิง่ของช่วยเหลอืทางไกลเพือ่สนบัสนนุการขนส่งสิง่ของช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ ๖)	การเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน โดยส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๖๒

ร่วมมือ
ร่วมใจ
ก้าวไกล
ยั่งยืน
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 ๑.๓	 การเข้าร่วมประชุมผู้น�า	 G20	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ในฐานะประธานอาเซียน	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๘-๒๙	

มิถุนายน	๒๕๖๒	ณ	นครโอซากา	ประเทศญี่ปุ่น

	 	 พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้เข้าร่วมการประชมุผูน้�า G20 ประจ�าปี ๒๕๖๒ โดยได้หารือ 

ใน ๔ วาระส�าคัญ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจโลก การค้า และการลงทุน ๒) นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ 

๓) การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการสร้างโลกที่ยั่งยืนและทุกคนมีส่วนร่วม และ ๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ สิง่แวดล้อม และพลงังาน ทัง้นี ้นายกรฐัมนตรี 

ได้กล่าวถ้อยแถลงในวาระเศรษฐกิจโลก การค้า  

และการลงทุนโดยได้เน้นย�า้หลกัการสร้างความร่วมมอื 

ที่ทุกฝ ่ายมีส ่วนร ่วมและยั่ งยืนโดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งได้หารือระดับทวิภาคีกับ 

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน่ ในประเดน็ต่าง ๆ  

เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

 ๑.๔	 การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยสามัญ	 ครั้งที่	 ๗๔	 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	

ระหว่างวันที่	๒๑-๒๗	กันยายน	๒๕๖๒	

	 	 พล เ อก 	 ประยุ ท ธ ์ 	 จั นทร ์ โ อชา  

นายกรัฐมนตรี	 ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอภิปราย

ทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ

(United	Nations	General	Assembly:	UNGA)	

ครั้งที่	 ๗๔ และได้แสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

ในการประชุมระดับผู ้น�าและการประชุมระดับสูง

ในวาระส�าคัญของโลก จ�านวน ๓ รายการ ได้แก่  

๑)	The	UN	High-Level	Meeting	on	Universal	

Health	 Coverage ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูง 

ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย ๒)	High-Level	Political	Forum	

on	Sustainable	Development ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้น�าว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กล่าวถ้อยแถลง 

ในฐานะประธานอาเซียน และ ๓)	 The	 UN	 2019	 Climate	 Summit ซ่ึงเป็นการประชุมระดับผู้น�า 

ว่าด้วยการด�าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะประธานอาเซียน

 ๑.๕	 การประชุมสดุยอดอาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหล	ีสมยัพเิศษ	ครัง้ที	่๓	ณ	นครปซูาน	สาธารณรฐัเกาหล	ี

ระหว่างวันที่	๒๕-๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

	 	 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมการประชุมสดุยอดอาเซยีน-

สาธารณรฐัเกาหล ีสมยัพเิศษ คร้ังที ่๓ โดยนายกรฐัมนตรีได้ผลกัดนัความร่วมมอื ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความมัน่คง

ทีย่ัง่ยนืและความม่ันคงของมนษุย์ ๒) การส่งเสรมิเศรษฐกิจท่ียัง่ยนืโดยเน้นด้านการพฒันาทุนมนษุย์ และ ๓) การส่งเสรมิ

สงัคมและวฒันธรรมทีย่ัง่ยนื รวมทัง้ได้กล่าวสนุทรพจน์ในการประชุมสดุยอดผูน้�าภาคธรุกจิอาเซียน-สาธารณรฐัเกาหลี  
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โดยเน้นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและความร่วมมือ 

กบัภาครฐัในการพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางดจิทิลั และความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรม

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

  นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีในประเด็นส�าคัญ  

เช่น การสนับสนุนและเชื่อมโยงนโยบาย New Southern Policy การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor: EEC) ความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม การบรหิารจดัการน�า้ 

ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมาย และความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 

ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

 ๑.๖	 การด�าเนนิงานความร่วมมือตามพันธกจิในฐานะสมาชกิองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ประเทศไทย	

ได้ด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 ๑.๖.๑ อนวุตักิารพธิสีาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนสุญัญา ฉบบัที ่๒๙ ว่าด้วยแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐  

ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สตัยาบนั เมือ่วนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๖๑ โดยการออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ๑.๖.๒ ให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗  

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย

  ๑.๖.๓ อนวุติัการอนสุญัญา ฉบบัที ่๑๘๘ โดยการออกพระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงานในงานประมง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

	 ๑.๗	 การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ

	 	 รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ เพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา  

การฝึกอบรม การดูงาน และโครงการความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังได้ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ 

ทางวิชาการแก่ประเทศเป้าหมาย เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ๑.๘	 โครงการเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	

	 	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ “นโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก” เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวต่างชาติมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชื่นชม และนิยมอาหารไทยในวงกว้าง รวมทั้งขยายโอกาส 

และช่องทางธรุกจิแก่กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SMEs) 

ด้านอาหารของประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ตลอดจน 

เป็นการกระตุ ้นความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ 

อย่างยัง่ยนืและสอดรบักบันโยบายการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 

โดยมผีลการด�าเนนิโครงการตามประเภทกจิกรรม แบ่งเป็น 

๔ ประเภท ได้แก่ ๑) การสาธิตและแข่งขันท�าอาหารไทย  

๒) การเพ่ิมขีดความสามารถพ่อครัวและแม่ครัวไทย 

๓) การส่งเสรมิความร่วมมอืกบัสถาบนัอาหารในต่างประเทศ 

และ ๔) การเผยแพร่อาหารไทยผ่านสื่อออนไลน์ 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๒.	 การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน

 ๒.๑	 การเข้าร่วมประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซยีน-จนี	สมยัพิเศษ	ว่าด้วยโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙		

(โควิด-๑๙)	(Special	ASEAN-China	Foreign	Ministers’	Meeting	on	the	Coronavirus	Disease	2019)		

เมื่อวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในกรอบอาเซียน 

กบัคูเ่จรจา โดยเป็นผลมาจากการหารือระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศกับมนตรแีห่งรฐัและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองถึงความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นและความร่วมมือ 

ระหว่างอาเซียนกับจีนและสร้างความเชื่อมั่นในการรับมือกับโควิด-๑๙ ของทั้งสองฝ่าย

 ๒.๒	 การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	 สมัยพิเศษ	 ว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙		

(โควิด-๑๙)	เมื่อวันที่	๑๔	เมษายน	๒๕๖๓

	 	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ ได้จัดการประชุม 

สดุยอดอาเซยีน สมยัพเิศษ และการประชมุสดุยอดอาเซยีนบวกสาม สมัยพเิศษ ว่าด้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการของประเทศสมาชิกอาเซียน 

และประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และแนวทางร่วมกันในการรับมือ 

กับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการบรรเทาผลกระทบในด้านต่าง ๆ

 ๒.๓	 การเข้าร่วมประชมุสุดยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่๓๖	และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง เมือ่วนัที	่๒๖	มถินุายน	๒๕๖๓

  ประเทศไทยได้เข ้าร ่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  ๓๖ และการประชุมที่ เ ก่ียวข้อง  

โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ ได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

และเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยการประชุมครั้งนี้ 

เป็นการประชมุสุดยอดอาเซยีนเต็มรปูแบบครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ทีจ่ดัผ่านระบบการประชมุทางไกล หลงัจากท่ีเคย 

จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกลแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความส�าคัญ

ของอาเซียนในการเป็นแกนน�าในการแก้ไขปัญหา 

ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที

  นอกจากนี้  รั ฐบาลให ้ความส� าคัญ 

กับการเสริมสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับอาเซียน 

และบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ประเดน็ทีป่ระชาคมอาเซยีน

ให้ความสนใจ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโค วิด -๑๙ การฟื ้นฟูภายหลั งการระบาด  

เพื่อสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยที่โดดเด่น

และสร้างสรรค์ ซึ่งได้เน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึง 

ประชาชนกลุ ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยด�าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างความตระหนักรู ้

และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โครงการสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียนและการต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Podcast)

๓.	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

 ประเทศไทยได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การแสวงหา 

โอกาสทางการค้า การลงทนุ องค์ความรูแ้ละนวตักรรมกบัประเทศท่ีมศีกัยภาพในภมิูภาคต่าง ๆ  ของโลกผ่านมาตรการ 

และโครงการต่าง ๆ เช่น

 ๓.๑	 การด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ	

	 	 รัฐบาลได้ด�าเนินงานการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐  

กรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่๑๒ เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนด้านการตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

 ๓.๒	 การด�าเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน	

  รัฐบาลได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

และการพฒันาระหว่างประเทศ รวมทั้งยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาที่ยัง่ยืนของประเทศไทย 

เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนไทยทีจ่ะลงทนุในพืน้ทีต่ามแนวชายแดนของประเทศเพือ่นบ้าน 

รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  

โดยได้จดัฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา 

ลาว และกัมพูชา ที่ท�างานบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน

ทั้ งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ ้าน 

ในสาขาต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า  

การบ�ารุงเคร่ืองจักร อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ 

และงานบริการด้านการท่องเที่ยว 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

 ๓.๓	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมผ่านโครงการอื่น	ๆ	เช่น

	 	 ๓.๓.๑ โครงการด้านการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ ได้แก่ โครงการ

เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย ณ กรงุพนมเปญ เพือ่สร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-กมัพูชา

ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี และส่งเสริมความเป็นมิตรในระดับประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย 

และสานต่อกระแสความนิยมไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างยั่งยืน

  ๓.๓.๒ โครงการสนับสนุนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรี โดยได้น�าผู้แทน

ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอรี (การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแบบท�านองเสนาะ) และฮาฟีซ (การท่องจ�าคัมภีร ์

อัลกุรอาน) ในต่างประเทศ เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมไทย และเพื่อส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมุสลิม โดยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ 

ให้ประเทศมุสลิมเห็นถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการด้านศาสนาของชาวไทยมุสลิม

 ๓.๔	 การประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหารือกับประเทศคู่ภาคี	 โดยสามารถเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้การค้าของประเทศไทยขยายตัว มีการแก้ไขปัญหา 

เพ่ือลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงผลักดันประเด็นการค้าท่ีส�าคัญของประเทศไทย ตลอดจนมีการถ่ายทอด 

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน

 ๓.๕	 การสร้างความรูค้วามเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการจดัท�าความตกลงการค้าเสร ีผ่านการจดัอบรม  

สัมมนา และพบผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 ๓.๖	 การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ	 โดยประเทศไทยได้จัด 

คณะผูแ้ทนการค้า Animation เยอืนภมิูภาคอเมรกิาเพือ่ด�าเนนิธรุกจิสูต่ลาดเมืองรอง (City Focus) ในตลาดต่างประเทศ

 ๓.๗	 การพฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาติเพือ่การพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ	ปี	๒๕๖๓ [โครงการพฒันา 

ฝีมอืแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงและเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

(Greater Mekong Subregion: GMS-ASEAN) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒] เพือ่พฒันาฝีมอืแรงงานในประเทศ GMS 

และเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ผ่านการฝึก ๑,๗๑๕ คน

 ๓.๘	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและผ้าไทยในประเทศ/เมืองที่มีศักยภาพใน	 ๔	 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐคูเวต และราชอาณาจักรบาห์เรน โดยจัดแสดงผ้าไทยร่วมสมัย การแสดงนาฏศิลป์ไทย  

การแสดงดนตรีสากล การจัดนิทรรศการ การบรรยายและสาธิตเชิงปฏิบัติการ

	 ๓.๙	 การเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศและ

ภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ สาธารณรัฐเคนยา สหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ และภูมิภาคยุโรป ได้แก่ สาธารณรัฐโครเอเชีย

สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างภาพลักษณ ์

ของกีฬามวยไทยให้ได้รับความนิยม มีการฝึกอบรมการออกก�าลังกาย 

และป้องกันตัวอย่างแพร่หลาย และผลักดันให้มวยไทยได้รับ 

การบรรจเุป็นหนึง่ในประเภทกีฬาในการแข่งขนัโอลมิปิกในอนาคต
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 ๓.๑๐	 การเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ไทยในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และเอเชยีตะวนัออก		

ใน	 ๔	 ประเทศ	 ได้แก่ สาธารณัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ้) ราชอาณาจักรกัมพูชา  

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย 

ใช้ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยเป็นสื่อในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ด้านธุรกิจของไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 ๓.๑๑	 การส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี ๒๕๖๒  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้ด�าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ 

และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน จ�านวน ๖๗ โครงการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ  

เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีโครงการท่ีส�าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับจังหวัด 

ที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการด�าเนินนโยบายรัฐบาลอย่างมีบูรณาการ 

และมีธรรมาภิบาล โครงการการจัดการเยือนระดับสูง 

และการศึกษาดูงานในประเทศไทยส�าหรับผู ้แทน

รัฐบาลเมียนมาและตัวแสดงทางการเมืองส�าคัญ 

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โครงการ

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู ้แทนของหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนของประเทศไทย 

และประเทศเพ่ือนบ้าน และโครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ 

อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงองค์ความรู้ 

และงานสร้างสรรค์ของประเทศไทยเพื่อมุ ่งสร้าง 

ความนิยมไทยในต่างประเทศ 

๔.	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง

	 ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงบทบาทน�าในเวทีด้านความมั่นคงของภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์  

โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ	 (ASEAN Defence 

Ministers’ Meeting Retreat: ADMM Retreat) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม

ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus: ADMM-Plus)	 ครั้งที่	 ๖ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับการตอบรับ 

อย่างดีจากประเทศที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค  

โดยเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะการบริหารจัดการชายแดนเพื่อร่วมรับมือภัยคุกคามข้ามแดน 

ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ร่วมหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกหลายประเทศและเข้าร่วมการประชุม ADMM-Plus  

อย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เพื่อการพัฒนาเชิงบวกและสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ 

ระหว่างกัน รวมทั้งมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ประเทศไทยได้จัดท�าเอกสารความตกลงกับกระทรวงกลาโหมของมิตรประเทศ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืด้านความมัน่คงในระดบัทวภิาคใีนลกัษณะเปิดกว้างและสมดุลกบัทกุประเทศ ส่งเสริม

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทีเ่หมาะสมกบัการรกัษาผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยได้ร่วมลงนามในเอกสาร

ความตกลงด้านการทหารกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ ๖ มีรายละเอียด ดังนี้

 ๔.๑	 การจดัท�าบนัทกึข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงกลาโหมญีปุ่น่ว่าด้วยความร่วมมอื	

และการแลกเปลี่ยนทางทหาร (Memorandum of Arrangement between the Ministry of Defence of the 

Kingdom of Thailand and the Ministry of Defense of Japan on Cooperation and Exchanges in the 

Field of Defense) ซึ่งจะเป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกัน 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือน ข่าวสารทางทหาร มมุมอง ความรูแ้ละความสนใจร่วมกันในหลายระดบั  

ความร่วมมือด้านการฝึกร่วม ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านการส่งก�าลังบ�ารุง ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร 

และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันด ี

ด้านการทหารของทั้งสองประเทศ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๔
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 ๔.๒	 การจัดท�าแถลงการณ์วสิยัทัศน์ร่วมระหว่างไทย-สหรฐัอเมรกิา	ค.ศ.	๒๐๒๐ ว่าด้วยการเป็นพนัธมติร

ด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai-U.S. Defense Alliance) โดยเน้นย�้า 

ความส�าคัญของการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศระหว่างกันที่ยาวนาน ความเป็นหุ้นส่วนเสริมสร้าง 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน รวมถึงการฝึกและศึกษา การเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการร่วมกัน  

และการพัฒนาหน่วยงานความมั่นคงและการทหารให้มีความทันสมัย เพื่อการเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน  

ซึ่งการร่วมลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมฯ เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงการยกระดับความเป็นพันธมิตรและความเป็น 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี

 ๔.๓	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงกลาโหมสาธารณรฐัประชาชนจนี		

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ (Memorandum of Understanding between the Ministry of  

Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry of National Defence of the People’s Republic 

of China on Defence Cooperation) ซึ่งใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ 

บนพื้นฐานหลักความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และเคารพอย่างเต็มที่ต่ออ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพ 

เหนือดนิแดน โดยมขีอบเขตความร่วมมอืด้านการแลกเปลีย่นการเยอืน การฝึกและศกึษา ความร่วมมอืด้านข่าวกรอง

และข่าวสาร รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารระหว่างกัน

 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมกับกองก�าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ในการเป็นเจ้าภาพ	

จดัการประชมุผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	ภมูภิาคอนิโด-แปซฟิิก	พ.ศ.	๒๕๖๒ (Chiefs of Defense Conference-CHOD 

2019) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนจากกองทัพ 

ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จ�านวน ๓๑ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งนับเป็นครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร ์

ที่มีคณะผู้แทนทางทหารเข้าร่วมการประชุมฯ มากที่สุด ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหามุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไก

ความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวทางการปฏิบัติร่วม และการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน

เสถยีรภาพและความมัน่คงในภมูภิาคบนพืน้ฐานของข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนหารอืในประเดน็

สิ่งท้าทายด้านความมั่นคง อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคต่อไป
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๕.	 การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุก
เพื่อประชาชน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้ม ี

การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน  

โดยด�าเนินโครงการบัวแก ้วสัญจร ๗ ครั้ ง  

ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ 

(๒ ครั้ง) กาญจนบุรี นราธิวาส ภูเก็ต และพังงา  

เพ่ือมุ่งสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการต่างประเทศ

แก่สาธารณชนไทยอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิผล 

โดยจดักจิกรรมให้ความรู ้ประชมุหารือ และแลกเปล่ียน 

ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมในสถานศึกษา  

รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อแนวใหม่เพื่อให้เข้าถึงสาธารณชนได้โดยตรง เช่น การเผยแพร่ข้อมูล 

ผ่าน Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และการจัดท�าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับค�าร้องขอ 

ท�าหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป ๑๐ ครั้ง ใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ น่าน 

ระนอง บุรีรัมย์ พังงา กาฬสินธุ์ อ่างทอง และสระแก้ว เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว 

เป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะและสร้างความเข้าใจ 

อันดีกับส่วนราชการและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ รวมท้ังได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะโดยตรงจากพื้นที ่

เพ่ือน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน  

อีกทั้งเป ็นการสร ้างเครือข ่ายที่ ใกล ้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  

การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ รวมท้ังการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศ 

ให้สาธารณชนได้รับทราบและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)




