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นโยบายข้อ ๔

การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

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 

ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก  

รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

๔.๒	 เสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซยีน ทัง้ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซยีนของไทย ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมือทีเ่ป็นรปูธรรมระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด  

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุข 

และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค

๔.๓	 ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  เพือ่น�าไปสู ่

การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ   

ของโลก อาท ิยโุรป ตะวนัออกกลาง เอเชยีใต้ และสนบัสนนุการขยายธรุกิจในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพ  

ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก

๔.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านความมัน่คง เพือ่รบัมอืกับภยัความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

อาท ิความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาต ิความมัน่คงปลอดภยัทางทะเล การโยกย้าย 

ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

๔.๕	 ขบัเคลือ่นงานการทตูเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย 

และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทย 

ในต่างประเทศ



51รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑.	 การสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก	

	 ๑.๑	 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ภายใต้หลักการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ การเคารพซ่ึงกันและกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

โดยรักษาดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับข้ัวอ�านาจต่าง ๆ ในห้วงการแข่งขันของมหาอ�านาจในภูมิภาค 

ทีท่วีความเข้มข้นมากขึน้ โดยให้การต้อนรบัและแลกเปลีย่นการเยอืน การหารอืทางโทรศัพท์ และการประชุมทางไกล 

ระหว่างผู้น�าและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยกับมิตรประเทศ

อย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน การเดนิทางเยอืนไทย 

อย่างเป็นทางการของนางเวนด ีเชอร์แมน รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ สหรฐัอเมริกา การลงนามในปฏญิญาร่วมระหว่าง 

นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย 

เพื่อยกระดับความสัมพันธ ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทย 

กับเครือรัฐออสเตรเลียสู ่ความเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๕ และการหารือ 

เชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๗

	 ๑.๒	 การส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

	 	 ๑.๒.๑	 กล ่าวถ ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 	 สมัยสามัญ	 ครั้ งที่ 	 ๗๕		

เพื่อสนับสนุน ๓ เสาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่ ๑) ด้านสันติภาพและความม่ันคง โดยให้ความส�าคัญ 

กับการลดอาวุธและได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแล้วกว่า ๒๗,๐๐๐ นาย  

๒) ด้านการพฒันา โดยให้ความส�าคญักบัการแบ่งปันแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิตามหลกัการพัฒนาอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐาน 

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้วาระที่ประเทศไทยด�ารงต�าแหน่ง 
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สมาชิกคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห ่งสหประชาชาติ  

วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๒ ด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือ  

รวมถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South  

Development Expo 2021 ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  

และ ๓) ด้านสิทธิมนุษยชน โดยย�้าถึงความก้าวหน้าของไทย 

ในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน โดยประเทศไทย 

เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาต ิ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 

  ๑.๒.๒ ชูบทบาทน�าและสร ้างสรรค ์ของประเทศไทยด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		
ในการประชมุสหประชาชาตริะดบัรฐัมนตร	ีเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ซึง่ประเทศไทยได้ร่วมกบัประเทศญีปุ่น่ 
และประเทศจอร์เจีย ในฐานะประธานร่วมของ Group of Friends on Universal Health Coverage and 
Global Health และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
คู่ขนานดังกล่าวในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
โดยย�า้ถงึความส�าคญัของหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในการเสรมิสร้างความมัน่คงด้านสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ี 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยยกตวัอย่างอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
ของไทย ซ่ึงการร่วมจัดกิจกรรมคร้ังนี้เป็นการย�้าบทบาทน�าและสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุขในเวทีระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก 
  ๑.๒.๓ น�าเสนอรายงานผลการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	ในระดับชาติ		
โดยสมัครใจ	(Voluntary	National	Review:	VNR) ในเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable Development)	ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ต่อสหประชาชาติ		
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๔๔ ประเทศที่อาสาร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ประสบการณ์  
และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ร่วมกับผูแ้ทนภาคเอกชนและผูแ้ทนเยาวชนไทย โดยประเทศไทย 
ได้เสนอความคบืหน้าท่ีส�าคญั เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ และความท้าทายทีไ่ทย 
ต้องเร่งด�าเนนิการ เช่น การยกระดบัรายได้ของผูม้รีายได้น้อย การแก้ไขปัญหาขยะทะเล และการบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมพืน้ทีป่่า 

 ๑.๓	 การส่งเสริมให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในประชาคมระหว่างประเทศ
	 	 ๑.๓.๑	 ด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยส่งเสริมการอนุวัติ
พันธกรณรีะหว่างประเทศของไทยด้านสทิธมินษุยชน ท�าให้ประเทศไทยคงสถานะอยูใ่นล�าดบัสงูสดุของการจดัอันดบั
ดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี ๒๕๖๔ 
  ๑.๓.๒ ประกาศข้ึนทะเบียน	“กลุม่ป่าแก่งกระจาน”	
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔	 โดยที่ประชุม 
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๔ ได้พิจารณา 
ให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาตขิององค์การเพือ่การศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientif ic 
and Cultural Organization: UNESCO) ซึ่งเป็นมรดกโลก 
รายการที่ ๖ และมรดกโลกทางธรรมชาติรายการท่ี ๓ ของไทย 
ต่อจากเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าทุ ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และกลุ ่ม 
ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นับเป็นความส�าเร็จในการอนุรักษ์ 
ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความส�าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไทยประกาศใช้
แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เป็นประเทศแรก
ในเอเชีย

ขึ้นทะเบียน
กลุ่มป่าแก่งกระจาน
เป็นแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติ
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  ๑.๓.๓ สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในการส่งเสริม	

ภาพลักษณ์เชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Now ซ่ึงเปิดตัวเมื่อวันท่ี  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์เชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

และเป็นช ่องทางให้ชาวต่างชาติค ้นคว ้าข ้อมูลที่ถูกต ้อง 

เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงการจัดบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชน 

เพ่ือให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับประเด็นระหว ่างประเทศท่ีส�าคัญ  

ท่าท ีและการด�าเนนิงานของไทยในด้านต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

  ๑.๓.๔ เข้าร่วมประชุมคณะประศาสน์การ	(Governing	Body)	สมัยที่	๓๔๐	และ	๓๔๑ โดยมผีล 

การประชมุทีส่�าคญั เช่น แผนกลยทุธ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ การรับรองแผนติดตามการปฏิบัติด ้านการจ้างงานเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓  

การเสนอให้มีข้อมตเิร่ืองแรงงานทางทะเลและโควิด-๑๙ การรายงานของคณะกรรมการว่าด้วยเสรภีาพในการสมาคม 

(Committee on Freedom of Association) และการรายงานความคืบหน้าการติดตามผลข้อมติเกี่ยวกับมาตรการ

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๒.	 การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	

	 ๒.๑	 ผลการประชุมระหว่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศอาเซียน

	 	 ๒.๑.๑	 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๓๗	 แบบเต็มคณะ	 โดยที่ประชุมฯ เห็นพ้อง 

ในการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมซ่ึงอาเซียนยึดถือให้เข้มแข็งข้ึน รวมท้ังรักษาความเป็นแกนกลาง

ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค ย�้าแนวทางการใช้มุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook  

on the Indo-Pacific: AOIP) เป็นแนวทางในการส่งเสรมิให้มหาอ�านาจเข้ามามปีฏสิมัพนัธ์กบัอาเซยีนอย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้น�าอาเซียน

ในการรับทราบรายงานการทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (Mid-term Review of 

ASEAN Community Vision 2025 Blueprints) และเห็นพ้องในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข 

ในการรับมอืการระบาดของโควดิ-๑๙ และการฟ้ืนฟแูละสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของอาเซียน ตลอดจนสนบัสนนุ 

ข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนในเรื่องโควิด-๑๙ โดยเฉพาะกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN  

Comprehensive Recovery Framework) ซ่ึงเป็นข้อรเิร่ิมเพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการฟ้ืนฟหูลงัการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ ด้วยยทุธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสรมิระบบสาธารณสขุ ๒) การส่งเสรมิความม่ันคงของมนษุย์ 

๓) การใช้ประโยชน์จากการค้าและตลาดอาเซียน ๔) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล และ ๕) การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 

และแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ได้มีการเปิดตัว “คลังส�ารองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนส�าหรับภาวะฉุกเฉิน 

ด้านสาธารณสุข”

	 	 ๒.๑.๒	 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ	 ครั้งท่ี	 ๑๑	 โดยประเทศไทยได้เน้นย�้า

ความส�าคัญของการด�าเนินการตามข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระ

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาต ิ(Complementarities Initiative) และบทบาทของศนูย์อาเซียน 
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เพือ่การศกึษาและการหารอืด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and 

Dialogue: ACSDSD) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย นอกจากนี้ เลขาธิการสหประชาชาติได้เห็นพ้องและแสดงความพร้อม 

ที่จะสนับสนุนอาเซียนด้านความร่วมมือใต้-ใต้ และความร่วมมือไตรภาคี ซ่ึงเป็นหนึ่งในข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่สหประชาชาติจะสามารถท�างานร่วมกับอาเซียนได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๑.๓ หารือเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่		

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ประกาศสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์อาเซียน 

ด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies 

and Emerging Diseases: ACPHEED) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือถึงการคัดเลือกที่ตั้งของศูนย์ฯ  

ซึง่สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ประเทศไทย และสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม แสดงความพร้อมทีจ่ะเป็นทีต่ัง้ของศนูย์ดงักล่าว 

  ๒.๑.๔ ใช ้กลไกอาเซียนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา		

ในการประชุมผูน้�าอาเซยีน (ASEAN Leaders’ Meeting) เมือ่วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน 

กรุงจาการ์ตา โดยทีป่ระชุมฯ ได้หารอืเกีย่วกบัสถานการณ์

ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีฉันทามติ  

๕ ประการ ในการแก้ไขสถานการณ์ในสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  

ที่ ป ระชุ มรั ฐมนตรี ต่า งประ เทศอา เซี ยนได ้ มี ม ติ 

ในเร่ืองการแต่งตั้งผู ้แทนพิเศษของประธานอาเซียน  

ที่ จะท� าห น้าที่ ผู ้ ป ระสานการ เจรจาหาทางออก 

เรื่องสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

  ๒.๑.๕ เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซียน-จีน	สมยัพิเศษ	เมือ่วนัท่ี ๖-๘ มถุินายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ตามค�าเชิญของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยที่ประชุมฯ ได้หารือถึงพัฒนาการและความส�าเร็จของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ตลอด ๓๐ ปี ในทุกมิติ  

รวมถึงบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเป็นคู่เจรจาแรกท่ียกระดับสถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๔๖ และเป็นภาคีภายนอกของอาเซียนประเทศแรกที่ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ตลอดจนร่วมยินด ี

ทีอ่าเซยีนและจนีเป็นประเทศคู่ค้าอนัดับที ่๑ ของกนัและกนั โดยได้ก�าหนดให้ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เป็นปีแห่งความร่วมมอื 

ด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนอาเซียน-จีน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ในภูมิภาค 

และระหว่างประเทศ เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างมหาอ�านาจ สถานการณ์ในทะเลจนีใต้ และสถานการณ์ในสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งไทยสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-จีนอย่างรอบด้าน และย�้าว่า 

ภายใต้สถานการณ์ทีท่กุประเทศได้รบัผลกระทบจากโควิด-๑๙ และพยายามเร่งฟ้ืนฟปูระเทศภายหลงัการแพร่ระบาดยตุลิง 

ประเทศไทยและอาเซียนไม่ประสงค์จะเห็นการแข่งขันและการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ�านาจ 

  ๒.๑.๖ ผลักดนัการลงนามความตกลง	RCEP เมือ่วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ร่วมกบัสมาชิก ๑๔ ประเทศ 

โดย RCEP ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า ๒,๒๐๐ ล้านคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพ 

ในการแข่งขนัให้กบัสนิค้าไทยให้ได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเขตการค้าเสร ี(Free Trade Area: FTA) 

ที่ประเทศไทยมีอยู่ เน่ืองจากมีการเปิดตลาดและการลด/เลิกภาษีน�าเข้าภายใต้ความตกลง RCEP เพิ่มมากขึ้น  

โดยประเทศสมาชิก RCEP ตั้งเป้าหมายให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๒.๒	 การส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับอาเซียน

  ๒.๒.๑ เข้าเป็นภาคคีวามตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สนิทางปัญญาของอาเซยีน	ประเทศไทย

เป็นส่วนหน่ึงในคณะท�างานความร่วมมือด้านทรัพย์สนิทางปัญญาอาเซยีน (ASEAN Working Group on Intellectual 

Property Cooperation: AWGIPC)	 โดยได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ เพ่ือร่วมกันพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรม 

และการสร้างสรรค์  และอ�านวยความสะดวกในการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาระหว่างประเทศ เช่น การเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (ไทยเป็นภาคีแล้ว) พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระหว่างประเทศ (ไทยเป็นภาคีแล้ว) และความตกลงกรุงเฮก (ไทยอยู่ระหว่างด�าเนินการ) รวมทั้งจัดท�าฐานข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนออนไลน์และฐานข้อมูลค�าพิพากษาอาเซียน (ASEAN IP Case Law) และเผยแพร่ 

บนเวบ็ไซต์ (https://www.aseanip.org/) ซึง่ประเทศไทยได้ด�าเนนิการน�าเข้าข้อมลูในส่วนทีเ่กีย่วข้องเรยีบร้อยแล้ว 

  ๒.๒.๒ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 Indications:	 GI)	 ระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า และขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ  

ท�าให้มีมูลค่าทางการตลาดมากข้ึนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค  

โดยมีการจัดท�าคู่มือการคุ้มครอง GI ในประเทศสมาชิกอาเซียน	

ประกอบด้วย ข้อมลูขอบเขตการคุม้ครอง GI กระบวนการยืน่ค�าขอ

ขึ้นทะเบียน GI กระบวนการคัดค้านและเพิกถอน และเอกสาร 

ที่จ�าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท�า 

ฐานข้อมูล GI อาเซียน (ASEAN GI Database) เพื่อรวบรวม

ข้อมูลสินค้า GI ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนไว้บนเว็บไซต์ 

(https://www.aseanip.org/) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า GI 

ของประเทศไทยและอาเซียนให้เป็นท่ีรู ้จักแพร่หลายมากข้ึน 

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยอัพเดท

ข้อมูลสินค้า GI บนฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว จ�านวน ๑๑๔ รายการ 

 ๒.๓	 การเป็นหน่วยงานประสานงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย

  ๒.๓.๑	 ประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	

[ASEAN	 Socio-Cultural	 Community	 (ASCC)	 Blueprint	 2025]	 ในระดับประเทศของประเทศไทย		

โดยผลการประเมนิในภาพรวมพบว่า ประเทศไทยมผีลการด�าเนนิงานในระดบัค่อนข้างดใีนการบรรลตุามวตัถุประสงค์

และแผนงานส�าคัญต่าง ๆ ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผน ASCC Blueprint 2025 ส�าหรับการด�าเนินการในแต่ละ 

องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที	่๑ ลกัษณะของกจิกรรมใน	ASCC	Blueprint	2025 พบว่า มโีครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้ด�าเนินงานแล้วจ�านวน ๒๙ โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ ๕๕) องค์ประกอบที่	 ๒ ประสิทธิผล	

ของกิจกรรม พบว่า มีระดับประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง ๓ ถึง ๔ และคะแนนเฉลี่ย 

คือ ๓.๕๓ องค์ประกอบที่	 ๓	 กลไกในระดับองค์กร	 พบว่า ประเทศไทยมีการจัดตั้งกลไกในระดับชาติ 

และในแต่ละประชาคมอาเซยีนเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน องค์ประกอบที	่๔	การประเมนิวธิกีารในการด�าเนนิการ  

พบว่า กิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะการจัดประชุมและการฝึกอบรมระยะส้ัน  

และองค์ประกอบท่ี	 ๕	 แหล่งทรัพยากร พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ 

ขึ้นทะเบียน GI 
ระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๑๔ รายการ
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ของกระทรวงในสังกัดของแต่ละองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาระดับประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ได้แก่  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครฐัและหน่วยงานท้องถ่ิน ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  ในกระบวนการอาเซยีน 

และพัฒนาการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด�าเนินงานให้เป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น 

  ๒.๓.๒	 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศ  

โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) การบรรยาย เรื่อง อาเซียนกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิเด็กในอาเซียน  

และการสือ่สารงานอาเซยีนให้เข้าถงึประชาชน ๒) การสรปุผลการประเมินครึง่แผนของแผน ASCC Blueprint 2025 

ในระดับประเทศของประเทศไทย ๓) การพิจารณาร่างรายงานผลการด�าเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ๔) การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อท้าทายในการด�าเนินงาน 

ทีผ่่านมา ๕) การร่วมกนัก�าหนดกรอบและประเด็นส�าคญัเพือ่ประกอบการจดัท�าวสิยัทศัน์และแผนงานประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมอาเซียน ภายหลังปี ๒๕๖๘ และ ๖) การศึกษาดูงานด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

ได้แก่ สวนมะพร้าวน�้าหอมอินทรีย์ “Aromatic Farm” และพิพิธภัณฑ์ “เรื่องของโอ่ง” 

 ๒.๔	 การขับเคลื่อนการด�าเนินการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม		

โดยพฒันาหลักสตูรฝึกอบรม ILO และองค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Children’s Fund: 

UNICEF) จ�านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social 

Work and Social Welfare) และหลักสูตรการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และจะร่วมกับ UNICEF  

ในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เรื่อง “การคุ้มครองเด็กในบริบทการเคลื่อนย้าย” เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนฯ 

สามารถมีกิจกรรมการฝึกอบรมได้ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

 ๒.๕	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

	 	 ๒.๕.๑	 ผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์		

ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก โดยร่วมกับภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์การระหว่างประเทศในการรณรงค์การยุติการแสวงหาประโยชน ์

โดยมิชอบด้วยเหตุแห่งเพศในสถานที่ท�างาน (Ending Gender-Based Exploitation in the Workplace)  

และส่งเสรมิช่องทางการแจ้งเหตแุละการร้องเรยีนต่าง ๆ  เช่น ๑๓๐๐ (ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม) ๑๕๐๖ (ศนูย์ช่วยเหลอืแรงงาน) 

และทางเลือกช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน M-HELP-ME 

  ๒.๕.๒ สนับสนุนการด�าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ	 ให้มีทักษะ  

ความพร้อม และส่งเสริมศักยภาพการท�างานเพื่อให้การช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่หญิงไทยที่ประสบปัญหา 

ในต่างแดน โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ จ�านวน ๕ รุ่น ผ่านระบบ

ประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) และมีการให้บริการระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ  

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ yingthai.dwf.go.th หน้าเพจ Facebook.yingthainetwork และผ่าน Line Group  

เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ



57รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๓.	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	

	 ๓.๑	 การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	การค้าเสรีและการค้าพหุภาคี	

	 	 ๓.๑.๑	 เข้าร่วมการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค	ครั้งที่	๒๗ เมื่อวันที	่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		

ผ่านระบบการประชุมทางไกล และร่วมรับรอง “วิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ค.ศ. ๒๐๔๐” ซึ่งจะก�าหนดทิศทาง

ความร่วมมือของเอเปคต่อไปในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า นอกจากนี้  

รฐับาลยงัได้ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่งเพือ่เตรยีมการส�าหรบัการเป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ผ่านกลไก 

คณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่เตรยีมการจดัการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกจิ 

เอเปคและการประชุมที่เก่ียวข้อง โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการระดับชาติฯ ได้เห็นชอบหัวข้อหลัก (Theme) 

รวมทั้งประเด็นส�าคัญ (Priorities) และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  

(Key Deliverables) และข้อรเิริม่/โครงการภายใต้แต่ละประเด็นส�าคญั 

ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยในปี ๒๕๖๕ ซ่ึงได้มีการหารอื

ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมแล้ว	

อน่ึง การประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑  

ทีผู้่น�าเขตเศรษฐกจิเอเปคจะเดนิทางมาพบกนั นบัตัง้แต่การประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกิจเอเปคทีร่ฐัเอกราชปาปัวนวิกินี 

สาธารณรัฐชิลียกเลิกการประชุมสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ส่วนมาเลเซียและนิวซีแลนด์

จัดการประชุมทางไกล สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยประเทศไทยมีแผนจะกระจาย 

การจัดประชุมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการกระจายรายได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว  

และแสดงจุดเด่นต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกเอเปค

	 	 ๓.๑.๒	 เตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับ	

ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ	 (Bay	 of	 Bengal	 Initiative	 for	Multi-Sectoral	

Technical	 and	 Economic	 Cooperation:	 BIMSTEC) เพื่อขับเคลื่อนวาระความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง

ที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งไทยจะเป็นประเทศน�า (Lead Country) ในสาขาความเชื่อมโยง ภายหลังจากที่ BIMSTEC 

ปรับกลุ่มสาขาความร่วมมือใหม่ในปี ๒๕๖๔ เพื่อฟื้นฟูและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  

อันเป็นแนวทางที่ประเทศไทยมุ่งผลักดันมาโดยตลอด

	 	 ๓.๑.๓	 กระตุ้นพลวัตแก่กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	

(Ayeyawady-Chao	 Phraya-Mekong	 Economic	 Cooperation	 Strategy:	 ACMECS) โดยผลักดัน 

ให้กรอบยุทธศาสตร์ ACMECS มีพลวัตมากขึ้นและเป็นแกนกลางของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค 

ลุ่มน�า้โขง ซึง่เป็นภมูภิาคทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิและมคีวามส�าคัญในเชงิภมูริฐัศาสตร์ โดยมกีารด�าเนนิงานส�าคญั

ในปี ๒๕๖๔ ได้แก่ การหารือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศ ACMECS ซึ่งประเทศหุ้นส่วนยืนยัน

ท่าทสีนบัสนนุ ACMECS และเหน็พ้องในหลกัการกับข้อเสนอโครงการ Branding Project ของไทยเพือ่เป็นแนวทาง 

ขับเคลื่อน ACMECS เพิ่มเติมจากการด�าเนินโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง ACMECS 

Development Fund และ ACMECS Secretariat

ไทยร่วมรับรอง
วิสัยทัศน์

ปุตราจายาของเอเปค 
ค.ศ. ๒๐๔๐
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	 	 ๓.๑.๔	 ขบัเคล่ือนแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิหมุนเวยีน	และเศรษฐกิจสเีขยีว	(Bio-Circular-	

Green	 Economy:	 BCG)	 ในมิติการต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และทิศทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยส่งเสริมการรับรู ้

โมเดลเศรษฐกจิ BCG และสร้างความร่วมมอืกบัมติรประเทศทีม่ศีกัยภาพด้าน BCG อย่างต่อเนือ่ง แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

แนวปฏิบตัทิีด่ ีส่งเสรมิความร่วมมอืด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม แสวงหาโอกาสทางธรุกิจให้ผลติภณัฑ์และบริการ BCG 

และดึงดูดผู ้ เ ชี่ยวชาญต่างชาติ รวมทั้งส ่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข ้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม BCG  

ผ่านการจัดการประชุมและการหารือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การทาบทามฝ่ายญี่ปุ่นเพ่ือส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างยุทธศาสตร์ BCG ของไทยกับนโยบาย Green Growth ของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถร่วมมือกัน 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ด้าน Biofuel/Biomass และด้านนวตักรรมอาหาร นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิการ 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความคุ้นเคยในประเด็น BCG กับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และในกรอบความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงจัดประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 

ของไทยในปี ๒๕๖๕ เพื่อบูรณาการการท�างานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการผลักดันให้มีการรับรองเอกสาร  

Bangkok Goals on BCG ในระดับผู้น�าในการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

ในเวทีการประชุมระดับผู้น�ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering 

for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

	 	 ๓.๑.๕	 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการเชื่อมโยงโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ 

โดยจัดกิจกรรม เช่น ๑) การจัดงาน Local to Global: Visions of Isan เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร ่

ศักยภาพผู้ประกอบการไทยในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ตลาดต่างประเทศ ๒) การจัดงานเทศกาลไทย 

ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ๓) การส่งเสริมผู ้ประกอบการไทยในการท�า 

การพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไปยงัตลาดทีม่ศีกัยภาพในต่างประเทศ ๔) การเชือ่มโยงภาคธรุกจิไทยเข้ากบักลไกทางการเงนิ 

ระหว่างประเทศและหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิในภมูภิาคต่าง ๆ  ๕) การเชือ่มโยงองค์ความรู ้นวตักรรม และแนวปฏบิตัทิีด่ ี

ในประเทศทีม่ศีกัยภาพมาเผยแพร่เพ่ือพฒันาขดีความสามารถทางเศรษฐกจิแก่ผูป้ระกอบการไทย ผ่านการพฒันาเวบ็ไซต์ 

Globthailand.com และ ๖) การหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทย 

ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

	 	 ๓.๑.๖	 เผยแพร่เอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันด	ี

และส่งเสริมความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ	 โดยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ

ใกล้เคียงที่นับถือศาสนาพุทธผ่านกลไกความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนา การเผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ ์

ของความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้สึกนิยมไทยในหมู่ชาวต่างชาติ และการส่งเสริมอ�านาจแบบนุ่มนวล

หรือ soft power ผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานเทศกาลไทยในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก การเผยแพร ่

ความนยิมในผ้าไหมไทย อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภาพยนตร์ไทย	การจดังานเทศกาลละครไทยในญีปุ่น่ในรปูแบบ 

ผสมผสานผ่านสื่อทางไกล และการสนับสนุนทุนการศึกษาและต�าราเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา 

และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

	 	 ๓.๑.๗	 เข้าร่วมประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหารือกับประเทศคู่ภาคีเพื่อส่งเสริม	

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	 น�าไปสู ่การเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์  

ลดอุปสรรคทางการค้า	 โดยมีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ได้แก่ ๑) เปิดการเจรจา FTA กับประเทศท่ีเป็นตลาดส�าคัญ  

เช่น FTA ไทย-สหภาพยุโรป FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป FTA ไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และ FTA 



59รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

อาเซยีน-แคนาดา ๒) เร่งรดัการเจรจา FTA ร่วมกบัประเทศต่าง ๆ  เช่น สาธารณรฐัตรุก ีสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน 

และสาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรลีงักา และ ๓) ปรบัปรงุ FTA เพือ่ยกระดบัการเปิดเสรทีางการค้าระหว่างกัน 

ในความตกลง FTA เช่น อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-เกาหลีใต้ และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

	 	 ๓.๑.๘	 พฒันาระบบเฝ้าระวัง	และแจ้งเตอืนกรณีการค้ามกีารเคลือ่นไหวผดิปกติ (FTA Monitoring 

System) เพ่ือปกป้องและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยได้ทันท่วงที เช่น การตอบโต้การทุ่มตลาด การต่อต้าน 

การอุดหนุน และมาตรการปกป้อง (Safeguard) รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA	เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา  

และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดท�า FTA โดยได้จัดตั้งคณะท�างานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุน 

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 ๓.๒	 การสนบัสนนุความร่วมมอืทางวฒันธรรมกบัต่างประเทศ	โดยจัดนทิรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ 

เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๗ โดยส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย “บ้านคนบ้านช้าง” ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่  

ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น ๑ ใน ๕ พาวิลเลียนที่น่าสนใจที่สุด 

จากเว็บไซต์ dailyartmagazine.com ทั้งนี้ งานศิลปะ  

The Elephant หรือบ้านคนบ้านช้าง ถ่ายทอด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการอยูร่่วมกนัของคนและช้างไทย  

โดยได้มีการส�ารวจเรื่องราวของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ 

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ใช้ชีวิตใกล้ชิด 

กบัช้างมายาวนานหลายร้อยปี มาร้อยเรยีงเน้ือหาบอกเล่า 

ผ่านนทิรรศการน�าเสนอบ้านทีส่ร้างขึน้ ซ่ึงเป็นการสร้างช่ือเสยีง 

ให ้กับประเทศด้วยการสะท้อนอัตลักษณ์ท ้องถิ่น 

จังหวัดสุรินทร์ และลดภาพจ�าการใช้แรงงานช้าง 

หรือน�าช้างไปเร่ร่อนในเมือง

๔.	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	

	 ๔.๑	 การด�าเนินงานในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)

	 	 ๔.๑.๑	 จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙	 ส�าหรับคนไทยและประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  

ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีที่ได้สานไว้กับประเทศต่าง ๆ เช่น 

สาธารณรัฐประชาชนจนี สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และประเทศญีปุ่น่ ซึง่มผีลสมัฤทธิใ์นการจดัหาและส่งมอบ 

วคัซนีถงึไทยแล้วหลายล้านโดส และอยูร่ะหว่างตดิต่อเครอืรฐัออสเตรเลยี สาธารณรฐัเกาหล ีและสาธารณรฐัอนิเดยี 

เพ่ือจัดหาวัคซีน เวชภัณฑ์ และยาต้านไวรัสโควิด-๑๙ เพิ่มเติม นอกจากน้ี ยังด�าเนินการจัดหาวัคซีน 

ผ่านความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น กลไกกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙ ซึ่งตั้งขึ้นโดยแนวคิดริเริ่ม 

ของประเทศไทย รวมทั้งรัฐบาลยังได้มอบเงินสนับสนุนกลไก COVAX Facility ภายใต้ข้อริเริ่ม ACT-Accelerator  

ของสหประชาชาติ เพ่ือสนบัสนุนประชาคมโลกในการจดัหาและจัดสรรวคัซนีให้ทกุประเทศเข้าถงึได้อย่างเท่าเทียมแล้ว 

รวม ๒ แสนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อประชาชนไทย 

เห็นชอบให้มีการเจรจากับ COVAX Facility เพื่อจัดหาวัคซีน ร้อยละ ๒๐ ของประชากร (๒๖ ล้านโดส) ในปี ๒๕๖๕



นโยบายข้อ ๔
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน60

	 	 ๔.๑.๒	 สร้างความมั่นคงปลอดภัยร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	

โดยร่วมกันวางมาตรการบริหารจัดการการเดินทางข้ามแดนของประชาชนภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

เร่งบรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน อ�านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน โดยประเทศไทยได้ส่งมอบรถพยาบาล  

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากร และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน 

ที่ติดกับไทย รวมถึงสนับสนุนเงินจ�านวน ๕ ล้านบาทแก่สภากาชาดเมียนมา และ ๒ ล้านบาทแก่รัฐบาล 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในช่วงเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพือ่เสรมิศกัยภาพการรบัมอืการแพร่ระบาด

ของโควิด-๑๙ และจัดส่งชุดตรวจโรคโควิด-๑๙ แบบ RT-PCR ที่ผลิตในประเทศไทยให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศละ ๑๐,๐๐๐ ชุด รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตในการรับมือ 

กับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่น การมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ในนามรัฐบาลไทย 

แก่สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

	 ๔.๒	 การผลกัดนัวาระหลกัการกรงุเทพฯ	ว่าด้วยการด�าเนนิการด้านสาธารณสขุภายใต้กรอบการด�าเนนิงาน	

เซนไดว่าด้วยการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั	ิค.ศ.	๒๐๑๕-๒๐๓๐ ซึง่ได้รบัการรบัรองในข้อมตซิึง่เป็นเอกสารผลลพัธ์ 

การประชุมประจ�าปีของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสังคมแห่งเอเชยีและแปซิฟิก ระหว่างวนัท่ี ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผ่านระบบประชุมทางไกล ในหัวข้อหลัก “Building back better through regional cooperation in Asia 

and the Pacif ic” ท�าให้ประเทศไทยสามารถผลักดันหลักการกรุงเทพฯ ให้เป็นท่ียอมรับและได้รับการสะท้อน 

ในยทุธศาสตร์การจดัการและลดความเสีย่งจากภยัพิบัตท่ีิจะมีการพฒันาข้ึนทัง้ในระดบัภมิูภาคและเวทรีะหว่างประเทศ 

รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับประเทศต่าง ๆ น�าไปใช้ประกอบการจัดท�าแผนระดับชาติ เพื่อบูรณาการมิติสาธารณสุข 

ในการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศต่อไป

	 ๔.๓	 การด�าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่

ชายแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีท้ังสองฝ่าย โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อบูรณาการความเข้าใจ 

และการท�างานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ  

เช่น การจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)	ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว  

(ฝ่ายไทย) การประชุมคณะกรรมการจัดท�าหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) และการจัดการประชุม 

เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นพ้ืนที่ท่ีไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน 

(Overlapping Claims Area: OCA) รวมทั้งจัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา OCA ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

	 ๔.๔	 การด�าเนินการตามพันธกรณีสากลในกรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพันธกรณ ี

ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี ด้วยการจัดท�ารายงานประจ�าปีตามมาตรา ๗  

ของอนุสัญญาฯ รวมทั้งมีบทบาทส่งเสริมการลดอาวุธนิวเคลียร์ในประชาคมระหว่างประเทศ โดยย�้าถึงความจ�าเป็น 

ที่ประชาคมโลกจะต้องผลักดันการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ในการประชุมเพื่อร�าลึกและส่งเสริม 

วันสากลแห่งการก�าจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดสิ้นไป ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕  

นอกจากนี้ ไทยยังจัดเตรียมท่าทีในฐานะรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons: TPNW) ภายใต้กรอบสหประชาชาติ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ



61รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๕.	 การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน

	 ๕.๑	 การทูตเพื่อประชาชน	

  ๕.๑.๑ อ�านวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้	

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยอ�านวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

สามารถเดนิทางกลบัประเทศไทย รวมแล้วกว่า ๒๔๖,๓๖๒ คน และได้พฒันาระบบการลงทะเบยีนขอหนงัสอืรบัรอง

เพือ่เดนิทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) แบบออนไลน์ เพือ่รองรบัมาตรการการคัดกรองผู้เดนิทาง 

จากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้คนไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทาง 

เข้าประเทศไทยสามารถยืน่ขอรบั COE ได้สะดวกมากขึน้ โดยมียอดสะสมการออก COE ให้คนไทยรวม ๒๐๑,๕๙๐ คน 

และชาวต่างชาติ รวม ๒๐๒,๔๘๐ คน ซึ่งรวมถึงคนไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

ตามโครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus Model เพือ่รองรบันโยบายเปิดประเทศต้อนรับนกัท่องเทีย่วด้วย

	 	 ๕.๑.๒	 ดแูลช่วยเหลอืคนไทยท่ีตกทกุข์ได้ยากในต่างประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลอืแรงงานไทย 

ในรัฐอิสราเอลจากเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐอิสราเอลและปาเลสไตน์ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๔  

การมอบอาหาร ยาและเวชภณัฑ์ และเครือ่งใช้จ�าเป็นแก่ชมุชนไทยในต่างประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง

  ๕.๑.๓	 อ�านวยความสะดวกการฉดีวคัซนีให้ชาวต่างชาตใินประเทศไทย	รฐับาลยดึมัน่ในความพยายาม 

ให้ชาวต่างชาติในไทยสามารถเข้าถงึวคัซนีได้อย่างทัว่ถึง เพ่ืือสร้างภมิูคุม้กนัหมูแ่ก่ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย 

โดยการฉดีวคัซนีให้แก่ชาวต่างชาตใินประเทศไทยผ่านกระทรวงสาธารณสขุ กระทวงการต่างประเทศและโรงพยาบาลต่าง ๆ  

จ�านวนทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๘๕ คน ครอบคลุมชาวต่างชาติกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

(expats) คณะทูตานุทูต บุคคลในองค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจ สื่อมวลชน และกลุ่มแรงงาน นอกจากนี้  

ยงัอ�านวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้เแก่นกัเรียนและนกัศึกษาไทยทีจ่�าเป็นต้องเดนิทางไปศึกษาในต่างประเทศด้วย

	 ๕.๒	 การพัฒนาการให้บริการด้านกงสุล 

  ๕.๒.๑ น�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น ๑) การเปิดให้บริการ 

ท�าหนงัสอืเดนิทางอายกุารใช้งานไม่เกนิ ๑๐ ปี (จากเดมิ ๕ ปี) ๒) การเปิดให้บรกิารเครือ่งรบัค�าร้องขอท�าหนงัสอืเดนิทาง 

ด้วยตนเอง (kiosk) เป็นครัง้แรกในประเทศไทย และ ๓) การพฒันาระบบตรวจลงตราอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Visa) และเชือ่มโยง 

ข้อมูลการตรวจลงตราของศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center: VDC) เข้ากับระบบ Biometric 

และระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า โดยได้ขยายการให้บริการ e-Visa ในสถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศท่ัวโลก รวมท้ังอยู ่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ e-Visa  

โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตรา 



นโยบายข้อ ๔
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน62

	 	 ๕.๒.๒	 ให้บริการข้อมลูด้านกงสลุและรบัฟังข้อคดิเหน็	

และข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 

และบริการด้านกงสุลได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่สุดผ่านบริการ  

Call Center ตลอด ๒๔ ชัว่โมง  และแอปพลเิคชนั “Thai Consular” 

รวมถึงได้พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน และประเมินความพึงพอใจ 

ในการให้บริการของกระทรวงการต่างประเทศในด้านงานกงสุล 

ผ่ า น  h t t p s : / / c o m p l a i n t . c o n s u l a r . g o . t h  แ ล ะ  

https://cit izenfeedback.consular.go.th นอกจากนี้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งาน

แอปพลิเคชัน “Thai Consular” มาต่อยอดพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คนไทยในต่างประเทศให้ครอบคลุม ถูกต้องแม่นย�า เป็นปัจจุบัน  

และสามารถน�ามาใช ้ประโยชน์ในการคุ ้มครองดูแลคนไทย 

ในต่างประเทศและการพัฒนางานกงสุล 


