รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ความสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการ
รัฐธรรมนูญแห่ง
นโยบายรัฐบาล/
การใช้
ราชอาณาจักรไทย
ผู้รับผิด
แผนงาน/
โครงการ/
ผลการ
การสั่งการของ
จ่ายงบ
หรือแผนพัฒนา วันที่ สาระสาคัญ ดาเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ชอบ
ลาดับ นายกรัฐมนตรี
ประมาณ
เศรษฐกิจและสังคม
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ข้อ (๑)การเสริมสร้าง นโยบายที่ ๕.๔
๒.๔ ความสัมพันธ์อันดี ยุทธศาสตร์การปรับ
กับนานาประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อ การเติบโตอย่างมี
การบริหารราชการ คุณภาพและยั่งยืน
แผ่นดิน ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ นโยบาย ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
และสังคม
ความเชื่อมโยงกับ
(๒)ชี้แจง
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
สถานการณ์และ
ความมั่นคงทาง
สร้างความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจและสังคม
(๓)นากลไกทางการ ข้อ ๕.๕.๔ การเข้า
ทูตแบบบูรณาการ ร่วมเป็นภาคีความ
มาใช้ให้เกิด
ร่วมมือระหว่าง
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประเทศและภูมิภาค
ประชาชนทั้ง
ภายใต้บทบาทที่
ทางตรงและ
สร้างสรรค์ เป็น
ทางอ้อม เช่น การ ทางเลือกในการดาเนิน
คุ้มครองดูแลคนไทย นโยบายระหว่าง
และผลประโยชน์ ประเทศในเวทีโลก
ของคนไทยในต่าง ข้อ ๕.๕.๕ การสร้าง
แดน การ
ความเป็นหุ้นส่วนทาง

กรอบทวิภาคี
๑. เมื่อ ๒๑ – ๒๖ ส.ค. ๕๘ รอง
ปลัด กต.
(นายนภดล เทพพิทักษ์) เข้าร่วมการ
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างไทย-เม็กซิโกครั้งที่ ๑ ณ
กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก โดยทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบที่จะดาเนินงาน
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ได้แก่
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(Universal Health Coverage
หรือ UHC) การจัดระบบเก็บภาษี
จากเครื่องดื่มที่มีความหวานและ
ไขมัน Patient Safety and
Quality Care และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะ
จัดลาดับความสาคัญในสาขาที่แต่ละ
ฝ่ายสนใจ และจัดทาเป็นแผนงาน ๓
ปี และจะส่งร่างความต้องการผ่าน
ช่องทางการทูตต่อไป
๒. เมื่อ ๒๗ – ๒๘ ส.ค. ๕๘ นรม.
เยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ซึ่ง

กต./
ทุกกรม/
ทุก
สานัก

แลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา
วัฒนธรรม การค้า
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และการเปิดโลก
ทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล

เศรษฐกิจในภูมิภาค
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
และการส่งเสริม
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
ข้อ ๕.๕.๖ การมีส่วน
ร่วมอย่างสาคัญในการ
สร้างสังคมนานาชาติที่
มีคุณภาพชีวิต ป้องกัน
ภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยา
เสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพร่ระบาดของ
โรคภัย
นโยบายที่ ๕.๖
ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่นยืน
ข้อ ๕.๖.๖ การเพิ่ม
บทบาทประเทศไทย
ในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความตกลงและ
พันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ

รมว.กต. ร่วมคณะด้วย สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
(๑)ความร่วมมือด้านการทหารและ
ความมั่นคง
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และ
กระบวนการเจรจาสันติภาพในมิน
ดาเนา รวมทั้งส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองด้านการ
ก่อการร้ายระหว่างประเทศและการ
แก้ไขปัญหาแนวคิดสุดโต่ง โดยทั้ง
สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือฝึกผสม
ทางทหารและการบริหารจัดการ
วิกฤตการณ์ร่วมกันในกรอบทวิภาคี
และอาเซียน
(๒)ความร่วมมือด้านการศึกษา
ปธน. ฟิลิปปินส์แสดงความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ทรงรับโรงเรียนใน
ฟิลิปปินส์ ๓ แห่งให้อยู่ภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนและโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้องระหว่างไทยกับ
ฟิลิปปินส์ โดยฝ่ายฟิลิปปินส์พร้อม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนา
เยาวชนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบ
การศึกษา โดยเฉพาะจากครอบครัว

เกษตรกร มาเข้าสู่ระบบการศึกษา
อย่างเป็นทางการ
(๓)ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน
ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายฟิลิปปินส์
พิจารณานาเข้าข้าวคุณภาพชั้นดี
และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ในการดูแลและอานวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยใน
ฟิลิปปินส์ และสนับสนุนให้
ภาคเอกชนไทยลงทุนในธุรกิจด้าน
มะพร้าวในฟิลิปปินส์ และเชิญชวน
ให้ภาคเอกชนฟิลิปปินส์ขยายการ
ลงทุนในไทยและในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยางพารา การลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของไทยผู้นาทั้ง
สองฝ่ายสนับสนุนบทบาทของสภา
ธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ และขอให้
ขับเคลื่อนการค้าและการลงุทนของ
ภาคเอกชนไทยและฟิลิปปินส์ให้เร็ว
ขึ้น
(๔)ความร่วมมือด้านวิชาการ/
การเกษตร
ฝ่ายไทยขอความร่วมมือฝ่าย
ฟิลิปปินส์ในการร่วมป้องกันราคา
สินค้าเกษตรตกต่า เช่น ราคา
ยางพารา โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันต่อไป
ฝ่ายฟิลิปปินส์ได้แจ้งความพร้อมที่
จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดาเนินการของฟิลิปปินส์ด้านการ

ประมงเพื่อให้ได้รับการยกเลิก
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปและแจ้ง
ความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องการ
ปลูกข้าวจากไทยนรม. ได้แจ้งความ
พร้อมของฝ่ายไทยในการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ครั้งแรก
(๒๔ – ๒๕ ก.ย. ๕๘) และ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการปศุ
สัตว์
(๕)ความร่วมมือด้านพลังงาน
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ร่วมมือกัน
เพื่อเรียนรู้การพัฒนาพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพและเอธานอล โดยฝ่าย
ฟิลิปปินส์จะสนับสนุนการสารวจ
และขุดเจาะน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติของเอกชนไทยใน
ฟิลิปปินส์
(๖)ความร่วมมือด้านแรงงาน
ฝ่ายไทยแจ้งความประสงค์เรียนรู้
จากความสาเร็จของฟิลิปปินส์ด้าน
การบริหารจัดการแรงงานใน
ต่างประเทศ การจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางาน และการ
ปรับตัวเข้าสู่สภาพสังคมเดิมของ
แรงงานที่กลับมาจากต่างประเทศ
และทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้หารือ
แนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การกงสุลเพื่อดูแลคุ้มครองแรงงาน
ระหว่างกันในกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ
เช่น ความร่วมมือระหว่างไทยกับ
เวียดนาม

(๗)อาเซียน-จีน และทะเลจีนใต้
ปธน.ฟิลิปปินส์ขอบคุณไทยในการ
ทาหน้าที่ประเทศ
ผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ที่ผ่านมา
ซึ่ง นรม. ยืนยันความประสงค์
ร่วมมือกับฟิลิปปินส์และประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการนาปฏิญญาว่า
ด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีน
ใต้ (DOC) มาปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ ตลอดจนส่งเสริมการ
ปรึกษาหารือเรื่องแนวปฏิบัติใน
ทะเลจีนใต้ (COC) และหวังว่าจะ
สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี
๓. เมื่อ ๒๗ – ๒๘ ส.ค. ๕๘ ปลัด
กต. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้า
ร่วมการประชุมคณะทางานไทยกวางตุ้ง ครั้งที่ ๔ ณ มณฑลกวางตุ้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
(๑)ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยาย
การค้าระหว่างกัน โดยไทยเชิญชวน
ฝ่ายกวางตุ้งเข้ามาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม
รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนใน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
จากยางธรรมชาติ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการแพทย์
ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยขอให้
สนับสนุนให้ สนง. BOI ได้พบ
ภาคเอกชนกวางตุ้งที่มีศักยภาพใน
สาขาเหล่านี้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้

เงินสกุลท้องถิ่นในการทาธุรกรรม
ระหว่างกันมากขึ้น
(๒)ด้านเกษตรกรรม
ไทยให้ความสาคัญต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยสินค้าเกษตรของไทย
จึงหวังว่าจะมีความร่วมมือเพื่อ
อานวยความสะดวกในการค้าสินค้า
เกษตรระหว่างกันมากขึ้นฝ่าย
กวางตุ้งเชิญผู้แทนไทยมาร่วมออก
งาน Expo ด้านเกษตรที่กวางตุ้ง
และหวังว่าจะมีการจับคู่ธุรกิจด้าน
เกษตรระหว่างกัน เพื่อเพิ่มการ
แลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี
(๓)ด้านการศึกษา
ฝ่ายไทยสนับสนุนให้สานต่อ
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของ
กวางตุ้งและเชิญชวนให้นักศึกษา
กวางตุ้งมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอให้เพิ่มความ
ร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างกัน
ด้านฝ่ายกวางตุ้งประสงค์จะผลักดัน
ความร่วมมือวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาไทย และพร้อม
หารือความร่วมมืออาชีวศึกษาต่อไป
(๔)ด้านวัฒนธรรม
ทั้งสองฝ่ายมุ่งพัฒนาความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
อาทิ ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ศิลปะกวางตุ้งกับหน่วยงานไทย
และใช้ศูนย์จีนศึกษาในไทยให้เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมมิตรภาพ
ระหว่างกัน
(๕)ด้านการท่องเที่ยว
ฝ่ายไทยขอบคุณที่ฝ่ายกวางตุ้ง
อานวยความสะดวกการเปิด
สานักงานการท่องเที่ยวของไทย
ประจากวางโจว โดยสองฝ่ายมุ่ง
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวระหว่างกัน และพร้อม
ผลักดันให้เปิดเที่ยวบินระหว่างกัน
เพิ่มขึ้น
(๖) ด้านสาธารณสุข
หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายจะมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อศึกษาดู
งาน และหารือความร่วมมือด้านโรค
เอดส์ วัณโรค และการฝึกอบรมนัก
ระบาดวิทยา รวมทั้งต้องการขยาย
ความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพ
สตรีและเด็ก
(๗)ด้านการเชื่อมโยง
ฝ่ายไทยย้าความสาคัญของความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค โดยไทยเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาค ASEAN ที่
สามารถเชื่อมโยงกับกวางตุ้งได้ทั้ง
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
ขอให้ฝ่ายกวางตุ้งช่วยผลักดันเรื่องที่
บริษัทการบินไทยขอเพิ่มเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ-กวางโจว และเปิด
เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-เซิน
เจิ้น ไทยแจ้งความประสงค์จะ
ผลักดันความร่วมมือด้านการขนส่ง

ทางทะเลและความร่วมมือระหว่าง
ท่าเรือ ซึ่งฝ่ายกวางตุ้งให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาความ
เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ กับไทย
เช่นกัน
๔. เมื่อ ๒๗ – ๓๐ ส.ค. ๕๘ รอง
ปลัด กต. (นายนภดล เทพพิทักษ์)
เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างไทย-คิวบา ครั้งที่ ๑
ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา
โดยทั้งสองฝ่ายยินดีแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือทางวิชาการใน ๔ สาขา
ได้แก่ สาขาเกษตร (การพัฒนาการ
ผลิตข้าว) สาขาสาธารณสุข (การ
ผลิตเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน) สาขา
การท่องเที่ยว (การจัดการการ
ท่องเที่ยว) และ สาขาพลังงาน
(พลังงานหมุนเวียน ชีวมวล และ
พลังงานน้า) นอกจากนี้ คณะผู้แทน
ไทยได้หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวง
เกษตรคิวบา กระทรวงสาธารณสุข
คิวบา และองค์การเภสัชกรรมของ
คิวบา (Biopharma Cuba)

๕. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๕๘ รมว.กต. เข้า
ร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี – กอ
กะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย –
เมียนมาร์ แห่งที่ ๒ ข้ามแม่น้าเมย/
ต่องยิน ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รอง นรม. เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย
และนาย U Nyan Tun รอง ปธน.
เมียนมาร์ เป็นประธานร่วมฝ่าย

เมียนมาร์
โครงการถนนสายเมียวดี – กอ
กะเร็ก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ถนนสามฝ่ายระหว่างไทย – เมียน
มาร์ – อินเดีย และเป็นส่วนหนึ่ง
ของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก (East-West Economic
Corridor หรือ EWEC) โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ (๑) ช่วงเมีย
วดี – เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง
๑๗ กม. ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
เปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อ
๙ มิ.ย. ๔๙ และ (๒) ช่วงเชิงเขา
ตะนาวศรี – กอกะเร็ก ระยะทาง
๒๘ กม. ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือน
ก.ค. ๕๘ ในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย –
เมียนมาร์ แห่งที่ ๒ ข้ามแม่น้าเมย/
ต่องยิน มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมาก
ขึ้นตามแนว EWEC โดยคาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒ ปีการ
พัฒนาความเชื่อมโยงทางด้าน
คมนาคมบริเวณชายแดน ไทย –
เมียนมาร์ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และเป็น
ตัวอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่าง
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียน ถนนและ
สะพานที่เชื่อมสองประเทศจะ
สนับสนุนการไปมาหาสู่ระหว่าง
ประชาชน อานวยความสะดวกต่อ
การค้าการลงทุนของภาคธุรกิจ
ตลอดจนสอดรับกับนโยบายการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม

แนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ของรัฐบาล
๖. เมื่อ ๓๑ ส.ค. – ๒ ก.ย. ๕๘ รอง
นรม. (พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประ
กร) ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special
Envoy) ของ นรม.
เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นาเวทีความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะ
แปซิฟิก (Pacific Island
Development Forum-PIDF) ครั้ง
ที่ ๓ ณ กรุงซูวา สาธารณรัฐฟิจิ
๖.๑ รอง นรม. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายราตู เอเปลิ ไนลาติคาอู ปธน.
ฟิจิ และหารือข้อราชการกับนาย
โจเซเอีย โวเรเก ไบนิมารามา นรม.
ฟิจิ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือ
กันต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาทิ
การเปิดสถานเอกอัครราชทูตฟิจิ
ประจาประเทศไทย การจัดโครงการ
สัมมนาส่งเสริมธุรกิจไทย-ฟิจิ
ณ กรุงซูวา โดยสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
แคนเบอร์รา การส่งเสริมการลงทุน
และความร่วมมือสาขาน้าตาล
มะพร้าว และประมง การส่งเสริม
ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
ของไทยและมหาวิทยาลัย
University of South Pacific
รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของฟิจิ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายลงนามใน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

ไทยและฟิจิ (MOU on Technical
Cooperation) ซึ่งไทยจะเริ่มต้น
ดาเนินการได้ทันทีในโครงการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการให้
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้จัดทา
แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
๓ ปี ระหว่างไทย-ฟิจิ ในสาขาที่ฝ่าย
ฟิจิต้องการ อาทิ การพัฒนาชุมชน
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตร และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยอาจ
พิจารณาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
(Learning Centre) ที่ประเทศฟิจิ
เพื่อดาเนินการการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าว
๖.๒ รอง นรม. กล่าวสุนทรพจน์ใน
พิธีเปิดการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ
“Building Climate Resilient
Green Blue Pacific Economies”
ซึ่งประเทศไทยได้ใช้โอกาสนี้แจ้งให้
ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกทราบ
เกี่ยวกับการดาเนินการของประเทศ
ไทยเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งแสดงความพร้อมที่จะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในด้านต่าง
ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือทาง
วิชาการ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยินดีที่
จะร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศ หมู่เกาะแปซิฟิกทั้งใน

ระดับทวิภาคี การให้ทุนการ
ฝึกอบรมผ่านโครงการ Annual
International Training Courses
ความร่วมมือภายใต้กรอบ Pacific
Islands Forum (PIF) ในฐานะ
ประเทศคู่เจรจา และแผนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศ
หมู่เกาะแปซิฟิกเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๗. เมื่อ ๒ – ๔ ก.ย. ๕๘ รมว.กต.
และคณะ เยือนรัฐสุลต่านโอมาน
อย่างเป็นทางการตามคาเชิญของ
นาย Salem Ben Nasser Al
Ismaily ประธาน Public
Authority for Investment
Promotion and Export
Development (ITHRAA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในการส่งเสริมการลงทุน
และพัฒนาการส่งออกของรัฐสุลต่าน
โอมาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับรัฐสุลต่านโอมานใน
ด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งใน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร คณะได้
พบหารือคณะได้พบหารือกับ
รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านต่างประเทศ
ของโอมาน และประธาน ITHRAA
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ผลักดันประเด็นด้านการค้าการ
ลงทุนระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ
อาหรับ นอกจากนั้น ในโอกาสนี้
คณะได้รับการจัดนัดหมายให้พบกับ
เจ้าของกิจการน้ามัน/พลังงาน/
ธุรกิจโภคภัณฑ์ของโอมานและ

อิหร่าน ได้แก่ บริษัท Kanata
Chemical (KCT) และ บริษัท
Euromid Petroleum (ธุรกิจ
น้ามันดิบโอมาน-อิหร่าน) บริษัท
Sea Cliff International (ธุรกิจโรง
กลั่นและท่อส่งก๊าซโอมาน-อิหร่าน)
และบริษัท Parsis Corporation
(ธุรกิจน้ามัน เหมืองแร่และโภค
ภัณฑ์ของอิหร่าน ที่มีฐานปฏิบัติการ
ในโอมาน) อีกทั้งได้หารือกับ CEO
กองทุนเพื่อความมั่งคั่งของโอมาน
Oman Investment Fund (OIF)

๘. เมื่อ ๙ ก.ย. ๕๘ รมว.กต. พบปะ
และแนะนาตัวในงานเลี้ยงรับรอง
คณะทูตานุทูต ผู้แทนทางกงสุล และ
ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ
ประจาประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับ
ตาแหน่ง โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้า
ร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ ประมาณ
๑๒๐ คน
รมว.กต. ยืนยันเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับนานาประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา
รัฐบาลได้ทางานอย่างเต็มที่เพื่อเรียก
ความเชื่อมั่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ในโอกาสนี้
จึงขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากคณะทูตานุทูตต่อการดาเนิน
นโยบายต่างประเทศของไทยใน
ขณะนี้ด้วย
นาย Mikael Hemniti Winther
เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจา
ประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะ

ทูตประจาประเทศไทย แสดงความ
ยินดีต่อการเข้ารับตาแหน่งฯ และ
ชื่นชม รมว.กต. ว่าเป็นนักการทูตมือ
อาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ที่พรั่ง
พร้อม จึงมั่นใจว่า รมว.กต. จะ
สามารถดาเนินนโยบายต่างประเทศ
ของไทยได้ตามที่ตั้งใจ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลานี้ที่ประเทศไทยมีภารกิจ
สาคัญ โดยคณะทูตประจาประเทศ
ไทยยินดีสนับสนุนการดาเนินการ
ต่าง ๆ ของกระทรวงอย่างเต็มที่
๙. เมื่อ ๙ ก.ย. ๕๘ รองปลัด กต.
(นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์) มอบเงิน
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
จุฬาราชมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะ
ผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรุ้ล
ฮัจย์) จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ผ่านนายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทน
จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาส
เทศกาลฮัจย์ ปี ๒๕๕๘ ซึ่ง
จุฬาราชมนตรีเป็นผู้นาของการ
ประกอบพิธีฮัจย์ของไทย โดยมีชาว
ไทยจานวน ๑๐,๔๐๐ คน เข้าร่วม
การประกอบพิธีฯ
ในโอกาสนี้ รองปลัด กต. ได้กล่าวว่า
กระทรวงการต่างประเทศพร้อม
สนับสนุนกิจการฮัจย์และชุมชน
มุสลิมไทย และได้ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะ
ผู้แทนฮัจย์ทางการของไทยเป็น
ประจาทุกปีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
นอกจากนี้ รองปลัด กต. ยังชื่นชม
บทบาทของสานักจุฬาราชมนตรีที่
ส่งเสริมให้กิจการฮัจย์สาเร็จลุล่วง

ด้วยดีมา
โดยตลอด
๑๐. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๕๘ นาย
Tugsbilguun Tumurkhuleg
เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจา
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
รมว.กต. โดย รมว.กต. ย้า
เจตนารมณ์ของไทยที่จะกระชับ
ความสัมพันธ์และร่วมมือกับ
มองโกเลียในทุกระดับดังเช่นที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะความร่วมมือในสาขา
ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
มองโกเลีย และยินดีที่ทราบว่า การ
ลงทุนของไทยในมองโกเลีย โดย
บริษัท บ้านปู จากัด และ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ดาเนินไป
ด้วยดี
เอกอัครราชทูตมองโกเลียย้าว่า
มองโกเลียให้ความสาคัญเป็นอย่าง
มากต่อประเทศในอาเซียน รวมถึง
ประเทศไทย ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาและการลงทุนที่สาคัญ
โดยประสงค์ที่จะกระชับและขยาย
ความร่วมมือกับไทยในทุกด้าน ทั้ง
ในระดับทวิภาคี ตลอดจนกรอบ
ความร่วมมือในภูมิภาคและกรอบ
พหุภาคี รวมทั้งขอบคุณฝ่ายไทยที่
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่
ทั้งสองฝ่ายได้ริเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๕
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รมว.กต. จะ
มีโอกาสเยือนมองโกเลียในอนาคต
อันใกล้นี้

๑๑. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๘ นาย Saber
Hossain Chowdhury ประธาน
สหภาพรัฐสภา (InterParliamentary Union หรือ IPU)
ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.กต. ใน
โอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ตามคาเชิญของ
ประธาน สนช.
ประธานสหภาพรัฐสภาได้เข้าร่วม
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
Roadmap และพัฒนาการทาง
การเมืองโดย รอง นรม. (นายวิษณุ
เครืองาม) และ รมว.กต. ทาให้
เข้าใจถึงพัฒนาการทางการเมือง
ของไทยในปัจจุบัน รวมถึงการ
ดาเนินการของ สนช. โดยละเอียด
ทั้งนี้ สหภาพรัฐสภาพร้อมที่จะ
ร่วมมือกับไทยต่อไปในการ
ดาเนินการด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงในการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓
ในเดือน ต.ค. ๕๘ นอกจากนี้
สหภาพรัฐสภาพยายามเพิ่มบทบาท
มากขึ้นในประเด็นระหว่างประเทศที่
สาคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs)
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๖ ที่
เกี่ยวกับการสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงรัฐสภา
เนื่องจากมีส่วนสาคัญในการนา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติ
ในโอกาสนี้ รมว.กต. ได้ขอบคุณ
ประธานสหภาพรัฐสภาที่ได้เดินทาง

มาเยือนไทยและแสดงความเข้าใจ
สถานการณ์ของประเทศไทยใน
ขณะนี้ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาล สนช.
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาค
ประชาชนได้ดาเนินการอย่างแข็งขัน
เพื่อปฏิรูปประเทศ และสร้าง
รากฐานที่มั่นคงเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไปข้างหน้า และไทยยินดีรับ
ฟังความเห็นจากสหภาพรัฐสภา
๑๒. เมื่อ ๑๘ ก.ย. ๕๘ นาย Luís
Barreira de Sousa
เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจา
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
รมว.กต. เพื่ออาลาในโอกาสจะพ้น
จากหน้าที่
รมว.กต. ได้แสดงความขอบคุณ
เอกอัครราชทูตฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-โปรตุเกส
ในทุกมิติให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยทั้ง
สองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างกันทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้า การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและการศึกษา รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทางการเมือง
เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณกระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานไทย
สาหรับการต้อนรับที่ดีตั้งแต่มารับ
ตาแหน่ง และรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วน
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับโปรตุเกสให้มีพลวัตมากขึ้น
ในทุกมิติ อาทิ การส่งเสริมการ
ลงทุน กิจการโรงแรมที่โปรตุเกสโดย

กลุ่มบริษัท Minor ความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา การ
ผลักดันการเจรจาอนุสัญญาภาษี
ซ้อนไทย-โปรตุเกส ความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยว และการจัด
ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสไทยโปรตุเกส
ครั้งที่ ๑ (The 1st ThaiPortuguese Political Dialogue)
ที่กรุงเทพฯ โดยการประชุมฯ ครั้งที่
๒ จะจัดที่โปรตุเกส
๑๓. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๘ นายจู เสี่ยว
ตัน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเข้าพบที่
ปรึกษา รมว.กต. (นายชัยสิริ อนะ
มาน) ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึง
ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน และ
ระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ได้แก่
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
การค้า ความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชน โดยมณฑลกวางตุ้งมี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและ
สามารถมีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
เพื่อขานรับนโยบายเส้นทางสายไหม
ทางทะเล ในศตวรรษที่ ๒๑
โดยเฉพาะในมิติการคมนาคมขนส่ง
และมิติความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชน
นอกจากนี้ ฝ่ายกวางตุ้งได้แสดง
ความประสงค์ที่จะสถาปนา
ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับ จ.
ชลบุรี ซึ่งคณะได้ไปเยี่ยมชมท่าเรือ

แหลมฉบังและพบหารือผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อขยายความร่วมมือด้าน
การลงทุนของกวางตุ้งในไทยและ
การขนส่งทางทะเล
๑๔. เมื่อ ๒๖ ก.ย. ๕๘ รมว.กต.
พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน กงสุลใหญ่ ณ นคร
นิวยอร์ก และคณะจากกระทรวง
การต่างประเทศ ได้พบปะกับผู้แทน
กลุ่มเยาวชนไทยในสหรัฐฯ
(Thailand Artist New York) ที่มี
ความสามารถด้านงานศิลปะ
การออกแบบ และประกอบวิชาชีพ
ในสหรัฐฯ รมว.กต. กล่าวถึงความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะพัฒนา
ประเทศ โดยได้ผลักดันการปฏิรูปใน
หลากหลายสาขา และมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
เพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเยาวชนใน
สหรัฐฯ นับเป็นทรัพยากรสาคัญของ
ชาติ แม้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะอาศัยใน
ต่างประเทศ แต่ก็สามารถสนับสนุน
การพัฒนาประเทศได้ โดยการ
แบ่งปันประสบการณ์และความรู้
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนทา
หน้าที่เสมือนเป็นทูตของประเทศ
ในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อ
ประเทศไทยให้แก่ชาวต่างชาติ และ
เผยแพร่อัตลักษณ์ไทย นอกจากนี้
ยังสามารถร่วมกันสร้างเครือข่าย
ของชุมชนชาวไทย เพื่อช่วยผลักดัน
ประเด็นที่มีความสาคัญต่อชุมชน

ไทยในสหรัฐฯ โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ ตลอดจนสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ใหญ่ พร้อมให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง

๑๕. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๕๘ กระทรวง
การต่างประเทศ โดยกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้
ร่วมกันจัดการประชุมเชิงวิชาการ
หัวข้อ “บทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและนัยต่อ
ประเทศไทย” เพื่อระดมความ
คิดเห็นจากนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาควิชาการ
เกี่ยวกับการดาเนินยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยศึกษาถึงที่มา สาเหตุ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด
นโยบายด้านการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การบรรยาย
และอภิปรายครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ
ได้แก่ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภูมิภาคเอเชีย ทิศทาง
นโยบายต่างประเทศและ
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน กับระบบ
การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
๑๖. เมื่อ ๒๙ ก.ย ๕๘ ในระหว่าง
การเข้าร่วมการ๖ประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่
๗๐ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
รมว.กต. ได้พบหารือทวิภาคีกับ
ผู้นา/ผู้แทนประเทศต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้
(๑)การหารือทวิภาคีกับนายHugo
Swire รมช.กต. สหราช-อาณาจักร
- รมช.กต. สหราชอาณาจักรแสดง
ความเสียใจต่อเหตุระเบิดที่แยกราช
ประสงค์ โดยที่ผ่านมา สหราช
อาณาจักรได้ให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิค และยินดีให้ความร่วมมือ
เพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอ และ
เน้นย้าความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศที่ยังคงใกล้ชิดในทุกมิติ และ
ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจนครบรอบ
๑๖๐ ปี ในปีนี้
- ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นถึงแนวทางการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน
โดยฝ่ายสหราชอาณาจักรรับทราบ
ความคืบหน้าของ Roadmap และ
หวังว่าไทยจะประสบความสาเร็จใน
การปฏิรูป โดยพร้อมให้การ
ช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน
ตามความเหมาะสม โดย รมว.กต.
เห็นว่าความเชี่ยวชาญด้านการร่าง
รัฐธรรมนูญและการแก้ปัญหา
คอร์รัปชั่นอาจเป็นประโยชน์
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรได้
เสนอโครงการที่จะส่งบุคลากรสอน
ภาษาอังกฤษมายังประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทาง
ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องถึงความสาคัญของการ
จัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์
ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒ ใน
โอกาสแรก
(๒)การหารือทวิภาคีกับนายYun
Byung-se รมว.กต. สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้)
รมว.กต. เกาหลีใต้ชื่นชมไทยที่เคยมี
บทบาทในการส่งทหารเข้าร่วมกอง
กาลังสหประชาชาติในสงคราม
เกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจ
ให้เกาหลีใต้พิจารณาที่จะส่งทหาร
ช่างเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้ง
สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
เรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ตลอดจน
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการส่งเสริมความร่วมมือใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน-เกาหลีใต้ ให้มากขึ้น
และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงใน
ภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือต่าง
ๆ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค
และได้กล่าวเชิญ รมว.กต. เยือน
เกาหลีใต้ในโอกาสแรกเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกัน
รมว.กต. เห็นพ้องถึงความสาคัญ
ของการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยเห็นว่าเกาหลีใต้มี

ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่
รู้จักและนิยมทั่วโลก จึงหวังที่จะ
เรียนรู้จากเกาหลีใต้ในด้านนี้
(๓)การหารือทวิภาคีกับนายErlan
Bekeshovich Abdyldaev
รมว.กต. สาธารณรัฐคีร์กีซ
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว ที่ยังมี
ศักยภาพเติบโตอีกมาก โดยชาว
คีร์กีซนิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ในด้านความร่วมมือพหุภาคี ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องให้ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายใต้กรอบความร่วมมือ Asia
Cooperation Dialogue (ACD) ซึ่ง
คีร์กีซสถานเป็นสมาชิก โดยหนึ่งใน
สาขาความร่วมมือสาคัญคือการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่ง
คีร์กีซสถานยินดีที่ไทยได้ร่วมจัดการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสในระหว่าง
การประชุมสหประชาชาติในครั้งนี้
ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญ
ในการส่งเสริมความร่วมมือ
นอกจากนี้ ได้เชิญ รมว.กต. เยือน
คีร์กีซ-สถานเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
(๔)การหารือทวิภาคีกับนายMogen
Lykketoft ประธานสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยที่ ๗๐

ประธานสมัชชาสหประชาชาติแสดง
ความยินดีที่ไทยได้รับตาแหน่ง
ประธานกลุ่ม G77 โดยเห็นว่ากลุ่ม
G77 ซึ่งประกอบด้วยประเทศกว่า
๑๓๔ ประเทศนั้น นับเป็นเสียงส่วน
ใหญ่และมีความสาคัญในเวที
ระหว่างประเทศ โดยตนมีความ
เชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถดารง
ตาแหน่งประธานได้อย่างดี และจะ
สามารถแสดงบทบาทผู้นาและเป็น
สะพานเชื่อม (bridge builder)
ระหว่างกลุ่มประเทศต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมประสบการณ์
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
และพร้อมที่จะประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อร่วมมือกับไทยในการ
ส่งเสริมการพัฒนาภายใต้กรอบ
ความร่วมมือสหประชาชาติทั้งใน
ฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนและใน
ฐานะประธานกลุ่ม G77 ทั้งสองฝ่าย
เห็นว่าสามารถประสานความ
ร่วมมือระหว่างกรอบความร่วมมือ
พหุภาคีต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development
Goals หรือ SDGs) ได้ ทั้งสองฝ่าย
ยังเห็นพ้องว่า สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือการให้ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทร่วมในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่ง รมว.กต. กล่าวว่าจะ
ชักชวนประเทศ G77 ให้ดาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

(5)การหารือทวิภาคีกับนายCharles
Henry Fernandez รมว.กต. แอนติ
กาและบาร์บูดา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
แอนติกาฯ ยังคงมีศักยภาพในการ
ขยายความร่วมมือระหว่างกันได้อีก
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
การค้าและการลงทุน ตลอดจนการ
ท่องเที่ยว โดยแอนติกาฯ ประสงค์ที่
จะเรียนรู้จากไทยถึงแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศของไทยในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ โดยที่แอนติกา
ฯ เป็นประเทศหมู่เกาะและมีพื้นที่
น้าลึกมาก จึงเหมาะแก่การทาธุรกิจ
ด้านการประมง โดย รมว.กต. แอน
ติกาฯ ได้ชักชวนให้นักลงทุนไทยไป
ทาธุรกิจประมง รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ
ในแอนติกาฯ เพื่อเป็นฐานในการ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่ง
รมว.กต. รับที่จะนาไปหารือต่อไป

กรอบพหุภาคี
๑. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๕๘ รมว.กต. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
“การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน
บริบทของการพัฒนา และการ
ปฏิบัติตามกรอบการดาเนินงานเซน
ไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓
(Development Cooperation
Seminar on Disaster Risk
Reduction: Implementing the
Sendai Framework for Resilient

Development in Thailand)” ณ
โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
โดยได้กล่าวเน้นองค์ประกอบ ๓
ประการที่สาคัญในการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่ (๑) การ
เตรียมความพร้อมและ
ความสามารถที่จะประเมินความ
เสีย่ ง (๒) การป้องกันที่มีหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่
เยาวชนเพื่อปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ (๓)
ความสาคัญของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการ
เสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
สหประชาชาติในประเทศไทย
จัดการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาที่คานึงถึงการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติและย้าถึงบทบาทนา
ของไทยในการจัดการภัยพิบัติ การ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการปฏิบัติตามกรอบการ
ดาเนินงานเซนไดฯ ในภูมิภาค ทั้งนี้
มีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานสหประชาชาติ
และภาคประชาสังคม ที่ทางาน
เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ รวมถึงคณะทูตานุทูตใน
ประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนากว่า
๑๐๐ คน

๒. เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๕๘ นายอภิชาติ
ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปารีส ในฐานะผู้แทนพิเศษของ
รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗ ครั้งที่ ๓๙
ในช่วงการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐเมริกา โดยผู้แทน
พิเศษของ รมว.กต. ได้กล่าวขอบคุณ
ประเทศสมาชิกกลุ่ม G77 ในโอกาส
ที่ประเทศไทยได้รับการรับรองให้
ดารงตาแหน่งประธานกลุ่ม G77
สาหรับวาระปี ๒๕๕๙ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการ
แสดงความพร้อมและบทบาทนา
ของไทยในการสานต่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศกาลัง
พัฒนา ภายใต้การดารงตาแหน่ง
ประธานกลุ่ม G77 ประเทศไทยจะ
แสดงบทบาทเป็นสะพานเชื่อม
(Bridge-builder) ระหว่างประเทศ
สมาชิกกลุ่มและระหว่างกลุ่มกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ
๓. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๕๘ รมว.กต. เข้า
ร่วมการประชุมคู่ขนาน How to
Advance Women, Peace and
Security Agenda in the Post2015 Development Agenda?
ในระหว่างเข้าร่วมการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๗๐ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยได้รับเชิญให้

เป็นเจ้าภาพร่วมกับอิตาลี สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เคนยา นามิเบีย
และสเปน
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมประเด็นสตรี สันติภาพ และ
ความมั่นคง ในบริบทของวาระการ
พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดย
เน้นการส่งเสริมอานาจสตรีทาง
เศรษฐกิจในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งและภายหลังความขัดแย้ง
เพื่อบรรลุข้อมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงสหประชาชาติ ที่ ๑๓๒๕
(ค.ศ. ๒๐๐๐) ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
บทบาทของสตรีในฐานะผู้รักษา
สันติภาพ (peacekeeper) โดยมี
รมว.กต. และ รมช.กต. ของทั้ง ๖
ประเทศเข้าร่วมรมว.กต. กล่าวถ้อย
แถลงย้าความสาคัญของการเพิ่ม
บทบาทของสตรีในการส่งเสริม
สันติภาพ โดยเห็นว่าในปัจจุบันสตรี
ยังไม่มีบทบาทในการรักษาสันติภาพ
ที่เพียงพอ และทุกฝ่ายควรเปลี่ยน
มุมมองให้เห็นว่าสตรีไม่ได้เป็นเพียง
แค่เหยื่อของความขัดแย้ง แต่
สามารถเป็นตัวสร้างความ
เปลี่ยนแปลง (change agent) ใน
การแก้ไขข้อขัดแย้งได้ ทั้งนี้
สันติภาพ การพัฒนา และสิทธิ
มนุษยชนนั้น เชื่อมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิด ดังนั้น การเชื่อมโยงการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีกับวาระการ
พัฒนา
อย่างยั่งยืนหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จึงมี
ความสาคัญ ซึ่งการดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าวจะต้องเป็นการ

ดาเนินการโดยอาศัยความร่วมมือ
จากนานาประเทศ โดยในส่วนของ
ประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้ให้การ
สนับสนุนโครงการวิจัยของสถาบัน
International Peace Institute
(IPI) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่อง
บทบาทของสตรีในความขัดแย้ง
และได้เคยร่วมกับสถาบัน IPI
จัดการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวเมื่อ
เดือน มี.ค. ๕๘
ที่นครนิวยอร์ก
๔. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๕๘ นายชุตินทร
คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
และประธานในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือ
เอเชีย (Asia Cooperation
Dialogue Senior Officials’
Meeting หรือ ACD SOM) ซึ่งจัด
คู่ขนานกับการประชุม สมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่
๗๐ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิก
ACD ๒๑ ประเทศ และ นายบัณฑิต
หลิมสกุล เลขาธิการสานัก
เลขาธิการชั่วคราว ACD เข้าร่วม
การประชุม นอกจากรับทราบ
รายงานการดาเนินการที่ผ่านมาจาก
สานักเลขาธิการ ACD แล้ว ประเทศ
สมาชิกได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการ
รับตาแหน่งประธาน ACD ของไทย
ต่อจากซาอุดีอาระเบียในปีถัดไป
ตั้งแต่ ก.ย. ๕๘ ถึง ก.ย. ๕๙ ทั้งนี้
ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงชื่นชม
ซาอุดีอาระเบียสาหรับการทาหน้าที่

ประธาน ACD และแจ้งที่ประชุม
เกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ACD ลาดับที่ ๓๔ ของเนปาล พร้อม
ทั้งได้แจ้งที่ประชุมถึงความประสงค์
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ACD ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๔ ใน
ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ไทยเน้น
ถึงความสาคัญของการพัฒนาความ
ร่วมมือภายใต้ ACD ในทุกมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ACD และ
วิสัยทัศน์ ACD ค.ศ. ๒๐๓๐ โดย
ไทยหวังว่าประเทศสมาชิกจะร่วม
พิจารณาและให้การรับรองร่าง
แผนพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเอกสารวิสัยทัศน์ ACD ดังกล่าว
เพื่อที่เอกสารทั้งสองนี้จะเป็น
ผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดผู้นา
ACD ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพในไตรมาสสุดท้ายของปี
๒๕๕๙ ต่อไป
ประเด็นสาคัญ
๑. ความคืบหน้าในการช่วยเหลือ
ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย (๒๔
– ๒๗ ส.ค. ๕๘)
-เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
จาการ์ตา อธิบดีกรมการกงสุล และ
คณะฯ ได้เข้าหารือกับนาย M.J.
Baringbing หัวหน้าสานักงาน
กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ประจาภูมิภาคกะลิมันตันตะวันตก
(เมืองปอนเตียนัก) โดยทั้งสองฝ่าย
ยินดีต่อความร่วมมือที่ดาเนินการมา
โดยต่อเนื่อง และพร้อมส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ที่ช่วยให้การประสานงานนาลูกเรือ
กลับไทยเป็นไปโดยสะดวก
นอกจากนี้ ได้เห็นพ้องถึง
ความสาคัญของการส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการ
ประมงผิดกฎหมายจากต้นเหตุ โดย
ฝ่ายอินโดนีเซียย้าที่จะให้การดูแล
ลูกเรือประมงไทยที่อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการส่งตัวกลับเป็นอย่างดี
-คณะฯ เข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทย
๕ คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจา
กลางปอนเตียนัก โดยลูกเรือ
ประสงค์ให้ทางการไทยช่วยเจรจา
เพื่อช่วยลดหย่อนโทษหากเป็นไปได้
และขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ
จัดหาล่ามให้กับลูกเรือไทยหากมี
การร้องขอ
-คณะฯ เข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทย
๑๖ คนที่อยู่ที่สถานควบคุมตัว
ชั่วคราวประจาสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองปอนเตียนัก ซึ่งอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติและ
ดาเนินการส่งตัวกลับ นอกจากนี้ ยัง
มีลูกเรือประมงไทยอีก ๑๒ คนที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดี โดยคณะฯ
ได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษา
โรค และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่
ลูกเรือไทย เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
-คณะฯ เข้าพบนาย Abidin Surtijo
กงสุลกิตติมศักดิ์ประจาเมืองเมดาน
เพื่อหารือแนวทางในการดูแลลูกเรือ
ประมงไทย ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ประมงไทยในอินโดนีเซียอย่างยั่งยืน

โดยกงสุลกิตติมศักดิ์พร้อมสนับสนุน
การดาเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ
-เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๕๘ กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้
ส่งลูกเรือกลับไทยอีก๑๙ คน (ส่งลูก
เรือประมงไทยกลับไทยแล้วตั้งแต่ ๑
ต.ค. ๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๕ คน)
๒.กรณีเหตุระเบิดที่แยกราช
ประสงค์ ๑๗ ส.ค. ๕๘ (ฉบับที่ ๖)
-เมื่อ ๒ ก.ย. ๕๘ นายเสข วรรณเมธี
อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ ได้
กล่าวถึงกรณีเหตุระเบิดที่บริเวณ
แยกราชประสงค์ว่า กระทรวงการ
ต่างประเทศได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและสถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด พร้อมทั้ง
ได้ยืนยันว่า ทุกประเทศพร้อมให้
ความร่วมมือกับไทยในเรื่องนี้อย่าง
เต็มที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากยังอยู่
ระหว่างขั้นตอนการสืบสวน
สอบสวน จึงไม่สามารถเปิดเผย
รายละเอียด
ใด ๆ ได้
๓. เหตุการณ์เครนถล่มที่นครมัก
กะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๕๘
- จากกรณีเหตุการณ์เครนขนาด
ใหญ่ถูกลมพายุพัดและตกลงมาทับผู้

แสวงบุญส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บจานวนมาก ณ นคร
มักกะห์ ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย เมื่อค่าวันที่ ๑๑
ก.ย. ๕๘ นั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศได้ประสานงานและ
ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว
จากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจด
ดาห์อย่างใกล้ชิดและล่าสุดได้รับ
รายงานยืนยันว่ามีผู้แสวงบุญชาว
ไทยเสียชีวิตหนึ่งราย คือ นางสาววา
นิดา สะดี อายุ ๔๘ ปี โดยสถาน
กงสุลใหญ่ฯ กาลังให้ความช่วยเหลือ
ดาเนินการด้านเอกสารเพื่อนาศพ
ของผู้เสียชีวิตไปฝังที่สุสานในนคร
มักกะห์ตามคาร้องขอของญาติ
- สาหรับผู้แสวงบุญชาวไทยสองราย
ซึ่งก่อนหน้านี้สูญหายนั้น สถาน
กงสุลใหญ่ฯ ได้ติดตามจนพบตัวแล้ว
และขณะนี้กาลังพักรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่สถาน
กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้ง
สองคนแล้ว โดยทั้งสองปลอดภัย

๔. รอง นรม. (นายวิษณุ เครืองาม)
และ รมว.กต. ร่วมบรรยายสรุป
เกี่ยวกับ Roadmap และพัฒนาการ
ทางการเมืองของไทยแก่คณะ
ทูตานุทูตและผู้แทนจากองค์การ
ระหว่างประเทศ
- เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๘ รอง นรม. (นาย
วิษณุ เครืองาม) และ รมว.กต. ได้
ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ

Roadmap และพัฒนาการทาง
การเมืองของไทยแก่คณะทูตานุทูต
และผู้แทนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ ๑๒ องค์กร ตลอดจน
สื่อมวลชนต่างประเทศเข้าร่วม โดย
ได้ชี้แจงการดาเนินการภายหลังจาก
ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ เมื่อ ๖ ก.ย. ๕๘ โดย
คสช. จะดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุด
ใหม่ จานวนไม่เกิน ๒๑ คน และ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ จานวนไม่เกิน ๒๐๐ คน
ภายใน
๖ ต.ค. ๕๘ ทั้งนี้ กรอบเวลาของ
Roadmap ที่นาไปสู่การเลือกตั้งนั้น
จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐
เดือน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน
ได้แก่ (๑) การยกร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นเวลา ๖ เดือน (๒) การจัดทา
ประชามติเป็นเวลา ๔ เดือน (๓)
การออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งเป็นเวลา ๖ เดือน และ
(๔) การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
เป็นเวลา ๔ เดือน โดยในบาง
ขั้นตอนอาจปรับลดระยะเวลาให้สั้น
ลงได้ตามความเหมาะสม
๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ข้อ ป้องกันและแก้ไข
๓.๒ ปัญหา
การค้ามนุษย์
รวมถึงปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง
การทารุณกรรมต่อ

นโยบายที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมใน
สังคม
ข้อ ๕.๑.๑ การสร้าง
ความมั่นคงทาง

๑. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๘ อธิบดีกรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต้ (นายทรงศัก
สายเชื้อ) กล่าวเปิดการสัมมนา “TIP
Report กับ Tier 3 มุมมองและ
ผลกระทบต่อประเทศไทย” ณ
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ และได้

แรงงานข้ามชาติ
การท่องเที่ยวที่เน้น
บริการทางเพศและ
เด็ก และปัญหาคน
ขอทาน โดยการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็น
และเพิ่มความ
เข้มงวดในการระวัง
ตรวจสอบ

เศรษฐกิจและสังคมให้
ทุกคนในสังคมไทย
ควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงและ
สร้างโอกาสในชีวิต
ตนเอง
ข้อ ๕.๑.๒ การ
จัดบริการทางสังคมให้
ทุกคนตามสิทธิขั้น
พื้นฐาน เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพัฒนา
ประเทศ
ข้อ ๕.๑.๓ การ
เสริมสร้างพลังให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเพิ่ม
ทางเลือกการใช้ชีวิตใน
สังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองได้อย่างมี
คุณค่าและศักดิ์ศรี

บรรยายเกี่ยวกับรายงาน
สถานการณ์ค้ามนุษย์ (Trafficking
in Persons Report) หรือ TIP
Report ซึ่งจัดทาโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เกณฑ์
การจัดระดับและการจัดสถานะ
ประเทศไทยใน TIP Report
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการของ
ไทย ผลกระทบของการถูกจัดให้อยู่
ใน Tier 3 และปฏิกิริยาต่อรายงาน
TIP Report 2015 จากฝ่ายต่าง ๆ
ทั้งภายในสหรัฐฯ และใน
ต่างประเทศ
การสัมมนามีผู้เข้าร่วม
ประมาณ ๑๕๐ คน โดยแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของไทย
ความสอดคล้องกับหลักการสากล
ของ TIP Report และเกณฑ์ในการ
ประเมินความแตกต่างของผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ และความเสี่ยง
ต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ต่อภาครัฐ อาทิ การเสริมสร้าง
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหา
และประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินการที่เป็นรูปธรรมของไทยให้
เป็นที่รับรู้ในวงกว้างขึ้น การเพิ่มพูน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมภายในประเทศ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน
ว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของไทยต้องอาศัยการผนึกกาลังของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาค
วิชาการ
และภาคสื่อมวลชน
•

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ข้อ เร่งส่งเสริมความ นโยบายที่ ๕.๕
ยุทธศาสตร์การสร้าง
๗.๑ เชือ่ มโยงทาง
เศรษฐกิจ การค้า ความเชื่อมโยงกับ
การลงทุน ใน
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ภูมิภาคอาเซียนและ ความมั่นคงทาง
ขยายความร่วมมือ เศรษฐกิจและสังคม
ทางเศรษฐกิจกับ ข้อ ๕.๕.๓ การสร้าง
ประเทศเพื่อนบ้าน ความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

๑. เมื่อ ๑๗ – ๑๘ ก.ย. ๕๘ รอง
นรม. (พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special
Envoy) ของ นรม. เข้าร่วมพิธีเปิด
งานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียน (The 12th China-ASEAN
Expo หรือ CAEXPO) ครั้งที่ ๑๒
และการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจ
และการลงทุนจีน-อาเซียน (The
12th China–ASEAN Business
and Investment Summit หรือ
CABIS) ครั้งที่ ๑๒ ณ นครหนานห
นิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ปลัด กต. ร่วมคณะด้วย สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
(๑)รมว.กต. ได้เข้าร่วมพิธีและกล่าว
สุนทรพจน์เปิดงานแสดงสินค้าจีนอาเซียน โดยได้เน้นย้าถึง
ความสัมพันธ์อาเซียนกับจีนใน
บริบทการเมือง เศรษฐกิจ การค้า
กับการลงทุนและการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค โดยมองไปข้างหน้าถึง
แนวทางความร่วมมือระหว่างจีนกับ
อาเซียนในการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะด้านคมนาคมทั้ง
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ
(๒)รอง นรม. นาคณะผู้แทนไทยเข้า
ร่วมการประชุมโต๊ะกลม
(Roundtable Dialogue) ร่วมกับ

กรม
อาเซียน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนา
ของจีนภายใต้หัวข้อ “Deepening
China– Thailand Economic
and Trade Cooperation for
Mutual Development” โดย รอง
นรม.
ได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อแถลง
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจ
และให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
แก่บริษัทจีนที่ประสงค์จะลงทุนใน
ไทย
(๓)รอง นรม. ได้หารือกับนายจาง
เกาลี่ รอง นรม. จีนคนที่ ๑ เกี่ยวกับ
ความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาระบบ
ราง และความเชื่อมโยงของภูมิภาค
รวมทั้งความร่วมมือด้านการค้า
สินค้าเกษตร หลังจากนั้น
นายเผิง ชิงหัว เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์ประจาเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
รอง นรม. โดยทั้งสองฝ่ายแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือ
ระหว่างไทยและกว่างซี โดยเฉพาะ
ด้านการค้า การลงทุน เครือข่าย
คมนาคม และการท่องเที่ยว ซึ่งไทย
และกว่างซี
มีศักยภาพที่จะเป็นประตูเชื่อม
อาเซียน-จีน รวมทั้งแสวงหาลู่ทาง
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน และ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
(๔)รอง นรม. หารือทวิภาคีกับนาย
สมสะหวาด เล่งสะหวัด

รอง นรม. สปป.ลาว ในประเด็น
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างกัน การ
สนับสนุนลาวในฐานะประธาน
อาเซียนในปี ๒๕๕๙ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและ
พลังงาน ทั้งนี้
รอง นรม. ให้ความเชื่อมั่นว่า
ประเทศในอาเซียนจะต้องมีการ
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

๒. เมื่อ ๒๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๘
รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีในกรอบความร่วมมือ
อาเซียน ในระหว่างเข้าร่วมการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ ครั้งที่ ๗๐ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
(๑)การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(Informal ASEAN Ministerial
Meeting หรือ IAMM)
-ประชุมหารือถึงแนวทางการ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่
ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับ
สหประชาชาติในหลายมิติ เพื่อ
บรรลุ
การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปลายปี ๒๕๕๘ นี้ และได้รับรอง
แผนงานในการเสริมสร้างความเป็น
แกนกลางของอาเซียน ซึ่งเน้นย้า
ความสาคัญของการให้อาเซียนเป็น

แกนกลางในสถาปัตยกรรมใน
ภูมิภาค
-ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะสนับสนุน
ไทยในฐานะประเทศผู้แทนอาเซียน
ในการสมัครเข้ารับตาแหน่งสมาชิก
ไม่ถาวรของมนตรีความมั่นคง
สหประชาชาติ (United Nations
Security Council หรือ UNSC)
วาระปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ และเห็น
พ้องที่จะให้คณะผู้แทนถาวรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในนคร
นิวยอร์กประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด
เพื่อช่วยสนับสนุนการเลือกตั้ง
-รมว.กต. เน้นย้าถึงความสาคัญของ
การที่อาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับโลกภายนอก เพื่อรักษาบทบาท
ของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ
โดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มต่าง ๆ อาทิ
Gulf Cooperation Council
(GCC) ASEAN Pacific Alliance
ตลอดจนต้องหาจุดยืนร่วมกันใน
ประเด็นท้าทาย อาทิ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ และการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
สหประชาชาติอย่างครอบคลุม ทั้ง
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรม
(๒)การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติ
และประธานสมัชชาสหประชาชาติ

(ASEAN UN Minister Meeting
หรือ AUMM)
- ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
สหประชาชาติอย่างครอบคลุม ทั้ง
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และแสวงหา
แนวทางที่จะทาให้วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี
๒๐๑๕ สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาหลังปี ๒๐๑๕ ของ
สหประชาชาติ รวมถึงประสานความ
ร่วมมือระหว่างสองฝ่ายเพื่อรับมือ
กับประเด็นท้าทาย อาทิ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน การบริหารจัด
การภัยพิบัติ การรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ตามปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยความร่วมมืออย่าง
ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับ
สหประชาชาติ ที่ได้มีการรับรองเมื่อ
ปี ๒๕๕๔
- ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์
รัฐมนตรีอาเซียนเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๗๐ ปี ของสหประชาชาติ
เพื่อยืนยันความร่วมมือระหว่างกัน
- รมว.กต. เน้นย้าการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
สหประชาชาติ ทั้งในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม และ
การประสานวิสัยทัศน์ภายหลังปี
๒๐๑๕ ของอาเซียนและ
สหประชาชาติ ตลอดจนส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายใน
ประเด็นสาคัญ อาทิ การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน การแก้ปัญหาผู้ย้าย
ถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ และการรับมือ
การก่อการร้าย และหวังว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะนาเอา SDGs ไป
ผนวกรวมกับนโยบายในการพัฒนา
ของแต่ละประเทศ
(๓)การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-สหรัฐฯ อย่างไม่เป็น
ทางการ (Informal ASEAN-US
Ministerial Meeting)
- รมว.กต. สหรัฐฯ ชื่นชมความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนและ
เน้นย้าว่าสหรัฐฯ ให้ความสาคัญต่อ
การรักษาไว้ซึ่งเอกภาพและบทบาท
นาของอาเซียนในภูมิภาค และ
พร้อมให้การสนับสนุนการเป็น
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ประเด็น
ความร่วมมือสาคัญที่ควรมี
คือ การส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนในทุกระดับ รวม
ไปถึงกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ว่าอนาคตของ
อาเซียนและสหรัฐฯ มีความเกี่ยว
โยงและช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน
โดยเน้นย้าความสาคัญของการ
รักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรม การ
ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนและสหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์จะช่วยส่งสัญญานว่า
อาเซียนและสหรัฐจะสามารถ
เสริมสร้างความมั่นคงและ
เสถียรภาพในภูมิภาค

- ที่ประชุมได้หารือแนวทางการ
ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
รวมถึงการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
เพื่อดาเนินการตามความเป็น
หุ้นส่วนที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียนสหรัฐฯ ตลอดจนแนวทางการ
ส่งเสริมความร่วมมือในประเด็น
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ การ
ต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรม
ข้ามชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- รมว.กต. ย้าความสาคัญของการ
ส่งเสริมการยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่าย และการส่งเสริม
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการ
รับมือประเด็นท้าทายรูปแบบใหม่
อาทิ ความมั่นคงทางทะเล การค้า
มนุษย์ โดยการแก้ไขปัญหาจาก
ประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง
การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การก่อการร้าย ตลอดจนการรับมือ
กับการประมงที่ผิดกฏหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing หรือ IUU)
โดยไทยพร้อมจะร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับอาเซียนและสหรัฐฯ
ต่อไป

(๔)การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก
(Pacific Alliance) ครั้งที่ ๒
-รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน
และประเทศกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก
(ชิลี เม็กซิโก เปรู และโคลอมเบีย)
ได้เน้นย้าถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของสองภูมิภาค ที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ ๗ และ ๘ ของโลก
และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
-รมว.กต. ย้าความมุ่งมั่นของไทยใน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สองฝ่าย โดยไทยเป็นหนึ่งในสาม
ประเทศสมาชิกอาเซียน (หลังจาก
อินโดนีเซียและสิงคโปร์) ที่ได้รับ
สถานะผู้สังเกตการณ์ของกลุ่ม
พันธมิตรแปซิฟิก ทั้งนี้ ไทยพร้อมรับ
ตาแหน่งประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-กลุ่มพันธมิตร
แปซิฟิกในปี ๒๕๕๙ และจะมุ่งที่จะ
ส่งเสริมพลวัตของความร่วมมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกันต่อไป
ตรวจถูกต้อง

