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ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

                                     (ตามนโยบายรัฐบาลข้อ ๔ การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก) 

  
๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 

     ๑. การประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง        
ในมิติต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ          
จัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความริเริ่มของ
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือสร้างเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่มีบทบาทในเรื่อง
การจัดการน้ำข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพ่ือนำข้อมูล
เชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการกำหนดท่าทีของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิภาค และทำให้ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ำโขง              
มีขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ำโขงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้
ยังทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทางเกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจ   
ในลุ่มน้ำโขงท่ีสอดคล้องกันมากยิ่งข้ึน 

 
๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
 ๒. การเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยเข้ากับกลไกทางการเงินระหว่างประเทศและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ    
ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการเชื่อมโยงให้
ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงินเพ่ือการพัฒนาของสหรัฐฯ และเข้าถึงความชำนาญและเทคโนโลยี
ของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศ  
          สืบเนื่องจากที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ        
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เมื่อวันที่ ๒๕        
ก.พ. ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมโอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ             
โดยผู้บริหารบริษัท SCG ได้มีการหารือเพ่ิมเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development  
Finance Corporation (USDFC) และ US Trade Development Agency (USTDA) สรุปโครงการที่มีแผนจะดำเนิน 
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ดังนี้  
                     ๑) โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) Ecosystem ของไทย 

     - ความเป็นมา ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ EV ที่ครบวงจร                   



 

๒ 
 

(EV Ecosystem) โดยต้องการพัฒนา solution platform ที่ครอบคลุมการให้บริการสำหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท 
ตลอดจนการพัฒนา charging station และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการนี้ USDFC ได้ช่วย 
เชื่อมประสานให้บริษัท SCG หารือกับบริษัท Black & Veatch (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ EV ชั้นนำของโลก 
                         - สถานะปัจจุบัน บริษัท SCG และบริษัท Black & Veatch ได้ร่วมกันจัดทำ concept paper     
ซึ่งกำหนดขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem ในภาคเหนือของไทยและนำส่ง concept paper ให้แก่ 
USTDA เพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า มูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดทำการศึกษา
ความเป็นไปได้ (feasibility study) เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือนในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ (หมายเหตุ โดยที่บริษัท SCG ประสงค์ท่ีจะเริ่มจัดทำ feasibility study ภายใน ๑ เดือน 
ในขณะที่กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการของ USTDA อาจจำเป็นต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือน ดังนั้น จึงจะต้องหารือ
กันในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาโครงการของ USTDA ต่อไป) 
         - ภายหลังการจัดทำ feasibility study บริษัท SCG จะพิจารณาดำเนินโครงการที่เหมาะสม       
ในห่วงโซ่อุปทานของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป 
                     ๒) โครงการรีไซเคิลขยะ  
            - ความเป็นมา บริษัท SCG สนใจเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้านระบบจัดการขยะ (waste recycling 
technology) โดย USTDA ได้แนะนำบริษัท JUNO ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้บริษัท Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมี  
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะที่ทันสมัย 
                - สถานะปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในเบื้องต้น โดย USTDA ได้นำเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิล
ขยะของบริษัท JUNO และได้เสนอการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ            
๓ พันล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัท SCG แจ้งว่า ในชั้นนี้ บริษัทประสงค์จะจัดทำ pilot project ขนาดเล็กเพ่ือรีไซเคิล
ขยะโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่าง       
การหารือในรายละเอียดต่อไป 
                     อนึ่ง นอกเหนือจากโครงการทั้งสองข้างต้น ซึ่งมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวง          
การต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทย          
ในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ ล่าสุด กรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับบริษัท SCG (๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔) 
เพ่ือระบุสาขาความร่วมมือที่บริษัท SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัย      
ของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้าน
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพ่ือบรรลุสังคมคาร์บอนต่ำ              
(๒) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา              



 

๓ 
 

(๓) การแสวงหาพันธมิตรในการกระจายสินค้าในประเทศลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นต้น ซึ่งกรมอเมริกาฯ 
และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
                    ทั้งนี้ กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเชื่อมต่อภาคเอกชนไทยเข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 
                ๓. การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มเปิด
ให้บริการทำหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ โดยประชาชนที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป สามารถขอทำหนังสือ
เดินทางบุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึง            
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเล่มปกติ 
๑,๕๐๐ บาท และเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 
 

**************** 
        กระทรวงการต่างประเทศ 

      เมษายน ๒๕๖๔ 


