รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
ง แนวทางในการเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน

จัดทําโดย นายชั ยรั ตน์ ศิ ริวัฒน์
รหัส 1034
1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

แนวทางในการเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

จัดทําโดยนายชัยรัตน์ ศิริวฒ
ั น์
รหัส 1034

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ในการจัดทํารายงานการศึ กษาส่ วนบุ คคล (Individual Study - IS)
ต้องการศึกษาและแสดงถึ งสภาพการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
ปั
จากผลการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในอิ หร่ านในปี พ.ศ.
2551
SWOT
แนวทางในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เตหะรานในอนาคต
อัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน เป็ นการดําเนิ นงานไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
.ศ. 2546 หรื อไม่ และได้ดาํ เนิ นการเป็ นไปตามยุทธศาสตร์
การดําเนิ นความสัมพันธ์ ระหว่างไทยต่ออิหร่ านมากน้อยเพียงใด
หว่าง

(Axis of Evil)
อิหร่ านเป็ นเสมือนประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็ นผูน้ าํ ของโลกมุสลิมนิกาย
(UNSC)
ของอิหร่ านด้วย ประกอบกับประธานาธิ บดี Mahmoud Ahmadinejad
และอิหร่ านยังมีการขยายอิทธิ พลของศาสนาอิหร่ านนิ กายชีอะห์ใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยให้การสนับสนุนกลุ่มเฮซโบเลาะห์ในเลบานอน กลุ่มฮามาสใน
ปาเลสไตน์และการปกครองของ
อเมริ กาโค่นล้มระบอบการ
ปกครองของอดีตประธานาธิ บดีซดั ดัม ฮุสเซนของอิรักและอิหร่ านยังได้เป็ นมิตรกับเวเนซุ เอลาและ
พัฒนาแล้วว่ามีการละเมิดสิ
อิหร่ าน อิหร่ านยังเป็ นสมาชิ กกลุ่มไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด (Non-Aligned Movement) สมาชิกองค์การ

จ
การประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference – OIC)

ประเทศได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที ผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยรวม
อิหร่ านยัง
และก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก

ต่ออิหร่ านของนานาชาติ
จากผลการศึกษาการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานทําให้ทราบ
ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ มีปริ มาณงานในด้านต่างๆ จํานวนมาก และมี ขอ้ จํากัดในการ
5 คนและมี งบประมาณจํากัด การทํางาน

ครราชทูตฯ ประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารงบประมาณ ความสามารถในการบริ หารจัดการสํานักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ
และได้มีการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจะพยายามดําเนินงานใน
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ให้มากโดยจัดลําดับความสําคัญ
ของงานโดยเฉพาะการเสริ มสร้างผลประโยชน์ทางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอิหร่ าน
สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ควรเน้นการดําเนินงา
เป็ นต้น

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํารายงานการศึกษาส่ วนบุ คคล (Individual Study/IS)
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1
บทนํา
1.1 ความสํ าคัญของการศึกษาการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ งเตหะราน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน (Islamic Republic of Iran)
ยู บุชได้ขนานนาม
(Axis of Evil)
(United Nations Security Council – UNSC)
ของ

มนุษยธรรมต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอย่างร้ายแรง และอิหร่ านยังให้การสนับสนุนกลุ่ม
เฮซโบเลาะห์ในเลบา

ว่าอิหร่ านพยายามเผยแพร่ อิทธิ พลในประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางเป็ น
(Shiite Crescent)
ปกครองโดยเจ้าผูค้ รองนคร/
ประชากรนิกายชีอะห์เป็ นชนกลุ่มน้อยทําให้ประเทศในตะวันออกกลางอาทิ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต
บาห์เรน กาตาร์ จอร์ แดนฯลฯ ต้องหวาดระแวงการแพร่ ขยายอิทธิ พลของอิหร่ าน อิหร่ านยังเป็ น

จะต่อสู ้ตา้ นทานอิหร่ านได้ และอิหร่ านยังมีความสามารถในการผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้และระยะ
กลางและกําลังทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลด้วย ทําให้ประเทศต่างๆ มองว่าอิหร่ านมีความ

2
71
ตะวันออกกลาง และในรอบปี พ.ศ. 2551 ก็มีข่าวลือมาโดยตลอดว่าสหรัฐอเมริ กาหรื ออิสราเอล

อิหร่ านยังได้รับการประณามในเวทีระหว่างประเทศว่ามีการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน สิ ทธิ สตรี และมี
ต้านอิหร่ านอยูเ่ นื องๆ

ในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอิหร่ า
อันดับ 2 ของโลกและมีประชากรถึง 71
ตะวันออกกลางโดยอิหร่ านเคยนําเข้าข้าวจากประเทศไทยระหว่าง 700,000 – 1,000,000 ตัน ในปี
พ.ศ. 2550 ไทยเคยได้เปรี ยบดุลการค้าต่ออิหร่ านสู งถึงประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไร-

และบาห์เรนในปี พ.ศ. 2550 และ
(United Nations
Security Council -UNSC)

ได้พย
ในช่วงปี พ.ศ. 2551
5

เอกถึง 3 คนจาก
-

องสถานเอกอัครราชทูตในด้านต่างๆ ตามอนุสัญญากรุ งเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 ใน

3
1
3
ได้แก่ 1) การเป็ นตัวแทนของรัฐผูส้ ่ ง
(Sending State) ในรัฐผูร้ ับ (Receiving State) 2) การปกป้ องผลประโยชน์ของรั
ผลประโยชน์ของประชาชนของรัฐผูส้ ่ งในรัฐผูร้ ับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 3) การเจรจากับ
รัฐบาลของรัฐผูร้ ับ 4) รายงานสถานการณ์และพัฒนาการในประเทศของรัฐผูร้ ับต่อรัฐผูส้ ่ งโดยวิถีทาง
5) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรระหว่างรัฐผูส้ ่ งและรัฐผูร้ ับและส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ แต่ในทางปฏิบตั ิสถานเอกอัครราชทูต ณ

1)
ต้องเข้าร่ วมในพิธีการต่างๆ ของรัฐบาลอิหร่ านในเทศกาล/
2) การส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย –

สอง
3)
4)

ยงานต่อ

ไทยและประชาชนชาวไทยในอิหร่ านฝ่ ายไทยก็จะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
5)
ประเทศไทยโดยในปี พ.ศ. 2552 คาดว่าชาวอิหร่ านจะเดินทางเข้าประเทศไทยถึงประมาณ 100,000
คน
6) ดําเนิ นการด้านบริ หารภายใน

1

“Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961” (Online). Available:
http://www.ediplomat.com/nd/treaties/diplomatic_relations.htm

4
7)
นักธุ

ของปร
และเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้านสหรัฐอเมริ กาและอิสราเอล นโยบายการแพร่
ขยายอํานาจของอิหร่ านในตะวันออกกลางและความสําคัญของอิหร่ านในด้านการเป็ นเจ้าของแหล่ง
พลังงานของโลกทําให้เจ้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานว่ามีการดําเนินงานในด้านต่างๆ ประการใดบ้าง มีขอ้ จํากัด
ปั ญหาและอุปสรรคประการใด และมีแนวทางในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานมาก
บริ หารความสัมพันธ์ระหว่างป
สถานเอก
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1

ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสถาน-

อยูเ่ ป็ นอันมาก
1.2.2 จัดทําข้อเสนอแนะทางนโยบาย

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถ
จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวม
1.2.3
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานสามารถ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนินนโยบาย
ข้อมูลโดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์แบบ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
Analysis) และการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
พ.ศ. 2546 โดยมีการบูรณาการงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ (สอท.) กับสํานักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุ งเตหะราน

5
นําไปสู่ การปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มผลประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศไทยตามกําลังบุคลากรและ
งบประมาณจะกระทําได้ต่อไป
1.2.4 อส่ งเสริ มการยกระดับการดําเนิ นการทางการทูตของสถานเอกอัครราชทูตฯ
สาธารณชนไทย
หา
ประเทศไทยในอิหร่ านในอนาคต และการใช้นโยบายทางการเมือง
เศรษฐกิจและ
ผลประโยชน์ของไทยและภาคเอกชนไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1
ศึกษาการปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานว่าสามารถสนองตอบต่อการ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งงานและเสริ มสร้ างสมรรถนะในการบริ หารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างรอบด้าน
1.3.2
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
1.3.3
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2552
1.4 วิธีการศึกษา
การศึกษา
าพโดยใช้การวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research)
ได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบในระหว่างปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552 อาทิ
1) ผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีม
ประเทศไทยในอิหร่ าน
2) ผลการดําเนิ นการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานในการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ
ของคณะผูต้ รวจราชการกระทรวงการต่างประเทศในปี พ.ศ. 2551
3)
หนังสื อของสถานเ
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1.5
1.5.1 ทําให้ทราบว่ามีแนวทางใดบ้างในการสร้างเสริ ม ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานของ
ชน์สูงสุ ดของประเทศไทยและตอบสนองต่อ
สภาวการณ์ในอิหร่ านและบทบาทของอิหร่ านในเวทีระหว่างประเทศ การประเมินสถานการณ์อย่าง
ถ่องแท้จะนําไปสู่ ประโยชน์
ต่างประเทศของอิหร่ าน
1.5.2 ช่วยเสนอมุมมองใหม่ๆ หรื อทัศนะในการเสนอแนะและจัดทําข้อเสนอแนะเชิง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานสามารถใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณและ
ในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศไทยในอิหร่ าน
1.5.3 เป็ นการ
น์ดา้ น
1.5.4 ช่วยในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
และงานของสํานักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุ งเตหะรานให้มีการบูรณาการของงานอย่าง
รอบด้าน

2
แนวความคิด กฎหมายและ
2.1 แนวคิ
2.1.1 แนวทางการศึกษาจากกรอบการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เตหะรานในกรอบกฎหมาย
กรอบก
.ศ. 2546 ให้ได้
สถานเอกอัครราชทูตฯ
โดย
พิจารณาว่ามี ง กระทําอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั หรื อกําลังดําเนินการอยู่ แต่ยงั ดําเนิ นการไม่มากนัก และ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ หรื อยังดําเนิ นการอยูน่ อ้ ย มีปัญหาและอุปสรรคประการใด และควรจะสร้าง
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต
2.1.1.1 พระราชกฤษฎี
พ.ศ. 2546 กรอบพระราชกฤษฎี
.ศ.
2546
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1 ระบุวา่ การบริ หารกิจการบ้า
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2)
3) มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4)
5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7)
7 กําหนด
....
9
...โดยจะต้อง
วัดของภารกิจ มีการติดตามและประเมินผลการ
10

8
ได้ครบถ้วนตามความจําเป็ นและบริ หารราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การของงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ
กรุ งเตหะราน
11
อ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถ

13 กําหนดว่าให้คณะรัฐมนตรี จดั ให้มีแผนการบริ หารราชการแผ่นดินตลอด
ระยะเวลาการบริ หารราชการของคณะรัฐมนตรี (
ตรี กระทรวงต่างๆ)....โดยให้มีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่ วนราชการ
นินการจัดทําภารกิจให้เป็ นไปตาม
วิ
พ.ศ. 2546
ข้องกับการบริ หารราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ประจําปี ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชน
ชาวไทยอย่างแท้จริ ง
ยบายและยุทธศาสตร์ ของ
ไทยต่ออิหร่ านก็จะอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา โดยการ
ดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานในอิหร่ านจะมุ่งเน้นในการส่ งเสริ มการขยาย
การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอิหร่ าน
นคงด้านพลังงาน
ของไทย (energy security) โดยสนับสนุนการดําเนินการสํารวจและ
บริ ษทั ปตท.
สผ. การดําเนิ นการให้อิหร่ านเป็ นตลาดใหม่ของไทย
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference –
OIC) การให้อิหร่ านสนับสนุ นไทยในเวทีระหว่างประเทศ เป็ นต้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
บุคลากร
ปฏิบตั ิหน้า
มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของไทยในอิหร่ าน ปกป้ องและรักษาภาพลักษณ์ ของไทยในอิหร่ าน การสร้างความ
ให้กบั ชาวอิหร่ านและ
การค้าการลงทุนกับประเทศไทย การส่ งเสริ ม
การ
ของชาวอิหร่ านในประเทศไทย ฯลฯ
สถานเอกอัครราชทูต
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ณ กรุ งเตหะรานก็ได้รับการ
ประสิ ทธิ ภาพในกรอบ
2.1.1.2 กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการสํ านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
ต่ างประเทศ พ.ศ. 2550
สถานเอกอัครราชทูต
(ก) ดําเนินการ
(ข)

ดูแล ปกป้ อง และคุม้ ครองผลประโยชน์ของประเทศ
(ค)

กระทรวง (ง) กํากับและดูแลการปฏิบตั ิงานของสถานกงสุ ลกิ
(จ)
มอบหมาย
2.1.2 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ งานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานโดยการ
วิเคราะห์ แบบ SWOT
ในการศึกษาวิเคราะห์
หลายด้านหลายมิติอาจศึกษาจากการวิเคราะห์แบบ SWOT ในการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
ข้อจํากัด/ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
2.1.2.1 ความสํ าคัญของอิหร่ านและบทบาทของอิหร่ านในเวทีระหว่ างประเทศ

(Axis of Evil)

.ศ. 2545 ว่าเป็ นแกนแห่งความ
ของอิหร่ าน

(UNSC)

งการ

ศาสนาภายใต้การนําของประธานาธิ บดี Mamoud Ahmadinejad
12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ประธานาธิ บดี Ahmadinejad ได้รับการ
1 สมัย แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากฝ่ ายปฏิรูปจนมีการจลาจลภายใน
Ahmadinejad ดํารงตําแหน่งประธานาธิ บดีสมัยแรก
Ahmadinejad ยังเป็ นผูส้ นับสนุน
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นธมิตรของ

ยก่อสงครามหรื อโจมตี
เฮซโบเลาะห์ในเลบานอน กลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์และรัฐบาลชาวชีอะห์ในอิรักภายหลังจาก
สหรัฐฯ โค่นล้มระบอบการปกครองของอดีตประธานาธิ บดีซดั ดัม ฮุสเซนของอิรักและอิห ร่ านยังได้

ยได้

ประเทศอิหร่ านเป็ นประเท

กลุ่มไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด (Non-Aligned Movement) สมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of
Islamic Conference – OIC)
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเ
อิหร่ านในเวทีระหว่างประเทศ

สําคัญของกลุ่ม
OPEC)

(Organization of the Petroleum Exporting Countries -
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ผลกระทบในทางลบต่อการค้าระหว่างไทยนานาชาติต่ออิหร่ าน เป็ นต้น
2.1.2.2 การวิเคราะห์ แบบ SWOT Analysis
ณ กรุ งเตหะราน
มาแล้วจะเห็นได้วา่ ขอบข่ายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความกว้างขวางและครอบคลุมงานใน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
- ด้านบุคลากร
4
คน (รวมเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน)
1 คน รวม 5
ค
2 คนก็สาํ เร็ จการศึกษาจาก
จ
-ออก และงาน
ตย์ ทําให้งานของ
สถาน
-

400 ปี และ
หร่ านเป็ น

ลําดับ 2 ของโลกและอิหร่ านมีบทบาทสําคัญในเวทีระหว่างประเทศดังจะเห็นได้จากกรอบและ
ขอบเขตการปฏิบตั ิงานของข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานดังได้กล่าวมาแล้ว

เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จุดอ่ อน
- ด้านบุคลากร
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- จํานวนข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานมีเพียง 5 คน โดย
โครงสร้างการบริ หารบุคลากร2
4
1 คนทําให้การ
ปฏิบตั ิราชการต้องถูกจํากัดด้วยปริ มาณงานด้านเศรษฐกิจ การเมือง งานสารนิ เทศ วัฒนธรรม การ
กษา งานพิธีการทูต และงานกงสุ ล
(วีซ่า) เดินทางเข้าประเทศไทยวันละ
300-500
เดือนมีนาคมของทุกปี จะมีชาวอิหร่ านมาขอวีซ่าวันละ 1,200-1,600 ราย โดยมีการเติบโตของตัวเลข
30-50%
ลียร์ ของอิหร่ าน และอิหร่ านเป็ นเสมือน

(UNSC)

(มหาชน) ก็ได้ดาํ เนิ นการก่อสร้างโรงงาน

ารนิวเคลียร์ ของอิหร่ านด้วย
. สผ. ได้ไปลงทุนสํารวจและขุดเจาะ
Saveh 1 แปลงและบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จํากัด
Asaluyeh
2 แห่งด้วย

- ด้านงบประมาณ
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานเป็ นสถานเอกอัครราชทูตฯ ขนาดเล็กโดยมี
โครงสร้างการบริ หารงบประมาณสถานเอกอัครราชทูตฯ 3 โดยแบ่งเป็ นงบค่าใช้ส
1 ล้าน
บาท
500,000 บาท งบค่าวัสดุปีละ 500,000 บาท งบประมาณสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ การดําเนินการเชิ งรุ กปี ละ 400,000
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมตั ิงบโครงการทีมประเทศไทยในการจัดงานร่ วมกับสํานักงาน
การค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุ งเตหะรานในส่ วนของโครงการ Iran Food and Hospitality โดยการ
นําอาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ไทยไปจัดแสดงและแจกจ่ายในงานประจําปี ดังกล่าวของอิหร่ าน และ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน. 2551. “โครงสร้างการบริ หารบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน.”
3
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน. 2551. “โครงสร้างการบริ หารงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน.”
2
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โครงการ Road Show ของสถานเอกอัครราชทู
อัครราชทูต
ความร่ วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ ไทยต่อโลกมุสลิมในปี พ.ศ. 2552
มุสลิมไทยและโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาหลักสู ตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ให้แก่นกั ศึกษามุสลิม
ไทย รวม 2 โครงการเป็ นเงิน 400,000
-

2530% แทบทุกปี และทางการอิหร่
4
พ.ศ. 2551
4-5 เท่าในปี พ.ศ. 2552 แต่
งบประมาณค่าดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 2,500,000
งบประมาณมานานหลายปี แล้
ปริ มาณงานของ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีมาก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องนํางบสนับสนุน
400,000 บาท (ส่ งจากกระทรวงการต่างประเทศ 2
200,000 บาท หากไม่ได้รับคําขอใน
2 กระทรวงฯ ก็จะไม่ส่งเงินให้)
สถานเอกอัครราชทูตฯ จําเป็ นจะต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดี
โอกาส (Opportunities)
- ด้านการค้า
สําคัญในการส่ งเสริ มการค้าระหว่างไทย.ศ. 2550 ไทยได้เปรี ยบดุลการค้าต่อ
อิหร่ านถึง 700 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โ
.ศ. 2551 การค้าระหว่างไทย-อิหร่ านได้มีมูลค่าการค้าลดลง
ประมาณ 30% เ
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(UNSC)

ดดันให้ธนาคาร

ชัดเจนในปี พ.ศ. 2551
ผลักดันของสถาน
ปั ญหาดังกล่าวสําเร็ จก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างไทย- ด้านพลังงาน โด
Look East

Sheikh Ahmad Qumi
ลูกหลานเชค อะหมัด กุมี และการส่ งราชทูตของไทยไปเปอร์ เซี ยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ระหว่างไทยความสัมพันธ์กบั ไทยให้ใกล้ชิ
จะเห็นได้จากในสมัย ดร.
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงปิ โตรเลียมอิหร่ านมาเยือนไทยและมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ว่าด้วยความร่ วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยปตท. สผ.
Saveh เป็ นจํานวน 1 แปลง
สถานการณ์ความไม่

2-3

โดยเฉพาะมาเลเซี ยได้ปร
40,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐภายในเวลา 25 ปี

ในการทําการ

-
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12 มิถุนายน
พ.ศ. 2552
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานของไทยไปเยือนอิหร่ าน และ
. สผ.

พ.ศ. 25514 ก็ได้

เปิ ดเผยว่าบริ ษทั ปตท. สผ.
อิหร่ านทําให้บริ ษทั ปตท. สผ.
30-50% โดยในปี พ.ศ. 2550

57,538 คน
ในปี พ.ศ. 2551
87,250 คน มีสายการบินมาฮันแอร์ ของอิหร่ าน
เปิ ดบินตรงระหว่างกรุ งเตหะราน - กรุ งเทพฯ - กรุ งเตหะรานสัปดาห์ละ 4-5
การบินอิหร่ านแอร์ ก็เปิ
.ศ. 2551
เดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ในไทยลดลงแต่อย่างใด
านเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2552
100,000
สํานั
(ททท.)
อิหร่ าน การจัดงานโร้ดโชว์ไปพบปะนักธุ รกิจและสภาหอการค้า อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ของ
นไทยในงาน Iran Food and Hospitality และงาน Thailand Exhibition
Familiarization Trip to Thailand ของกระทรวง
การต่างประเทศ การใช้เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็ นแหล่งข้อมูลในการส่ งเสริ มการ
ท่อง
(Bazaar) ต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน. 2552. “ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิ ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่ าน.”หน้า 5.
4
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5

การท่อ
.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้ชาวอิหร่ านเข้าประเทศไทยประมาณ 100 ล้านบาทอีกด้วย
เยือนอิหร่ านของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยหรื อการเชิญฝ่ ายอิหร่ านมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะรองกระทรวงปิ โตรเลียมของอิหร่ านก็จะทําเป็ นการส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในอิหร่ านได้เป็ นอย่าง
ประธานาธิ บดีและรัฐมนตรี ต่างๆ กับอิหร่ านเสมอ และอิหร่ านมักจะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ภายในของไทยมีปัญหาเป็ นต้น
อุปสรรคและข้ อจํากัด (Threat)
-

สริ มความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน

ประเทศไทยเสี ยโอกาสในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในการค้าและการลงทุนกับอิหร่ านโดยเฉพาะ
- อิหร่ านแย
ผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนในอิหร่ าน และอิหร่ านยังจับตาการลงคะแนนเสี ยงของประเทศ
ต่างๆ ในการประชุมสหประชาชาติแ

อย่างชัดแจ้งจึงต้องกระทําด้วยความระมั

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน. 2552. “ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่ าน.”หน้า 9-14.
5
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ผลประโยชน์ของชาติตนในอิหร่ านมากกว่า ก็จะส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั อิหร่ าน อาทิ จีน รัสเซี ย
เอมิเรตส์ก็ยงั เป็ นคู่คา้ อันดับต้นๆ ของอิหร่ านด้วย
สรุ ปการวิเคราะห์ แบบ SWOT กับการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
มิติ
รายละเอียด
จุดแข็ง
- ด้านบุคลากร
- บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุ งเตหะรานแม้จะมี
4
คลังอีก 1 คน รวม 5 คน แต่ก็เป็
ปริ มาณงานในมิติ
ต่างๆ
สําคัญของโลกตลอดจนมีบทบาทสู งในเวทีระหว่างประเทศ
จุดอ่อน

โอกาส

- ด้านบุคลากร

- จํานวนข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานมี
เพียง 5 คนทําให้การปฏิบตั ิราชการต้องถูกจํากัดด้วยปริ มาณงาน
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง งานสารนิเทศ วัฒนธรรม งานกงสุ ล ฯลฯ

- ด้านงบประมาณ

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุ งเตหะรานเป็ นสถานเอกอัครราชทูตฯ ขนาดเล็กได้รับงบประมาณน้อย แต่มีปริ มาณงานมาก

- ด้านการค้า

- ในปี พ.ศ. 2550 ไทยได้เปรี ยบดุลการค้าต่ออิหร่ านถึงประมาณ
700
ของอิหร่ าน ทําให้ธนาคารไทยระงับการทําธุ รกรรมทางก

- ด้านพลังงาน

- บริ ษทั ปตท. สผ.
Savehในอิหร่ าน 1
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ทําให้ไทยต้องเสี ยผลประโยชน์ให้แก่มาเลเซี ย อินโดนี เซี ยและ
-

-

30-50% ทุกปี
อุปสรรคและ - สถานการณ์และ
-ทําให้ไทยสู ญเสี ยโอกาสในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางด้าน
ข้อจํากัด
การค้าและการลงทุนกับอิหร่ านโดยเฉพาะการเยือนระดับสู งของ
เมืองภายในไทย
าเลเซี ยและอินโดนีเซี ย
ได้ประโยชน์จากการเยือนระดับสู ง
-อิหร่ านแยกระหว่าง - การลงคะแนนเสี ยงของไทยในเวทีระหว่างประเทศจะต้อง
มิตรและศัตรู อย่าง
ชัดเจน
การต่อต้านอิหร่ านในเวทีระหว่างประเทศอย่างชัดแจ้ง
2.2 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานในด้านต่างๆ ในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในอิหร่ านในด้าน
งเสริ มภาพลักษณ์ของ

อประโยชน์ในการเสนอ
ต่างประเทศจะดําเนิ นการในการสร้างเสริ มผลประโยชน์ของไทยในอิหร่ านได้อย่างแท้จริ ง โดย
การศึกษาจะเน้น
การดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
พ.ศ. 2546
วิเคราะห์งานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานแบบ SWOT

3
ยุทธศาสตร์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทย-อิหร่ าน
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ความสัมพันธ์ระหว่างไทย1)
2) ส่ งเสริ มความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ในหลายมิติ
โดยเฉพ
3) เสริ มสร้างค

(energy security) ของไทยและชักชวนให้

4)
ห้อิหร่ านมี
บทบาทสนับสนุนไทยในการทําความเข้าใจกับประเทศอิสลามในกรอบขององค์การการประชุม
อิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC)
5)
ผลประโยชน์ของไทย
6) เน้นความร่ วมมือด้านการขยายตลาดการส่ งออกสิ นค้าและบริ การของไทยในตลาด
ไทยกับอิหร่ าน
7)
ผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในอิหร่ าน
8)
ท่อ
ของครอบครัวชาวอิหร่ านในไทย
9)

10)
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การขยายตลาดการค้าการลงทุน การดําเนินการปฏิสัมพันธ์กบั ทางรัฐบาลและเอกชนของอิหร่ าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านพลังงาน
11) ส่ งเสริ มความร่ วมมือทางวิชาการแ
ความช่วยเหลืออิหร่ าน
ระหว่างกัน
12) ให้อิหร่ านสนับสนุนไทยในเวที OIC และพหุ ภาคี
3.2 เป้าประสงค์ (Goals) ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย3.2.1
1)
(mutual interest)
2) พัฒนาความสัมพันธ์ไทย3) ส่ งเสริ มความร่ วมมือใกล้ชิดในระดับพหุ ภาคี อาทิ ในเวทีสหประชาชาติ OIC กลุ่ม
ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด (NAM), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Indian Ocean Rim Association for
Regional Cooperation (IOR-ARC)
4)
5) ส่ งเสริ มให้อิหร่ านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เ
และนโยบายของรัฐบาลไทย ให้อิหร่ านสนับสนุนไทยในเวที OIC และช่วยทําความเข้าใจกับ
ประเทศสมาชิก OIC
แทนไทย
6) ส่ งเสริ มให้สถาบันมุสลิมนิกายชี อะห์ของไทยมีบทบาทในการติดต่อปฏิสัมพันธ์และ
กระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับอิหร่ าน ตลอดจนมีบทบาทในการขยายตลาด
สิ นค้า และบริ การของไทยในอิหร่ าน การสร้างผูป้ ระกอบการและการลงทุ นของเอกชนไทยใน
อิหร่ าน
3.2.2 ด้ านเศรษฐกิจ
1) ส่ งเสริ มความร่ วมมือในเชิงหุ ้นส่ วนยุทธศาสตร์ (strategic partnership) โดยอิหร่ าน
เป็ นผู ้
เกษตร และเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสิ นค้าด้านพลังงานจากตะวันออกกลางไปตะวันออกไกล อาทิ
ใต้ และจีน
สนใจ
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2)
อิหร่ านมาไทย และส่ งเสริ มความร่ วมมือและการสร้างและใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายทาง
3)
ให้อิหร่ าน และผลักดันให้อิหร่ านถ่ายทอดความรู ้ และ
ผลประโยชน์ร่วมกันด้านการพัฒนาประเทศ
4) ส่ งเสริ มการสร้างแบรนด์สินค้าไทยและการขยายตลาดสิ นค้าอาหารฮาลาลของไทยใน
5) ส่ งเสริ มให้เอกชนอิหร่ านเข้าไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของไทย อาทิ ด้าน
รรู ปอาหาร เป็ นต้น
3.2.3 ด้ านสั งคม การศึกษา วัฒนธรรม
1)
กันด้านการ
พัฒนาประเทศ
2) ผลักดันให้มีการส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในอิหร่ าน
3) ร่ วมมือกับอิหร่ านในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นความร่ วมมื อด้านการ

4)
วิชาการ/
ารวางแนวทางในการส่ งเสริ มความ
สัมพันธ์ทวิภาคีไทย-อิหร่ าน และส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในอิหร่ าน
3.3 กลยุทธ์ ของไทยต่ ออิหร่ าน
3.3.1
สองฝ่ าย
ะชาคมประเทศมุสลิม และใช้ประเด็นหรื อ
ต้องการการสนับสนุนจากไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ไทยในด้านต่าง ๆ อย่างแนบเนียน

สนับสนุนต่อ
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- ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่ านกับสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปอย่าง
ใกล้ชิด
ระยะกลาง/ยาว
สร้างความคุน้ เคยและเป็ นกลไกใ
ประเด็นทวิภาคีและพหุ ภาคี
ร่ วมกัน และสนับสนุนบทบาทสร้างสรรค์ของกันและกันในเวทีระหว่าง
ประเทศ
- ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการเป็ นสังคมเปิ ดกว้างแบบ
การยอมรับอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายอิหร่ านและประชาคมมุสลิมระหว่างประเทศ และยอมรับแนว
ทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเคารพในอํานาจ
อธิ ปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย
3.3.2 ด้ านเศรษฐกิจ
- การค้ า
-

ลักษณ์และ

สวยงาม โดยการประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสิ นค้าใหญ่ ๆ หรื องานแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
ของ
โสตทัศนูปกรณ์
หรื อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย
การขยายความสัมพันธ์และสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจการค้าทุก
-ส่ งออก
สิ นค้าเกษต
าไทยในอิหร่ าน สิ นค้าอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล โดยเน้นการติดต่อกับหอการค้าในส่ วนกลางและภูมิภาคของอิหร่ าน การให้อิหร่ านมี
ส่ งเสริ มการพัฒนา logistics
การขนส่ งสิ นค้าผ่านอิหร่ านเข้าประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
- ทําการศึกษากฎระเบียบและการวิจยั ข้อมูลเชิงลึกถึงกลุ่มผลประโยชน์
การตัดสิ นใจและการดําเนิ นการของรัฐบาล รว
การบริ โภคของประชาชน
ชาวอิหร่ าน
านการค้า อุตสาหกรรมและการเกษตรของ
ในการจัดจําหน่าย และลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน ลดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่
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เป็ นอุปสรรคทางการค้าของอิหร่ าน
ระยะกลาง/ยาว
- เร่ งขจัดอุปสรรคทางการค้าและข้อ
อํานวยความสะดวกทางการค้า
Road
Show ของฝ่ ายไทย
การเยือน และการพบปะของคณะผูแ้ ทนการค้าและการลงทุนระดับสู งและธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
และขยายผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทย
- ส่ งเสริ มความร่ วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารจัดการ และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ และการส่ งเสริ มธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ของไทยให้สามารถขยายตลาดในอิหร่ านได้มาก
ทางการค้าระหว่างบริ ษทั อิหร่ านกับบริ ษทั SMEs ของไทย
- พัฒนาช่องทางและสร้างเครื อข่ายการจําหน่ายสิ นค้าของไทยอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะ
สิ นค้าหัตถกรรมไทย (OTOP)
- ให้มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การร่ วมกันระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ
ของไทยในต่างประเทศ โดยการบูรณาการแผนงานและงบประมานในการทูตแบบ CEOs อาทิ ด้าน
กา
สิ นค้า ก
คล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
- ส่ งเสริ มการขยายตลาดการรักษาพยาบาลในไทย โดยเน้นความสะดวกสบาย มาตรฐาน
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ทางการแพทย์ สู งของไทยแต่เสี ยค่าใช้จ่ายในราคาย่อมเยา
ระยะกลาง/ระยะยาว
ชาวอิหร่ านให้เดินทาง
โดย
การสร้างและขยายโอกาสในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวอิหร่ านได้รับรู ้และสร้างภาพลักษณ์
ด้านบวกของประเทศไทย
มีอารยธรรมและประวัติศาสตร์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มายาวนาน และมี
หลากห
และการเข้าร่ วมในกิจกรรม

ประเพณี ของอิหร่ าน
Road Show ด้านการท่
destination

เป็ นต้น
combined

และดึงดูดความสนใจของ
การ
และวัฒนธรรม
- จัดให้บุคคลในรัฐบาลระดับสู งของอิหร่ าน
สําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทยใน
อันดี
กรุ งศรี
ไทยและใช้เป็ น
โอกาสใ

- พลังงาน
- ส่ งเสริ มความร่ วมมือในโครงการพัฒนาให้ไทยเป็ นศูนย์กลางพลังงาน (hub) ในภูมิภาค

(energy security) โดยชักชวนอิหร่ านมาเป็ น
พันธมิตรร่ วมมือกับไทยในโครงการด้านพลังงานของไทยในอนาคต
-
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งงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และการขนส่ งพลังงานไป
ภูมิภาค
สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และตะวันออกไกล
3.3.3 ด้ านสั งคม การศึกษา วัฒนธรรม

เชีย

- ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจของอิหร่ านต่อสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ไทยด้วยการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ
อย่าง
ระยะกลาง/ยาว
- ร่ วมมือและสร้างเครื อข่ายกับอิหร่ านและ

(NGOs) ของไทยและ

- ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับด้านวิชาการ การถ่ายท
- ผลักดั
พ่อครัว-แม่ครัว
-

บริ ษทั ปตท. สผ. เป็ นต้น

- ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ทาง
ดําเนินงานเป็ นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิ ทธิ ผล
- ส่ งเสริ มทัศนคติของนักเรี ยนและนักศึกษาไทยในอิหร่ านในเชิงบวกให้ศึกษาและวิจยั
องการของตลาดแรงงานไทย
ไทยเป็ นบุคลากรในการติดต่อทําการค้ากับอิหร่ าน หรื อเป็ นผูป้ ระกอบการในการทําธุ รกิจ การค้า
และเป็ นช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าไทยในอิหร่ าน
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3.4

ยวกับความสั มพันธ์ ไทย-อิหร่ าน
3.4.1 สถานะความสั มพันธ์ ไทย-อิหร่ าน
เสมอ
เยือนอิหร่ านของสมเด็จพร

พ.ศ. 2547
กรุ งศรี อยุธยา
- การค้ารวมไทย-อิหร่ านในปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่า 27,458.6 ล้านบาทโดยไทยส่ งออกไป
อิหร่ าน 19,496.5 ล้านบาท และไทยนําเข้า 7,962 ล้านบาท โดยไทยได้เปรี ยบการค้า 11,534.1 ล้าน
บาท6
- อิหร่ านมีนโยบาย Look East ต้องการหาพันธมิตรทางการเมืองและการค้าในเอเชีย
ตะวันออก
อาหารและสิ นค้าเกษ
เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสิ นค้าพลังงานจากตะวันออก
เกาหลีใต้
หุ น้ ส่ วนยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ได้
3.4.2
- ปัจจัยทางสั งคมและวัฒนธรรม
ระดับ ชาวไทยและ
ชาวอิหร่ านมีทศั น
อดีต และไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน
ตามหลักศาสนาอิสลาม
ปั ญหาสถานการณ์
ภาคใต้ของไทย
หลากหลายทางวัฒนธรรมและให้รัฐบาลอิหร่ านช่วยทําความเข้า ใจกับประเทศมุสลิม
- จุดแข็งของไทยในสายตาอิหร่ าน
1.
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้สามารถ
“สถิติการส่ งออกสิ นค้าไทยไปอิหร่ าน.” (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:
http://www2.ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_country/report.asp
6
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มิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
พรมแดนติดกับไทยได้
ไทย
เพียบ
2.
วัฒนธรรมสวยง

ไทยมีกฎ

และ

ดีต่อชาวอิหร่ าน และมีขนบธรรมเนียมประเพณี
ติดี มีคุณภาพและค่าใช้จ่ายย่อมเยา

3.
Asia
Cooperation Dialogue (ACD) เป็ นสมาชิกสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก (World Trade
Organization - WTO) และเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ของ OIC และ NAM
บทบาทนําในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF),
APEC และ ASEM เป็ นต้น ประเทศไทย
จึงสามารถช่วยประสานและสนับสนุนบทบาทของอิหร่ านในเวทีระหว่างประเทศได้ดี
- จุดอ่ อนของไทยในสายตาอิหร่ าน
1.
จึงติดต่อทําการค้า
กับอิหร่ านน้อย
2. ไทยยังขาดข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมของอิหร่ าน
ความแตกต่างอยูค่ ่อนข้างมาก
3.
ครัดศาสนาอาจเห็นว่าไทยมุ่งเน้นด้านการ
ประเภท
อาจไม่ส่งเสริ มให้ครอบครัวเดินทางมา
- จุดแข็งของอิหร่ านในสายตาไทย
1. อิหร่ านเป็ นประเทศ
อันดับ 2
(OPEC) หรื อวันละ 4.4 ล้านบาร์ เรล คิด
เป็ น 5.42% ของโลก และเ
4
138.4
พันล้านบาร์ เรลหรื อ 11.18%
สํารองเป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากรัสเซี ยคือเป็ นจํานวนถึง 27.8 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรหรื อ
15.67% ของโลก7 อิหร่ า

7

“Oil and Gas in Iran – Overview.” (Online). http://www.mbendi.com/indy/oilg/as/ia/p0005.htm
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2.
อาจ

ในอนาคตก็
3. อิหร่ านเป็ นประเทศมุสลิมและเป็ นสมาชิก OIC
- จุดอ่ อนของอิหร่ านในสายตาไทย
1. อิหร่ านมีความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
UNSC และ
ให้ภาพลักษณ์ของอิหร่ านในสายตาคนไทยถูกกระทบ และนักธุ รกิจไทย

สหรัฐฯ ว่าจะกระทบต่อธุ รกิจของตน
2. อิหร่ านมีกฎระเบียบควบคุมการนําเข้าสิ นค้า และการชําระ
มีการเป
(Iranian Term) ยังไม่
เป็ นไปตามระบบสากล ในการค้าขายกับต่างประเทศ
อิหร่
ไทยอาจมอง
3. ระบบธนาคารของอิหร่ าน
ในทางปฏิบตั ิ
เงินตราได้ แม้รัฐบาลอิหร่ าน
จะพยายามเปิ ดกว้างทางธุ รกิจและการค้า แต่
ยนแปลงรัฐบาลเป็ นรัฐบาล
ระเบี
Free Zone
เงินและผลกําไรออกนอกประเทศได้โดยเสรี อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิธนาคารต่างๆ
L/C
บ
-อิหร่ านได้ลดลงประมาณ 30% ในปี พ.ศ. 2551
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4.
อาทิ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย
ลงทุนของไทย

าสนาอิสลามเป็ นอันดับต้น

4
ผลการศึกษาวิจัย
4.1 การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทย-อิหร่ านของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ งเตหะราน
จากการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานตามเอกสาร
ผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่ าน8
เปรี ยบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกลยุทธ์ของไทยต่ออิหร่ านปรากฏว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานก็ได้ดาํ เนินการใน
ทุกๆ ด้านตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ของไทยเป็
4.1.1 การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกระทรวงการต่ างประเทศในปี งบประมาณ พ.ศ. 255189
(1) มิติทางการเมือง
ทวิภาคี
รัฐมนตรีและผู้นําฝ่ ายนิติบัญญัติ และผู้นําฝ่ ายตุลาการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
1) รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. สนธิ บุญรัตกลิน)
21-22 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยได้พบหารื อกับ
Ayatollah Taskhiri
พ.ศ.
2551 2) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ตรึ งใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิ การ การศาสนา
คุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมของวุฒิสภาและคณะรวม 15 คนเยือนอิหร่ านระหว่าง
2-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และได้พบหารื อกับประธานกรรมาธิ การวัฒนธรรมของรัฐสภา
และหน่วยงานด้านศาสนาของอิหร่ าน 3) Hojatoleslam Mohammad Jafar Montazeri
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน. 2552. “ผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่ าน.”,หน้า 1-23.
9
., หน้า 1-23.
8
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หัวหน้าคณะตุลาการอิหร่ านและคณะรวม 12 คนมา
ไทยและดูงานด้านการปราบปรามการฟอกเงินและ
27
กรกฎาคม – 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 โดยความร่ วมมือระหว่างองค์การ UNODC (United Nations
Office on Drugs and Crime) กับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดและสํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย เป็ นต้น
- การพบปะหารือกับผู้นําระดับสู งของอิหร่ านอย่ าง
ในปี พ.ศ. 2551
อาทิ 1) พล.อ. ธี รเดช มีเพียร ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดินอีก 2 คนไปร่ วม
ประชุม 10th Annual Meeting of the Board of Directors of Asian Ombudsman Association
เตหะราน
18-26 เมษายน พ.ศ. 2551 2) นายจักรมณฑ์ ผาสุ กวนิช ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมและคณะร่ วมประชุม Asian Productivity Organization
50
ระหว่าง 21-23 เมษายน พ.ศ. 2551 3)
ร์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคาร SME ของไทยเข้าร่ วมการประชุม 31st Association of Development Financing Institutions
in Asia and Pacific (ADFIAP) Annual Meeting
28 เมษายน – 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 4) เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานได้นาํ นายไกรสร พรสุ ธี รองเลขาธิ การ
Asia-Pacific Telecommunity (APT) เข้าพบหารื อกับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงโทรคมนาคม
ของ
5-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 5) เอกอัครราชทูตฯ และคณะผูแ้ ทนไทย
ประกอบด้วยนายจักริ น ฉายะพงศ์ รองอธิ บดี และ
กรมองค์การระหว่างประเทศเข้า
ร่ วมการประชุม Non-Aligned Movement (NAM) Ministerial Meeting
27-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 6) นายสมาน คําประกอบและคณะนักกอรี ไทยไปร่ วมแข่งขันการ
ประกวดการอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน
29 กรกฎาคม - 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2551
7) คณะนักฟุตซอลทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรในอิหร่ านระหว่าง 5 -12
สิ งหาคม พ.ศ. 2551
สําหรับการพบหารื อกับฝ่ ายอิหร่ านโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ 1) เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมหารื อกับ Ayatollah Taskhiri เลขาธิ การองค์การสมาพันธ์
สมานฉันท์ระหว่าง
21 มกราคม พ.ศ. 2551 2) นายชัยรัตน์ ศิริวฒั น์
อุปทูต ได้หารื อกับประธานาธิ บดี Ahmadinejad ระหว่างพิธีการเฉลิมฉลองครบรอบการปฏิวตั ิ
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 3) เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารื อกับนาย Manuchehr
Mottaki รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศอิหร่ าน
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
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4)

เอกอัครราชทูตฯ ได้หารื อกับประธานาธิ บดี Ahmadinejad
6 เมษายน พ.ศ. 2551 5) เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่ วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี การ
8 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีประธานาธิ บดี
อิหร่ านเป็ นประธานจัดงาน 6) เอกอัครราชทูตฯ ร่ วม
(Norooz)
รัฐมนตรี ต่างประเทศ
อ 12 เมษายน พ.ศ. 2551 7) เอกอัครราชทูตฯ
ได้พบหารื อกับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
29 เมษายน พ.ศ. 2551
8) รัฐมนตรี ต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบโดยตลอด
ต่ อ อิหร่ านได้ ถูกต้ อง จํานวนอย่ างน้ อย 12 ฉบับ
สถานเอกอัครราชทูตฯได้จดั ทํารายงานการเมืองเชิงลึกมาโดยตลอด โดย
เอกอัครราชทูตฯ เป็ นเจ้าภาพจัดการหารื อคณะทูตประเทศสมาชิก
แห่งสหประชาชาติ และเอกอัครราชทูตประเทศ
และการพบปะหารื อกับ
อิหร่ าน อดีตเอกอัครราชทูตอิหร่ านประจําประเทศไทย เลขาธิ การสมาคมมิตรภาพไทย-อิหร่ าน และ
เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมและร่ วมประชุม Asian Ambassadors’ Luncheon เป็ น
ประจํา เป็ นต้น
- ติดตามรายงานสถานการณ์ ด้านนิวเคลียร์ ของอิหร่ านอย่ างใกล้ ชิด
เสนอแนะและจัดทําแผนรองรั
ไทย และการหารื อใน Board of Governors ของ IAEA
สถานเอกอัครราชทูตฯได้จดั ประชุมเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก Board of
Governors ของ IAEA และสมาชิก UN Security Council
เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมหารื อใน
(Asian
Ambassadors’ Luncheon)
แต่ละประเทศจะผลัดกันเป็ นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานให้กระทรวง
การต่างประเทศทราบ
ในอิหร่ าน
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่ วมกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุ งเตหะราน ตลอดจน
ภาคเอกชนไทย อาทิ บริ ษทั ปตท. สผ. และบริ ษทั
สํานักงานในอิหร่ านในการ
ประเมินผลกระทบต่อธุ รกิจของบริ ษทั ไทย/แนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ /การเตรี ยมพร้อมใน
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การอพยพคนไทยออกจากอิหร่ านกรณี ถูกโจมตีโดยสหรัฐฯ และ/
ล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ โดยนายพงศธร ทวีสิน ผูจ้ ดั การด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
บริ ษทั ปตท. สผ. ได้เดินทางไปหารื อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
บริ ษทั ปตท. สผ.
ะเมินสถานการณ์การเมืองในอิหร่ านตลอดจน
กองกําลังต่างชาติดว้ ย เป็ นต้น
พหุภาคี
- ปฏิสัมพันธ์
ใน Asia Cooperation Dialogue (ACD) (โดยเฉพาะโครงการด้ านพลังงานต่ างๆ ) และองค์ การการ
ประชุ มอิสลาม (OIC)
ในปี พ.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุ นบริ ษทั ปตท. สผ. และ
บริ ษทั ปตท.
เอกอัครราชทูตฯได้นาํ นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ CEO ของบริ ษทั ปตท. สผ. พร้อมด้วย ดร.ทองฉัตร
หงส์ลดารมย์ ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั ปตท. สผ. และนายจิตรพงษ์ กว้างสุ ขผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุ รกิจก๊าซธรรมชาติของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
หร่ านเข้าพบ
หารื อกับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
29 เมษายน พ.ศ. 2551 และ
ปตท. สผ. สํานักงานในอิหร่ าน บริ ษทั ปูนซี เมนต์
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางพลังงานของไทยต่ออิหร่ าน สําหรับในด้าน Asia Cooperation Dialogue
กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตอิหร่ านประจําประเทศไทย และ
องการขอให้
อิหร่ านสนับสนุนไทยใน
องค์การการประชุมอิสลาม (OIC) เอกอัครราชทูต
ของอิหร่ าน
- ประสานร่ วมมือกันระหว่ าง ASEAN และ ECO/IOR-ARC
ในปี พ.ศ. 2551
เข้าร่ วมการ
ประชุม IOR-ARC (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation) Ministerial Meeting
2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 สําหรับ Economic Cooperation Organization (ECO)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ไม่มีการประชุม
แต่ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประชุม
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สําหรับในส่ วนของ ASEAN
เอก
สมาชิก ASEAN ก็เข้าร่ วมการ
ประชุม Asian Ambassadors’ Luncheon
สถานการณ์การเมืองภายในอิหร่ านและสถานการณ์ ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ASEAN ได้ร่วมกันจัดงานแข่งกีฬาหลายประเภ
หมู่นกั การทูตของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซี ยน
มีการจัดงาน ASEAN
Noodles Festival
1
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานด้วย
- ประสานและขยายความร่ วมมือด้ านการสมัคร
ร่ วมกันในองค์ การระหว่ างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตฯ
เสี ยงสนับสนุนจากอิห
มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การให้
ความสนับสนุนอิหร่ านในเวทีต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ

ระหว่างประเทศ ฝ่ ายไทยก็อาจให้การสนับสนุนอิหร่ านได้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้
ความเห็นประกอบ หากได้รับการสอบถามจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอมา
- ประสานความร่ วมมือภายใต้ กรอบ Asian Parliament Assembly (APA)
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ
APA มาโดยตลอด และเอกอัครราชทูตฯ ได้พบและแนะนํา
ตัวกับเลขาธิ การ APA
28 เมษายน พ.ศ. 2551
(2) มิติด้านเศรษฐกิจ
(2.1) เศรษฐกิจและการลงทุน
-ห
อั
ต่ ออิหร่ าน
เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปพบปะหารื อกับประเทศ
Asian Ambassadors’ Luncheon
ารื อ
ประเทศ
UNSC และสหรัฐฯ ได้ประการ
สถานเอกอัครราชทูตของประเทศ
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารื อกับ
บริ ษทั ปตท. สผ. และบริ ษทั
ปรากฏว่ารัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศยังไม่อาจผลักดันนโยบายและ
แนวทางระดั
เป็ นผลสําเร็ จดังเช่น
ดําเนินการไปแล้ว
- การจัดงาน Thailand Exhibition 2008/2009 โดยสํ านักงานการค้ าต่ างประเทศ
ณ กรุ งเตหะราน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนสํานักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.)
ณ กรุ งเตหะรานในการจัดนิ ทรรศการแสดงสิ นค้าไทยในอิหร่ านโดยพยายามจะจัดให้เป็ นการ
3 ปี แล้ว โดยในปี พ.ศ. 2551
เดือน
สิ งหาคม และมีบริ ษทั สิ นค้าไทยจํานวน 33 บริ ษทั นําสิ นค้าไทยมาร่ วมแสดงในงาน
อุตสาหกรรม อาหารกระป๋ อง ศิลปหัตถกรรมไทย ข้าวไทย ปลาทูน่ากระป๋ อง เฟอร์ นิเจอร์ ฯลฯ
และมีผเู ้ ข้าชมงานกว่า 60,000
งานดังกล่าว
ปะ
กับผูน้ าํ เข้าชาวอิหร่ าน การแสวงหาตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าไ
ผลักดันกับสํานักงานการค้าต่างประเทศฯ
ปี พ.ศ. 2552
12
มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีความวุน่ วายทางการเมือง
ประธานาธิ บดี Mahmoud Ahmadinejad
เป็ นประธานาธิ บดีอีก 1 สมัยและการ
ประท้วงได้ลุกลามไปสู่ ความรุ นแรง ทําให้สาํ นักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุ งเตหะรานได้ยกเลิก
การจัดงาน Thailand Exhibition 2009
พ.ศ. 2552
จากการ
อิหร่ านมีระเบียบกฎ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานจึงได้
ให้การสนับสนุนสํานักงานการค้า -ต่างประเทศฯ ในการจัด
งานฯ ออกจากโกดังสิ นค้า
ของอิหร่ าน
สํารองจ่ายเงินงบประมาณในการจัดงานฯ ไปให้สาํ นักงานการค้าต่างประเทศฯ
ธนาคารไทยไม่รับโอนเงินไปให้ธนาคารในอิหร่ านจากสาเหตุอิหร่ านถูกค
สหรัฐอเมริ กา ทําให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องสํารองจ่ายเงินให้สาํ นักงานการค้าต่างประเทศฯ
ไปก่อน และกระทรวงพาณิ ชย์ได้นาํ เงินชดใช้คืนกระทรวงการต่างประเทศในภายหลัง
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8

- ติดตามความคืบหน้ าของผลการประชุ ม JC

สถานเอกอัครราชทูตฯ
อิหร่ าน
8 มาโดยตลอด แต่
เดือน ปี ในการจัดประชุม JC
8

7 และการจัดการประชุ ม JC
JC ไทยความคืบหน้าในการหา
ของ

ด้วย
- ส่ งเสริมความร่ วมมือด้ าน energy security
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั ปตท. สผ. และ
บริ ษทั ปตท.
างต้นมาโดยตลอด
- จัดทําความตกลงส่ งเสริมและคุ้มครองการลงทุน การขจัดภาษีซ้อน ความร่ วมมือ
ด้ านการเกษตร Preferential Trade Agreement ให้ แล้ วเสร็จ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจ
ระหว่าง ประเทศและกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
มาโดยตลอด
แต่ยงั ไม่มีความคืบหน้ามากนัก โดยเฉพาะความตกลงภาษีซอ้ นและความตกลงส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
นัดประชุมกัน

190 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในการ

- การใช้ สภาธุรกิจไทย-อิหร่ านให้ เป็ นประโยชน์ สูงสุ ด
ขยายการค้ าและการลงทุน
สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศน่าจะหารื อกับฝ่ ายอิหร่ าน
ในระหว่างการประชุม JC
8
หร่ านยังไม่พร้อมและยังไม่อาจหาตัวประธานสภาธุ รกิจอิหร่ าน-ไทยได้ แม้วา่
สถาน-เอกอัครราชทูตฯ และสํานักงานการค้าต่างประเทศฯ จะได้พยายามเร่ งรัดสภาหอการค้า
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
-อิหร่
ภายใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอยูแ่ ล้ว หากสามารถจัดประชุม JC
8
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ภาธุ รกิจอิหร่ านก็ได้เคยหารื อกับ
ประธานสภาหอการค้าฯ ของอิหร่ านไว้ดว้ ยแล้ว
- หาทางให้ บริษัทไทยได้ เข้ าไปลงทุนหรือร่ วมทุนในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ได้พบหารื อกับองค์กรส่ งเสริ มการ
สายการบิน
กับฝ่ ายอิหร่
ไทยไป
อิหร่ านยังไม่มีกฎหมายด้านสปา/นวดแผนไทย จึงต้องมีการผลักดันกับภาคเอกชนอิหร่ านอย่าง
ต่
ฎหมายรองรับ สําหรับการลงทุนในด้านการก่อสร้างโรงแรมใน
-ออกอิหร่ านเกือบจะทําไม่ได้เลย
ประกอบกับ
าน
นวดแผนไทยในอิหร่ าน 1
9 คนและมีโครงการจะขยายธุ รกิจในอิหร่ านอีกหลายแห่งโดยบริ ษทั ดังกล่าวได้พยายามดําเนินการ

- ใช้ ASEAN-Tehran Committee
ได้ใช้ช่องทางผ่าน Asian Ambassadors’ Luncheon
กรอบกว้างกว่ากลุ่ม ASEAN
สถานเอกอัครราชทูตฯ เพียง 6 ประเทศ แต่สถานเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียในอิหร่ านมี 15 ประเทศ
ตะวันออกกลาง
วกับสถานการณ์การเมืองของอิหร่ านและการเมืองระหว่างประเทศ/
เป็ นต้น
(3) มิติทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
(3.1)
- จัดทําโรด
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่ วมกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุ งเตหะรานจัด
งาน
สภาและจังหวัดกุมระหว่าง 7-9
กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ระหว่าง 5-7 กันยายน
พ.ศ. 2551 โดยได้หารื อกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประธานสภาหอการค้า อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
ของจังหวัด สมาชิกสภา
การท่อง

ในไทยโดยนําแผ่นพับและวีดีทศั น์ดา้ น

ของไทยไปแจก
แสวงหาลู่ทางการขยาย
มีการเผยแพร่ ข่าวการเยือน

การค้าของ
ของคณะทีมประเทศไทยของ สถานเอกอัครราชทูตฯ
หนังสื อพิมพ์ดว้ ย โดยจะเห็นได้วา่ โครงการดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็ น การดําเนินงาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน พยายามจะหาเวลาและเสนอของบประมาณโครงการในแต่
านเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะหารื อกับนักธุ รกิจในจังหวัด
ใหญ่ๆ ของอิหร่ าน
ลู่ทางก
ของไทย
ข้อคิดเห็นกับนักธุ รกิจอิหร่ านและ
การณ์ทางการเมืองในประเทศไทย และยังสํารวจลู่ทางการค้าและ
การลงทุนในอิหร่ านด้วย โดยเห็นว่าความร่ วมมือระหว่างสภาหอการค้า อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
ในจังหวัดต่างๆ ของอิหร่ านกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุ งเตหะราน จะทําให้บริ ษทั ผู ้
ละอํานวยความสะดวกให้นกั ธุ รกิจชาวอิหร่ านในจังหวัดต่างๆ
ได้ติดต่อโดยตรงกับสํานักงาน การค้าต่างประเทศฯ

จังหวัดของอิหร่ านด้วยดีมาโดยตลอด
สําหรับในปี พ.ศ. 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จดั งานโร้ดโชว์ทีมประเทศไทย
Kish
พ.ศ. 2552 โดยอัครราชทูตฝ่ ายพาณิ ชย์
1 ด้านการท่
ประกอบการนวด
9 คนโดยมีแผนจะเปิ ดกิจการนวดแผนไทย
ขนาดใหญ่ในกรุ งเตหะรานโดยจะจ้างพนักงานนวดแผนไทยอีกกว่า 30
ในปี พ.ศ.
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2552
ยังมีแผนจ
ณ เกาะ Qeshm เขตท่าเรื อ Chabahar เมือง Tabriz และเมือง Kerman
การเมืองของไทยยัง
ทย-อิหร่ าน
ได้เป็ นอย่างดี โดยอาจกล่าวได้วา่ ทีมประเทศไทยในอิหร่ านมีความแข็งแกร่ งและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดตามยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ของไทยต่ออิหร่ านได้ดีอยูแ่ ล้ว
ศไทยในปี พ.ศ. 2550 มีจาํ นวน 57,538 คน
และในปี พ.ศ. 2551
ประเทศไทยกว่า 87,250
ยวชาวอิหร่ านในไทยมีการเติบโตปี ละ 30-50% มาโดยตลอด และ
ปั จจุบนั มีสายการบินอิหร่ านเปิ ดบินตรงมาประเทศไทย 2 สายการบินได้แก่ Mahan Air และ Iran Air
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2552 จะมี
100,000 คนด้วย
- ร่ วมกับสํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศจัดทํากิจกรรมส่ งเสริมอาหาร
Iran Food and Hospitality
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุ ง
Iran Food and Hospitality 2008
25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
3 โดยมีการนําอาหารไทย ขนมไทยผลไม้ไทยไปออกร้านและให้ชาวอิหร่ านชิม
ฟรี มีการฉายวิ
30,000 คน
งานดังกล่าวถือเป็ น showcase สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่ วมกันจัดงานกับสํานักงานการค้า
ต่างประเทศฯ ทุกปี ดังเช่นงาน Road Show
ได้พยายามของบประมาณ
สําหรับการจัดงาน Iran Food and Hospitality 2009
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เช่นกัน มีชาวอิหร่ านเข้าร่ วมงานกว่า 54,000 คน มีบริ ษทั อาหารไทยเข้า
ร่ วมงานจํานวน 15 บริ ษทั ด้วย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Noodles
Festival
1
พ.ศ. 2551 อันเป็ นส่ วน
โครงการ Food and Hospitality ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
–
อมวลชนอิหร่ านมาเยือนประเทศไทยตามโครงการ Familiarization
Trip to Thailand 2008
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การส
ไทย งปกติจะจัดโดยกรมสารนิเทศในช่วงเดือนสิ งหาคม – กันยายนของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2551
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Iran News เข้าร่ วมโครงการ มีการ
ฉบับดังกล่าว

เขียนข่าว
ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและขจัดข้
สถาน-เอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยคัดสรรนักหนังสื อพิมพ์/
การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ทุกประการ
(ททท.) ณ เมือง
กําหนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552

ในอดีตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานได้ดาํ เนินการฝ่ ายเดียวในการ
Mahan Air ของอิ
ไทย อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ
โดย
ปี พ.ศ. 2551
(ททท.) ณ เมืองดูไบ
ณ กรุ งเตหะรานได้พบหารื อกับผูบ้ ริ หารสายการบิน Mahan Air
ยวประเทศไทย และเอกอัครราชทูตฯ
/
ขอ
ในประเทศไท
สํานักงาน
พบหารื อกับ
ผูบ้ ริ หารสายการบิน Iran Air
มาประเทศไทยของสายการบิน Iran Air
พ.ศ. 2551 ด้วย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ทาํ การส่ งเสริ มการ
Iran Food and Hospitality และงาน Thailand Exhibition ทุกปี
งาน
ASEAN Noodles Festival 2008 ด้วย
ประเทศไทย
กรุ งเ
ไทยฯ ได้พบห

Thailand Exhibition 2008
8-14 สิ งหาคม พ.ศ. 2551
ของอิหร่ าน สายการบินอิหร่ านแอร์ มาฮันแอร์ และ

เมืองดูไบสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ ในกา
ทําให้ในเวลาต่อมา

ณ
อิหร่ านได้อย่างเหมาะสม
ฯ ได้ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมสัมม
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อิหร่ านประมาณ 50
Hooman Tour
23 ธันวาคม พ.ศ.
2551
ฯ กับสายการบิน Mahan
Air ในการจัดการสัมมนาและ
ของ
Laleh กรุ งเตหะราน
17 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีการพบปะหารื อกับผูแ้ ทน
ของอิหร่ าน
ประมาณ 250
ได้ดาํ เนิ นการในด้านการส่ งเสริ มการ
-ใช้ เว็บไซต์
link กับ เว็บไซต์ ของ
และเอกชน
ภาษาฟาร์ ซีของอิหร่ านในเว็บไซต์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรับปรุ ง website ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้
link
ารดําเนินตามแบบ Business Information Center การ update
ข้อมูลกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ
อย่าง
ดําเนินการตามเวลา โอกาสและทรัพยากรบุคคลของสถานเอกอัครราชทูตฯ
เว็บไซต์ ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และเว็บไซต์
ในโอกาสต่ างๆ เสมอๆ
สถานเอกอัครราชทูตฯ
สถานเอกอัครราชทูตฯ

งกล่าวมาโดยตลอด และได้ส่งข้อมูล
update เว็บไซต์

link

กกันดีในอิหร่ าน และคนอิหร่ านนิยม
ในประเทศไทยมากโดยมีอตั ราการเติบโตกว่า 30-50% ทุกปี ทําให้การออกวีซ่า
เป็ นภาระของสถานเอกอัครราชทูตฯ
เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์นกั ข่าวอิหร่ าน
อิหร่ าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั งานวันสงกรานต์
ง
เอกอัครราชทูต
พ.ศ. 2551 ด้วย
(3.2) การส่ งเสริมวัฒนธรรม
สิ นค้ าหัตถกรรมไทย (OTOP)
- การเข้ าร่ วมงานการกุศลของภริ ยาคณะทูตประเทศเอเชี ย
OTOP
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อิหร่ าน

เอกอัครราชทูตฯ
เว้นมากว่า 5
13 เมษายน
พ.ศ. 2551
และประเพณี ไทยให้รู้จกั แพร่ หลายในอิหร่ าน โดยเชิ ญ
มาประจําการในประเทศไทยและ
นักธุ รกิจชาว
า 90
OTOP การจับฉลากรางวัล
ศิลปหัตถกรรมไทย มีการแสดงแกะสลักผลไม้แบบไทย และการแจกแผ่นพับราย
ใ
ทศไทยได้เป็ นอย่างดี
งาน Bazaar
2 พฤษภาคม พ.ศ.
2551
ได้ไปออกบูท้ ร้านอาหารไทย 2 โต๊ะ โดยร้าน Thai Orchid
ร้านอาหารไทยแห่งเดียวในอิหร่ านได้ร่วมออกร้านด้วย และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีสินค้า OTOP
และสิ นค้าไทยไปจัดแสดงและขาย 1
ผูส้ นใจตลอดงานด้วย
- การจัดงานส่ งเสริมวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
นอกจาก
เครื อข่ายพัน
ASEAN Noodles Festival
1 ใน
อิ
พ.ศ. 2551
/
ของประเทศอาเซี ยนโดยเฉพาะมีการจัดแสดงอาหารไทย ขนมไทยให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานกว่า
300 คนได้รับประทานด้วย
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ทูตานุทูต นักธุ รกิจชา
อิหร่ านด้วยโดยมีแขกรับเชิญเข้าร่ วมงานประมาณ 100 คน
(3.3) ความร่ วมมือด้ านการศึกษาและวิชาการ
- สํ านักงานความร่ วมมือ
ระหว่ างประเทศ (สพร.) สนับสนุนทุน
ญให้ แก่ ชาวอิหร่
สถานเอกอัครราชทูตฯ
(16 ทุน)
ในปี พ.ศ. 2551 สพร. ได้จดั ทุนฝึ กอบรมให้ชาวอิหร่ านจํานวนมากในหลายๆ ด้าน
มีชาวอิหร่ านได้รับทุนฝึ กอบรมในประเทศไทยหลายหลักสู ตรมากโดยในปี พ.ศ. 2551 มีจาํ นวน
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มากกว่า 16
นฝึ กอบรมดังกล่าวเป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐบาลประชาชน และประชาชน-ประชาชน และเป็ นการสร้างเสริ ม
ระยะยาว ยังเป็ นการสร้างเครื อข่ายมิตรของประเทศไทย
ในวงการต่างๆ ทางวิชาการ การ
อนโยบายและยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ของไทยต่อ
อิหร่ าน
สถานเอกอัครราชทูตฯ
สอบ
นานาชาติในระดับปริ ญญาตรี /โท/
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ
มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology (AIT) และ Asian University ในไทยไปร่ วมออกบูท้
ส่ งเสริ มการศึกษาหลักสู ตรนานาชาติในไทยในงาน Thailand Exhibition ระหว่าง 8-14
สิ งหาคม พ.ศ. 2551
อิหร่ านมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลักสู ตร
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
(3.4) การให้ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายด้ านสารนิเทศ
- จัดทํารายงานสารนิเทศและการท่ องเ

ประเทศไทยให้กระทรวงการต่างประเทศ
เมษายน พ.ศ. 2551 เอกอัครราชทูตฯ ได้
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Fars News Agency
ไทย-

400 ปี
ความสัมพันธ์
ญหาโครงการ
นิวเคลียร์ ของอิหร่ าน
จะเป็ นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การให้สัมภาษณ์กบั นิตยสารด้านการท่อ
2 ฉบับคือหนังสื อพิมพ์ Iran News และ Tehran
Times ด้วย
ชทูตฯ ได้ส่งรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศรับทราบตลอดมา
(4) มิติด้านการกงสุ ล
(4.1) งานด้ านการกงสุ ล
(4.1.1) งานหนังสื อเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์ งานทะเบียนครอบครัว งาน
นิติกรณ์ และงานตรวจลงตรา
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- ปรับปรุ งการอํานวยความสะดวกผู้มารับบริการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียน
ครอบครัวและ นิติกรณ์ เอกสารให้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บริ หารจัดการงานด้านกงสุ ลให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
นิติกรณ์ อย่างไรก็ตาม การทําหนังสื อเดินทางในระบบ on-line กับกระทรวงการต่างประเทศมักจะ
ตในอิหร่ านมักจะไม่ดี ล่าช้า
และสัญญาณติดขัดเป็ นประจํา
ในส่ วนของงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีการตรวจลงตราวีซ่าให้
นเอกอัครราชทูตฯ วันละ 300-500
อัตรา ปี ละ 30-50%
ลงตราวันละ 1,500 – 1,800
-สิ งหาคมของทุกปี
โดยอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตฯ มีขา้ ราชการอยูเ่ พียง 5 คน
(4.1.2) การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ คนไทยในอิหร่ าน
- ปรับปรุ งแผนอพยพให้ มีความทันสมัยเข้ ากับสถานการณ์ ปัจจุบันและจัดประชุ ม
แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดภัยพิบัติและภัยสงครามในอิหร่
และ
ซักซ้ อมแผนอพยพอย่ างน้ อยปี ละ 1
สถานเอกอัครราชทูตฯ
ในอิหร่ าน
กับผูแ้ ทนบริ ษทั ปตท. สผ. 2
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และได้แนะนําให้
บริ ษทั ปตท. สผ. ปรับปรุ งแผนให้สอดคล้องกับของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยบริ ษทั ปตท. สผ.
บการอพยพคนไทย จุดแวะพัก ฯลฯ
ประชุมหารื อระหว่างบริ ษทั ปตท. สผ. กับสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างไม่เป็ นทางการมาโดยตลอด
/สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนีย ณ กรุ งเตหะราน
ณ กรุ ง
เตหะราน สุ ด และกับเอกอัครราชทูต/สถานเอกอัครราชทูต
สําคัญในการอพยพคนไทยไปเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
-
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Arak

องเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของอิหร่ านและสถานเอกอัครราชทูตฯ
/เมืองดังกล่าวจะถูกโจมตีจากอิสราเอลและ/หรื อสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงแรงงานของไทยก็เห็
รัฐบาลไทยไม่ควรจัดส่ งแรงงาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ

ปฏิบัติงาน

นแรงงานไทย

- ประสานนายจ้ าง ตัวแทนและแรงงานไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ
อาซาลูเยห์ได้กลับประเทศไทยเกือบหมดแล้ว
- ให้ ความช่ วยเหลือและคุ้มครองสิ ทธิและผลประโยชน์ ของคนไทยและแรงงาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ
อาซาลูเยห์ได้กลับประเทศไทยเกือบหมดแล้ว
นอกราชอาณาจักร
สถานเอ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
เดือนมกราคม พ.ศ. 2551
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนอกราชอาณาจักรมีผมู ้ าใช้สิทธิ 127 คน คิดเป็ น 78.4%
สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรมีผมู ้ าใช้สิทธิ 69 คนคิดเป็ น 47.92%
(4.1.3)
สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งเตหะราน และสมา
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และการ
2551
สมาชิ กวุฒิสภา

เดือนมกราคม พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2551

เดือนมกราคม
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พ.ศ. 2551
สมาชิกวุฒิสภานอก
ราชอาณาจักรในอิหร่ านมีผมู ้ าใช้สิทธิ 69 คนคิดเป็ น 47.92%
เมือง
อาซาลูเยห์ได้หมดสัญญาการทํางานและเดินทางกลับประเทศไทยจนเกือบหมด
(4.1.4) การส่ งเสริมความสามัคคีและความรักชาติรักแผ่ นดินของชุ มชนไทยใน
อิหร่ าน
- ส่ งเสริมและสนับสนุนงานและกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่ าน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุ นกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาไทยใน
อิหร่ าน
55 คนมาโดยตลอด และจัดงบประมาณสนับสนุนเป็ นระยะๆ
- สนับสนุนการให้ ความช่ วยเหลือด้ านการเงินแก่ สมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่ าน
ใน
ปี พ.ศ. 2550
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการเช่า
ของสมาคม นักศึกษา
จํานวน 200,000 บาท ในปี พ.ศ. 2551 โดย
เอกอัครราชทูต
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551 โดยบริ ษทั
ปตท. สผ. ได้ตอบรับคําขอของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการมอบทุนสนับสนุ นให้สมาคม
นักศึกษาไทยในอิหร่ านอีกกว่า 200,000 บาท
ได้โดยนักศึกษาไทยในอิหร่ าน
มุสลิมไทยส่ วนใหญ่
มีฐานะยากจน
- การแนะแนวการประกอบอาชี พภายหลังสํ าเร็จการศึกษาให้ กบั นักศึกษาอย่ าง

นักศึกษาไปทํางานกับ

จากอิหร่ าน สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้แนะนําให้
-อิหร่ านมาโดยตลอด โดยเฉพาะสายการบิน

(5) มิติด้านการบริ หารจัดการ
(5.1)

ฯ ให้ มีความทันสมัยใช้

สถานเอกอัครราชทูตฯ
(สําหรับทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ
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เอกอัครราชทูตฯ
ไมโครเวฟ
โดยใช้งบค่าใช้จ่ายจากงานกงสุ ล 10%
หมด และยังมีการของบประมาณซ่อมแซมระบบ
จาก
กระทรวงการต่างประเทศแล้วและได้ดาํ เนิน
จัดจ้าง กับได้เสนอของบประมาณซ่อมแซม
ระบบ heater และระบบตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ
หมดแล้ว
ทันสมัย
สถานเอกอัครราชทูตฯ
9
ชุดจากงบค่าใช้จ่ายด้านกงสุ ล 10%
- ทําการปรับปรุ งซ่ อมแซมรอยร้ าวบนผนังและโครงสร้ างของทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ
ปี พ.ศ. 2517 แม้จะมีการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมมาบ้าง แต่ก็ตอ้ งการการซ่อมแซม/ปรับปรุ งอย่างต่
ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้
มีการซ่อมแซมอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้ดาํ เนิ นการทาสี ทาํ เนียบเอกอัครราชทูตฯ แล้ว
- ของบประมาณจั
Volvo
นาน
กว่ า 11 ปี และอยู่ในสภาพไม่ ปลอดภัยต่ อการใช้ งาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จ ั
mini-van Toyota Previa แทนรถยนต์ Volvo
และได้รับมอบรถยนต์ดงั กล่าวไว้ใช้งานแล้ว
(5.2) ประชุ มคณะกรรมการบริ หารสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการทํางานทีม
ประเทศไทย
- ประชุ มคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยอย่ าง
น้ อยกว่ า 8
งบประมาณ พ.ศ. 2551
ตามแผนงานปี พ.ศ. 2551 อย่ างบูรณาการและร่ วมกันจัดทําแผนงานในการปฏิบัติราชการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ อไป
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จดั พบปะหารื อกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุ ง
เตหะราน/ ผูแ้ ทนบริ ษทั ปตท. สผ. และบริ ษทั ปู
ปี พ.ศ. 2551
/ UNSC และสหรัฐฯ ต่ออิหร่ านและงานด้าน
-
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ต่างประเทศทราบตลอดมา
(5.3) การสร้ างฐานข้ อมูล (Website) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
-อิหร่ าน
- พัฒนาปรับปรุ งหน้ าเว็บไซต์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ มีความสวยงาม
(update)
การ
ดําเนินการของไทยต่ อเหตุการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทยในเชิ งสมานฉันท์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดาํ เนินการ
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานได้ปฏิบตั ิงานตรงตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
หลักเกณ
.ศ. 2546
6
1 ระบุวา่ การ
1) เกิดประโยชน์
สุ ขของประชาชน 2)
3) มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4)
5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วน
ราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ 7)
ได้เป็ นอย่างดี
เ
กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ได้พร้อมมูล ดังจะเห็นได้วา่ สถาน-

การระงับการทําธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารไทยต่ออิหร่ านเสมอมา สําหรับด้านการเมือง
ระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ติดตามและรายงานสถานการณ์ทางการเมืองระหว่าง

ไทย/นักเรี ยนไทยในอิหร่ าน สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็สามารถสานความสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดี มี
30-50% ทุกปี และยังมีการปรับปรุ งซ่ อมแซมดูแลอาคาร
สํานักงาน ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ การจัดหาครุ ภณั ฑ์
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- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานได้ปฏิบตั ิงานตามกรอบยุทธศาสตร์ การดําเนิน
ดําเนินความสัมพันธ์ของไทย-อิหร่ านได้เป็ นอย่างดี ดังจะเห็นว่าการดําเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ดา้ น
การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การส่ งเ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ ของไทยต่ออิหร่ านอย่างแท้จริ งตามข้อ 3.1 – 3.4

3 อยูแ่ ล้ว

4.2 ประเด็นปั ญหา
4.2.1 ระบบการบริ หารบุคคล
1.

และทํางานในลักษณะประจํา ทําให้ข
2.

5

ะปริ มาณงานมากแต่กรอบอัตรากําลังมี
.ศ. 2522 ไทยได้ให้
ราชทูตฯ ลง โดยกระทรวงการต่างประเทศ

บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานจึงเป็ นข้อจํากัดในการทํางานของข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยปริ ยาย
3. ในด้านการบริ หารบุคลากร เดิม
นักการทูตระดับ 3-6 (นายเวร-เลขานุการเอก)
ในอิหร่ าน 2
3 ปี (ระบบ
2+3 ปี )
นสุ ดลงในกลางปี พ.ศ. 2553
ข้าราชการระดับ 3-6 ประจําการในอิหร่ าน 3 ปี และขอกลับมาประจําการในประเทศไทยหรื อขอต่อ
ระยะเวลาการประจําการในอิหร่ านได้อีก 1 ปี (ระบบ 3+1 ปี )
ต่างประเทศมิได้ให้สิทธิ ประโยชน์จูงใจกับข้าราชการระดับ 3-6
-

50
2+3
ภาพไป
สําหรับระบบการโยกย้ายข้าราชการระดับเอกอัครราชทูตและ

กระทรวงการต่างประเทศน่าจะชดเชยและจูงใจการไปประจําการในอิหร่ านด้วยการโยกย้ายให้

สนั
4. จากปั ญหาในข้อ 3
ปรึ กษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มิได้เป็ น Head of Chancery
ราชทูตฯ
ษาและเลขานุการเอกคนใหม่เข้ารับตําแหน่งในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.
2551 ก็ได้ดาํ เนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามรายละเอียดในข้อ 4.1 (การดําเนิ นการตาม
ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อิหร่ านของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน)
กล่าวมาแล้ว
5. สถานเอกอัครราชทูตฯ มีขนาดเล็กมีปริ มาณงานมากจึงไม่สามารถทําการพัฒนาทักษะ
(ภาษาฟาร์ ซี)
องขาดเรี ยนทําให้การศึกษาภาษาอิหร่ านไม่
6.
ละมีขา้ ราชการประจําการน้อย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการของสถานเอกอัครราชทูตฯ Head of Chancery

51

7.
ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ไทยต่ออิหร่ านและมีความสามารถในการบริ หารและวิชาการไป
หาผูม้ ีชาํ นาญการเฉพาะด้าน (specialist)
(generalist) ในการบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ข้าราชการรับทราบนโยบายของรัฐบาลไทยและยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยต่ออิหร่ าน
สอง ตลอดจนงานสําคัญ
-เอกอัครราชทูตฯ เช่นงานกงสุ ล
4.2.2 ปัญหาด้ านงบประมาณ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะรานเป็ นสถานเอกอัครราชทูตฯ ขนาดเล็กโดยมี
1 ล้าน
บาท
500,000 บาท งบค่าวัสดุปีละ 500,000 บาท งบประมาณสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ การดําเนินการเชิ งรุ กปี ละ 400,000
งบโครงการทีมประเทศไทยในโครงการ Iran Food and Hospitality และโครงการ Road Show ก็มี
ไม่มากนักเพียงประมาณ 400,000
Flagship ตาม
ยุทธศาสตร์ ไทยต่อโลกมุสลิมในปี พ.ศ. 2552
สนับสนุนด้านการศึกษาหลักสู ตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ให้แก่นกั ศึกษามุสลิมไทย รวม 2 โครงการเป็ น
เงิน 400,000
-

เอกอัครราชทูตฯ จึงจําเป็ นจะต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดี โดยเฉพาะในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณสถานเอกอัครราชทูตฯ
กระทบ
ต่อประเทศไทย
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4.2.3 ปัญหาด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานในอิหร่ าน
านมีบทบาทในการสอดส่ องการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลของต่างประเทศในอิหร่ าน ทําให้คณะทูตานุทูตใน
อิหร่ านจะต้องแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศอิหร่ านทราบว่านักการทูตของตนจะเดินทางไป
/
ๆ ซับซ้อน การดําเนิ นงานต่างๆ ของ
สถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ต้องผ่านกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศอิหร่ านในทุกๆ ด้าน
ใช้เวลาในการติดต่อนานมากกว่าจะได้ผลลัพธ์ โดยจะต้องทวงถาม
ดําเนินงานในอิหร่ าน
4.3 แนวทางการเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เตหะราน
จากการศึกษาวิเคราะห์แบบ SWOT ทําให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของสถานเอกอัคร-

น อาทิ
บริ หารบุคลากรและงบประมาณให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเสริ มสร้างผลประโยชน์ทางด้านการค้า
และการลงทุนของไทยในอิหร่ าน เช่นการ Road Show การจัดงาน Thailand Exhibition การเข้า
ร่ วมงาน Iran Food and Hospitality
งเสริ มการ

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรเน้นดําเนินงา
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/

อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ในจังหวัดต่างๆ ของอิหร่ านต่อไป
- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องพยายามบริ หารจัดการให้เว็บไซต์ของสถานนสามารถเข้าไป update ข้อมูลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทุก
update
าธรรมเนียมการบริ หารเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สู ง และสถานเอกอัครราชทูตฯ กําลังปรับปรุ งการจัดทําระบบ Business Information Center
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องผลักดันให้สาํ เร็ จต่อไป
- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องใช้การบริ หารจัดการในด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
กับอิหร่ านทางการเมือง เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การส่ งเสริ มการ
แก้ไขภาพลักษณ์ในด้านลบของไทย การรับรองคณะเยือนต่างๆ การบริ หารสํานักงานและการ
อบเวลาใน
SWOT
เอกอัครราชทูตฯ และข้อเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของ
เ
5 ต่อไป

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
4 จะเห็นได้วา่ โดยภารกิจปกติแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามดําเนิน

(UNSC)
ความเข้มงวดทางศาสนาและด้านสิ ทธิ มนุษยชนก็ได้รับการโจมตีใ นเวทีสหประชาชาติอยูเ่ นื องๆ
2 ของโลกและมี
ประชากรถึง 71
กรมุสลิมชีอะห์มาก
เป็ นประชากร 60%
ประธานาธิ บดีซดั ดัม ฮุสเซน อิหร่ านมีความใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์และกลุ่มเฮซโบ-

ต่อต้านอิสราเอล
ประธานาธิ บดี Mahmoud Ahmadinejad ของอิหร่ านเคยประกาศจะลบประเทศอิสราเอลออกจาก
UNSC

ดําเนิ นการทูตเชิงรุ กสมัย ดร.
เสถียรไทยเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศในการนําประเทศไทยไปใกล้ชิดกับ
การเยือนระหว่างกันและการพบปะหารื อกับอิหร่ านในเวทีระหว่

55
ดร.
ดร.
JC ไทย-

.ศ. 2547
. สผ. ได้สัญญา
-

7

เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเตหะราน ก็ได้มีบทบาทในการรายงานข้อมูลเชิ
รับทราบตลอดมา ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้มีโอกาสในการสร้างเสริ ม
Mahmoud Ahmadinejad และรองประธานาธิ บดี โดยเฉพาะรองประธานาธิ บดี Mohammad Aliabadi
ประธานาธิ บดี Rahim Mashaee
พบปะหารื อกับเอกอัครราชทูตฯ/
2 ท่านมีความคุน้ เคย รู ้จกั และสนิทสนมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และประเทศ
Manuchehr Mottaki
.ศ. 2549 และได้พบหารื อกับนายกันตธี ร์ ศุภมงคล อดีต
รัฐมนตรี วา่ การกร
Mottaki ยังได้พบหารื อกับ
เอกอัครราชทูตฯ/
ณ กรุ งเตหะรานประสบความสําเร็ จด้วยดีมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม สําหรับบทบาทและภารกิจในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-

ทํา

30-50%
สนา
เมษายน พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551
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อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไข้หวัด 2009
อิหร่ าน
สําหรับบทบาทในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของไทย
Road Show
.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปพบสภาหอการค้า
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ของอิหร่ านถึง 4
กับสํานักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุ งเตหะรานโดยเข้าร่ วมงาน Iran Food and Hospitality
และงาน Thailand Exhibition ประจําปี โดยมีการนําภาคเอกชนไทยไปแสดงสิ นค้าในอิหร่ านอย่าง
exclusive
agents
มีขอ้ จํากัดด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา และโดยเฉพาะข้อจํากัดด้านสภาพของสังคมและการเมือง
ภายในอิหร่ าน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริ งแล้ว เราควรจะต้องทําความเข้าใจในสภาพความเป็ นไปใน
ชีอะห์ และฝ่ ายศาสนาอิสลามปกครองประเทศโดยเฉพาะผูน้ าํ ศาสนามีอาํ นาจสู งสุ ดเหนือ
จะต้องปฏิบตั ิตาม
แนวนโยบายของ Ayatollah Ali Khamenei
เอกอัครราชทูต/

ก็ยงั

ออิหร่ าน
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ได้ทร
อยู่

อิ

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
- กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิ ชย์ควรจะตระหนักในความสําคัญของ
ประเทศอิหร่ านในด้านเศรษฐกิจ การค้

และมีประชากรมากถึง 71 ล้านคน ไทยจึงควรใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อิหร่ าน
400 ปี
ให้การดําเนิ นงานของสถานเอกอัคร
12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แล้ว ฝ่ ายไทยน่าจะจัดให้มีการ
เยือนระหว่างกันในโอกาสแรก โดยเฉพาะรัฐมนตรี วา่ การหรื อรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของไทยอาจจะไป

ความสําคัญต่อตลาดการค้าและการลงทุนในอิหร่ านมากและประเทศในเ
มากกว่าประเทศไทย
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- กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิ ชย์ควรจะให้ความสําคัญในการคัดสรร
/สํานักงาน
สถานเอกอัครราชทูต
ทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยทางราชการไทยจะคาดหวังให้การดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็ นไปอย่างมี

ผ่านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่ านก็ไม่อาจเร่ งรัดการดําเนินการในด้านต่างๆ ได้โดยเร็ วและใน
-

30%
ปี พ.ศ. 2551

สถาน-

นเฟ้ อของอิหร่ านสู งถึงปี ละ 253-5

5.2.2 ข้ อเสนอแนะในการดําเนินการ
ในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง

มิติ
ด้านบุคลากร

แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
- การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของข้าราชการ สอท. ด้วยการสอน
งาน (Coaching)
.

59
- การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพด้วยการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
ทํางาน
ระดับสู งว่างจากภารกิจก็อาจมี
การเล่าประสบการณ์ในการทํางานและการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
- การ
.
-อิหร่ านโดย สอท. จะต้องมี

สู ง และจะช่วยให้ไทยได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการ
แก้ปัญหาการค้าจากการระงับการทําธุ รกรรมทางการเงินของธนาคารไทยต่อ
อิหร่ านต่อไป
ด้านการ
ซ่อมแซมจัดหา ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของ สอท. ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ โดยรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากข้าราชการ สอท. ดําเ
ทันสมัย
กับ กต.
งบประมาณจากงบค่าใช้จ่ายด้านการกงสุ ล 10%
สอท.
และทําเนียบ ออท. อยูเ่ สมอ
ด้านการบริ หาร - ด้าน
จัดการ
ได้เต็

กงสุ ล

. ต้องสนับสนุนด้าน
เงินค่าล่วงเวลาอย่างเหมาะสม ป้ องกันการทุจริ ตอย่างเข้มงวด ปรับปรุ งสภาพ
ให้ได้รับคํา
เพียง 4
ให้คนขับรถประจําตําแหน่งของ อทป.

. ได้

. ในอนาคตและ
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ปรับปรุ งการให้บริ การด้านวีซ่าและงานกงสุ ลต่อไป
- ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสํานักงานของ สอท. อทป. ใน
ฐานะ Head of Chancery
บริ หารสํานักงานและลูกจ้างอย่างใกล้ชิด การเสริ มสร้างความสามัคคี การทํางาน
อย่าง team work

ลูกจ้างไม่ให้ทาํ ผิดกฎระเบียบของ สอท. ด้วยการเข้มงวดด้านวินยั การตักเตือน
จะปรับปรุ งงาน สอท.
สอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ สอท.

ด้าน
งบประมาณ

ดําเนินงานของ สอท.
อง และ ออท.
- การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของทีมประเทศไทยในอิหร่ าน
ได้แก่ การดําเนินโครงการร่ วมกันระหว่าง สอท. กับ สคต. ณ กรุ งเตหะรานและ
การปรึ กษาหารื อในการทํางานกับบริ ษทั ปตท. สผ. และบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทยใน
อิหร่ านอย่างต่อเ
สอบถามแผนงานการดําเนิ นงานในอนาคต ปั ญหา/
ร่ วมมือ/ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
- การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ สอท. ในการใช้งบประมาณ
โดย สอท. จะมุ่งผลักดันการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ของไทยต่ออิหร่ าน
การเสริ มสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการส่ งเสริ มสิ นค้า
ไทยในตลาดอิหร่ าน การสนับสนุนการลงทุนของไทยในอิหร่ านและการให้
.
มงบประมาณการดําเนิ นการของ สอท. กับ กต.
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน การส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศ
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ด้านวิชาการ
และการ
ส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์
ของประเทศ
ไทยในอิหร่ าน

- การ
ติดตามสถานการณ์ทางเมืองภายในอิหร่ านและใน
เวทีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
/
การกําหนดท่าทีของ กต.
สอท.
. อาจจะต้องใช้เวที Asian Ambassadors’

ด้านการ
ส่ งเสริ ม
ของไทย

Luncheon
- การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในอิหร่ านใน
ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การส่ งเสริ มภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
จะต้องดําเนินการในลักษณะทีมประเทศไทยต่อไปโดยการหารื อและดําเนินการ
อย่างใกล้ชิดกับ สคต. ณ กรุ งเตหะราน บริ ษทั ปตท. สผ. บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย
เป็ นต้น โดยจะต้องมีการหารื อระหว่าง สอท. กับนักธุ รกิจอิหร่ านอยูเ่ สมอ โดย
อาจหารื อกับสภาหอการค้าฯ อิหร่ านในจังหวัดต่างๆ ผ่านการ Road Show และ
รค้า การลงทุนของไทยแก่ภาคเอกชน
อิหร่ านโดย สอท. และ สคต. และผ่านเว็บไซต์ของ สอท.
สคต. แบบ Business Information Center
.
โดยจะต้องมีการ update ข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
- การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ friends of Thailand ในการแก้ไขภาพลักษณ์ดา้ น
ลบของไทยในอิหร่ าน
/แก้ไขภาพลักษณ์ในด้านลบของไทยใน
นมักจะเป็ นการตีพิมพ์ข่าวตาม
. ได้แก้ไขภาพลบด้วยการส่ ง
.
friends of Thailand ใน
นด้วย
- การ
ใช้เว็บไซต์ สอท.
. ได้พยายาม update เว็บไซต์ของ สอท. อย่าง
งบประมาณในการจัด Business Information Center

.
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บริ หารจัดการข้อมูล/
โดย สอท.

หมายเหตุ สอท. คือ สถานเอกอัครราชทูต
ออท. คือ เอกอัครราชทูต
กต. คือ กระทรวงการต่างประเทศ

update ข้อมูล

ยให้มีการ

สคต. คือสํานักงานการค้าต่างประเทศ
อทป.
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ผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฎิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ 2551 ของทีมประเทศไทย อิหร่ าน
(มกราคม 2552)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. มิติการเมือง
1.1 ทวิภาคี

โครงการ/

-

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน

- ในปี 2551
1) รอง นรม. (พล.อ.สนธิ บุญอิหร่านและ
รัตกลิน) 21-22 มค. 2551 โดยได้ พบหารื อกับ Ayatollah Taskhiri เลขาธิการ
ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ และผู้นําฝ่ ายตุลาการ
นศ.
ไทยมุสลิมในอิหร่าน
. 2551
2) ศ. เกียรติคณ
ุ ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะ กมธ. การศาสนา คุณธรรม
จริ ยธรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาและคณะ 15 คนเยือนอิหร่านระหว่าง 2-12
กค. 2551 และได้ พบหารื อกับประธาน กมธ. วัฒนธรรมของรัฐสภาและหน่วยงาน
ด้ านศาสนาของอิหร่าน 3) Hojatoleslam Mohammad Jafar Montazeri
และคณะ รวม 12
อพบ
และดูงานด้ านการปราบปรามการฟอกเงิน/การต่อต้ านยาเสพติดในไทยระหว่าง
27 กค. – 2 สค. 2551 โดยความร่วมมือระหว่าง UNODC และ ปปส./ปปง. ไทย
- จัดทํา คตล. ยาเสพติด การต่อต้ านการก่อการ - คตล. ต่อต้ านยาเสพติดอยูร่ ะหว่างการพิจารณาแก้ ไขร่างของฝ่ ายไ
าย
ร้ าย
อิหร่านจะเดินทางมา
ปทท. ( ผอ. ส่วนความร่วมมือกับ
องค์การระหว่าง ปท. ปปส. ไปร่วม ปช. CICA Expert Group
1720 มค. 2551) และนายประวิทย์ ลอยแก้ ว ผู้ชว่ ยรองอัยการสูงสุดและคณะ ปปส.

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
และ ปปง. ไปร่วมหารื อกับทางการอิหร่านและ UNODC
1415 กค. 2551
workshop ใน ปทท. สําหรับ คตล. ต่อต้ านการก่อการ
ร้ ายกับอิหร่าน สอท. เห็นว่าจากสภาพทางการเมือง รปท.
คตล.
ภาพลักษณ์ไทยในสายตาของ ปท. ตต.

- พบปะหารื อกับผู้นําระดับสูงของอิหร่านอย่าง

- มีการประชุมระหว่าง ปท.
อาทิ 1) พล.อ.
ธีรเดช มีเพียร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 2 คนไปร่วม
ประชุม 10th Annual Meeting of the Board of Directors of Asian
Ombudsman Association
18-26 เมย. 2551 2) นายจักรมณฑ์
ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะร่วมประชุม Asian Productivity
Organization
50
21-23 เมย. 2551 3) นาย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ธนาคาร SME ของไทยเข้ าร่วม
ประชุม 31st Association of Development Financing Institutions in Asia and
Pacific (ADFIAP) Annual Meeting
28 เมย. – 1 พค.
2551 4) ออท. ได้ นํานายไกรสร พรสุธี รองเลขาธิการ Asia-Pacific
Telecommunity (APT) ได้ เข้ าพบหารื อกับ รมช. โทรคมนาคม
5-12

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/

-

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
กค. 2551 5) ออท. และคณะผู้แทนไทยประกอบด้ วยนายจักริ น ฉายะพงศ์
รองอธิบดีและ จนท. กรมองค์การระหว่างประเทศเข้ าร่วมประชุม Non-Aligned
Movement (NAM) Ministerial Meeting งเตหะรานระหว่าง 27-30 กค. 2551
6) นายสมาน คําประกอบและคณะนักกอรี ไทยไปร่วมแข่งขันการประกวดการอ่าน
29 กค. - 6 สค. 2551 6) คณะนักฟุตซอลทีม
ชาติไทยไปแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรในอิหร่านระหว่าง 5 -12 สค. 2551
- ออท. ได้ ร่วมหารื อกับ Ayatollah Taskhiri เลขาธิการองค์การสมาพันธ์ แห่งโลก
21 มค. 2551 และ ออท. ได้ เข้ า
พบหารื อกับนาย Manuchehr Mottaki รมว. กต. 13 กพ. 2551 และระหว่าง
ปธน. Ahmadinejad 6 เมย. 2551
และนายชัยรัตน์ ศิริวฒ
ั น์ อุปทูต ได้ หารื อกับ ปธน. Ahmadinejad ระหว่างพิธีการ
10 กพ. 2551
. ยังได้ เข้ า
ร่วมงานฉลองครบรอบ 20
8
เมย. 2551 โดยมี ปธน.อิหร่านเป็ นประธานจัดงาน
ปี ใหม่ของ
อิหร่าน (Norooz) รมว. กต.
12 เมย. 2551 และ ออท.
ได้ พบหารื อกับ รมช. ก.
29 เมย. 2551 และ รมว. กต.
คลียร์ ของอิหร่าน
เป็ น
สอท. รายงาน กต. มาโดยตลอด
สอท. ได้ จดั ทํารายงานการเมืองเชิงลึกมาโดยตลอด โดย ออท. เป็ นเจ้ าภาพจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/
ไทยสามารถกําหนดท่าทีและนโยบายต่อ
อิหร่านได้ ถกู ต้ อง จํานวนอย่างน้ อย 12 ฉบับ

- ติดตามรายงานสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์
ของอิหร่านอย่างใกล้ ชิด
อนาคต
าทีไทย
และการหารื อใน Board of Governors ของ
IAEA

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
หารื อคณะทูต ปท. สมาชิก P5 และ ออท. ปท.
การค้ ากับอิหร่าน และการพบปะหารื อ
ออท. อิหร่านประจํา ปทท. /
เลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-อิหร่าน/ การร่วม ปช. และจัด ปช. Asian
Ambassadors’ Luncheon ฯลฯ
/
กรมองค์การ รปท. ฯลฯ
- สอท. ได้ จดั ปช. ออท. ประเทศสมาชิก Board of Governors ของ IAEA และ
สมาชิก UN Security Council
Asian Ambassadors’
Luncheon สอท. ได้ รายงาน กต.
ยเฉพาะการ
ประเมิน
สหประชาชาติ และแนวทางการทําธุรกิจของไทย โดย สอท. ร่วมกับ สคต. ณ กรุง
เตหะราน ตลอดจนภาคเอกชนไทย อาทิ ปตท. สผ.
.
ในอิหร่านในการประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทไทย/แนวทางในการแก้ ไข
สถานการณ์/การเตรี ยมพร้ อมในการอพยพคนไทยออกจากอิหร่านกรณีถกู โจมตี
โดยสหรัฐฯ และ/
มเลิกโครงการนิวเคลียร์ โดย
นายพงศธร ทวีสนิ ผู้จดั การด้ านความปลอดภัยในการทํางานของ ปตท. สผ. ได้
เดินทางไปหารื อกับ สอท. 19 กพ. 2551 และมีการหารื อกับ จนท. ปตท.สผ.
ทํางานในอิหร่าน
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1.2 พหุภาคี

โครงการ/

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน

-

- สอท. ได้ ให้ การสนับสนุน ปตท. สผ. และ ปตท. ในการจัดคณะไปเยือนอิหร่านอยู่
ACD
ลังงานของไทย อาทิ ออท.ได้ นํานายอนนต์ สิริแสง(โดยเฉพาะโครงการด้ านพลังงานต่างๆ ) และ ทักษิ ณ CEO ของ ปตท. สผ. พร้ อมด้ วย ดร.ทองฉัตร หงส์ลดารมย์ ประธาน คกก.
OIC
บริ หา
บ. ปตท. สผ. และนายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ ประธาน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊ าซธรรมชาติของ บ .ปตท .จํากัด )มหาชน (
ไปเยือนอิหร่านเข้ าพบหารื อกับ รมช. ก. ปิ โตรเลียมอิหร่
29 เมย. 2551 และ
ออท. ได้ พบและเชิญ จนท. บ. ปตท.สผ./อิหร่าน บ. ปูนซีเมนต์ไทยในอิหร่าน
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางพลังงานกับอิหร่าน สําหรับในด้ าน ACD กต.
ประสานงานผ่าน สอท. อิหร่าน/ไทย
OIC

- ประสานร่วมมือกันระหว่าง ASEAN และ
ECO/IOR-ARC

.
รมว. กต. อิหร่าน
และ ปธน.
มาโดยตลอด
- ออท. และ จนท. สอท. เข้ าร่วมการประชุม IOR-ARC Ministerial Mtg. 2-4 พค.
2551 สําหรับ ECO ยังไม่มีการ ปช.
จนถึงปั จจุบนั โดยในส่วนของ ASEAN
. ได้ ขอให้ สอท.
ดําเนิน
. ปท. สมาชิก ASEAN ก็เข้ าร่วมการประชุม Asian
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โครงการ/

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
Ambassadors’ Luncheon
ออท. และ จนท.
สอท. ASEAN ได้ ร่วมกันจัดงาน
ส่งเสริมความสามัคคี
ในหมู่ ปท. สมาชิกอาเซียน มีการจัดงาน ASEAN Noodles Festival
1 ใน
อิหร่าน
. ด้ วย
- ประสานและขยายความร่วมมือด้ านการสมัคร - สอท.
ของทางการอิหร่านให้ ฝ่ายไทยสนับสนุนการ
เข้ ารับการ
องค์การระหว่างประเทศ
ปท. มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การให้ ความ
สนับสนุนอิหร่านในเวทีตา่ งๆ กต.
ปท.

- ประสานความร่วมมือภายใต้ กรอบ Asian
Parliament Assembly (APA)
2. มิติด้านเศรษฐกิจ
2.1 เศรษฐกิจ
และการลงทุน

-

ความอ่อนไหวทางการเมือง รปท. ฝ่ ายไทยก็อาจให้ การสนับสนุนอิหร่านได้ โดย
สอท. จะให้ ความเห็นประกอบ หากได้ รับการสอบถามจาก กต. เสมอมา
- สอท. ได้ ร่วมมือกับ กต.
APA มาโดยตลอด และ ออท. ได้ พบและแนะนําตัวกับเลขาธิการ APA 28
เมย. 2551
- ออท. ได้ ไปพบปะหารื อกับ ปท.
Asian Ambassadors’ Luncheon

.

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/
ต่ออิหร่าน

- ติดตามความคืบหน้ าของผลการประชุม JC
7 และการจัดการประชุม JC
8
ประเทศไทย
- ส่งเสริ มความร่วมมือด้ าน energy security
- จัดทําความตกลงส่งเสริ มและคุ้มครองการ
ลงทุน การขจัดภาษีซ้อน ความร่วมมือด้ าน
การเกษตร Preferential Trade Agreement ให้
แล้ วเสร็ จ
- ใช้ สภาธุรกิจไทย-อิหร่านให้ เป็ นประโยชน์

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
UNSC และ
สอท. ปท.
สอท. ยังได้ หารื อ
ปตท. สผ.และ บ. ปูน
อุปสรรค ปรากฏว่า รบ. ไทยและ กต. (ในระดับสูงสุด) ยังไม่
มีบทบาทนําในการผลักดันนโยบาย/
- สอท. ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและผลักดัน

ประชุม JC ไทย-อิหร่าน
8
ไม่สามารถกําหนด
วัน เดือน ปี
ได้
อุปสรรคด้ านการเงิน
การธนาคาร อั
ต่ออิหร่านด้ วย
- สอท. ได้ สนับสนุนการดําเนินงานของ ปตท. สผ. และ ปตท.
ข้ างต้ นมาโดยตลอด
- สอท. ได้ ติดตามกับกต. โดยกรมเศรษฐกิจระหว่าง ปท. และกรมเอเชียใต้ ฯ มา
โดยตลอด แต่ไม่มคี วามคืบหน้ ามากนัก โดยเฉพาะ คตล. ภาษี ซ้อนและ คตล.
ตกลงกันได้ จึงต้ องรอสองฝ่ ายนัดประชุมกันต่อไป
- สอท. เห็นว่า กต. น่าจะหารื อกับฝ่ ายอิหร่านในระหว่างการประชุม JC
รกิจอิหร่าน-

8
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โครงการ/
การค้ า การลงทุน

- เจรจาขอทําการประมงไทยในอ่าวเปอร์ เชีย

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
นักธุรกิจอิหร่านยังไม่พร้ อมและยังไม่อาจหาตัวประธานฯ ได้ แม้ วา่ สอท. และ
สคต. จะได้ พยายามเร่งรัดสภาหอการค้ าฯ ของอิหร่านมาโดยตลอด แต่
มีสภาธุรกิจไทยง ปทท. อยูแ่ ล้ ว หาก
สามารถมีการจัดประชุม JC
8
สภาธุรกิจอิหร่านออท. ก็ได้ เคยหารื อกับประธานสภาหอการค้ า
และอุตสาหกรรมของอิหร่านไว้ ด้วยแล้ ว
- อิหร่านยั
ประกอบการชาวอิหร่าน แต่โ
ของทางการอิหร่านค่อนข้ างซับซ้ อนไม่จงู ใจต่อนักลงทุน
.
ทําให้ เอกชนไทยยังไม่สนใจลงทุนใน

- หาทางให้ บริษัทไทยได้ เข้ าไปลงทุน/ร่วมทุนใน
บริ การในอิหร่าน

- ออท. และ อทป. ได้ พบหารื อกับ
สายการบินมาฮันแอร์ และอิหร่านแอร์

มาโดยตลอด

ปั จจุบนั บริ ษัทสปา
มีกฏหมายด้ านสปา/นวดแผนไทย จึงต้ องมีการผลักดันกับภาคเอกชนอิหร่านอย่าง

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/

- ใช้ ASEAN-Tehran Committee
ผลักดันความร่วมมือในกรอบใหญ่

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
เข้ า-ออกอิหร่านเกือบจะทําไม่ได้ เลย ธนาคารไทยระงับการทําธุรกรรมทางการเงิน

ออท. ได้ ใช้ ช่องทางผ่าน Asian Ambassadors’ Luncheon
กว้ างกว่ากลุม่ ASEAN
สอท. เพียง 6 ปท. แต่ สอท. ปท. Asian มี
15 ปท.
ปท.
สถานการณ์การเมืองของอิหร่าน/การเมือง รปท. /
นานาชาติตอ่ อิหร่านและผลกระทบ

3. มิติทางด้ านสังคมและ วัฒนธรรม
3.1
(เป้าหมาย
2551 ไม่น้อยกว่า 74,000 คน)

- จัดทําโรดโชว์ด้านเศรษฐกิจ การค้ า การ

เผยแพร่ประวัตกิ ารเจริ ญสัมพันธไมตรี ระหว่าง

- สอท. ร่วมกับ สคต. ณ กรุงเตหะรานจัดงานโร้ ดโชว์ด้านเศรษฐกิจ การค้ า การ
โดยการจัดสัมมนาร่วมกับหอการค้ า อุตสาหกรรมและ
. กุมระหว่าง 7-9 กค. 2551
.
ฮาเมดานและ จว. เคอร์ มนั ชาห์ ระหว่าง 5-7 กย. 2551 โดยได้ หารื อกับ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด ประธานสภาหอการค้ าและอุตสาหกรรมของจังหวัด สมาชิก
หอการค้ าฯ และนักธุรกิจ
ขยายปริมาณการค้ า
ทางการ
ไปแจก กับตอบข้ อซักถา
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โครงการ/

- ร่วมกับสํานักงานส่งเสริ มการค้ าในต่าง
ประเทศจัดทํากิจกรรมส่งเสริ มอาหาร และการ
Food and
Hospitality

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
ไทย ตลอดจนแสวงหาลูท่ างการขยายการค้ าของตลาดสินค้ าไทยในแต่ละจังหวัด
. ของ
สอท.
. ด้ วย
มา ปทท. ในปี 2550 มีจํานวน 57,538 คนและคาดว่า
ในปี 2551
ปทท. กว่า 80,000
40-50% มาโดย
ตลอด และปั จจุบนั มีสายการบินอิหร่านเปิ ดบินตรงไป ปทท. 2 สายการบินได้ แก่
Mahan Air และ Iran Air
มา ปทท.
. 2551
- สอท. ได้ ร่วมกับ สคต. ณ กรุงเตหะรานทําการออกร้ านอาหารไทย และกิจกรรม
Food and Hospitality
25-28 พค. 2551 โดยมีการนําอาหารไทย ขนมไทยผลไม้

ใน ปทท.
30,000 คน
. ยังได้ เป็ น
เจ้ าภาพจัดงาน ASEAN Noodles Festival
1
.
Food and Hospitality ของ สอท.
–
มาเยือนประเทศไทย
- สอท. จะ
ปทท.
ตามโครงการ Familiarization Trip to Thailand กรมสารนิเทศในช่วง สค. – กย. ของทุกปี
2551 ได้
2008
กค. โดยมี
. Iran News
ปทท. ในเชิงบวกลงพิมพ์ใน นสพ.
ป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์ ปทท.
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โครงการ/

- หารื อกับสํานักงาน ททท.
ยุทธ์และแผนการดําเนินงานในปี 2551-2552
เติบโตสูงอย่างเป็ นรูปธรรม

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
และขจัดข้ อข้ องใจในปั ญหา จชต.
สอท. ได้ ช่วยคัดสรรนัก นสพ./
. ปทท.
ต้ องการ
- สอท. ได้ เชิญ ผอ. สนง. ททท. ณ เมืองดูไบ
ไทย
ในงาน Thailand Exhibition 2008
8-14 สค. 2551
โดย ผอ. ททท.ฯ ได้ พบหารื

สนง. ททท.
ในตลาดดูไบได้ อย่างเหมาะสม ทําให้ ในเวลาต่อมา ททท. ได้ สง่ ผู้แทนเข้ าร่ วม
50
บ. Hooman Tour 23 ธค. 2551 และยังนําไปสูค่ วามร่วมมือระหว่าง ททท.
กับสายการบิน Mahan Air ในการจัดการสัมมนา/ปชส.
โรงแรม Laleh กรุงเตหะรานในวั 17 มค. 2552
อิหร่านประมาณ 250
-ใช้ เว็บไซด์ของ สอท. เป็ นแหล่งข่าวส่งเสริ มการ - สอท. ได้ ปรับปรุง website ของ สอท. ให้ ทนั สมัยและเป็ นมิตรกับผู้ใช้ บริ การ
links กับ เว็บไซต์ของ ททท.และ
link
สําคัญของไทย และการดําเนินตามแบบ Business Information Center การ
ฟาร์ ซีในเว็บไซด์
update ข้ อมูลกิจกรรมของ สอท.
ได้ ดําเนินการตามเวลา โอกาสและทรัพยากรบุคคลของ สอท.
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โครงการ/
-

. และ

สอท. แจ้ ง โดย ออท. ให้ สมั ภาษณ์นกั ข่าวใน
โอกาสต่างๆ

3.2
และ OTOP

- การเข้ าร่วมงานการกุศลของภริ ยาคณะทูต
ประเทศเอเชีย
วัฒนธ
OTOP
อิหร่าน

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
- สอท.
update เว็บไซต์
สอท. link
. มากโดยมีอตั ราการเติบโตกว่า 40-50%
ทุกปี ทําให้ การออกวีซา่ เป็ นภาระของ สอท.
. ได้ ให้ สมั ภาษณ์
นักข่าวอิหร่านเ
วันสงกรานต์
. ในปี 2551 ด้ วย
- ออท.
5
ออท. 13 เมย. 2551
แนะนํา ปทท. และประเพณีไทยให้ ร้ ู จกั แพร่หลายในอิหร่าน โดยเชิญ ออท. คน
สําคัญ มิตรของ ปทท.
ปทท.
90
OTOP การจับฉลากรางวัล
ศิลปหัตถกรรมไทย มีการแสดงแกะสลักผลไม้ แบบไทย และการแจกแผ่นพับ
ปทท.
ปทท. ได้ เป็ นอย่างดี
- งาน Bazaar ของภริ ยาคณะทูต ปท.
2 พค. 2551 สอท.
ได้ ไปออกบู้ทร้ านอาหารไทย 2 โต๊ ะ โดยร้ าน Thai Orchid
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3.3 ความร่วมมือด้ านการ ศึกษาและ
วิชาการ

โครงการ/

- สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(สพร.)
แล
.
(16 ทุน)

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
แห่งเดียวในอิหร่าน และ สอท. มีสนิ ค้ า OTOP และสินค้ าไทยไปจัดแสดงและขาย
1
- มีการจัดงาน ASEAN Noodles Festival
1 ในอิหร่าน
ออท. ไทย
. 2551
/
. อาเซียน
300 คนด้ วย
- ในปี 2551 สพร. ได้ จดั ทุนฝึ กอบรมให้ ชาวอิหร่านจํานวนมากในหลายๆ ด้ าน มี
ชาวอิหร่านได้ รับทุนฝึ กอบรมในปทท. หลายหลักสูตรมากโดยในปี 2551 มีจํานวน
มากกว่า 16 ทุน ทุกฝึ กอบรมดังกล่าวเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริ ม คสพ.
ระหว่างรัฐบาล-ประชาชน และประชาชน-ประชาชน และเป็ นการสร้ างเสริ ม
เครื อข่ายมิตรของ ปทท.
วิชาการ การสาธารณสุขและนโ

- ให้ บริ การข้ อมูลการศึกษาแก่ชาวอิหร่าน
สนใจ

. กับอิหร่าน

ของไทย
- สอท.
การศึกษาภาษาอังกฤษเ
ปทท.
ระดับปริ ญญาตรี /โท/
สอท. ได้ เชิญ ม. AIT และ
Asian University ในไทยไปร่วมออกบู้ทส่งเสริ มการศึกษาหลักสูตรนานาชาติใน
ไทยในงาน Thailand Exhibition ระหว่าง 8-14 สค. 2551
นศ.
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3.4 การให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้ าน
สารนิเทศ

4. มิติด้านการกงสุล
4.1 งานด้ านการกงสุล
4.1.1 งานหนังสือเดินทาง งานทะเบียน
ราษฎร์ งานทะเบียนครอบครัว งาน
นิติกรณ์ และงานตรวจลงตรา

โครงการ/

-

- ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกผู้มารับ
บริ การทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว และ
นิติกรณ์เอกสารให้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง

อาซาลูเยห์ แห่งละ 1

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
อิหร่านมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษใน ปทท.
- สอท.
นสพ. อิหร่านรายงาน
. ให้ กต. เป็ น
ระยะๆ ตามความสําคัญของข่าว
24 เมย. 2551 ออท. ได้ ให้
Fars News Agency
. ไทย400 ปี คสพ. ทางเศรษฐกิจ
การค้ า การท่อ
. ระหว่าง ปท.
. สามารถ
สอท. ส่งให้ กต. รับทราบตลอดมา

- สอท.
ผ่านมายังไม่พบข้ อบกพร่องด้ านทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัวและนิติกรณ์
อย่างไรก็ตาม การทําหนังสือเดินทางในระบบ on-line กับ กต. มักจะมีปัญหาการ
ทในอิหร่านมักจะไม่ดี
ล่าช้ าและสัญญาณติดขัดเป็ นประจํา
- สอท.
2
สส. นรจ.
ธค. 2550
. นรจ.ในเดือน มค. 2551
90 คนได้ หมด
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4.1.2 การคุ้มครองดูแลคน ไทยและ
ผลประโยชน์คนไทยในอิหร่าน

โครงการ/

- ปรับปรุงแผนอพยพให้ มีความทันสมัยเข้ ากับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และจัดประชุมแผนอพยพ
คนไทยในกรณีเกิดภัยพิบตั แิ ละภัยสงครามใน
ซักซ้ อมแผนอพยพอย่างน้ อยปี ละ 1

บริ ษัทนายจ้ าง

ความเป็ นธรรมแก่แรงงานไทย

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
สัญญาและเดินทางกลับ ปทท. เกือบหมดแล้ ว สําหรับ นศ.
สอท. โดยมิได้ นดั ห
เพียง 1 ชม.
สอท. ได้ ง่าย
- สอท.
. สผ. 2
. – กพ. 2551 และได้ แนะนําให้ ปตท. สผ. ปรับปรุงแผนให้
สอดคล้ องกันกับ สอท. โดย ปตท. สผ. ได้
กับการอพยพคนไทย จุดแวะพัก ฯลฯ โดย
มีการประชุมหารื อระหว่าง
ปตท. สผ. กับ สอท.
สอท.
ออท./สอท.
สอท.
ออท./สอท.
อพยพคนไทยไปดูไบ
- สอท.
ไม่มากนัก แต่มีกรณีบริษัทจัดส่งแร
Arak
สอท.
/เมืองดังกล่าวจะถูกโจมตีจากอิสราเอล/
ก. แรงงานของไทย
. ไทยไม่ควรจัดส่ง
- สอท.
มากนัก
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โครงการ/

- ให้ ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของคนไทย และแรงงานไทยใน

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
- สอท.
ปทท. เกือบหมดแล้ ว
- สอท.
ปทท. เกือบหมดแล้ ว

-

-

- ประสานนายจ้ าง ตัวแทนและแรงงานไทย

-

จักร
4.1.3
ราชอาณาจักร

-

-

4.1.4.การส่งเสริ มความสามัคคีและความ
รักชาติรักแผ่นดินของชุมชนไทยในอิหร่าน

น และสมาคม
.

2551

- ส่งเสริ มและสนับสนุนงานและกิจกรรมของ
สมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่าน

สส. นรจ.
. 2550
. 2551
กุมและอาซาลูเยห์
นรจ. มีผ้ มู าใช้ สทิ ธิ 127 คน คิดเป็ น 78.4%
สิทธิ 69 คนคิดเป็ น 47.92%
สส. นรจ.
ธค. 2550
. 2551
-

สว. นรจ.
. นรจ. มีผ้ มู าใช้
สว. นรจ.

สว. นรจ.
. 2551
. นรจ. ในอิหร่านมีผ้ มู าใช้ สทิ ธิ 69 คนคิด

เป็ น 47.92%
- สอท. ได้ ให้ การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่านมาโดย
ตลอดและจัดงบประมาณสนับสนุนเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะให้ นศ.
นศ.

.
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โครงการ/
- สนับสนุนให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินแก่
สมาคมนักศึกษาไทยในด้ านก
2550

- แนะแนวการประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จ

5. มิติด้านการบริหารจัดการ
5.1
องใช้ ในสถาน
เอกอัครราชทูต ให้ มีความทันสมัยใช้ งานได้ จําเป็ นกับการใช้ งาน

คอมพิ

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
- สอท. ได้ รับงบประมาณสนับสนุน
นศ. ไทย
200,000 บาทในปี 2551 โดย ออท. ได้ มอบเงินสนับสนุนให้
นศ.
. 2551 โดย บ. ปตท. สผ. ได้ ตอบรับคําขอของ สอท. ในการมอบทุน
สนับสนุนให้ สมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่านอีกกว่า 200,000
นศ. ไม่ต้องออกค่าใช้ จ่าย
นศ. มุสลิมไทยส่วนใหญ่มฐี านะยากจน
- นศ. สําเร็ จการศึกษา สอท. ก็ได้ แนะนําให้ นศ.
ทําการค้ าระหว่างไทย-อิหร่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะสายการบินและบริ ษัท

วามทันสมัยและ - สอท. ได้ ดําเนินกา
งบประมาณจาก กต. แล้ ว
ออท.
โดยใช้ งบค่าใช้ จา่ ย 10%
มีการขอ งปม.

ตอร์ ทดแทน
ให้ ทนั สมัย

ตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัติจาก กต.
- สอท.

ออท.

. ซ่อมแซมระบบ heater และระบบ
.
9 ชุดจากงบ 10%
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โครงการ/
- ทําการปรับปรุงซ่อมแซมรอยร้ าวบนผนังและ
โครงสร้ างของทําเนียบ ออท.

5.2 ประชุมคณะกรรมการบริ หาร สอท.
ในการทํางานทีมประเทศไทย

5.3 การสร้ างฐานข้ อมูล )Website) ของ
สอท.
ข้ อมูลถูกต้ อง
-อิหร่าน

รถยนต์ Volvo
11 ปี และอยู่
ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้ งาน
- ประชุมคณะกรรมการบริ หารสถาน
ไม่น้อยกว่า 8
. 2551
แ
แผนงานปี 2551 อย่างบูรณการ และร่วมกัน
จัดทําแผนงานในการปฎิบตั ิราชการในปี งปม
2552 ต่อไป
- พัฒนาปรับปรุงหน้ าเว็บไซด์ของ สอท. ให้ มี
ปั จจุบนั (update )อยูเ่ สมอโดยเฉพาะข้ อมูล
การดําเนินการของไทย
ต่อเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย
ในเชิงสมานฉันท์

การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุ งเตหะราน
- สอท. ได้ ดําเนินการทาสีทําเนียบ ออท. แล้ ว

-

mini-van Toyota Previa แทนรถยนต์ Volvo และรถยนต์ได้ มาถึง
./ทางการอิหร่านให้ เสร็ จ

เรี ยบร้ อย
- สอท. ได้ จดั พบปะหารื อกับ สคต. ณ กรุงเตหะราน/ ผู้แทน ปตท. สผ. และบริ ษัท
ปูนซีเมนต์ไทย
2551
UNSC
กต. ทราบ
ตลอดมา

- สอท.

ต่อไป
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4.2 ด้ านการค้ า

แผนการดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
2551
กรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวง
อิหร่านให้ ได้ ร้อยละ 25ในปี 2551คิดเป็ นมูลค่า 876.63ล้ าน พาณิชย์ สมาคม/ภาคเอกชน และ
ดอลลาร์ สหรัฐ
สอท .ณ กรุงเตหะราน
- ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาการ
ส่งเสริ มการส่งออก โดย
 การจัดคณะผู้แทนการค้ าอิหร่านเดินทางไปเข้ าร่วม
กิจกรรมงานแสดงสินค้ าในประเทศไทย จํานวน 13งานฯ )
เอกสารแนบ (3
 เข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าในประเทศอิหร่านจํานวน 2งาน
ฯ และการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม Solo Show Thailand Exhibition 2007 จํานวน 1 )เอกสารแนบ (4
 จัดกิจกรรม Road show ร่วมกับ สอท .
 จัดกิจกรรมสําหรับร้ านอาหารไทยในกรุงเตหะราน Thai
Kitchen to the World – Thai Select ร่วมกับร้ านอาหารไทยใน
ประเทศอิหร่าน

แสดงสินค้ าในประเทศไทยจํานวน 1

ระยะเวลาดําเนินการ

แนบ 1และ 2

งบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
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แผนการดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
2551
 ประสานงานกับ สอท.ฯ ในการรับและให้ ความสนับสนุน
การรับรองแข
ต่างประเทศกับ
ประเทศอิหร่าน
 ให้ บริ การข้ อมูลและนัดหมายเจรจาการค้ าแก่นกั ธุรกิจ
ไทยและอิหร่าน ตอบข้ อซักถาม ข้ อมูลทางโทรศัพท์ โทรสารและ
อีเมล์

เมืองหลวงและในภูมิภาค
 ติดตามภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย มาตรการและ
กฎระเบียบทางการค้ า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคูแ่ ข่งในตลาด การ
ติดตาม/แก้ ไขปั ญหาอุปสรรคทางการค้ าและปกป้องผลประโยชน์
และการจัดทําประเมินผลสถานการณ์สง่ ออก
 ศึกษาสํารวจหาแหล่งวัตถุดิบและภาคอุตสาหกรรม
ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการก่อสร้ าง และ
เพียงพอในการพิจารณาการร่วมกิจกรรม
อิหร่าน

ร่วมลงทุนในประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
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แผนการดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
2551

ได้ มาลงทุนในประเทศอิหร่าน ได้ แก่ ปตท.สผ .และ บริ ษัท
 ใช้ อิหร่านเป็ นฐานส่งออกจากไทยไปยังประเทศกลุม่
CIS ผ่าน North-South Transport Corridor (ระหว่างโอมาน
อิหร่าน อินเดีย รัสเซีย)

สอท.ฯ มอบหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

เอกสารแนบ 1
งานแสดงสินค้ าในประเทศไทยในปี งบประมาณ 2551

1. Thailand International Education Exhibition Feb 2008, Queen Sirikit National Convention Center
2. Bangkok Gems & Jewelry Fair, March 2008, Impact
3. Thailand International Furniture Fair 2008, 12 – 16 March 2008, Impact
4. Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2008, April 2008, Impact
5. Thailand Auto parts & Accessories Fair 2008, 23-27 April 2008, BITEC
6. THAIFEX – World of Food Asia, May, 2008, Impact
7. Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair,2008, BITEC
8. Thailand Logistics Fair 2008, Queen Sirikit National Convention Center
9. Bangkok Gems & Jewelry Fair, September 2008, Impact
10. Bangkok RHVAC 2005 , 14-18 September 2005, BITEC
11. Thailand Electrics and Electronics ( E&E), 2008, BITEC
12. Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2008, Impact
13. Made in Thailand 2008, December 2008, Impact

เอกสารแนบ 2
งานแสดงสินค้ าในประเทศอิหร่ านในปี งบประมาณ 2551
กิจกรรม/งานแสดงสินค้ าในประเทศอิหร่ าน
1. Iran International Auto Part Fair, 18- 22 Dec 2007, 13 companies
2. Iran Food and Hospitality, May 2008, Tehran, Iran, 10 companies
3. Thailand Exhibition, 16 – 18 June 2008, Tehran, 50 companies
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ประวัติผู้เขียน

นายชั ยรัตน์ ศิริวฒ
ั น์
การศึกษา

ตําแหน่ งปัจจุบัน

- วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต (วนศาสตร์ - เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต (รัฐศาสตร์ – ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (Financial Management)
Southeastern University, USA
กระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการรับราชการ
2530-2531
นายเวร กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
2532-2533
4 ฝ่ ายคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
2534-2537
เลขานุการตรี – เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโรม
2538-2539
6
สํานักงานปลัดกระทรวง
2540-2541
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
2542-2543
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิงตัน
2544-2550
7 กองตะวันออกกลาง
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา
พฤศจิกายน 2550 –

