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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ในการจดัทาํรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS)

ตอ้งการศึกษาและแสดงถึงสภาพการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน
ปั
จากผลการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในอิหร่านในปี พ .ศ.
2551

SWOT
แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง
เตหะรานในอนาคต

-
อคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน เป็นการดาํเนินงานไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

.ศ. 2546 หรือไม่ และได้ดาํเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การดาํเนินความสัมพนัธ์ระหว่างไทยต่ออิหร่านมากน้อยเพียงใด

หวา่ง

(Axis of Evil)
อิหร่านเป็นเสมือนประเทศมหาอาํนาจในภูมิภาคตะวนัออกกลางและเป็นผูน้าํของโลกมุสลิมนิกาย

(UNSC)
ของอิหร่านดว้ย ประกอบกบัประธานาธิบดี Mahmoud Ahmadinejad

และอิหร่านยงัมีการขยายอิทธิพลของศาสนาอิหร่านนิกายชีอะห์ใน
ภูมิภาคตะวนัออกกลางโดยให้การสนบัสนุนกลุ่มเฮซโบเลาะห์ในเลบานอน กลุ่มฮามาสใน
ปาเลสไตน์และการปกครองของ อเมริกาโค่นลม้ระบอบการ
ปกครองของอดีตประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซนของอิรักและอิหร่านยงัไดเ้ป็นมิตรกบัเวเนซุเอลาและ

พฒันาแลว้วา่มีการละเมิดสิ
อิหร่าน อิหร่านยงัเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement) สมาชิกองคก์าร



จ

การประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference – OIC)

ประเทศไดอ้ยา่งรอบดา้นและทนัท่วงที ผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยรวม
อิหร่านยงั
และก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก

-
ต่ออิหร่านของนานาชาติ

จากผลการศึกษาการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานทาํให้ทราบ
ว่าสถานเอกอคัรราชทูตฯ มีปริมาณงานในด้านต่างๆ จาํนวนมาก และมีขอ้จาํกดัในการ

5 คนและมีงบประมาณจาํกดั การทาํงาน

ครราชทูตฯ ประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณ ความสามารถในการบริหารจดัการสาํนกังานสถานเอกอคัรราชทูตฯ
และได้มีการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ อาทิ สถานเอกอคัรราชทูตฯ ควรจะพยายามดาํเนินงานใน

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในดา้นต่างๆ ใหม้ากโดยจดัลาํดบัความสาํคญั
ของงานโดยเฉพาะการเสริมสร้างผลประโยชน์ทางดา้นการคา้และการลงทุนของไทยในอิหร่าน

สถาน
เอกอคัรราชทูตฯ ควรเนน้การดาํเนินงา

เป็นตน้
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1
บทนํา

1.1 ความสําคัญของการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ
กรุงเตหะราน

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
ย ูบุชไดข้นานนาม

(Axis of Evil)
(United Nations Security Council – UNSC)

ของ

มนุษยธรรมต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอยา่งร้ายแรง และอิหร่านยงัใหก้ารสนบัสนุนกลุ่ม
เฮซโบเลาะห์ในเลบา

วา่อิหร่านพยายามเผยแพร่อิทธิพลในประเทศต่างๆ ในตะวนัออกกลางเป็น

(Shiite Crescent)
ปกครองโดยเจา้ผูค้รองนคร/
ประชากรนิกายชีอะห์เป็นชนกลุ่มนอ้ยทาํใหป้ระเทศในตะวนัออกกลางอาทิ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต
บาห์เรน กาตาร์ จอร์แดนฯลฯ ตอ้งหวาดระแวงการแพร่ขยายอิทธิพลของอิหร่าน อิหร่านยงัเป็น

จะต่อสู้ตา้นทานอิหร่านได ้และอิหร่านยงัมีความสามารถในการผลิตขีปนาวธุพิสัยใกลแ้ละระยะ
กลางและกาํลงัทดสอบขีปนาวธุพิสัยไกลดว้ย ทาํใหป้ระเทศต่างๆ มองวา่อิหร่านมีความ
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71
ตะวนัออกกลาง และในรอบปี พ.ศ. 2551 ก็มีข่าวลือมาโดยตลอดวา่สหรัฐอเมริกาหรืออิสราเอล

อิหร่านยงัไดรั้บการประณามในเวทีระหวา่งประเทศวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรีและมี
ตา้นอิหร่านอยูเ่นืองๆ

ในดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศอิหร่า
อนัดบั 2 ของโลกและมีประชากรถึง 71
ตะวนัออกกลางโดยอิหร่านเคยนาํเขา้ขา้วจากประเทศไทยระหวา่ง 700,000 – 1,000,000 ตนั ในปี
พ.ศ. 2550 ไทยเคยไดเ้ปรียบดุลการคา้ต่ออิหร่านสูงถึงประมาณ 700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  อยา่งไร-

และบาห์เรนในปี พ.ศ. 2550 และ

(United Nations
Security Council -UNSC)

ไดพ้ย

ในช่วงปี พ.ศ. 2551
เอกถึง 3 คนจาก

5 -

องสถาน-
เอกอคัรราชทูตในดา้นต่างๆ ตามอนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 ใน
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3 1 ไดแ้ก่ 1) การเป็นตวัแทนของรัฐผูส่้ง
(Sending State) ในรัฐผูรั้บ (Receiving State) 2) การปกป้องผลประโยชน์ของรั
ผลประโยชน์ของประชาชนของรัฐผูส่้งในรัฐผูรั้บภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ 3) การเจรจากบั
รัฐบาลของรัฐผูรั้บ 4) รายงานสถานการณ์และพฒันาการในประเทศของรัฐผูรั้บต่อรัฐผูส่้งโดยวถีิทาง

5) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรระหวา่งรัฐผูส่้งและรัฐผูรั้บและส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและวทิยาศาสตร์  แต่ในทางปฏิบติัสถานเอกอคัรราชทูต ณ

1)
ตอ้งเขา้ร่วมในพิธีการต่างๆ ของรัฐบาลอิหร่านในเทศกาล/

2) การส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งไทย –

สอง
3)

4) ยงานต่อ

ไทยและประชาชนชาวไทยในอิหร่านฝ่ายไทยก็จะสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที
5)

ประเทศไทยโดยในปี พ.ศ. 2552 คาดวา่ชาวอิหร่านจะเดินทางเขา้ประเทศไทยถึงประมาณ 100,000
คน

6) ดาํเนินการดา้นบริหารภายใน

1 “Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961” (Online). Available:
http://www.ediplomat.com/nd/treaties/diplomatic_relations.htm
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7)

นกัธุ

ของปร
และเวทีระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการต่อตา้นสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล นโยบายการแพร่
ขยายอาํนาจของอิหร่านในตะวนัออกกลางและความสาํคญัของอิหร่านในดา้นการเป็นเจา้ของแหล่ง
พลงังานของโลกทาํใหเ้จ้

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานวา่มีการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ประการใดบา้ง มีขอ้จาํกดั
ปัญหาและอุปสรรคประการใด และมีแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมาก

บริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งป
สถานเอก

1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของขา้ราชการสถาน-

อยูเ่ป็นอนัมาก
1.2.2 จดัทาํขอ้เสนอแนะทางนโยบาย สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะสามารถ

จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวม

1.2.3 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานสามารถ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินนโยบาย
ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการวิเคราะห์แบบ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
Analysis) และการวเิคราะห์การปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

พ.ศ. 2546 โดยมีการบูรณาการงานของสถาน-
เอกอคัรราชทูตฯ (สอท.) กบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะราน
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นาํไปสู่การปฏิบติัในการส่งเสริมผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยตามกาํลงับุคลากรและ
งบประมาณจะกระทาํไดต่้อไป

1.2.4 อส่งเสริมการยกระดบัการดาํเนินการทางการทูตของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
สาธารณชนไทย

หา
ประเทศไทยในอิหร่านในอนาคต และการใชน้โยบายทางการเมือง เศรษฐกิจและ
ผลประโยชน์ของไทยและภาคเอกชนไทย

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1
ศึกษาการปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานวา่สามารถสนองตอบต่อการ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงงานและเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารของสถาน-
เอกอคัรราชทูตฯ ไดอ้ยา่งรอบดา้น

1.3.2
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน
1.3.3
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2552

1.4 วธีิการศึกษา
การศึกษา าพโดยใชก้ารวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive

research)
ไดร้ายงานใหก้ระทรวงการต่างประเทศไดรั้บทราบในระหวา่งปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552 อาทิ

1) ผลการปฏิบติัราชการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีม
ประเทศไทยในอิหร่าน

2) ผลการดาํเนินการของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานในการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะผูต้รวจราชการกระทรวงการต่างประเทศในปี พ.ศ. 2551

3)
หนงัสือของสถานเ
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1.5

1.5.1 ทาํใหท้ราบวา่มีแนวทางใดบา้งในการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ
ชน์สูงสุดของประเทศไทยและตอบสนองต่อ

สภาวการณ์ในอิหร่านและบทบาทของอิหร่านในเวทีระหวา่งประเทศ การประเมินสถานการณ์อยา่ง
ถ่องแทจ้ะนาํไปสู่ประโยชน์
ต่างประเทศของอิหร่าน

1.5.2 ช่วยเสนอมุมมองใหม่ๆ หรือทศันะในการเสนอแนะและจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิง
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานสามารถใชท้รัพยากรดา้นงบประมาณและ

ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในอิหร่าน
1.5.3 เป็นการ น์ดา้น

1.5.4 ช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปรับปรุงงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ
และงานของสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะรานใหมี้การบูรณาการของงานอยา่ง
รอบดา้น



2
แนวความคิด กฎหมายและ

2.1 แนวคิ
2.1.1 แนวทางการศึกษาจากกรอบการปฏิบัติราชการของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

เตหะรานในกรอบกฎหมาย
กรอบก

.ศ. 2546 ใหไ้ด้
สถานเอกอคัรราชทูตฯ โดย
พิจารณาวา่มี ง กระทาํอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัหรือกาํลงัดาํเนินการอยู่ แต่ยงัดาํเนินการไม่มากนกั และ

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ หรือยงัดาํเนินการอยูน่อ้ย มีปัญหาและอุปสรรคประการใด และควรจะสร้าง
พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต

2.1.1.1 พระราชกฤษฎี
พ.ศ. 2546 กรอบพระราชกฤษฎี .ศ.
2546 6 1 ระบุวา่การบริหารกิจการบา้

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) 3) มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4)
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความ
สะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 7)

7 กาํหนด
....

9
...โดยจะตอ้ง

วดัของภารกิจ มีการติดตามและประเมินผลการ
10
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ไดค้รบถว้นตามความจาํเป็นและบริหารราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
การของงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานกบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ (สคต.) ณ
กรุงเตหะราน 11

อ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถ

13 กาํหนดวา่ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดินตลอด
ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี ( ตรีกระทรวงต่างๆ)....โดยใหมี้ผล
ผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและส่วนราชการ นินการจดัทาํภารกิจให้เป็นไปตาม

วิ พ.ศ. 2546 ขอ้งกบัการบริหารราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอคัรราชทูตฯ ในการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์และแผนงาน
ประจาํปีใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชน
ชาวไทยอยา่งแทจ้ริง

ยบายและยทุธศาสตร์ของ
ไทยต่ออิหร่านก็จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา โดยการ
ดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานในอิหร่านจะมุ่งเนน้ในการส่งเสริมการขยาย
การคา้และการลงทุนระหวา่งไทยกบัอิหร่าน นคงดา้นพลงังาน
ของไทย (energy security) โดยสนบัสนุนการดาํเนินการสาํรวจและ บริษทั ปตท.
สผ. การดาํเนินการให้อิหร่านเป็นตลาดใหม่ของไทย
จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยในองคก์ารการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference –
OIC) การใหอิ้หร่านสนบัสนุนไทยในเวทีระหวา่งประเทศ เป็นตน้
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน บุคลากร
ปฏิบติัหนา้ มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของไทยในอิหร่าน ปกป้องและรักษาภาพลกัษณ์ ของไทยในอิหร่าน การสร้างความ

ใหก้บัชาวอิหร่านและ การคา้การลงทุนกบัประเทศไทย การส่งเสริม
การ ของชาวอิหร่านในประเทศไทย ฯลฯ สถานเอกอคัรราชทูต
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ณ กรุงเตหะรานก็ไดรั้บการ
ประสิทธิภาพในกรอบ

2.1.1.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงการ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2550

สถานเอกอคัรราชทูต (ก) ดาํเนินการ

(ข) ดูแล ปกป้อง และคุม้ครองผลประโยชน์ของประเทศ
(ค)

กระทรวง (ง) กาํกบัและดูแลการปฏิบติังานของสถานกงสุลกิ
(จ)
มอบหมาย

2.1.2 กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์งานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะรานโดยการ
วเิคราะห์แบบ SWOT

ในการศึกษาวเิคราะห์
หลายดา้นหลายมิติอาจศึกษาจากการวเิคราะห์แบบ SWOT ในการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
ขอ้จาํกดั/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ดว้ย

2.1.2.1 ความสําคัญของอิหร่านและบทบาทของอิหร่านในเวทรีะหว่างประเทศ

.ศ. 2545 วา่เป็นแกนแห่งความ
(Axis of Evil) ของอิหร่าน

(UNSC) งการ

ศาสนาภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดี Mamoud Ahmadinejad
12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ประธานาธิบดี Ahmadinejad ไดรั้บการ

1 สมยั  แต่ก็ไดรั้บการต่อตา้นจากฝ่ายปฏิรูปจนมีการจลาจลภายใน
Ahmadinejad ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีสมยัแรก

Ahmadinejad ยงัเป็นผูส้นบัสนุน
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นธมิตรของ

ยก่อสงครามหรือโจมตี

เฮซโบเลาะห์ในเลบานอน กลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์และรัฐบาลชาวชีอะห์ในอิรักภายหลงัจาก
สหรัฐฯ โค่นลม้ระบอบการปกครองของอดีตประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซนของอิรักและอิหร่านยงัได้

ยได้

ประเทศอิหร่านเป็นประเท

กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement) สมาชิกองคก์ารการประชุมอิสลาม (Organization of
Islamic Conference – OIC)

-
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเ
อิหร่านในเวทีระหวา่งประเทศ

สาํคญัของกลุ่ม (Organization of the Petroleum Exporting Countries -
OPEC)
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ผลกระทบในทางลบต่อการคา้ระหวา่งไทย-
นานาชาติต่ออิหร่าน เป็นตน้

2.1.2.2 การวเิคราะห์แบบ SWOT Analysis
ณ กรุงเตหะราน
มาแลว้จะเห็นไดว้า่ขอบข่ายงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ มีความกวา้งขวางและครอบคลุมงานใน

SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strength) ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน
- ดา้นบุคลากร
- 4

คน (รวมเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน) 1 คน รวม 5
ค

2 คนก็สาํเร็จการศึกษาจาก
จ

-ออก และงาน
ตย ์ทาํใหง้านของ

สถาน
-
- 400 ปี และ

หร่านเป็น

ลาํดบั 2 ของโลกและอิหร่านมีบทบาทสาํคญัในเวทีระหวา่งประเทศดงัจะเห็นไดจ้ากกรอบและ
ขอบเขตการปฏิบติังานของขา้ราชการของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานดงัไดก้ล่าวมาแลว้

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
จุดอ่อน
- ดา้นบุคลากร
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- จาํนวนขา้ราชการของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานมีเพียง 5 คน โดย
โครงสร้างการบริหารบุคลากร2 4 1 คนทาํใหก้าร
ปฏิบติัราชการตอ้งถูกจาํกดัดว้ยปริมาณงานดา้นเศรษฐกิจ การเมือง งานสารนิเทศ วฒันธรรม การ

กษา งานพิธีการทูต และงานกงสุล
(วซ่ีา) เดินทางเขา้ประเทศไทยวนัละ

300-500
เดือนมีนาคมของทุกปีจะมีชาวอิหร่านมาขอวซ่ีาวนัละ 1,200-1,600 ราย โดยมีการเติบโตของตวัเลข

30-50%

ลียร์ของอิหร่าน และอิหร่านเป็นเสมือน

(UNSC) ารนิวเคลียร์ของอิหร่านดว้ย
. สผ. ไดไ้ปลงทุนสาํรวจและขดุเจาะ

Saveh 1 แปลงและบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) ก็ไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงาน Asaluyeh

2 แห่งดว้ย
- ดา้นงบประมาณ
- สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานเป็นสถานเอกอคัรราชทูตฯ ขนาดเล็กโดยมี

โครงสร้างการบริหารงบประมาณสถานเอกอคัรราชทูตฯ 3 โดยแบ่งเป็นงบค่าใชส้ 1 ลา้น
บาท 500,000 บาท งบค่าวสัดุปีละ 500,000 บาท งบประมาณสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์การดาํเนินการเชิงรุกปีละ 400,000
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดรั้บอนุมติังบโครงการทีมประเทศไทยในการจดังานร่วมกบัสาํนกังาน
การคา้ต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะรานในส่วนของโครงการ Iran Food and Hospitality โดยการ
นาํอาหารไทย ขนมไทย ผลไมไ้ทยไปจดัแสดงและแจกจ่ายในงานประจาํปีดงักล่าวของอิหร่าน และ

2 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน. 2551. “โครงสร้างการบริหารบุคลากรของสถาน-
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน.”
3 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน. 2551. “โครงสร้างการบริหารงบประมาณของสถาน-
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน.”
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โครงการ Road Show ของสถานเอกอคัรราชทู
อคัรราชทูต

ความร่วมมือดา้นการคา้และการลงทุนระหว่างไทย-
โครงการ Flagship ตามยทุธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิมในปี พ.ศ. 2552

มุสลิมไทยและโครงการสนบัสนุนดา้นการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่นกัศึกษามุสลิม
ไทย รวม 2 โครงการเป็นเงิน 400,000

-

25-
30% แทบทุกปี และทางการอิหร่ 4
พ.ศ. 2551 4-5 เท่าในปี พ.ศ. 2552 แต่
งบประมาณค่าดาํเนินการของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ประมาณ 2,500,000
งบประมาณมานานหลายปีแล้
ปริมาณงานของ สถานเอกอคัรราชทูตฯ  มีมาก โดยสถานเอกอคัรราชทูตฯ ตอ้งนาํงบสนบัสนุน

400,000 บาท (ส่งจากกระทรวงการต่างประเทศ 2
200,000 บาท หากไม่ไดรั้บคาํขอใน 2 กระทรวงฯ ก็จะไม่ส่งเงินให้)

-

สถานเอกอคัรราชทูตฯ จาํเป็นจะตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัใหดี้
โอกาส (Opportunities)
- ดา้นการคา้

สาํคญัในการส่งเสริมการคา้ระหวา่งไทย- .ศ. 2550 ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ต่อ
อิหร่านถึง 700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โ

.ศ. 2551 การคา้ระหวา่งไทย-อิหร่านไดมี้มูลค่าการคา้ลดลง
ประมาณ 30% เ
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(UNSC) ดดนัใหธ้นาคาร

ชดัเจนในปี พ.ศ. 2551
ผลกัดนัของสถาน
ปัญหาดงักล่าวสาํเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อการคา้ระหวา่งไทย-

- ดา้นพลงังาน โด Look East

Sheikh Ahmad Qumi
ลูกหลานเชค อะหมดั กุมี และการส่งราชทูตของไทยไปเปอร์เซียสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ระหวา่งไทย-
ความสัมพนัธ์กบัไทยใหใ้กลชิ้
จะเห็นไดจ้ากในสมยั ดร.
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงปิโตรเลียมอิหร่านมาเยอืนไทยและมีการลงนามบนัทึกความเขา้ใจ
(MOU) วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นพลงังานระหวา่งไทย-
ปตท. สผ. Saveh เป็นจาํนวน 1 แปลง

สถานการณ์ความไม่ 2-3

โดยเฉพาะมาเลเซียไดป้ร
40,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา 25 ปี

ในการทาํการ -
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12 มิถุนายน
พ.ศ. 2552
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยแ์ละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานของไทยไปเยอืนอิหร่าน และ

. สผ. พ.ศ. 25514 ก็ได้
เปิดเผยวา่บริษทั ปตท. สผ.

อิหร่านทาํใหบ้ริษทั ปตท. สผ.

-
30-50% โดยในปี พ.ศ. 2550 57,538 คน

ในปี พ.ศ. 2551 87,250 คน มีสายการบินมาฮนัแอร์ของอิหร่าน
เปิดบินตรงระหวา่งกรุงเตหะราน - กรุงเทพฯ - กรุงเตหะรานสัปดาห์ละ 4-5
การบินอิหร่านแอร์ก็เปิ

.ศ. 2551
เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ในไทยลดลงแต่อยา่งใด

านเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานประมาณการวา่ในปี พ.ศ. 2552
100,000

สาํนั (ททท.)
อิหร่าน การจดังานโร้ดโชวไ์ปพบปะนกัธุรกิจและสภาหอการคา้ อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ของ

นไทยในงาน Iran Food and Hospitality และงาน Thailand Exhibition
Familiarization Trip to Thailand ของกระทรวง

การต่างประเทศ การใชเ้วบ็ไซตข์องสถานเอกอคัรราชทูตฯ เป็นแหล่งขอ้มูลในการส่งเสริมการ
ท่อง (Bazaar) ต่างๆ ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

4 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน. 2552. “ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่าน.”หนา้ 5.
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5

การท่อ .ศ. 2551 สถานเอกอคัรราชทูตฯ มีรายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราใหช้าวอิหร่านเขา้ประเทศไทยประมาณ 100 ลา้นบาทอีกดว้ย

-
เยอืนอิหร่านของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยหรือการเชิญฝ่ายอิหร่านมาเยอืนประเทศไทยโดยเฉพาะรอง-

กระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่านก็จะทาํเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอิหร่านไดเ้ป็นอยา่ง

ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆ กบัอิหร่านเสมอ และอิหร่านมกัจะใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ภายในของไทยมีปัญหาเป็นตน้
อุปสรรคและข้อจํากดั (Threat)
- สริมความสัมพนัธ์ทางการคา้และการลงทุน

ประเทศไทยเสียโอกาสในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ในการคา้และการลงทุนกบัอิหร่านโดยเฉพาะ

- อิหร่านแย

ผลประโยชน์ทางการคา้และการลงทุนในอิหร่าน และอิหร่านยงัจบัตาการลงคะแนนเสียงของประเทศ
ต่างๆ ในการประชุมสหประชาชาติแ

อยา่งชดัแจง้จึงตอ้งกระทาํดว้ยความระมั

5 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน. 2552. “ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่าน.”หนา้ 9-14.
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ผลประโยชน์ของชาติตนในอิหร่านมากกวา่  ก็จะส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัอิหร่าน อาทิ จีน รัสเซีย
-

เอมิเรตส์ก็ยงัเป็นคู่คา้อนัดบัตน้ๆ ของอิหร่านดว้ย

สรุปการวเิคราะห์แบบ SWOT กบัการดําเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน
มิติ รายละเอยีด

จุดแขง็ - ดา้นบุคลากร - บุคลากรของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ณ กรุงเตหะรานแมจ้ะมี
4

คลงัอีก 1 คน รวม 5 คน แต่ก็เป็
-
ปริมาณงานในมิติ
ต่างๆ

-

สาํคญัของโลกตลอดจนมีบทบาทสูงในเวทีระหวา่งประเทศ

จุดอ่อน - ดา้นบุคลากร - จาํนวนขา้ราชการของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานมี
เพียง 5 คนทาํใหก้ารปฏิบติัราชการตอ้งถูกจาํกดัดว้ยปริมาณงาน
ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง งานสารนิเทศ วฒันธรรม งานกงสุล ฯลฯ

- ดา้นงบประมาณ - สถานเอกอคัรราชทูตฯ ณ กรุงเตหะรานเป็นสถานเอกอคัร-
ราชทูตฯ ขนาดเล็กไดรั้บงบประมาณน้อย แต่มีปริมาณงานมาก

โอกาส - ดา้นการคา้ - ในปี พ.ศ. 2550 ไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้ต่ออิหร่านถึงประมาณ
700

ของอิหร่าน  ทาํใหธ้นาคารไทยระงบัการทาํธุรกรรมทางก

-

- ดา้นพลงังาน - บริษทั ปตท. สผ.
Savehในอิหร่าน 1
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ทาํใหไ้ทยตอ้งเสียผลประโยชน์ใหแ้ก่มาเลเซีย อินโดนีเซียและ

- -
30-50% ทุกปี

อุปสรรคและ
ขอ้จาํกดั

- สถานการณ์และ

เมืองภายในไทย

-ทาํใหไ้ทยสูญเสียโอกาสในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางดา้น
การคา้และการลงทุนกบัอิหร่านโดยเฉพาะการเยอืนระดบัสูงของ

าเลเซียและอินโดนีเซีย
ไดป้ระโยชน์จากการเยอืนระดบัสูง

-อิหร่านแยกระหวา่ง
มิตรและศตัรูอยา่ง
ชดัเจน

- การลงคะแนนเสียงของไทยในเวทีระหวา่งประเทศจะตอ้ง

การต่อตา้นอิหร่านในเวทีระหวา่งประเทศอยา่งชดัแจ้ง

2.2 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ -

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานในดา้นต่างๆ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอิหร่านในดา้น
งเสริมภาพลกัษณ์ของ

อประโยชน์ในการเสนอ

ต่างประเทศจะดาํเนินการในการสร้างเสริมผลประโยชน์ของไทยในอิหร่านไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดย
การศึกษาจะเนน้ การดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ตามพระราชกฤษฎีกาวา่

พ.ศ. 2546
วเิคราะห์งานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานแบบ SWOT



3
ยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-อหิร่าน

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-
1)
2) ส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้นส่วนยทุธศาสตร์ (strategic partnership) ในหลายมิติ

โดยเฉพ

3) เสริมสร้างค (energy security) ของไทยและชกัชวนให้

4) หอิ้หร่านมี
บทบาทสนบัสนุนไทยในการทาํความเขา้ใจกบัประเทศอิสลามในกรอบขององคก์ารการประชุม
อิสลาม (Organization of Islamic Conference - OIC)

5)

ผลประโยชน์ของไทย
6) เนน้ความร่วมมือดา้นการขยายตลาดการส่งออกสินคา้และบริการของไทยในตลาด

ไทยกบัอิหร่าน
7)

ผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในอิหร่าน
8)

ท่อ ของครอบครัวชาวอิหร่านในไทย
9)

10)
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การขยายตลาดการคา้การลงทุน การดาํเนินการปฏิสัมพนัธ์กบัทางรัฐบาลและเอกชนของอิหร่าน
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน ดา้นพลงังาน

11) ส่งเสริมความร่วมมือทางวชิาการแ

ความช่วยเหลืออิหร่าน
ระหวา่งกนั

12) ใหอิ้หร่านสนบัสนุนไทยในเวที OIC และพหุภาคี

3.2 เป้าประสงค์ (Goals) ในความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-
3.2.1
1)

(mutual interest)
2) พฒันาความสัมพนัธ์ไทย-
3) ส่งเสริมความร่วมมือใกลชิ้ดในระดบัพหุภาคี อาทิ ในเวทีสหประชาชาติ OIC กลุ่ม

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Indian Ocean Rim Association for
Regional Cooperation (IOR-ARC)

4)
5) ส่งเสริมใหอิ้หร่านมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้

และนโยบายของรัฐบาลไทย ใหอิ้หร่านสนบัสนุนไทยในเวที OIC และช่วยทาํความเขา้ใจกบั
ประเทศสมาชิก OIC แทนไทย

6) ส่งเสริมใหส้ถาบนัมุสลิมนิกายชีอะห์ของไทยมีบทบาทในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์และ
กระชบัความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหวา่งไทยกบัอิหร่าน ตลอดจนมีบทบาทในการขยายตลาด
สินคา้ และบริการของไทยในอิหร่าน การสร้างผูป้ระกอบการและการลงทุนของเอกชนไทยใน
อิหร่าน

3.2.2 ด้านเศรษฐกจิ
1) ส่งเสริมความร่วมมือในเชิงหุ้นส่วนยทุธศาสตร์ (strategic partnership) โดยอิหร่าน

เป็นผู ้
เกษตร และเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ดา้นพลงังานจากตะวนัออกกลางไปตะวนัออกไกล อาทิ

ใต้ และจีน สนใจ
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2)
อิหร่านมาไทย และส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างและใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายทาง

3)
ใหอิ้หร่าน และผลกัดนัใหอิ้หร่านถ่ายทอดความรู้และ

ผลประโยชน์ร่วมกนัดา้นการพฒันาประเทศ
4) ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินคา้ไทยและการขยายตลาดสินคา้อาหารฮาลาลของไทยใน

5) ส่งเสริมใหเ้อกชนอิหร่านเขา้ไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของไทย อาทิ ดา้น
รรูปอาหาร เป็นตน้

3.2.3 ด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม
1) กนัดา้นการ

พฒันาประเทศ
2) ผลกัดนัใหมี้การส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยและคนไทยในอิหร่าน
3) ร่วมมือกบัอิหร่านในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยเนน้ความร่วมมือดา้นการ

4)
วชิาการ/ ารวางแนวทางในการส่งเสริมความ
สัมพนัธ์ทวภิาคีไทย-อิหร่าน และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอิหร่าน

3.3 กลยุทธ์ของไทยต่ออหิร่าน
3.3.1

-
สองฝ่าย

-
ะชาคมประเทศมุสลิม และใชป้ระเด็นหรือ

ตอ้งการการสนบัสนุนจากไทยในเวทีระหวา่งประเทศ สนบัสนุนต่อ
ไทยในดา้นต่าง ๆ อยา่งแนบเนียน
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- ติดตามสถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งอิหร่านกบัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปอยา่ง
ใกลชิ้ด

ระยะกลาง/ยาว
-

สร้างความคุน้เคยและเป็นกลไกใ ประเด็นทวภิาคีและพหุภาคี
ร่วมกนั และสนบัสนุนบทบาทสร้างสรรคข์องกนัและกนัในเวทีระหวา่ง

ประเทศ
- ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเป็นสังคมเปิดกวา้งแบบ

การยอมรับอยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายอิหร่านและประชาคมมุสลิมระหวา่งประเทศ และยอมรับแนว
ทางการแกปั้ญหาของรัฐบาลไทยในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเคารพในอาํนาจ
อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย

3.3.2 ด้านเศรษฐกจิ
- การค้า

- ลกัษณ์และ

สวยงาม โดยการประชาสัมพนัธ์ตามงานแสดงสินคา้ใหญ่ ๆ หรืองานแสดงศิลปะและวฒันธรรม
ของ
โสตทศันูปกรณ์ หรือใชใ้นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ไทย

- การขยายความสัมพนัธ์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการคา้ทุก
-ส่งออก

สินคา้เกษต าไทยในอิหร่าน สินคา้อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล โดยเนน้การติดต่อกบัหอการคา้ในส่วนกลางและภูมิภาคของอิหร่าน การใหอิ้หร่านมี

ส่งเสริมการพฒันา logistics
การขนส่งสินคา้ผา่นอิหร่านเขา้ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

- ทาํการศึกษากฎระเบียบและการวจิยัขอ้มูลเชิงลึกถึงกลุ่มผลประโยชน์
การตดัสินใจและการดาํเนินการของรัฐบาล รว การบริโภคของประชาชน
ชาวอิหร่าน านการคา้ อุตสาหกรรมและการเกษตรของ

ในการจดัจาํหน่าย และลดอุปสรรคทางการคา้และการลงทุน ลดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่
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เป็นอุปสรรคทางการคา้ของอิหร่าน
ระยะกลาง/ยาว
- เร่งขจดัอุปสรรคทางการคา้และขอ้

อาํนวยความสะดวกทางการคา้
- Road

Show ของฝ่ายไทย
-

การเยอืน และการพบปะของคณะผูแ้ทนการคา้และการลงทุนระดบัสูงและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs)
และขยายผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุนของไทย

- ส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นวชิาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการ และการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาสินคา้และบริการ และการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) ของไทยใหส้ามารถขยายตลาดในอิหร่านไดม้าก

ทางการคา้ระหวา่งบริษทัอิหร่านกบับริษทั SMEs ของไทย
-

- พฒันาช่องทางและสร้างเครือข่ายการจาํหน่ายสินคา้ของไทยอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะ
สินคา้หตัถกรรมไทย (OTOP)

- ใหมี้การจดัทาํแผนประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานเศรษฐกิจ
ของไทยในต่างประเทศ โดยการบูรณาการแผนงานและงบประมานในการทูตแบบ CEOs อาทิ ดา้น
กา

-

-

สินคา้ ก
-

คลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง
- ส่งเสริมการขยายตลาดการรักษาพยาบาลในไทย โดยเนน้ความสะดวกสบาย มาตรฐาน
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ทางการแพทย์ สูงของไทยแต่เสียค่าใชจ่้ายในราคายอ่มเยา
ระยะกลาง/ระยะยาว
- ชาวอิหร่านใหเ้ดินทาง โดย

การสร้างและขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหช้าวอิหร่านไดรั้บรู้และสร้างภาพลกัษณ์
ดา้นบวกของประเทศไทย

มีอารยธรรมและประวติัศาสตร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ายาวนาน และมี
หลากห และการเขา้ร่วมในกิจกรรม

ประเพณีของอิหร่าน
-

Road Show ดา้นการท่ เป็นตน้
- combined

destination

และดึงดูดความสนใจของ การ
และวฒันธรรม

- จดัใหบุ้คคลในรัฐบาลระดบัสูงของอิหร่าน
สาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของไทยใน
อนัดี กรุงศรี

ไทยและใชเ้ป็น
โอกาสใ

- พลงังาน
- ส่งเสริมความร่วมมือในโครงการพฒันาใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางพลงังาน (hub) ในภูมิภาค

- (energy security) โดยชกัชวนอิหร่านมาเป็น
พนัธมิตรร่วมมือกบัไทยในโครงการดา้นพลงังานของไทยในอนาคต

-
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งงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และการขนส่งพลงังานไป
ภูมิภาค
สาํคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกไกล

- เชีย
3.3.3 ด้านสังคม การศึกษา วฒันธรรม

-

- ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจของอิหร่านต่อสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยดว้ยการ
เผยแพร่ขอ้มูลของไทยผา่นสถานเอกอคัรราชทูตฯ

อยา่ง
-

ระยะกลาง/ยาว
- ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัอิหร่านและ (NGOs) ของไทยและ

- ส่งเสริมความร่วมมือกบัดา้นวชิาการ การถ่ายท

- ผลกัดั
พอ่ครัว-แม่ครัว บริษทั ปตท. สผ. เป็นตน้

-

- ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลกัษณ์ทาง

ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิผล
- ส่งเสริมทศันคติของนกัเรียนและนกัศึกษาไทยในอิหร่านในเชิงบวกใหศึ้กษาและวจิยั

องการของตลาดแรงงานไทย
ไทยเป็นบุคลากรในการติดต่อทาํการคา้กบัอิหร่าน หรือเป็นผูป้ระกอบการในการทาํธุรกิจ การคา้
และเป็นช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ไทยในอิหร่าน
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3.4 ยวกบัความสัมพนัธ์ไทย-อหิร่าน
3.4.1 สถานะความสัมพนัธ์ไทย-อหิร่าน
-

เสมอ
เยอืนอิหร่านของสมเด็จพร พ.ศ. 2547

กรุงศรีอยธุยา
- การคา้รวมไทย-อิหร่านในปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่า 27,458.6 ลา้นบาทโดยไทยส่งออกไป

อิหร่าน 19,496.5 ลา้นบาท และไทยนาํเขา้ 7,962 ลา้นบาท โดยไทยไดเ้ปรียบการคา้ 11,534.1 ลา้น
บาท6

- อิหร่านมีนโยบาย Look East ตอ้งการหาพนัธมิตรทางการเมืองและการคา้ในเอเชีย
ตะวนัออก

-
อาหารและสินคา้เกษ เป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้พลงังานจากตะวนัออก

เกาหลีใต้
หุน้ส่วนยทุธศาสตร์ (strategic partnership) ได้

3.4.2
- ปัจจัยทางสังคมและวฒันธรรม
- ระดบั ชาวไทยและ

ชาวอิหร่านมีทศัน
อดีต และไม่มีปัญหาขดัแยง้กนั

- ตามหลกัศาสนาอิสลาม ปัญหาสถานการณ์
ภาคใตข้องไทย

หลากหลายทางวฒันธรรมและใหรั้ฐบาลอิหร่านช่วยทาํความเขา้ใจกบัประเทศมุสลิม
- จุดแข็งของไทยในสายตาอหิร่าน
1. ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ามารถ

6 “สถิติการส่งออกสินคา้ไทยไปอิหร่าน.” (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:
http://www2.ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_country/report.asp
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มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
พรมแดนติดกบัไทยได้

ไทย ไทยมีกฎ และ
เพียบ

2. ดีต่อชาวอิหร่าน และมีขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมสวยง ติดี มีคุณภาพและค่าใชจ่้ายยอ่มเยา

3. Asia
Cooperation Dialogue (ACD) เป็นสมาชิกสหประชาชาติ องคก์ารการคา้โลก (World Trade
Organization - WTO) และเป็นผูส้ังเกตการณ์ของ OIC และ NAM
บทบาทนาํในองคก์ารระหวา่งประเทศต่าง ๆ อาทิ ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF),
APEC และ ASEM เป็นตน้ ประเทศไทย
จึงสามารถช่วยประสานและสนบัสนุนบทบาทของอิหร่านในเวทีระหวา่งประเทศไดดี้

- จุดอ่อนของไทยในสายตาอิหร่าน
1. จึงติดต่อทาํการคา้

กบัอิหร่านนอ้ย
2. ไทยยงัขาดขอ้มูลข่าวสาร ความเขา้ใจในดา้นสังคมและวฒันธรรมของอิหร่าน

ความแตกต่างอยูค่่อนขา้งมาก
3. ครัดศาสนาอาจเห็นวา่ไทยมุ่งเนน้ดา้นการ

ประเภท อาจไม่ส่งเสริมให้ครอบครัวเดินทางมา
- จุดแข็งของอิหร่านในสายตาไทย
1. อิหร่านเป็นประเทศ

อนัดบั 2 (OPEC) หรือวนัละ 4.4 ลา้นบาร์เรล คิด
เป็น 5.42% ของโลก และเ 4 138.4
พนัลา้นบาร์เรลหรือ 11.18%
สาํรองเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากรัสเซียคือเป็นจาํนวนถึง 27.8 ลา้นลา้นลูกบาศกเ์มตรหรือ
15.67% ของโลก7 อิหร่า

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. อิหร่านเป็นประเทศมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC

- จุดอ่อนของอิหร่านในสายตาไทย
1. อิหร่านมีความขดัแยง้กบัสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

UNSC และ
ใหภ้าพลกัษณ์ของอิหร่านในสายตาคนไทยถูกกระทบ และนกัธุรกิจไทย

สหรัฐฯ วา่จะกระทบต่อธุรกิจของตน
2. อิหร่านมีกฎระเบียบควบคุมการนาํเขา้สินคา้ และการชาํระ

มีการเป (Iranian Term) ยงัไม่
เป็นไปตามระบบสากล  ในการคา้ขายกบัต่างประเทศ

อิหร่
ไทยอาจมอง

3. ระบบธนาคารของอิหร่าน
ในทางปฏิบติั
เงินตราได้ แมรั้ฐบาลอิหร่าน จะพยายามเปิดกวา้งทางธุรกิจและการคา้ แต่

ยนแปลงรัฐบาลเป็นรัฐบาล
ระเบี Free Zone
เงินและผลกาํไรออกนอกประเทศไดโ้ดยเสรี อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัธนาคารต่างๆ

L/C
บ

-อิหร่านไดล้ดลงประมาณ 30% ในปี พ.ศ. 2551
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4. าสนาอิสลามเป็นอนัดบัตน้
อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ลงทุนของไทย



4
ผลการศึกษาวจัิย

4.1 การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-อหิร่านของสถานเอกอคัรราชทูต ณ
กรุงเตหะราน

จากการวเิคราะห์การปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานตามเอกสาร
ผลการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่าน8

เปรียบเทียบกบัประเด็นยทุธศาสตร์ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-
และกลยทุธ์ของไทยต่ออิหร่านปรากฏวา่สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานก็ไดด้าํเนินการใน
ทุกๆ ดา้นตามประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงคข์องไทยเป็

4.1.1 การดําเนินการของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-
กระทรวงการต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 255189

(1) มิติทางการเมือง
ทวภิาคี
-

รัฐมนตรีและผู้นําฝ่ายนิติบัญญตัิ และผู้นําฝ่ายตุลาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 1) รอง-

นายกรัฐมนตรี (พล.อ. สนธิ บุญรัตกลิน) 21-22 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยไดพ้บหารือกบั
Ayatollah Taskhiri

พ.ศ.
2551 2) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรมของวุฒิสภาและคณะรวม 15 คนเยอืนอิหร่านระหวา่ง

2-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และไดพ้บหารือกบัประธานกรรมาธิการวฒันธรรมของรัฐสภา
และหน่วยงานดา้นศาสนาของอิหร่าน 3) Hojatoleslam Mohammad Jafar Montazeri

8 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน. 2552. “ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของทีมประเทศไทยในอิหร่าน.”,หนา้ 1-23.
9 ., หนา้ 1-23.
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หวัหนา้คณะตุลาการอิหร่านและคณะรวม 12 คนมา
ไทยและดูงานดา้นการปราบปรามการฟอกเงินและ 27
กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยความร่วมมือระหวา่งองคก์าร UNODC (United Nations
Office on Drugs and Crime) กบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดและสาํนกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของไทย เป็นตน้

- การพบปะหารือกบัผู้นําระดับสูงของอหิร่านอย่าง

ในปี พ.ศ. 2551
อาทิ 1) พล.อ. ธีรเดช มีเพียร ประธานผูต้รวจการแผน่ดินและผูต้รวจการแผน่ดินอีก 2 คนไปร่วม
ประชุม 10th Annual Meeting of the Board of Directors of Asian Ombudsman Association
เตหะราน 18-26 เมษายน พ.ศ. 2551 2) นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช ปลดักระทรวง
อุตสาหกรรมและคณะร่วมประชุม Asian Productivity Organization 50
ระหวา่ง 21-23 เมษายน พ.ศ. 2551 3) ร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ธนาคาร SME ของไทยเขา้ร่วมการประชุม 31st Association of Development Financing Institutions
in Asia and Pacific (ADFIAP) Annual Meeting 28 เมษายน – 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 4) เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานไดน้าํนายไกรสร พรสุธี รองเลขาธิการ
Asia-Pacific Telecommunity (APT) เขา้พบหารือกบัรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงโทรคมนาคม
ของ 5-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 5) เอกอคัรราชทูตฯ และคณะผูแ้ทนไทย
ประกอบดว้ยนายจกัริน ฉายะพงศ ์รองอธิบดีและ กรมองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้
ร่วมการประชุม Non-Aligned Movement (NAM) Ministerial Meeting
27-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 6) นายสมาน คาํประกอบและคณะนกักอรีไทยไปร่วมแข่งขนัการ
ประกวดการอ่านคมัภีร์อลั กุรอาน 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551
7) คณะนกัฟุตซอลทีมชาติไทยไปแข่งขนัฟุตซอลนดักระชบัมิตรในอิหร่านระหวา่ง 5 -12
สิงหาคม พ.ศ. 2551

สาํหรับการพบหารือกบัฝ่ายอิหร่านโดยสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดแ้ก่ 1) เอกอคัร-
ราชทูตฯ ไดร่้วมหารือกบั Ayatollah Taskhiri เลขาธิการองคก์ารสมาพนัธ์
สมานฉนัทร์ะหวา่ง 21 มกราคม พ.ศ. 2551 2) นายชยัรัตน์ ศิริวฒัน์
อุปทูต ไดห้ารือกบัประธานาธิบดี Ahmadinejad ระหวา่งพิธีการเฉลิมฉลองครบรอบการปฏิวติั

10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 3) เอกอคัรราชทูตฯ ไดเ้ขา้พบหารือกบันาย Manuchehr
Mottaki รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551
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4) เอกอคัรราชทูตฯ ไดห้ารือกบัประธานาธิบดี Ahmadinejad
6 เมษายน พ.ศ. 2551 5) เอกอคัรราชทูตฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีการ

8 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีประธานาธิบดี
อิหร่านเป็นประธานจดังาน 6) เอกอคัรราชทูตฯ ร่วม (Norooz)

รัฐมนตรีต่างประเทศ อ 12 เมษายน พ.ศ. 2551 7) เอกอคัรราชทูตฯ
ไดพ้บหารือกบัรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 29 เมษายน พ.ศ. 2551
8) รัฐมนตรีต่างประเทศ

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดร้ายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบโดยตลอด
-

ต่อ อหิร่านได้ถูกต้อง จํานวนอย่างน้อย 12 ฉบับ
สถานเอกอคัรราชทูตฯไดจ้ดัทาํรายงานการเมืองเชิงลึกมาโดยตลอด โดย

เอกอคัรราชทูตฯ เป็นเจา้ภาพจดัการหารือคณะทูตประเทศสมาชิก
แห่งสหประชาชาติ และเอกอคัรราชทูตประเทศ
และการพบปะหารือกบั
อิหร่าน อดีตเอกอคัรราชทูตอิหร่านประจาํประเทศไทย เลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-อิหร่าน และ
เอกอคัรราชทูตฯ ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมและร่วมประชุม Asian Ambassadors’ Luncheon เป็น
ประจาํ เป็นตน้

- ติดตามรายงานสถานการณ์ด้านนิวเคลยีร์ของอิหร่านอย่างใกล้ชิด
เสนอแนะและจัดทาํแผนรองรั
ไทย และการหารือใน Board of Governors ของ IAEA

สถานเอกอคัรราชทูตฯไดจ้ดัประชุมเอกอคัรราชทูตประเทศสมาชิก Board of
Governors ของ IAEA และสมาชิก UN Security Council เอกอคัรราชทูตฯ ไดร่้วมหารือใน

(Asian
Ambassadors’ Luncheon)
แต่ละประเทศจะผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดังานฯ โดยสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดร้ายงานใหก้ระทรวง
การต่างประเทศทราบ

ในอิหร่าน
โดยสถานเอกอคัรราชทูตฯ ร่วมกบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ตลอดจน
ภาคเอกชนไทย อาทิ บริษทั ปตท. สผ. และบริษทั สาํนกังานในอิหร่านในการ
ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัไทย/แนวทางในการแกไ้ขสถานการณ์/การเตรียมพร้อมใน
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การอพยพคนไทยออกจากอิหร่านกรณีถูกโจมตีโดยสหรัฐฯ และ/
ลม้เลิกโครงการนิวเคลียร์ โดยนายพงศธร ทวสิีน ผูจ้ดัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของ
บริษทั ปตท. สผ. ไดเ้ดินทางไปหารือกบัสถานเอกอคัรราชทูตฯ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551
และสถานเอกอคัรราชทูตฯ ได้ บริษทั ปตท. สผ.

ะเมินสถานการณ์การเมืองในอิหร่านตลอดจน
กองกาํลงัต่างชาติดว้ย เป็นตน้

พหุภาคี
- ปฏิสัมพนัธ์

ใน Asia Cooperation Dialogue (ACD) (โดยเฉพาะโครงการด้านพลงังานต่างๆ ) และองค์การการ
ประชุมอสิลาม (OIC)

ในปี พ.ศ. 2551 สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนบริษทั ปตท. สผ. และ
บริษทั ปตท.
เอกอคัรราชทูตฯไดน้าํนายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ CEO ของบริษทั ปตท. สผ. พร้อมดว้ย ดร.ทองฉตัร
หงส์ลดารมย ์ประธานคณะกรรมการ บริษทั ปตท. สผ. และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุข-

ผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หร่านเขา้พบ
หารือกบัรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 29 เมษายน พ.ศ. 2551 และ

ปตท. สผ. สาํนกังานในอิหร่าน บริษทัปูนซีเมนต์

ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางพลงังานของไทยต่ออิหร่าน สาํหรับในดา้น Asia Cooperation Dialogue
กระทรวงการต่างประเทศไดป้ระสานงานผา่นสถานเอกอคัรราชทูตอิหร่านประจาํประเทศไทย และ

องการขอให้
อิหร่านสนบัสนุนไทยใน องคก์ารการประชุมอิสลาม (OIC) เอกอคัรราชทูต

ของอิหร่าน

- ประสานร่วมมือกนัระหว่าง ASEAN และ ECO/IOR-ARC
ในปี พ.ศ. 2551 เขา้ร่วมการ

ประชุม IOR-ARC (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation) Ministerial Meeting
2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 สาํหรับ Economic Cooperation Organization (ECO)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไม่มีการประชุม แต่ในปี พ.ศ. 2552 ไดมี้การประชุม
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สาํหรับในส่วนของ ASEAN -
เอก สมาชิก ASEAN ก็เขา้ร่วมการ
ประชุม Asian Ambassadors’ Luncheon
สถานการณ์การเมืองภายในอิหร่านและสถานการณ์ระหวา่งประเทศ
สถานเอกอคัรราชทูต ASEAN ไดร่้วมกนัจดังานแข่งกีฬาหลายประเภ
หมู่นกัการทูตของสถานเอกอคัรราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจดังาน ASEAN
Noodles Festival 1 เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานดว้ย

- ประสานและขยายความร่วมมือด้านการสมัคร
ร่วมกนัในองค์การระหว่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2551 สถานเอกอคัรราชทูตฯ

เสียงสนบัสนุนจากอิห มาโดยตลอด อยา่งไรก็ตาม การให้
ความสนบัสนุนอิหร่านในเวทีต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ

ระหวา่งประเทศ ฝ่ายไทยก็อาจใหก้ารสนบัสนุนอิหร่านไดโ้ดยสถานเอกอคัรราชทูตฯ จะให้
ความเห็นประกอบ หากไดรั้บการสอบถามจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอมา

- ประสานความร่วมมือภายใต้กรอบ Asian Parliament Assembly (APA)
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดร่้วมมือกบักระทรวงการต่างประเทศ

APA มาโดยตลอด และเอกอคัรราชทูตฯ ไดพ้บและแนะนาํ
ตวักบัเลขาธิการ APA 28 เมษายน พ.ศ. 2551

(2) มิติด้านเศรษฐกจิ
(2.1) เศรษฐกจิและการลงทุน
- ห อั

ต่ออหิร่าน
เอกอคัรราชทูตฯ ไดไ้ปพบปะหารือกบัประเทศ

Asian Ambassadors’ Luncheon ารือ ประเทศ
UNSC และสหรัฐฯ ไดป้ระการ

สถานเอกอคัรราชทูตของประเทศ
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สถานเอกอคัรราชทูตฯ ยงัไดห้ารือกบั
บริษทั ปตท. สผ. และบริษทั

ปรากฏวา่รัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศยงัไม่อาจผลกัดนันโยบายและ
แนวทางระดั เป็นผลสาํเร็จดงัเช่น
ดาํเนินการไปแลว้

- การจัดงาน Thailand Exhibition 2008/2009 โดยสํานักงานการค้าต่างประเทศ
ณ กรุงเตหะราน

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ (สคต.)
ณ กรุงเตหะรานในการจดันิทรรศการแสดงสินคา้ไทยในอิหร่านโดยพยายามจะจดัใหเ้ป็นการ

3 ปีแลว้ โดยในปี พ.ศ. 2551 เดือน
สิงหาคม และมีบริษทัสินคา้ไทยจาํนวน 33 บริษทันาํสินคา้ไทยมาร่วมแสดงในงาน
อุตสาหกรรม อาหารกระป๋อง ศิลปหตัถกรรมไทย ขา้วไทย ปลาทูน่ากระป๋อง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
และมีผูเ้ขา้ชมงานกวา่ 60,000 งานดงักล่าว ปะ
กบัผูน้าํเขา้ชาวอิหร่าน การแสวงหาตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ไ
ผลกัดนักบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศฯ ปี พ.ศ. 2552

12
มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีความวุน่วายทางการเมือง
ประธานาธิบดี Mahmoud Ahmadinejad เป็นประธานาธิบดีอีก 1 สมยัและการ
ประทว้งไดลุ้กลามไปสู่ความรุนแรง ทาํให้สาํนกังานการคา้ต่างประเทศ ณ กรุงเตหะรานไดย้กเลิก
การจดังาน Thailand Exhibition 2009 พ.ศ. 2552 จากการ

อิหร่านมีระเบียบกฎ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานจึงได้
ใหก้ารสนบัสนุนสาํนกังานการคา้-ต่างประเทศฯ ในการจดั
งานฯ ออกจากโกดงัสินคา้ ของอิหร่าน
สาํรองจ่ายเงินงบประมาณในการจดังานฯ ไปใหส้าํนกังานการคา้ต่างประเทศฯ
ธนาคารไทยไม่รับโอนเงินไปให้ธนาคารในอิหร่านจากสาเหตุอิหร่านถูกค
สหรัฐอเมริกา ทาํใหส้ถานเอกอคัรราชทูตฯ ตอ้งสาํรองจ่ายเงินใหส้าํนกังานการคา้ต่างประเทศฯ
ไปก่อน และกระทรวงพาณิชยไ์ดน้าํเงินชดใชคื้นกระทรวงการต่างประเทศในภายหลงั
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- ติดตามความคืบหน้าของผลการประชุม JC 7 และการจัดการประชุม JC
8

สถานเอกอคัรราชทูตฯ JC ไทย-
อิหร่าน 8 มาโดยตลอด แต่
เดือน ปี ในการจดัประชุม JC 8 ความคืบหนา้ในการหา

ของ

ดว้ย
- ส่งเสริมความร่วมมือด้าน energy security
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดส้นบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. สผ. และ

บริษทั ปตท. างตน้มาโดยตลอด
- จัดทาํความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน การขจัดภาษีซ้อน ความร่วมมือ

ด้านการเกษตร Preferential Trade Agreement ให้แล้วเสร็จ
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดติ้ดตามกบักระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจ

ระหวา่ง ประเทศและกรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลางและ มาโดยตลอด
แต่ยงัไม่มีความคืบหนา้มากนกั โดยเฉพาะความตกลงภาษีซอ้นและความตกลงส่งเสริมและคุม้ครอง

นดัประชุมกนั 190 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในการ

- การใช้สภาธุรกจิไทย-อหิร่านให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ขยายการค้าและการลงทุน

สถานเอกอคัรราชทูตฯ เห็นวา่ กระทรวงการต่างประเทศน่าจะหารือกบัฝ่ายอิหร่าน
ในระหวา่งการประชุม JC 8 -

หร่านยงัไม่พร้อมและยงัไม่อาจหาตวัประธานสภาธุรกิจอิหร่าน-ไทยได้ แมว้า่
สถาน-เอกอคัรราชทูตฯ และสาํนกังานการคา้ต่างประเทศฯ จะไดพ้ยายามเร่งรัดสภาหอการคา้
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ -อิหร่
ภายใตส้ภาหอการคา้แห่งประเทศไทยอยูแ่ลว้ หากสามารถจดัประชุม JC 8
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ภาธุรกิจอิหร่าน- ก็ไดเ้คยหารือกบั
ประธานสภาหอการคา้ฯ ของอิหร่านไวด้ว้ยแลว้

- หาทางให้บริษัทไทยได้เข้าไปลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกจิโรงแรม ธุรกจิการ

ไดพ้บหารือกบัองคก์รส่งเสริมการ
สายการบิน

กบัฝ่ายอิหร่ ไทยไป

อิหร่านยงัไม่มีกฎหมายดา้นสปา/นวดแผนไทย จึงตอ้งมีการผลกัดนักบัภาคเอกชนอิหร่านอยา่ง
ต่ ฎหมายรองรับ สาํหรับการลงทุนในดา้นการก่อสร้างโรงแรมใน

-ออกอิหร่านเกือบจะทาํไม่ไดเ้ลย
ประกอบกบั

าน
นวดแผนไทยในอิหร่าน 1
9 คนและมีโครงการจะขยายธุรกิจในอิหร่านอีกหลายแห่งโดยบริษทัดงักล่าวไดพ้ยายามดาํเนินการ

- ใช้ ASEAN-Tehran Committee
ไดใ้ชช่้องทางผา่น Asian Ambassadors’ Luncheon

กรอบกวา้งกวา่กลุ่ม ASEAN สถานเอกอคัรราชทูตฯ เพียง 6 ประเทศ แต่สถาน-
เอกอคัรราชทูตประเทศเอเชียในอิหร่านมี 15 ประเทศ

ตะวนัออกกลาง
วกบัสถานการณ์การเมืองของอิหร่านและการเมืองระหวา่งประเทศ/

เป็นตน้
(3) มิติทางด้านสังคมและวฒันธรรม
(3.1)
- จัดทาํโรด
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สถานเอกอคัรราชทูตฯ ร่วมกบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ ณ กรุงเตหะรานจดั
งาน สภา-

และจงัหวดักุมระหวา่ง 7-9
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ระหวา่ง 5-7 กนัยายน
พ.ศ. 2551 โดยไดห้ารือกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั ประธานสภาหอการคา้ อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
ของจงัหวดั สมาชิกสภา

การท่อง ในไทยโดยนาํแผน่พบัและวดีีทศัน์ดา้น ของไทยไปแจก
แสวงหาลู่ทางการขยาย

การคา้ของ มีการเผยแพร่ข่าวการเยอืน
ของคณะทีมประเทศไทยของ สถานเอกอคัรราชทูตฯ
หนงัสือพิมพด์ว้ย โดยจะเห็นไดว้า่โครงการดงักล่าวของสถานเอกอคัรราชทูตฯ เป็นการดาํเนินงาน

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน พยายามจะหาเวลาและเสนอของบประมาณโครงการในแต่
านเอกอคัรราชทูตฯ ไดมี้โอกาสพบปะหารือกบันกัธุรกิจในจงัหวดั

ใหญ่ๆ ของอิหร่าน ลู่ทางก ของไทย
ขอ้คิดเห็นกบันกัธุรกิจอิหร่านและ

การณ์ทางการเมืองในประเทศไทย และยงัสาํรวจลู่ทางการคา้และ
การลงทุนในอิหร่านดว้ย โดยเห็นวา่ความร่วมมือระหวา่งสภาหอการคา้ อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
ในจงัหวดัต่างๆ ของอิหร่านกบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน จะทาํให้บริษทัผู ้

ละอาํนวยความสะดวกใหน้กัธุรกิจชาวอิหร่านในจงัหวดัต่างๆ
ไดติ้ดต่อโดยตรงกบัสาํนกังาน การคา้ต่างประเทศฯ

จงัหวดัของอิหร่านดว้ยดีมาโดยตลอด
สาํหรับในปี พ.ศ. 2552 สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดจ้ดังานโร้ดโชวที์มประเทศไทย

Kish พ.ศ. 2552 โดยอคัรราชทูต-
ฝ่ายพาณิชย์

1 ดา้นการท่ ประกอบการนวด
9 คนโดยมีแผนจะเปิดกิจการนวดแผนไทย

ขนาดใหญ่ในกรุงเตหะรานโดยจะจา้งพนกังานนวดแผนไทยอีกกวา่ 30 ในปี พ.ศ.
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2552 ยงัมีแผนจ
ณ เกาะ Qeshm เขตท่าเรือ Chabahar เมือง Tabriz และเมือง Kerman
การเมืองของไทยยงั ทย-อิหร่าน
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาจกล่าวไดว้า่ทีมประเทศไทยในอิหร่านมีความแขง็แกร่งและประสานงานอยา่ง
ใกลชิ้ดตามยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์ของไทยต่ออิหร่านไดดี้อยูแ่ลว้

ศไทยในปี พ.ศ. 2550 มีจาํนวน 57,538 คน
และในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยกวา่ 87,250

ยวชาวอิหร่านในไทยมีการเติบโตปีละ 30-50% มาโดยตลอด และ
ปัจจุบนัมีสายการบินอิหร่านเปิดบินตรงมาประเทศไทย 2 สายการบินไดแ้ก่ Mahan Air และ Iran Air

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และคาดวา่ในปี พ.ศ. 2552 จะมี
100,000 คนดว้ย

- ร่วมกบัสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดทาํกจิกรรมส่งเสริมอาหาร
Iran Food and Hospitality

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดร่้วมกบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุง

Iran Food and Hospitality 2008 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
3 โดยมีการนาํอาหารไทย ขนมไทยผลไมไ้ทยไปออกร้านและใหช้าวอิหร่านชิม

ฟรี มีการฉายวิ 30,000 คน
งานดงักล่าวถือเป็น showcase สถานเอกอคัรราชทูตฯ ร่วมกนัจดังานกบัสาํนกังานการคา้
ต่างประเทศฯ ทุกปี ดงัเช่นงาน Road Show ไดพ้ยายามของบประมาณ

สาํหรับการจดังาน Iran Food and Hospitality 2009
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เช่นกนั มีชาวอิหร่านเขา้ร่วมงานกวา่ 54,000 คน มีบริษทัอาหารไทยเขา้
ร่วมงานจาํนวน 15 บริษทัดว้ย

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ยงัไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน ASEAN Noodles
Festival 1 พ.ศ. 2551 อนัเป็นส่วน

โครงการ Food and Hospitality ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ดว้ย
– อมวลชนอิหร่านมาเยอืนประเทศไทยตามโครงการ Familiarization

Trip to Thailand 2008
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดใ้ห้การส

ไทย งปกติจะจดัโดยกรมสารนิเทศในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายนของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2551
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Iran News เขา้ร่วมโครงการ มีการ
เขียนข่าว ฉบบัดงักล่าว
ช่วยประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยและขจดัข้
สถาน-เอกอคัรราชทูตฯ ไดช่้วยคดัสรรนกัหนงัสือพิมพ/์
การประชาสัมพนัธ์ประเทศไทย ทุกประการ

- (ททท.) ณ เมือง
กาํหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552

ในอดีตสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานไดด้าํเนินการฝ่ายเดียวในการ
Mahan Air ของอิ

ไทย อยา่งไรก็ตาม สถานเอกอคัรราชทูตฯ
โดย

ปี พ.ศ. 2551
(ททท.) ณ เมืองดูไบ
ณ กรุงเตหะรานไดพ้บหารือกบัผูบ้ริหารสายการบิน Mahan Air

ยวประเทศไทย และเอกอคัรราชทูตฯ
/ ขอ

ในประเทศไท สาํนกังาน
พบหารือกบั

ผูบ้ริหารสายการบิน Iran Air มาประเทศไทยของสายการบิน Iran Air
พ.ศ. 2551 ดว้ย สถานเอกอคัรราชทูตฯ ยงัไดท้าํการส่งเสริมการ

Iran Food and Hospitality และงาน Thailand Exhibition ทุกปี งาน
ASEAN Noodles Festival 2008 ดว้ย

ประเทศไทย Thailand Exhibition 2008
กรุงเ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ไทยฯ ไดพ้บห ของอิหร่าน สายการบินอิหร่านแอร์ มาฮนัแอร์และ

ณ
เมืองดูไบสามารถกาํหนดยทุธศาสตร์ในกา อิหร่านไดอ้ยา่งเหมาะสม
ทาํใหใ้นเวลาต่อมา ฯ ไดส่้งผูแ้ทนเขา้ร่วมสัมม
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อิหร่านประมาณ 50 Hooman Tour 23 ธนัวาคม พ.ศ.
2551 ฯ กบัสายการบิน Mahan
Air ในการจดัการสัมมนาและ ของ Laleh กรุงเตหะราน

17 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีการพบปะหารือกบัผูแ้ทน ของอิหร่าน
ประมาณ 250 ไดด้าํเนินการในดา้นการส่งเสริมการ

-ใช้เวบ็ไซต์
link กบั เวบ็ไซต์ของ และเอกชน
ภาษาฟาร์ซีของอหิร่านในเว็บไซต์

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดป้รับปรุง website ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ให้

link ารดาํเนินตามแบบ Business Information Center การ update
ขอ้มูลกิจกรรมของสถานเอกอคัรราชทูตฯ อยา่ง
ดาํเนินการตามเวลา โอกาสและทรัพยากรบุคคลของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

- เว็บไซต์ของสถาน
เอกอคัรราชทูตฯ และเวบ็ไซต์

ในโอกาสต่างๆ เสมอๆ
สถานเอกอคัรราชทูตฯ งกล่าวมาโดยตลอด และไดส่้งขอ้มูล

update เวบ็ไซต์
สถานเอกอคัรราชทูตฯ link

กกนัดีในอิหร่าน และคนอิหร่านนิยม
ในประเทศไทยมากโดยมีอตัราการเติบโตกวา่ 30-50% ทุกปี ทาํใหก้ารออกวซ่ีา

เป็นภาระของสถานเอกอคัรราชทูตฯ เอกอคัรราชทูตฯ ไดใ้หส้ัมภาษณ์นกัข่าวอิหร่าน
อิหร่าน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั งานวนัสงกรานต์ ง
เอกอคัรราชทูต พ.ศ. 2551 ดว้ย

(3.2) การส่งเสริมวฒันธรรม สินค้าหัตถกรรมไทย (OTOP)
- การเข้าร่วมงานการกุศลของภริยาคณะทูตประเทศเอเชีย

OTOP
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อหิร่าน
เอกอคัรราชทูตฯ

เวน้มากวา่ 5 13 เมษายน
พ.ศ. 2551 และประเพณีไทยให้รู้จกัแพร่หลายในอิหร่าน โดยเชิญ

มาประจาํการในประเทศไทยและ
นกัธุรกิจชาว า 90

OTOP การจบัฉลากรางวลั
ศิลปหตัถกรรมไทย มีการแสดงแกะสลกัผลไมแ้บบไทย และการแจกแผน่พบัราย

ใ ทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี
งาน Bazaar 2 พฤษภาคม พ.ศ.

2551 ไดไ้ปออกบูท้ร้านอาหารไทย 2 โตะ๊ โดยร้าน Thai Orchid
ร้านอาหารไทยแห่งเดียวในอิหร่านไดร่้วมออกร้านดว้ย และสถานเอกอคัรราชทูตฯ มีสินคา้ OTOP
และสินคา้ไทยไปจดัแสดงและขาย 1
ผูส้นใจตลอดงานดว้ย

- การจัดงานส่งเสริมวฒันธรรมไทยของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน
นอกจาก

เครือข่ายพนั ASEAN Noodles Festival 1 ใน
อิ พ.ศ. 2551 /

ของประเทศอาเซียนโดยเฉพาะมีการจดัแสดงอาหารไทย ขนมไทยใหผู้เ้ขา้ร่วมงานกวา่
300 คนไดรั้บประทานดว้ย
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ทูตานุทูต นกัธุรกิจชา
อิหร่านดว้ยโดยมีแขกรับเชิญเขา้ร่วมงานประมาณ 100 คน

(3.3) ความร่วมมือด้านการศึกษาและวชิาการ
- สํานักงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (สพร.) สนับสนุนทุน

ญให้แก่ชาวอิหร่
สถานเอกอคัรราชทูตฯ (16 ทุน)

ในปี พ.ศ. 2551 สพร. ไดจ้ดัทุนฝึกอบรมให้ชาวอิหร่านจาํนวนมากในหลายๆ ดา้น
มีชาวอิหร่านไดรั้บทุนฝึกอบรมในประเทศไทยหลายหลกัสูตรมากโดยในปี พ.ศ. 2551 มีจาํนวน
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มากกวา่ 16 นฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาล-
ประชาชน และประชาชน-ประชาชน และเป็นการสร้างเสริม
ระยะยาว ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายมิตรของประเทศไทย
ในวงการต่างๆ ทางวชิาการ การ

อนโยบายและยทุธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพนัธ์ของไทยต่อ
อิหร่าน

-
สถานเอกอคัรราชทูตฯ

สอบ
นานาชาติในระดบัปริญญาตรี/โท/ สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดเ้ชิญ
มหาวทิยาลยั Asian Institute of Technology (AIT) และ Asian University ในไทยไปร่วมออกบูท้
ส่งเสริมการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติในไทยในงาน Thailand Exhibition ระหวา่ง 8-14
สิงหาคม พ.ศ. 2551 อิหร่านมาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาหลกัสูตร
ภาษาองักฤษในประเทศไทย

(3.4) การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสารนิเทศ
- จัดทาํรายงานสารนิเทศและการท่องเ

ประเทศไทยใหก้ระทรวงการต่างประเทศ 24
เมษายน พ.ศ. 2551 เอกอคัรราชทูตฯ ได้ Fars News Agency

ไทย- 400 ปี
ความสัมพนัธ์ ญหาโครงการ
นิวเคลียร์ของอิหร่าน จะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ

การใหส้ัมภาษณ์กบันิตยสารดา้นการท่อ
2 ฉบบัคือหนงัสือพิมพ์ Iran News และ Tehran

Times ดว้ย ชทูตฯ ไดส่้งรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศรับทราบตลอดมา
(4) มิติด้านการกงสุล
(4.1) งานด้านการกงสุล
(4.1.1) งานหนังสือเดินทาง  งานทะเบียนราษฎร์ งานทะเบียนครอบครัว งาน

นิติกรณ์และงานตรวจลงตรา
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- ปรับปรุงการอาํนวยความสะดวกผู้มารับบริการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียน
ครอบครัวและ นิติกรณ์เอกสารให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดบ้ริหารจดัการงานดา้นกงสุลใหมี้ประสิทธิภาพมาก

นิติกรณ์ อยา่งไรก็ตาม การทาํหนงัสือเดินทางในระบบ on-line กบักระทรวงการต่างประเทศมกัจะ
ตในอิหร่านมกัจะไม่ดี ล่าชา้

และสัญญาณติดขดัเป็นประจาํ
ในส่วนของงานตรวจลงตราของสถานเอกอคัรราชทูตฯ มีการตรวจลงตราวซ่ีาให้

นเอกอคัรราชทูตฯ วนัละ 300-500
อตัรา ปีละ 30-50%
ลงตราวนัละ 1,500 – 1,800 -สิงหาคมของทุกปี

โดยอคัรราชทูต
เอกอคัรราชทูตฯ มีขา้ราชการอยูเ่พียง 5 คน

(4.1.2) การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์คนไทยในอหิร่าน
- ปรับปรุงแผนอพยพให้มีความทนัสมัยเข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบันและจัดประชุม

แผนอพยพคนไทยในกรณีเกิดภัยพบิัติและภัยสงครามในอหิร่ และ
ซักซ้อมแผนอพยพอย่างน้อยปีละ 1

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ในอิหร่าน
กบัผูแ้ทนบริษทั ปตท. สผ. 2 เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 และไดแ้นะนาํให้
บริษทั ปตท. สผ. ปรับปรุงแผนใหส้อดคลอ้งกบัของสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยบริษทั ปตท. สผ.

บการอพยพคนไทย จุดแวะพกั ฯลฯ
ประชุมหารือระหวา่งบริษทั ปตท. สผ. กบัสถานเอกอคัรราชทูตฯ อยา่งไม่เป็นทางการมาโดยตลอด

/สถาน-
เอกอคัรราชทูตโรมาเนีย ณ กรุงเตหะราน ณ กรุง
เตหะราน สุด และกบัเอกอคัรราชทูต/สถานเอกอคัรราชทูต
สาํคญัในการอพยพคนไทยไปเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-
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Arak องเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของอิหร่านและสถานเอกอคัรราชทูตฯ
/เมืองดงักล่าวจะถูกโจมตีจากอิสราเอลและ/หรือสหรัฐอเมริกา

กระทรวงแรงงานของไทยก็เห็ รัฐบาลไทยไม่ควรจดัส่งแรงงาน

-
สถานเอกอคัรราชทูตฯ นแรงงานไทย

- ประสานนายจ้าง ตัวแทนและแรงงานไทย
ปฏิบัติงาน

สถานเอกอคัรราชทูตฯ
อาซาลูเยห์ไดก้ลบัประเทศไทยเกือบหมดแลว้

- ให้ความช่วยเหลอืและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงาน

สถานเอกอคัรราชทูตฯ
อาซาลูเยห์ไดก้ลบัประเทศไทยเกือบหมดแลว้

-
นอกราชอาณาจักร

สถานเอ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจกัรมีผูม้าใชสิ้ทธิ 127 คน คิดเป็น 78.4%
สมาชิกวฒิุสภานอกราชอาณาจกัรมีผูม้าใชสิ้ทธิ 69 คนคิดเป็น 47.92%

(4.1.3)
- สถานเอกอคัรราชทูต

ณ กรุงเตหะราน และสมา

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 และการ เดือนมกราคม พ.ศ.
2551

- สมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2551
เดือนมกราคม
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พ.ศ. 2551 สมาชิกวุฒิสภานอก
ราชอาณาจกัรในอิหร่านมีผูม้าใชสิ้ทธิ 69 คนคิดเป็น 47.92% เมือง
อาซาลูเยห์ไดห้มดสัญญาการทาํงานและเดินทางกลบัประเทศไทยจนเกือบหมด

(4.1.4) การส่งเสริมความสามัคคีและความรักชาติรักแผ่นดินของชุมชนไทยใน
อหิร่าน

- ส่งเสริมและสนับสนุนงานและกจิกรรมของสมาคมนักศึกษาไทยในอหิร่าน
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมนกัศึกษาไทยใน

อิหร่าน 55 คนมาโดยตลอด และจดังบประมาณสนบัสนุนเป็นระยะๆ

- สนับสนุนการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงินแก่สมาคมนักศึกษาไทยในอิหร่าน
ใน ปี พ.ศ. 2550

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการเช่า
ของสมาคม นกัศึกษา จาํนวน 200,000 บาท ในปี พ.ศ. 2551 โดย
เอกอคัรราชทูต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษทั
ปตท. สผ. ไดต้อบรับคาํขอของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ในการมอบทุนสนบัสนุนใหส้มาคม
นกัศึกษาไทยในอิหร่านอีกกวา่ 200,000 บาท
ไดโ้ดยนกัศึกษาไทยในอิหร่าน มุสลิมไทยส่วนใหญ่
มีฐานะยากจน

- การแนะแนวการประกอบอาชีพภายหลงัสําเร็จการศึกษาให้กบันักศึกษาอย่าง

จากอิหร่าน สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก็ไดแ้นะนาํให้
นกัศึกษาไปทาํงานกบั -อิหร่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะสายการบิน

(5) มิติด้านการบริหารจัดการ
(5.1) ฯ ให้มีความทนัสมัยใช้

-

สถานเอกอคัรราชทูตฯ
(สาํหรับทาํเนียบเอกอคัรราชทูตฯ) รับงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ
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เอกอคัรราชทูตฯ
ไมโครเวฟ โดยใชง้บค่าใชจ่้ายจากงานกงสุล 10%

หมด และยงัมีการของบประมาณซ่อมแซมระบบ
จาก

กระทรวงการต่างประเทศแลว้และไดด้าํเนิน จดัจา้ง กบัไดเ้สนอของบประมาณซ่อมแซม
ระบบ heater และระบบตอบรับโทรศพัทอ์ตัโนมติัจากกระทรวงการต่างประเทศ
หมดแลว้

-
ทนัสมัย

สถานเอกอคัรราชทูตฯ 9
ชุดจากงบค่าใชจ่้ายดา้นกงสุล 10%

- ทาํการปรับปรุงซ่อมแซมรอยร้าวบนผนังและโครงสร้างของทาํเนียบเอกอคัร-
ราชทูตฯ

ปี พ.ศ. 2517 แมจ้ะมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมมาบา้ง แต่ก็ตอ้งการการซ่อมแซม/ปรับปรุงอยา่งต่ ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้
มีการซ่อมแซมอาคารสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยไดด้าํเนินการทาสีทาํเนียบเอกอคัรราชทูตฯ แลว้

- ของบประมาณจั Volvo นาน
กว่า 11 ปี และอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดจ้ั mini-van Toyota Previa แทนรถยนต์ Volvo
และไดรั้บมอบรถยนตด์งักล่าวไวใ้ชง้านแลว้

(5.2) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอคัรราชทูตฯ ในการทาํงานทีม
ประเทศไทย

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอคัรราชทูตฯ ทมีประเทศไทยอย่าง
น้อยกว่า 8 งบประมาณ พ.ศ. 2551

ตามแผนงานปี พ.ศ. 2551 อย่างบูรณาการและร่วมกนัจัดทาํแผนงานในการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อไป

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดจ้ดัพบปะหารือกบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ ณ กรุง
เตหะราน/ ผูแ้ทนบริษทั ปตท. สผ. และบริษทัปู ปี พ.ศ. 2551

/ UNSC และสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและงานดา้น
-
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ต่างประเทศทราบตลอดมา
(5.3) การสร้างฐานข้อมูล (Website) ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ

-อหิร่าน
- พฒันาปรับปรุงหน้าเวบ็ไซต์ของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ให้มีความสวยงาม

(update) การ
ดําเนินการของไทยต่อเหตุการณ์ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยในเชิงสมานฉันท์

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดด้าํเนินการ
4.1.2 ผลการวเิคราะห์การปฏิบัติงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน
- สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานไดป้ฏิบติังานตรงตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณ .ศ. 2546 6 1 ระบุวา่การ
1) เกิดประโยชน์

สุขของประชาชน 2) 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4) 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการ 7) ไดเ้ป็นอยา่งดี
เ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ไดพ้ร้อมมูล ดงัจะเห็นไดว้า่สถาน-

การระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินของธนาคารไทยต่ออิหร่านเสมอมา สาํหรับดา้นการเมือง
ระหวา่งประเทศ สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก็ไดติ้ดตามและรายงานสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่ง

ไทย/นกัเรียนไทยในอิหร่าน สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก็สามารถสานความสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี มี

30-50% ทุกปี และยงัมีการปรับปรุงซ่อมแซมดูแลอาคาร
สาํนกังาน ทาํเนียบเอกอคัรราชทูตฯ การจดัหาครุภณัฑ์
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- สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานไดป้ฏิบติังานตามกรอบยทุธศาสตร์การดาํเนิน

ดาํเนินความสัมพนัธ์ของไทย-อิหร่านไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัจะเห็นวา่การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ดา้น
การเมืองระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจการคา้และการลงทุน การส่งเ

ตามกรอบยทุธศาสตร์ของไทยต่ออิหร่านอยา่งแทจ้ริงตามขอ้ 3.1 – 3.4 3 อยูแ่ลว้

4.2 ประเด็นปัญหา
4.2.1 ระบบการบริหารบุคคล
1.

และทาํงานในลกัษณะประจาํ ทาํใหข้
2.

ะปริมาณงานมากแต่กรอบอตัรากาํลงัมี
5 .ศ. 2522 ไทยไดใ้ห้

ราชทูตฯ ลง โดยกระทรวงการต่างประเทศ

บุคลากรของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานจึงเป็นขอ้จาํกดัในการทาํงานของขา้ราชการ
สถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยปริยาย

3. ในดา้นการบริหารบุคลากร เดิม
นกัการทูตระดบั 3-6 (นายเวร-เลขานุการเอก)
ในอิหร่าน 2 3 ปี (ระบบ
2+3 ปี) นสุดลงในกลางปี พ.ศ. 2553
ขา้ราชการระดบั 3-6 ประจาํการในอิหร่าน 3 ปีและขอกลบัมาประจาํการในประเทศไทยหรือขอต่อ
ระยะเวลาการประจาํการในอิหร่านไดอี้ก 1 ปี (ระบบ 3+1 ปี) -
ต่างประเทศมิไดใ้หสิ้ทธิประโยชน์จูงใจกบัขา้ราชการระดบั 3-6 -
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-

2+3 ภาพไป
สาํหรับระบบการโยกยา้ยขา้ราชการระดบัเอกอคัรราชทูตและ

กระทรวงการต่างประเทศน่าจะชดเชยและจูงใจการไปประจาํการในอิหร่านดว้ยการโยกยา้ยให้

สนั
4. จากปัญหาในขอ้ 3

ปรึกษาของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ก็มิไดเ้ป็น Head of Chancery

-
ราชทูตฯ ษาและเลขานุการเอกคนใหม่เขา้รับตาํแหน่งในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.
2551 ก็ไดด้าํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ตามรายละเอียดในขอ้ 4.1 (การดาํเนินการตาม
ยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-อิหร่านของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน)
กล่าวมาแลว้

5. สถานเอกอคัรราชทูตฯ มีขนาดเล็กมีปริมาณงานมากจึงไม่สามารถทาํการพฒันาทกัษะ
(ภาษาฟาร์ซี)

องขาดเรียนทาํใหก้ารศึกษาภาษาอิหร่านไม่

6.

ละมีขา้ราชการประจาํการนอ้ย
อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัในการบริหารจดัการของสถานเอกอคัรราชทูตฯ Head of Chancery
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7.

ยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทยต่ออิหร่านและมีความสามารถในการบริหารและวชิาการไป

หาผูมี้ชาํนาญการเฉพาะดา้น (specialist)
(generalist) ในการบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบั

ขา้ราชการรับทราบนโยบายของรัฐบาลไทยและยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยต่ออิหร่าน
สอง ตลอดจนงานสาํคญั

-เอกอคัรราชทูตฯ เช่นงานกงสุล
4.2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะรานเป็นสถานเอกอคัรราชทูตฯ ขนาดเล็กโดยมี
1 ลา้น

บาท 500,000 บาท งบค่าวสัดุปีละ 500,000 บาท งบประมาณสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์การดาํเนินการเชิงรุกปีละ 400,000
งบโครงการทีมประเทศไทยในโครงการ Iran Food and Hospitality และโครงการ Road Show ก็มี
ไม่มากนกัเพียงประมาณ 400,000 Flagship ตาม
ยทุธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิมในปี พ.ศ. 2552

สนบัสนุนดา้นการศึกษาหลกัสูตรวชิาชีพคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่นกัศึกษามุสลิมไทย รวม 2 โครงการเป็น
เงิน 400,000 -

-
เอกอคัรราชทูตฯ จึงจาํเป็นจะตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัให้ดี โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณสถานเอกอคัรราชทูตฯ กระทบ
ต่อประเทศไทย
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4.2.3 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานในอิหร่าน

านมีบทบาทในการสอดส่องการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลของต่างประเทศในอิหร่าน ทาํใหค้ณะทูตานุทูตใน

อิหร่านจะตอ้งแจง้ใหก้ระทรวงการต่างประเทศอิหร่านทราบวา่นกัการทูตของตนจะเดินทางไป

/
ๆ ซบัซอ้น การดาํเนินงานต่างๆ ของ

สถานเอกอคัรราชทูตต่างๆ ตอ้งผา่นกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในทุกๆ ดา้น

ใชเ้วลาในการติดต่อนานมากกวา่จะไดผ้ลลพัธ์ โดยจะตอ้งทวงถาม

ดาํเนินงานในอิหร่าน

4.3 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง
เตหะราน

จากการศึกษาวเิคราะห์แบบ SWOT ทาํใหเ้ห็นจุดอ่อนและจุดแขง็ของสถานเอกอคัร-

น อาทิ
-

บริหารบุคลากรและงบประมาณใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะการเสริมสร้างผลประโยชน์ทางดา้นการคา้
และการลงทุนของไทยในอิหร่าน เช่นการ Road Show การจดังาน Thailand Exhibition การเขา้
ร่วมงาน Iran Food and Hospitality งเสริมการ

- สถานเอกอคัรราชทูตฯ ควรเนน้ดาํเนินงา
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/

อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในจงัหวดัต่างๆ ของอิหร่านต่อไป
- สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะตอ้งพยายามบริหารจดัการให้เวบ็ไซตข์องสถาน-

นสามารถเขา้ไป update ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องสถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดทุ้ก

update
าธรรมเนียมการบริหารเวบ็ไซตข์องสถานเอกอคัรราชทูตฯ สูง และสถาน-

เอกอคัรราชทูตฯ กาํลงัปรับปรุงการจดัทาํระบบ Business Information Center

สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะตอ้งผลกัดนัใหส้าํเร็จต่อไป
- สถานเอกอคัรราชทูตฯ จะตอ้งใชก้ารบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและ

กบัอิหร่านทางการเมือง เศรษฐกิจการคา้และการลงทุน การส่งเสริมการ
แกไ้ขภาพลกัษณ์ในดา้นลบของไทย การรับรองคณะเยอืนต่างๆ การบริหารสาํนกังานและการ

อบเวลาใน
SWOT -

เอกอคัรราชทูตฯ และขอ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ

เ

5 ต่อไป



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
4 จะเห็นไดว้า่ โดยภารกิจปกติแลว้ สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดพ้ยายามดาํเนิน

(UNSC)
ความเขม้งวดทางศาสนาและดา้นสิทธิมนุษยชนก็ไดรั้บการโจมตีในเวทีสหประชาชาติอยูเ่นืองๆ

2 ของโลกและมี
ประชากรถึง 71

กรมุสลิมชีอะห์มาก

เป็นประชากร 60%
ประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซน อิหร่านมีความใกลชิ้ดกบักลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์และกลุ่มเฮซโบ-

ต่อตา้นอิสราเอล
ประธานาธิบดี Mahmoud Ahmadinejad ของอิหร่านเคยประกาศจะลบประเทศอิสราเอลออกจาก

UNSC

ดาํเนินการทูตเชิงรุกสมยั ดร.
เสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศในการนาํประเทศไทยไปใกลชิ้ดกบั

การเยอืนระหวา่งกนัและการพบปะหารือกบัอิหร่านในเวทีระหว่
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ดร.
ดร. .ศ. 2547

JC ไทย- 7 . สผ. ไดส้ัญญา
-

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเตหะราน ก็ไดมี้บทบาทในการรายงานขอ้มูลเชิ

รับทราบตลอดมา ขณะเดียวกนั สถานเอกอคัรราชทูตฯ ก็ไดมี้โอกาสในการสร้างเสริม
Mahmoud Ahmadinejad และรอง-

ประธานาธิบดี โดยเฉพาะรองประธานาธิบดี Mohammad Aliabadi
ประธานาธิบดี Rahim Mashaee
พบปะหารือกบัเอกอคัรราชทูตฯ/

2 ท่านมีความคุน้เคย รู้จกัและสนิทสนมกบัสถานเอกอคัรราชทูตฯ และประเทศ
Manuchehr Mottaki

.ศ. 2549 และไดพ้บหารือกบันายกนัตธีร์ ศุภมงคล อดีต
รัฐมนตรีวา่การกร Mottaki ยงัไดพ้บหารือกบั
เอกอคัรราชทูตฯ/
ณ กรุงเตหะรานประสบความสาํเร็จดว้ยดีมาโดยตลอด

อยา่งไรก็ตาม สาํหรับบทบาทและภารกิจในการสร้างสรรคค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-

ทาํ

30-50%
สนา พ.ศ. 2551
เมษายน พ.ศ. 2552
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อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ไขห้วดั 2009
อิหร่าน

สาํหรับบทบาทในการส่งเสริมผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนของไทย
Road Show

.ศ. 2551 สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดเ้ดินทางไปพบสภาหอการคา้
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ของอิหร่านถึง 4
กบัสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะรานโดยเขา้ร่วมงาน Iran Food and Hospitality
และงาน Thailand Exhibition ประจาํปี โดยมีการนาํภาคเอกชนไทยไปแสดงสินคา้ในอิหร่านอยา่ง

exclusive
agents

มีขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร งบประมาณ เวลา และโดยเฉพาะขอ้จาํกดัดา้นสภาพของสังคมและการเมือง
ภายในอิหร่าน เป็นตน้

อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริงแลว้ เราควรจะตอ้งทาํความเขา้ใจในสภาพความเป็นไปใน

ชีอะห์ และฝ่ายศาสนาอิสลามปกครองประเทศโดยเฉพาะผูน้าํศาสนามีอาํนาจสูงสุดเหนือ
จะตอ้งปฏิบติัตาม

แนวนโยบายของ Ayatollah Ali Khamenei
-

เอกอคัรราชทูต/ ออิหร่าน

ก็ยงั
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ไดท้ร

อยู่

อิ

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชยค์วรจะตระหนกัในความสาํคญัของ

ประเทศอิหร่านในดา้นเศรษฐกิจ การค้

และมีประชากรมากถึง 71 ลา้นคน ไทยจึงควรใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-อิหร่าน
400 ปี ใหก้ารดาํเนินงานของสถาน-

เอกอคัร
-

12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แลว้ ฝ่ายไทยน่าจะจดัใหมี้การ
เยอืนระหวา่งกนัในโอกาสแรก โดยเฉพาะรัฐมนตรีวา่การหรือรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยอาจจะไป

ความสาํคญัต่อตลาดการคา้และการลงทุนในอิหร่านมากและประเทศในเ

มากกวา่ประเทศไทย
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- กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชยค์วรจะใหค้วามสาํคญัในการคดัสรร
/สาํนกังาน

สถานเอกอคัรราชทูต
ทางการเมือง เศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนระหวา่งไทย-

ทางราชการไทยจะคาดหวงัใหก้ารดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูตฯ ให้เป็นไปอยา่งมี

ผา่นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ไม่อาจเร่งรัดการดาํเนินการในดา้นต่างๆ ไดโ้ดยเร็วและใน

-
-

นเฟ้อของอิหร่านสูงถึงปีละ 25-
30% 3-5
ปี พ.ศ. 2551

สถาน-
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ

ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุง

มิติ แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดา้นบุคลากร - การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานของขา้ราชการ สอท. ดว้ยการสอน

งาน (Coaching) .
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- การเสริมสร้างประสิทธิภาพดว้ยการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
ทาํงาน ระดบัสูงวา่งจากภารกิจก็อาจมี
การเล่าประสบการณ์ในการทาํงานและการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน
- การ .

-อิหร่านโดย สอท. จะตอ้งมี

สูง และจะช่วยใหไ้ทยไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุนและการ

แกปั้ญหาการคา้จากการระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินของธนาคารไทยต่อ
อิหร่านต่อไป

ดา้นการ
ซ่อมแซมจดัหา

ทนัสมยั

-
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ สอท. ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ โดยรับฟัง
ขอ้คิดเห็นจากขา้ราชการ สอท. ดาํเ
กบั กต.
งบประมาณจากงบค่าใชจ่้ายดา้นการกงสุล 10%
- สอท.
และทาํเนียบ ออท. อยูเ่สมอ

ดา้นการบริหาร
จดัการ

- ดา้น กงสุล

ไดเ้ต็
. ตอ้งสนบัสนุนดา้น

เงินค่าล่วงเวลาอยา่งเหมาะสม ป้องกนัการทุจริตอยา่งเขม้งวด ปรับปรุงสภาพ
ใหไ้ดรั้บคาํ

เพียง 4 . ได้
ใหค้นขบัรถประจาํตาํแหน่งของ อทป.

. ในอนาคตและ
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ปรับปรุงการใหบ้ริการดา้นวีซ่าและงานกงสุลต่อไป
- ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารสาํนกังานของ สอท. อทป. ใน
ฐานะ Head of Chancery
บริหารสาํนกังานและลูกจา้งอยา่งใกลชิ้ด การเสริมสร้างความสามคัคี การทาํงาน
อยา่ง team work

ลูกจา้งไม่ใหท้าํผดิกฎระเบียบของ สอท. ดว้ยการเขม้งวดดา้นวนิยั การตกัเตือน

จะปรับปรุงงาน สอท.
สอบถามความคิดเห็นของขา้ราชการ สอท.

ดาํเนินงานของ สอท. อง และ ออท.
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดาํเนินงานของทีมประเทศไทยในอิหร่าน
ไดแ้ก่ การดาํเนินโครงการร่วมกนัระหวา่ง สอท. กบั สคต. ณ กรุงเตหะรานและ
การปรึกษาหารือในการทาํงานกบับริษทั ปตท. สผ. และบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยใน
อิหร่านอยา่งต่อเ
สอบถามแผนงานการดาํเนินงานในอนาคต ปัญหา/
ร่วมมือ/ช่วยเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ดา้น
งบประมาณ

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ สอท. ในการใชง้บประมาณ
โดย สอท. จะมุ่งผลกัดนัการใชง้บประมาณตามยทุธศาสตร์ของไทยต่ออิหร่าน
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการส่งเสริมสินคา้
ไทยในตลาดอิหร่าน การสนบัสนุนการลงทุนของไทยในอิหร่านและการให้

.
มงบประมาณการดาํเนินการของ สอท. กบั กต.

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน การส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ
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ดา้นวชิาการ
และการ
ส่งเสริม
ผลประโยชน์
ของประเทศ
ไทยในอิหร่าน

- การ ติดตามสถานการณ์ทางเมืองภายในอิหร่านและใน
เวทีระหวา่งประเทศอยา่งใกลชิ้ด

/
การกาํหนดท่าทีของ กต.
สอท.

. อาจจะตอ้งใชเ้วที Asian Ambassadors’
Luncheon
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอิหร่านใน
ดา้นเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน การส่งเสริมภาพลกัษณ์และวฒันธรรมไทย
จะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะทีมประเทศไทยต่อไปโดยการหารือและดาํเนินการ
อยา่งใกลชิ้ดกบั สคต. ณ กรุงเตหะราน บริษทั ปตท. สผ. บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย
เป็นตน้ โดยจะตอ้งมีการหารือระหวา่ง สอท. กบันกัธุรกิจอิหร่านอยูเ่สมอ โดย
อาจหารือกบัสภาหอการคา้ฯ อิหร่านในจงัหวดัต่างๆ ผา่นการ Road Show และ

รคา้ การลงทุนของไทยแก่ภาคเอกชน
อิหร่านโดย สอท. และ สคต. และผา่นเวบ็ไซตข์อง สอท.
สคต. แบบ Business Information Center .
โดยจะตอ้งมีการ update ขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ

ดา้นการ
ส่งเสริม

ของไทย

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพ friends of Thailand ในการแกไ้ขภาพลกัษณ์ดา้น
ลบของไทยในอิหร่าน /แกไ้ขภาพลกัษณ์ในดา้นลบของไทยใน

-
นมกัจะเป็นการตีพิมพข์่าวตาม

. ไดแ้กไ้ขภาพลบดว้ยการส่ง
.

friends of Thailand ใน
นดว้ย

- การ ใชเ้วบ็ไซต ์สอท.
. ไดพ้ยายาม update เวบ็ไซตข์อง สอท. อยา่ง

งบประมาณในการจดั Business Information Center .
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บริหารจดัการขอ้มูล/ update ขอ้มูล

-
โดย สอท. ยใหมี้การ

หมายเหตุ สอท. คือ สถานเอกอคัรราชทูต                    สคต. คือสาํนกังานการคา้ต่างประเทศ
ออท. คือ เอกอคัรราชทูต อทป.
กต. คือ กระทรวงการต่างประเทศ
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ภาคผนวก ก.
ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฎิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ 2551 ของทีมประเทศไทย อิหร่าน

(มกราคม 2552)
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ การดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.

ณ กรุงเตหะราน
1. มิติการเมือง
1.1 ทวิภาคี -

อิหร่านและ
ฝ่ายนิติบญัญตัิ และผู้ นําฝ่ายตลุาการ

- ในปี 2551 1) รอง นรม. (พล.อ.สนธิ บญุ-
รัตกลนิ) 21-22 มค. 2551 โดยได้พบหารือกบั Ayatollah Taskhiri เลขาธิการ

นศ.
ไทยมสุลมิในอิหร่าน . 2551
2) ศ. เกียรติคณุ ตรึงใจ บรูณสมภพ ประธานคณะ กมธ. การศาสนา คณุธรรม
จริยธรม ศิลปะและวฒันธรรม วฒุิสภาและคณะ 15 คนเยือนอิหร่านระหวา่ง 2-12
กค. 2551 และได้พบหารือกบัประธาน กมธ. วฒันธรรมของรัฐสภาและหนว่ยงาน
ด้านศาสนาของอิหร่าน 3) Hojatoleslam Mohammad Jafar Montazeri

และคณะ รวม 12 อพบ
และดงูานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน/การตอ่ต้านยาเสพตดิในไทยระหวา่ง
27 กค. – 2 สค. 2551 โดยความร่วมมือระหวา่ง UNODC และ ปปส./ปปง. ไทย

- จดัทํา คตล. ยาเสพติด การตอ่ต้านการก่อการ
ร้าย

- คตล. ตอ่ต้านยาเสพติดอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแก้ไขร่างของฝ่ายไ าย
อิหร่านจะเดินทางมา ปทท. ( ผอ. สว่นความร่วมมือกบั
องค์การระหวา่ง ปท. ปปส. ไปร่วม ปช. CICA Expert Group 17-
20 มค. 2551) และนายประวิทย์ ลอยแก้ว ผู้ชว่ยรองอยัการสงูสดุและคณะ ปปส.
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และ ปปง. ไปร่วมหารือกบัทางการอิหร่านและ UNODC 14-
15 กค. 2551 workshop ใน ปทท. สาํหรับ คตล. ตอ่ต้านการก่อการ
ร้ายกบัอิหร่าน สอท. เห็นวา่จากสภาพทางการเมือง รปท.

คตล.
ภาพลกัษณ์ไทยในสายตาของ ปท. ตต.

- พบปะหารือกบัผู้ นําระดบัสงูของอิหร่านอยา่ง - มีการประชมุระหวา่ง ปท. อาทิ 1) พล.อ.
ธีรเดช มเีพียร ประธานผู้ตรวจการแผน่ดินและผู้ตรวจการแผน่ดินอีก 2 คนไปร่วม
ประชมุ 10th Annual Meeting of the Board of Directors of Asian
Ombudsman Association 18-26 เมย. 2551 2) นายจกัรมณฑ์
ผาสกุวนิช ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมและคณะร่วมประชมุ Asian Productivity
Organization 50 21-23 เมย. 2551 3) นาย

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ธนาคาร SME ของไทยเข้าร่วม
ประชมุ 31st Association of Development Financing Institutions in Asia and
Pacific (ADFIAP) Annual Meeting 28 เมย. – 1 พค.
2551 4) ออท. ได้นํานายไกรสร พรสธีุ รองเลขาธิการ Asia-Pacific
Telecommunity (APT) ได้เข้าพบหารือกบั รมช. โทรคมนาคม 5-12
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กค. 2551 5) ออท. และคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายจกัริน ฉายะพงศ์
รองอธิบดีและ จนท. กรมองค์การระหวา่งประเทศเข้าร่วมประชมุ Non-Aligned
Movement (NAM) Ministerial Meeting งเตหะรานระหวา่ง 27-30 กค. 2551
6) นายสมาน คาํประกอบและคณะนกักอรีไทยไปร่วมแขง่ขนัการประกวดการอา่น

29 กค. - 6 สค. 2551 6) คณะนกัฟตุซอลทีม
ชาติไทยไปแขง่ขนัฟตุซอลนดักระชบัมิตรในอิหร่านระหวา่ง 5 -12 สค. 2551
- ออท. ได้ร่วมหารือกบั Ayatollah Taskhiri เลขาธิการองค์การสมาพนัธ์แหง่โลก

21 มค. 2551 และ ออท. ได้เข้า
พบหารือกบันาย Manuchehr Mottaki รมว. กต. 13 กพ. 2551 และระหวา่ง

ปธน. Ahmadinejad 6 เมย. 2551
และนายชยัรัตน์ ศิริวฒัน์ อปุทตู ได้หารือกบั ปธน. Ahmadinejad ระหวา่งพิธีการ

10 กพ. 2551 . ยงัได้เข้า
ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 8
เมย. 2551 โดยมี ปธน.อิหร่านเป็นประธานจดังาน ปีใหมข่อง
อิหร่าน (Norooz) รมว. กต. 12 เมย. 2551 และ ออท.
ได้พบหารือกบั รมช. ก. 29 เมย. 2551 และ รมว. กต.

คลยีร์ของอิหร่าน เป็น
สอท. รายงาน กต. มาโดยตลอด

- สอท. ได้จดัทํารายงานการเมืองเชิงลกึมาโดยตลอด โดย ออท. เป็นเจ้าภาพจดัการ
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ไทยสามารถกําหนดทา่ทีและนโยบายตอ่
อิหร่านได้ถกูต้อง จํานวนอยา่งน้อย 12 ฉบบั

หารือคณะทตู ปท. สมาชิก P5 และ ออท. ปท.
การค้ากบัอิหร่าน และการพบปะหารือ

ออท. อิหร่านประจํา ปทท. /
เลขาธิการสมาคมมติรภาพไทย-อิหร่าน/ การร่วม ปช. และจดั ปช. Asian
Ambassadors’ Luncheon ฯลฯ /
กรมองค์การ รปท. ฯลฯ

- ติดตามรายงานสถานการณ์ด้านนิวเคลยีร์
ของอิหร่านอยา่งใกล้ชิด

อนาคต าทีไทย
และการหารือใน Board of Governors ของ
IAEA

- สอท. ได้จดั ปช. ออท. ประเทศสมาชิก Board of Governors ของ IAEA และ
สมาชิก UN Security Council Asian Ambassadors’
Luncheon สอท. ได้รายงาน กต. ยเฉพาะการ
ประเมิน
สหประชาชาติ และแนวทางการทําธุรกิจของไทย โดย สอท. ร่วมกบั สคต. ณ กรุง
เตหะราน ตลอดจนภาคเอกชนไทย อาทิ ปตท. สผ. .
ในอิหร่านในการประเมินผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทไทย/แนวทางในการแก้ไข
สถานการณ์/การเตรียมพร้อมในการอพยพคนไทยออกจากอิหร่านกรณีถกูโจมตี
โดยสหรัฐฯ และ/ มเลกิโครงการนิวเคลยีร์ โดย
นายพงศธร ทวีสนิ ผู้จดัการด้านความปลอดภยัในการทํางานของ ปตท. สผ. ได้
เดินทางไปหารือกบั สอท. 19 กพ. 2551 และมีการหารือกบั จนท. ปตท.สผ.
ทํางานในอิหร่าน
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1.2 พหุภาคี -
ACD

(โดยเฉพาะโครงการด้านพลงังานตา่งๆ ) และ
OIC

- สอท. ได้ให้การสนบัสนนุ ปตท. สผ. และ ปตท. ในการจดัคณะไปเยือนอิหร่านอยู่
ลงังานของไทย อาทิ ออท.ได้นํานายอนนต์ สริิแสง-

ทกัษิณ CEO ของ ปตท. สผ. พร้อมด้วย ดร.ทองฉตัร หงส์ลดารมย์ ประธาน คกก.
บริหา บ. ปตท. สผ. และนายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ ประธาน

กรรมการผู้จดัการใหญ่ หนว่ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ บ .ปตท .จํากดั )มหาชน (
ไปเยือนอิหร่านเข้าพบหารือกบั รมช. ก. ปิโตรเลยีมอิหร่ 29 เมย. 2551 และ
ออท. ได้พบและเชิญ จนท. บ. ปตท.สผ./อิหร่าน บ. ปนูซีเมนต์ไทยในอิหร่าน

ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางพลงังานกบัอิหร่าน สาํหรับในด้าน ACD กต.
ประสานงานผา่น สอท. อิหร่าน/ไทย

OIC . รมว. กต. อิหร่าน
และ ปธน. มาโดยตลอด

- ประสานร่วมมือกนัระหวา่ง ASEAN และ
ECO/IOR-ARC

- ออท. และ จนท. สอท. เข้าร่วมการประชมุ IOR-ARC Ministerial Mtg. 2-4 พค.
2551 สาํหรับ ECO ยงัไมม่ีการ ปช.
จนถึงปัจจบุนั โดยในสว่นของ ASEAN . ได้ขอให้ สอท.
ดําเนิน . ปท. สมาชิก ASEAN ก็เข้าร่วมการประชมุ Asian
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Ambassadors’ Luncheon
ออท. และ จนท.

สอท. ASEAN ได้ร่วมกนัจดังาน สง่เสริมความสามคัคี
ในหมู ่ปท. สมาชิกอาเซียน มีการจดังาน ASEAN Noodles Festival 1 ใน
อิหร่าน . ด้วย

- ประสานและขยายความร่วมมอืด้านการสมคัร
เข้ารับการ
องค์การระหวา่งประเทศ

- สอท. ของทางการอิหร่านให้ฝ่ายไทยสนบัสนนุการ

ปท. มาโดยตลอด อยา่งไรก็ตาม การให้ความ
สนบัสนนุอิหร่านในเวทีตา่งๆ กต.

ปท.

ความออ่นไหวทางการเมือง รปท. ฝ่ายไทยก็อาจให้การสนบัสนนุอิหร่านได้โดย
สอท. จะให้ความเห็นประกอบ หากได้รับการสอบถามจาก กต. เสมอมา

- ประสานความร่วมมือภายใต้กรอบ Asian
Parliament Assembly (APA)

- สอท. ได้ร่วมมือกบั กต.
APA มาโดยตลอด และ ออท. ได้พบและแนะนําตวักบัเลขาธิการ APA 28
เมย. 2551

2. มิติด้านเศรษฐกิจ
2.1 เศรษฐกิจ
และการลงทนุ

- - ออท. ได้ไปพบปะหารือกบั ปท.
Asian Ambassadors’ Luncheon .
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ตอ่อิหร่าน UNSC และ
สอท. ปท.

สอท. ยงัได้หารือ
ปตท. สผ.และ บ. ปนู

อปุสรรค ปรากฏวา่ รบ. ไทยและ กต. (ในระดบัสงูสดุ) ยงัไม่
มีบทบาทนําในการผลกัดนันโยบาย/

- ติดตามความคืบหน้าของผลการประชมุ JC
7 และการจดัการประชมุ JC 8

ประเทศไทย

- สอท. ได้ให้ข้อคิดเห็นและผลกัดนั ประชมุ JC ไทย-อิหร่าน 8
ไมส่ามารถกําหนด

วนั เดือน ปี ได้ อปุสรรคด้านการเงิน
การธนาคาร อั ตอ่อิหร่านด้วย

- สง่เสริมความร่วมมือด้าน energy security - สอท. ได้สนบัสนนุการดําเนินงานของ ปตท. สผ. และ ปตท.
ข้างต้นมาโดยตลอด

- จดัทําความตกลงสง่เสริมและคุ้มครองการ
ลงทนุ การขจดัภาษีซ้อน ความร่วมมือด้าน
การเกษตร Preferential Trade Agreement ให้
แล้วเสร็จ

- สอท. ได้ติดตามกบักต. โดยกรมเศรษฐกิจระหวา่ง ปท. และกรมเอเชียใต้ฯ มา
โดยตลอด แตไ่มม่คีวามคืบหน้ามากนกั โดยเฉพาะ คตล. ภาษีซ้อนและ คตล.

ตกลงกนัได้ จงึต้องรอสองฝ่ายนดัประชมุกนัตอ่ไป
- ใช้สภาธุรกิจไทย-อิหร่านให้เป็นประโยชน์ - สอท. เห็นวา่ กต. นา่จะหารือกบัฝ่ายอิหร่านในระหวา่งการประชมุ JC 8

รกิจอิหร่าน-
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การค้า การลงทนุ นกัธุรกิจอิหร่านยงัไมพ่ร้อมและยงัไมอ่าจหาตวัประธานฯ ได้แม้วา่ สอท. และ
สคต. จะได้พยายามเร่งรัดสภาหอการค้าฯ ของอิหร่านมาโดยตลอด แต่
มีสภาธุรกิจไทย- ง ปทท. อยูแ่ล้ว หาก
สามารถมีการจดัประชมุ JC 8
สภาธุรกิจอิหร่าน- ออท. ก็ได้เคยหารือกบัประธานสภาหอการค้า
และอตุสาหกรรมของอิหร่านไว้ด้วยแล้ว

- เจรจาขอทําการประมงไทยในอา่วเปอร์เชีย - อิหร่านยั

ประกอบการชาวอิหร่าน แตโ่
ของทางการอิหร่านคอ่นข้างซบัซ้อนไมจ่งูใจตอ่นกัลงทนุ .

ทําให้เอกชนไทยยงัไมส่นใจลงทนุใน

- หาทางให้บริษัทไทยได้เข้าไปลงทนุ/ร่วมทนุใน

บริการในอิหร่าน

- ออท. และ อทป. ได้พบหารือกบั มาโดยตลอด
สายการบินมาฮนัแอร์และอิหร่านแอร์

ปัจจบุนับริษัทสปา
มีกฏหมายด้านสปา/นวดแผนไทย จึงต้องมกีารผลกัดนักบัภาคเอกชนอิหร่านอยา่ง
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เข้า-ออกอิหร่านเกือบจะทําไมไ่ด้เลย ธนาคารไทยระงบัการทําธุรกรรมทางการเงิน

- ใช้ ASEAN-Tehran Committee
ผลกัดนัความร่วมมือในกรอบใหญ่

ออท. ได้ใช้ช่องทางผา่น Asian Ambassadors’ Luncheon
กว้างกวา่กลุม่ ASEAN สอท. เพียง 6 ปท. แต่ สอท. ปท. Asian มี
15 ปท. ปท.

สถานการณ์การเมืองของอิหร่าน/การเมือง รปท. /
นานาชาตติอ่อิหร่านและผลกระทบ

3. มิติทางด้านสังคมและ วัฒนธรรม
3.1 (เป้าหมาย

2551 ไมน้่อยกวา่ 74,000 คน)

- จดัทําโรดโชว์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การ

เผยแพร่ประวตักิารเจริญสมัพนัธไมตรีระหวา่ง

- สอท. ร่วมกบั สคต. ณ กรุงเตหะรานจดังานโร้ดโชว์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
โดยการจดัสมัมนาร่วมกบัหอการค้า อตุสาหกรรมและ

. กมุระหวา่ง 7-9 กค. 2551 .
ฮาเมดานและ จว. เคอร์มนัชาห์ ระหวา่ง 5-7 กย. 2551 โดยได้หารือกบั
ผู้วา่ราชการจงัหวดั ประธานสภาหอการค้าและอตุสาหกรรมของจงัหวดั สมาชิก
หอการค้าฯ และนกัธุรกิจ
ขยายปริมาณการค้า

ทางการ
ไปแจก กบัตอบข้อซกัถา
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ไทย ตลอดจนแสวงหาลูท่างการขยายการค้าของตลาดสนิค้าไทยในแตล่ะจงัหวดั
. ของ

สอท. . ด้วย
- มา ปทท. ในปี 2550 มีจํานวน 57,538 คนและคาดวา่
ในปี 2551 ปทท. กวา่ 80,000

40-50% มาโดย
ตลอด และปัจจบุนัมีสายการบินอิหร่านเปิดบินตรงไป ปทท. 2 สายการบินได้แก่
Mahan Air และ Iran Air มา ปทท. . 2551

- ร่วมกบัสาํนกังานสง่เสริมการค้าในตา่ง
ประเทศจดัทํากิจกรรมสง่เสริมอาหาร และการ

Food and
Hospitality

- สอท. ได้ร่วมกบั สคต. ณ กรุงเตหะรานทําการออกร้านอาหารไทย และกิจกรรม
Food and Hospitality

25-28 พค. 2551 โดยมีการนําอาหารไทย ขนมไทยผลไม้

ใน ปทท. 30,000 คน . ยงัได้เป็น
เจ้าภาพจดังาน ASEAN Noodles Festival 1 .

Food and Hospitality ของ สอท.
– มาเยือนประเทศไทย
ตามโครงการ Familiarization Trip to Thailand
2008

- สอท. จะ ปทท.
กรมสารนิเทศในชว่ง สค. – กย. ของทกุปี 2551 ได้
กค. โดยมี . Iran News
ปทท. ในเชิงบวกลงพิมพ์ใน นสพ. ป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์ ปทท.
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และขจดัข้อข้องใจในปัญหา จชต. สอท. ได้ช่วยคดัสรรนกั นสพ./
. ปทท.

ต้องการ
- หารือกบัสาํนกังาน ททท.
ยทุธ์และแผนการดาํเนินงานในปี 2551-2552

เติบโตสงูอยา่งเป็นรูปธรรม

- สอท. ได้เชิญ ผอ. สนง. ททท. ณ เมืองดไูบ ไทย
ในงาน Thailand Exhibition 2008 8-14 สค. 2551
โดย ผอ. ททท.ฯ ได้พบหารื

สนง. ททท.
ในตลาดดไูบได้อยา่งเหมาะสม ทําให้ในเวลาตอ่มา ททท. ได้สง่ผู้แทนเข้าร่วม

50
บ. Hooman Tour 23 ธค. 2551 และยงันําไปสูค่วามร่วมมือระหวา่ง ททท.
กบัสายการบิน Mahan Air ในการจดัการสมัมนา/ปชส.
โรงแรม Laleh กรุงเตหะรานในวั 17 มค. 2552
อิหร่านประมาณ 250

-ใช้เว็บไซด์ของ สอท. เป็นแหลง่ขา่วสง่เสริมการ
links กบั เว็บไซต์ของ ททท.และ

ฟาร์ซีในเว็บไซด์

- สอท. ได้ปรับปรุง website ของ สอท. ให้ทนัสมยัและเป็นมิตรกบัผู้ใช้บริการ
link

สาํคญัของไทย และการดาํเนินตามแบบ Business Information Center การ
update ข้อมลูกิจกรรมของ สอท.
ได้ดําเนินการตามเวลา โอกาสและทรัพยากรบคุคลของ สอท.
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-
. และ

สอท. แจ้ง โดย ออท. ให้สมัภาษณ์นกัขา่วใน
โอกาสตา่งๆ

- สอท.
update เว็บไซต์

สอท. link

. มากโดยมีอตัราการเติบโตกวา่ 40-50%
ทกุปี ทําให้การออกวีซา่เป็นภาระของ สอท. . ได้ให้สมัภาษณ์
นกัขา่วอิหร่านเ
วนัสงกรานต์ . ในปี 2551 ด้วย

3.2
และ OTOP

- การเข้าร่วมงานการกศุลของภริยาคณะทตู
ประเทศเอเชีย
วฒันธ
OTOP
อิหร่าน

- ออท.
5 ออท. 13 เมย. 2551

แนะนํา ปทท. และประเพณีไทยให้รู้จกัแพร่หลายในอิหร่าน โดยเชิญ ออท. คน
สาํคญั มิตรของ ปทท. ปทท.

90
OTOP การจบัฉลากรางวลั

ศิลปหตัถกรรมไทย มกีารแสดงแกะสลกัผลไม้แบบไทย และการแจกแผน่พบั
ปทท.

ปทท. ได้เป็นอยา่งดี
- งาน Bazaar ของภริยาคณะทตู ปท. 2 พค. 2551 สอท.
ได้ไปออกบู้ทร้านอาหารไทย 2 โต๊ะ โดยร้าน Thai Orchid
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แหง่เดยีวในอิหร่าน และ สอท. มีสนิค้า OTOP และสนิค้าไทยไปจดัแสดงและขาย
1
- มีการจดังาน ASEAN Noodles Festival 1 ในอิหร่าน ออท. ไทย

. 2551 / . อาเซียน
300 คนด้วย

3.3 ความร่วมมือด้านการ ศกึษาและ
วิชาการ

- สาํนกังานความร่วมมือระหวา่งประเทศ
(สพร.)
แล

. (16 ทนุ)

- ในปี 2551 สพร. ได้จดัทนุฝึกอบรมให้ชาวอิหร่านจํานวนมากในหลายๆ ด้าน มี
ชาวอิหร่านได้รับทนุฝึกอบรมในปทท. หลายหลกัสตูรมากโดยในปี 2551 มีจํานวน
มากกวา่ 16 ทนุ ทกุฝึกอบรมดงักลา่วเป็นประโยชน์ในการสง่เสริม คสพ.
ระหวา่งรัฐบาล-ประชาชน และประชาชน-ประชาชน และเป็นการสร้างเสริม

เครือขา่ยมิตรของ ปทท.
วิชาการ การสาธารณสขุและนโ

. กบัอิหร่าน
ของไทย

- ให้บริการข้อมลูการศกึษาแกช่าวอิหร่าน
สนใจ

- สอท.
การศกึษาภาษาองักฤษเ ปทท.
ระดบัปริญญาตรี/โท/ สอท. ได้เชิญ ม. AIT และ
Asian University ในไทยไปร่วมออกบู้ทสง่เสริมการศกึษาหลกัสตูรนานาชาตใิน
ไทยในงาน Thailand Exhibition ระหวา่ง 8-14 สค. 2551 นศ.
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อิหร่านมาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาหลกัสตูรภาษาองักฤษใน ปทท.
3.4 การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
สารนิเทศ

- - สอท. นสพ. อิหร่านรายงาน . ให้ กต. เป็น
ระยะๆ ตามความสาํคญัของขา่ว 24 เมย. 2551 ออท. ได้ให้

Fars News Agency
. ไทย- 400 ปี คสพ. ทางเศรษฐกิจ

การค้า การทอ่
. ระหวา่ง ปท.

. สามารถ
สอท. สง่ให้ กต. รับทราบตลอดมา

4. มิติด้านการกงสุล
4.1 งานด้านการกงสุล
4.1.1 งานหนงัสอืเดินทาง  งานทะเบียน
ราษฎร์  งานทะเบียนครอบครัว  งาน
นิติกรณ์  และงานตรวจลงตรา

- ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกผู้มารับ
บริการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว และ
นิติกรณ์เอกสารให้สะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง

- สอท.
ผา่นมายงัไมพ่บข้อบกพร่องด้านทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัวและนิติกรณ์
อยา่งไรก็ตาม การทําหนงัสอืเดินทางในระบบ on-line กบั กต. มกัจะมีปัญหาการ

ทในอหิร่านมกัจะไมด่ี
ลา่ช้าและสญัญาณติดขดัเป็นประจํา

-
อาซาลเูยห์ แหง่ละ 1

- สอท. 2
สส. นรจ. ธค. 2550 . นรจ.ในเดือน มค. 2551

90 คนได้หมด



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ การดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุงเตหะราน

สญัญาและเดินทางกลบั ปทท. เกือบหมดแล้ว สาํหรับ นศ.
สอท. โดยมิได้นดัห

เพียง 1 ชม. สอท. ได้ง่าย
4.1.2 การคุ้มครองดแูลคน ไทยและ
ผลประโยชน์คนไทยในอิหร่าน

- ปรับปรุงแผนอพยพให้มีความทนัสมยัเข้ากบั
สถานการณ์ปัจจบุนัและจดัประชมุแผนอพยพ
คนไทยในกรณีเกิดภยัพิบตัแิละภยัสงครามใน

ซกัซ้อมแผนอพยพอยา่งน้อยปีละ 1

- สอท. . สผ. 2
. – กพ. 2551 และได้แนะนําให้ ปตท. สผ. ปรับปรุงแผนให้

สอดคล้องกนักบั สอท. โดย ปตท. สผ. ได้
กบัการอพยพคนไทย จดุแวะพกั ฯลฯ โดย มีการประชมุหารือระหวา่ง
ปตท. สผ. กบั สอท.

สอท. ออท./สอท. สอท.
ออท./สอท.

อพยพคนไทยไปดไูบ
-
บริษัทนายจ้าง

- สอท.
ไมม่ากนกั แตม่ีกรณีบริษัทจดัสง่แร
Arak สอท.

/เมืองดงักลา่วจะถกูโจมตีจากอิสราเอล/
ก. แรงงานของไทย . ไทยไมค่วรจดัสง่

-
ความเป็นธรรมแก่แรงงานไทย

- สอท.
มากนกั



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ การดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุงเตหะราน

- ประสานนายจ้าง ตวัแทนและแรงงานไทย - สอท.
ปทท. เกือบหมดแล้ว

- ให้ความช่วยเหลอืและคุ้มครองสทิธิและ
ผลประโยชน์ของคนไทย และแรงงานไทยใน

- สอท.
ปทท. เกือบหมดแล้ว

-
-

จกัร

- สส. นรจ. . 2550 สว. นรจ.
. 2551 กมุและอาซาลเูยห์ .

นรจ. มีผู้มาใช้สทิธิ 127 คน คิดเป็น 78.4% . นรจ. มีผู้มาใช้
สทิธิ 69 คนคิดเป็น 47.92%

4.1.3
ราชอาณาจกัร

-
น และสมาคม

- สส. นรจ. ธค. 2550 สว. นรจ.
. 2551

- . 2551 - สว. นรจ. . 2551
. นรจ. ในอิหร่านมีผู้มาใช้สทิธิ 69 คนคิด

เป็น 47.92%
4.1.4.การสง่เสริมความสามคัคีและความ
รักชาติรักแผน่ดินของชมุชนไทยในอิหร่าน

- สง่เสริมและสนบัสนนุงานและกิจกรรมของ
สมาคมนกัศกึษาไทยในอิหร่าน

- สอท. ได้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมของสมาคมนกัศกึษาไทยในอิหร่านมาโดย
ตลอดและจดังบประมาณสนบัสนนุเป็นระยะๆ โดยเฉพาะให้ นศ.

นศ.



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ การดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุงเตหะราน

- สนบัสนนุให้ความชว่ยเหลอืด้านการเงินแก่
สมาคมนกัศกึษาไทยในด้านก

2550

- สอท. ได้รับงบประมาณสนบัสนนุ นศ. ไทย
200,000 บาทในปี 2551 โดย ออท. ได้มอบเงินสนบัสนนุให้

นศ. . 2551 โดย บ. ปตท. สผ. ได้ตอบรับคําขอของ สอท. ในการมอบทนุ
สนบัสนนุให้สมาคมนกัศกึษาไทยในอิหร่านอกีกวา่ 200,000

นศ. ไมต้่องออกคา่ใช้จ่าย
นศ. มสุลมิไทยสว่นใหญ่มฐีานะยากจน

- แนะแนวการประกอบอาชีพภายหลงัสาํเร็จ - นศ. สาํเร็จการศกึษา สอท. ก็ได้แนะนําให้ นศ.
ทําการค้าระหวา่งไทย-อิหร่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะสายการบินและบริษัท

5. มิติด้านการบริหารจัดการ
5.1 องใช้ในสถาน
เอกอคัรราชทตู ให้มีความทนัสมยัใช้งานได้

- วามทนัสมยัและ
จําเป็นกบัการใช้งาน

- สอท. ได้ดําเนินกา
งบประมาณจาก กต. แล้ว
ออท. ออท.
โดยใช้งบคา่ใช้จา่ย 10%
มีการขอ งปม.

. ซอ่มแซมระบบ heater และระบบ
ตอบรับโทรศพัท์อตัโนมตัิจาก กต. .

- ตอร์ทดแทน
คอมพิ ให้ทนัสมยั

- สอท. 9 ชดุจากงบ 10%



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/ การดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการในปี งปม. 2551 ของสอท.
ณ กรุงเตหะราน

- ทําการปรับปรุงซอ่มแซมรอยร้าวบนผนงัและ
โครงสร้างของทําเนียบ ออท.

- สอท. ได้ดําเนินการทาสทํีาเนียบ ออท. แล้ว

-
รถยนต์ Volvo 11 ปี และอยู่
ในสภาพไมป่ลอดภยัตอ่การใช้งาน

- mini-van Toyota Previa แทนรถยนต์ Volvo และรถยนต์ได้มาถึง
./ทางการอิหร่านให้เสร็จ

เรียบร้อย
5.2 ประชมุคณะกรรมการบริหาร สอท.
ในการทํางานทีมประเทศไทย

- ประชมุคณะกรรมการบริหารสถาน

ไมน้่อยกวา่ 8 . 2551
แ
แผนงานปี 2551 อยา่งบรูณการ และร่วมกนั
จดัทําแผนงานในการปฎิบตัิราชการในปี งปม
2552 ตอ่ไป

- สอท. ได้จดัพบปะหารือกบั สคต. ณ กรุงเตหะราน/ ผู้แทน ปตท. สผ. และบริษัท
ปนูซีเมนต์ไทย 2551

UNSC
กต. ทราบ

ตลอดมา

5.3 การสร้างฐานข้อมลู )Website) ของ
สอท. ข้อมลูถกูต้อง

-อิหร่าน

- พฒันาปรับปรุงหน้าเว็บไซด์ของ สอท. ให้มี

ปัจจบุนั (update )อยูเ่สมอโดยเฉพาะข้อมลู
การดาํเนินการของไทย

ตอ่เหตกุารณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย
ในเชิงสมานฉนัท์

- สอท. ตอ่ไป



ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนการดาํเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
2551

ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณ

4.2 ด้านการค้า  -
อิหร่านให้ได้ร้อยละ 25ในปี 2551คิดเป็นมลูคา่ 876.63ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวง
พาณิชย์ สมาคม/ภาคเอกชน และ
สอท .ณ กรุงเตหะราน

แนบ 1และ 2
กระทรวงพาณิชย์

- ประสานงานและสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมพฒันาการ
สง่เสริมการสง่ออก โดย

 การจดัคณะผู้แทนการค้าอิหร่านเดินทางไปเข้าร่วม
กิจกรรมงานแสดงสนิค้าในประเทศไทย จํานวน 13งานฯ  )
เอกสารแนบ 3(

 เข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในประเทศอิหร่านจํานวน 2งาน
ฯ  และการจดักิจกรรม และการจดักิจกรรม Solo Show  -
Thailand Exhibition 2007 จํานวน 1 )เอกสารแนบ 4(

 จดักิจกรรม Road show ร่วมกบั สอท  .
 จดักิจกรรมสาํหรับร้านอาหารไทยในกรุงเตหะราน Thai

Kitchen to the World – Thai Select ร่วมกบัร้านอาหารไทยใน
ประเทศอิหร่าน


แสดงสนิค้าในประเทศไทยจํานวน 1



ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนการดาํเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
2551

ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณ

 ประสานงานกบั สอท.ฯ ในการรับและให้ความสนบัสนนุ
การรับรองแข
ตา่งประเทศกบั
ประเทศอิหร่าน

 ให้บริการข้อมลูและนดัหมายเจรจาการค้าแก่นกัธุรกิจ
ไทยและอิหร่าน ตอบข้อซกัถาม ข้อมลูทางโทรศพัท์ โทรสารและ
อีเมล์


เมืองหลวงและในภมูิภาค

 ติดตามภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย มาตรการและ
กฎระเบียบทางการค้า ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูคูแ่ขง่ในตลาด การ
ติดตาม/แก้ไขปัญหาอปุสรรคทางการค้าและปกป้องผลประโยชน์
และการจดัทําประเมินผลสถานการณ์สง่ออก

 ศกึษาสาํรวจหาแหลง่วตัถดุิบและภาคอตุสาหกรรม

ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการก่อสร้าง และ

เพียงพอในการพิจารณาการร่วมกิจกรรม ร่วมลงทนุในประเทศ
อิหร่าน



ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนการดาํเนินการ/โครงการ/กิจกรรม
2551

ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณ


ได้มาลงทนุในประเทศอิหร่าน ได้แก่ ปตท.สผ .และ บริษัท

 ใช้อิหร่านเป็นฐานสง่ออกจากไทยไปยงัประเทศกลุม่
CIS ผา่น North-South Transport Corridor (ระหวา่งโอมาน
อิหร่าน อินเดีย รัสเซยี)


สอท.ฯ มอบหมาย



เอกสารแนบ 1
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยในปีงบประมาณ 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
งานแสดงสินค้าในประเทศอิหร่านในปีงบประมาณ 2551

กิจกรรม/งานแสดงสินค้าในประเทศอิหร่าน

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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ประวตัิผู้เขยีน
นายชัยรัตน์ ศิริวฒัน์

การศึกษา - วทิยาศาสตร์บณัฑิต (วนศาสตร์ - เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์ – ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

- รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- MBA (Financial Management)
Southeastern University, USA

ตําแหน่งปัจจุบัน
กระทรวงการต่างประเทศ

ประวตัิการรับราชการ
2530-2531 นายเวร กองเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ กรมเศรษฐกิจ
2532-2533 4 ฝ่ายคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย

สาํนกังานปลดักระทรวง
2534-2537 เลขานุการตรี – เลขานุการโท สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโรม
2538-2539 6

สาํนกังานปลดักระทรวง
2540-2541 เลขานุการเอก สถานเอกอคัรราชทูต ณ คูเวต
2542-2543 เลขานุการเอก สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั
2544-2550 7 กองตะวนัออกกลาง

กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟริกา
พฤศจิกายน 2550 –
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