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มาตรา ๘๒ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ  

และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา

ดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทำไวกับ

นานาประเทศและองคการระหวางประเทศ 

 รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน

ตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 
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รฐับาลใหความสำคญัในการสงเสรมิและพฒันาความสมัพนัธกบัประเทศตาง ๆ ทัง้ในดานการทตู
และดานเศรษฐกิจ รวมทั้งเขาไปมีบทบาทรวมกับประชาคมโลกตามขอตกลงระหวางประเทศที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางใกลชิดผานมาตรการที่สำคัญ ดังนี้ 
 
๑. การสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลัก 
ในการปฏบัิตติอกนัอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏบิตัติามสนธสิญัญาดานสทิธมินษุยชน 

รัฐบาลมุงมั่นรักษาและสงเสริมผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวที
ระหวางประเทศใหมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางดานเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำ
โอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนและพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงของโลกมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนไทย โดยรัฐบาลไดวางยุทธศาสตรดาน 
การตางประเทศในการรักษาสถานะและกระชับความสัมพันธกับมิตรประเทศตางๆ  
ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟกใต ยุโรป เอเชียตะวันออก เอเชียใต ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาที่มีนัยสำคัญทางยุทธศาสตรตอไทย ในชวงไตรมาสแรกของป ๒๕๕๓ 
ประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
ไมวาจะเปนวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกและเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองภายใน
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดดำเนินการเชิงรุกทั้งในและนอกประเทศเพื่อชี้แจงและสราง 
ความเขาใจและความมั่นใจตอกระบวนการประชาธิปไตยของไทย รวมทั้งรากฐาน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกรงของไทย ทำใหมิตรประเทศที่สำคัญโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน และสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศอื่น ๆ  
มีความเขาใจและมิไดแสดงปฏิกิริยาที่เปนการแทรกแซงสถานการณทางการเมืองของ

ไทย รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นวา ปญหาการเมืองภายในของไทยจะไมกระทบตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศและไมกระทบตอผลประโยชนที่ เกี่ยวของ ดังสะทอนใหเห็นจากอัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจรอยละ ๗.๙ จำนวนนักทองเที่ยว ๑๕.๒ ลานคน ดัชนีตลาดหุนที่เพิ่มขึ้นอยาง 
ตอเนื่องเปน ๑,๐๐๒ จุดในป ๒๕๕๓ และมูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุนมากกวา  
๗ แสนลานบาท ซึ่งสูงสุดเปนประวัติการณในรอบ ๔๐ ป อีกทั้งยังคงรักษาระดับความสัมพันธ
อันใกลชิดกับนานาประเทศ โดยไดดำเนินมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ การสรางความเขาใจที่ถูกตองและความมั่นใจตอนานาประเทศเกี่ยวกับ
สถานการณในไทย รัฐบาลไดติดตามและประเมินภาพลักษณไทยในตางประเทศจากการรายงาน
ขาวของสื่อตางประเทศอยางใกลชิด โดยไดรายงานราชเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ทราบเปนระยะ ซึ่งในรอบปที่ผานมาสื่อมวลชนตางประเทศไดติดตามประเด็นตาง ๆ ที่สงผลกระทบ
ตอความเชื่อมั่นและภาพลักษณของไทย อาทิ เสถียรภาพทางการเมือง การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกและเสรีภาพสื่อ บทบาทของทหาร และการดำเนินการของภาครัฐเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งโดยสวนใหญมีความเชื่อมโยงกับ
สถานการณทางการเมืองภายในของไทย มีการนำเสนอรายงานขาวและขอวิเคราะหในบางกรณี 
ที่คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรือขาดความสมดุลในการนำเสนอขอมูลและมุมมอง เปนตน 
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 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดดำเนินการทั้งในลักษณะการตอบโต ชี้แจง และการดำเนินการ 
ในเชิงรุกอยางตอเนื่อง โดยนอกเหนือจากการจัดทำหนังสือชี้แจงและตอบโตไปยังบรรณาธิการ 
สื่อตางประเทศที่รายงานขาวหรือนำเสนอความเห็นจากขอมูลที่คลาดเคลื่อนแลว รัฐบาลยังใช 
โอกาสตาง ๆ ในการพบปะหารือเพื่อใหขอมูล ชี้แจง และตอบขอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่อยูใน 
ความสนใจของตางประเทศซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณไทยโดยใหสัมภาษณแกสื่อ 
ตางประเทศ รวมทั้งจัดทำและเผยแพรขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณการเมืองไทยทาง
เว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ เมื่อมีเหตุการณและพัฒนาการที่สำคัญ 

 ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ไดดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจ
เกี่ยวกับประเทศไทยและสรางความเชื่อมั่น อาทิ การจัดทำสารคดีประเทศไทย (Thailand 
Documentary) ครอบคลุมประเด็นดานสถาบันพระมหากษัตริย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และความสัมพันธไทยกับตางประเทศ จำนวน ๑๐ ภาษา การจัดทำเว็บไซต Thailand 
Today ภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในลักษณะหลายมิติ การใหการ
สนับสนุนบริษัท CNBC Asia Pacific ในการจัดทำรายการพิเศษ “Squawk on the Road 
Thailand” ซึ่งเปนรายการสัมภาษณนายกรัฐมนตรีและผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ โดยผูประกาศขาวของ CNBC ที่มีชื่อเสียงประจำภูมิภาคเอเชียและยุโรปมาทำ
รายการสดในประเทศไทย การจัดจางนิตยสาร Time Magazine ใหจัดทำบทความเกี่ยวกับประเทศ
ไทย เพื่อตีพิมพในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๓ การเชิญสื่อตางประเทศเยือนไทยทั้งในสวนของสื่อจาก
ประเทศมุสลิมเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อสรางความเขาใจ 
ที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณและศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดชายแดนภาคใต และการแลกเปลี่ยนการเยือนของสื่อ
กัมพูชาและไทยเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและกระชับความ
สัมพันธระหวางสื่อของทั้ง ๒ ประเทศ การจัดใหผูทรงคุณวุฒิของ
ไทยบรรยายพิเศษและหารือกับฝายตาง ๆ ในตางประเทศที่สนใจ
ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณการเมืองไทย และการจัดทำขอมูล
สำหรับกิจกรรม Road Show ในตางประเทศ 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดใชการทูตวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสำคัญในการสราง 
ความสัมพันธระดับประชาชนผานมิติทางวัฒนธรรมในดานตาง ๆ เชน การทองเที่ยว กีฬา 
ภาพยนตร การจัดกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมเพื่อฉลองความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับตางประเทศ การศึกษาและเยาวชน 
โดยผานการจัดตั้ง Thai Club และ Thai Studies ในตางประเทศ และความรวมมือดานศาสนา 
เปนตน  

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดใชการทูตวัฒนธรรมเปนเครื่องมือสำคัญในการสราง 
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๑.๒ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลไทยเนนการรักษา 
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบานรวมทั้งกัมพูชา โดยใชแนวทางการเจรจาสันติวิธีตามกลไก
ทวิภาคีที่มีอยู เชน เหตุการณกรณีคนไทย ๗ คนซึ่งถูกทางการกัมพูชาจับกุม รัฐบาลใหความชวย
เหลือในดานกงสุล ดานมนุษยธรรม และคำปรึกษาดานกฎหมายแกคนไทย ๗ คน รวมทั้งไดหารือ
กับรัฐบาลกัมพูชาอยางตอเนื่องเพื่อชวยเหลือคนไทยดังกลาวใหไดรับความเปนธรรม และขอใหฝาย
กัมพูชาชวยเรงรัดการพิจารณาคดี จนคนไทย ๕ คนไดเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๔ สวนอีก ๒ คนที่เหลือกำลังใหการชวยเหลือทางกงสุลเพื่อใหไดรับการปลอยตัว 
โดยเร็วตอไป 

 สวนกรณีเหตุการณปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
ซึ่งฝายกัมพูชาตองการยกระดับปญหาไปสูระดับนานาชาติทั้งในกรอบสหประชาชาติและอาเซียน 
รัฐบาลไทยไดสรางความเขาใจที่ถูกตองกับประชาคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อใหสนับสนุนความพยายามของไทยที่จะแกไขปญหาอยางสันติวิธี  
ตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู ซึ่ง UNSC และอาเซียนสนับสนุนใหไทยและกัมพูชาแกไขปญหาดังกลาว 
ในกรอบของทวิภาคี โดยการสนับสนุนของอาเซียนตอไป ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันความพรอมผลักดันให
มีการแกไขปญหาระหวางไทยกับกัมพูชาในกรอบของคณะกรรมาธิการรวมเขตแดนไทย-กัมพูชา 
(Joint Boundary Commission: JBC) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border 
Committee: GBC) ใหคืบหนาโดยเร็ว โดยไดเสนอใหมีการจัดประชุมดังกลาวโดยเร็วแลว 

๑.๓ การเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
กรอบความรวมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง ครั้งที่ ๓ (Asia-
Middle East Dialogue: AMED III) ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา 
นานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ งกลุ มประเทศความรวมมือ 
อาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) มีความมั่นใจ
ตอสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย โดยรัฐบาล 
ไดใชเวทีการประชุม AMED ผลักดันผลประโยชนของไทย 
ในตะวันออกกลาง ไดแก ความมั่นคงดานอาหาร การสงออก
สินคาเกษตร การลงทุนรวมภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 
ธุรกิจกอสรางและออกแบบ และการคุมครองสิทธิและประโยชน
ของแรงงานไทย 

๑.๔ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับมิตรประเทศ 
รัฐบาลไดมุงเนนสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงโดยเฉพาะในระดับผูนำ ซึ่งในป ๒๕๕๓ 
นายกรัฐมนตรีไดไปเยือนประเทศเพื่อนบานอยางเปนทางการครบทั้ง ๔ ประเทศ ไดแก มาเลเซีย  
กัมพูชา พมา และลาว นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมความสัมพันธภาคประชาชน ผานความรวมมือ
ทางดานวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษา การสงเสริมใหภาคเอกชนเขาไปลงทุนในประเทศ 
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เพื่อนบาน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) รวมทั้งการทำใหพื้นที่ตามแนวชายแดนมีความมั่นคงและมั่งคั่ง เพื่อใหประชาชนดำรงชีวิตอยู
รวมกันอยางสันติสุข โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองรวมกัน 

 นอกจากนี้ ป ๒๕๕๓ ยังเปนปสำคัญของการฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทูตครบรอบ ๖๐ ป ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ๒ ประเทศ ไดแก ลาว และกัมพูชา  
ซึ่งถือเปนโอกาสดีใหไทยไดผลักดันความรวมมือในสาขาตางๆ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไปจนถึง 
ป ๒๕๕๔ ทั้งในรูปแบบของการกอสรางถาวรวัตถุ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกิจกรรม 
เชิงสัญลักษณ เพื่อสานตอพลวัตรของสถานะความสัมพันธที่ดีเปนพิเศษอีกทางหนึ่ง 

๑.๕ การเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนำลุมน้ำโขงตอนลาง ครั้งที่ ๑ รัฐบาลได
ใหความสำคัญกับการแกปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุมน้ำโขงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอนลางอันหมายรวมถึงประเทศไทยดวย ดังเห็นได
จากปญหาและความเสียหายจากภัยแลงและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังเกี่ยวของกับ
นโยบายการตางประเทศของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากไทยใหความสำคัญตอการสงเสริม
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคดังกลาวเปนลำดับตน ๆ จะเห็นไดจากไทยได
เปนเจาภาพรวมกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ำโขง (Mekong River Committee: 
MRC) จัดการประชุมสุดยอดผูนำลุมน้ำโขงตอนลาง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๓  
ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีผูนำประเทศสมาชิก MRC ทั้ง ๔ ประเทศ (กัมพูชา 
ลาว เวียดนาม และไทย) ผูแทนระดับสูงจากประเทศคูเจรจาของ MRC คือ จีนและพมา พรอมทั้ง 
ผูแทนจากหุนสวนเพื่อการพัฒนาเขารวมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ (๑) เพื่อยืนยันฉันทา
มติทางการเมืองระดับสูงสุดของประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรน้ำและ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของในลุมน้ำโขงตอนลางอยางยั่งยืน (๒) เพื่อกำหนดวิสัยทัศนสำหรับ MRC 
ในชวง ๑๕-๒๐ ปขางหนา (๓) เพื่อสงเสริมความสัมพันธในการทำงานกับจีนและพมา ซึ่งเปน
ประเทศในลุมน้ำตอนบนในการใชทรัพยากรแมน้ำโขง เพื่อผลประโยชนรวมกันของประเทศใน 
ลุมน้ำโขง และ (๔) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง MRC กับกรอบความรวมมืออื่น ๆ ใน 
อนุภูมิภาคนี้รวมถึงหุนสวนเพื่อการพัฒนา 

 ไทยในฐานะประเทศเจาภาพการประชุมดังกลาวไดแสดงบทบาทนำในการสงเสริม 
ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับประเทศทั้งตอนบนและตอนลางของลุมน้ำโขง 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูลดานน้ำกับจีน ทั้งนี้ เนื่องจากแมน้ำโขงเปนแมน้ำระหวาง 
ประเทศ การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเปนการสงสัญญาณที่ดีและเปดโอกาสใหทุกประเทศที่เกี่ยวของมีชองทาง   
ในการหารือและเจรจาอยางสรางสรรค โดยความรวมมืออันดีระหวางประเทศดังกลาวจะชวย
สนับสนุนการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนไทยที่ตองพึ่งพิงทรัพยากรน้ำจากแมน้ำโขง 
ทั้งทางตรงและทางออม 
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๑.๖ การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกประเทศตาง ๆ ในป ๒๕๕๓ 
รัฐบาลไดใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติใหกับประเทศตาง ๆ 
อาทิ เฮติ ปากีสถาน ศรีลังกา และอินโดนีเซีย โดยในสวนของเฮติ ไทยเปนประเทศ
กำลังพัฒนาที่สามารถระดมใหความชวยเหลือแกเฮติมากที่สุดติดอันดับตนของโลก  
คิดเปนมูลคากวา ๒๑.๖ ลานดอลลารสหรัฐ อาทิ การบริจาคเงินชวยเหลือเฮติเบื้องตน 
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ การจัดสงขาวจำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัน มูลคาประมาณ  
๑๐ ลานดอลลารสหรัฐ และสภากาชาดไทยบริจาค ๓.๕ ลานดอลลารสหรัฐ เปนตน 
นอกจากนี้ รัฐบาลไดจัดสรรเงินบริจาคของภาคประชาชนเพื่อชวยเหลือเพิ่มเติมแกเฮติ 
โดยแสดงเจตจำนงบริจาคเงินจำนวน ๒.๕ ลานดอลลารสหรัฐ ในการประชุม 
International Donors’ Conference Towards a New Future for Haiti เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่สำนักงานใหญสหประชาชาติ โดยจะสมทบเขากองทุนฟนฟูเฮติ 
(Haiti Reconstruction Fund: HRF) ของธนาคารโลกและมอบใหรัฐบาลเฮติโดยตรง 
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับบทบาทของไทยในฐานะประเทศผูให เชนเดียวกับกรณีปากีสถาน 
ที่ไทยใหความชวยเหลือรูปแบบตาง ๆ อาทิ การบริจาคเงิน การขนสงสิ่งของ ยาและ
เวชภัณฑชวยเหลือไปยังปากีสถานโดยตรง โดยเครื่องบินลำเลียง C130 รวมน้ำหนัก ๘ 

ตัน รวมทั้งการจัดสงขาวไทยไปชวยปากีสถานดวย 
  นอกจากนี้ รัฐบาลยังรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและระหวางประเทศตาง ๆ 

ในการใหความชวยเหลือแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติ อาทิ การรวมจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียน
ในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากการใหความชวยเหลือพมา ภายใตกรอบ 
Tripartite Core Group (TCG) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางอาเซียน พมา และสหประชาชาติในการ
ใหความชวยเหลือเพื่อฟนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยในพมา ซึ่งไดเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๓ อันเปนกาวสำคัญของการตางประเทศของไทยที่สรางเสริมใหพมา มีความไวเนื้อเชื่อใจไทย
มากขึ้นโดยใชความรวมมือในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติใหเปนประโยชน นอกจากนี้ ไทยยังได
รับการยอมรับในฐานะประเทศผูใหความชวยเหลือที่สำคัญโดยประเทศตาง ๆ จะสงเจาหนาที่และ
ความชวยเหลือผานประเทศไทยซึ่งทำใหไทยไดรับคำชื่นชมจากอาเซียนและองคการสหประชาชาติ
เปนอยางมาก และไทยตองการเรงใหมีการจัดตั้งและการดำเนินการของศูนยประสานงานอาเซียน 
ในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance on Disaster Management: AHA Centre) อีกทั้งยังรวมกับ World Food 
Programme (WFP) ในการพัฒนาใหไทยเปน staging area สำหรับการใหความชวยเหลือดาน 
ภัยพิบัติ และลำเลียงขาว ๒๐,๐๐๐ ตันแกเฮติ เปนตน 

๑.๗ การสรางเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผูให รัฐบาลใหความสำคัญกับ 
การบริหารความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศเพื่อนบาน (ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา และพมา) จำนวน ๓๐ โครงการ และประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ เชน แอฟริกา 
เอเชียกลาง ลาตินอเมริกา เอเชียใต และอื่น ๆ เปนตน รวมจำนวน ๑๔ โครงการ และความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมใหแกประเทศตาง ๆ จำนวน ๑๗ กิจกรรม การใหทุนศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 
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ปริญญาโท และปริญญาเอก แกกลุมประเทศเพื่อนบาน ๒๘๘ ทุน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 
จำนวน ๔๒ ทุน และทุนฝกอบรมและดูงานประมาณ ๑,๐๕๘ ทุน ผูเชี่ยวชาญประมาณ ๒๒๔ คน 
และอาสาสมัครจำนวน ๑๐ คน โดยใหความชวยเหลือในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ ๓ สาขาหลัก คือ 
การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ในรูปแบบของการใหทุนการศึกษา ฝกอบรมดูงาน และสง 
ผูเชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ ทั้งนี้ การใหความชวยเหลืออยูบนหลักพื้นฐานของ “การพัฒนาที่ 
ยั่งยืน” (Sustainable Development) หรือการใหประเทศอื่นพัฒนาความรูความสามารถเพื่อ 
นำมาพัฒนาตอยอดความรูความสามารถที่ไดรับจากประเทศที่พัฒนาแลวมาพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน
ตอไป โดยรัฐบาลไดดำเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 ๑.๗.๑ การสงเสริมความรวมมือแบบใต-ใต และไตรภาคีแบบเหนือ-ใต-ใต ภายใตความ
รวมมือหุนสวนกับแหลงความรวมมือตาง ๆ เชน องคการระหวางประเทศ และองคการเอกชน 
ของตางประเทศเพื่อการพัฒนาในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค  

 ๑.๗.๒ การบริหารงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการใหทุน
ศึกษา ฝกอบรม ดูงานแกประเทศกำลังพัฒนา ปละประมาณ ๑,๕๐๐ ทุน  

 ๑.๗.๓ การดำเนินโครงการจัดสงผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานในตางประเทศ  
 ๑.๗.๔ การจัดหาทุนสนับสนุนใหหนวยราชการและภาคเอกชนไทย ในการจัดฝกอบรม

ใหกับประเทศกำลังพัฒนาตาง ๆ  
 ๑.๗.๕ การอำนวยความสะดวกแกผูรับทุนรัฐบาลไทย  
 ๑.๗.๖ การใหคำปรึกษาแกคูรวมมือตางประเทศเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย  
 ๑.๗.๗ การอำนวยความสะดวกดานสิทธิพิเศษและพิธีการภาษีแกโครงการความรวมมือ

เพื่อการพัฒนา  
 ๑.๗.๘ การบริหารงานพัสดุภายใตโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ 

รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการใชพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ  
    ทั้งนี้ การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาทั้งแกประเทศเพื่อนบานและประเทศ

กำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาของรัฐบาล มิไดมุงหวังผลประโยชนโดยตรงจาก
ประเทศคูรวมมือเหลานี้ แตเปนเครื่องมือประการหนึ่งในการสรางความรูสึกไวเนื้อเชื่อใจที่มีตอ
ประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งจะเปนการสรางมิตรและผูกไมตรีที่จะสงผลทั้งในระดับทวิภาคีและเวที
ระหวางประเทศตอไป 

๑.๘ การดำรงตำแหนงสมาชิกและประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Council) ของสหประชาชาติ รัฐบาลชุดปจจุบันมีนโยบายที่ชัดเจนในการใหความสำคัญกับ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยไดนำ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนมาเปนสวนสำคัญของการดำเนินนโยบายตางประเทศ ซึ่งมีจุดมุงหมายสำคัญ  
๒ ประการ คือ (๑) เพื่อสงเสริมบทบาทภาพลักษณที่สรางสรรคของไทยในดานสิทธิมนุษยชน และ 
(๒) เพื่อผลักดันใหเกิดความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศที่สอดคลองกับมาตรฐาน
สากล โดยรัฐบาลพยายามสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมรวมทั้งไดพยายามที่จะเขา
ถึงประชาชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของไทยดานสิทธิมนุษยชนในกรอบ
สหประชาชาติ 
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 นโยบายสงเสริมสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนและบทบาทที่สรางสรรคของไทย สงผลใหไทย 
ไดรับความไววางใจและไดรับเกียรติจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ ไดลงคะแนนเสียงใหประเทศไทยเปนสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Human Rights Council : HRC) วาระป ๒๕๕๓-๒๕๕๖ นอกจากนั้น นานาประเทศ
ก็ไดแสดงความเชื่อมั่นตอประเทศไทยอีกครั้ง โดยที่ประชุม HRC เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  
ไดเลือกใหนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  
ณ นครเจนีวา ดำรงตำแหนงประธาน HRC วาระ ๑ ป ระหวางมิถุนายน ๒๕๕๓-มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ความไววางใจทีไ่ทยไดรบัในเวท ีHRC ซึง่เปนเวทดีานสทิธมินษุยชนทีส่ำคญัทีส่ดุในกรอบสหประชาชาต ิ
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงระดับความสำเร็จของการสงเสริมบทบาทไทยในสหประชาชาติ 

 ในฐานะประธาน HRC ไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกระบวนการ HRC ที่กำลัง
ดำเนินอยูใหประสบผลสำเร็จ โดยมุงปรับกลไกใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อใหสงผล

ตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่ว
โลกไดอยางแทจริง ในสวนของภายในประเทศ การเปนประธาน
และสมาชิก HRC ไดสงเสริมใหไทยดำเนินการตามคำมั่นโดย
สมัครใจที่ไดใหไวและพันธกรณีภายใตตราสารระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนทั้ง ๗ ฉบับที่ไทยเขาเปนภาคี รวมทั้ง ภายใต
กระบวนการ Universal Periodic Review ของ HRC ที่จะมีการ
ทบทวนการดำเนินการดานสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก
สหประชาชาติทุกประเทศเพื่อใหประชาชนไทยทุกคนไดรับการ
คุมครองสิทธิอยางทั่วถึง และสามารถดำรงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย  

 การเปนประธาน HRC ของไทยนับเปนการสงเสริม
บทบาทและภาพลักษณที่สรางสรรคของไทยดานสิทธิมนุษยชนในเวทีระหวางประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพที่จะทำได เพราะประเทศไทยเปนสังคมประชาธิปไตยที่เปน 
พื้นฐานสำคัญของสิทธิมนุษยชนอยูแลว รวมทั้งการที่ไทยมีแนวคิดสายกลาง เนนการพูดคุยหารือ
อยางสรางสรรคมากกวาการเผชิญหนาจึงทำใหไทยสามารถเปนสะพานเชื่อมระหวางกลุมภูมิภาค
ตาง ๆ ใหมีทาทีรวมกันเพื่อบรรลุฉันทามติในการคุมครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งแนวทางที่สรางสรรค
ของไทยจะชวยดึงประเทศที่อยูในความหวงกังวลดานสิทธิมนุษยชนใหเขามารวมกระบวนการ 
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนภายใตกลไกของ HRC ได 

นโยบายสงเสริมสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนและบทบาทที่สรางสรรคของไทย  
สงผลใหไทยไดรับความไววางใจและไดรับเกียรติจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
โดยไดลงคะแนนเสียงใหประเทศไทยเปนสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แหงสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: HRC)  
วาระป ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
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๒. การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทำไวกับนานาประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ  

รัฐบาลใหความสำคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทำไวกับนานาประเทศและ
องคการระหวางประเทศในดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมความเปนอยูที่ดีและความผาสุกของประชาชน  
ในชวงป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดผลักดันประเด็นตาง ๆ ตามพันธกรณีใหปรากฏผลเปนรูปธรรม  
โดยนานาประเทศไดประจักษถึงความมุงมั่นและความสำเร็จของไทยในการดำเนินการเรื่องตาง ๆ 
ดังนี้ 

๒.๑ การสรางความตระหนักรูและเตรียมความพรอมของไทยไปสูความเปนประชาคม
อาเซียน อาเซียนไดกำหนดเปาหมายของการรวมตัวและการสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เปนศูนยกลางในป ๒๕๕๘ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อเสริมสรางความตระหนักรู
และเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนของไทยเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งนับตั้งแตป 
๒๕๕๑ เปนตนมา รัฐบาลไดดำเนินโครงการ “อาเซียนสัญจร” เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับกรอบความรวมมือของอาเซียนทั้งในดานการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม-
วัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนของไทยไดรับทราบถึงความสำคัญ ความเชื่อมโยง  
ผลประโยชน และผลกระทบของประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกัน เปนการเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ปญหา และขอเสนอแนะ ซึ่งจะเปนประโยชนตอกระบวนการ
รวมตัวสูประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางอยางแทจริง โดยกิจกรรมที่ไดดำเนินการ 
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดจะมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การอบรม การบรรยาย  
การเสวนา การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ตามสถานที่ชุมชนและสถาบันการศึกษา การจัดแขงขัน 
ตอบปญหาเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN Quiz) การจัดทำเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ สื่อตาง ๆ และ 
การจัดทำเว็บไซตและฐานขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน 

๒.๒ การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ไทยไดเสนอวิสัย
ทัศนใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีความเชื่อมโยง (Community of Connectivity) ควบคูไปกับการ
เปนประชาคมของประชาชน (Community of People) และการเปนประชาคมแหงการปฏิบัติงาน 
(Community of Action) ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๒ ที่จังหวัดภูเก็ต 
เมื่อป ๒๕๕๒ ซึ่งตอมาผูนำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดไดเห็นดวยกับขอเสนอของไทยในเรื่องนี้
และมีมติใหจัดตั้งคณะทำงานระดับสูงวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนเพื่อยกราง 
แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 
ซึ่งบัดนี้แผนแมบทไดจัดทำแลวเสร็จและที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอยไดใหการรับรองแลว ดังนั้น แผนแมบทฯ นี้จะใชเปนกรอบและแนวทางความ
รวมมือในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในดานกายภาพ (เสนทาง
คมนาคม) ดานกฎและระเบียบ และความเชื่อมโยงระหวางประชาชน อีกทั้งยังเปนความพยายาม
ของอาเซียนที่จะบูรณาการแผนตางๆ ที่มีอยูแลวภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในกรอบ
อาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคตาง ๆ เชน Greater Mekong Subregion (GMS), The Brunei 
Darussalam-Indonesia-Malaysia-Phill ippines East ASEAN Growth Area 
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(BIMP-EAGA), The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), The 
Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) เปนตน
เพื่อนำไปสูการเรงรัดใหดำเนินการไดจริงตามแผนโดยมีเงินทุนสนับสนุน เนื่องจากในปจจุบันหลาย
โครงการ ยังประสบปญหาอยู เชน การกอสรางยังไมแลวเสร็จ การพัฒนาโครงสรางเปนไปดวยความ
ลาชา และมีเสนทางที่ยังไมสามารถเชื่อมตอได (missing links) อยูหลายแหง เปนตน 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ เมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๕๓ รัฐบาลไดย้ำถึงความจำเปนของการอำนวยความสะดวก
ดานการคา และการกำหนดยุทธศาสตรในการเสริมสรางความ
รวมมือกับประเทศคู เจรจาในการสนับสนุนการเชื่อมโยงใน
อาเซียน ซึ่งในเรื่องนี้ จีนไดสนับสนุนขอเสนอของไทยเรื่อง
โครงการนำรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนสำรวจเสนทาง R3A 
เชื่อมโยงระหวางอาเซียนกับภาคใตของจีน ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นใน
ชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ญี่ปุนจะสนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร เกาหลีจะเนน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเครือขายอิเล็กทรอนิกส
เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาล อินเดียจะเนนการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจแมน้ำโขง-อินเดียและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผานการใหทุนการศึกษา
แกประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ ๑๐๐ ทุนภายใน ๕ ป ออสเตรเลียจะจัดสรรงบประมาณ 
๑๓๒ ลานดอลลารออสเตรเลียเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายใตกรอบอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง รัสเซีย
จะสนับสนุนความเชื่อมโยงระหวางอาเซียนกับภาค Far East ของรัสเซีย โดยเฉพาะความรวมมือ
ดานพลังงาน และสหประชาชาติจะสนับสนุนการแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสริมสราง
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค อาทิ อาชญากรรมขามชาติ การลักลอบคามนุษย และการกอการราย  
จึงอาจกลาวไดวาการสรางความเชื่อมโยงในอาเซียนจะชวยนำความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจมาสู
ประเทศไทยในฐานะเปนศูนยกลางการขนสงทางบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจะมีสวน
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในระยะยาว 

 ๒.๓ การเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในดารฟูร ซูดาน ติมอร-เลสเต 
และเฮติ ดวยตระหนักวาการธำรงสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศเปนพันธกรณีภายใต
กฎบัตรสหประชาชาติ รัฐบาลไทยจึงมีบทบาทอยางแข็งขันรวมกับประชาคมโลกในการปกปองรักษา 
ฟนฟูสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศมาโดยตลอด นับตั้งแตป ๒๔๙๓ ไทยไดเขารวม
ภารกิจในการรักษาสันติภาพมาแลว ๒๑ ภารกิจ ปจจุบันมีเจาหนาที่ทหารและตำรวจปฏิบัติงานใน
การรักษาสันติภาพรวม ๔ ภารกิจ ไดแก (๑) United Nations Mission in Sudan (UNMIS) ที่กรุง
คารทูม ประเทศซูดาน (๒) African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur 
(UNAMID) ที่เมืองดารฟูร ประเทศซูดาน (๓) United Nations Integrated Mission in Timor-
Leste (UNMIT) ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต และ (๔) United Nations Stabilisation 
Mission in Haiti (MINUSTAH) ที่สาธารณรัฐเฮติ ตลอดป ๒๕๕๓ ที่ผานมา บทบาทที่โดดเดน
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และสรางสรรคของไทยในดานการสงเสริม รักษา ฟนฟูสันติภาพและความมั่นคงในกรอบ
สหประชาชาติ คือ  

 ๒.๓.๑ การชวยเหลือฟนฟูเฮติภายหลังจากเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญ โดยไทยไดสง 
เจาหนาที่ตำรวจ จำนวน ๑๘ นาย เขาไปปฏิบัติภารกิจชวยเหลือฟนฟูเฮติ ตามคำรองขอของ
สหประชาชาติ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งการปฏิบัติงานของตำรวจไทยไดรับการยอมรับและ
ชื่นชม 

 ๒.๓.๒ การสงทหารราบ ๑ กองพัน ภายใตชื่อ “กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย-ดารฟูร 
(กำลังพล ๘๑๒ นาย) เขารวมภารกิจ UNAMID เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสะทอนถึงไมตรีจิต
และความเสียสละของไทยในการชวยเหลือมิตรประเทศที่เดือดรอนและตองการความชวยเหลือ  

 ๒.๓.๓ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสรางสันติภาพ (Peacebuilding 
Commission: PBC) วาระป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให PBC ใหความ
สำคัญในเรื่องการพัฒนาและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ตลอดจนสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชนและภาคประชาสังคม ซึ่งเปนรากฐานในการสรางความ
มั่นคงและสันติภาพอยางยั่งยืนใหแกมนุษยชาติ 

 การมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมและรักษาสันติภาพของไทยในรอบปที่ผานมาไดเอื้อ
ผลประโยชนไหแกประเทศและประชาชนชาวไทยในการสงเสริมภาพลักษณของไทยในฐานะสมาชิก
ที่มีความรับผิดชอบ ยึดมั่น และปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติในการสงเสริมและ
รักษาสันติภาพอยางเครงครัด ซึ่งจะสงเสริมใหไทยไดรับการยอมรับนับถือในประชาคมระหวาง
ประเทศ รวมทั้งเปนการรักษาผลประโยชนและคุมครองดูแลคนไทย ในกรณีซูดาน มีนักเรียนไทย
เขาไปศึกษาอยูในประเทศดังกลาวประมาณ ๓๐๐ คน อีกทั้งยังมีคนไทยไปลงทุนในธุรกิจตาง ๆ 
อาทิ รานอาหารไทยและสปา ซึ่งหากปลอยใหเหตุการณความขัดแยงดำรงอยูตอไปยอมสงผล
กระทบตอธุรกิจและชีวิตความเปนอยูของคนไทย นอกจากนี้ ยังสามารถสรางความ “นิยมไทย” ใน
บางประเทศที่ไทยมีปฏิบัติการรักษาสันติภาพ อีกทั้งยังไดมีการจัดทำแปลงเกษตรสาธิตในบริเวณ
คายพักโดยนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซึ่งไดรับความสนใจและชื่นชมจาก
หนวยทหารของประเทศตาง ๆ และชาวพื้นเมืองเปนอยางมาก นอกจากนั้น การชวยเหลือของไทย
ตอมิตรประเทศที่กำลังประสบภาวะยากลำบากไดกอใหเกิดความนิยมและศรัทธาตอประเทศไทย  
ดังนั้น เมื่อประเทศเหลานั้นสามารถผานพนภาวะวิกฤตไปได และมีศักยภาพทางการคาและ 
การลงทุน ยอมใหความสนใจประเทศไทยเปนพิเศษจากความผูกพันทางดานจิตใจ 

 นอกจากนี้ จากการรวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ กองทัพไทยไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับทหารของประเทศอื่น โดยเฉพาะกับประเทศที่มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพสูง ซึ่ง
เปนการพัฒนาบุคลากรของกองทัพไทย การปฏิบัติการรักษาสันติภาพดังกลาวเปนกลไกสำคัญไมให
เกิดการแพรกระจายของวิกฤตการณและอาชญากรรมขามชาติประเภทตาง ๆ อันเปนเหตุมาจาก
ประเทศที่มีความขัดแยง อาทิ การอพยพหลั่งไหลของผูคน การคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย การฟอกเงิน 
การคายาเสพติด การที่ไทยมีสวนชวยธำรงรักษาสันติภาพก็เทากับมีสวนชวยปองกันไมให
อาชญากรรมดังกลาวแพรกระจายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
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๒.๔ การมีบทบาทอยางแข็งขันของไทยในประเด็นสำคัญระดับโลก ไทยมีบทบาทอยาง
แข็งขันในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญระดับโลกตาง ๆ เชน (๑) การพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งไทยสามารถบรรลุผลไดเปนสวนใหญตั้งแตป 
๒๕๔๗ และไดประกาศเปาหมายที่ทาทายยิ่งขึ้น (MDG-Plus) (๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งหนวยงานไทยที่เกี่ยวของไดรวมกันกำหนดทาทีและบทบาทในกรอบอนุสัญญาวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโตวาดวยการลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ ไทยได
รวมการประชุมเจรจาที่สำคัญตาง ๆ อาทิ การประชุมรัฐภาคี UNFCCC และการประชุม UN 
Climate Change Talks เพื่อรวมเจรจากำหนดขอตกลงที่เหมาะสมและเปนธรรมสำหรับทั้ง
ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว และ (๓) การทูตสาธารณสุข เชน การเปนสมาชิกของ
ไทยในกลุม Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH) ซึ่งมีเจตนารมณที่จะใช
ประเด็นสาธารณสุขเปนเครื่องมือดำเนินนโยบายตางประเทศ 

๒.๕ การถอนขอสงวนของไทยตอขอ ๗ ของอนุสัญญาสิทธิเด็ก ไทยไดถอนขอสงวนขอ 
๗ ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ซึ่งเปนขอบท
เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการจดทะเบียนทันทีภายหลังแรกเกิด สิทธิที่จะมีชื่อนับตั้งแตแรกเกิด 
สิทธิที่จะไดรับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ตลอดจนสิทธิที่จะไดรูจักและไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา
ของตน โดยการถอนขอสงวนดังกลาวของประเทศไทยเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ซึ่งเปนวันที่สำนักเลขาธิการสหประชาชาติไดรับตราสารถอนขอสงวนจากประเทศไทย 

 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบการถอนขอสงวนดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ เนื่องจากเห็นวาประเทศ
ไทยมีกรอบกฎหมาย นโยบาย และความกาวหนาในการดำเนินการตามขอ ๗ ของอนุสัญญาฯ 
เหมาะสมเพียงพอที่จะถอนขอสงวนไดแลว ที่สำคัญไดแก (๑) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยเฉพาะมาตรา ๒๓ ที่คืนสัญชาติไทยใหแกบุคคลที่ถูกกระทบจากประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๓๓๗ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาว (๒) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดใหจดทะเบียนเกิดใหแกเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งเปนการบันทึก

ความสัมพันธระหวางเด็กกับบิดามารดา อันจะเปนหลักฐาน
สำคัญที่ประเทศที่บิดาและหรือมารดาถือสัญชาติอยูจะยอมรับ 
ใหเด็กไดรับสัญชาติตามบิดาหรือมารดาโดยหลักสืบสายโลหิต  
(๓) ยุทธศาสตรจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดใหกลุมที่อพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศ
ไทยเปนเวลานานตามขอมูลที่ไดสำรวจ ใหไดรับสถานะบุคคล
ตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีผลใหบุตรที่เกิด 
ในประเทศไทยไดรับสัญชาติไทย และ (๔) นโยบายพิสูจนสัญชาติ
ของแรงงานตางดาว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนใหบุตรของแรงงานตางดาว
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดสัญชาติตามบิดามารดาตอไป 
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 การถอนขอสงวนขอ ๗ ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ถือเปนการดำเนินการตามคำมั่น
ดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยไดใหไวกับประชาคมระหวางประเทศเมื่อไดเขาเปนสมาชิกของ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ วาระป ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ มิไดกำหนด
ใหเด็กทุกคนตองไดรับสัญชาติของประเทศที่เด็กเหลานี้เกิดหรืออาศัยอยู ดังนั้น การถอนขอสงวน 
ขอ ๗ ของอนุสัญญาฯ จึงมิไดมีผลผูกพันใหประเทศไทยตองใหสัญชาติไทยแกเด็กทุกคนที่เกิดหรือ
อาศัยอยูในประเทศไทย อยางไรก็ดี อนุสัญญาฯ กำหนดใหรัฐภาคีควรพยายามดำเนินการเพื่อใหเด็ก
ไดรับสิทธิตาง ๆ ตามขอ ๗ ของอนุสัญญาฯ รวมทั้ง สิทธิที่จะไดรับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง  
ซึ่งประเทศไทยมีความมุงมั่นที่จะดำเนินการตามเจตนารมณของอนุสัญญาฯ ภายใตกรอบกฎหมาย
และนโยบายที่ประเทศไทยมีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ ยังรวมถึงการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ในการประกันสิทธิของเด็กภายใตขอบทดังกลาวของอนุสัญญาฯ 

 
๓. การสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ  

ป ๒๕๕๓ นับเปนปที่ทาทายยิ่งสำหรับรัฐบาลในการ 
สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับประเทศตาง ๆ 
เนื่องจากปจจัยเชิงลบทั้งจากภายในและภายนอก อาทิ ความ 
ไมสงบทางการเมืองภายในของไทย และสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ทั่วโลก รัฐบาลไดอาศัยหนวยงานของรัฐที่มีสำนักงานอยูใน 
ตางประเทศ กวา ๙๐ แหงทั่วโลก มาเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
ยิ่งในการรักษาสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวที
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศและเสริมสรางความเชื่อมั่น
ใหแกนักธุรกิจ นักลงทุน และนักทองเที่ยวจากตางประเทศ  
โดยไดดำเนินภารกิจดังกลาวอยางแข็งขันและตอเนื่อง ดังนี้ 

๓.๑ การเสรมิสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของไทยในตางประเทศ รฐับาลไดผลกัดนั
ยุทธศาสตรการเจริญเติบโตรูปแบบใหมในกรอบเอเปคที่จะเปนแมบทการเจริญเติบโตของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกในอนาคตใหเกิดการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ซึ่งคำนึงถึงหลักการเจริญเติบโต 
ในเอเชียแปซิฟกอยางสมดุล เทาเทียม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชนวัตกรรม และมั่นคง โดย
ยุทธศาสตรดังกลาวสอดคลองและสนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการเจริญ
เติบโตอยางเทาเทียม (inclusive growth) ที่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
เจริญเติบโตและสงเสริมการเพิ่มมูลคาการคาระหวางไทยกับประเทศคูคาตาง ๆ โดย “ชี้ชองทาง” 
“สรางโอกาส” และ “เตือนภัย” ผานเว็บไซต www.mfa.go.th/business ใหแกผูประกอบการเพื่อ
เพิ่มหรือขยายการสงออกไปยังตลาดตางประเทศไดมากขึ้นและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
ของไทยในตลาดการคาโลก 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหการสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพและมีความพรอม 
ใหเขาไปลงทุนหรือใหบริการในตางประเทศมากขึ้น ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนไทยไดรับ
ประโยชนจากโอกาสทางการคาและการลงทุนที่รัฐบาลดำเนินการภายใตกรอบความรวมมือทาง

๓.๑ การเสรมิสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของไทยในตางประเทศ รฐับาลไดผลกัดนั
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เศรษฐกิจตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางความแข็งแกรงและโอกาสใหแกอุตสาหกรรมหรือภาคบริการที่มี
ศักยภาพในการแขงขันสูง เชน อุตสาหกรรมอาหาร (ภายใตโครงการครัวไทยสูโลกและโครงการ
อาหารฮาลาล) อุตสาหกรรมเกษตรและประมง อุตสาหกรรมพลังงาน (ปโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน) อุตสาหกรรมยานยนต ชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมกอสราง และภาคบริการ (การ
ทองเที่ยว การประชุม สปา และโครงการ Medical Hub) โดยผานการดำเนินกิจกรรมและโครงการ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปนตน 

 ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาไดริเริ่มแนวคิดหุนสวนเชิงสรางสรรค  
(Thai-U.S. Creative Partnership) เพื่อสะทอนความสัมพันธในปจจุบันซึ่งขยายตัวครอบคลุมมิติ
ใหม ๆ โดยจะสงเสริมการสราง Knowledge Highway ระหวางสหรัฐอเมริกา และไทย เพื่อสนอง
ตอบตอนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ นับเปนมิติใหมของความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งดึงทุกภาคสวนของสังคมเขามา 
มีสวนรวม 

๓.๒ การประชุมผูนำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘ (8th Asia-Europe Meeting: ASEM 8) 
นายกรัฐมนตรีไดเขารวมการประชุมฯ ที่กรุงบรัสเซลส รประเทศเบลเยียม ระหวางวันที่ ๔-๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยไดใชโอกาสดังกลาวหารือกับผูนำจากหลายประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและ

กรอบการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเขาใจ สรางความเชื่อมั่น 
ตลอดจนแสดงวิสัยทัศนเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอประเทศไทย
และผลักดันประเด็นตาง ๆ ที่ประเทศไทยใหความสำคัญ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับหัวขอหลัก
ของการประชุม “คุณภาพชีวิต : ความเปนอยูและศักดิ์ศรีที่ดีขึ้น
สำหรับประชาชนทุกคน” (Quality of Life: Achieving 
Greater Well Being and More Dignity for All Citizens)  
ซึ่งมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลกโดยอาศัย
ความรวมมือและการจัดการรวมกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนภายใต ๓ เสาหลัก ไดแก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ความเชื่อมโยงทางสังคม และการปกปองสิ่งแวดลอม 
 ในดานเศรษฐกิจ ไดเนนย้ำวารัฐบาลใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจควบคูไป

กับการพัฒนา โดยสนับสนุนการลงทุนในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสรางความ 
เชื่อมโยงในอาเซียน สวนในดานสังคม รัฐบาลจะใหความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย รวมทั้งการ
พัฒนาการศึกษาและการสงเสริมความมั่นคงของมนุษยผานระบบสวัสดิการสังคมซึ่งยุโรปมี 
ความเชี่ยวชาญในดานนี้ การเรียนรูประสบการณและองคความรูดานการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมจึงอาจเปนประเด็นความรวมมือระหวางสมาชิกอาเซม นอกจากนั้น ยังไดผลักดันใหมีกรอบ

ความเชื่อมโยงทางสังคม และการปกปองสิ่งแวดลอม 
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ความรวมมือดานความมั่นคงทางอาหาร (food security) โดยไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม 
ASEM Conference on Food Security ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่ประเทศไทย สำหรับดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม รัฐบาลจะใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจสีเขียว 
(green economy) ที่มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

 การเขารวมการประชุมระดับผูนำของอาเซมในครั้งนี้นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ประเทศไทยในภาพรวม เพราะนอกจากจะเปนการยืนยันถึงความพรอมทั้งดานการเมืองและ
เศรษฐกิจของไทยที่จะผลักดันความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกับประเทศสมาชิกอาเซมอื่น ๆ แลว 
การที่นายกรัฐมนตรีของไทยไดปรากฏตัวตอที่ประชุมของอาเซม ซึ่งประกอบดวยผูนำของประเทศ 
ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกรวมกันอยูมากที่สุดเวทีหนึ่งไมวาจะเปนจีน ญี่ปุน 
เกาหลีใต อินเดีย สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และรัสเซีย รวมทั้งไดพบปะหารือกับผูนำภาคเอกชน 
ชั้นนำของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นและฟนฟูความมั่นใจตอประเทศ
ไทยในสายตาชาวโลกใหกลับคืนมาไดเปนอยางดีแลว ประชาชนชาวไทยยังจะไดรับประโยชนจาก
กระบวนการความรวมมือในกรอบอาเซมที่ไทยรวมเปนสมาชิกไมวาจะเปนในดานการคา การลงทุน 
การทองเที่ยว และวิชาการอีกดวย 

๓.๓ การขยายตลาดใหมและรักษาตลาดหลักสำหรับสินคาและบริการของไทยในเวที
การคาโลก รัฐบาลไดเรงใชมาตรการขยายตลาดใหมและรักษาตลาดหลักในระดับเดิม เชน โครงการ 
Thailand Best Friend โครงการ Thailand World Exhibition ที่จีน โครงการ The Designer 
และ Thailand Fashion Expo รวมถึงการแตงตั้ง Chief of Product มาดูแลเปนรายสินคารวมกับ
ภาคเอกชนอยางใกลชิด โดยใหความสำคัญกับการสงออกในภูมิภาคเอเชีย (อาเซียน จีน ญี่ปุน และ
อินเดีย) มากขึ้น โดยการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA)  
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังคงรักษาตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ควบคูกัน 
นอกจากนี้ ยังเรงสงเสริมธุรกิจบริการอยางเขมขน สนับสนุนการลดตนทุนสินคาในระบบโลจิสติกส 
สงเสริมผูประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศ (internationalization) พัฒนาผูประกอบการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสงออก สงเสริมและพัฒนายานการคาเพื่อการสงออก รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบและคุณภาพสินคาสงออก ทำใหการสงออกในป ๒๕๕๓ ของไทยสูงกวาเปาหมายที่
กำหนดไว โดยมีมูลคา ๑๙๕,๓๑๑.๖ ลานดอลลารสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๒๖.๙ เมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันของป ๒๕๕๒ ซึ่งมีมูลคาการสงออกรวม ๑๕๒,๔๒๖.๓ ลานดอลลารสหรัฐ  
สงผลใหไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา ๑๒,๙๐๕ ลานดอลลารสหรัฐ โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๓ การสงออกของไทยไดขยายตัวสูงสุดเปนประวัติการณถึงรอยละ ๔๖.๓ 
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แผนภูมิแสดงมูลคาการสงออก 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย 
 

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป ๒๕๕๓ ไทยสามารถสงออกขาวไดประมาณ ๙.๐๓ ลานตัน 
คิดเปนมูลคา ๕,๓๔๑ ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ ที่มีปริมาณสงออก ๘.๕๙ ลานตัน 
คิดเปนมูลคา ๕,๐๔๖ ลานดอลลารสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๑๐ และ ๕.๕๙ ตามลำดับ  
โดยราคาสงออกขาวตอตันสำหรับขาวหอมมะลิไทย ขาวหอมปทุมธานี ขาวขาว และขาวเหนียว  
ไดปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองตามกลยุทธการสงออกขาวที่เนนในเชิงมูลคา (value added) ของ
กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ ขาวไทยมีสัดสวนตลาดขาวโลกประมาณรอยละ ๓๐ สูงกวาคูแขงที่สำคัญ
อยางเวียดนามทั้งในเชิงปริมาณและมูลคา โดยเวียดนามสงออกขาวประมาณ ๖.๗ ลานตัน มูลคา 
๓,๒๓๐ ลานดอลลารสหรัฐ และมีสัดสวนตลาดขาวโลกประมาณรอยละ ๒๒ 

 การสงออกขาวของไทยที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดขาวไทยในประเทศ
ผูนำเขาที่สำคัญ เชน ไนจีเรีย ฟลิปปนส บังกลาเทศ อิรัก และญี่ปุน โดยลูกคาตางประเทศยังใหการ
ยอมรับในดานคุณภาพและมาตรฐานขาวไทยที่ดีกวาประเทศอื่นและมีความเชื่อมั่นในการสงมอบ
ตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ การระบายขาวสารในสต็อกของรัฐบาลตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ 
เปนอีกปจจัยสำคัญที่ชวยผลักดันการสงออกขาวของไทยในชวงไตรมาสสุดทายของป ๒๕๕๓ ใหเพิ่มขึ้น 
โดยมีปริมาณสูงถึง ๒.๙๐ ลานตัน สูงกวาชวงเดียวกันของป ๒๕๕๒ ประมาณรอยละ ๔๐ เนื่องจาก
ผูสงออกไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันดานราคามากขึ้น โดยสามารถชนะการประมูลขาว 

๒๐๐

๑๙๐

๑๘๐

๑๗๐

๑๖๐

๑๕๐

๑๔๐

พันลานดอลลารสหรัฐ

พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕๓.๘๗

๑๗๗.๗๘

๑๕๒.๔๓

๑๙๕.๓๑
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ในตลาดตางประเทศ เชน อิรัก บังกลาเทศ อิหราน ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน รวมทั้งเรงสงออก 
ขาวขาวและขาวนึ่งไปยังตลาดแอฟริกามากขึ้น เชน โกตดิวัวร แคเมอรูน ไนจีเรีย และแอฟริกาใต 
ทั้งนี้ ตลาดสงออกขาวที่สำคัญในป ๒๕๕๓ ไดแก ไนจีเรีย (รอยละ ๑๕.๙๓) โกตดิวัวร (รอยละ 
๗.๓๖) แอฟริกาใต (รอยละ ๖.๗๓) ฟลิปปนส (รอยละ ๖.๓๖) เบนิน (รอยละ ๕.๗๙) อิรัก (รอยละ 
๕.๗๔) สหรัฐอเมริกา (รอยละ ๔.๓๑) สหภาพยุโรป (รอยละ ๔.๐๐) เซเนกัล (รอยละ ๓.๒๔) และ
ญี่ปุน (รอยละ ๓.๐๕) 
 

แผนภูมิแสดงมูลคาการสงออกขาว 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓  
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๖,๕๐๐

๖,๐๐๐

๕,๕๐๐

๕,๐๐๐

๔,๕๐๐

๔,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๐๐๐

ลานดอลลารสหรัฐ

พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓,๔๖๗

๖,๒๐๔

๕,๐๔๖

๕,๓๔๑
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๓.๔ การเปดเสรีการคาและบริการของไทยกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ รัฐบาลไดจัดทำ 
FTA กับประเทศตาง ๆ  มีผลบังคับใชแลว รวม ๕ ประเทศ คือ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย 
และญี่ปุน ผลจากการทำความตกลง FTA กับประเทศดังกลาวทำใหมีการเปดเสรีการคาสินคาและ
บริการของรายการสินคาที่อยูภายใตกรอบความตกลงโดยการลดภาษีระหวางกัน นอกจากนี้ ยังมี
ความตกลงดานการลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจและดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอกัน 

  จากการเปดเสรีทางการคาทำใหมูลคาการคากับประเทศที่มีความตกลง FTA เพิ่มขึ้น 
โดยในป ๒๕๕๓ (มกราคม-ธันวาคม) การคากับจีนมีมูลคา ๔๕,๗๑๒.๕๖ ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันของป ๒๕๕๒ รอยละ ๓๗.๙๐ (การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๓.๒๑ และนำเขาเพิ่ม
ขึ้นรอยละ ๔๒.๓๔) การคากับออสเตรเลียมีมูลคา ๑๕,๒๖๕.๔๔ ลานดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันของป ๒๕๕๒ รอยละ ๒๓.๔๕ (การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๙.๒๒ และนำเขาเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕๕.๖๗) การคากับนิวซีแลนดมีมูลคา ๑,๓๑๐.๓๗ ลานดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันของป ๒๕๕๒ รอยละ ๕๓.๖๑ (การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๔๗.๖๓ และนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 
๖๔.๐๒) การคากับอินเดียมีมูลคา ๖,๖๔๖.๓๑ ลานดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของ 
ป ๒๕๕๒ รอยละ ๓๔.๒๓ (การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๖.๒๙ และนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐.๓๙) 
ซึ่งกอนมีความตกลงฯ ไทยจะเปนฝายขาดดุลการคากับอินเดียมาโดยตลอดแตหลังจากมีการเริ่มลด
ภาษีสินคา Early Harvest Scheme (EHS) ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ สงผลใหการคาสองฝาย
ขยายตัวเพิ่มขึ้น และไทยไดเปรียบดุลการคาอินเดียเปนครั้งแรกในป ๒๕๔๘ และการคากับญี่ปุนมี
มูลคา ๔๗,๖๘๙.๓ ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของป ๒๕๕๒ รอยละ ๔๗.๙ (การ
สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐.๔ และนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๙.๕) 

๓.๕ การดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (IUU Fishing) ตามมติคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปไดกำหนดใหสินคาประมงที่สงออก 
ไปยังยุโรปตองมีใบรับรองการจับสัตวน้ำประกอบการสงออก เพื่อยืนยันวาสินคาดังกลาวไมไดมา
จากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยตรวจสอบรับรองสัตวน้ำขึ้นทาและออกใบ 
รับรองการจับสัตวน้ำ ๕,๑๗๕ ฉบับ ควบคุมการทำประมงใหสอดคลองกับกฎระเบียบ IUU ซึ่ง  
ณ ปจจุบันไดมีการจดทะเบียนเรือรวมแลวจำนวน ๗,๑๐๐ ลำ ปรับปรุงสุขอนามัยเรือประมงและ 

ทาเทียบเรือประมงโดยทำการตรวจสอบสุขอนามัยทาเรือประมง 
จำนวน ๖๔ ทา และจัดทำระบบศูนยขอมูลตรวจสอบรับรอง 
การจับสัตวน้ำ ประชาสัมพันธดำเนินงานตามระเบียบ IUU เปน
สารคดีทางโทรทัศน ทำสื่อสิ่งพิมพในรูปของโปสเตอรตาง ๆ   
เพื่อเผยแพรขอมูลและแนวทางปฏิบัติ ใหแกภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ ตลอดจนจัดตั้งศูนยประสานงานการออกใบรับรอง 
การจับสัตวน้ำ 

๓.๖ การเขารวมการประชุม World Economic 
Forum (WEF) ครั้งที่ ๔๐ โดยนายกรัฐมนตรี ณ เมืองดาวอส 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
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ตามคำเชิญของประธาน WEF ซึ่งการเขารวมการประชุมดังกลาวนับเปนกิจกรรมที่มีนัยสำคัญตอ
การเสริมสรางภาพลักษณของประเทศไทยในเวทีทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี
ไดใชประโยชนจากการเขารวมเวทีการประชุมประจำปของ WEF ณ เมืองดาวอส และการประชุม 
WEF on East Asia ณ นครโฮจิมินห เวียดนาม เพื่อชี้แจงทำความเขาใจถึงสถานการณทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของไทยตอภาคธุรกิจระดับ CEO ของบริษัทชั้นนำของโลก ผูนำระดับสูงของ
รัฐบาลตาง ๆ และสื่อมวลชนชั้นนำของโลก โดยที่บุคคลเหลานี้มาเขารวมการประชุมของ WEF อยูแลว 
จึงเปนการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการเขาถึงบุคคลเหลานี้ อีกทั้งยังประสบความสำเร็จ
เปนอยางสูงเพราะบุคคลเหลานี้เปนกลุมเปาหมายที่สำคัญในดานการคาการลงทุนในประเทศไทย 
รวมทั้งเปนผูขับเคลื่อนความคิด (opinion leaders) ของโลกในดานตาง ๆ ดวย  

๓.๗ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค รัฐบาลไดมีสวนสำคัญในการผลัก
ดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และการดำเนินการ
ตามนโยบายการตางประเทศในการสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยผานกรอบอนุภูมิภาค อาท ิ ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี- 
เจาพระยา-แมโขง (The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความริเริ่มแหง
อาวเบงกอลสำหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบัน ประเทศพัฒนาแลวและหุนสวน
เพื่อการพัฒนาใหความสนใจในการพัฒนากรอบความรวมมือ 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงมากขึ้น ซึ่งทำใหเกิดกรอบความรวมมือ
ใหม ๆ คือ ความรวมมือลุมน้ำโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan 
Cooperation) ซึ่งไทยเขาไปมีบทบาทในลักษณะ co-donor 
โดยเขารวมการประชุมทั้งระดับผูนำ รัฐมนตรี และเจาหนาที่อาวุโส นอกจากนั้น รัฐบาลยังได 
ดำเนินงานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานใหมีความกาวหนาอยางมีนัยสำคัญ ทั้งในดาน 
การเชื่อมโยงทางกายภาพ (connectivity) การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ 
อนุภูมิภาค (competitiveness) และการสรางความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่น รวมทั้งการเชื่อมโยง
อนุภูมิภาคใหใกลชิดกับประชาคมเศรษฐกิจอื่น ๆ ในภูมิภาคและโลก (community) ผานกรอบ
ความรวมมือสำคัญ ไดแก แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT- GT) 
โดยวัตถุประสงคของกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานเพื่อลดผลกระทบจากปญหาสังคม เชน การลักลอบ 
เขาเมืองและอาชญากรรมขามชาติ เพื่อกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนและการบูรณาการ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร แรงงาน และเทคโนโลยี รวมทั้งการเชื่อมโยงดานการคมนาคม

โดยเขารวมการประชุมทั้งระดับผูนำ รัฐมนตรี และเจาหนาที่อาวุโส นอกจากนั้น รัฐบาลยังได 
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ขนสงและระบบโลจิสติกสในระดับอนุภูมิภาคเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ 
อนุภูมิภาค ขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางกันและกับภูมิภาคภายนอกเพื่อการพัฒนา
อยางเทาเทียมและยั่งยืน 

 ภายใตกรอบแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(GMS) ๖ ประเทศ รัฐบาลไทยไดสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความชวยเหลือเปนเงินใหเปลาและเงินกูเงื่อนไขผอนปรนแก
กัมพูชา ลาว และพมา และการผลักดันการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงอนุภูมิภาค รวมถึง 
การศึกษาและเตรียมความพรอมเชิงพื้นที่ภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาทาเรือสำคัญของ
อนุภูมิภาค เชน ทาเรือทวาย ประเทศพมา และการเปดสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ ๔ ที่อำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนตน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลอยูระหวางการขับเคลื่อนการอำนวย
ความสะดวกการคาและการขนสงขามพรมแดน ณ ดานพรมแดนหลักตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสแกผูประกอบการไทยและสงเสริมสินคาไทยไปยังตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังไดใหความชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของพมา ในเรื่องการทองเที่ยว
ชุมชน (Community-based Tourism Program) โดยมีแผนงานจะขยายไปสูประเทศอื่น ๆ  
ที่มีความสนใจ และกระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินงานสาขาเกษตรภายใตแผนสนับสนุน
ความรวมมือดานเกษตร (Core Agricultural Support Program: CASP) โดยเนนให GMS เปน 
อนุภูมิภาคที่เปนผูนำในการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและผสาน
กับตลาดโลกโดยผานแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมมือกัน
แปลงแผนงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อชวยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเกิดน้ำทวมและพายุตาง ๆ ที่สงผลตอการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ 
รัฐบาลไทยยังไดใหความชวยเหลือจัดฝกอบรมหลักสูตรการจัดการขอมูลดานการเกษตร GMS ผาน
ระบบ (Content Management System: CMS) แกคณะทำงานระดับปฏิบัติการกลั่นกรองขอมูล
ดานการเกษตร ๖ ประเทศลุมแมน้ำโขง เพื่อแนะนำวิธีการนำเขาขอมูลการเกษตรผานระบบ CMS 
ที่รัฐบาลจีนไดพัฒนาขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมและพัฒนาเครือขายขอมูลภาคเกษตร (Greater 
Mekong Subregion Agricultural Information Network: GMSAIN) ใหเปนศูนยกลาง 
แลกเปลี่ยนขอมูลดานการคาสินคาเกษตรและตลาดเชิงพาณิชยของอนุภูมิภาค 

 ภายใตกรอบแผนงาน IMT-GT ไดมุงเนนการพัฒนาในโครงการเพื่อเรงรัดการเชื่อมโยง
ภายในอนุภูมิภาคและการเชื่อมโยงกับพื้นที่อาเซียน เชน การพัฒนายกระดับศักยภาพทาเรือชายฝง
ดานอันดามันของไทยเพื่อการเชื่อมโยงดานการเดินเรือชายฝงที่ภูเก็ต ตรัง และสตูล กับมาเลเซีย
และสุมาตรา การเตรียมการเชื่อมโยงพื้นที่การพัฒนาในภาคใตของไทยกับพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ 
(Northern Corridor Economic Region: NCER) และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (East Coast 
Economic Region: ECER) ของมาเลเซีย ทั้งในดานการพัฒนายกระดับดานชายแดนและเขต
เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งพื้นที่เมืองชายแดนคูขนานตลอดชายแดนไทย-มาเลเซีย ไดแกพื้นที่สะเดา-
บูกิตกายูฮิตัมและบานประกอบ-ดูเรียนบุหรง ดานจังหวัดสงขลา-รัฐเกดะห พื้นที่วังประจัน-วังเกลียน 
ดานจังหวัดสตูล-รัฐปะลิส พื้นที่ เบตง-เปงกาลันฮูลู ดานจังหวัดยะลา-รัฐเประ และพื้นที่ 
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บูเกะตา-บูกิตบุหงา สุไหงโกลก-รันเตาปนยัง ตากใบ-เปงกาลันกุโบร ดานจังหวัดนราธิวาส-รัฐ
กลันตัน รวมทั้งเตรียมการพัฒนาสะพานขามแมน้ำโกลกอีกสองแหง คือ สุไหงโกลก-รันเตาปนยัง 
และตากใบ-เปงกาลันกุโบร พรอมทั้งดานชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจตอเนื่อง ตลอดจนความ 
รวมมือดานการเกษตรและเกษตรแปรรูป เชน เขตพัฒนาและการแปรรูปดานยางพารา (Rubber 
Belt) การพัฒนาดานผลิตภัณฑและบริการฮาลาล โดยเฉพาะดานมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล
และระบบโลจิสติกสฮาลาลความเร็วสูง การพัฒนาดานการทองเที่ยวเพื่อการศึกษา (Edu-tourism) 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน (Eco-tourism) การพัฒนาเครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพัฒนาแรงงาน
ทักษะสูงรองรับการพัฒนาการแปรรูปดวยเทคโนโลยีระดับสูงและเศรษฐกิจสรางสรรค พรอมทั้ง
เรงรัดการอำนวยความสะดวกการผานแดนใหเปนมาตรฐานเดียวกันสองประเทศตลอดทุก 
ชองทางการติดตอกับมาเลเซีย ทั้งยังมีความกาวหนาในการเตรียมการเพื่อรวมกันพัฒนา 
ดานพลังงานทดแทนโดยการใชปาลมน้ำมันระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย การพัฒนา 
ดานความมั่นคงและปลอดภัยของอาหารเพื่อรองรับตลาดอนุภูมิภาคและตลาดภายนอก การจัดตั้ง 
IMT-GT Plaza เปนเครือขายสินคาของ IMT-GT ในทุกเมืองสำคัญ โดยมีการเรงรัดการดำเนิน
ทวิภาคีระหวางไทยและมาเลเซียภายใตกรอบคณะกรรมการวาดวยยุทธศาสตรรวมในการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development 
Strategy for Border Areas: JDS) ชวยขับเคลื่อนการดำเนินระดับทวิภาคี  

 สำหรับกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) รัฐบาลได
เสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการสรางและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดสรรการผลิต การตลาด และการจัดซื้อรวมกัน การวิจัยและการ
พัฒนา และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทั้งนี้ การดำเนินการจะตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
สมัครใจ ยึดหลักฉันทามติ และการแบงปนผลประโยชนที่เทาเทียมกัน ซึ่งไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในดานความรวมมือดาน 
สขุอนามยัและสขุอนามยัพชื การปรบัปรงุการแลกเปลีย่นขอมลูเพือ่การควบคมุโรคสตัว กระบวนการ
ตรวจรับรองสินคา ณ ดานขามแดน การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยรวมการพัฒนาการผลิต 
พืชพลังงาน และการสงเสริมสถาบันการเงินเพื่อใหสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดเล็กและ 
ขนาดกลาง (SME) ซึ่งประโยชนที่ไดรับคือ การสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนของแตละ
ประเทศสมาชิก สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากชองวางทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศ 
เพื่อนบาน และสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก  

๓.๘ การเตรียมการจัดตั้งองคกรสำรองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN 
Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม
เรงใหดำเนินการจัดตั้งองคกรสำรองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) เปนองคกรถาวร 
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจดานความมั่นคงทางอาหารในยามวิกฤตใหกับภูมิภาค และสงเสริม
บทบาทนำในการสนองตอบตอสถานการณภัยพิบัติรายแรง รวมทั้งเตรียมความพรอมสำหรับ
บรรเทาภัยพิบัติและสงเสริมความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ประกอบกับที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดานการเกษตรและปาไมกับรัฐมนตรีจีน ญี่ปุน และเกาหลี ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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ณ ประเทศบรูไน มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งชวงเตรียมการของ APTERR ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
โดยมอบหมายใหประเทศไทยซึ่งเปน Lead Country ดำเนินการจัดตั้ง APTERR ในชวงเตรียมการ 
ซึ่งไทยไดยกรางขอตกลงการจัดตั้งองคกร APTERR และไดรวมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนา 
แหงเอเชีย เพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกระบายขาวสำรองทั้ง Earmarked Reserve และ 
Stockpiled Reserve และศึกษารายละเอียดของการกำหนดหลักเกณฑที่แตละประเทศสมาชิก 
ตองจายเงินสนับสนุน Operational Cost ในการดำเนินงานของสำนักเลขานุการ APTERR จนกวา
จะระดมเงินทุน Endowment Fund ไดครบ รวมทั้งศึกษาการหารายไดจากคาธรรมเนียมบริการ
ของแตละโปรแกรม (Income-generating Activities) และอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอขอจัดตั้งสำนักเลขานุการองคกร APTERR เปนการถาวรที่ประเทศไทย เมื่อความตกลงมีผล
ผูกพันแลวตอที่ประชุม AMAF+3 และใหนำขาวที่ไทยสำรองไวจำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัน ภายใตความ
ตกลง ASEAN Food Security Reserve (AFSR) มาใชเปน Earmarked Reserve ของ APTERR 
ลงนามในความตกลง APTERR แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน APTERR ของ
ฝายไทย รวมทั้งจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน APTERR ในวงเงินปละ ๒๙,๕๐๐ 
ดอลลารสหรัฐ 

 
๔. การใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

การทูตประชาชนและการดูแลทุกขสุขของคนไทยในตางประเทศเปนภารกิจที่สำคัญที่รัฐบาล
ใหความสำคัญในลำดับตน โดยมุงมั่นที่จะใหบริการประชาชนในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง และยึดความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก ดวยเหตุนี้ การคุมครองและดูแลผลประโยชน
คนไทยในตางประเทศจึงมีในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

๔.๑ การใหความชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศ รัฐบาลมีภารกิจ
คุมครองดูแลคนไทยที่พำนักอยูในตางประเทศ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๕,๐๐๐ คน และมีคนไทย 
เดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศอีกปละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน โดยในชวงเดือนตุลาคม 
๒๕๕๒-ตุลาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลไดใหการชวยเหลือคนไทยเปนจำนวน ๒,๒๑๔ คน โดยสวนใหญเปน
คนไทยที่ไปตกทุกขไดยากในตางประเทศ คนไทยที่ไปคาประเวณี แรงงานไทยที่ไปประสบปญหา  
คนไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย และลูกเรือประมง ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาจำนวนคนไทยที่
ประสบปญหาไดลดนอยลงตามลำดับ โดยตั้งแตป ๒๕๔๖ จำนวนคนไทยที่รองขอความชวยเหลือ
ไดลดลงตามลำดับจาก ๕,๙๙๐ คนเหลือ ๓,๘๐๓ คน ในป ๒๕๕๒ และลดลงเปนจำนวน ๑,๘๘๐ 
คน ในป ๒๕๕๓ ซึ่งการลดลงของปญหาคนไทยดังกลาวเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการดำเนิน
นโยบายการทูตเพื่อประชาชนของรัฐบาลที่มุงเนนใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจกอนเดินทางไป
ตางประเทศ สามารถปรับตัวใชชีวิตและทำงานในสภาวการณที่แตกตางจากประเทศไทย และสรางเสริม
ศักยภาพใหคนไทยสามารถชวยตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการใชชองทางการติดตอขอความชวยเหลือ
จากหนวยงานไทยและตางชาติซึ่งการดำเนินการนโยบายการทูตเพื่อประชาชนประกอบดวย  

 ๔.๑.๑ การสรางนวัตกรรมในการบริการเชิงรุก เพื่อใหเกิดความสะดวกแกประชาชน
และการเขาถึงของประชาชนทั้งในและตางประเทศไดหลายชองทาง ทั้งทางกรมการกงสุลและ 

ตั้งแตป ๒๕๔๖ จำนวนคนไทยที่รองขอความชวยเหลือไดลดลงตามลำดับ 
จาก ๕,๙๙๐ คนเหลือ ๓,๘๐๓ คน ในป ๒๕๕๒ และลดลงเปนจำนวน ๑,๘๘๐ คน  
ในป ๒๕๕๓ ซึ่งการลดลงของปญหาคนไทยดังกลาวเปนผลสืบเนื่องโดยตรง 
จากการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของรัฐบาลที่มุงเนนใหประชาชน
เกิดความรูความเขาใจกอนเดินทางไปตางประเทศ 
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สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ อาทิ การรองขอความชวยเหลือออนไลนผานเว็บไซต 
www.consular.go.th การบริการกงสุลสัญจรทั้งในและตางประเทศเปนประจำ การเปดสายดวน
แกประชาชน การพัฒนาความเร็วในการดำเนินการรับเรื่องราวรองทุกขและสงตอไปยังหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับแตรับคำรองทุกขและเรื่องรองเรียนของกองคุมครองและดูแล 
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ 

 ๔.๑.๒ การประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ โดยใชสื่อหลากหลายเพื่อใหขอมูล
ของภาครัฐเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะคำเตือนภัยและขอแนะนำที่สำคัญตาง ๆ ในการดำรงชีพและ
การทำงาน 

 ๔.๑.๓ การสรางเสริมเครือขายและศักยภาพของชุมชนคนไทยในตางแดนใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดและมีความรูความเขาใจในกฎหมายทองถิ่น โดยจัดทำคูมือคนไทยในตางแดน
รายประเทศแจกจายแกคนไทย 

 ๔.๑.๔ การรวมงานกับหนวยงานภาคีตาง ๆ ทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภายในและนอกประเทศใน
การดำเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ปญหา
แรงงาน โดยการลงพื้นที่เสี่ยงในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย ควบคูกับ
การบริการกงสุลสัญจร รวมถึงการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังใน
ชุมชน อาทิ โครงการรณรงคยุติภัยการคามนุษยรวมกับหนวย
ประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษยในภาคเหนือตอนบนของ
ไทย โครงการสงเสริมทักษะของแรงงานอีสานกอนการยายถิ่นไป
ทำงานในตางประเทศ และโครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อ
สรางความเขาใจกอนตัดสินใจไปทำงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและบาหเรน  

 ๔.๑.๕ การรวมกับหนวยงานภาครัฐในประเทศเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ ที่อาจ
เกี่ยวของกับคนไทยในตางประเทศใหเกิดความเหมาะสมและสะดวกมากขึ้น อาทิ การปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใหเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

    จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวรนักทองเที่ยวไทยประสบอุบัติเหตุที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลไดจัดเครื่องบินพิเศษเพื่อนำศพผูเสียชีวิต ๒๕ ราย และรับตัวผูบาดเจ็บ 
ที่สามารถเดินทางไดกลับประเทศไทย รวมทั้งไดประสานกับผูแทนบริษัทประกันภัยของรถทัวรคันที่
ประสบอุบัติเหตุ และสำนักทนายความของบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับสิทธิประโยชน การจัดการเรื่อง
สัมภาระและทรัพยสินของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ 

๔.๒ การขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ รัฐบาลไดมุงเสริมสรางความรวมมือกับ
นานาประเทศ โดยผานการประชุมการเจรจาเพื่อพัฒนาขอตกลงกับประเทศคูเจรจาภายใตกรอบ
การเจรจาเขตการคาเสรี การดำเนินความรวมมือดานแรงงานทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีกับ
ประเทศตาง ๆ ๒๓ ประเทศ และการดำเนินงานตามพันธกิจดานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 
เพื่อขยายตลาดแรงงานของไทยในตางประเทศ รวมทั้งยังไดศึกษาวิเคราะหขอมูล ประเมินแนวโนม

สรางความเขาใจกอนตัดสินใจไปทำงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและบาหเรน  
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๖๐๐,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ลานบาท

พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔๗๔,๘๘๒
๔๖๔,๑๐๖ ๔๗๒,๙๕๓

๕๖๕,๔๙๘

สถานการณความตองการแรงงานไทยในตางประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการขยาย
ตลาดแรงงานไทยในตางประเทศและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศ ซึ่งจากสถิติการสงแรงงานไทยไป
ทำงานตางประเทศ ในป ๒๕๕๓ มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในตางประเทศ จำนวน 
๕๖๕,๔๙๘ คน เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๒ จำนวน ๙๒,๕๔๕ คน หรือเทากับรอยละ ๑๗.๖ 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนแรงงานไทยที่ไปทำงานในตางประเทศ  

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานแรงงานไทยในตางประเทศ จำนวน ๑๑ ประเทศ ๑๓ แหง 

๔.๓ การอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีฮัจญ รัฐบาลใหความสำคัญกับการ 
สงเสริมใหชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญดวยความสะดวก ปลอดภัย มีหลักประกันใน 
การเดินทาง และประกอบพิธีไดถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนอำนวยความสะดวกและ
แกไขปญหาใหแกผูแสวงบุญระหวางการประกอบพิธี จึงไดจัดตั้งสำนักงานกงสุลฝายกิจการฮัจญที่
เมืองมักกะหและเมืองมาดีนะห ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อทำใหเกิดการประสานงาน ใหบริการ
และชวยเหลือผูแสวงบุญในลักษณะการใหบริการ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) เพื่ออำนวย
ความสะดวกผูแสวงบุญฮัจญในชวงพิธีและดูแลผูแสวงบุญอุมเราะห (ฮัจญเล็ก) ตลอดทั้งป ๒๕๕๓ 
โดยจัดสงขาราชการมุสลิมของกระทรวงการตางประเทศไปปฏิบัติหนาที่ดูแลและอำนวย 
ความสะดวกแกผูแสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีดวย 
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๔.๔ การสงกองกำลังทหารเขารวมการปองกันและปราบปรามโจรสลัดในโซมาเลีย 
ปญหาโจรสลัดโซมาเลียไดทวีความรุนแรงจนกลายเปนปญหาสำคัญระดับโลกและสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอความมั่นคงทางทะเล ทั้งตอความปลอดภัยและชีวิตของลูกเรือและผูโดยสาร ตลอดจน
เศรษฐกิจและการคาโลก เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนเสนทางเดินเรือสำคัญในการขนสงสินคา 
น้ำมัน และวัตถุดิบอื่น ๆ รวมทั้งเปนพื้นที่การทำประมงนอกนานน้ำ รัฐบาลจึงไดใหการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหมูเรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ที่ไปปฏิบัติหนาที่บริเวณอาวเอเดนและ
นอกชายฝงโซมาเลีย เพื่อเปนการปกปองผลประโยชนมหาศาลของไทย เนื่องจากเรือสินคาไทยใช
เสนทางเดินเรือบริเวณดังกลาวเฉลี่ยเดือนละ ๑๘ เที่ยว คิดเปนมูลคาสินคาปละประมาณ ๗๐,๐๐๐ 
ลานบาท นอกจากนี้ ยังเปนเปนเสนทางขนสงน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศไทย (ไทยนำเขา
น้ำมันจากตะวันออกกลางประมาณรอยละ ๗๕ ของการนำเขาน้ำมันทั้งหมด) และเรือประมงไทย
ออกไปทำการประมงนอกนานน้ำในบริเวณดังกลาวเกือบ ๑๐๐ ลำ ดวยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เห็นชอบใหกองทัพเรือสงหมูเรือปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติภารกิจรวมกับกองกำลังผสมนานาชาติ 
(Combined Maritime Forces: CMF) ในบริเวณอาวเอเดนและชายฝงโซมาเลีย ระหวางเดือน
กันยายน ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ วัน หรือประมาณ ๔ เดือนครึ่ง 

  ภารกิจดังกลาวนอกจากเปนการปกปอง คุมครองเรือและลูกเรือไทยใหพนจากการ
โจมตีของโจรสลัดในบริเวณดังกลาวและรักษาความมั่นคงใหกับเสนทางเดินเรือที่สำคัญตอการขนสง
และการคาระหวางประเทศแลว ยังชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับมิตรประเทศตาง ๆ ที่รวม
ภารกิจปราบปรามโจรสลัด ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและบทบาทที่เปนรูปธรรมในดาน 
ความมั่นคงระหวางประเทศของไทย อันจะเปนการสงเสริมความนาเชื่อถือ เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี
ของประเทศชาติในเวทีโลกตอไป  

 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

๑. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีมิติงานดานตางประเทศใหเขาใจบทบาท 
ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหมีการประสานงานหรือกำหนดทาทีที่เปนเอกภาพของไทย 
กอนออกไปสูเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งการเขาถึงสื่อมวลชนและขอจำกัดดานการเสนอขาว 
ดานตางประเทศของสื่อ  

๒. ความไมชัดเจนของมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาในการดำเนินความสัมพันธกับตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางพันธกรณีระหวางประเทศ 
ตลอดจนการทำความเขาใจทั้งภายในประเทศและกับคูเจรจาระหวางประเทศ 
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