ฉบับที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

สร้างความร่วมมือและความเชือ่ มัน่ ...สานสัมพันธ์นานาประเทศ

การดำ�เนินนโยบายด้านการต่างประเทศ
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

หมายเหตุ: เรียบเรียงจากการแถลงข่าวของนาย สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555

ปัญหาก่อนเข้ารับหน้าที่
“ก่อนทีร่ ฐั บาลภายใต้การนำ�ของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร จะเข้ารับหน้าที่
ได้มปี ญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการต่างประเทศในหลายประเด็น เช่น ปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศเนื่องจากไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง และปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว
จากต่างชาติถดถอย ขาดความมัน่ ใจในประเทศไทย เนือ่ งจากปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ...
สร้างความเชื่อมั่น...ฟื้นฟูความสัมพันธ์
“ภายหลังการเข้ารับหน้าที่ รัฐบาลเริม่ ภารกิจด้านการต่างประเทศทันที
โดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นการเยือนในระดับผูน้ �ำ รัฐบาลและระดับรัฐมนตรี โดย
นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศและประเทศ
สำ�คัญอืน่ ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มโี อกาสต้อนรับพระราชวงค์และผูน้ �ำ รัฐบาลจาก
ต่างประเทศทีเ่ ยือนไทยเช่นกัน ซึง่ การแลกเปลีย่ นการเยือนเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ทด่ี แี ละการยอมรับจากนานาชาติ...
“รัฐบาลยังประสบความสำ�เร็จในการฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของต่างชาติทม่ี ตี อ่
ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้รบั การยอมรับในฐานะรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ แบบ
ประชาธิปไตย รวมถึงได้รบั การยอมรับในความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ฟืน้ ฟูประเทศหลังอุทกภัย ซึง่ เห็นได้ชดั จากการแลกเปลีย่ นการเยือนเป็นจำ�นวน
มาก อีกทัง้ การพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆ มีความก้าวหน้าด้วยดี อาทิ
ความสัมพันธ์กบั จีน ทัง้ สองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพือ่ การร่วมมืออย่าง
ยัง่ ยืนในไทย ๔ ด้าน ได้แก่ การจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา การสร้างระบบ
บริหารจัดการนำ�้ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน และพลังงานทดแทน สำ�หรับ
ความสัมพันธ์กบั สหรัฐอเมริกา การพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกบั ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ เป็นการพบเต็มรูปแบบซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมา และความสำ�เร็จใน
การโน้มน้าวไม่ให้สหรัฐฯ ประกาศลดระดับไทยเนือ่ งจากปัญหาการค้ามนุษย์ในระหว่าง
การหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในระดับรัฐมนตรีตา่ งประเทศ...
นำ�ภาคเอกชนร่วมคณะเดินทาง
“นายกรัฐมนตรีมนี โยบายในการนำ�คณะนักธุรกิจร่วมคณะในการเยือน
ต่างประเทศ ทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ
ของภาคเอกชนในหลายสาขา อาทิ ด้านบริการตลาดทุน อุตสาหกรรมการเกษตร

การศึกษา พลังงาน การแพทย์ ฯลฯ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุวา่ ปริมาณการค้าการลงทุนกับหลายประเทศ
เพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวนมากตลอดจนการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนนักท่องเทีย่ วซึง่ มีผลเป็นที่
น่าพอใจ...
ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี
“รัฐบาลให้ความสำ�คัญในการผลักดันความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะภาย
ใต้กรอบอาเซียน ซึง่ ไทยให้ความสำ�คัญในเรือ่ งอาเซียนปลอดยาเสพติดในปี 2558
ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ การเชือ่ มโยงในภูมภิ าค รัฐบาลยังให้
ความสำ�คัญอย่างมากกับการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนของไทยในการเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ ได้รว่ มกับภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั
ประชาชน...

ฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศ
“ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ขี องไทย รัฐบาลได้ดำ�เนินการอย่างต่อ
เนื่องผ่านกระบวนการและช่องทางต่าง ๆ อาทิ การชีแ้ จงและทำ�ความเข้าใจกับต่าง
ชาติเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีใ่ ห้ความสำ�คัญสูงสุด และเกี่ยว
กับสถานการณ์ในประเทศไทย การจัดกิจกรรมการทูตเชิงวัฒนธรรมเพือ่ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศเพือ่ นบ้านและประเทศกำ�ลังพัฒนาอืน่ ๆ...
“ทัง้ หมดเป็นเครือ่ งบ่งชีว้ า่ รัฐบาลได้ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนิน
นโยบายด้านต่างประเทศตามนโยบายเร่งด่วนข้อ 1.6 และนโยบายหลักข้อ
7 ทีไ่ ด้แถลงต่อรัฐสภาเมือ่ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 อย่างครบถ้วน และ
ได้แก้ไขปัญหาด้านภาพลักษณ์ของประเทศทีถ่ ดถอยก่อนการเข้ารับตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ.”

ผูน้ �ำ ไทยเยือนนานาประเทศ
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ผูน้ �ำ นานาประเทศเยือนไทย

1. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-13
ตุลาคม 2556
2. นายเซบัสเตียน ปิเญรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ 4–5
ตุลาคม 2556
3. นายโอยันตา อุมาลา ตัสโซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่
4 - 5 ตุลาคม 2556
4. พันโทหญิงลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
5. นายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556
6. นายมันโมฮัน สิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 30–31
พฤษภาคม 2556
7. นายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เมื่อ
วันที่ 17–19 พฤษภาคม 2556

ACD Summit
16 ต.ค. 2556

สาธารณรัฐสิงคโปร์
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
เครือรัฐออสเรเลีย
นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐยูกันดา
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐโปแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สหรัฐอเมริกา

8. นายโมอานา การ์กซั คาโลซิล นายกรัฐมนตรีวานูอาตู ระหว่างวันท 18-23
พฤษภาคม 2556
9. นายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
กลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่าง
วันที่ 25-29 เมษายน 2556
10. สมเด็จพระราชาธิบดี ฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Majesty King
Hamad Bin Isa Al Khalifa) แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จฯ ระหว่างวัน
ที่ 18-20 เมษายน 2556
11. เจ้าชายฟิลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม เสด็จฯเยือนประเทศไทยพร้อม
ด้วยเจ้าหญิงมาทิลด์ พระชายา ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2556
12. นายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก (Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เยือนไทย
อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2556
13. สมเด็จพระราชาธิบดี อัลมูตัสสิมู บิลลาฮี มูฮิบบุดดิน ตวนกู อัลฮัจญ์
อับดุล ฮาลิม มูฮัซซัม ชาห์ อิบนี อัลมาฮูม สุลต่าน บาดลิชาห์ สมเด็จพระ
ราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ 14 และสมเด็จพระราชินี ประไหมสุ
หรี อากง ตวนกู ฮัจญะห์ ฮามินะห์ ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2556

Nuclear Securpty Summit 2012
26 มี.ค. 2555
International Conference Community of Democracy
27-25 เม.ย. 2556
on Water Cooperation
19-21 ส.ค. 2556

การประชุมผู้นำ�ลุ่มนำ�้โขง-ญี่ปุ่น
19-22 เม.ย. 2555
NIKKEI Forum: Future of Asia
22-25 พ.ค. 2556
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ASEAN-India Summit
21 ธ.ค. 2555
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US ASEAN Business Forum
13 ก.ค. 2555
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ASEAN SUMMIT
9 ต.ค. 2556
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การประชุม GMS
19-20 ธ.ค. 2554
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ASEM
5 พ.ย. 2555
ACMECS
13 มี.ค. 2556

22
23

การประชุม WEF
31 พ.ค. 2555
Bali Democracy Forum
7-8 พ.ย. 2555
การประชุมผู้นำ� APEC
6-8 ต.ค. 2556
East Asia Summit
APEC - U.N. Summit
10 ต.ค. 2556

14. นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่
4-5 กุมภาพันธ์ 2556
15. นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยา ระหว่างวันที่ 17-18
มกราคม 2556
16. นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2021 พฤศจิกายน 2555
17. นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
18. อาหมัด โมฮัมหมัด อาหมัด อัล ฏาเย็บ อิหม่ามสูงสุด หรือผู้นำ�สูงสุดทาง
ศาสนาอิสลามของอียิปต์ ระหว่างวันที่ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555
19. นายโยเวรี คากูตา มูเซเวนี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐยูกันดา ระหว่างวัน
ที่ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2555
20. นายอี มยอง-บัก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 9-10
พฤศจิกายน 2555
21. นายจูเซ มานูเอล บาร์โรซู ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและภริยา ระหว่าง
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2555
22. นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่
22-24 กรกฎาคม 2555
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23. สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์
สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2
กรกฎาคม 2555
24. นายอาลฟา กงเด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกิน ระหว่างวันที่ 24-26
มิถุนายน 2555
25. นางเหวียน ถิ ซวาน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555
26. เจ้าชายนารุฮโิ ตะ มกุฎราชกุมารแห่งญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถนุ ายน 2555
27. นายทองสิ ง ทำ � มะวง นายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2555
28. นายสตีเวน ฮาร์เปอร์ ผู้นำ�พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี แคนาดาเป็นวาระที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม
2555

ภาพรวม

ผลงานด้านการต่างประเทศ
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทำ�บันทึกความเข้าใจ (MOU) รวม 94 ฉบับ (ปีแรก 27 ฉบับ และปีทส่ ี อง 67 ฉบับ)

แบ่งเป็นบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ 43 ฉบับ ด้านการเมืองและความมัน่ คง 24 ฉบับ
ด้านวิชาการและกฎหมาย 21 ฉบับ และด้านสังคมและวัฒนธรรม 6 ฉบับ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กบ
ั ประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ พี รมแดนติดกัน ความสัมพันธ์
กับประเทศอาเซียนอืน่ ๆ และความสัมพันธ์กบั นานาประเทศในทุกภูมภิ าค
แก้ไขภาพลักษณ์ของรัฐบาล ซึง่ ผ่านมาไม่ได้รบ
ั การยอมรับจากนานาประเทศ
เนือ่ งจากไม่ใช่รฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชนโดยตรง
ดำ�เนินงานทางการทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ ซึง่ ช่วยสนับสนุนและขยายโอกาส
ของภาคเอกชนไทย ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเทีย่ ว
ดำ�เนินงานทางการทูตเพื่อประชาชนเพื่อให้คนไทยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศได้รับการช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกมากขึ้น
เพิม
่ บทบาทให้กบั ประเทศไทย เพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

ส่วนหนึ่งของผลงานการเยือนรายประเทศ

เมียนมาร์
เปิดด่านแม่สอด-เมียวดี (5 ธ.ค. 54) ที่ปิดมากว่า 1 ปี
เปิดด่านนำ�้พุร้อน (จ.กาญจนบุรี) เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว (มิ.ย. 55)
ทำ� MOU 2 ฉบับ เรือ่ งการพัฒนาทวาย และเรือ่ งความร่วมมือ เพือ่ การพัฒนา
กัมพูชา
ผลักดันให้เปิดด่านไทย-กัมพูชาเพิ่ม เช่น บ้านหนองเอี่ยน จ.สระแก้ว
แยกปัญหาข้อพิพาทเขาพระวิหารออกจากความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน
ลาว
ทำ�ความร่วมมือด้านโครงสร้างพืน
้ ฐาน การเกษตร การบริหารจัดการนำ�้
หารือเรื่องการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5
มาเลเซีย
ประชุมร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการเดิน
ทางข้ามแดนไทย-มาเลเซียครั้งที่ 5
จีน
ลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทย 4 ด้าน
(การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา/ การสร้างระบบบริหารจัดการนำ�้/
โครงการรถไฟไทย-จีน/ พลังงานทดแทน)
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ภายใต้การตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคี
ด้านเศรษฐกิจและการค้า
ตั้งเป้าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี และเป้าหมายการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ
15 ต่อปี
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
การส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนภาษาจีนในไทยเพิม่ ขึน
้ เป็น 10,000 คนต่อปี
อินเดีย
 การเยื อ นของนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ เกี ย รติ สู ง สุ ด ในวั น ชาติ อิ น เดี ย ใน
ฐานะแขกเกียรติยศประเทศเดียว
ยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์”
ได้เพิ่มรายการสินค้าในข้อตกลง FTA ไทย-อินเดีย
ข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ญี่ปุ่น
ตั้งเป้าการค้าระหว่างกัน 3 ล้านล้านบาทภายในปี 2560
ญีป
่ นุ่ ตกลงให้ความช่วยเหลือไทยแบบให้เปล่าเพิม่ เป็น 8 พันล้านเยน (ด้านอุทกภัย)
นักลงทุนญี่ปุ่นจะเพิ่มการลงทุนในไทย (ม.ค.-มิ.ย. 55 มูลค่า 1.76 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)
ขยายโควตานำ�เข้าเนือ้ สุกรแปรรูป และทบทวนการนำ�เข้าไก่สดและแช่แข็ง

ภาคเอกชน

นำ�ภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศ

เพื่อเกิดความร่วม
มือระหว่างภาคเอกชน (จับคูธ่ รุ กิจ) BOI จัดสัมมนาและเชิญชวนนักลงทุนต่าง
ประเทศ ครัวไทยสูค่ รัวโลก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย / มวยไทย เพือ่
การท่องเทีย่ ว ฯลฯ
เจรจา FTA ระหว่างไทย-EU, อินเดีย, เปรู, ชิลี
เจรจาให้มีการยกเลิกมาตรการห้ามนำ�เข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยเช่น ญี่ปุ่น
ฟิลิปปินส์ กาตาร์ EU
บริษท
ั ยันฮีโซลาร์พาวเวอร์ ทำ�สัญญากับบริษทั ของเยอรมนีสง่ั ซือ้ แผงโซลาร์เซลล์
เพือ่ ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั มูลค่าไม่ต�ำ กว่า 10,000 ล้านบาท
โรงพยาบาลธนบุรีลงนามความตกลง 3 ฉบับกับจีน เพื่อพัฒนาโครงการ
ด้านการแพทย์และสุขภาพ มูลค่า 22,200 ล้านบาท
พันปีกรุ๊ปขายข้าวให้คูเวต 1 ล้านตัน นำ�้าล 5 แสนตัน
ในปีแรกของรัฐบาล การค้ากับต่างประเทศเพิม
่ ขึน้ 9.9% จากปีกอ่ นหน้า
การลงทุนจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 57.2% จากปีกอ่ นหน้า โดยเฉพาะการลงทุน
จากประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ ขึน้ ถึง 94.03% และจาก EU เพิม่ ขึน้ ถึง 68.40%
จำ�นวนนักท่องเทีย
่ วเพิม่ ขึน้ 8.69% ในปีแรก และ 23.26% ในปีทส่ี องของ
รัฐบาล

ส่วนหนึ่งของผลงานในเวทีโลก

UNGA
เปิดตัวรัฐบาลใน UN และสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลหลังเข้ารับหน้าที่
รมว.กต. ได้พบหารือกับ รมว.กต.ประเทศต่าง ๆ เพือ
่ ทาบทามการเยือน
และสร้างความมัน่ ใจว่าไทยเป็นประชาธิปไตยและมีรฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้
ตามระบอบประชาธิปไตย
เข้าร่วมประชุม ACD และ OIC
GMS Summit
ประกาศสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศลุ่มนำ�้โขง เช่น การก่อสร้าง
ถนนเชื่อมเมียวดี-กอกะเร็ก
ไทยและสมาชิก GMS ร่วมมือกันด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
WEF
นรม. ให้ความเชือ
่ มัน่ แก่ผรู้ ว่ มประชุมเกีย่ วกับมาตรการฟืน้ ฟูประเทศไทย
จากอุทกภัย
นรม. เป็นผู้กล่าวนำ�การหารือเกี่ยวกับบทบาทสตรี โดยเน้นการสร้าง
โอกาสแก่หญิงไทย
Nuclear Security Summit
 แสดงเจตนารมณ์ ข องไทยที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ โ ลกปลอดอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์
Mekong – Japan Summit
ไทยประกาศจะให้เงินช่วยเหลือเพือ่ นบ้าน เพือ่ พัฒนาประเทศลุม่ นำ�โ้ ขง
ASEAN Summit
ออกแถลงการณ์ร่วมเรื่องการป้องกันอุทกภัย ลดผลกระทบการบรรเทา
การฟืน้ ฟู และการบูรณะ
ให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดภายในปี 2558
ASEAN+3Emergency Rice Reserve
การลงนามจัดทำ�ความตกลงการสำ�รองข้าวฉุกเฉินในกรอบอาเซียน +3
APEC: Asia Pacific Economic Cooperation
เพิม
่ บทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ระบบการค้าพหุภาคี และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง
East Asia Summit-EAS
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน ในระดับภูมิภาค
ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้มีการเชื่อมโยงกัน รวมถึงการ
เชื่อมโยงในระดับประชาชน การเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดี.

