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เนื้อหา

• ที่มาของนโยบายการต่างประเทศ
• สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง
• ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี

(2561-2580) 
• ร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (2561 - 2565)
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ที่มาของนโยบายการต่างประเทศของไทย
ภูมิศาสตร์
•อยู่กึ่งกลางระหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิก
กับมหาสมุทรอินเดีย
•มีความอุดมสมบูรณ์
และหลากหลาย
ทางทรัพยากร
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ที่มาของนโยบายการต่างประเทศของไทย
ประวัติศาสตร์ – ไทยมีความสัมพันธ์อันดี
และสมดุลมาโดยตลอดกับประเทศมหาอ านาจ
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ที่มาของนโยบายการต่างประเทศของไทย
ประวัติศาสตร์ – การน าวิทยาการจาก
โลกตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศ

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ Frankfurt-am-Main Hauptbahnhof



กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th

ที่มาของนโยบายการต่างประเทศของไทย
กรอบภายใน

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 66
“รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรกีับนานาประเทศโดยถือหลัก

ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน 

ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และ
คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทย

ในต่างประเทศ”
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การต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างไร

• โลกาภิวัตน์
• ภูมิรัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
• ประเด็นด้านการต่างประเทศ
• ผู้เล่นด้านการต่างประเทศ
• เครื่องมือในการด าเนินนโยบาย

การต่างประเทศ



สภาพภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

สหรัฐฯ
- ยังคงเป็นมหาอ านาจของโลก
ในด้านการเมืองและความมั่นคง

- เน้นนโยบาย America First 
- Peace through Strength
(เพิ่มศักยภาพทางทหาร) 

สหภาพยุโรป
- Supranational Union/European Council
- มีจุดยืนร่วมด้าน ปชต./สิทธิมนุษยชน
- เผชิญกับความท้าทาย อาทิ Brexit กกร.
ปัญหาผู้อพยพ การขยายบทบาทของ
รัสเซีย

รัสเซีย
- การเมืองภายในมีเสถียรภาพ/อิทธิพลของ ปธน. Putin
- พยายามขยายบทบาทในยุโรปตะวันออก
และตะวันออกกลางเพื่อคานสหรัฐฯ และ EU

ญี่ปุ่น
- เผชิญกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
- ก าลังเพิ่มบทบาทกองก าลังป้องกันตนเอง
- พยายามรักษาอิทธิพลในภูมิภาค
อาทิ Free and Open Indo-Pacific 

อินเดีย
- มีอาวุธนิวเคลียร์และ
ศักยภาพทางการทหารสูง

- เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ
และมีข้อพิพาทกับจีนและ
ปากีสถาน

จีน 
- ต้องการเป็นมหาอ านาจที่เข้มแข็ง ทันสมัย เป็นผู้น าในทุกด้าน
- สะสมขีปนาวุธพิสัยกลางจ านวนมากกว่าสหรัฐฯ 
- ขยายบทบาทด้านความมั่นคงในต่างประเทศ อาทิ 
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้/ตะวันออก ฐานทัพเรือในจีบูติ/ปากีสถาน 



ปัจจุบัน โลกที่มีหลายขั้วอ านาจ/
Complex engagement (ทั้งคานกันและร่วมมือกัน) 



สภาพภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
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ปัจจุบัน
•ศูนย์กลางความม่ังคั่งของโลกกลับมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชยีอีกครัง้ โดยมีจีน ญี่ปุ่น 
และอินเดีย เป็นผู้น า
•ในปี 2573 ประเทศที่มี GDP มากที่สุดในโลก จะได้แก่ จีน สหรัฐฯ และอินเดีย 
ตามล าดับ 
•ระหว่างปี 2559-2593 ประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สดุในโลก 10 ประเทศ
ประกอบด้วย 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
3 ประเทศในภูมิภาคแอฟรกิา ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน 
ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อียิปต์ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตามล าดับ  
• ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียส่วนหนึ่งมากจากการเติบโต
ของชนชั้นกลาง 
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แนวคิด Free and Open Indo-Pacific ของกลุ่ม Quad
- การผงาดของจีน ได้ท าให้ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอินเดีย (Quad) ซึ่งเป็น
ประเทศประชาธิปไตย/เสรีนิยม มีความห่วงกังวล โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ระเบียบโลก
มีจีนเป็นขั้วอ านาจเดียว (Sino-centric order) 
- กลุ่มพันธมิตร (ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และออสเตรเลีย) ดั้งเดิมจึงดึงอินเดียเข้ามาร่วม
คานจีนทั้งในมิติความมั่นคงและเศรษญกิจ 
- กลุ่มประเทศ Quad ต้องการ rebalance บทบาทของจีนในภูมิภาคผ่าน rules-based 
order และ power-based conduct 
- Quad มุ่งผลักดันประเด็นดังต่อไปนี้

1) ให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เสรี เปิดกว้าง และมีส่วนร่วม (Free, Open 
and Inclusive Indo-Pacific) 

2) rules-based order 3) ASEAN centrality 
4) เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่าน 5) หลักประชาธิปไตย
6) ส่งเสริมพัฒนา ความเชื่อมโยง ความม่ันคงของภูมิภาค และความร่วมมือทางทะเล 
7) บทบาทของกลุ่ม Quad ในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค



การผงาดขึ้นมาของเอเชีย การเปลี่ยนขั้วอ านาจเศรษฐกิจ

ภัยความมั่นคง
รูปแบบใหม่

บทบาทของผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ

ความส าคัญของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน

Political Economic

กระแสชาตินิยม การเชื่อมโยง/โลกาภิวัตน์
มาตรฐานสากลที่สูงขึน้

ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ

การโยกย้ายถ่ินฐานที่ไม่ปกติ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
การขยายตัวของสังคมเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สังคมสูงวัย Social Technological

ปัญญาประดิษฐ์
การขาดแคลนทรัพยากร

Megatrends
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วิทยาการหุ่นยนต์

ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
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ประเด็นด้านการต่างประเทศ
อดีต ปัจจุบัน

การเมือง/ดินแดน การเมือง/ดินแดน
ความมั่นคง ความมั่นคง

การค้า/การลงทุน

สิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติ

สุขภาพ

อวกาศ

โลกดิจิทัล

ศิลปะ/กีฬา ฯลฯ
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ผู้เล่นด้านการต่างประเทศ
อดีต ปัจจุบัน
รัฐ รัฐ

ภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐ อาทิ East India Company

องค์การระหว่างประเทศ

กรอบความร่วมมือภูมิภาค 
อาทิ EU/ASEAN

ภาคธุรกิจเอกชน

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ปัจเจกบุคคลทั่วไป ฯลฯ
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เครื่องมือด้านการต่างประเทศ
อดีต ปัจจุบัน

การทหาร :
การสงคราม การป้องปราม

การทหาร : โลกจริง โลกไซเบอร์

การช่วยเหลือ : 
ทางการทหาร ทางเศรษฐกิจ

การทูต : ทวิภาคี พหุภาคี ภูมิภาค

การทูต :
ฝ่ายเดียว ทวิภาคี พหุภาคี

การค้า / การลงทุน / การพัฒนา

การใช้สื่อโน้มน้าว (การทูตสาธารณะ)

การสร้างความนิยม (การทูตวัฒนธรรม)

การทูตทางทหาร (Defence Diplomacy)



ความม่ันคง

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค

ทางสังคม 5

4

61

2

3

ยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

สนผ.กต.

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 













Belt and Road Map
Economic Corridors



Thailand and the New Silk Road





• Thailand’s initiatives in the establishment of 

regional blocs 

 ACMECS, ASEAN, BIMSTECS, ACD, MLC

 Next 5 years, Thailand will assume chairmanship in  

the triple

A
SEAN

CMECS

PEC

THAILAND’S REGIONALISM DIPLOMACY
“PROACTIVE & INCLUSIVE”











STATUS

• Thailand’s soft power is enhanced to protect and 

promote the national interest.

“Land of Smiles” “Kitchen of the 
World”

“City of Angels”“Venice of the 
East”
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ส ำนักงำนในต่ำงประเทศ

จ ำนวน 99 แห่ง
สถานเอกอัครราชทูต: 66 (ล่ำสุด มำปูโต)
คณะผู้แทนถาวรฯ: 3
สนง.การคา้และเศรษฐกจิไทย: 1
สถานกงสุลใหญ:่ 29 (ล่ำสุด มิวนกิ และฟูกูโอกะ)



กระทรวงการต่างประเทศ
www.mfa.go.th
กระทรวงการต่างประเทศ
@MFAThai
mfa_thailand
mfa thailand


