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โครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดหวัดของไทยได้ดาเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับจังหวัด
หรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ เพื่อนามิติด้านการต่างประเทศมาสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ในรูปแบบของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2561 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือ
หน่วยการปกครองระดับเดียวกันหรือเทียบเคียงกันได้ของต่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี
เป็ นประโยชน์ และยั่ งยื น ซึ่ งทั้ งสองฝ่ ายมี ศั กยภาพในการร่ วมมื อกั นอย่ างเป็ นรู ปธรรม ในระยะยาว โดยมี
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกากับดูแลการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องของจังหวัดในภาพรวม และเพื่อสนับสนุนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดให้มีกรอบทิศทางที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทา
แผนขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 ขึ้น
ประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อน ๓ แนวทาง โดยแนวทางที่สอง คือ สนับสนุนให้จังหวัดดาเนินกิจกรรมภายหลังการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อ เนื่อง โดยการให้จัง หวัด ที่มีการลงนาม
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้วมีกิจกรรมร่วมกับคู่ความสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการและจังหวัด ทีย่ ังไม่เคยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง มีการสถาปนาความสัมพันธ์
กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยจัดลาดับความสาคัญ (prioritize) ของประเทศที่เป็นคู่
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของไทย เพื่อคัดเลือกประเทศที่จะส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมก่อนและหลัง
ส่งเสริมให้จังหวัดจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อดาเนินกิจกรรมความสัมพันธ์กับประเทศคู่ความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ปัจจุบันจังหวัดของไทยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดหรือ หน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศแล้วจานวน 90 คู่ 39 จังหวัด และอยู่ระหว่างการดาเนินการจานวน 50 คู่ 28 จังหวัด โดยเป็น
การสถาปนากับมณฑลหรือเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน ๓๖ คู่ และอยู่ระหว่างดาเนินการ 37 คู่
กองการต่างประเทศ สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็นมณฑลขนาดใหญ่
ที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีความร่วมมือและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายมิติ และมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด
ของไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีจังหวัดของไทยที่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับมณฑลและเมืองของยูนนานไป
แล้ว จานวน 4 คู่ ประกอบด้วย เชียงราย-ยูนนาน เชียงใหม่-คุนหมิง พะเยา-สิบสองปันนา และเพชรบูรณ์-สิบสอง
ปันนา และมีคู่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการคือ พิษณุโลก-ยูนนาน นอกจากนั้น กองการต่างประเทศ สป. เล็งเห็นว่า
จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีการดาเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน (SEZ) และเป็น
พื้น ที่ที่ อยู่ บ นเส้ น ทางรถไฟความเร็ ว สู ง จากมณฑลยูนนานที่จะเชื่อมต่อผ่ าน สปป.ลาว มายังไทย แต่ยั งไม่ได้ มี
การสถาปนาความสั มพันธ์เมื องพี่เมืองน้ อง กับจั งหวั ดของต่า งประเทศ จึง สมควรให้ จังหวัดได้ พิจารณาความ
เหมาะสมและริเริ่มผลักดันให้จังหวัดหนองคายได้สถาปนาความสัมพันธ์กับมณฑลหรือเมืองในยูนนาน เพื่อประโยชน์
ในการเป็นเมืองหน้าด่าน ส่งเสริมการค้า การคมนาคมขนส่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป และประการสุดท้ายคือ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งว่า เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของนครคุนหมิง มีความสนใจที่จะ
สถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดของไทย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจังหวัดที่เหมาะสมจะทดล อง
ริเริ่มความสัมพันธ์กับเมืองยวี่ซี
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ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น กองการต่างประเทศ สป. จึ งได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการ
ดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
การนาจังหวัดที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์กับมณฑลหรือเมืองในยูนนาน จังหวัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และ
จังหวัดที่ยังไม่เคยดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง แต่มีศักยภาพหรือความเหมาะสม และต้องการสถาปนา
ความสัมพันธ์ รวมจานวน 8 จังหวัด เดินทางไปราชการ ณ มณฑลยูนนาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์แล้ว
คู่ความสัมพันธ์
มิติความสัมพันธ์/วัตถุประสงค์
(๑) เชียงราย–มณฑลยูนนาน
- มีการเดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
(๖ มีนาคม ๒๕๔๓)
(๒) เชียงใหม่–นครคุนหมิง
- เป็นการลงนามระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับนครคุนหมิง
(๗ มิถุนายน ๒๕๔๒)
ฝ่ายไทยจึงเสนอลงนามใหม่โดย ผวจ.เชียงใหม่
(๓) พะเยา-เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา - เคยมีการเดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง แต่ในสองสาม
(๒๑ กันยายน ๒๕๕๘)
ปีหลัง ไม่มีกิจกรรมใดๆ จังหวัดจึงต้องการกระชับความสัมพันธ์
(๔) เพชรบูรณ์–เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา - ไม่ปรากฏกิจกรรมใดๆ ระหว่างกัน/จังหวัดต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์
(๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)
กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อจะลงนามสถาปนาความสัมพันธ์
คู่ความสัมพันธ์
มิติความสัมพันธ์/วัตถุประสงค์
(๕) พิษณุโลก–มณฑลยูนนาน
- อยู่ระหว่างตรวจร่าง MOU โดยกรมสนธิสัญญาฯ
- นาร่างที่ กต. เห็นชอบไปแจ้งและหารือฝ่ายจีน
- อาจจัดให้มีการลงนาม MOU
กลุ่มที่ ๓ ริเริ่มใหม่/ศึกษาความเหมาะสม/สังเกตการณ์
คู่ความสัมพันธ์
มิติความสัมพันธ์/วัตถุประสงค์
(๖) หนองคาย–เขตปกครองตนเองสิบสอง - จังหวัดชายแดน บนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย
ปันนา/นครคุนหมิง
- ยังไม่เคยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
(๗) ลาพูน–เมืองยวี่ซี/...
- จังหวัดมีความประสงค์ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
- หารือความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์กบั เมืองยวี่ซีหรือ
เมืองอื่นๆ ที่เหมาะสม
(๘) นครนายก–เมืองยวี่ซ/ี ...
- จังหวัดมีความประสงค์ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
- หารือความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์กบั เมืองยวี่ซีหรือ
เมืองอื่นๆ ที่เหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลหรือเมืองในยูนนาน ๔ จังหวัด
คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และเพชรบูรณ์ ได้ขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ หรือ
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ในมิติต่างๆ ที่อยู่ในความตกลง เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ให้แน่นแฟ้นและดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย รวมถึงเป็นเวทีสาหรับ
การนาเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาระหว่างกัน
2.2 เพื่อให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลยูนนาน คือ
จังหวัดพิษณุโลก ได้ขับเคลื่อนและหารือการลงนามความตกลงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่าง
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เป็นทางการ รวมถึงทิศทางการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ยั่งยืน ความร่วมมือและกิจกรรมในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างกันในอนาคต
2.3 เพื่อให้ จั ง หวัด ที่ยั งไม่เคยลงนามแต่มีศัก ยภาพ ความเหมาะสม หรือความประสงค์ ที่จะด าเนิ น
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลหรือเมืองในยูนนาน จานวน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย ลาพูน และ
นครนายก ได้นาเสนอให้ฝ่ายจีนได้รับทราบและหารือถึงความเป็นไปได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ระหว่างกัน รวมทั้งให้จังหวัดได้มีโอกาศศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์หลังจากที่ได้
มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว
2.4 เพื่ อกระทรวงมหาดไทยจะได้ น าข้ อมู ล ที่ ได้ จากโครงการ มาศึ กษาและประเมิ นผล เพื่ อวางแผน
ดาเนินการในการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป
๓. กลุ่มเป้าหมาย
3.๑ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้าคณะ) และข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กอง
การต่างประเทศ และสานักนโยบายและแผน) รวมจานวน 9 คน และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 2 คน
3.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด ๘ จังหวัดหรือผู้แทน ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์
พิษณุโลก หนองคาย ลาพูน และนครนายก พร้อมคณะ จานวน 18 คน
๔. วิธีดาเนินการ
4.1 จัดการประชุม หารือ ระหว่างจังหวัดของไทยกับมณฑล/เมืองของยูนนาน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
4.2 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
4.3 สรุปและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เพื่อจัดทาแผนงาน โครงการ และวางแผนดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของ
กระทรวงมหาดไทย
๕. สถานที่และระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน
๖. ช่วงเวลาดาเนินการ
กันยายน 2562
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เพื่อให้จังหวัดที่ได้มีการลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ได้กระชับความสัมพันธ์
และสามารถดาเนินความสัมพันธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการลงนามสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งได้ เ จรจาหารื อ
ถึงแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันในอนาคตภายหลังที่มีการลงนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
สองฝ่ายในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้จังหวัดที่มีความสนใจแต่ยังไม่เคยมีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้ อ ง ได้ ไ ปเจราจาหารื อ ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการลงนามสถาปนาความสั ม พั น ธ์ แ ละร่ ว มสั ง เกตการณ์
แนวทางการความร่วมมือภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
7.4 เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้นาเอาข้อมูลที่ได้จากโครงการดังกล่ าวนี้ มาศึกษา วิจัย และประเมิน
ผลลั พ ธ์ เพื่ อ การจั ด ท าแผนงานโครงการและการวางแผนกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก ส าหรั บ เมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งในอนาคต
ของประเทศไทย ให้ สอดคล้ องไปกั บพลวัตรของโลกที่ต้ องสอดรั บไปกั บแผนยุ ทศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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กาหนดการโครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน ๒๕๖๒
-----------------------------------17 กันยายน 2562
08.00 น.
การแต่งกาย
10.45 น.
14.00 น.
(เวลาท้องถิ่น)
17.20 น.
18.25 น.
19.30 น.
08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศเคาน์เตอร์ B 17 ประตู 1 สายการบินไทย
ชุดสุภาพ
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน
การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 รับประทานอาหารกลางวันบนเครือ่ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง/
รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิน ทางสู่ เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเองสิ บสองปั นนาโดยสายการบินไชนา
อีสเทริ์น MU5909
เดินทางถึงท่าอากาศยานสิบสองปันนา กาซา เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
เดินทางเข้าที่พัก รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม Inter Continental
Xishuangbanna Resort
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศเคาน์เตอร์ B 17 ประตู 1 สายการบินไทย

18 กันยายน 2562
07.00 น.
08.30 น.
การแต่งกาย
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
12.30 น.
14.45 น.
16.00 น.
18.00 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้า และ Check Out จากโรงแรม
ออกเดินทางสู่สานักงานเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
ชาย ชุดสากล ผูกไท / หญิง ชุดสุภาพ
พบปะหารือกับ ผู้บริหารเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
ประเด็น : การขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ กับ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เพื่อการกระชับ
ความสัมพันธ์และหารือถึงกิจกรรม โครงการที่จะดาเนินการร่วมกัน
สถานที่ : ที่ทาการปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Jiangbian Restaurant
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสิบสองปันนา กาซา เขตปกครองสิบสองปันนา
ถึงท่าอากาศยานสิบสองปันนา กาซา เขตปกครองสิบสองปันนา
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยสายการบิน
โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FM 9454
เดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
รับประทานอาหารค่า ณ Jing Chuan Restaurant
เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Soluxe Hotel Kunming พักผ่อนตามอัธยาศัย
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19 กันยายน 2562
07.00 น.
การแต่งกาย
08.00 น.
09.30 น.
10.00 – 11.00 น.
11.15 น.
12.45 น.
14.00 น.
16.00 น.

18.30 น.
21.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ชาย : ชุดสากล ผูกไท / หญิง : ชุดสุภาพ
ออกเดินทางสู่เมืองยวี่ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึงเมืองยวี่ซี
พบปะหารือกับ ผู้บริหารเมืองยวี่ซี
ประเด็ น : การขั บ เคลื่ อ นความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง โดยรั บ ฟั ง แนวทาง
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของเมืองยวี่ซี
ออกเดินทางกลับนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Ling Yun Ge Restaurant
ทัศนศึกษาและดูงาน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
พบปะหารือกับ ผู้บริหารนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ประเด็น : การขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดพิษณุโลก กับ มณฑลยูนนาน
สถานที่ : ห้อง Hall 1 โรงแรม Wyndham ชั้น 6
รับประทานอาหารค่า
เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Soluxe Hotel Kunming พักผ่อนตามอัธยาศัย

20 กันยายน 2562
07.00 น.
การแต่งกาย
08.00 น.
08.30 น.
11.30 น.
12.30 น.
15.20 น.
16.30 น.
(เวลาท้องถิ่น)

รับประทานอาหารเช้า
ชุดสุภาพ
Check Out จากโรงแรม
ทัศนศึกษาและดูงาน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน การบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 613
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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รายชื่อคณะผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาจังหวัด ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2562
1 นายปวิณ ชานิประศาสน์
Mr. Pawin Chamniprasart

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
Deputy Permanent Secretary for Interior

2 นางมลสุดา ชานิประศาสน์
Mrs. Monsuda Chamniprasart

อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
Vice President of Ministry of Interior’s Ladies Association

3 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
Mr. Suebsak Eaimvijarn

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
Governor of Phetchabun Province

4 นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
Mrs. Charasnapa Eaimvijarn

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
President of Ministry of Interior’s Ladies Association, Phetchabun
Province Branch

5 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
Mr. Unsit Sampuntharat

ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
Governor of Lamphun Province

6 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์
Mrs. Jinnarat Sampuntharat

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลาพูน
President of Ministry of Interior’s Ladies Association, Lamphun
Province Branch

7 นายจิรศักดิ์ ศรีคชา
Mr. Jirasak Srikacha

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
Vice Governor of Nong Khai Province

8 นายภาสกร บุญญลักษม์
Mr. Paskorn Boonyalug

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
Vice Governor of Chiang Rai Province

9 นายวิรุฬ พรรณเทวี
Mr. Viroon Phantevee

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
Vice Governor of Chiang Mai Province

10 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
Mr. Phongphan Wichainsamut

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
Vice Governor of Phayao Province

8
11 นายบัญชา เชาวรินทร์
Mr. Buncha Chaovarin

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
Vice Governor of Nakhon Nayok Province

12 นายสุรชัย มณีประกร
Mr.Surachai Maneeprakorn

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
Vice Governor of Phitsanulok Province

13 นายประสงค์ เรือนสอน
Mr. Prasong Rueanson

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
Deputy Municipal Clerk of Chiang Mai City Municipality

14 นายธนาศักดิ์ จิรโอฬารนนท์
Mr. Thanasak Jiraorannon

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
Deputy Chief Executive of Nakhon Nayok PAO

15 นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ
Mr.Takon Kaisuwan

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
Chief of Phayao Office of Public Works and Town & Country
Planning

16 นายชยชัย แสงอินทร์
Mr. Chayachai Saengin

ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Director of Foreign Affairs Division

17 นายสถาพร พงษ์นาค
Mr. Staporn Pongnak

หัวหน้าสานักงานจังหวัดหนองคาย
Chief of Nong Khai Governor’s office

18 นายสง่า บัวระดก
Mr. Sanga Buaradok

หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงราย
Chief of Chiang Rai Governor’s office

19 นางสาวอรอุมา วรแสน
Ms. Orn-uma Worasan

ผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
Director of Foreign Affairs Group

20 นางสาวพิมพ์อัปสร บริบูรณ์รัตน์
Ms. Pimupsorn Boriboonrat

ผู้อานวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตท.สป.
Director of Neighboring Country Relations Affairs Group

21 นายสมหวัง อารีย์เอื้อ

ผู้ อ านวยการกลุ่ มงานยุ ท ธศาสตร์แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ การพัฒ นาจัง หวั ด
สนจ.หนองคาย
Director of Strategy and Information Group for Provincial
Development
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.พิษณุโลก
Director of Damrongtham Center Group

Mr. Somwang Areeuea
22 นายอธิปไตย ไกรราช
Mr. Atipatai Krairach

9
23 นายจีรวัฒน์ บารุงหมู่
Mr. Jeerawat Bumrungmoo

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (เลขานุการ ผวจ.ลาพูน)
Community Development Academic Officer

24 นายชัชวฤทธิ์ เตชะฤทธิ์
Mr. Chutchawarit Techarit

นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ ตท.สป.
Foreign Relations Officer

25 นายปกครอง ศรีขาว
Mr. Pokkrong Srikaow

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตท.สป.
Foreign Relations Officer

26 นางนริศรา สุทธิพิบูลย์
Mrs. Narissara Sutthiphiboolaya

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
Foreign Relations Officer

27 นางสาวมัฑนี ธงศรี
Ms. Muttanee Thongsri

พนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตท.สป.
Foreign Relations Officer

28 นางสาวรวิสรา ยอดกุศล
Ms. Rawisara Yotkuson

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รอง ปมท.
Secretary of Deputy Permanent Secretary for Interior

29 นางสาวพจนา เชาวน์สุขุม
Ms. Potjana Chaosukhum

นักการทูตชานาญการ กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงต่างประเทศ
First secretary

30 นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์
Ms. Jantima Dateputwat

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สนจ.เชียงใหม่
Plan and Policy Analyst

31 นางสาวอุทัยวรรณ สุนันตา
Ms. Utaiwan Sunanta

พนักงานวิเทศสัมพันธ์ สนจ.เชียงราย
Foreign Relations Officer

32 นายญาณวัฒน์ ชูดวง
Mr. Yanawat Chuduang

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองสารนิเทศ สป.
Public Relations Officer

33 นายสิทธิธรรม กุลอารยะสิน
Mr. Sittitham Kularayasin

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนผ.สป.
Plan and Policy Analyst
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1. การประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.๐0 น. ณ ห้องประชุม โรงเเรมนิวไตการ์เดน (New Tai Garden)
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายปวิ ณ ช านิ ป ระศาสน์ รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหั ว หน้ า คณะฝ่ า ยไทย พร้ อ มด้ ว ย
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เเทนกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้ร่วมหารือกับ นายอ้าย เจิน (Mr.Ai Zhen) ผู้อานวยการสานักงาน
กิจการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จาก นายหลัว หงเจียง
(Mr.Luo Hongjiang) ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ให้การต้อนรับคณะฝ่ายไทยเเละร่วมหารือ
การขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนามิติด้านการต่างประเทศมาสนับสนุนเเละส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด โดยสนับสนุนให้จังหวัดดาเนินความสัมพันธ์เมืองในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับไทยเเล้ว จานวน 34 คู่
เป็นการสถาปนากับมณฑลยูนนาน จานวน 10 คู่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลยูนนานขึ้น โดยนาจังหวัด 3 จังหวัดมาพบปะหารือร่วมกับฝ่ายเขตปกครอง
ตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฯ
เมืองพี่เมืองน้องแล้ว และจะใช้เวทีนี้หารือถึงโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ร่ ว มกั น และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ได้มี ก ารลงนามในหนั ง สื อ แสดงเจตจ านงที่ จ ะสถาปนาความสั ม พั น ธ์เ มื อ งพี่
เมืองน้องแล้ว และจะใช้เวทีนี้หารือถึงโอกาสในการยกระดับไปสู่การลงนามใน
ในการนี้ นายอ้ า ย เจิ ง กล่ า วว่ า เขตปกครองตนเองสิ บ สองปั น นามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศไทย
กันอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาได้มีการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การลงทุน เเละการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ฝ่ายจีนมีความยินดีอย่างยิ่งกับการเดินทางมากระชับความสัมพันธ์
เมืองพี่เมื องน้ อ งอย่ างเป็ น ทางการของฝ่ ายไทย และฝ่ ายจีนมีค วามพร้อมที่จะให้ ก ารสนั บสนุ นในด้ านต่ าง ๆ
อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในระยะยาว
นายปวิณ ชานิประศาสน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้เป็นการประชุมหารือถึงเเนวทางในการยกระดับ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งได้ร่วมหารือกันใน 3 คู่ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพะเยาซึ่งได้ลงนาม
MOU ระหว่างกันแล้ว และจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจานง สรุปสาระสาคัญคือ
(1) จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งความประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือในด้านการค้า การศึกษาโดยเฉพาะ
ด้านภาษาจีน และการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ที่จะเป็นประโยน์แก่ทั้งสองฝ่าย รวมถึงได้แสดงเจตจานง
ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ าย เพื่ อให้ เป็นไปตามหลักการสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบในแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง
(2) จังหวัดพะเยา ได้นาเสนอตัวจังหวัดในมิติความสาคัญเชิง เอกลักษณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันกับสิบสอง
ปันนา คือ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคนเชื้อสายไทลื้อที่ โยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา
และรวมถึงนาเสนอประเด็นด้านแนวเศรษฐกิจเชื่อมโยงพะเยา ไซยะบุรี และสิบสองปันนา
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(3) จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งความประสงค์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ ฯ ที่เดิมที่ได้ลงนามในหนังสือแสดง
เจตจานง (LOI) การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเขตปกครองตนเอง
สิบสองปันนา เป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ (MOU) อย่างเป็นทางการ
ระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ทั้งการ
แลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้ทางคณะผู้บริหารของฝ่ายจีนมาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
การศึกษาร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยมีความยินดีและพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้เเทนจากฝ่ายจีน เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประเทศไทย และสาธารณประชาชนจีนมีความเเน่นเเฟ้นเเละเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป
รายชื่อผู้บริหารฝ่ายไทยที่เข้าร่วมประชุมฯ
ลาดับที่ 1.
นายปวิณ ชานิประศาสน์
ลาดับที่ 2.
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ลาดับที่ 3.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ลาดับที่ 4.
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
ลาดับที่ 5.
นายวิรุฬ พรรณเทวี
ลาดับที่ 6.
นายภาสกร บุญญลักษม์
ลาดับที่ 7.
นายชยชัย แสงอินทร์
ลาดับที่ 8.

นางสาวอรอุมา วรแสน

ลาดับที่ 9.

นางสาวพจนา เชาวน์สุขุม

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
นักการทูตชานาญการ กองเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ

และคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย
รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจีน (เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา) ที่เข้าร่วมประชุมฯ
ลาดับที่ 1.
Mr.Ai Zhen
ผู้อานวยการสานักงานต่างประเทศ
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
โทรศัพท์ : +86 691 2138986
E-mail: payazhen.@sina.com
ลาดับที่ 2.
Ms.Heng You
ผู้ประสานงานสานักงานต่างประเทศ
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
โทร : +86 691 2150519
E-mail: bnfao@126.com
และคณะเจ้าหน้าที่
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รูปภาพ : การประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.๐0 น. ณ ห้องประชุม โรงเเรมนิวไตการ์เดน (New Tai Garden)
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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2. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
ณ เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
*******************
เยี่ยมคารวะและหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารเมืองยวี่ซี วันพุธที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 11.๐0 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมเจดีย์แดง เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายปวิณ ชานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะประกอบด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองคาย นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครนายก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเซีย ชื่อควิง (Mr.Xie Shiqing) รองนายกเทศมนตรีเมืองยวี่ซี เพื่อร่วมหารือแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อนาไปสู่การสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของไทย
โดยรองนายกเทศมนตรี เมืองยวี่ซี ได้นาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒ นาของเมืองยวี่ซี ที่ได้เน้นในมิติของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาคัญ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เมืองยวี่ซีเป็นเมืองที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการสุขภาพ การค้า การลงทุน การเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในโอกาศนี้
มีความยิ น ดีอย่ า งยิ่ งที่คณะผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายไทยเดิน ทางมาร่ว มหารื อเเลกเปลี่ ยนข้ อมูล เเละหวัง เป็นอย่ างยิ่งว่ า
จะนาไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันในอนาคต
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ณ มณฑลยู น นาน สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
และได้ ชี้ แ จงถึ ง เหตุ ผ ลในการเลื อ กเดิ น ทางมาพบปะหารื อ กั บ เมื อ งยวี่ ซี ด้ ว ยเชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพ
ในหลายด้านและมีความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดของไทย ในการนี้ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้นาเสนอจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน เพชรบูรณ์ พะเยา นครนายกพิษณุโลก และหนองคาย
ซึ่งเหล่ านี้เป็น จังหวัดที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด นครนายก ลาพูน และจังหวัดหนองคาย
ซึ่งเหล่ านี้เป็น กลุ่มจังหวัดที่ยั งไม่เคยมีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองใดๆ
ของต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริห ารเมืองยวี่ซี ได้รับฟังการนาเสนอข้อมูลของแต่ละจังหวัดจากผู้ ว่าราชการ
จังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะหารือในครั้งนี้ และมีความสนใจในหลายจังหวัด
ของไทยที่ได้มีการนาเสนอ ซึ่งทางการเมืองยวี่ซีจะดาเนินการติดต่อประสานงานในโอกาสต่อไป เพื่อริเริ่ม การ
สถาปนาความสัมพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการในอนาคต
รายชื่อผู้บริหารฝ่ายไทยที่เข้าร่วมประชุมฯ
ลาดับที่ 1.
นายปวิณ ชานิประศาสน์
ลาดับที่ 2.
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ลาดับที่ 3.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ลาดับที่ 4.
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
ลาดับที่ 5.
นายวิรุฬ พรรณเทวี
ลาดับที่ 6.
นายภาสกร บุญญลักษม์
ลาดับที่ 7.
นายจิรศักดิ์ ศรีคชา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
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ลาดับที่ 8.
ลาดับที่ 9.

นายสุรชัย มณีประกร
นายบัญชา เชาวรินทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ลาดับที่ 10.

นายชยชัย แสงอินทร์

ลาดับที่ 11.

นางสาวอรอุมา วรแสน

ลาดับที่ 12.

นางสาวพจนา เชาวน์สุขุม

ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
นักการทูตชานาญการ กองเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ

และคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย
รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจีนที่เข้าร่วมประชุมฯ
ลาดับที่ 1.
Mr. Xie Shiqing
ลาดับที่ 2.
Mr. Zhang Guilan

และคณะเจ้าหน้าที่

รองนายกเทศมนตรีเมืองยวี่ซี
รองผู้อานวยการสานักงานเทศบาลเมืองยวี่ซี
โทรศัพท์ : +86 877 2022692
โทรศัพท์มือถือ : +86 180 8771922 2
E-mail: yxwqb2011@qq.com
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รูปภาพ : เยี่ยมคารวะและหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารเมืองยวี่ซี วันพุธที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 11.๐0 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมเจดีย์แดง เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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3. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
*******************
ประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศยูนนาน วันพุธที่ 19
กันยายน 2562 เวลา 15.๐0 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมวินแฮม (Wyndham) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายปวิณ ชานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะประกอบด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองคาย นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครนายก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
และคณะฝ่ายไทย ได้เดินทางไปยังโรงแรม Wyndham Grand เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อร่วมหารือถึง
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับมณฑลยูนนานในภาพรวม โดยได้หารือกับ
นางโจว หง (Mrs.Zhou Hong) ประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศยูนนานและคณะผู้แทนมณฑลยูนนานที่
รับผิดชอบส่วนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองระดับจังหวัด
ของต่างประเทศ
โดยการหารือฝ่ายจีนได้แสดงเจตจานงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
กันให้เข้มข้นและยั่งยื น เนื่องด้วยมณฑลยูนนานและประเทศไทยมีความใกล้ชิดและมีการดาเนินการร่วมกันใน
หลากหลายมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ซึ่งการมาของคณะฝ่ายไทยในครั้งนี้ ถือเป็น
การเดินทางมาหารือครั้งสาคัญที่แสดงออกให้เห็นว่าฝ่ายไทยเองก็ได้ให้ความสาคัญในประเด็นดังกล่าว และพร้อม
จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเห็นด้วยกับ ข้อเสนอของฝ่ายยูนนานและรับที่จะนาไปดาเนินการ
ในส่ ว นของฝ่ า ยไทย ในการนี้ ได้ เ สนอให้ ฝ่ า ยจีน ทราบว่ า ขณะนี้ รั ฐ บาลไทยมีน โยบายมุ่ ง เน้ นการเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลั กการนโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์
รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ จึงสนับสนุนให้จังหวัดของไทยนามิติด้านการต่างประเทศมาส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
โดยได้จัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 –
2566 ขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดให้สามารถดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม แนวทางสาคัญประการหนึ่ง คือ ให้จังหวัดดาเนินกิจกรรม
ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง จึงนามาสู่การมาพบปะ
หารือร่วมกับสมาคมมิตรภาพระหว่างมณฑลยูนนานกับต่างประเทศในวันนี้ และได้ถือโอกาสนี้ ชี้แจงเกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการของฝ่ายไทยก่อนที่จะมีการลงนามเพื่อการสถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการเป็นพื้นฐานให้กับจังหวัดของไทยในการขับเคลื่อ
กิจกรรมโครงการระหว่างกันต่อไป
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ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับการดาเนินความสัมพันธ์คู่เชียงใหม่-คุนหมิง จากเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการลงนามโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดาเนินความสัมพันธ์ได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและหลากหลายมิติมากขึ้น
นอกจากนั้นได้เสนอริเริ่มความสัมพันธ์คู่จังหวัดหนองคายกับมณฑลยูนนาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ One Belt
One Road รวมทั้งเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย ของจีน ในการนี้ฝ่ายจีนได้ตอบรับที่จะนาข้อเสนอของฝ่ายไทยไป
พิจารณา เพื่อจัดทาเป็นหนังสือแสดงเจตจานงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ (LOI) ต่อไป
เยี่ยมคารวะและหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและรองผู้ว่าการมณฑลยูนนานและผู้บริหารมณฑลยูนนาน
วันพุธที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.๐0 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมวินแฮม (Wyndham) นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายปวิณ ชานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยา และประกอบด้วย นายสืบศักดิ์
เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลาพูน นายจิรศักดิ์
ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย นายวิรุฬ
พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบัญชา
เชาวริน ทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครนายก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ และคณะฝ่ายไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเริ่น จุนฮาว (Mr.Ren Junhao) รองผู้ว่าการ
มณฑลยู น นาน และอธิ บ ดี ก รมความมั่ น คงสาธารณมณฑลยู น นานและคณะเพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด้ า น
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศไทยและมณฑลยูนนานในภาพรวม
นายเริ่น จุนฮาว กล่าวว่า ฝ่ายจีนมีความเชื่อมั่นว่าการที่ฝ่ายไทยเดินทางมาร่วมหารือกันในวันนี้ เป็นอีก
นิมิตหมายที่ดขี องความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่ร่วมเเลกเปลี่ยน รวมถึง
น าเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ ห้ ฝ่ า ยจี นได้ รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยจี นพร้ อ มร่ ว มมื อกั บ ฝ่ า ยไทยในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่วนกลางของไทยสนับสนุนการสถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ยูนนาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาวเเละเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมกับที่โบราณ
กล่าวไว้ว่า ไทย - จีน ต่างมีความสัมพันธ์กันเเบบพี่น้องกันมาอย่างยาวนานแล้ว โดยมีข้อเสนอให้ขยายความร่วมมือ
และดาเนินกิจกรรมให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดทาแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเห็นด้วยกับ ข้อเสนอของฝ่ายยูนนานและรับที่จะนาไปดาเนินการ
ในส่ ว นของฝ่ า ยไทย ในการนี้ ได้ เสนอให้ ฝ่ ายจี นทราบว่า ฝ่ ายไทยเสนอให้ ย กระดับการด าเนิน ความสั ม พันธ์ คู่
เชียงใหม่-คุนหมิง จากเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดาเนิน
ความสัมพันธ์ได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและหลากหลายมิติมากขึ้น นอกจากนั้นได้เสนอริเริ่มความสัมพันธ์คู่จังหวัด
หนองคายกับมณฑลยูนนาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ One Belt One Road รวมทั้งเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย
ของจีน ในการนี้ฝ่ายจีนได้ตอบรับที่จะนาข้อเสนอของฝ่ายไทยไปพิจารณา เพื่อจัดทาเป็นหนั งสือแสดงเจตจานง
เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ (LOI) ระหว่างกันต่อไป
รายชื่อผู้บริหารฝ่ายไทยที่เข้าร่วมประชุมและเข้าเยี่ยมคารวะฯ
ลาดับที่ 1.
นายปวิณ ชานิประศาสน์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลาดับที่ 2.
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาดับที่ 2.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
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ลาดับที่ ๓.
ลาดับที่ ๔.
ลาดับที่ ๕.
ลาดับที่ ๖.
ลาดับที่ 7.
ลาดับที่ 8.
ลาดับที่ 9.
ลาดับที่ 10.
ลาดับที่ 11.
ลาดับที่ 12.

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
นายวิรุฬ พรรณเทวี
นายจิรศักดิ์ ศรีคชา
นายภาสกร บุญญลักษม์
นายบัญชา เชาวรินทร์
นายสุรชัย มณีประกร
นางมลสุดา ชานิประศาสน์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์
นายชยชัย แสงอินทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลาพูน
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลาดับที่ 13. นางสาวอรอุมา วรแสน
ผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
ลาดับที่ 14. นางสาวพจนา เชาวน์สุขุม
นักการทูตชานาญการ กองเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ
ผู้แทนสถานกงสุลไทย ประจานครคุนหมิงและคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย
รายชื่อผู้บริหารฝ่ายจีนที่เข้าร่วมประชุมและเข้าเยี่ยมคารวะฯ
ลาดับที่ 1.
Mr. Ren Junhao
รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน
ลาดับที่ 2.
Mrs. Zhou Hong
ประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศยูนนาน
ลาดับที่ 3.
Mr. Shang Junping
คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายใน
มณฑลยูนนาน
ลาดับที่ 4.
Mr. Chen Jianhua
รองอธิบดี กรมกิจการมณฑลยูนนาน
ลาดับที่ 5.

Mr. Zhang Mu

ลาดับที่ 6.
ลาดับที่ 7.

Mrs. Sun Yan
Mrs. Shi Lin

ลาดับที่ 8.

Mr. Xing Zhiwen

ลาดับที่ 9.

Mrs. Xi Qing

และคณะเจ้าหน้าที่

รองอธิบดี กรมเกษตรกรรมและกิจการชนบท
มณฑลยูนนาน
ที่ปรึกษา กรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน
รองอธิบดี กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
มณฑลยูนนาน
ผู้อานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
มณฑลยูนนาน
รองผู้อานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
มณฑลยูนนาน
โทรศัพท์ : +86 871 63124282
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รูปภาพ : ประชุมหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและผู้บริหารสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศยูนนาน
วันพุธที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15.๐0 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมวินแฮม (Wyndham) นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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รูปภาพ : เยี่ยมคารวะและหารือร่วมระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและรองผู้ว่าการมณฑลยูนนานและผู้บริหาร
มณฑลยูนนาน วันพุธที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.๐0 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมวินแฮม (Wyndham)
นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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บทวิเคราะห์โครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
ณ เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
******************
ผลการดาเนินโครงการฯ
โครงการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ณ มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 – 20 กันยายน 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้
นโยบายฝ่ายจีน
1) จากการรวบรวมข้อมู ล และการศึก ษาพบว่า ขณะนี้ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี นในภาพรวม
ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันหลายจังหวัดในประเทศไทย
ได้ รั บ การทาบทามติ ด ต่ อ จากหลายมณฑลในประเทศจี น เพื่ อ การสถาปนาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น หรื อ
ได้รั บการประสานงานเพื่อ การดาเนิ นการขับเคลื่ อนระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้ น (ส าหรับคู่ที่ลงนามแล้ ว )
ผ่านแนวนโยบายที่สาคัญของประเทศจีนคือ นโยบาย Belt and Road initiative (BRI) ที่มุ่งเน้นเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่าง ๆ ของจีน เช่น การค้า การลงทุน และอื่น ๆ รวมถึงการสร้างพันธมิตร
ในระดับภูมิภาคของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน
ความคืบหน้าของนโยบายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของนโยบาย BRI (2013-2018)
- มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI เกินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี จีนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของ 25 ประเทศตามเส้นทง BRI ปัจจุบัน
มี 138 ประเทศ/เขต
- มูลค่าการลงทุน การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศตามเส้นทาง BRI มากกว่า 7 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี จีนได้ลงนามสัญญารับเหมาโครงการในประเทศตามเส้นทาง BRI
มูลค่ากว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.2 ต่อปี นอกจากนี้ จีนได้ผ่อนปรนนโยบายต่างชาติ
ลงทุนในจีนและปรับสิ่งแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
- เครือข่ายเขตการค้าเสรี จีนได้ลงนามหรือยกระดับข้อตกลงเขตการค้าเสรี 5 ฉบับกับ
13 ประเทศตามเส้นทาง BRI จีนได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเร
เซีย และจีนกับรัสเซียได้แล้วเสร็จร่วมกันวิจัยความเป็นไปได้ของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย
- การสนับสนุนทางการเงิน จีนกับ 17 ประเทศได้อนุมัติหลัการการจัดหาเงินทุน BRI
ธนาคารทุนจีน 11 แห่งได้จัดตั้งสาขาย่อย 71 แห่งตามเส้นทาง BRI จีนได้ผลักดันความร่วมมือด้านการจัดหา
เงิน ทุนร่ ว มกับธนาคารพัฒ นาพหุ ภ าคี เช่น กลุ่ มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา ธนาคารเพื่อการพัฒ นา
ระหว่างทวีปอเมริกา และธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาของยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ กระชับการป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยงตามกฎหมายและเริ่ มจัดตั้งกลไกและสถาบันการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศตาม
เส้นทาง BRI
- การศึ ก ษา มี ก ารอบรมบุ ค ลากรด้ า นการบริ ห ารทางเทคโนโลยี ผ่ า นทุ น การศึ ก ษา
เส้นทางสายไหมและการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ ในปี 2560 นักศึกษาจากประเทศตามเส้นทาง BRI
ศึกษาอยู๋ในประเทศจีนจานวนกว่า 3 แสนคน ส่วนนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่ประเทศตามเส้นทาง BRI มากกว่า
6 หมื่นคน
- การท่องเที่ยว คาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวระหว่างจีนกับประเทศตาม
เส้นทาง BRI จะมากกว่า 85 ล้านคนในปี 2563 ยอดมูลค่าการใช้จ่ายราว 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
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2) ในระบบเศรษฐกิจมหภาค (ระดับโลก) จีนพยายามขับเคลื่อนนโยบาย Regional Production
Networks (RPN) โดยนาเสนอจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคเอเชีย หรือ กล่าวในอีกนัย คือ “Turning
made in Asia into made in China” ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ถือเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิตของจีน
รวมถึงประชาคมอาเซียน ซึ่งถูกวางในตาแหน่งแหล่งวัตถุดิบด้านโภคภัณฑ์พื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
ในมิติเศรษฐศาสตร์ การเมือง ผลพวงของเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ ภาวะถดถอย เปิดโอกาสให้จีน
ขับเคลื่อนนโยบาย RPN ในฐานะทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค การสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย RPN และ Parallel development คือ ผลประโยชน์ที่จีนนาเสนอให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
RPN จึงเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนของจีนในการช่วงชิงบทบาทขึ้นเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจของโลก เป็ นการถ่วงดุล
อานาจกั บ สหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ น าทางเศรษฐกิ จ โลกเดิ ม และเป็ น ทางเลื อ กของประเทศในภู มิ ภ าคในการรั ก ษา
เสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเช่นนี้
ด้วยเหตุนี้ กลไกการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสาคัญที่ห ลาย
มณฑลในประเทศจีนนามาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศที่สาคัญทั้งสองนโยบายข้างต้น
(BRI และ RPN) ซึ่งประเทศไทยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดบทบาทของตัวเองให้มีความชัดเจน เหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการสร้างสัดส่วนทางผลประโยชน์ที่เหมาะสมในมิติต่าง ๆ
สาหรับการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดของประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการต่างประเทศได้มีการวิเคราะห์ประเมินผลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสถาปนาเป็นไปตาม
หลั ก การสมศั ก ดิ์ ศ รี เป็ น ประโยชน์ และยั่ ง ยื น และเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประเทศและประชาชน
ในการดาเนินความสัมพันธ์กับประเทศจีนนั้น มีหลายกรณีที่มีการขอหารือจากจังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการกาหนด
บทบาทท่าทีของจังหวัด ต่อการดาเนินกิจกรรมและโครงการร่วมกับมณฑลของประเทศจีน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และแจ้งให้กับจังหวัดทราบถึง
ทิศทางและท่าทีที่เหมาะสมในการดาเนินความสัมพันธ์ร่วมกัน
นอกจากนี้ จั ง หวั ด ที่ มี ก ารด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ อ าจต้ อ งร่ ว มวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลดี / ผลเสี ย
ที่จังหวัดจะได้รับจากการดาเนินความสัมพันธ์ร่วมกันภายใต้แรงกดดันจากนโยบายดังกล่าวของประเทศจีน ด้วย
เช่น จังหวัดอาจต้องวิเคราะห์ประเมินผลเพื่ อกาหนดจุดยืนทางยุธศาสตร์ (Position) และใช้โอกาสในการแสวงหา
ประโยชน์ อาทิ การเป็นแหล่งวัตถุดิบในการป้อนสู่ประเทศผู้ผลิตอย่างจีน เป็นต้น
ประเด็นด้านอุปสรรคและปัญหา จากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) สาหรับจังหวัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ จะพบปัญหาที่รูปแบบ
ของร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ หรือ ร่างหนังสือแสดงเจตจานง ที่มีความแตกต่างจาก
ร่ า งมาตรฐานของประเทศไทยที่ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบไว้ เมื่ อ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2561
เรื่ องแนวทางปฏิบั ติใ นการสถาปนาความสั มพั นธ์เมื องพี่ เมืองน้อง และประเทศจี นเองในแต่ล ะมณฑลก็จะมี
ร่างมาตรฐานหรือรูปแบบที่มักจะแตกต่างกันไป จึงทาให้การดาเนินการเพื่อการลงนามนั้นเกิดความสับสนและ
ใช้เวลาในการดาเนินการที่ยาวนานกว่าที่จะได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและนาไปสู่การลงนามได้
2) ภาษาในการสื่อสาร จังหวัดของประเทศไทยหลายจังหวัดที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์แล้ว
มักจะพบประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ คือการติดต่อประสานงานและการหารือกัน ที่บางครั้ง
อาจมีความคลาดเคลื่อน เกิดการเข้าใจที่ไม่ตรงกันซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินการที่ไม่ต่อเนื่อง
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การนามิติต่างประเทศที่มาสู่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทย
ปัจจุบัน มิติด้านการต่างประเทศไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงตัวแสดงแค่องค์กรระหว่างประเทศหรือตัวแสดง
ในระดั บ รั ฐ ตั ว แสดงที่ มี ศั ก ดิ์ ต่ ากว่ า ก็ ส ามารถเข้ า มามี บ ทบาทในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
ได้เช่นเดียวกัน ในยุคของโลกาภิวัตน์นี้ มิติด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือตัวแปรสาคัญที่คอย
ส่ งเสริ มให้ ตัว แสดงที่ ต่ากว่ารั ฐ มีบ ทบาทเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งการพัฒ นานี้ได้ช่ว ยย่อให้ การติ ดต่อสื่ อสาร การสร้า ง
ความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไม่ยาก จนกลายมาเป็นที่มาของคาว่า “โลกยุคไร้พรมแดน”
ฉะนั้น ตัว แสดงเหล่ านี้ ส ามารถส่งผลต่อความสั มพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
รัฐบาลในยุคปัจจุบันจึงมีความจาเป็นในการสร้างองค์ความรู้และสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี แบบแผนให้มีความ
ชัดเจนและคล่องตัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซึ่งตัวแสดงที่ต่ากว่ารัฐสามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกได้
ผลการศึกษาโดย United Cities and Local Government (UCLG) ระบุไว้ว่า “The international
community has increasingly given explicit recognition to the important role played by local
government in development and has on several important occasions positively encouraged
partnerships and cooperation for development between local governments” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านตัวแทนที่ต่ากว่ารัฐ
ในกรณีของประเทศไทย การดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศผ่านกลไกของตัวแสดงที่ต่ากว่ารัฐถือเป็น
อีกหนึ่งความท้าทายสาคัญ และเป็นอีกประเด็นที่รัฐกาลังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง กลไกความสัมพันธ์เมืองพี่
เมื อ งน้ อ งในปั จ จุ บั น ได้ ถู ก ออกแบบให้ มี ความเป็ น มาตรฐานและมี ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น เห็ น ได้ จ ากการที่
คณะรั ฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวัน ที่ 10 ตุล าคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสั มพันธ์เมืองพี่
เมื อ งน้ อ ง ที่ ไ ด้ ส ร้ า งเกณฑ์ ม าตรฐานในการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ไ ว้ ว่ า ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก การสมศั ก ดิ์ ศ รี
เป็นประโยชน์ และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทาร่างหนังสือแสดงเจตจานงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง และร่างหนังสือบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฉบับมาตรฐาน
ของประเทศไทยขึ้นด้วย เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงบริบทของโลกภิวัตน์
จังหวัดของประเทศไทยที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์แล้ว จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ หรือจังหวัดที่ยังไม่เคยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์
จากช่องทางนี้ ในการให้ทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนจังหวัดโดยการนามิติ
ด้านการต่างประเทศมาใช้ ประโยชน์ หลักการสาคัญของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็คือ “ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับการทูตภาคประชาชน” (Platform
for Citizen Diplomacy)
การนาเอามิติด้านการต่างประเทศมาสู่การพัฒนาจังหวัด ผ่านกลไกเมืองพี่เมืองน้อง เมื่อคานึงถึงหลักการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว จังหวัดจะเห็นถึงการสร้างความเชื่อมโยงทั้งในมิติ ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม
การศึกษา การค้า การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมิติอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญ
ในการนาไปสู่การจัดทาแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะบูรณาการเอาทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดได้
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การนามิติต่างประเทศที่มาสู่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทย (ต่อ)
จังหวัดอาจเลือกใช้วิธีดาเนินการได้ตามแนวทฤษฎี Hub and Spoke หรือทฤษฎีกระดุมล้อ
ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ซึ่งทฤษฎีนี้ จังหวัดสามารถเป็นตัวกลางในการประสานงานและ
การขับเคลื่อนโดยเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทางาน ผ่านตามแนวทาง 4 ร่วม อันได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ โดยคานึงถึงปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ อย่ างครบถ้วนรอบด้าน และเมื่อนามา
ผนวกกั บ กลไกของการสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง จั ง หวั ด จะสามารถมองเห็ น ภาพรวมของ
การดาเนิ น การได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น และเห็ นประโยชน์ของการนาเอามิติด้านความสั มพันธ์และการต่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

กราฟแสดงกลไกของหลักการทางานเชิงบูรณาการตามหลักการ Hub and Spoke และการดาเนินการด้าน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อนาเอามิติด้านการต่างประเทศมาสู่การพัฒนาจังหวัด
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ช่องทางการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายชื่อฝ่ายจีน (เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา)
Mr.Ai Zhen

Ms.Heng You

รายชื่อฝ่ายจีน (เมืองยวี่ซี)
Mr. Yao Xiaoyan

Mr. Zhang Guilan

รายชื่อฝ่ายจีน (มณฑลยูนนาน)
Mrs. Xi Qing
Mr. Jin Jing

Mr. Si Dehong

ผู้อานวยการสานักงานต่างประเทศ
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
โทรศัพท์ : +86 691 2138986
E-mail: payazhen.@sina.com
ผู้ประสานงานสานักงานต่างประเทศ
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
โทร : +86 691 2150519
E-mail: bnfao@126.com

ผู้อานวยการสานักงานเทศบาลเมืองยวี่ซี
โทรศัพท์ : +86 877 2016166
โทรศัพท์มือถือ : +86 158 08777666
E-mail: yxy907@126.com
รองผู้อานวยการสานักงานเทศบาลเมืองยวี่ซี
โทรศัพท์ : +86 877 2022692
โทรศัพท์มือถือ : +86 180 8771922 2
E-mail: yxwqb2011@qq.com
รองผู้อานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
มณฑลยูนนาน โทรศัพท์ : +86 871 63124282
เลขานุการสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ
มณฑลยูนนาน
โทรศัพท์ : +86 871 64098055
โทรศัพท์มือถือ : +86 139 08715186
E-mail: 13908715186@139.com
รองเลขานุการสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ
มณฑลยูนนาน
โทรศัพท์ : +86 871 64098181
โทรศัพท์มือถือ : +86 138 888 58017
E-mail: 790739384@qq.com

