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ด้วยในปัจจุบัน ชาวไทยได้สัมผัส
กับ “การต่างประเทศ” ในชวิีตประจ�าวัน 
มากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยการเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือท�างาน ท่องเที่ยว  
เรียนต ่อ หรือพบปะชาวต ่างชาต ิ
ที่มาเยือนไทย ไม่ว่าท่านจะหันไปทาง
ไหน “การต่างประเทศ” ก็แทรกซึม
อยู่ในทุกส่วนของชวิีตประจ�าวัน ทัง้ใน
เรื่องข่าวสาร ความรู ้ ความบันเทิง  
ไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้า ท่ีม ี
ผลกระทบต่อชวิีตอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

กระทรวงการต่างประเทศขอเชญิชวน 
ท่านติดตามข่าวสารและความรูเ้ก่ียวกบั 
“การต่างประเทศ” ใน จดหมายข่าว
สราญรมย์ “การต่างประเทศของ
ประชาชน” ที่พวกเราชาวบัวแก้ว
ภูมใิจน�าเสนอเพ่ือประโยชน์ของทกุคน

ช่องทางเสรมิสร้างความรูด้้านการท�าธุรกิจในต่างแดน 
ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้ออกไปขยายธุรกิจ 
ในต่างประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง

บทบาทของไทยหลังรับมอบต�าแหน่งประธานกลุ่ม 
77 วาระปี 2559 พร้อมผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางเลือกในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทุกวันน้ี ข่าวสาร ผู้คน สินค้า 
และเงินทุน ต่างไหลเวียนข้าม
พรมแดนอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
“การต่างประเทศ” ท่ีเคยเป็น
เรื่องเฉพาะทางของนักการทูต 
ก็เปลี่ยนโฉมไปอย่างรวดเร็ว

 ThaiBiz.net ประธานกลุ่ม 77ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ
ไทยเข้าร ่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ  
สมัยพิเศษ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอกย�้าความ
ส�าคญัในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซยีนและสหรฐัฯ

คุณจะได้รับการปกป้อง
คุ้มครองแม้อยู่ในต่างแดน

เรียนรู้ความเป็นอาเซียน
ผ่านทางเสียงดนตรี

ท�าความรู้จักกับแนวคิด
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เครือข่าย ThaiBiz ในต่างแดน

2
การต่างประเทศของประชาชน
จดหมายข่าวสราญรมย์

สามารถติดตามข่าวสารของ
กระทรวงการต่างประเทศได้ทาง 

 www.mfa.go.th  

 mfa thailand 

	 กระทรวงการต่างประเทศ	

	 @MFAThai	(ภาษาไทย)	

	 @MFAupdate	(ภาษาอังกฤษ) 

	 @MFAThai_PR_EN		(ข่าวสาร

	 นิเทศภาษาอังกฤษ)

และสามารถรับฟังรายการจากสถานี

วิทยุสราญรมย์ได้ทางคลื่น	AM	1575 

kHz	และเว็บไซต	์Saranrom	Radio	 

ที	่http://saranrom.mfa.go.th/

ThaiBiz.net
ชี้ช่องทาง สร้างโอกาส เพื่อภาคเอกชนไทย

ผมยินดีอย่างย่ิงท่ีมีโอกาสได้ทักทายพ่ีน้องประชาชน 
คนไทยผ่าน	จดหมายข่าวสราญรมย์ “การต่างประเทศ
ของประชาชน” ฉบับปฐมฤกษ	์ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสาธารณชนคนไทย	 
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ	กระตุ้นความตื่นตัว	
ตระหนกัรู	้และเพ่ิมขดีความสามารถและยกระดบัการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน	ตามแนวคิดการทูตประชารัฐในการด�าเนินงาน
ด้านการต่างประเทศและย�้าให้เห็นว่า	 การต่างประเทศไม่ใช่
เรื่องไกลตัวและมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ�าวันของเรา 
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม	 ซึ่งความตระหนักรู้ของประชาชนนี่เอง 
ที่จะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนด
และขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศร่วมกับภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	

ป ี น้ี ถือได ้ว ่าเป ็นอีกป ีที่ท ้าทายส�าหรับประเทศไทย 
ในการด�าเนนิภารกิจด้านการต่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน	 และการแสดงบทบาทของไทยในเวที 
ระหว ่างประเทศภายใต ้สถานการณ์ระหว ่างประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 จดหมายข่าวฯ	 นี้	 จึงมุ่งเน้น 
ใหค้วามรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่วกบังานด้าน

ส�าหรับใครหลายคน	 หากพูดถึง 
การไปท�าธุรกิจในต่างประเทศอาจไม่รูว่้า
จะเริม่ต้นจากตรงไหน	กระทรวงการต่าง
ประเทศจงึใช้กลไกการทตูเศรษฐกิจเชงิรกุ	 
ช่วยผลักดันธุรกิจไทยให้สามารถไป
แข่งขันในเวทีโลกได้	 โดยเปิดเว็บไซต	์
ThaiBiz	และศนูย์ธุรกจิสมัพันธ์เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลให้แก่ภาคเอกชนไทยใช้ใน 
การขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ ThaiBiz  
และศูนย์ธุรกิจสมัพนัธ์

เว็บไซต์	www.ThaiBiz.net	เปิดตัว 
พร้อมกับศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม	 2556	 เพ่ือเป็นช่องทาง
ส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่
น่าเชื่อถือ	 โดยเครือข่ายศูนย์ข้อมูล
เพ่ือธุรกิจไทยในหลายประเทศทั่วโลก	 
ทมีงาน	ThaiBiz	ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ 
ไฟแรงและยินดีให้บริการภาคเอกชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การต่างประเทศของไทยในหลากหลายมิติ	 ไม่เฉพาะด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	แต่ครอบคลุมถึงด้าน
เกษตรกรรม	คมนาคม	วิทยาศาสตร	์กีฬา	และการให้บริการ
ท�าหนังสือเดินทาง	

คนทัว่ไปอาจมองว่างานด้านการต่างประเทศเป็นเรือ่งไกลตวั 
และเข้าใจยาก	 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้พยายาม 
สร้างช่องทางต่าง	ๆ 	เพื่อน�าเสนอเรือ่งราวด้านการตา่งประเทศ
และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในทุกภาคส่วนผ่านทาง 
เว็บไซต์	 (www.mfa.go.th)	 Facebook	 วิทยุสราญรมย	์ 
วารสารวิทยุสราญรมย์	 โครงการบัวแก้วสัญจร	 สื่อโทรทัศน์ 
และวิทยุต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	อันสอดคล้องกับแนวคิดการทูต 
ประชารัฐซึ่งจดหมายข่าวสราญรมย์ “การต่างประเทศ 
ของประชาชน” ก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะสามารถเป็น 
สะพานเชื่อมความเข้าใจ	และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับประชาชนทุกภาคส่วน	ซึง่จะได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในจดหมายข่าวฯ	นี	้

ผมเชือ่มัน่ว่า	ความตืน่ตวั ความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้อง และการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในด้านการต่างประเทศ	จะเป็นพ้ืนฐาน 
ส�าคัญต่อการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
และขับเคล่ือนนโยบายทุกด้านของไทยโดยใช้กลไกประชารัฐ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

บริการของ ThaiBiz
“ชี้ช ่องทาง”	 โดยให้ข้อมูลและ

ความเคลือ่นไหวทางเศรษฐกิจในตลาด 
ต่างประเทศท่ีน่าสนใจ	และให้ค�าปรกึษา 
เบ้ืองต้นในการท�าธุรกิจในต่างประเทศ	
โดยเฉพาะส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	
ขณะเดียวกันก็ช ่วย
ประชาสัมพันธ์โอกาส
ในการเข้าร่วมงานแสดง
สนิค้าในต่างประเทศ	และ
เตือนภัยการท�าธุรกิจ 
ในต่างประเทศ

“ สร ้ า ง โอกาส ”  
ให้ผู ้ประกอบการไทย
ได้มีประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียนโดยรับ
หน้าที่เป็นตัวกลางน�า
ภาคเอกชนเข้าร่วมงาน
ในต่างประเทศ	รวมถึง 
กิจกรรมท่ีตอบโจทย์

อุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริม	 อาทิ	
สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เศรษฐกิจ
ดิจิทัล	 โลจิสติกส์	 อุตสาหกรรมฮาลาล	
เศรษฐกิจสีเขียว	 ขณะเดียวกันก็มีการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ 
จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย 

สารจาก
รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ

กับผูป้ระกอบการฝ่ายต่างประเทศ	รวมถงึ 
การจัดสัมมนาและส่งเสริมการลงทุน
ในต่างประเทศ

ดขู้อมลูได้ท่ี	www.ThaiBiz.net	หรอื
ศนูย์ธุรกิจสมัพันธ์	โทร.+66	2203	5000	
ต่อ	14243	อีเมล	bic.mfa@gmail.com
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Smart Farmer 
ปั้นเกษตรกรไทย 
ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

กระทรวงการต่างประเทศได้ริ เริ่มโครงการ	 
“Smart	 Farmer	 ต่อยอดองค์ความรูด้้านการเกษตร”	
โดยร ่วมมือ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อให้เกษตรกรดีเด่น 
แห่งชาติหรือเกษตรกรต้นแบบ	 (Smart	 Farmer)	 
และบคุลากรด้านการเกษตร	(Smart	Officer)	ของไทย 
ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาพัฒนาองค์ความรู้

ผลลพัธ์อย่างเป็นรปูธรรมจากการด�าเนินโครงการ
สองครัง้ท่ีผ่านมา	ณ	ประเทศญีปุ่น่	คอื	เกษตรกรได้น�า 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ	 และผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี	 ได้รับมอบ
ต�าแหน่งประธานกลุม่	77	(G77)	วาระปี	2559	ณ	ส�านักงานใหญ่
สหประชาชาต	ินครนวิยอร์ก	โดยมเีลขาธิการสหประชาชาต	ิและ
ผู้แทนประเทศสมาชกิกลุม่	77	อกี	133	ประเทศร่วมเป็นสกัขพียาน

ในโอกาสดังกล่าว	 รมว.กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้แถลง
ถึงวิสัยทัศน์	 แผนงาน	 (roadmap)	 และความพร้อมของไทย	 
โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผูส้ร้างสะพานเชือ่ม	(bridge	builder) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกันและระหว่าง
ประเทศก�าลงัพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว	รวมท้ังระหว่างภาครฐั	
เอกชน	และประชาชน	เพ่ือสร้างความเป็นหุน้ส่วนระดับโลกในการ
ขบัเคลือ่นเป้าหมาย	การพฒันาท่ียัง่ยืน	ค.ศ.	2030	(Sustainable	
Development	Goals	2030)	ตามหวัข้อหลกัของการเป็นประธาน
กลุม่ฯ	ของไทยคอื	“จากวสิยัทศัน์สูก่ารปฏิบตั	ิ:	ความเป็นหุน้ส่วน
ที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”	 (From	 Vision	 to	 
Action:	Inclusive	Partnership	for	Sustainable	Development)	
โดยประเดน็ทีไ่ทยให้ความส�าคญัและผลกัดนัประกอบด้วย
1.	 การขับเคล่ือนความร่วมมือของการน�าเป้าหมายการพัฒนา 
	 ท่ีย่ังยืน	 ค.ศ.	 2030	 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 
	 โดยน�าเสนอหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเลอืก	
	 ส�าหรบัการพัฒนาท่ีย่ังยืน
2.	 การส่งเสรมิความร่วมมอืใต้-ใต้	(South-South	Cooperation)
3.	 การขบัเคลือ่นความร่วมมอืไปสูเ่ป้าหมายของการเปลีย่นแปลง 
	 สภาพภูมอิากาศ	และการลดความเสีย่งระดบัโลกอืน่	ๆ

ถือเป็นสัญญาณการเมืองที่เป็น 
รปูธรรมว่า	สหรฐัฯ	มคีวามจรงิจงัในการ
ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
และสหรฐัฯ	ในฐานะหุน้ส่วนยุทธศาสตร์		 
(The		ASEAN-U.S.		Strategic		Partnership) 
ตามท่ีผูน้�าทัง้สองฝ่ายได้ประกาศในการ 
ประชมุสดุยอดอาเซยีน-สหรฐัฯ	ครัง้ที	่3 
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครัง้ท่ี	27	 โดยยืนยันนโยบายปรบัสมดลุ 
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ที่ให้ความ
ส�าคัญต่อบทบาทของอาเซียน

ทัง้การสนบัสนุนการสร้างประชาคม	
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนใน
สถาปัตยกรรมภูมิภาค	และการรับมือ 
กับประเดน็ท้าทายต่าง	ๆ 	พร้อมส่งเสรมิ
การรับรู้เก่ียวกับประชาคมฯ	 ในสหรัฐฯ	
ผลกัดนัความเป็นหุน้ส่วนด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนา	และขยายความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่	

การประชมุฯ	มขีึน้ในบ่ายวันจนัทร์ที ่
15	 กุมภาพันธ์	 2559	 ในหัวข้อ	 “การ
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

ไทยรับมอบต�าแหน่ง
ประธานกลุ่ม 77

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรฐัฯ

ผลกัดนัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวทางเลอืก 
ส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ 
สมัยพิเศษ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา กับผู้น�ากลุ ่มประเทศอาเซียน ตามค�าเชิญของ 
นายบารคั โอบามา ประธานาธบิดสีหรฐัฯ เพือ่ย�า้ความส�าคญัในฐานะหุน้ส่วนยุทธศาสตร์
อาเซียนและสหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศยกระดับขีดความ
สามารถของภาคการเกษตรไทย โดยเปิดโอกาส 
ให้เกษตรกรได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ในต่างประเทศ 
เพื่อน�ากลับมาถ่ายทอดให้ชุมชน

ผ่านนวัตกรรมและประกอบการธุรกิจ”	
และมีการหารือระหว่างอาหารค�่าใน
หวัข้อ	“ทิศทางยุทธศาสตร์ของภูมภิาค”

ในเช้าวันอังคารท่ี16	 กุมภาพันธ	์
2559	มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการ	
ในหัวข้อ	 “การรักษาสันติภาพ	 ความ
เจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในเอเชีย-
แปซฟิิก”	ครอบคลุมประเดน็ก่อการร้าย 
และความท้าทายข้ามชาต	ิก่อนรว่มกนั 
ออกเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ	 คือ	
หลักการซันนีแลนด	์พร้อมกันนี้	นายกฯ 
ได้ตอกย�า้ว่า	ไทยต้องมคีวามรบัผดิชอบ 
ทั้งต่ออาเซียนและประชาคมโลกด้วย

มมุมอง/แนวคดิใหม่	ๆ 	ไปปรบัใช้	ต่อยอด	และถ่ายทอด 
ให้สมาชิกในชุมชน	 เกิดเป็นการรวมกลุ่มและขยาย
เครอืข่ายสหกรณ์ระดบัประเทศ

ล่าสดุ	ได้สนบัสนุน	Smart	Farmer	สาขาพืชสวน 
และเกษตรย่ังยืน	(เกษตรอนิทรย์ี)	เดนิทางไปร่วมงาน	
“International	Green	Week	2016”	ณ	กรงุเบอร์ลนิ
ประเทศเยอรมนี	ซึง่ถือเป็นนิทรรศการนานาชาตด้ิาน
อาหาร	 เกษตร	และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องที่ใหญ่
ทีส่ดุงานหน่ึงของยุโรป

หลักการซันนีแลนด์
ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สหรัฐฯ สมัย
พิเศษ ผู้น�าไทยร่วม
กับผู้น�าอาเซียนและ
นายบารัค โอบามา
ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ร่วมรับ 
หลักการซันนีแลนด์ 
(Sunnylands 
Declaration) ซึ่งย�า้
เจตนารมณ์ในการ
สนับสนุนและเสริม
สร้างความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างอาเซียนและ
สหรัฐอเมริกา
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กรมการกงสุลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
และบริการด้านการรับค�าร ้องขอท�าหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกและส่งเสริม
เสรีภาพในการเดินทางของประชาชน	พร้อมรองรับความ
ต้องการมีหนังสือเดินทางของไทยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น	 เฉลี่ย	 1.5	
ล้านเล่มต่อปี	

นอกจากนี	้ยังเพ่ิมการบรกิารท่ีเก่ียวเน่ือง	อาท	ิ1)	การให้ 
บริการท�าหนังสือเดินทางเล่มด่วน	 (ทั้งแบบรับเล่มได้
ภายในวันเดียว	 และแบบรับเล่มในวันท�าการถัดไป)	 
โดยมอีตัราค่าธรรมเนยีมเพ่ิมเตมิ		2)	การลงทะเบยีนขอท�า
หนังสอืเดนิทางล่วงหน้าทางอนิเทอร์เนต็	 (queue	online/	
ควิออนไลน์)		3)	ระบบตดิตามตรวจสอบ	(tracking)	จ�านวน
ควิว่างในแต่ละส�านักงาน	และ		4)	ระบบตดิตามตรวจสอบ	
(tracking)	สถานะของค�าร้องขอหนังสอืเดนิทาง	เป็นต้น	

ล่าสุด	ได้เพ่ิมการบรกิารรบัค�าร้องขอท�าหนงัสอืเดนิทาง
นอกเวลาราชการในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ	 เริ่มตั้งแต ่
วันเสาร์ที	่16	มกราคม	2559-วันเสาร์ที	่2	เมษายน	2559		
ระหว่างเวลา	08.30-15.30	น.	ทีส่�านกังานหนังสอืเดนิทาง
ชัว่คราว	ศรนีครนิทร์	(ศนูย์การค้าธัญญาพาร์ค)	ส�านักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราว	ปิ่นเกล้า	 (อาคาร	 SC	Plaza	 /	 
สายใต้ใหม่)	และส�านกังานหนังสอืเดนิทางชัว่คราว	มนีบรุ	ี
(ศนูย์การค้าบิก๊ซ	ีสวิุนทวงศ์)	

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง	www.consular.go.th	 และ 
แอปพลเิคชนั	Thai	Consular	หรอื	โทร.	02	572	8442	

เพิ่มความสะดวก
e-Privilege

บริการพิเศษ  
จากกรมการกงสุล
กรมการกงสุลพัฒนาการให้บริการและเปิดให้
บริการรับค�าร้องขอท�าหนังสือเดินทางนอก
เวลาราชการในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ

“ท่ีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี  
ซึ่งจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน พวกเราได้ชมความสามารถของเดก็ ๆ  
ได้พูดคุยตอบค�าถามที่เด็ก ๆ สนใจอยากรู ้ 
ผ่านล่ามภาษามอื และยังได้ประสบการณ์เรยีนรู ้
หลายสิ่งจากเด็ก ๆ ไปในเวลาเดียวกันด้วย..." 

นีค่อืส่วนหนึง่จากบันทกึเล่าเรือ่งการเดนิทาง 
ของนางสาววิมล	 คิดชอบ	 เอกอัครราชทูต 
ณ	กรุงโคเปนเฮเกน	 ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	
หน่ึงในผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร	 “พัฒนา
แนวคดิเพ่ือปรบัชวิีตสูจ่ดุหมาย”	ประจ�าปี	2559 
ซึง่จดัโดยสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
โดยได้เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าเย่ียมชมการจัด 
การเรยีนการสอนเพ่ือสร้างโอกาสแห่งการเรยีนรู้ 
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท�า	 และการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูท่ี้น่าสนใจในด้านการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชเพ่ือสนองพระราชด�าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 
ณ	 โรงเรียนโสตศึกษา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
อุดรธานี	 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส�านักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ

และอีกหน่ึงโรงเรียนท่ีคณะผู้เข้าร่วมอบรม
ได้มโีอกาสไปเยีย่มชม	คอื	โรงเรยีนหนองส�าโรง
วิทยา	ซึ่งเป็น	1	ใน	17	โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิ
ยุวทูตความดีของจังหวัดอุดรธานี	 โดยได้ร่วม
ท�ากิจกรรม	“บอกเล่าเพื่อลูกหลาน”	ซึ่งเป็นการ
ถาม-ตอบเรื่องราวของอาเซียน	 และสังคม
โลก	พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

กองเอกสทิธ์ิและความคุม้กันทางการทูต	กรมพธีิการทูต	ได้ด�าเนินการ 
อ�านวยความสะดวกด้านเอกสิทธ์ิให้แก่คณะผู ้แทนทางการทูตใน
ประเทศไทยในด้านต่างๆ	 มากมาย	 และมักจะประสบปัญหาส�าคัญ	 
2	ประการ	ได้แก่	เอกสารค�าร้องต่าง	ๆ 	มจี�านวนมาก	(เฉลีย่วันละ	150	ฉบบั 
ต่อวนั	จากคณะผูแ้ทนทางการทูตและครอบครวัจ�านวนกว่า	10,000	คน 
ในประเทศไทย)	 และการจัดส่ง	 ลงทะเบียน	 และการด�าเนินการของ 

สร้างสงัคมแห่งโอกาสและความสุข
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาแนวคิด 
เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย” เพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้แก่เด็กในจังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าทีม่หีลายขัน้ตอนและใช้เวลามาก	
กรมพิธีการทูตจึงได้เริ่มพัฒนาระบบ	 “e-Privilege”	 ขึ้น	 เพื่อน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ไขปัญหาปริมาณเอกสารและลดขั้นตอน 
การท�างานให้เรว็ขึน้	อาท	ิการยืน่ค�าร้องขอ	Stay	Permit	จากเดมิใช้ระยะ
เวลา	4	สปัดาห์	แต่ระบบ	e-Privilege	จะลดข้ันตอนการด�าเนินการเหลอื
เพียง	1	สปัดาห์	เป็นต้น	

ทั้งน้ี	 ระบบดังกล่าวด�าเนินการภายใต้เว็บไซต์	 https://eprivilege.
mfa.go.th	และได้มีการปรับปรุง	 ID	Card	 รูปแบบใหม	่ซึ่งยากต่อการ 
ปลอมแปลง	และสอดรบักับระบบฐานข้อมลู	e-Privilege
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คนไทยจ�านวนไม่น้อย 
ฝันอยากจะเดินทาง 
ไปใช้ชีวิตหรือสร้าง
ธุรกิจในต่างประเทศ
โดยอาจจะลืมไปว่า 
การไปต่างประเทศนั้น
เป็นทั้งโอกาส	 แต่ก็
มีความเส่ียง	 ดังน้ัน
ก ่อนที่จะตัดสินใจ	

ควรศึกษาข้อมูลเผ่ือไว้ด้วยว่าหน่วยงานใด 
จะสามารถช่วยได้ในยามตกทุกข์ได้ยาก	ซึง่หน่ึง 
ในหน่วยงานดังกล่าวคือกองคุ ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ	 โดยมี
ภารกิจส�าคัญดังนี้
1 	 การให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก	 
คนไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศและประสบ
ปัญหา	 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	 เช่น	 
นักท่องเท่ียวถูกโจรกรรมทรพัย์สนิ	หนงัสือเดินทาง 
เจบ็ป่วย	หรอืประสบปัญหาในการเดินทางกลับ
ประเทศไทย	เป็นต้น
2 	ช่วยเหลือคุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 
แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท�างานอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย	แต่ไม่ได้รบัการปฏบิตัติามสญัญา
3 	 ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไป
ต่างประเทศแล้วตกทุกข์ได้ยาก	สามารถขอให้ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ในประเทศนั้น	ๆ	พิจารณาช่วยเหลือส่งตัวกลับ
ประเทศไทยได้	
4 	 ช่วยเหลือเรือประมงและลูกเรือท่ีถูกจับกุม
ในต่างประเทศ
5 	 ช ่วยเหลือหญิงไทยที่ ถูกหลอกลวงไป 
ค้าประเวณี
6 	 	 ช่วยเหลือดูแลคนไทยท่ีกระท�าความผิด	
และถูกจ�าคุกในต่างประเทศ
7 	 ช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภาวะสงคราม 
หรือภัยธรรมชาติ
8 	คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและธุรกิจ
ของไทย	รวมไปถึงการประสานงานกบัหน่วยงาน 
ของประเทศท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยติดตามทรพัย์สนิ 
ที่สูญหาย
9 	ช่วยเหลอืกรณีคนไทยเสยีชวิีตในต่างประเทศ 
จะให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องการจัดการศพ
ตามค�าร้องขอของญาติในกรณีที่ไม่สามารถ
ด�าเนินการเองได้

ปกป้องและคุ้มครอง คนไทยในต่างแดน
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศพร้อมช่วยเหลือประชาชน

พฒันาบริการ
ออนไลน์ 3 รูปแบบ
สร้างความสะดวก สบายให้ประชาชนกับบรกิารใหม่ 
ในรปูแบบออนไลน์จากกรมการกงสุล

ทุกครัง้ทีต้่องไปตดิต่อราชการ	หลายคนคงเกิดค�าถามขึน้
ในใจว่ามขีัน้ตอนอย่างไร	และต้องเตรยีมเอกสารอะไรบ้าง 
จะโทรไปถามหน่วยงานโดยตรงก็อาจต้องติดต่อหลายข้ัน 
กว่าจะได้ค�าตอบ	 ด้วยตระหนักในข้อนี้	 กรมการกงสุล 
จึงปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่	 สร้างความสะดวกและ
อุ่นใจโดยการเปิดให้บริการออนไลน์	 3	 รูปแบบด้วยกัน 
ได้แก่	 คอลเซ็นเตอร์-แอปพลิเคชัน-ออฟฟิเชียลไลน์	
“Thaiconsular”	 ซึ่งรับรองว่าสามารถตอบทุกข้อกังขา 
ได้อย่างครอบคลุม	โดยแต่ละบริการมีรายละเอียดดังนี้

1. คอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุล	 กระทรวงการ 
ต่างประเทศทางหมายเลขโทรศัพท์	02	572	8442	นับเป็น
ช่องทางหลกัในการตดิต่อสอบถามข้อมลูระหว่างประชาชน
กับกรมการกงสุล	 โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
ผ่านคอลเซ็นเตอร์ได้	 ท้ังเรื่องงานเอกสารที่จ�าเป็นในการ
เดนิทางไปต่างประเทศ	การท�าหนังสอืเดนิทาง	(พาสปอร์ต)	
การขอวีซ่าของคนไทยและชาวต่างชาติ	 รวมถึงการติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน	อาทิ	 เหตุภัยพิบัต	ิการสู้รบในต่างประเทศ	
ซึง่ประชาชนสามารถตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานกงสลุ	
เพ่ือสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการช่วยเหลือญาติพ่ีน้องใน 
ต่างประเทศได้	24	ชั่วโมง	ผ่านพนักงาน	30	คู่สาย

2. แอปพลิเคชัน “Thaiconsular”	 เพียงดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันน้ีลงในสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
เก่ียวกับการกงสุลต่าง	 ๆ	 เช่น	 ข่าวเด่น	 ข้อมูลเก่ียวกับ 
การท�าหนังสือเดินทาง	การตรวจลงตรา	(วีซ่า)	การรับรอง
เอกสาร	การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ	หน่วยบริการ
หนังสือเดินทาง	 ท่ีอยู่	 เบอร์ติดต่อ	 และแผนที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยที่อยู ่ใน 
ต่างประเทศ	 ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีข้อมูลที่ครอบคลุม
ตั้งแต่แบบฟอร์มเอกสารท่ีต้องใช้	 ขั้นตอนและวิธีการ 
ในการด�าเนินการต่าง	ๆ	

3. ออฟฟิเชียลไลน์ “Thaiconsular”	ส�าหรับบริการนี ้
ก็เป็นช่องทางเพ่ือใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล 
ได้เช่นกัน	ซึ่งก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่คนไทยในต่างประเทศ
สามารถขอรับบริการได้

"ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  
คนไทยที่เดินทาง 
ไปต่างประเทศและ 
ประสบปัญหาไม่สามารถ
ช่วยเหลือตวัเองได้" 
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Hucky	 Eichelmann	
ศิลปินกีตาร์ระดับโลกชาว
เยอรมัน	 ผู้อาศัยอยู่ในเมือง
ไทยมากว่า	30	ปี	

เขาได้บรรจงกลั่นกรอง
ประสบการณ์เก่ียวกับผู้คน	
สังคม	 และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง	ๆ	ในอาเซียนที่
สั่งสมมายาวนาน	ถ่ายทอด
เป็นบทเพลงบรรเลงกีตาร์
คลาสสิ ก 	 โดย 	 Hucky	 
ได้แสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันที	่8	มกราคม	2559	ณ	วิเทศสโมสร	กระทรวงการ
ต่างประเทศ	มีคณะทูต	และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง	

ในคอนเสิร์ตครั้งนี้	 Hucky	 ได้น�าบทเพลงของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทีม่เีอกลกัษณ์มาถ่ายทอดให้เหน็ความงดงามทีห่ลากหลาย	แต่ผสมผสาน
กันได้อย่างกลมกลืนและแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายทางวัฒนธรรมท่ีมาจาก 
รากเหง้าเดยีวกัน	เช่น	เพลง	Adai-Adai-Naindong	เพลงพืน้บ้านของบรไูนฯ	 
เพลง	Mya	Man	Girl	 ของเมียนมา	 เพลง	 Anak	 ของฟิลิปปินส์	 และ 
เพลง	Rojak	ของมาเลเซีย	เป็นต้น

วันที	่31	ธันวาคม	2558	นบัเป็นวันส�าคัญล่าสดุในประวัตศิาสตร์อาเซยีน	เมือ่ประเทศ 
สมาชิกอาเซียนทั้ง	 10	ประเทศได้ร่วมกันเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ	 
ซึง่กระทรวงการต่างประเทศได้จดักิจกรรมเพ่ือเฉลมิฉลองโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ง	
เริม่ตัง้แต่วันที	่22	ธนัวาคม	2558	นายดอน	ปรมตัถ์วนัิย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ	 เป็นประธานงานเล้ียงรบัรองเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน	และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา	กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม 
ด้านดนตร	ี2	 งาน	 เพือ่แสดงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของอาเซยีน	 โดยใช้ดนตรี 
และวัฒนธรรมร่วมสมยัเป็นสะพานเชือ่มความหลากหลายภายใต้อตัลกัษณ์ร่วมกัน

Hucky Eichelmann
ศิลปินกีตาร์ผู้หลงใหลในอาเซียน

ไทยฉลองการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

เรียนรู้กันและกัน
ผ่านเสียงดนตรี

หลอมรวมจิตวิญญาณแห่งประชาคมอาเซียนให้เป็น 
หนึ่งเดียวด้วยเสียงดนตรีจากมือกีตาร์ระดับโลก

กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้จัดเทศกาลดนตรีอาเซียนระหว่างวันที	่ 
29	-31	มกราคม	2559	ภายใต้แนวคดิ	“Switch	on	ASEAN	Beats	Beyond	Borders”	
ทีส่วนเบญจสริิ	ซึง่เปิดให้ผูท้ีส่นใจเข้าชมฟร	ีและได้รับเกียรตจิากนายดอน	ปรมัตถ์วินยั	
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	ม.ร.ว.	สขุมุพันธ์ุ	บรพัิตร	ผูว่้าราชการจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร	 และเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจ�าประเทศไทยทั้ง	 
10	ประเทศ	มาร่วมในพิธีเปิด	ภายในงานมีศิลปินชั้นน�าจากท่ัวอาเซียนร่วมขับกล่อม 
ผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนให้ดื่มด�่ากับเสียงดนตรีท่ามกลางลมหนาวหลงฤดู	 อาท	ิ 
วง	Cells	 หกหนุ่มวงร็อคอันดับหนึ่งของลาว	 Shazroul	 นักร้องหนุ่มลุคเนี้ยบมาดเท่ 
จากมาเลเซยี	Laura	Mam	ศลิปินกัมพูชาทีเ่ตบิโตในแคลิฟอร์เนีย	Phyu	Phyu	Kyaw	Thein 
หรอืเลดีก้าก้าแห่งเมยีนมา	ของไทยเรา	กม็	ีRoom	39	ไก่	อญัชลุอีร	ป๊อบ	ปองกลุ	25	hours	
และเบร์ิดกับฮาร์ตศลิปินรุน่เก๋าท่ีไม่ต้องบรรยายสรรพคณุ

เปิดประตูสู่อาเซียน
ด้วยเสียงดนตรี

เทศกาลดนตรีอาเซียนคือกิจกรรมท่ีช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนของ
ประเทศสมาชกิได้เรยีนรูกั้นและกันมากย่ิงขึน้ในทางสงัคมและวฒันธรรม

"ทุกบทเพลงต่างมี
เอกลักษณ์...แต่ก็แฝง
ไว้ด้วยกลิ่นอายทาง
วัฒนธรรมที่มาจาก
ฐานรากเดียวกัน"
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วันเด็กของทุกปีเป็นวันที่นอกจากหนูน้อยทั้งหลาย 
จะเฝ้ารอคอยแล้ว	ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศจ�านวน 
ไม่น้อยก็รอคอยจะท�ากิจกรรมสนุก	ๆ 	เพือ่ให้ความรูค้วามบนัเทงิ 
แก่น้อง	ๆ 	และผู้ปกครอง	โดยเมือ่วันเสาร์ที	่9	มกราคม	2559 
นายอภชิาต	ิชนิวรรโณ	ปลดักระทรวงการต่างประเทศ	ได้ให้ 
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 “งานวันเด็กแห่งชาติ	 2559”	
และมข้ีาราชการจากหลายกรมกองมาร่วมจดักจิกรรมบนัเทงิ 
เชิงสร้างสรรค์	 โดยสอดแทรกความรู้ด้านการต่างประเทศ	
เช่น	 เรื่องการท�าหนังสือเดินทาง	 เรื่องประชาคมอาเซียน	 
เรือ่งสหภาพยุโรป	และการเล่มเกมในแต่ละฐานของกรมต่าง	ๆ  
เพ่ือสะสมแสตมป์แลกของรางวัลทีร่ะลกึ	นอกจากนี	้ น้อง	ๆ 
ยังได้ฝึกการเป็นผูจ้ดัรายการวทิยุทาง	“สถานวิีทยสุราญรมย์” 
ของกระทรวงฯ	 โดยภายในงานได้รับความสนใจจาก 
ผูป้กครองและเยาวชนเป็นจ�านวนมาก	ทัง้นี	้ ปลดักระทรวง
การต่างประเทศได้ให้โอวาทแก่เด็กๆ	 และเยาวชนให้เป็น 
คนดีและขยันหมั่นเพียร	ตั้งใจเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
การฝึกฝนภาษาองักฤษ	ซึง่จะเป็นกุญแจในการเปิดโลกทศัน์
ในอนาคตและการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ดงัค�าขวัญประจ�า
วันเดก็แห่งชาตปิระจ�าปี	2559

 
“งานวันเด็ก 

แห่งชาติ 2559”  
สุดแสนสนุกสดใส

 "เด็กดี หมั่นเพียร 
เรียนรู้ สู่อนาคต"
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ได้ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
และส�านักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	
และนวัตกรรมแห่งชาติ	 ในการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์
ฉบับแรกของไทย	ดังต่อไปนี้
1  การแสวงหาข้อมูล จากประเทศ
เจ้าภาพและประเทศเขตอาณาที่สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู	่
เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างประเทศ	 ซึ่งอยู่ใน 

เมื่อวันที่	19	-	22	มกราคม	2559	นายธานี	แสงรัตน์ 
รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก	 ผู้อ�านวยการกองเอเชีย 
ตะวันออก	 2	 พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงคมนาคมและ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาตไิด้เข้าร่วมการประชมุหารอืและส�ารวจเส้นทางเดนิรถ
โดยสารประจ�าทางไทย-ลาว-เวียดนาม	 (เส้นทางนครพนม- 
ท่าแขก-R12-โฮจมินิห์-R15-ฮาตงิห์)	ร่วมกับผูแ้ทนฝ่ายลาวและ
ฝ่ายเวียดนาม	 โดยมีผู้ประกอบการเดินรถจากทั้งสามประเทศ
เข้าร่วมด้วย

เส้นทางดังกล่าวเป็น	1	ใน		6	เส้นทางของการประชุมเปิด
บริการรถโดยสารประจ�าทางไทย-ลาว-เวียดนาม	 ครั้งท่ี	 1 
เห็นชอบให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเดินรถฯ	 
รวมระยะทาง	 328.5	 กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาเดินทาง	 
7	ชั่วโมง	15	นาที

ทั้งนี้	ทั้งสามฝ่ายจะหารือถึงรูปแบบ	และร่างบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการเดินรถและการปรับปรุงสภาพ 
ผวิถนน	และร่วมกันก�าหนดห้วงเวลาการเปิดบรกิารรถ 
ในการประชมุครัง้ที	่2	ซ่ึงลาวจะเป็นเจ้าภาพในเดอืน
มีนาคม	2559	

การเปิดเดินรถโดยสารประจ�าทางไทย-ลาว-
เวียดนาม	เป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสรมิความเชือ่ม
โยงในภูมิภาคซึ่งช่วยให้ประชาชนท้ัง	 3	 ประเทศ	 
มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กบัการทูต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
บทบาทและความส�าคัญต่อ 
การด�าเนินการทางการทูต

เปิดเส้นทางกระชบัสมัพนัธ์ประเทศเพื่อนบ้าน

มิ ติของการ ทูต เ พ่ือ วิทยาศาสตร 	์
(Diplomacy	for	Sciences) ใช้กับประเทศ 
ท่ีไทยมีความสัมพันธ์ในระดับใกล้ชิด 
และสามารถกระชับให้แน่นแฟ้นขึ้น 
และวิทยาศาสตร์เพ่ือการทตู	 (Sciences 
for	Diplomacy)	 ใช้กับประเทศที่ไทย
ยังไม่มีความสัมพันธ์มากนักโดยจะใช้
วิทยาศาสตร์ทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ในการต่อยอดความสัมพันธ์	
2  การฝึกอบรมนักการทูตและ

หน่วยงานทีมเจรจาในเวทีระหว่าง
ประเทศ (Sciences in Diplomacy) 
อาทิ	การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศที ่
ต้องรู้เรื่องการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก 
ที่มนุษย์สามารถยอมรับได้	 การเจรจา
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่ต้องอาศัยข้อมูล
ดาวเทยีม	การวัดค่าจากสถานตีรวจวัด
ต่าง	ๆ		เป็นต้น	
3  การทูตวทิยาศาสตร์เพือ่ประโยชน์ 

สาธารณะ (Science Diplomacy for 
Other Objectives) เช่น	ความมั่นคง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน	 และด้านบริการ
สาธารณะ	เป็นต้น	

ปัจจบุนั	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มคีวามส�าคญัและเก่ียวข้องกับการด�ารง
ชีวิตของคนท่ัวไปอย่างแยกกันไม่ออก 
ในการประชมุ	World	Economic	Forum 
ปีนีท้ีเ่มอืงดาวอส	สวิตเซอร์แลนด์	ได้ให้ 
ความส�าคญัเรือ่งการปฏิวัตอิตุสาหกรรม 
ครั้งที่	 4	 หรือการผลิตบนพ้ืนฐานของ
ดจิทิลั	ซึง่มผีลกระทบมากกว่าการปฏวิตัิ 
ในครั้งก่อน

ทั้งนี้	 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้

กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม ผ่านการเปิดเส้นทาง
เดินรถโดยสารประจ�าทาง

การเปิดเส้นทาง
เดินรถประจ�าทาง 
จะช่วยสร้างความ
สมัพันธ์อันใกล้ชดิ 
ในกลุม่ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน
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การลกัลอบท�างานนวดทีเ่กาหลใีต้เป็นเรือ่งผดิกฎหมาย

เรือ่งการต่างประเทศ 
ถือเป็นเรือ่งใกล้ตวั
และเป็นส่วนหน่ึง 
ในชวิีตประจ�าวัน
ของเราในปัจจบุนั

การต่างประเทศของประชาชน
จดหมายข่าวสราญรมย์ 9

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถาน
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงโซล	 ว่า	 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
นวดประเทศเกาหลีใต้	 ได ้เรียกร ้องและย่ืนข้อเสนอ 
ให้ฝ่ายไทยพิจารณาออกนโยบายปราบปรามและลงโทษ
หญิงไทยท่ีลักลอบท�างานนวดในเกาหลีใต้	 เนื่องจากเป็น
อาชพีสงวนของคนตาบอดท่ีมใีบอนุญาตประกอบวิชาชพี	

หลังจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์การลักลอบ
ท�างานนวดในเกาหลใีต้	เริม่มหีญิงไทยเดนิทางเข้าประเทศ
เกาหลใีต้เพ่ือลกัลอบท�างานนวด	และในช่วง	5-6	ปีทีผ่่านมา 
จ�านวนหญิงไทยได้เพ่ิมมากขึน้เรือ่ย	ๆ

สมาคมผู ้ประกอบวิชาชีพนวดประเทศเกาหลีใต	้ 
ได้ชีแ้จงว่าได้พยายามด�าเนินการทกุทางต่อรฐับาลเกาหลีใต้	
เพ่ือให้สงวนอาชพีนวดแก่ผูพิ้การทางสายตา	อกีท้ังเคยน�า
คนตาบอดจ�านวน	250,000	คนท�าการประท้วงอย่างรนุแรง

กระทรวงการต่างประเทศได้ท�าการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ 
เพ่ือแนะน�าหญิงไทยมใิห้เดนิทางเข้ามาลักลอบท�างานนวด
ในเกาหลใีต้เนือ่งจากผดิกฎหมายและเป็นอาชพีท่ีสงวนไว้ 
เฉพาะผู้พิการทางสายตาชาวเกาหลีใต้ท่ีผ่านการอบรม 
แล้วเท่านั้น	จึอาจถูกจับกุม	 เนรเทศหรือบังคับให้ออกจาก
ประเทศ	และได้รับโทษตามกฎหมาย

ท่านท่ีมีความสนใจหรือเก่ียวข้องในเหตุการณ์นี	้
สามารถดูข้อมูลได้ที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงโซล	
www.thaiembassy.org/seoul	หรอืกองคุม้ครองและดแูล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศโทร.	02	575	1047-51

เตือนคนไทย  
ลักลอบท�างานนวด
ที่เกาหลีใต้ผิดกฎหมาย
อาชีพนวดเป็นอาชีพสงวนของผู ้พิการ 
ทางสายตาในเกาหลีใต้

เมือ่พูดถึงกระทรวงการต่างประเทศ	
หลายคนอาจรู้สึกว่ากระทรวงน้ีไกลตัว
และต้องท�าภารกิจเก่ียวกับต่างประเทศ
เท่านั้น	แต่จริง	ๆ	แล้ว	การต่างประเทศ
น้ันเป็นเรื่องใกล้ตัวและกระทรวงการ
ต่างประเทศก็มีภารกิจท่ีหลากหลาย 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ในฐานะข้าราชการกระทรวงการต่าง
ประเทศคนหน่ึงท่ีได้มีโอกาสเดินทาง 
เข้าร่วมโครงการในต่างจังหวัดมากขึ้น 
หลังจากท่ีได้ย้ายมาท่ีกองประชาสัมพันธ์ 
การทูตสาธารณะ	กรมสารนิเทศ	ท�าให้
เห็นว่า	 เรื่องการต่างประเทศนั้นใกล้ตัว 
และเป็นส่วนหนึง่ในชวิีตประจ�าวนัของเรา 
ทุกคนจรงิ		ๆ 	โครงการหลกัโครงการหน่ึงของ 
กระทรวงการต่างประเทศท่ีเราเพ่ิงจดัไป 
เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

โดยเมื่อวันที	่ 2-5	กุมภาพันธ์	2559 
นายชยัสริ	ิ อนะมาน	 ท่ีปรกึษารฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้น�า 

เปิดทริปบัวแก้วสัญจรครั้งแรกของปี
ท่ีแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

คณะข้าราชการ	เจ้าหน้าทีจ่ากกรมการกงสลุ 
กรมอาเซยีน	และกรมสารนเิทศ	เดนิทาง 
ไปจังหวัดแม่ฮ ่องสอนและจังหวัด
เชยีงใหม่	ส�าหรบัโครงการบวัแก้วสญัจร 
ครั้งที่	 1/2559	 กิจกรรมหลักในครั้งน้ี	
ได้แก่
1 	การหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด	
และหน่วยงานต่าง	ๆ	ของจังหวัด
2 	การบรรยายที่ศาลากลางจังหวัด	
ในเรื่องการดูแลคนไทย	ประชาคม
อาเซียน	และศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
3 	การให้สัมภาษณ์วิทยุท้องถิ่น
4 	การเย่ียมชมนิทรรศการของโรงเรยีน 
ในเครือข่ายยุวทูตความดี

โครงการบัวแก้วสญัจรเป็นโครงการ
ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้
ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสพบปะกับ 
ส่วนราชการและประชาชน	เพ่ือน�าข้อมลู 
และข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุการด�าเนนิ
การของกระทรวงฯ	 ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

โครงการบัวแก้วสัญจรช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการต่างประเทศให้กับประชาชน 
ท่ัวประเทศ ให้คนไทยตระหนักว่า การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
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นายสงิห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ รองอธบิดกีรมความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ ร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมอืไทย-ตองกา เพ่ือการ
พัฒนาแปลงเกษตรกรรมบนพ้ืนฐานหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายดอน ปรมตัถ์วินยั 
เย่ียมชมผลติภัณฑ์ 
ท้องถ่ินด้วยความสนใจ

10
การต่างประเทศของประชาชน
จดหมายข่าวสราญรมย์

หากกล่าวถงึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ	คนไทยทราบกันดโีดยทัว่ไป	และถือ
เป็นแนวทางการด�ารงตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับบคุคลจนถึงระดบัหน่วยงาน	รฐับาลไทยโดยกระทรวง
การต่างประเทศ	 เห็นว่า	หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นภมูปัิญญาของประเทศไทย	และเป็นทางเลอืกหน่ึงของ
แนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs	2016	–	2030	
โดยมกีรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ	หรอื	TICA	(Thailand	
International	 	 Cooperation	 	 Agency)	 เป็นหน่วยงาน 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในบรบิทต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า	10	ปีแล้ว

การด�าเนินงานท่ีผ่านมาของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทีส่�าคญั		ได้แก่	โครงการหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา
ชมุชนอย่างย่ังยืน	จ.	บนัเตยีเมยีนเจย	กมัพูชา	และโครงการ
พัฒนาหมูบ้่านต้นแบบตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ณ	เมอืงเฮรา	ประเทศตมิอร์-เลสเต	เป็นต้น

นอกจากนี้ 	 ในวาระอันส�าคัญที่ประเทศไทยด�ารง
ต�าแหน่งประธานกลุม่	77	(G77)	วาระปี	2559	นายกรฐัมนตรี
ได้มีด�าริให้เผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศสมาชกิกลุม่	เพือ่สนบัสนนุการ
อนุวัติวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน		(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)	ซึง่เป็นวาระใหม่ของโลก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กบัมิติทางการทูต

ศึกษาปรัชญาแห่งความพอเพียง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ 
ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการด�ารงตนของ 
คนไทยเท่านัน้ หากแต่ยังสามารถช่วยสาน
สมัพนัธ์กับนานาประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะ 
เดินทางไปดูงานการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดน่าน 

เมื่อวันที่	 8	 มกราคม	 2559	นายดอน	
ปรมัตถ์วินัย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ	 เป็นหัวหน้าน�าคณะ
กระทรวงการต่างประเทศ	 เดินทางไป
ศึกษาดงูานการพัฒนาชมุชนบนพ้ืนฐาน 
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
ณ	จังหวัดน่าน	 โดยได้ศึกษาดูงานใน
สถานทีต่่าง	ๆ	ดังนี้
1 . การศึกษาดูงาน  ณ  บ้านศรนีาป่าน 
ซึ่งเป็นชุมชนปลูกและผลิตชาอัสสัม 
หรอืใบเมีย่ง	โดยมกีลไกส�าคญัของหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขบัเคลือ่นการ
พัฒนาของชุมชนในด้านการจัดการป่า 
และชมุชนทีส่ามารถอยู่ร่วมกันในลกัษณะ 
พ่ึงพากันได้อย่างย่ังยืน	สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสดุาฯ	ได้เสดจ็เยือนพ้ืนทีด่งักล่าว 
และได้ให้การสนับสนนุการด�าเนินกิจกรรม 
ของชาวบ้าน	โดยการน�าผลติภัณฑ์ชมุชน 
ไปประชาสมัพันธ์ท่ีประเทศเยอรมนีด้วย
2  การศึกษาดงูาน ณ กลุม่สตรทีอผ้า 

บ้านซาวหลวง	 ซึ่งเป็นกลุ ่มสตรีใน
ท้องถ่ินที่ได้ใช้เวลาว่างจากการท�านา 
รวมกลุม่กันท�ากิจกรรมทอผ้า	เพือ่ไว้ใช้เอง 
โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถ่ิน 

ต่อมามกีารพัฒนา
ให้มรีปูแบบต่าง	 ๆ 
ท�าให้มลูค่าเพ่ิมขึน้ 
สามารถจ�าหน่าย
เป็นสินค้าที่ระลึก	
3  การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้าน 

น�า้เก๋ียน ต�าบลน�า้เก๋ียน อ�าเภอภเูพยีง 
ชมุชนน้ีให้ความส�าคัญในเรือ่งการร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาในชมุชน	(การตดัไม้	การพนนั 
และยาเสพติด)	ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และเพ่ิมรายได้ของชุมชน	 โดยพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน	 ใช้สมนุไพร 
ท้องถ่ินภมูปัิญญาชาวบ้าน	ปัจจุบันได้
พัฒนาผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ	ทีผ่่านการรบัรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	อาท	ิเครื่อง
ส�าอาง	ผลติภัณฑ์ท่ีใช้ในครวัเรอืนภายใต้ 
แบรนด์	 	 “ชีววิถี”	 ซึ่งมีการใช้สมุนไพร 
ในปรมิาณมาก	และใช้สารเคมน้ีอยท่ีสดุ
4  การศกึษาดงูานการท�าเกษตรแบบ

ผสมผสานของคุณชูศักดิ์ หาดพรม 
เกษตรกร	อ�าเภอภูเพียง	ซึง่ได้พัฒนาพ้ืนที ่
ของตนเองเป็นศูนย์เรยีนรูด้้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในการท�าการเกษตรแบบลด
ต้นทุนการผลิต

"พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในครัวเรือน โดยใช้
สมุนไพรท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน"
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ถ้วยรางวลัของ
ทมีเชยีร์ลดีดงิ
แชมป์โลกจาก
มหาวทิยาลยั
รงัสติ
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วันที่ 9 ธนัวาคม 2558 
ความสามารถของคนไทยนัน้ไม่แพ้ 

ชาติใดในโลก	 ซึ่งทีมเชียร์ลีดดิงจาก
มหาวิทยาลัยรังสิตคือตัวอย่างท่ีน่า
ภาคภูมใิจ	โดยนายเสข	วรรณเมธ	ีอธบิดี
กรมสารนิเทศ	 ให้การต้อนรับผู ้ช ่วย
เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเชยีร์ลดีดงิประจ�า
ประเทศไทย	(นายปภงักร	พชิญะธนกร)	
และทีมนักกีฬาเชยีร์ลีดดิงแชมป์โลกจาก
การแข่งขนั	The 8th World Cheerleading 
Championship 2015	 ที่กรุงเบอร์ลิน	 
(ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
รวม	4	ประเภท)	มาเยอืนกระทรวงการ
ต่างประเทศและบนัทึกเทปรายการวิทยุ
ของสถานวิีทยุสราญรมย์	

กระทรวงการต่างประเทศต้อนรบัผูท่ี้สร้างชือ่เสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศไทย

ตามแนวคิด “การต่างประเทศของประชาชน”
“การต่างประเทศของประชาชน” หมายถึงว่า การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เป็นบทบาทและ 

หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น แต่ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ  
สามารถมีบทบาทด้านการต่างประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

วันที่ 24 ธนัวาคม 2558
นายเสข	วรรณเมธ	ีอธบิดีกรมสารนิเทศ	

ให้การต้อนรบัพลตร	ีโอสถ	ภาวไิล	นายก
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และร่วมแสดง
ความยินดีกับนักกีฬายิงธนู	แบดมนิตัน	
ยิงป ืน	 ว ่ายน�้า	 และวีลแชร ์ เรซซิง	 
ในโอกาสที่ทีมประเทศไทยไปสร้างชื่อ
ด้วยการครองต�าแหน่งเจ้าเหรียญทอง
จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์
ครั้งท่ี	 8	 ซึ่งจัดข้ึนท่ีสิงคโปร์	 ระหว่าง 
วันที่	 3-9	 ธันวาคม	2558	 นับเป็นการ
สร ้ างชื่ อ เสียงและเ กียรติภูมิ ของ
ประเทศไทยในวงการกีฬาท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก

วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2559
มีข่าวดีให้คนไทยได้ภาคภูมิใจกัน 

อีกครั้ง	 เมื่อ ตัวแทนหนึ่ ง เดียวจาก
ประเทศไทย	นางสาว	นชุนรนิทร์	ศลิปรกัษ์ 
ชนะการประกวดนางงามการท่องเที่ยว 
โลกประจ�าปี	 2558	 (Miss	 Tourism 
World	2015-2016)	ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศ
มาเลเซยี	เมือ่วนัที	่๑๖	มกราคม	๒๕๕๙	
โดยนายเสข	 วรรณเมธี	 อธิบดีกรม
สารนิเทศ	 ได้ให้การต้อนรับและร่วม
แสดงความยินดีในโอกาสท่ีเธอมา
เยือนกระทรวงการต่างประเทศและให ้
สัมภาษณ์ในรายการ	 “หน้าต่างโลก
กว้าง”	ทางสถานีวิทยุสราญรมย์	 คลื่น
ความถี่		AM	1575	kHz
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ผลงาน 1 ปี ของกระทรวงการต่างประเทศ 
12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558 

สร้างความเชื่อมั่น เปิดประตูสู่โอกาส เชิดชูไทยสู่สากล ดูแลคนไทยทั่วโลก 

OUTCOME 

ชี้แจง 

เยือน 

มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ชวนมาค้าขายลงทุน 

ชี้เป้า 

เพ่ิมความนิยมไทย 

ให้ข้อมูล 

แสวงหาองค์ความรูใ้หม ่

มีบทบาทน าในอาเซียน 

Hotline 

ให้ข้อมูล 

ดูแลผู้ตกทุกข์ 

เล่มด่วน 

นักท่องเท่ียวเพิ่ม 

ความร่วมมือเพิ่ม 

เอกชนต่างชาติมั่นใจ 

การค้าชายแดนเพิ่ม ชุมชนไทยเข้มแข็ง 

ประธาน G77 

ร่วมแก้ปัญหา 
ระหว่างประเทศ 

น าเสนอหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านกันโยบายและแผน กระทรวงการตา่งประเทศ 
www.mfa.go.th 
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