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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET ในปัจจบุนัการพัฒนาประเทศคงไม่สามารถด�าเนนิ

ไปได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพหากปราศจากการร่วมมอื 

ร่วมใจของทุกฝ่าย เฉกเช่นเดียวกับการให้บริการ 

ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ ทีเ่น้นส่งเสรมิ

ความมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน 

ของรัฐบาล ประชาชน/สังคม เอกชน  และสื่อมวลชน  

เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน พร้อมทั้ง 

มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมการจ้างงาน 
สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล�้า และเพ่ิม
ขีดความสามารถของภาคประชาชน/สังคม

ด�าเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 
ส�านักงานหนังสือเดินทาง สถานทูต และ
สถานกงสุลใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือมากขึ้น
ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน

รั บ ฟ ั ง ข ้ อ คิ ด เ ห็ น จ า ก ภ า ค ส่ว น ต่าง ๆ 
ผ่านการประชุม สัมมนา ร่วมมือกันด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ  ร่วมกันให้ความรู ้ค�าปรกึษา 
และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น

บัวแก้วสัญจร อาเซียนสัญจร กงสุลสัญจร 
งาน Thai Festival และ Thailand Branding 
การน�าคณะนักธุรกจิ เยาวชน และสือ่มวลชน 
ต่างประเทศเยือนไทย เป็นต้น

เพื่อพัฒนาการต่างประเทศของไทย

เป้าหมาย

การทูตประชารัฐ
(Inclusive Diplomacy)

รูปแบบการมีส่วนร่วม

กิจกรรมอันหลากหลาย 
ของการทูตประชารัฐ

เครือข่ายการมีส่วนร่วม

การทูตประชารฐั
สร้างความมีส่วนร่วม
ในทุกภาคส่วน

วีซ่าท่องเท่ียวแต่แอบท�างาน 
ได้จริงเหรอ? ประสบการณ์ตรง 
ท่ีจะท�าให้คุณต้องรอบคอบขึ้น

งานเสวนาคนไทยกับประชาคม
อาเซียน อ่านผลส�ารวจล่าสุดว่า
คนไทยมีความพร้อมมากแค่ไหน

10 เรื่องท่ีคุณต้องรู้ก่อนเดินทาง
ไปต่างประเทศ ท้ังด้านข้อปฏิบัติ 
ข้อควรระวัง และการเตรียมพร้อม03 07 12
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นายอภิชาติ ชินวรรโณ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Quotable Quotes

นายอภิชาติ ชินวรรโณ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

จากโอวาทในการอบรมข้าราชการนักการทูตแรกเข้า ปี 2558

 ข้าราชการที่ดี 
ต้องมีความส�านึก

ในหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ

“ “

2
การต่างประเทศของประชาชน
จดหมายข่าวสราญรมย์

จากข้อมูลปี 2558 มีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
รวมถึงกรณีถูกหลอกลวง โดยเฉพาะกรณีถูกจับข้อหายาเสพติด 
มากกว่าร้อยละ 60 เป็นหญงิไทยทีไ่ด้ท�าความรูจ้กักับหนุม่ตาน�า้ข้าว 
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และได้รับการชักชวนให้ไป 
เที่ยวต่างประเทศ 

กินฟรี เที่ยวฟรี ไม่มีในโลก

“นโยบายการต่างประเทศน้ัน 

 ไม่ใช่เป็นนโยบายของ

รัฐมนตรีการต่างประเทศ 

หรือไม่ใช่เป็นนโยบายของ

กระทรวงการต่างประเทศ  

หรือไม่ใช่เป็นนโยบายของ

รัฐบาลเท่าน้ัน แต่เป็นนโยบาย

ของชาต ิของประชาชนทั้ง  

33 ล้านคน และสิง่ใดทีจ่ะช่วยให้

สมานฉันท์ ให้มีคอนเซนซัส 

(consensus)  

คือมีมตร่ิวมกันแล้ว  

กระทรวงการต่างประเทศ 

กจ็ะด�าเนินการให้”

MFA CEO Forum
เวทีแห่งโอกาสทางธุรกิจ
ของไทย

นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้มีด�าริให้มีการจัดงาน MFA CEO Forum เป็นประจ�า  
เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศผ่านการทูตเชิง
เศรษฐกิจ โดยเชิญ CEO แนวหน้าของไทยมาน�าเสนอ 
วิสยัทัศน์รวมท้ังแลกเปลีย่นประสบการณ์กับคณะทูตานทุตู
ในไทย ซึง่ตัง้แต่ต้นปีท่ีผ่านมา ได้มกีารจดังานดงักล่าวแล้ว 
2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
มีคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  

เอสซีจี มาเป็นผู้ปาฐกถา และครั้งที่ 2 
ไ ด ้ จั ด ข้ึ น เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9  มี น า ค ม 
2559 โดยมีคุณศุภชัย เจียรวนนท์  
รองประธานกรรมการเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธาน
คณะผูบ้รหิารของบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน 
เป็นผู้ปาฐกถา และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้าร่วมงาน

ก่อนการเดนิทาง เธอได้รบัการฝากฝังจากชายหนุ่มให้
น�าสิ่งของจากเพ่ือนที่เมืองไทยไปด้วย แต่เมื่อไปถึงกลับ
ถูกจับข้อหาลักลอบขนยาเสพติด เมื่อติดต่อถึงชายคน
รักกลับพบเพียงความล้มเหลว ดังนั้น จงระลึกไว้เสมอว่า 
“วิธีลดั” ในการเดนิทางไปต่างประเทศไม่มใีนโลกแน่นอน

ฯพณฯ ถนัด คอมันตร์  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ (ช่อง 4)  
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา

กระทรวงการต่างประเทศ  
14 เมษายน 2512
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นอกเหนือจากการท�าและต่ออายุหนังสือ 
เดนิทางแล้ว ปัจจบุนัประชาชนชาวไทยสามารถขอ 
ทดแทนหรือต่ออายุบัตรประจ�าตัวประชาชนได้ท่ี
สถานเอกอคัรราชทตู (สอท.) และสถานกงสลุใหญ่ 
(สกญ.) กว่า 69 แห่งทั่วโลก โดยมีแผนจะเปิดให้ 
บรกิารในอกี 24 แห่งภายในปีงบประมาณ 2559 นี้

เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2559 นายไพสิฐ  
บญุปาลติ ผูอ้�านวยการกองสญัชาตแิละนติกิรณ์ 
พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
เครื่องท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อมอุปกรณ์
จ�านวน 15 เครื่อง เพ่ือเตรียมจัดส่งไปยัง สอท. 
และ สกญ. อกี 15 แห่งท่ัวโลก เพ่ือขยายการให้
บรกิารงานด้านบตัรประจ�าตวัประชาชนไทยให้กับ
ชาวไทยทีอ่าศยัในต่างแดน

โครงการบตัรประจ�าตวัประชาชนในต่างประเทศ 
เป็นความร่วมมอืระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
กับกระทรวงมหาดไทยท่ีเล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการมีเอกสารแสดงตัวตนของบุคคล ซึ่งได้ 
ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2555 

ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมและหน้าที่ของ 
กรมการกงสลุได้ทางเวบ็ไซต์ www.consular.go.th 
หรอืดาวน์โหลด Application “Thai Consular” ผ่าน
โทรศพัท์มอืถือ Smart Phone หรอืจะสอบถามข้อมลู
ผ่าน Call Center ก็ได้ ทีโ่ทรศพัท์ +662-572-8442 
หรอืทางอเีมล์ที ่consular04@mfa.go.th

เธอเดินทางเข ้าประเทศเกาหลีใต ้ในฐานะ 
นักท่องเที่ยว โดยที่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าการจากบ้าน 
ไปท�างานไกลครั้งน้ี เธอจะถูกหลอกโดยนายหน้า 
ที่เปลี่ยนพฤติกรรมแบบหน้ามือเป็นหลังมือแทบจะ
ทันทีที่เครื่องบินลงจอดในประเทศปลายทาง 

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสญัญาจ้างงานทีไ่ม่มรีายละเอยีด 
เก่ียวกับประเภทงานและงานท่ีต้องท�าอย่างชัดเจน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีพั่กและอาหารท่ีระบวุ่าต้อง 
มีส่วนร่วมจ่าย เธอจึงโดนทั้งข่มขู่และบังคับให้ท�างาน 
ค้าประเวณีเพื่อชดใช้หนี้ ท้ายที่สุดหญิงสาวถูกจับกุม 
และไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้อีก 
แถมยังต้องเสยีค่าปรบัก่อนจะถูกส่งตวักลบัประเทศไทย

เตรียมความพร้อม
สานต่อการให้บริการ
ท�าบตัรประชาชนไทย
ในต่างประเทศ
“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” 

บอกเล่าเรื่องราว:
วีซ่าท่องเที่ยวแต่แอบท�างานได้จริงหรือ ?

เรื่องของหญิงสาวผู ้น้ีเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่า  
หากต้องการเดินทางไปท�างานในต่างประเทศ 
โดยถูกกฎหมาย จะต้องถือวีซ่าให้ถูกประเภท 
ตรวจสอบสัญญาจ้างงานให้ถีถ้่วน โดยเฉพาะเรือ่งของ 
ลักษณะงานท่ีจะท�าและสิทธิประโยชน์ของตนเอง  
เพ่ือป้องกันมใิห้ถูกหลอก วิธีการท่ีง่ายท่ีสุดคือ หาข้อมลู 
จากคนไทยท่ีท�างานอยู่ก่อนเก่ียวกับบรษิทัหรอืสถานที่ 
ทีจ่ะไปท�างานและนายจ้างเพ่ือให้ได้ข้อมลูเบือ้งต้นว่า  
ที่ผ่านมาบริษัทหรือนายจ้างปฏิบัติกับลูกจ้างอย่าง 
ไม่เป็นธรรมหรือไม่ (ข้อมูลน้ีหากนายจ้างน�าเอกสาร 
ไปย่ืนรบัรองทีส่ถานเอกอคัรราชทูต เจ้าหน้าทีก่งสลุจะ 
ตรวจสอบข้อมลูให้อกีทางหนึง่ด้วยก่อนรบัรองเอกสาร)

เมื่อโอกาสที่จะไปท�างานต่างประเทศมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านผ่านทางเฟซบุ๊ก หญิงสาว
คนหนึ่งซึ่งเคยได้ยินหลายคนเล่าให้ฟังถึงรายได้ที่จะได้รับเป็นกอบเป็นก�าจากการไปท�างาน
เมืองนอกเพียงระยะสั้น ใช้เวลาตัดสินใจไม่นานเลยที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้

และสามารถรับฟ ังรายการจากสถานีวิท ยุสราญรมย ์ ได ้

ทางคลื่น AM 1575 kHz และเว็บไซต์ Saranrom Radio  

ที่ http://saranrom.mfa.go.th/

@MFAThai (ภาษาไทย), 

@MFAupdate (ภาษาองักฤษ),  

@MFAThai_PR_EN (ข่าวสาร

นิเทศภาษาอังกฤษ)

สามารถติดตามข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศได้ทาง
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วันกาชาดโลกตรงกับ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 
ของทุกปี

ต้นก�าเนิดกาชาด คอื 
ชาวสวิตเซอร์แลนด์ 
โดย เครื่ อ งหมาย 
สี แดงบน พ้ืนขาว
เป็นสัญลักษณ์ของ 
ก า ช า ด ท่ี ท่ั ว โ ล ก
รู ้จักกันเป็นอย่างดี 
การใช้เครือ่งหมายน้ี
ถือเป็นการให้เกียรติ
กับสวิตเซอร์แลนด์   
  

ง า น ก า ช า ด ข อ ง
ไทยจัดข้ึนครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2466  
ณ ท้องสนามหลวง

รอบรู้
วันกาชาด
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หลังจากโครงการบัวแก้วสัญจร  
ครั้งท่ี 1/2559 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน-
เชียงใหม่ เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ท่ีผ่านมา 

นายชัยสิริ  อนะมาน ที่ปรึกษา 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้น�าคณะผู ้แทนจากกรมการกงสุล  
กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ ผู้สื่อข่าว 
จากหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐทีวี 
เยือนจังหวัดอ�านาจเจริญและจังหวัด
ยโสธร ระหว่างวันที ่20-24 มนีาคม 2559

กระทรวงการต่างประเทศน�าทีม
จัดโครงการบัวแก้วสัญจร คร้ังท่ี 
2/2559 ณ จังหวัดอ�านาจเจริญ
และยโสธร

นอกเหนือจากภารกิจหลักของ 
โครงการฯ อาทิ การบรรยายทีศ่าลากลาง 
จังหวัด การให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 
และการเยือนโรงเรยีนในเครอืข่ายยุวทตู 
ความดขีองท้ังสองจงัหวัด (โรงเรยีนบ้าน
กุดปลาดกุ จ.อ�านาจเจรญิ และโรงเรยีน
บ้านทุ่งแต้ จ. ยโสธร) แล้ว คณะบวัแก้ว

ผ่าตัดต้อกระจก
ให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล
หน่วยงานของไทยในกรุงกาฐมาณฑ ุ
จัดโครงการ “Brightness to the  
Nepalese’s Eyes” เพื่อช่วยผู้ยากไร้

เ มื่ อ วั น ที่  2 4  กุ ม ภ า พั น ธ ์  2 5 5 9  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ
ร่วมกับวัดไทยลมุพินแีละบรษิทั การบนิไทย 
จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานกรุงกาฐมาณฑุ 
ร่วมเปิดโครงการผ่าตัดตา “Brightness 
to the Nepalese’s Eyes” ที่เมืองลุมพินี  
เพ่ือช่วยเหลือผู ้ยากไร้ในเนปาลที่ประสบ
ปัญหาทางสายตา ซึ่งได้จัดติดต่อกันมา 
กว่า 5 ปีตั้งแต่ปี 2554 

สรปุยอดโครงการผ่าตดัตาครัง้นีส้ามารถ
ผ ่าตัดตาให ้แก ่ผู ้ยากไร ้ชาวเนปาลได ้
รวม 728 ราย ซึ่งถือเป็นจ�านวนมากท่ีสุด 
นับตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการมา

ในช่วงเดือนเมษายนของทุก ๆ ป ี
หน่วยงานราชการต่างร่วมใจกันจัด
กิจกรรมส�าหรับงานกาชาด ณ บริเวณ
สวนอมัพร และในปีนี ้งานกาชาดจัดข้ึน 
ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม–7 เมษายน 
2559 โดยกระทรวงการต่างประเทศ

เต็นท์กระทรวงการต่างประเทศ
ที่งานกาชาด 2559 สุดคึกคกั
ประชาชนร่วมท�าบญุและเลอืกซือ้
สนิค้า พร้อมทักทาย น้องนชุ Miss 
Tourism World

ได้ร่วมจัดกิจกรรมอย่างย่ิงใหญ่และ
สวยงาม มีประชาชนสนใจซื้อสินค้าดี
ราคาถูกจากต่างประเทศจ�านวนมาก 
พร้อมร่วมทักทาย น้องนุช นุชนรินทร์ 
ศิลปรักษ์ Miss Tourism World 2015 - 
2016 สาวงามของไทยคนแรกท่ีพิชิต
มงกุฎในเวทีอันทรงเกียรติ ซึ่งน้องนุช
ได้ร่วมชมและสนับสนุนสินค้าภายใน
เต็นท์กระทรวงฯ รวมท้ังทักทายและ
ถ่ายภาพร่วมกับทกุคนอย่างเป็นกันเอง

บวัแก้วสญัจร
ครั้งที่ 2/2559 อ�านาจเจริญ-ยโสธร

สญัจรยังได้เย่ียมชมและเรยีนรูว้ฒันธรรม
ในชุมชนท้องถ่ินตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีจังหวัดยโสธรด ้วย โดย 
นายบญุธรรม เลศิสุขีเกษม ผูว่้าราชการ
จงัหวดัยโสธร ได้จดัให้คณะดงูานศกึษา
แนวทางการพัฒนาของดีท้องถ่ินของ
เมอืงยโสธร เพ่ือช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
ของจงัหวัด
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เมื่ อ วันที่  4  มีนาคม 2559 กระทรวงการ 
ต่างประเทศคึกคักไปด้วยบรรยากาศของความ
สนุกสนานจากน้อง ๆ ยุวทูตความดีและคุณคร ู
จาก 19 โรงเรียน รวม 229 คน ที่มาร่วมงาน “ยุวทูต
ความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย-จีน” เนื่องในโอกาส
การเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทาง 
การทูตไทย-จีน ซึ่งกรมเอเชียตะวันออก กระทรวง 
การต่างประเทศ กับมูลนิธิยุวทูตความดี ได้ร่วมกัน 
จัดขึ้น โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเทศจีนและความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 

โครงการยุวทูตความดี
ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสมัพนัธ์ไทย-จีน
กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนน้องๆ จาก
โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีมาร่วม
เฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทย-จีน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ยังได้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าว 
สุนทรพจน์เปิดงานพร้อมท้ังให้โอวาทแก่น้อง ๆ 
นกัเรยีนให้ต้ังมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม ใฝ่รูส้นใจศึกษา 
เก่ียวกับต่างประเทศให้สมกับปณิธานของโครงการ
ยุวทูตความดีที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโต
อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนว
พระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในงานนี้ยังมีประกาศผลการประกวด “การน�า
เสนอเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของยุวทูต 
ความดีไทย” รวมท้ังการแข่งขันตอบค�าถามความรู ้
รอบตัวและคิดค�าขวัญเ ก่ียวกับความสัมพันธ ์ 
ไทย-จีนด้วย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย
บุคลากรในกระทรวงฯ ร่วมกันท�าบุญเนื่องในโอกาส
วันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ (14 เมษายน 
2559) และรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่ฉลองเทศกาลสงกรานต์ 

สืบสานประเพณสีงกรานต์
ชาวบัวแก้วชื่นม่ืน ร่วมกันท�าบุญวันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ และรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่
ฉลองเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี ้สถานเอกอคัรราชทูต/ สถานกงสลุใหญ่
ของไทยหลายแห่งได้ร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนไทย
สืบสานประเพณีสงกรานต์กันอย่างชื่นมื่น ท�าให้เห็น
ว่า...คนไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมความเป็นไทย
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สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนเป็นเวลา 1 ปี 
ต่อจากมาเลเซีย นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2559 เป็นต้นมา โดยใช้ค�าขวัญว่า “Turning 
Vision into Reality for a Dynamic ASEAN 
Community” หรือ “เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่ 
ค ว า ม จ ริ ง เ พ่ื อ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ที่
มีพลวัต” สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้า
อย่างก้าวกระโดดของอาเซียน รวมไปถึง 
การน�าวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 และแผน
แม่บทของทั้ง 3 เสาความร่วมมือ ได้แก่ 
ประชาคมการ เมื องและความมั่ นคง 
ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม มาใช้เป็นกลไกในการผลักดัน 
และพัฒนาประชาคมอาเซียนให ้ เป ็น
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ต้ังอยู ่บนพ้ืนฐานของกฎกติกา มองไป
ข้างหน้าและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนประชาคมและได ้รับ 
ผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมโดยไม่มีใคร
ถูกท้ิงไว้ข้างหลัง ส�าหรับประเด็นส�าคัญที ่
สปป. ลาวจะผลักดัน เช่น การลดช่องว่าง
ด้านการพัฒนา การอ�านวยความสะดวก
ด้านการค้า และการจ้างงานและสร้างงาน 
เป็นต้น

นอกจากโครงการน้ีจะสร้างโอกาสให้นักเรียนไทย 
ได้ร ่วมท�ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนแล้ว  
ยังได้แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บเพ่ือนนกัเรยีนทีก่รงุพนมเปญ 
จงัหวัดกมัปงธม และจงัหวัดเสยีมเรยีบ โดยเฉพาะกิจกรรม 
ค่ายอาสาพัฒนาท่ีสถาบันเทคโนโลยีกัมปงเฌอเตียล 
ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานเป็นของขวญัแก่ประชาชน
ชาวกัมพูชา เพ่ือตอบแทนน�้าใจไมตรีและแสดงถึง 
ความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกัน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ 
สมาคมมติรภาพไทย-กัมพูชา โดยความร่วมมอืกับ 
สมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทย ได้จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลระหว่างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  
กับออลสตาร์กัมพูชา ที่สนามโอลิมปิค สเตเดียม 
เพ่ือเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 65 ป ี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
กับกัมพูชา โดยมนีายฮอร์ นัม ฮง รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สปป. ลาว  
ในฐานะประธานอาเซียน
ประจ�าปี 2559

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มุ่งน�าอาเซียนภายใต้ค�าขวัญ “เปลี่ยน
วิสัยทัศน์ไปสู่ความจริงเพื่อประชาคม
อาเซียนที่มีพลวัต”

โครงการจิตอาสา
ไทย-กมัพูชา
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโรงเรียน 
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยฯ ด�าเนินโครงการ
เพื่อนบ้านอาเซียน : ค่ายอาสาพัฒนา The  
Regional ASEAN Service to Learn Camp 2016 
ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการจิตอาสาไทย-กัมพูชา 

การแข่งขันฟุตบอลกระชบัมิตร

ไทย–กมัพูชา
สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดการ
แข่งขันฟุตบอลระหว่างสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับออลสตาร์กัมพูชา

แห่งกัมพูชา และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  
รองนายกรฐัมนตร ีและนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน ท้ังน้ี รายได้
ทั้งหมดจากการแข่งขันนี้จะน�าไปมอบให้กับโรง
พยาบาลเด็ก Kantha Bopha Children’s Hospital 
เพื่อใช้ซื้อยาและอุปกรณ์การแพทย์รักษาเด็ก

การแข่งขนันัดน้ีได้รบัการตอบรบัอย่างล้นหลาม 
มีผู ้เข้าชมกว่า 50,000 คน โดยผลการแข่งขัน  
เสมอ 2:2 ก่อนที่ทีม 
ออลสตาร์กัมพูชา 
จะชนะดวลลูกโทษ 
ไปอย่างเร้าใจด้วย
สกอร์ 6:5
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หลังการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผ่านมา 3-4 เดือน  
หลายคนอาจยังมีข้อกังขาและข้อกังวลต่าง ๆ นานา 
บางคนท่ีช่างสังเกตอาจเร่ิมมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
บางอย่าง จริง ๆ แล้ว ถ้าเรารู้และเข้าใจเร่ืองราว 
อย่างถูกต้องและลึกซึ้งเพียงพอแล้ว เราสามารถพลิก
ความกลัวเหล่านั้นให้เป็นโอกาสได้

“คนไทยร้อยละ 61.2 คิดว่า คนไทยมีความพร้อม
ในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือสือ่สาร” คอื หนึง่ในหลาย ๆ   
ประเด็นที่สนทนากันอย่างออกรสในงานเสวนาหัวข้อ 
“คนไทยกับประชาคมอาเซียน: ความเชื่อมั่นใน 
ก้าวต่อไป” ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559  
ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ จัดข้ึนโดย

งานเสวนา

คนไทยกบัประชาคมอาเซียน: ความเชื่อมั่นในก้าวต่อไป

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 
โดยมีนายวิทวัส ศรี วิหค รองปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ในงานเสวนาฯ ครัง้น้ี กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้รบัเกียรตจิากวิทยากรผูท้รงคณุวุฒ ิ3 ท่าน ได้แก่ 
ดร. เจษฎา ศาลาทอง ผู้ด�าเนินรายการ Good 
Morning ASEAN ทางคลืน่ FM 100.5  ผศ. พจิติรา 
สึคาโมโต้ กรรมการสภาวิชาชีพ ข่าววิทยุและ 
โทรทัศน์ไทย และอาจารย์สืบศักดิ์ สืบภักดี  
หัวหน้าโครงการส�ารวจฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ที่ชักชวนให้ทุกท่านร่วมขบคิด แบ่งปันข้อมูล และ
แลกเปล่ียนความเห็นต่อผลการส�ารวจฯ แนวทาง 
การด�าเนินงานขัน้ต่อไป รวมถึงวธีิการใช้ประโยชน์
จากช่องทางสื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะในมิต ิ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานเสวนาฯ กว่า 150 คน

คนไทยรูส้กึพร้อมกับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนจรงิหรือไม่ 
แล้วทกุภาคส่วนมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร

ตัง้แต่ปี 2556-2558 กรมสารนเิทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจ
ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ
คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง และผลการส�ารวจ
ในแต่ละปีนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ 

   การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อ
ปลายปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับการที่
อยู่ๆ ไฟในห้องก็สว่างพรึ่บ

“ “

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัด กต. 
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นายชัยสิริ อนะมาน และนางพรพิมล กาญจนลักษณ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต ่างประเทศ 
เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ 
ศรีลังกา ซึ่งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา
มายังประเทศไทย และพระภิกษุจากวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร กรุงเทพฯ รวม 9 รูป ณ ห้องสันทนาการ กระทรวง
การต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 รัฐบาล 

นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัด
กระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะ 
ทู ต า นุ ทู ต ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ จ� า
ประเทศไทยและคู่สมรส จ�านวน 
50 คน จาก 33 ประเทศ เดินทาง
ไปเยือนจังหวัดล�าพูนและจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเย่ียมชมโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน�้าแม่อาวอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ ้ าอ ยู ่ หั ว  ซึ่ ง เป ็น
ห น่ึ ง ใ น โ ค ร ง ก า ร ที่ ด� า เ นิ น ก า ร
ตามแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล ้อมท่ีหลากหลาย 
โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง 
เ ก้ื อ กู ล กั น  ท� า ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น มี 
ทีอ่ยู่อาศยั แหล่งน�า้และพ้ืนทีท่�ากิน 
รวมท้ังเย่ียมชมศนูย์วิจยัเกษตรหลวง 
เชียงใหม ่  แปลงทดลองขุนวาง 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก ่อตั้ง 
ข้ึนจากพระราชด�าริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถาน
ที่ทดลองและขยายพันธุ์พืชส�าหรับ 
เกษตรกรบนพื้นที่สูง 

ทัง้นี ้ องค์ความรูเ้หล่านีเ้ชือ่มโยง 
กับการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใช้ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ั่งยนื ซึง่สอดคล้องกับ 
วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030  
ของสหประชาชาติ รวมทั้งส่งเสริม 
บทบาทการด�ารงต�าแหน่งประธาน 
กลุม่ 77 ของไทยด้วย

พิธีถวายภตัตาหารเพล
พระภิกษุศรีลงักา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุศรีลังกา

ศรีลงักาได้จดัพิธมีอบพระบรมสารรีิกธาตใุห้ไทยในชว่งที ่
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าเย่ียม
คารวะนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา
ในระหว่างการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ และไทย
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา 
มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

คณะทูตร่วม
ทศันศึกษาโครงการ
พระราชด�าริ

การค้ามนุษย์มีหลายรูปแบบ  
ยกตวัอย่างเช่น การถูกบงัคบัให้ท�างาน 
ในโรงงานนรกเยี่ยงทาส กรณีเด็กถูก
บังคับให้ขอทาน และถูกริดรอนสิทธิ
ความเป็นมนุษย์ การตกเป็นเหย่ือ 
การค้ามนษุย์ไม่ได้มเีฉพาะกลุม่ผูห้ญิง 
และเด็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ชาย
ก็อาจถูกบังคับให้ขายแรงงานด้วย

เม่ือเพือ่นชวนไปท�างานยังต่าง
ประเทศ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ใช่หรือไม่ ?

การค้ามนุษย์ หมายถึง การบังคับให้ค้าบริการทางเพศ
อย่างเดียวใช่หรือไม่ ?

เหยื่อการค้ามนุษย์:
เมื่อเพื่อนชวนไปท�างานเมืองนอก

ปัจจบุนั สาเหตุหน่ึงของการตกเป็น 
เหย่ือการค้ามนุษย์มาจากการหลงกล
ลวงของนายหน้าทีห่ลอกใช้ความไว้เน้ือ 
เชื่ อ ใจ เ พ่ือ เสนองานที่ มี ร ายได ้ดี 
เกินความเป็นจริง ซึ่งอาจช่วยเหลือ 
โดยการให้ยืมเงินเพ่ือเดินทางไปก่อน 
แต่เมื่อไปถึงกลับกลายเป็นคนมีหน้ีสิน
ล้นพ้นตัวและต้องท�างานชดใช้หน้ี  
ซึ่งมักเป็นงานท่ีไม่ตรงกับท่ีเคยตกลง
กันไว้ก ่อนหน้าที่จะไปเนื่องจากถูก 
นายหน้าข่มขู่จะท�าร้ายและกักขัง 

หากรู้ตัวว่าตกเป็นเหย่ือ ต้อง
ท�าอย่างไรด ี?

สามารถขอความช่วยเหลอืจาก
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ไทยประจ�าประเทศนั้นในฐานะท่ี 
เป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลอื 
หรือให ้ญาติในประเทศไทยยื่น
ค�าขอร้องทุกข์ท่ีกองคุ้มครองและ 
ดู แ ล ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ค น ไ ท ย ใ น 
ต่างประเทศ กรมการกงสลุกระทรวง
การต่างประเทศได้อีกทางหนึง่ด้วย
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แม้เราจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ประเทศไทย
ก็ให้ความส�าคัญและมีบทบาทร่วมกับนานา
ประเทศในการรักษาความมั่นคงทางทะเล โดย
นอกจากความร่วมมอืกับกองก�าลงัผสมนานาชาติ
ในการปราบปรามโจรสลัดในพ้ืนที่เสี่ยงภัยนอก
ชายฝั่งโซมาเลียและการประสานการลาดตระเวน
ระหว่างไทย สงิคโปร์ มาเลเซยี และอนิโดนีเซยีแล้ว 
ไทยยังมีบทบาทในการเป็นรัฐภาคีความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมอืระดบัภูมภิาคเพ่ือการต่อต้านการ 
กระท�าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้
อาวุธในเอเชยี (ReCAAP: Regional Cooperation 

บทบาทของไทย
ด้านความมั่นคง
ทางทะเล
ไทยร่วมกับนานาประเทศปรับใช้มาตรการ
ต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทางทะเล

Agreement on Combating Piracy and Armed 
Robbery against  Ships in Asia) โดยผู้แทนไทย 
(นายพรชัย ด ่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ  
กรงุพรทิอเรยี) ได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของ ReCAAP (ReCAAP 
ISC) เป็นวาระที่ 3 (ปี 2558-2561) และกองทัพ
เรือได้จัดนายทหารไปปฏิบัติหน้าที่ ReCAAP ISC 
เป็นประจ�าทกุปี  ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ReCAAP 
ISC ในปีนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปสิงคโปร์
เมือ่วนัที1่7-18 มนีาคม 2559 เพ่ือเป็นประธานร่วม
ในการประชุมระดับสูงเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้ง ReCAAP ISC ร่วมกับ
นายเคา บุน วัน (Mr. Khaw Boon Wan) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ และได้กล่าว
สุนทรพจน์ในการสัมมนา Emerging Maritime 
Security Challenges in Asia and Region’s 
Response เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ด้วย

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ ได้ท�าหน้าท่ีเป็นด่านหน้า
ของกระทรวงการต่างประเทศในการ
สนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนา
บุคลากรและองค์ความรู้ด้านการทูต 
การต่างประเทศ ให้แก่ข ้าราชการ 
พนกังานรฐัวสิาหกิจ นกัเรยีน นกัศกึษา 
และสาธารณชนท่ัวไป และยังเป็น 
ศนูย์การทดสอบวัดระดบัความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของภาคราชการและ
รฐัวิสาหกจิ เพ่ือสมคัรรบัทนุรฐับาลไทย
และทุนรัฐบาลต่างประเทศไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยใน 
ต ่างประเทศ รวมท้ังเข ้าศึกษาใน
หลักสูตรนานาชาติหรือโครงการ
พิเศษ  เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) 
ของส� านักงาน  ก .พ .  หรื อสมัคร 
คดัเลอืกไปปฏิบตังิานประจ�าส�านกังาน
ในต ่างประเทศ โดยในแต ่ละป ีม ี
ผู้สมัครทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่า 
5,000 คน

นับตั้งแต ่ เดือนมกราคม 2559  
สถาบันการต ่างประเทศฯ ได ้ก ้าว
ไปอีกขั้นของการเป ็นศูนย ์ทดสอบ 
ภาษาอั งกฤษ  โดยได ้ เ ริ่ ม ใช ้ ชุ ด

DIFA TES
มิติใหม่แห่งการสอบภาษาองักฤษ 
เพื่อสมคัรรบัทุนรฐับาล

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเริ่มใช้ชุดข้อสอบ 
ภาษาอังกฤษ DIFA TES ตามมาตรฐานข้อสอบระดับสากล

ข้อสอบภาษาอังกฤษ “Devawongse  
Varopakarn Institute of Foreign 
Affairs Test of English Ski l ls  
(DIFA TES)” ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ 
คือ  การอ ่ าน การฟ ั ง  การ เขียน  
และการพูด โดยพัฒนาขึ้นภายใต ้
ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ 
ชาวอั งกฤษ ท่ีมีผลงานระดับ โลก  
ในทุกกระบวนการของการพัฒนา
ข ้อสอบตามมาตรฐานข ้อสอบใน 
ระดับสากล 

ข ้อสอบ DIFA TES ใช ้ เกณฑ ์
วัดระดับความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป คือ Common European 
Framework of  Reference for  
Languages (CEFR) ท่ีท่ัวโลกยอมรับ
และ นิยมใช ้ กันอย ่ า งแพร ่หลาย  
ในปัจจุบัน DIFA TES จึงเป็นข้อสอบ
ที่มีมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่ากับ
ข้อสอบภาษาองักฤษอืน่ ๆ  เช่น TOEFL, 
IELTS โดยจ�าแนกผลการทดสอบ 
ออกเป ็น 5 ระดับ คือ B1, B1+, 
B2, B2+ และ C1 ผู้สนใจสามารถ 
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์  
http://difa-tes.mfa.go.th

ในแต่ละปี มีผู้สมัคร
ทดสอบภาษา
อังกฤษมากกว่า 
5,000 คน
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เมือ่วันที ่ 1 มนีาคม 2559 นายวีระศกัดิ ์ ฟูตระกูล ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�า 
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค�่าเพื่อเป็นเกียรติ 
แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูจากกลุม่ประเทศในภูมภิาคลาตนิ อเมรกิา และแครบิเบยีน 
ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก  และภมูภิาคแอฟรกิา จ�านวน 28 คน จาก 21 ประเทศ 
ซึง่มาศกึษาดงูานภายใต้โครงการบวัแก้วสมัพันธ์ ประจ�าปี 2559 ซึง่จดัขึน้โดย 
กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ ระหว่างวันที ่ 28 มนีาคม-1 เมษายน 2559  
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และการด�าเนินงานของไทยในการใช้หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและการปรบัใช้ ผ่านการศกึษาดงูานในเรือ่งท่ีเป็นแนวปฏิบติั 
ท่ีดีของไทย

ผู ้แทนแต่ละประเทศให ้ความสนใจเป ็นอย ่างมาก และเห็นว ่า 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ ย่ังยืนได้ และน�าไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละประเทศได้ ท้ังน้ี  
บางประเทศได้แสดงความประสงค์ท่ีจะส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม/ดูงาน 
ในด้านที่สนใจ เช่น การเพาะเห็ด การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน  
การจัดการทรัพยากรน�้า เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น

รองศาสตราจารย ์นราพร จันทร ์ โอชา  
ภริยานายกรัฐมนตรี น�าคณะคู่สมรสรัฐมนตรี 
และคณะคู ่ สมรสทูตานุทู ตต ่ า งประ เทศ 
ประจ�าประเทศไทย เดินทางไปศึกษาดูงาน
หมู่บ้านและโรงเรียนตัวอย่างตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2559 
ณ จังหวัดนครปฐม

โครงการบวัแก้วสมัพนัธ์
ส�าหรบัผู้บริหารระดบัสูงจาก 3 ภูมิภาค

กระทรวงการต่างประเทศน�าผู้บรหิารระดบัสงูจาก 3 ภูมภิาค เข้าร่วม
โครงการบวัแก้วสมัพนัธ์เพือ่เผยแพร่องค์ความรูแ้ละการด�าเนินงาน
ของไทยในการใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

การศึกษาดูงานหมู่บ้านและโรงเรียนตวัอย่าง
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรส
รัฐมนตรี และคณะคู ่สมรสทูตานุทูต 
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย ศึกษา
ดูงานหมู ่บ ้านและโรงเรียนตัวอย ่าง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
จังหวัดนครปฐม

โดยได ้ เข ้าเยี่ยมชมศูนย ์การเรียนรู ้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านหัวอ่าว ต�าบลบางช้าง 
อ� า เภอ สา มพรา น  จั งห วั ดน ครปฐม  ซึ่ ง เป ็ น
หมู ่บ ้านต้นแบบท่ีน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้
จนประสบความส�าเร็จ นอกจากนี้ ยังได้เย่ียมเยือน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ต�าบลวังตะกู อ�าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
จากมูลนิ ธิยุวสถิรคุณและกระทรวงศึกษาธิการ  
ให ้ เป ็นโรงเรียนศูนย ์ เรียนรู ้ด ้านการบูรณาการ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสูตรการเรียน 
การสอน และเข ้าเ ย่ียมชมกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
สนามจันทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผักและผลไม้อบกรอบ
เพื่อสุขภาพ
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นักการทูตท่ีท่านเห็นในละครโทรทัศน์ อาจไม่ได้ 
สะท้อนภาพของนักการทูตท่ีแท้จริงเท่าไหร่นัก 
จดหมายข่าวสราญรมย์ฯ ฉบับนี้ จึงขอแนะน�า 
ให้รู้จักกับนักการทูตหนุ่มตัวจริงจากรั้วบัวแก้ว

หนุ ่ มลูกครึ่ ง ไทย-ฝรั่ ง เศสคนนี้ มี ชื่ อว ่ า  
นายวิรัช ศรีพงษ์  เป ็นข้าราชการแรกเข้า 
รุ่นใหม่ล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศ   
ปัจจุบันประจ�าอยู่กรมองค์การระหว่างประเทศ  
โดยมีภาร กิจห ลัก คือการ เข ้ า ร ่ วมประชุม 
ร่างพรบ. คุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การ 
ระหว่างประเทศ (Geneva of Asia) ที่ส่งเสริมให้ 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่าง 
ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก และการจดทะเบียน 
องค์การเอกชนระหว่างประเทศในประเทศไทย 

มาฟังกันว่านักการทูตหนุ่มคนน้ี คิดอย่างไร 
กับการเป็น “นักการทูต”

“ผมว่าชีวิตนักการทูตคงไม่เหมือนในละครทีว ี
ท่ีหลายคนเคยดูหรอกครับ นักการทูตไม่ได้มีชีวิต

ถอดสูทนกัการทูต
ท�าความรู้จักกับชีวิตนักการทูตรุ่นใหม ่
ในโลกความเป็นจริงที่ไม่อิงนิยาย

ใคร ๆ ก็อ่าน 
จดหมายข่าวสราญรมย์
“การต่างประเทศของประชาชน”

จดหมายข่าวสราญรมย์ฯ เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ ์
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับท่ีดี  
หลายท่านได้โพสต์ภาพสวย ๆ หล่อ ๆ คู่กับจดหมายข่าวฯ 
มาให้เราชมกัน จงึอดไม่ได้ท่ีจะน�าภาพสวย ๆ  เหล่าน้ีมาฝาก 
ขอขอบคุณเป็นพิเศษส�าหรับน้อง ๆ จากทีมเชียร์ลีดดิ้ง 
มหาวิทยาลยัรงัสติ ท่ีได้ร่วมกันถ่ายภาพเก๋ ๆ  เท่ไม่เหมอืนใคร 
ส่งมาให้ทีมงานได้ชื่นชม ใครเป็นใคร...ดูกันเอาเองเลย

ร่วมสนุกกบัจดหมายข่าวฯ
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุก ๆ กับเรา เพียงโพสต์

ภาพสวย ๆ หล่อๆ ของคุณกับจดหมายข่าวฯ ในหน้า 
facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือ Saranrom 
Radio โดยภาพทีม่ยีอดกดไลค์สงูสดุ 3 อนัดบัแรก จะได้รบั 
ของท่ีระลึกสุดพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่
วันนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ 
สามารถติดตามอ่านได้ท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ร้านกาแฟ 
Amazon ในกรุงเทพฯ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั กรมการกงสลุ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ

ที่อยากมาท�างานกระทรวง 
การต่างประเทศก็เพราะ 
เป็นความใฝ่ฝันครับว่า  
การเป็นข้าราชการ  
แม้เงินเดือนไม่มากนัก 

แต่ก็มีเกียรติ

หรหูราฟู่ฟ่าอะไรเลย  บางคนก็ยังนัง่รถเมล์ รถไฟฟ้า  
ร ถ แ ท็ ก ซี่ ม า ท� า ง า น  ก า ร เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร  
แม้เงินเดือนไม่มากนักแต่ก็มีเกียรติ และ
กระทรวงการต่างประเทศมีระบบการท�างาน 
ท่ีท�าให้ข้าราชการต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปปฏิบัต ิ
หน้าท่ีท่ีหลากหลาย จึงเป็นการเพิ่มโอกาส 

ในการเรียนรู้และเกบ็เก่ียวประสบการณ์ ผมว่า 

อาชีพน้ีเหมาะกับคนทีพ่ร้อมจะเปล่ียนแปลง 
ชีวิตนักการทูตส�าหรับผมยังเป็นหนทาง 

อีกยาวไกลทีต้่องศกึษาและเรียนรู้ไปตลอดทาง”

“

“
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