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การต่างประเทศของประชาชน
จดหมายข่าวสราญรมย์

กระทรวงการต่างประเทศเดินหน้าจัดเวที MFA CEO  
Forum ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  เพ่ือให้คณะทูตานุทูตในไทยได ้
รบัฟังวิสัยทัศน์จากภาคเอกชนชัน้น�าของไทย เก่ียวกับศกัยภาพ 
ทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี  
30  พฤษภาคม 2559 และได้รบัเกียรตจิากคณุชฎาทพิ จูตระกูล  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั สยามพิวรรธน์  
จ�ากัด ในฐานะ CEO ปาฐกรับเชิญ 

และผู้บริหารหญิงชั้นน�าของประเทศ  
โดยน�าเสนอศกัยภาพธุรกิจค้าปลกี 

ที่ ส ่ ง เสริม เศรษฐกิจและ 
การท ่อง เ ท่ียวของ 

ป ร ะ เ ท ศ อ ย ่ า ง ม ี
นัยส�าคัญ ซึ่งได ้รับ 

ก า ร ต อ บ รั บ อ ย ่ า ง ดี จ า ก 
คณะทูตจาก 28 ประเทศ

MFA CEO Forum 
ตอกย�ำ้ศกัยภำพด้ำนเศรษฐกิจของไทย

กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุด 
อาเซียนเป็นของขวัญปีใหม่ 2559  
ให้กับประชาชน

ของขวญัปีใหม่ 2559 
จำกกระทรวงกำรตำ่งประเทศ 

เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 ท่ีผ่านมา  
นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน  
ได ้เป ็นประธานในพิธีส ่งมอบห้องสมุด 
อา เซียนให ้แก ่ โ รง เ รี ยนจักราชวิทยา  
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และสถานที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับอาเซียน 

ปลดักระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
มอบรำงวลัท่ี 1 สลำกบวัแก้วน�ำโชค

เมือ่วันท่ี  3 พฤษภาคม 
2 5 5 9  น า ย อ ภิ ช า ติ  
ชินวรรโณ ปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ ได้มอบรางวัลที่ 1 สลาก 
บ�ารุงกาชาดไทย บัวแก้วน�าโชค ของกระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นทองค�าแท่ง น�้าหนัก 50 บาท 
ให้แก่นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ณ ห้องรับรอง 
กระทรวงการต่างประเทศ

ส�าหรับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ในโอกาส 
เดยีวกัน สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ได้น�าข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ 
ไปจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ 
การเปิดประชาคมอาเซียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
จกัราชวทิยาด้วย

การจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนและกิจกรรม 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนข้างต้น 
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการของขวัญปีใหม่ 2559  
ส�าหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ

เหนือสิ่งอื่นใด อย่ำแสดงอำกำร
กระตือรือร้นจนเกินไปต่อเรื่องใดๆ“ “

"Above all else, 
not too much zeal."

นำยวรีะศกัด์ิ ฟูตระกูล
ผูช่้วยรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

โอวาทท่ี Talleyrand รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศฝรั่งเศส สมัยจักรพรรดินโปเลียน 
ได้ให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศฝรัง่เศส

CEO Quote
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สามารถรบัฟังรายการจากสถานวิีทยุสราญรมย์ได้ทางคลืน่ AM 1575 kHz และเว็บไซต์ Saranrom 

Radio ที ่http://saranrom.mfa.go.th  และตดิตามอ่านจดหมายข่าวสราญรมย์ได้จากท่ีต่างๆ อาทิ 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน สนามบินสุวรรณภูมิ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และส�านักงานหนังสือเดินทาง 

ทั่วประเทศ เป็นต้น หรืออ่านในรูปแบบ e-book ได้ที่ www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book

การเยือนครั้งนี้มีส่วนส�าคัญในการ 
รักษาพลวัตของความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับ 
รัสเซีย และเป็นการวางรากฐานของ 
การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ไปสู่อนาคต โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม 
ความตกลงรวม 15 ฉบับ หลังจากน้ัน 
นายกรฐัมนตรแีละผูน้�าประเทศสมาชกิ 
อาเซียนอื่น ๆ ได้เข้าร่วมการประชุม 
สุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ  
ทีเ่มอืงโซช ิตามค�าเชญิของนายวลาดมิร์ี 
ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ในโอกาส 
ครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน- 
รัสเซีย การประชุมจัดขึ้นเพ่ือหารือ 
แนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ ์
ระหว่างอาเซยีนกับรสัเซยี ผ่านความร่วมมอื 

นำยกรฐัมนตรีเยือนรสัเซีย : 
สู่ศกัรำชใหม่ของควำมร่วมมือไทย-รสัเซีย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เดนิทางเยือนสหพนัธรฐัรสัเซยีอย่างเป็นทางการ  
และร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย  
สมยัพเิศษ ระหว่างวนัท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2559

สำมำรถติดตำมข่ำวสำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศได้ทำง
 www.mfa.go.th 

 mfa thailand 

 กระทรวงการต่างประเทศ 

@MFAThai (ภาษาไทย)

@MFAupdate (ภาษาอังกฤษ) 

@MFAThai_PR_EN (ภาษาอังกฤษ)

ด้านต่าง ๆ  บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ 
ร่วมของทุกฝ่าย ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอด 
อาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ได้รับรอง 
ปฏิญญาโซชิ ซึ่งเป็นเอกสารท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนและ 
รัสเซีย ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือระหว่างกัน และ 
ย�้ าหลักการพ้ืนฐานในการด�า เนิน 
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เพ่ือมุ่งสู ่
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กระชบัควำมสมัพนัธ ์
ไทย-เมียนมำ

เมือ่วันที ่9 พฤษภาคม 2559 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การต่างประเทศได้เข้าเย่ียมคารวะประธานาธิบดี 
เมียนมาท่ีท�าเนียบประธานาธิบดี โดยได้ถ่ายทอด 
สารของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดี พร้อมย�้า 
ค�าเชิญของนายกรัฐมนตรี ให้ประธานาธิบดีเมียนมา 
เยือนไทย และได้พบหารือกับนางออง ซาน ซู จ ี
ทีป่รึกษาแห่งรฐั ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ โดยหารอื 
เก่ียวกับการส่งเสรมิความร่วมมือทวิภาคไีทย-เมียนมา  
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเยาวชน 

ต ่ อมา  เมื่ อ วัน ท่ี  23 -25  มิ ถุนายน  2559  
นางออง ซาน ซ ูจ ี ท่ีปรกึษาแห่งรฐัเมยีนมา ได้เดินทาง 
มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก 

ของรฐับาล โดยนางออง ซาน ซ ูจ ี ได้เข้าเย่ียมคารวะ 
นายกรัฐมนตรี ณ ท�าเนียบรัฐบาล และได้ร่วมเป็น 
สักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง 3 ฉบับ ได้แก ่
ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศท้ังสอง 
บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านแรงงาน และ
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน นอกจากนี ้ ยังได้พบปะ
แรงงานชาวเมยีนมาท่ีตลาดทะเลไทย จ. สมทุรสาคร  
เย่ียมชมชมุชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว 

จ. นครปฐม และกล่าวปาฐกถา
ในหัวข้อ Myanmar, ASEAN and 
the World: the Way Forward  
ให้แก่คณะนิสิตนักศึกษาไทย และ
นักศึกษาทุนเมียนมารวม 300 คน 
ที่วิเทศสโมสร

นำยกรฐัมนตรีเยือนอินเดีย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

และภริยาได้เดนิทางเยือนสาธารณรฐัอนิเดยีอย่างเป็น 
ทางการ ตามค�าเชิญของนายนเรนทร โมที นายก 
รัฐมนตรีอินเดีย เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 

การเยือนคร้ังน้ีเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ ์
ระหว่างไทยกับอินเดีย โดยได้หารือกับนายกรัฐมนตร ี
อินเดีย และเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความ 
ตกลงระหว่างกัน นอกจากนี ้นายกรฐัมนตรียังได้กล่าว 
ปาฐกถาในงานเลี้ยง ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับสมาคมธุรกิจอินเดีย 3 สถาบัน  
และมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยในอินเดีย 

นายกรฐัมนตรไีด้เยือนเมอืงคยา รฐัพิหาร โดยเป็น 
ประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาใต้ต้น 
พระศรีมหาโพธ์ิ ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
เ พ่ือถวายเป ็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ
ครบ 70 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  
2559 และได้สรงน�้าต้นโพธ์ิที่สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงปลกูเมือ่ปี 2530 ด้วย
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บวัแก้วสญัจร 
ระนอง-ชุมพร และ สมัมนำ
นกัจดัรำยกำรวทิยุมุสลิม
ระดบัภูมิภำค

นายสุวัฒน ์  จิราพันธุ ์  รองปลัด 
กระทรวงการต่างประเทศ ได้น�าคณะ 
ผู้แทนจากกรมการกงสลุ กรมอาเซยีน  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ 
แ อ ฟ ริ ก า  ก ร ม ส า ร นิ เ ท ศ  
ผู้สือ่ข่าวจากหนังสอืพมิพ์มตชิน
และไทยรัฐทีวี เยือนจังหวัด
ระนองและชุมพร ระหว ่าง 
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 

อธิบดีกรมพิธีการทูตได้หารือกับ 
นายก�าธร ถาวรสถิต ผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดขอนแก่นในเรื่องบทบาทของ 
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือสนบัสนุน 
งานด้านการต่างประเทศของจังหวัด 
ขอนแก่น และได้บรรยายให้ความรู ้
เรื่องเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันทางทูต 
และกงสุล นอกจากน้ี อธิบดีกรมพิธี 
การทตูและคณะได้หารอืกับกงสลุใหญ่ 

กรมพิธีกำรทูตน�ำทีม “เอกสิทธิ์สญัจร” 
เยือนจงัหวดัขอนแก่น 
นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต น�าคณะผู้แทนกรมพิธีการทูต  
เยือนจงัหวดัขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี 25 - 27 เมษายน 2559 เพือ่เสรมิสร้าง 
ความสัมพันธ์การท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ 
คณะกงสุลต่างประเทศประจ�าประเทศไทย และหน่วยราชการไทย 
ในจังหวัดขอนแก่น

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักของ 
โครงการบวัแก้วสญัจร อาท ิการบรรยาย 
ที่ศาลากลางจังหวัด การให้สัมภาษณ์ 
สถานวิีทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย  
(สวท.) แล้ว ยังมกีารจดัโครงการสมัมนา 
นักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค  
ทีจ่งัหวัดระนองด้วย เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ 
ข้อมลูและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เก่ียวกับ 
ประเด็นด้านการต่างประเทศที่อยู่ใน 
ความสนใจของชาวไทยมสุลมิ โดยเฉพาะ 
เรื่องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์
และทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียน  
นักศึกษาชาวไทยมุสลิม 

โครงการท้ังสองได้ช่วยเชื่อมโยง 
และกระชับความสัมพันธ ์ระหว ่าง 
กระทรวงการต่างประเทศกับประชาชน  
และภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งสองจังหวัด 
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ค่ำยเยำวชนไทยเพื่อประชำคมอำเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นความส�าคัญของเยาวชนในการขับเคลื่อน 

ประเทศไทยและประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยที่เยาวชนจะเป็นผู ้ได้รับ 
ทั้งประโยชน์และผลกระทบจากประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด กรมอาเซียนจึงได ้
จัดค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน (Thai Youth Camp for the ASEAN  
Community) เมื่อวันท่ี 24 - 27 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ  
ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี มีเยาวชนที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย 
จากทุกภูมิภาคสมัครเข้าร่วมโครงการรวม 60 คน กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย 
การบรรยายและการเสวนา การเรียนรู ้ เชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ รวมถึงการน�าเสนอโครงการโดยเยาวชน ซึ่งเน้นการเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาศักยภาพให้ผู้น�าเยาวชน

3 ประเทศ ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู ่ใน  
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สปป. ลาว จีน 
และเวยีดนาม เพ่ือกระชบัความสมัพันธ์ 
อั น ดี และแลก เปลี่ ยนข ้ อคิ ด เห็ น 
ในประเด็นเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน 
ทางกงสุล รวมท้ังได้ไปเย่ียมสถาบัน 
ความร ่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
ลุ่มแม่น�้าโขง และหารือกับนายวัชรัศมิ์  
ลีละวัฒน์ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ ด้วย 
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดการประชุม  
“Seoul Town Meeting” ขึ้นเป็นครั้งแรกส�าหรับ 
คนไทยทีอ่าศยัอยู่ในเกาหลใีต้ เพือ่เป็นการรบัฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กำรประชุม 
“Seoul Town Meeting”

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เทศบาลกรุงโซลร่วมกับ 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุโซล จดัการประชมุ “Seoul Town 
Meet ing” ครั้ งแรกส�าหรับชาวไทยในเกาหลีใต ้ ข้ึน  
ณ ตึกโซลโกลบอลเซ็นเตอร์ (Seoul Global Center)  
เพ่ือรวบรวมปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ  
ต่อนโยบายของเทศบาลกรุงโซล ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิต 
ของชาวไทยในกรุงโซลและเกาหลีใต้ โดยได้รับเกียรติจาก 

หญิงไทยคนแรก
ที่พิชิตยอดเขำ 
เอเวอร์เรสต์

นายปาร์ค วอน-ซุน นายกเทศมนตรีกรุงโซล และนายศรัณย ์
เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมรับฟังและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ กับผู้แทนชาวไทยท่ีอาศัย 
อยู่ในกรงุโซล นอกจากนี ้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
โดยผู้แทนชุมชนไทย และการบรรยายสรุปข้อมูลพ้ืนฐาน 
เก่ียวกับคนไทยและความเป็นอยู่ของคนไทยท่ีอาศัยอยู่ 
ในเกาหลีใต้อีกด้วย

สังเกตได้ว่า  ในระยะหลงั  ต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืงเกาหลใีต้ 
ที่สนามบินอินชอนได้เพ่ิมความเข้มงวดในการคัดกรอง 
ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้อย่างชัดเจน โดยปัจจุบัน 
ผู้โดยสารต้องใช้เวลาในการเข้าคิวรอการตรวจคนเข้าเมือง 
เกือบ 1 ชม. และมีชาวไทยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
ถึงปีละกว่า 20,000 คน สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
การที่คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองจ�านวนมากได้สร้างกระแส 
ความไม่พอใจในหมู่คนไทย ถึงแม้เกาหลีใต้จะไม่เคยให้ 
ค�าอธิบายชดัเจนเก่ียวกับเกณฑ์การพิจารณาปฏิเสธการเข้าเมอืง 

ข้อควรรู้ก่อนไปเกำหลีใต้
เป็นที่ร�่าลือกันมานานในหมู่นักท่องเท่ียวถึงความโหดหินในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเกาหลีใต ้

ของต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ในวันนี้ เรามาดูข้อเท็จจริงจากอีกมุมหนึ่งกันบ้าง

เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559  
นายวตุต ิวตุตสินัต์ เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพ 
เล้ียงอาหารกลางวนัเพือ่เป็นเกียรติ 
แก ่ ทันตแพทย ์หญิ งนภัสพร  
ช�านาญสิทธ์ิ สตรีไทยคนแรกท่ี 
สามารถพชิติยอดเขาเอเวอร์เรสต์ 
ได้เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559  
ณ ท� า เ นียบเอกอัครราช ทูต  
โดยมีนายคมรฐั พชิติเดช นกัปีนเขา 
Ms. Siv Harstad สตรชีาวนอร์เวย์ 
คนแรกท่ีพชิติยอดเขาเอเวอร์เรสต์  
ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทย  
จ� า กัด  (มหาชน)  ส� า นั กงาน 
กาฐมาณฑุและเจ ้าหน้าท่ีจาก 
สถานเอกอคัรราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

 เอเวอร์เรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด

ในโลก โดยมคีวามสูงจากระดบัน�า้ทะเลอยู่

ที่ 29,035 ฟุต หรือ 8,848 เมตร

 ตั้งอยู ่บนแนวเทือกเขาหิมาลัย 

ระหว่างประเทศเนปาล และเขตปกครอง

ตนเองทิเบต ประเทศจีน

 มีอายุมากกว่า 60 ล้านปี

 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไป 

คือ เดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม

จากข้อมูลทางสถิติสามารถอนุมานได้ว่า เหตุผลหลักที ่
คนไทยถูกปฏิเสธการเข้าเมือง สืบเน่ืองจากการมีคนไทย 
พ�านักอยู ่ในเกาหลีใต ้อย ่างผิดกฎหมายจ�านวนมาก 
โดยจากสถิ ติของกองตรวจคนเข ้า เมือง เกาหลี ใต ้  
เมื่อ เดือนมีนาคม 2559  มีคนไทยอยู ่ ในเกาหลีใต ้  
90,235 คน ในจ�านวนน้ีเป็นคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายถึง  
52,435 คน หรือร้อยละ 58.1 ซึ่งหากปัญหานี้ไม่ได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข ก็อาจส่งผลกระทบ 
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมต่อไปได้
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กระทรวงการต่างประเทศได้น�า 
คณะผู ้ มี ส ่ วนได ้ส ่ วน เสียในภาค 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย 
ได้แก่ ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน กลุ ่ม Smart Farmer  
และ Young Smart Farmer เข้าร่วม 
โครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพ่ือ 
เ พ่ิมพูนศักยภาพในการแข ่งขันที ่
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 - 11 
มิถุนายน 2559 โดยได้ไปศึกษาดูงาน 
ที่สถาบันวิจัยด้านเกษตรและอาหาร  
ศูนย์วิจัย และบริษัทที่เก่ียวข้องในการ 
พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร  
รวมท้ังร่วมงานแสดงสินค้าด้านอาหาร 
ในงาน Taste of Amsterdam และ  
Free Food Expo อีกด้วย

จากการหารือ กับเจ ้ าหน ้า ที่ท ้อง ถ่ินของ 
สปป. ลาว พบว่า คนไทยมักถูกจับในข้อหา 
ลักลอบเข้าเมือง มียาเสพติดไว้ในครอบครอง  
ลักลอบสร้างครอบครัว อยู่เกินก�าหนดอนุญาต  
อาชญากรรม และก่ออุบัติเหตุ ลักลอบท�างาน 
และหลอกลวงคนลาวไปท�างาน โดยถูกจับกุม 
และกักตวัท่ีเรอืนจ�าในแขวงต่าง ๆ   ซึง่ในแต่ละแขวง  
จะมีบทลงโทษและอัตราค่าปรับไหมท่ีแตกต่างกัน  
จึงท�าให้ไม่สามารถก�าหนดบทลงโทษ และอัตรา 
ค่าปรับที่แน่นอนได้

เป็นท่ีสังเกตว่า ลักษณะการกระท�าความผิด 
ส่วนใหญ่เป็นการกระท�าที่ซ�้า ๆ กัน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะ 
เกิดจากความไม่เข้าใจในกฎระเบยีบทีเ่คร่งครดัและ 
ความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ดงันัน้ การป้องกันทีด่ทีีส่ดุคอื 
1. ศึกษาเก่ียวกับประเทศท่ีจะเดนิทางไปให้รอบคอบ 
โดยเฉพาะกฎหมาย และ 2. ไม่กระท�าความผิด

กระทรวงการต่างประเทศหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
ทุกท่านจะได้ “ท่องเท่ียวตามความฝัน...กลับมา 
พร้อมรอยยิ้ม”

จากการเดินทางไปเย่ียมนักโทษไทยและ 
ผู้ต้องหาชาวไทยท่ีถกูคุมขงัอยู่ในแขวงต่างๆ  
ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ท�าให ้สถานกงสุลใหญ่  
ณ แขวงสะหวนันะเขต สงัเกตเห็นว่าคนไทย 
ส่วนใหญ่ท่ีไปตกทุกข์ได้ยากในสปป.ลาวน้ัน 
น่าจะมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

คนไทยตกทุกข์ได้ยำกใน 
สปป. ลำว ด้วยควำม 
รูเ้ทำ่ไม่ถึงกำรณ์!

กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงมาดริด ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายสเปน  
ประกอบด้วย Center for the Development of  
Industrial Technology (CDTI) กระทรวงเศรษฐกิจ 
และการแข ่งขันสเปน Centre for  Energy,  
Environment and Technology (CIEMAT) และ 
สถานเอกอคัรราชทตูสเปนประจ�าประเทศไทย ภายใต้ 
หัวข้อ “โอกาสส�าหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีสเีขยีวทีขั่บเคลือ่นโดยอตุสาหกรรม”  

งำนประชุมเชิงปฏิบตัิกำร Thai-Spanish 
Joint Workshop สำนสมัพนัธ์ไทย–สเปน

กต. น�ำคณะร่วมโครงกำรกำรทูตเชิงเศรษฐกิจ 
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในหัวข้อ “โอกาสส�าหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว 
ที่ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น. 
ณ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยในโอกาสนี้  
นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ รองอธิบดีกรมยุโรป  
ได ้ร ่วมกล่าวเปิดงาน เพ่ือแสดงถึงบทบาทของ 
กระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตวิทยาศาสตร์  
ซึ่งมุ่งเพ่ิมพูนความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับสเปน

ในระหว่างการเยือนไทยครั้งน้ี ผู้เชี่ยวชาญสเปน  
จาก CIEMAT ยังได้มีโอกาสเข้าชมและร่วมเป็น 
วิทยากรในงานสัมมนา Renewable Energy Asia  
2016 จัดข้ึนท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2559

 อตัราค่าปรับไหมใน สปป. ลาว มีแนวโน้ม 

เพิ่มสูงข้ึน โดยหากเป็นการกระท�าผิดซ�้า 

จะถูกคุมขังและ/หรือปรับเป็นจ�านวนเงิน  

5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

WARNING!
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ระหว่างงานเทศกาลไทย ณ Odlins Plaza  
เมื่อเดือนเมษายน 2559 ด้วยความช่วยเหลือของ 
สถานทูตไทย และเทศบาลกรุงเวลลิงตัน  
นาย Jeremy Marr เจ้าของและผูจ้ดัการบรษิทั  
Tuk Tuk Cartel ซึ่งท�าธุรกิจบริการน�าเที่ยว 
กรุงเวลลิงตัน ได้น�ารถตุ๊ก-ตุ๊กมาให้บริการ 
แก ่นักท ่องเท่ียวท่ีเดินทางไปร ่วมงาน 
เทศกาลไทย ถือเป็นการเปิดตัวรถตุ๊ก-ตุ๊ก 
ท่ีผลิตในประ เทศไทย ช ่ วยส ่ ง เสริม 
การท่องเท่ียวประเทศไทย และให้โอกาส 
ชาวเวลลิงตันได้ทดลองใช้บริการ

นาย Jeremy Marr ได้น�าเงินรายได ้
จากการให้บริการมอบให้กับองค์กรการกุศล 
ของกรงุเวลลงิตนั เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ 
ของสถานทตูฯ ทีต้่องการให้งานเทศกาลไทย 
ส่งเสริมความใกล้ชิด และเน้นความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศไทย-นิวซีแลนด์ในระดับ 
ประชาชนต่อประชาชน

ในช่วงงานเทศกาลไทยท่ีนิวซีแลนด์ท่ีผ่านมา 
มีการเปิดตวัรถตุก๊ - ตุก๊ของไทยให้ชาวนิวซแีลนด์
ทดลองใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทยและกระชับสัมพันธ ์ระหว ่าง 
สองประเทศในระดับประชาชนต่อประชาชน

เปิดตัว 
รถตุ๊ก-ตุ๊กไทย 
ในนิวซีแลนด์

งำนเทศกำลอำหำรไทย
ในมำดำกสักำร์
สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว 
ได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Le Festival  
Culinaire thaï) โดยความร่วมมือกับโรงแรม Carlton 
ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในกรุงอันตานานาริโว  
สาธารณรฐัมาดากัสการ์ เม่ือวนัท่ี 20 - 21 พฤษภาคม 2559

งานเทศกาลอาหารไทยจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมอาหารไทย ตลอดจนผลิตภัณฑ ์
และวัตถุดิบประกอบอาหารจากประเทศไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก 
พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาดากัสการ์ท้ัง 4 ร้าน 
ในกรุงอันตานานาริโวให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบเช่นกัน

ในปีน้ี สถานกงสลุใหญ่ฯได้น�าไวน์ผลติภัณฑ์ OTOP ของไทยทีท่�าจากผลไม้ไทย  
ได้แก่ มังคุด สับปะรด ลิ้นจี่ มะพร้าว ฯลฯ มาเสิร์ฟในงาน  และภริยากงสุลใหญ่ฯ 
ได้ท�าอาหารไทยชาววังเสริมเพื่อแสดงเอกลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทย 
ได้แก่ หรุ่ม ข้าวตังหน้าตั้ง กระทงทอง สกุณาชมสวน ขนมหม้อแกง 

นอกจากน้ียังมีการแกะสลักผักและผลไม้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  
โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณเกือบ 500 คน

สถำนเอกอคัรรำชทูต 
ณ กรุงกำฐมำณฑ ุจดักิจกรรม
เน่ืองในวนัวสิำขบูชำ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 
สถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้จัดกิจกรรม 
เน่ืองในวันวิสาขบูชา ณ วัด Srikirti  
V ihara เมืองกีรติปู ร ์  ประเทศ 
เนปาล โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์  
เอกอัครราชทูตฯ เอกอัครราชทูต 
เมียนมาประจ�าประเทศเนปาล 
ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต 
ศรีลั งกาประจ�าประเทศเนปาล 
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ชุมชนชาวไทยที่พ�านักอาศัยอยู  ่
ณ กรุงกาฐมาณฑุ และชาวเนปาล 
เข ้าร ่ วมกิจกรรมสวดมนต ์และ 
เวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน
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ชมงำนเทศกำลไทยรอบโลก
ในทุก ๆ  ปี สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุใหญ่ 
ในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดงานเทศกาลไทย 
เพ่ือเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์ความเป ็นไทย 
ให้กับชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ ผ่านอาหาร  
สินค้า และการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย 
ซึ่งในแต่ละแห่งได้รับเสียงตอบรับท่ีดีมาก 
มาลองชมบรรยากาศงานเทศกาลไทย 
ประจ� าป ี  2559 ท่ี จัดขึ้นไปบ ้ างแล ้ว 
ไม่ว ่าจะเป็นท่ีญ่ีปุ ่น จีน สิงคโปร์  
โปแลนด์ และสาธารณรัฐเชค
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นางสาวกันติชา บุญวานิตย์ และนางสาวอุทัยพรรณ พรหมขัติแก้ว ได้รับคัดเลือก 
โดยกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ 
คณะผูแ้ทนไทยในการประชมุสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครัง้ท่ี 70 ณ ส�านักงานใหญ่ 
สหประชาชาต ินครนิวยอร์ก สหรฐัอเมรกิา ระหว่างวันท่ี 30 กันยายน - 22 ตุลาคม 2558

เยำวชนไทยร่วมประชุมสมชัชำ 
สหประชำชำติสมยัสำมญั ครั้งที่ 70

ในช่วงวันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ เมือง 
มาร์แซยย์ ประเทศฝรั่งเศส สมาพันธ์ครูภาษาไทย 
และวัฒนธรรมไทยในภาคพ้ืนยุโรปได้จัดการประชุม 
สามัญประจ�าปี 2559 และอบรมทางวิชาการส�าหรับ 
ครูอาสาสมัครคนไทยท่ีช่วยกันเผยแพร่ภาษาไทย 
และวัฒนธรรมไทยให ้ กับลูกหลานไทยท่ี เ กิด 
และเติบโตในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่ม ี
ความสนใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

ใ น โ อ ก า ส นี้  น า ย สี ห ศั ก ดิ์  พ ว ง เ ก ตุ แ ก ้ ว  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าร่วมงานเล้ียง 
อาหารค�่าในฐานะแขกเกียรติยศของสมาพันธ์ฯ 
และได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจจริงและความเสียสละ 
ของเหล่าครูภาษาไทยท่ีช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป 

กำรประชุมสมำพนัธ์
ครูภำษำไทยและ
วัฒนธรรมไทยในยุโรป
สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ในยุโรปจัดการประชุมสามัญประจ�าปี 2559  
และการอบรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง 
เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย

ในการประชุมครั้งน้ี ผู ้แทนเยาวชนท้ังสองได้ม ี
ส่วนร่วมในการยกร่างและกล่าวถ้อยแถลงของไทย 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนท่ามกลาง 
เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูและคณะผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิ 
สหประชาชาติ นอกจากนี้ ผู ้แทนเยาวชนทั้งสอง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะผู ้แทนเยาวชนจากอีก 
27 ประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การ 
สหประชาชาติ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครเยาวชน 
อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เพ่ือรับคัดเลือกเข้าร่วม 
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติทุกปี โดยท่านสามารถ 
ตดิตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ีเว็บไซต์ของกระทรวง 
การต่างประเทศ www.mfa.go.th
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มุมค�ำศพัท์-ค�ำย่อน่ำรู้

Sufficiency Economy Philosophy
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     หมายถึง แนวทางการด�าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัส
ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 
30 ปี และได้ทรงเน้นย�้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บน 
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  
โดยค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต การป้องกัน
ให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด�ารงอยู ่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน ์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ทุกก้าวเป็นการเรียนรู้  
อย่าเสียใจหากผิดพลาด
หรือไม่ได้ตามที่หวังไว้ 

“ “

ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 สถาบัน 
การต่างประเทศฯ ได้จัดการบรรยายเรื่องหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรที่ส�าคัญ คือ

1) หลักสูตร Knowledge of Diplomacy:  
Sustainable Development and Sufficiency  
Economy จัดช่วงระหว่างวันท่ี 22 พฤษภาคม - 
5 มิถุนายน 2559 เป ็นหลักสูตรท่ีเน ้นการสร ้าง 

องค์ความรู ้และความเข้าใจเก่ียวกับ 
บทบาทไทยด้านการทูตเพ่ือการพัฒนา  

แก่ผู ้ เข ้าร ่วมจาก 15 ประเทศ  

กำรให้ควำมรู้ในเรื่อง
ปรชัญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงแก่นกักำรทูตไทย 
และตำ่งประเทศ

ถอดสูทนกักำรทูต

A

BC

D

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ 
แก่ต่างประเทศ โดยการสอดแทรกหลกัปรัชญาฯ  
ดังกล่าวไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ท่ีจัดให ้
ข้าราชการกระทรวงฯ รวมท้ังบรรจุเป็นประเด็น 
หลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่นักการทูต 
ต่างชาติ

ในจดหมายข่าวฉบับน้ี เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักการทูตสาวรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งเข้ามาในรั้วบัวแก้ว 
เมื่อปลายปี 2558 เธอจะมาแบ่งปันเส้นทางการเป็นนักการทูตในแบบฉบับของ คุณชนิดาภา ยุกตะทัต 
นักการทูตปฏบิติัการ สงักัดกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฝ่าย APEC) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คุณชนิดาภา หรือ "น้องพริม" เป็นหญิงเก่งที่มุ่งมั่น 
จะเป ็นนักการทูตมาตั้ งแต ่ เด็ก เริ่มตั้ งแต ่ เรียน 
ศิลป์-ฝรั่งเศส ตอนมัธยมปลาย และปริญญาตรี  
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะที่เรียนอยู่นั้น ได้เป็น 
ตัวแทนของชมรม Model United Nations (MUN)  
เข้าร่วมการประชุมจ�าลองของสหประชาชาติท่ีให ้
เยาวชนแสดงบทบาทเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ 
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นระหว่างประเทศต่าง ๆ  
นอกจากนี้ น้องพริมยังจบปริญญาโทจาก London  
School of Economics and Political Science (LSE)  
สาขา International Political Economy อกีด้วย

สิ่งที่น้องพริมได้รับจากการเข้ามาเป็นนักการทูต  
คือ นอกจากมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ท�างานกับผูค้น 
หลายเช้ือชาติแล้ว ยังได้เปิดโลกกว้างไปท�างาน 
ในสถานท่ีท่ีไม่เคยไป ล่าสุด น้องพริมได้มีโอกาส 
ไปเข้าร่วมการประชุม APEC ท่ีประเทศเปรู และ 
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 แหล่งที่มา  :  หนังสือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
จัดท�าโดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ธันวาคม 2550)
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ยินดีต้อนรบัสู่รั้วบวัแก้ว 
Welcome to MFA
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อา ทิ  คณะอาจารย ์ และ นักศึ กษาหลั กสู ตร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้ได้รับรางวัล 
จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งท่ี 9  
และ คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 
เชิญชมภาพบรรยากาศกันได้เลย 
    ทั้งนี้ เชิญชมการสัมภาษณ์ผู้มาเยือนคณะต่างๆ   
ท่ีสถานีวิทยุสราญรมย์ได ้ทาง Youtube ช่อง  
Saranrom Radio
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รูปคู ่ ของคุณกับจดหมายข ่ าวสราญรมย ์ฯ  
ฉบับใดก็ได้ท่ี  กระทรวงการต่างประเทศ 
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ร่วมสนุกได้ โดยการส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตร 
มาหาเราได้ที่

จดหมำยขำ่วสรำญรมย์ “กำรตำ่งประเทศของประชำชน”  
กรมสำรนิเทศ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

443 ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กทม. 10400

ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น

จดหมายข่าว

ชมงานเทศกาลไทย
ชมภาพบรรยากาศงานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นใน

ประเทศต่างๆ

คนไทยตกทุกข์ได้ยากในลาว

ข้อควรรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าผิดกฎหมาย

ในสปป.ลาว

06

มุมค�าศัพท์-ค�าย่อ
สนุกกับการเรียนรู้ค�าศัพท์-ค�าย่อต่างๆ ใน

แวดวงการต่างประเทศ
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People’s Foreign  Affairs

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงต่างประเทศ

และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศต่างๆ  

ได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

โดยพร้อมเพรียงกัน

70 th
 ANNIVERSARY OF  
ACCESSION TO 
THE THRONE

มุมร่วมสนุก

 จะได้รบัของรำงวลัสุดพิเศษจำก
กระทรวงบวัแก้วทนัที

ผู้ร่วมสนุก
ท่ำนแรก 10 !
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การต่างประเทศของประชาชน
จดหมายข่าวสราญรมย์

ยื่นคำรอง
พรอมเอกสารประกอบ

เจาหนาที่รับคำรอง

เจาหนาที่สงคำรอง
ใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ

ในตางประเทศ เพ�่อดำเนินการตอไป

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
เบอรโทรศัพท 02-575-1047-51 เว็บไซต www.consular.go.th

Call Center 02-572-8442
ใหบร�การดานกงสุล
ชวยเหลือคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง

ผูยื่นคำรองในประเทศ
1. ชื่อ-นามสกุล ผูยื่นคำรอง

2. บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3. ทะเบียนบาน พรอมสำเนา 1 ชุด

4. ทะเบียนสมรส พรอมสำเนา 1 ชุด
(กรณีที่เปนสามี-ภรรยา)

5. สูติบัตรบุตร พรอมสำเนา 1 ชุด
(กรณีที่เปนสามี-ภรรยามิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย)

ผูตกทุกขในตางประเทศ
1. ชื่อ-นามสกุล ผูตกทุกข

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
3. สำเนาบัตรประชาชน (หากมี)

4. สำเนาทะเบียนบาน (หากมี)
5. สัญญาจางงาน (หากมี)

เอกสารประกอบการยื่นคำรอง

การชวยเหลือและคุมครองคนไทยในตา
งแดน

ขั้นตอนการใหบร�การ

เอกสาร/ขอมูลเพ�่มเติมที่จำเปนตามประเภทการใหความชวยเหลือ

ตกทุกข ไดยาก
ติดตามหาญาติ (ตรวจสอบสถานภาพความเปนอยู) 
รูปถาย/ที่อยู/หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดครั้งสุดทาย (หากมี) 
กรณีเจ็บปวย/ชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทย 
ชื่อสถานพยาบาลที่เขารับการรักษา (หากมี) 
ถูกจับกุมในตางประเทศ สถานที่ควบคุมตัว/สถานีตำรวจ/เร�อนจำ (หากมี)

เสียชีว�ต
สงศพ/อัฐิ/ฌาปนกิจ หนังสือมอบอำนาจ
ใหสถานเอกอัครราชฑูต/สถานกงสุลใหญดำเนินการ
ติดตามเง�นพ�งได/เง�นทดแทนการเสียชีว�ต 
หนังสือมอบอำนาจใหสถานเอกอัครราชฑูต/
สถานกงสุลใหญดำเนินการ

แรงงานไทยถูกหลอกหลวง/
ติดตามเง�นคาจาง
ชื่อ/ที่อยู บร�ษัทจัดหางาน
หร�อบร�ษัทนายจางในตางประเทศ

หญิงไทยถูกหลอกลวง
ชื่อที่ตั้งของสภานที่ประกอบการ
หร�อสถานที่กักขังหนวงเหนี่ยว

ลูกเร�อประมงถูกจับกุม
ชื่อเร�อ/เจาของเร�อ/ชื่อไตกง/ทะเบียนเร�อ 
เกาะหร�อเมือง และประเทศที่ถูกจับกุม

กระทรวงการตางประเทศ

ยื่นคำรอง
พรอมเอกสารประกอบ

เจาหนาที่รับคำรอง

เจาหนาที่สงคำรอง
ใหสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ

ในตางประเทศ เพ�่อดำเนินการตอไป

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
เบอรโทรศัพท 02-575-1047-51 เว็บไซต www.consular.go.th
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(กรณีที่เปนสามี-ภรรยา)
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4. สำเนาทะเบียนบาน (หากมี)
5. สัญญาจางงาน (หากมี)

เอกสารประกอบการยื่นคำรอง

การชวยเหลือและคุมครองคนไทยในตางแดน

ขั้นตอนการใหบร�การ

เอกสาร/ขอมูลเพ�่มเติมที่จำเปนตามประเภทการใหความชวยเหลือ

ตกทุกขไดยาก
ติดตามหาญาติ (ตรวจสอบสถานภาพความเปนอยู) 
รูปถาย/ที่อยู/หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดครั้งสุดทาย (หากมี) 
กรณีเจ็บปวย/ชวยเหลือสงตัวกลับประเทศไทย 
ชื่อสถานพยาบาลที่เขารับการรักษา (หากมี) 
ถูกจับกุมในตางประเทศ สถานที่ควบคุมตัว/สถานีตำรวจ/เร�อนจำ (หากมี)

เสียชีว�ต
สงศพ/อัฐิ/ฌาปนกิจ หนังสือมอบอำนาจ
ใหสถานเอกอัครราชฑูต/สถานกงสุลใหญดำเนินการ
ติดตามเง�นพ�งได/เง�นทดแทนการเสียชีว�ต 
หนังสือมอบอำนาจใหสถานเอกอัครราชฑูต/
สถานกงสุลใหญดำเนินการ

แรงงานไทยถูกหลอกหลวง/
ติดตามเง�นคาจาง
ชื่อ/ที่อยู บร�ษัทจัดหางาน
หร�อบร�ษัทนายจางในตางประเทศ

หญิงไทยถูกหลอกลวง
ชื่อที่ตั้งของสภานที่ประกอบการ
หร�อสถานที่กักขังหนวงเหนี่ยว

ลูกเร�อประมงถูกจับกุม
ชื่อเร�อ/เจาของเร�อ/ชื่อไตกง/ทะเบียนเร�อ 
เกาะหร�อเมือง และประเทศที่ถูกจับกุม

กระทรวงการตางประเทศ


