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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 

๑. มาตรการการเดินทางเข้าไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙

๒. สหราชอาณาจักรให้การรับรองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในรูปแบบดิจิทัล
(e-Vaccine Passport) บนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร

๓. การเปิดตัวตราสัญลักษณ์การฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย-รัสเซีย

๔. ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ

๕. สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา

๖. การประกาศรับรองบุคคลส าคัญและขึ้นทะเบียนสถานที่และวัฒนธรรมไทย โดยยูเนสโก (UNESCO) 
ในปี ๒๕๖๔

๗. รายการบันทึกสถานการณ์ และ MFA Update  

๘. รายการ Spokesman Live!!! 



มาตรการการเดินทางเข้าไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙





Cr: ไทยโพสต์



• ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว ๗๘๔,๔๖๔ คน 
อนุมัติแล้ว ๖๓๔,๗๓๘ คน (สถานะ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.) 

• ระบบ Thailand Pass ระงับการลงทะเบียนแบบ Test & Go และ Sandbox แล้ว 
ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

• ผู้ที่ได้รับ Thailand Pass QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ 
โดยไม่มีก าหนดวันที่จะห้ามเดินทางเข้าประเทศ

• ผู้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบการกักตัว และรูปแบบ Sandbox พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ





Cr: ไทยโพสต์



• As of 29 December 2021, 13.00 hrs., the accumulated number of 
travelers registered is 784,464 persons, 634,738 of which have been approved.

• Thailand Pass has been closed for all new Test and Go and Sandbox 
applications (except Phuket Sandbox only) until further notice.

• Approved Applicants with Thailand Pass QR Code can enter Thailand without 
deadline or limitation. 

• New applicants can enter Thailand under the alternative quarantine (AQ)
(and Phuket Sandbox scheme).



สหราชอาณาจักรให้การรับรองหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 
รูปแบบดิจิทัล (e-Vaccine Passport) บนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” 

ในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร



Cr: ประชาชาติธุรกิจ



Cr: ผู้จัดการออนไลน์









• สหราชอาณาจักรประกาศรับรอง e-Vaccine Passport ที่ออกโดยแอป “หมอพร้อม”
• แสดง e-Vaccine Passport เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันเมื่อต้อง

เดินทางเข้าสหราชอาณาจกัร
• ขอ e-Vaccine Passport ได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” 

เลือก เมนู “Intenational Certificate”
• ตรวจสอบกฎระเบียบการเดินทางได้ที่ www.gov.uk



สอท. ณ กรุงลอนดอน

+๐๒๐๗ ๒๒๕ ๕๕๒๘

london.thaiembassy.org

rtelondon@thaiembassyuk.org.uk

29-30 Queen's Gate, 
London, SW7 5JB



เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน



การเปิดตัวตราสัญลกัษณ์การฉลองครบรอบ ๑๒๕ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซยี















• ผู้ชนะการประกวดคือ นายวชิระ ล้อซ้ง นักออกแบบกราฟิกอิสระ
• ทั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวด ๑๑๖ ชิ้นทั้งจากไทยและรัสเซีย
• ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างสองประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่

ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
จักรวรรดิรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ กรกฎาคม ๒๔๔๐ 

• วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ถือเป็นวันเริ่มต้นการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างกัน 



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับกษัตริย์ซาร์นโิคลัสที ่๒



ตราไปรษณียากร ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย









ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ





เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ ขอมอบของขวัญให้ประชาชน 
ดังนี้ 
(๑) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร์โดยไม่คิดค่าบริการ

ตลอดมกราคม ๒๕๖๕
(๒) บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) 

ตลอดมกราคม ๒๕๖๕
(๓) บริการท าหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียวโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

จ านวน ๑๐๐ ราย/วัน ตั้งแต่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
(๔) บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

เดือนละ ๒ ครั้ง ตลอดปี ๒๕๖๕ 



รูปจากเว็บไซต์ mbk-center



รูปจากเว็บไซต์ centralpattana



เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ ขอมอบของขวัญให้ประชาชน 
ดังนี้ 
(๑) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร์โดยไม่คิดค่าบริการ

ตลอดมกราคม ๒๕๖๕
(๒) บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์และอาทิตย์) 

ตลอดมกราคม ๒๕๖๕
(๓) บริการท าหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียวโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

จ านวน ๑๐๐ ราย/วัน ตั้งแต่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
(๔) บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

เดือนละ ๒ ครั้ง ตลอดปี ๒๕๖๕ 





สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา



















• ไทยเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหาทางแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ
โดยเร็วที่สุด

• หน่วยงานของไทยได้ร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน
แก่ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการและประเพณี
ในการให้การดูแลด้านมนุษยธรรมของไทย

• สนับสนุนความพยายามของบรูไนและกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน
เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมา





กรณีคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่าไทยเริ่มท าสงครามกับเมียนมา
และก าลังมีการปะทะบริเวณชายแดน
• กระทรวงกลาโหมตรวจสอบและยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสู้รบ

ระหว่างทหารเมียนมากับกองก าลังชนกลุ่มน้อย 
• ไม่ใช่การปะทะของทหารไทยกับเมียนมา
• ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลใด ๆ 

ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 



การประกาศรับรองบุคคลส าคัญและขึ้นทะเบียนสถานที่และวัฒนธรรมไทย 
โดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ๒๕๖๔







กลุ่มป่าแก่งกระจาน ถูกประกาศเป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ



เพชรบุรี ถูกประกาศเป็น เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร



UNESCO รับรองพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบุคคลส าคัญของโลก



UNESCO รับรองพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลส าคัญของโลก



UNESCO ขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 















“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


