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๑. กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร์" 
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กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกยีรติเรื่อง 
"มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร์"





ช่องทางรับชมสารคดี “มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร์”

ภาษาไทย English Version

https://youtu.be/OOlqZn715fEhttps://youtu.be/Qp58bf_fcN8



นโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล















• ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้า
ประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ส าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเปิดรับการเดินทางเข้า
ประเทศโดยทางอากาศจากประเทศท่ีก าหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ า 

• เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเช้ือโควิด-๑๙ 
เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งท าการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง 
และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย 
หลังจากนั้น จึงสามารถเดินทางไปพื้นท่ีต่าง ๆ ได้ 

• แนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการและรายละเอียดอื่น ๆ จะมีการประกาศจาก ศบค. ต่อไป 
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมที่จะอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
แก่ชาวไทยและต่างชาติท่ีต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเต็มที่ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติ
มาโดยตลอด















• Thailand will reopen to fully vaccinated travellers, from low-risk countries 
and traveling by air, without quarantine from 1 November 2021. 

• International visitors are required to show that they are Covid-free 
at their time of travel with an RT-PCR test undertaken before their departure, 
and then have another test in Thailand. If their results all show negative, 
they will be allowed to travel to other parts of the country. 

• Further details and regulations will be discussed and officially announced 
upon approval by the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). 
The Ministry of Foreign Affairs always stands ready to facilitate 
and assist Thai and foreign nationals who wish to visit Thailand. 











• กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) เพื่อพัฒนาระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นระบบ web-based ให้ผู้เดินทางท้ังคนไทย
และต่างชาติเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารต่างๆ ก่อนเดินทางเข้า
ประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบาย Ease of Traveling หลังการเปิดประเทศ 
โดยจะทดแทนการออกเอกสาร COE ลดข้ันตอนการกรอก/upload เอกสารของผู้เดินทาง
ก่อนเข้าประเทศไทย รวมถึงการกรอกข้อมูลผ่าน ต.๘ และ ตม. ๖

• คาดว่าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔ ทดแทนระบบ COE
• อย่างไรก็ดี ในช่วงแรก ระบบ COE จะยังคงใช้อยู่ส าหรับบางกลุ่ม อาทิ กลุ่มรักษาพยาบาล 
(AHQ) ที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเพื่อเตรียมการในรักษาพยาบาล ผู้เดินทางผ่าน
ชายแดนทางบก และผู้ท่ีเดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะ เช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือส าราญ

• หากมีความชัดเจนเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป









• The Ministry of Foreign Affairs has been cooperating with the Digital Government 
Development Agency (DGA) to develop the “Thailand Pass” system, the web-based system 

for Thai and foreign travelers to fill in their information and upload related documents 

before traveling. The purpose of the system is to support “Ease of Traveling” policy 
which will be implemented after the reopening of the country. This system could replace 

the issuance of COE and shorten the process of filling information and uploading 

travelers’ documents before visiting Thailand.
• Travelers also can fill in their information of T8 Form Health Questionnaire and TM6 

immigration form through Thailand pass system. 

• Thailand Pass system will be ready to operate and replace the COE system approximately 
on 1 November 2021. However, the COE will continuously be used for some group of 

travelers such as patients who need to stay in Alternative Hospital Quarantine (AHQ) 

which need to be approved in advance for preparation, travelers who cross land border 
and travelers who travel as a group or by yachts and cruise ships. 



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณเ์ฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ปากีสถาน 













สาระส าคัญของถ้อยแถลงรองนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

• ประเทศไทยมีชาวปากีสถานอยู่กว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน และมีคนไทยในปากีสถานประมาณ 
๒,๕๐๐ คน และมีกลุ่มคนไทยเชื้อสายปากีสถานหรือปาทาน เป็นจ านวนมาก 
สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ยาวนานระหว่างสองประเทศ

• ชื่นชมความพยายามของฝ่ายปากีสถานท่ีพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ 
ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมคันธาระ เพื่อเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ 

• ชื่นชมความพยายามของท้ังสองฝ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองระหว่างกัน
ตลอดปี ๒๕๖๔ ในทั้งสองประเทศ โดยไทยมีก าหนดจะจัดงานนิทรรศการ
วัฒนธรรมคันธาระท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ในโอกาสต่อไป 



ตราไปรษณียากรที่ระลึกความสัมพันธ์ ๖๐ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดท าสารคดี 
“สนองพระราชด าริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร”







Youtube: 
RTE London Official Channel



การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะตรวจลงตรา 
(stickerless e-Visa) 





















มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศส าหรับคนไทย
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ในต่างประเทศ





https://www.gov.uk/find-travel-test-provider



Passenger Locator Form



มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย

• ผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนเดินทาง ไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึง 
• ต้องเป็นวัคซีนท่ีสหราชอาณาจักรให้การรับรอง ๔ ชนิด คือ 
(๑) Oxford/Astra Zeneca (รวมถึง AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience) 
(๒) Pfizer BioNTech (๓) Moderna (๔) Johnson & Johnson (J&J) 

• ต้องจองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในวันที่ ๒ ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร 
สามารถค้นหาท่ีตรวจได้ที่ www.gov.uk/find-travel-test-provide

• สหราชอาณาจักรให้การรับรองการฉีดวัคซีนแบบผสม เฉพาะการฉีดผสมกันระหว่าง
วัคซีน ๔ ชนิดข้างต้นเท่านั้น 



มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย

• ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน/ได้รับไม่ครบโดส/ได้รับวัคซีนที่ไม่ได้รับการรองรับ
จากทางการสหราชอาณาจักร 
• ต้องกักตัวในท่ีพัก อาทิ บ้านพัก หอพักนักศึกษา หรือโรงแรมที่จองไว้ด้วยตนเองเป็น
เวลา ๑๐ วัน 

• จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในวันที่ ๒ และ ๘ ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร 
ได้ที่ www.gov.uk/find-travel-test-provider 



องค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีน AstraZeneca 
ที่ผลิตโดย Siam Bioscience







การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้ชาวต่างชาติในไทย



Credit: CH 7



Credit: Prachachart



expatvac.consular.go.th



• Since 1 August 2021, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, 
has launched a website expatvac.consular.go.th for foreign residents 
of all age groups nationwide to register for the first dose of COVID-19. 

• The accumulated number of foreign residents registered is 69,441 persons.
• 55,560 of which are under 60 years old
• 13,881 at 60 and over. 
• 337 are pregnant women 
• 4,628 are in 7-disease health condition groups. 

(as of 12 October 2021)
• In an overview, during 28 February – 10 October 2021, 

the accumulated number of foreign nationals who got vaccinated 
at least the first doses is 1,008,276.



เกาหลีใต้บริจาควัคซีนให้แก่ประเทศไทย











• เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เดินทางไปรับมอบวัคซีน 
AstraZeneca จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ โดสท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้บริจาคให้แก่ไทย

• เอกอัครราชทูตฯ ได้ลงนามในใบรับรองการส่งมอบวัคซีนร่วมกับรองผู้อ านวยการ 
Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) 

• วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วในช่วงเช้าวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  

• นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยังได้รับงานประสาน
เป็นการภายในจากฝ่ายเกาหลีใต้ว่า เกาหลีใต้ยังมีความประสงค์ที่จะบริจาควัคซีน
ให้แก่ไทยเพิ่มเติม โดยจะประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยต่อไป







ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/radiothailand



ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/fm88radiothailand



082-954-2106







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


