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ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

                                     (ตามนโยบายรัฐบาลข้อ ๔ การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก) 
 

๔.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
       1. โครงการงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวร่วมกับ 
กรมสารนิเทศ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น (Thai Drama Festival in Japan ๒๐๒๑) ในรูปแบบ Live 
Streaming เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดงานเทศกาลไทยรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงผู้เข้าร่วม 
ชาวไทยและญี่ปุ่นให้ร่วมชมงานพร้อมกัน แม้อยู่คนละประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ละครไทยในญี่ปุ่น และกิจกรรมพบปะผู้ชมของนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง ๓ นาดาว และ GMM TV 
ดำเนินการถ่ายทอดสดแบบ Online Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Festival Japan (thaifestival.jp) เฟซบุ๊ก
เพจกระทรวงการต่างประเทศ (thaiMFA) และช่องยูทูปของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (RTETOKYO) 
                      อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ TV Asahi ว่าปัจจุบัน
มีกลุ่มผู้ชื่นชอบละครไทยในญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน การจัดงานครั้งนี้จึงมีส่วนช่วยในการ
สร้างและรักษากระแสความนิยม รวมทั้งเปิดตลาดละครไทยในญี่ปุ่นต่อไป นอกจากนี้ การจัดงานเทศกาลละคร
ไทยครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Online Streaming ครั้งแรก ซึ่งน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างสำหรับการจัด
งานในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศได้ต่อไป โดยเฉพาะในช่วงที่การเดินทางระหว่างประเทศยังไม่เป็นไป
ตามปกติ 
        ๒. โครงการ “Local to Global” เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ
จัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: Visions of Isan เพ่ือนำเสนอศักยภาพและ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร สู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดเสวนา และการแสดงนิทรรศการ
นำเสนอศักยภาพด้านสินค้าและบริการส่งออก การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวยั่งยืน โดย
มุ่งผลักดันท้องถิ่นไทยให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่สามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองในตลาด
ต่างประเทศได้ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศรวม ๒๗๐ คน และมีการรับชมงาน
ผ่านระบบออนไลน์ ๕,๗๓๐ ครั้ง 
   อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า (๑) ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ (awareness)            
ในศักยภาพด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานส่งเสริม SMEs และ Startups ของต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือสานต่อการบูรณาการภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป 
และ (๒) ควรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่นไทยควบคู่ไปกับการจัดทำเนื้อหา (content) เพ่ือชูประเด็น
นวัตกรรมของแต่ละภูมิภาคอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางต่างๆ (outlets) ของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น 
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สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศในการช่วยเชื่อมโยงศักยภาพ
ท้องถิ่นสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างประเทศในวงกว้าง 
 
๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 
  ๓. การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและ
ปาเลสไตน์ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เริ่มเทศกาลรอมฎอนเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๔     
ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ ซ่ึงต่อมาสถานการณ์ได้ขยายวงไปสู่การโจมตีอิสราเอล
ด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและการโต้ตอบด้วยปฏิบัติการทางอากาศโดยอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๑๑ วัน 
กระทั่งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ความรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล (ส่วนใหญ่ทำงานในชุมชนและนิคม
เกษตรกรรม) ราว ๒๕,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ ราว ๔,๐๐๐ คนทำงานอยู่ใกล้ฉนวนกาซา โดยจนถึง ๒๗ พ.ค. 
๒๕๖๔ มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ๒ รายและได้รับบาดเจ็บ ๙ ราย 
                      ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย
ในอิสราเอล ดังนี้  

(๑) การประกาศเตือนและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแตเ่กิด 
เหตุการณ์ความไม่สงบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ประกาศเตือนคนไทยให้เพ่ิมความระมัดระวัง 
ประชาสัมพันธ์แนวการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัย รวมถึงได้ประสานงานกับหัวหน้าแรงงาน
ไทยในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพื่อติดตามผลกระทบต่อคนไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 

(๒) การประสานงานเรื่องคนไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลอย่างใกล้ชิดเพ่ือประสานงานการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไทยและ
ติดตามดูแลคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้ 
                  (๒.๑) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีไว้อาลัยและส่งศพแรงงาน
ไทยที่เสียชีวิตทั้งสองราย (นายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิขรินทร์ สงำรัมย์) ที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน โดย
มีเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ผู้แทนท่าอากาศยานเบนกูเรียน และข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม และภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอล
เพ่ือขอให้ช่วยติดตามและเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เสียชีวิตทั้งสองราย ทั้งนี้ ศพ
ของแรงงานที่เสียชีวิตได้ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ และได้ลำเลียงถึงภูมิลำเนาที่จังหวัด
เพชรบูรณ์และบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว 

           (๒.๒) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 
และฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส (นายอัตรชัย ธรรมแก้ว) ที่โรงพยาบาล 
Soroka ในเมือง Beer Sheva เพ่ือให้กำลังใจ รวมถึงมอบอาหารและของเยี่ยม ขณะเดียวกัน กระทรวงการ
ต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด 
             (๓) การรักษาความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอล  
                 (๓.๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำคำขอให้ฝ่ายอิสราเอลช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของ
แรงงานไทยในหลายโอกาส โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ยกคำขอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีรัฐอิสราเอล
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โดยตรงระหว่างการบรรยายสรุปสถานการณ์สำหรับนักการทูตต่างประเทศในอิสราเอลเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงฝ่ายอิสราเอลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ
เตือนภัย จัดส่งนักจิตวิทยาไปพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทย รวมถึงรับที่จะจัดให้มีระบบเตือนภัยและการ
ติดตั้งบังเกอร์หลบภัยที่เพียงพอและทั่วถึง 

              (๓.๒) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ พลโท กาบี อัซเกนาซี (Gabi Ashkenazi) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือแสดงความเสียใจกรณีคนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำคำขอให้ฝ่ายอิสราเอลดูแลความ
ปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอล รวมถึงแสดงความยินดีกับการหยุดยิง 

              (๓.๓) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ 
แรงงานไทยประมาณ ๔๐ คนในนิคมเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบ และเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 
ตลอดจนได้มอบสิ่งของจำเป็นและเครื่องใช้ประจำวันแก่แรงงาน และได้ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นของอิสราเอล  

             (๔) ประธานาธิบดแีห่งรัฐอิสราเอลโทรศัพท์ถึงครอบครัวของไทยไทยท่ีเสียชีวิต เมื่อวันที่ 
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ นายรูเวน รฟิลิน (Reuven Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงครอบครัวของ
แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล ๒ ราย เพ่ือแสดงความเสียใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงาน
และอำนวยความสะดวกการโทรศัพท์ดังกล่าว 
            (๕) การเตรียมการสำหรับการอพยพแรงงานไทย 
                 (๕.๑) แม้สถานการณ์ในขณะนี้จะยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพแรงงานไทยในอิสราเอล
กลับประเทศ แต่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ
เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในอิสราเอลไว้แล้วหากมีความจำเป็นต้องอพยพคนไทยออกจาก
อิสราเอล โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจัดการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid 
Response Center: RRC) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินของ
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใต้คณะทำงานฯ 
ทันที 
                (๕.๒) ในชั้นนี้ มีแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมที่ประสบเหตุแสดงความประสงค์ที่จะ
เดินทางกลับไทยจำนวน ๑๘ คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้แรงงานทั้ง ๑๘ คนเดินทางกลับประเทศไทย
แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ 
      
  

***************** 
 
          กระทรวงการต่างประเทศ 
                  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 


