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นายธานี แสงรัตน์ 

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

(ถ่ายทอดสด Facebook Live จากกระทรวงการต่างประเทศ)



การเดินทางของคนไทยและต่างชาติ
เข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักร



กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า ประเทศไทยมีมาตรการ
ที่เข้มงวดในการคัดกรองโรคตั้งแต่ต้นทาง จึงไม่จ าเป็น
ต้องปิดก้ันการเดินทางของผู้ที่มาจากสหราชอาณาจักร

ขอเน้นย ้าว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจะต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื อโควิด-๑๙ และผู้เดินทางทุกคน
ต้องเข้ากักกันโรคเป็นเวลา ๑๔ วัน ซึ่งเป็นมาตรการ
การควบคุมโรคที่มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพสูง 



มาตรการส าหรับคนไทยที่จะเดินทางมากจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ในการป้องกันและยับยั งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศที่มีความเสี่ยง สามารถเรียกเอกสาร
เพิ่มเติมจากผู้เดินทางได้ เช่น เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ถ้าจ าเป็น



การให้ผู้เดินทางตรวจเชื้อโควิด-๑๙ ก่อนเดินทาง 
จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เดินทางและ
ความพยายามของรัฐในการสกัดกั นและควบคมุโรค
ภาพรวมด้วย

กระทรวงการต่างประเทศก าชับให้สถานทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งคงความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอ COE อย่าง
เคร่งครัด เพื่อยับยั งการระบาดของโควิด-๑๙ ตั งแต่
ต้นทาง ดังเช่นที่ได้ด าเนินการมาโดยตลอด



มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของไทย 
กรณีการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดในภาคตะวันออก



ขณะนี มี ๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด 
ที่ได้รับการก้าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มีสื่อมวลชนต่างประเทศบางส านักเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรการ
ที่คุมเข้มในพื นที่ดังกล่าว และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการ Lock down 
เกิดขึ นในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอย้ าว่า 
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง ๕ จังหวัด
ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการ Lock Down 



มาตรการที่ก าหนดขึ้นส าหรับพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 

- การปิดสถานที่เสี่ยง

- การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด 

- การบันทึกข้อมูลและการด าเนินการตามมาตรการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

- ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 



For the foreign media, due to the new wave of 

COVID-19, the Prime Minister emphasised during 

general CCSA meeting on 4 January 2021 that there 

have not been any lockdown but more stringent 

measures are put in place, especially in those five 

provinces, including Samut Sakhon, Chonburi, 

Rayong, Chanthaburi, and Trat to ensure the effective 

containment of COVID-19.The government has been 

encouraging the public to minimise any travelling 

across the provinces. 



the CCSA and relevant agencies have been monitoring 

the situation in every part of the country closely and 

will enforce measures in a more balanced approach to 
flatten the curve of the COVID-19 cases.



นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว มอบ
เหรียญตราแรงงานให้แก่รัฐบาลไทย 

ส าหรับผลงานดีเด่นในการช่วยพัฒนาแขวงอุดมไซ



 เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐบาล สปป.ลาว ได้มอบเหรียญตราแรงงาน 
(Cross of Labour) ให้แก่รัฐบาลไทย ผ่านสถานเอกอัครราชทตู ณ เวียงจันทน์   
จากผลงานดีเด่นของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอดุมไซ
ในรอบ ๕ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๕๙-๒๕๖๓) อาทิ 



- โครงการอันเน่ืองจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้แก่ 

(๑) โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และ 

(๒) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขส้าหรับบุคลากรทางการแพทย์

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมเฟอร์นิเจอร์และห้องน ้าให้แก่
โรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านตาดม่วน เมืองหลง 



เหรียญตราแรงงานดังกล่าว เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว 
ซึ่งเป็นเหรียญเชิดชูเกียรติของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นายกรัฐมนตรี
แห่ง สปป.ลาว มอบให้รัฐบาล หน่วยงาน หรือบุคคลภายในหรือต่างประเทศ 
ที่มีผลงาน คุณงามความดี และอุทิศตนในการปกป้องรักษาและพัฒนา สปป.ลาว



รัฐบาลติมอร์-เลสเตมอบเกียรติบัตรขอบคุณ
รัฐบาลไทย ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จากผลงานการมีส่วนร่วมขจัดความหิวโหย
และการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร 

ในวันอาหารโลกปี ๒๕๖๓



เนื่องในวันอาหารโลก (World Food Day) ปี ๒๕๖๓ รัฐบาลติมอร์-เลสเต 
ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคณุที่รัฐบาลไทยที่มีส่วนร่วมในการขจัดความหิวโหย 
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และการเกษตรอย่างยั่งยืน 



รัฐบาลไทยน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในติมอร์ - เลสเต 
ผ่านโครงการความร่วมมือในลักษณะทวิภาคีและความร่วมมือไตรภาคี 
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๔ หมู่บ้านน้าร่อง 



 นอกจากนี  รัฐบาลไทยยังมีโครงการความร่วมมือด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในติมอร์-เลสเต ๒ โครงการ โดยพระองค์ทรงพระราชทาน  
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือบูรณะอาคารสภากาชาดของติมอร์-เลสเต ด้วย

 โครงการเหล่านี เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของไทยในการบรรลเุป้าหมาย     
การพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งไทยสามารถบรรลุ        
เป้าหมายที่ ๑๗ ของ SDGs ด้านความร่วมมือหุ้นส่วนเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเกาหลีใต้ และการยกระดับ

มาตรการส าหรับการเดินทางเข้าเกาหลีใต้
ของคนต่างชาติ



กรณกีารตรวจพบคนไทยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเมืองชอนัน จ.ชุงชองใต้ ห่างจากกรุง
โซล ๘๐ กม. ซึ่งตั งอยู่สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดที่ร้านขายอาหารไทย 
มีรายงานล่าสุดจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ดังนี 

- เกาหลีใต้ตรวจพบผู้ติดเชื้อชาวไทยในเมืองชอนันแล้วทั้งส้ิน ๑๕๒ คน 

- ผู้ติดเชื้อฯ ถูกน าไปกักตัวยังสถานกักกันโรคในเมืองต่าง ๆ ของจังหวัดชุงชองเหนือ
และใต้ ได้แก่ เมืองชอนัน เมืองอึมซอง เมืองชองจู เมืองฮงซอง และเมืองอาซาน 
คนไทย อีกส่วนหนึ่งกักตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ 
ได้ดูแล และติดตามอาการคนไทยทั งหมด อย่างใกล้ชิด ในชั นนี  ยังไม่มีคนไทย
ที่มีอาการป่วยรุนแรง



เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ทางการเกาหลีใต้ประกาศมาตรการยกระดับคัดกรอง
คนเข้าเมือง โดยก าหนดให้บุคคลต่างชาติทกุสัญชาติต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ
โควิด-๑๙ โดยวิธีการ PCR Test ที่มีผลเป็นลบและมีอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง 
ก่อนเดินทางเข้าประเทศ โดยต้องแสดงกับ จนท. ของสายการบินก่อนขึ นเครื่อง 
และกับ จนท. หน่วยงานควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงเกาหลีใต้แล้ว 

ทั งนี  มาตรการดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่เปลี่ยนเครื่อง (transit) ที่เกาหลีใต้ 





082-954-2106







“การทูตเพื่อประชาชน 
ทุกแห่งหนเราดูแล”

#คนไทยไม่ทิ้งกัน


