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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 

๑. พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๓. กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา 
“Driving Post-COVID Economic Recovery as APEC Host Economy 2022”

๔. ความคืบหน้า Thailand Pass

๕. แนวปฏิบัติของไทยกรณีเด็กติดเชื้อโควิด-๑๙

๖. การให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรตองกาจากเหตุภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิด

๗. รายการบันทึกสถานการณ์ และ MFA Update

๘. รายการ Spokesman Live!!



พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔















ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓
• สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ. ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์
• สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล 
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
• สาขาการแพทย์ ได้แก่ 

ศ. ดร. กอตอลิน กอริโก 
ศ. ดร. นายแพทย์ ดรู ไวส์แมน 
ศ. ดร. ปีเตอร์ คัลลิส



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕











ประเด็นส าคัญจากการประชุม
• หารือการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) หรือ “แผน 5S/๕ มี”

• เพิ่มความส าคัญกับการด าเนินงานผ่านกรอบการหารือกับต่างประเทศ 
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

• เสนอหารือเรื่อง soft power ในระดับชาติ





Cr.มติชนออนไลน์





กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่ง
ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Driving Post-COVID Economic 

Recovery as APEC Host Economy 2022"



















https://www.facebook.com/APEC2022Thailand/videos/621023359163984

รับชมย้อนหลัง



ประเด็นสัมมนา
• เขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ภายใต้หลักการอยู่ร่วมกับ

โควิด-๑๙ 
• การให้ความส าคัญกับ e-commerce

• สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ได้ก าหนดแนวคิดหลักส าหรับการ
ประชุมเอเปคในกรอบของภาคเอกชน คือ “เปิดรับ ร่วมมือ และขยาย
ข้อจ ากัด” หรือ “Embrace, Engage, Enable”



ความคืบหน้า Thailand Pass







ความคืบหน้าระบบ Thailand Pass

• ผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว 
๑,๐๑๕,๕๘๐ คน ได้รับอนุมัติแล้ว ๗๙๔,๑๙๘ คน 

• เป็นผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าแบบ Test and go ๕๒๙,๓๗๗ คน 
แบบ Sandbox ๒๐๔,๑๗๐ คน และแบบ AQ ๖๐,๖๕๑ คน 
(สถานะ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.)



ความคืบหน้าการลงทะเบียน Test and Go
• หลังเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้ลงทะเบียนเข้า

มาแล้วทั้งสิ้น ๒๖,๗๔๓ คน 
(สถานะ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

• ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน ในขณะนี้ต้องลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ Thaiand Pass (https://tp.consular.go.th) เท่านั้น และต้อง
ได้รับ Thailand Pass QR code แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาต
ให้เดินทางเข้าไทย 







Update on Thailand Pass system

• The total number of  travelers registered through the 

“Thailand Pass” website is 1,015,580 persons 

– 794,198 of  which have been approved.

• Among the approved travelers, 529,377 persons registered 

for entry through Test and go scheme, 204,170 for 

sandbox scheme, and 60,651 for AQ scheme.

(status by 2 February 2565 at 09.00)



Update on Test and Go Scheme

• After resuming for registration from 1 February 2022,

the total number of  travelers registered is  26,743 

(as of  2 February 2022 at 09.00 hrs.)

• Travelers who wish to enter Thailand need to register 

through Thailand Pass website (https://tp.consular.go.th) 

• Travelers also cannot travel immediately after the 

registration. It is suggested to plan your trip at least 7 days 

in advance.

https://tp.consular.go.th/






แนวปฏิบัติของไทยกรณีเด็กติดเชื้อโควิด-๑๙







Cr.BBCThailand





https://www.m-society.go.th/home.php

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



แนวทางการปฏิบัติการดูแลเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ แบบไม่
แสดงอาการ 
• กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ รับการรักษาโดยเน้นให้

จัดอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว
• กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่เป็นผู้ติดเชื้อให้เด็กเข้ารับการ

รักษาพยาบาล 
• กรณีเด็กไม่เป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้ญาติเป็นผู้ดูแล 



Thailand’s guidelines for children who become infected 

with COVID-19

• A child and his/her parents/guardians are infected: 

the whole family will be treated as a family group.

• A child is infected, but his/her parents/guardians are not 

infected: the child will receive hospital treatment. 
• A child is not infected, but his/her parents/guardians are 

infected: another family member may care for the child. 



การให้ความช่วยเหลือแกร่าชอาณาจักรตองกา
จากเหตุภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิด









Cr.BBC



Cr.BBC



• ตามที่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเล Hunga-Tonga-
Hunga-Ha’apai ที่ตองกา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

• รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ เห็นชอบให้ความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรตองกา เป็นเงินจ านวน ๒๕,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๘๗๕,๐๐๐ บาท) เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางด้านมนุษยธรรม



สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา

+61 2 6206 0100

canberra.thaiembassy.org

consular.can@mfa.mail.go.th

111 Empire Circuit 
Yarralumla ACT 2600



เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา













“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


