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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 

๑. ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพบหารือกับผู้บริหารกระทรวง
การต่างประเทศ

๒. การรับมอบวัคซีนจากญี่ปุ่นและเยอรมนี  

๓. กรมการกงสุลร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงคนไทย
ไปขายบริการทางเพศที่บาห์เรน 

๔. มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศส าหรับคนไทยและมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ในต่างประเทศ (ซาอุดีอาระเบีย) 

๕. ประชาสัมพันธ์



ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

และพบหารือกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ











ประเด็นหารือระหว่างที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 
และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ
• แนวทางการต่อยอดการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สหรัฐฯให้แน่น
แฟ้นมากขึ้น อาทิ การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการส าคัญในภูมิภาคและความร่วมมือในกรอบ
ทวิภาคี และในกรอบอาเซียน 

• พัฒนาการสถานการณ์ในเมียนมา และการด าเนินการของไทยและอาเซียนในเรื่อง
ดังกล่าว ความเป็นไปได้และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ เพื่อการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้กับประชาชนในเมียนมา 











• Mr. Derek Chollet, Counselor of the U.S. Department of State, paid a courtesy call on 
H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of

Thailand, 

during his visit to Thailand on 18 – 19 October 2021
• Counselor Chollet held a bilateral meeting with the senior officials of the Ministry of 

Foreign Affairs.

• Both sides discussed as follows: 
(1) ways to reinvigorate bilateral engagement and further enhance cooperation 

on issues of shared priorities of both governments, including cooperation 

on public health and COVID-19 responses, as well as climate change. 

(2) exchanged views on current regional developments as well as bilateral 

and ASEAN cooperation.

(3) exchanged views on current regional developments as well as bilateral 
and ASEAN cooperation.



การรับมอบวัคซีนจากญี่ปุ่นและเยอรมนี











ญี่ปุ่น

• รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสตราเซเนก้าให้แก่ไทยเป็นล็อตที่ ๔ เพิ่มเติม จ านวน 
๓๘๕,๒๑๐ โดส ได้เดินทางถึงไทยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

• ญี่ปุ่นมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตในญี่ปุ่นให้ไทยแล้วรวมทั้งสิ้น ๒,๐๔๓,๑๐๐ 
โดส ซึ่งถือเป็นมิตรประเทศที่มอบวัคซีนให้ไทยเป็นจ านวนมากที่สุดในขณะนี้  

• นอกจากวัคซีนแล้ว ญี่ปุ่นได้มอบเครื่องผลิตอ็อกซิเจน จ านวน ๘๖๘ เครื่อง 
มูลค่า ๑.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-๑๙ ใน โรงพยาบาลท่ัว
ประเทศ  

• ญี่ปุ่นยังได้ให้การสนับสนุนไทยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและตรวจหา
เชื้อ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโควิด-๑๙ มูลค่าประมาณ ๕.๕ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และส่งมอบ
อุปกรณ์ให้กับหน่วยงานของไทย เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ
สถาบันบ าราศนราดูร 



เยอรมนี

• เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรม
ยุโรปเข้าร่วมการรับมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จ านวน ๓๔๖,๑๐๐ โดส 
ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีมอบให้ไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนการ
รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมีนายเกออร์ก ชมิดท์ 
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ าประเทศไทยเข้าร่วม โดยก่อนหน้านี้ 
เยอรมนีได้มอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ ชนิดโมโนโคลนอล แอนติบอดี 
ให้ไทยแล้วจ านวน ๒,๐๐๐ ชุด



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข



สถาบันบ าราศนราดูร











• กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณไมตรีจิตของมิตรประเทศทั้งสอง ที่ได้
สนับสนุนไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งกระทรวงการ
ต่างประเทศ ทั้งกรมต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่ว
โลก ได้ผลักดันทุกช่องทางสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนและเวชภัณฑ์จากประเทศ
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

• ขณะนี้ ไทยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากมิตรประเทศต่าง ๆ รวมแล้วกว่า ๕.๘ 
ล้านโดส รวมทั้งได้เจรจาแลกเปลี่ยนวัคซีน (vaccine swap) และได้รับเวชภัณฑ์
จ านวนมากซึ่งเป็นความส าเร็จจากการผลักดันร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 



กรมการกงสุลร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วม
ขบวนการหลอกลวงคนไทยไปขายบริการทางเพศที่บาห์เรน







สอท. ณ กรุงมานามา

+๙๗๓ ๑๗๒๗ ๔๑๔๒

manama.thaiembassy.org

thaimnm@gmail.com

Villa No. 132, Road 66, 
Zinj Area, Block 360, 
P.O. Box 26475 Manama, 
Bahrain.



อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา





• การจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ของไทย โดยเป็นการขยายผลจากการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปขายบริการ
ที่บาห์เรน ท่ีกรมการกงสุลได้แจ้งให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ทราบ 

• กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนให้คนไทยที่ประสงค์ไปท างานในต่างประเทศตรวจสอบสภาพ
เงื่อนไขการจ้างงาน รายได้ รวมทั้งสัญญาจ้างงานให้ดีก่อนตัดสินใจไปท างาน
และส าหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยทุกแห่งทั่วโลกพร้อมรับการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่าง ๆ 
รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้บูรณาการร่วมกันท าให้การปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลส าเร็จไปได้ด้วยดี 



มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศส าหรับคนไทย
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ในต่างประเทศ



ซาอุดีอาระเบีย ประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ซึ่งมีผลส าคัญ 
คือ การยกเลิกให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่เปิด และให้มีการผ่อนคลายส าหรับ
ผูท้ี่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้ว ได้แก่  
(๑) อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปแสวงบุญในมหามัสยิดที่เมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์

ได้เต็มพื้นท่ี โดยต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีใบอนุญาตในการแสวงบุญอุมเราะห์
ที่ตรวจสอบการรับวัคซีนสองเข็มและจ ากัดจ านวนคนในแต่ละช่วงเวลา 
โดย application ของทางการซาอุดีฯ  

(๒) ยกเลิกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และการจ ากัดจ านวนคน ในการชุมนุมต่างๆ 
รวมถึงสถานที่สาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ 
โดยต้องมีการตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนสองเข็มของผู้เข้าสถานท่ีนั้นๆ 
จาก application ของทางการซาอุดีฯ อย่างเคร่งครัด





สอท. ณ กรุงริยาด

+๙๖๖ ๑๑ ๔๘๘ ๑๑๗๔

riyadh.thaiembassy.org

thairuh@mfa.go.th

Diplomatic Quarter, 
P.O. Box 94359, 
Riyadh 11693



อุปทูต ณ กรุงริยาด



ผลการตอบรับต่อมหกรรม World Expo 2020 Dubai 
และอาคารแสดงประเทศไทย





















• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพการจัดงาน World Expo 2020 Dubai 
เปิดเผยตัวเลขผู้เข้าชมงานอย่างเป็นทางการช่วง ๑๐ วันแรก รวมทั้งส้ิน ๔๑๑,๗๖๘ คน

• อาคารแสดงประเทศไทย ในพื้นที่โซน Mobility สามารถดึงดูดความสนใจ
ท าให้มีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่อาคารได้สูงถึง ๖๓,๓๗๑ คน 
ในช่วง ๑๐ วันแรก หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของผู้เข้าร่วมงาน 

• เพจ Facebook: Expo 2020 Dubai Thailand ได้ประกาศแสดงความยินดี
ที่ยอดผู้ชมอาคารแสดงประเทศไทย ทะลุเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คนแล้ว 
ภายในช่วงเวลาเพียงประมาณ ๒ สัปดาห์





fb.com/readthecloud







FB: Royal Thai Embassy Oslo







รบัฟงัไดท้ี่

“Saranrom Radio”

readthecloud.co

“The Cloud”

“The Cloud Podcast”





ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/radiothailand



ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/fm88radiothailand



082-954-2106







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


