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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 

๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๒. รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNCTAD XV

๓. ผลการประชุมระดับภูมิภาคของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK Regional Forum) 
ในหัวข้อ From Cooperation to Strategic Partnership: A Decade of Shared Development for 
People, Prosperity and Peace 

๔. มาตรการการเดินทางระหวา่งประเทศส าหรับคนไทยและมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดโควดิ-๑๙ 
ในต่างประเทศ 

๕. ความร่วมมือในการจดัหาวคัซีนป้องกันโควดิ-๑๙ จากประเทศยุโรป

๖. การให้ความช่วยเหลือเมียนมาเพื่อรับมือกบัโควดิ-๑๙ 

๗. ประชาสัมพันธ์ 



ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 









การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

• เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

• ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง หารือการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จากโควิด-๑๙ การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง การด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก

• หารือประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามฉันทามติ ๕ ข้อของผู้แทนพิเศษฯ 

เรื่องเมียนมา ความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ เพื่อให้

อาเซียนก้าวทันโลก และก้าวไกลสู่อนาคตอย่างยั่งยืน





การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั งท่ี ๓๐
• ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙ ทั้งในเรื่องการจัดหาวัคซีน 

การด าเนินการของระเบียงการเดินทางของอาเซียน การจัดท าแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับ
การรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-๑๙

• ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ในการฟื้นฟูภูมิภาคและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ





การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั งท่ี ๒๔
• ย้ าการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน 
• สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง

ของอาเซียน ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กรเฉพาะสาขาและระหว่างเสา





รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลง

ในการประชุม UNCTAD XV









สาระส าคัญของถ้อยแถลงในโอกาสการประชุม UNCTAD XV
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
• เสนอแนวทางในการพลิกโฉมระบบการค้า พัฒนาโลก เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งทุกภาคส่วน 

ได้แก่
(๑) สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมุ่งสู่รูปแบบการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 

โดยอาศัย Big Data และเทคโนโลยีในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค

(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ SMEs สตาร์ทอัพ สตรี และเยาวชนในห่วงโซ่อุปทาน BCG 
ด้วยการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะ และปลดล็อกข้อจ ากัดของ
กฎระเบียบ

(๓) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนา ในการพัฒนา
เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า







สาระส าคัญของถ้อยแถลงในโอกาสการประชุม UNCTAD XV
ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ
• เน้นย้ าความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศก าลังพัฒนาในการพลิกโฉมระบบการค้าและการ

พัฒนาระดับโลกเพื่อฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืนและสมดุลด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
โดยเสนอ ๓ แนวทาง ได้แก่
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือใต้ – ใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศเร่ืองการพัฒนา

ที่ยั่งยืน
(๒) กระชับความร่วมมือเหนือ – ใต้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนา

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(๓) พลิกฟื้นระบบธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก



ผลการประชุมระดับภูมิภาคของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
ในหัวข้อ From Cooperation to Strategic Partnership: 

A Decade of Shared Development for People, Prosperity 
and Peace 











สาระส าคัญของถ้อยแถลงในการประชุมระดับภูมิภาคของอนุภูมิภาค
ลุ่มน  าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
• ความก้าวหน้าของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วง ๑ ทศวรรษ

ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนผ่านหมุดหมายส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การประชุมระดับผู้น ากรอบความร่วมมือฯ ครั้งท่ี ๑ เมื่อปี ๒๕๖๒
(๒) การยกระดับกรอบความร่วมมือฯ เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในการประชุม

ผู้น ากรอบความร่วมมือฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๖๓ 
(๓) การจัดตั้งกองทุนความร่วมมือฯ ลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

• ย้ าความส าคัญของการเสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง 
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการฟื้นฟูอนุภูมิภาคฯ อย่างยั่งยืนและครอบคลุมรอบด้าน 
รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน



มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศส าหรับคนไทยและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ 

ในต่างประเทศ



ญี่ปุ่น

• ประกาศลดวันกักตัวส าหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพ านักอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่ง
เดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นจากประมาณ ๕๐ ประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงผู้ที่เดินทางจาก
ประเทศไทยจากเดิม ๑๔ วัน เป็น ๑๐ วัน หากมี Vaccine Certificate ว่า
ได้รับการฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับ

• นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น 
• ผู้ที่กักตัวจะต้องตรวจ PCR test หรือ antigen test ในวันที่ ๑๐ ของการกัก
ตัว โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แล้วส่งผลตรวจที่เป็นลบให้ศูนย์ดูแลด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้ที่เดินทางเข้าจากต่างประเทศ จึงจะสามารถสิ้นสุดการกักตัว



สอท. ณ กรุงโตเกียว



กระทรวง
สาธารณสุขญีปุ่่น



เนปาล
• ประกาศระเบียบล่าสุดส าหรับบุคคลที่ประสงคจ์ะเดินทางเข้าเนปาลว่า สามารถยื่นขอวีซ่าประเภท 

on-arrival visa จากจุดผ่านแดนใดกไ็ด้ (หลังจากที่ได้ระงับการให้บริการชั่วคราวตั้งแตใ่นวันที่ 
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔)

• ยกเลิกข้อบังคับในการอยู่ในสถานที่กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน กรณีที่ผู้เดินทางได้รับการ
ฉีดวัคซีนโควิดครบทั้ง ๒ โดส มาเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนเดินทางถึงเนปาล 
และมีผลทดสอบ RT-PCR เป็นลบ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง

• ชาวต่างชาติทุกคนที่เดนิทางมาถึงเนปาลจะต้องได้รับการทดสอบ Antigen ที่จุดผ่านแดน 
หากผลตรวจเป็นลบ จึงจะสามารถเดนิทางไปยังจดุหมายปลายทางได้โดยตรงโดยไมต่้องกักตัว

• ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเนปาลเพื่อจุดประสงค์ในการปีนเขาและเดินป่า หรือกิจกรรม        
ที่คล้ายคลึงกัน ต้องแสดงหลักฐานว่าไดร้ับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐท่ีเกีย่วข้อง
ในเนปาล รวมถึงหลักฐานแสดงการจองโรงแรมทีพ่ัก และเอกสารที่กรอกออนไลน์จากแบบฟอร์ม
ขาเข้าประเทศของผู้เดินทางระหว่างประเทศ (ผ่านเว็บไซต์ ccmc.gov.np) 



ความร่วมมือในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ 
จากประเทศยุโรป







ฮังการี
• เสนอขายต่อวัคซีน AstraZeneca จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ โดส ให้ประเทศไทย ในราคาทุนที่ซื้อจากผู้ผลิต
• ความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
ฮังการี 

เยอรมนี
• เสนอที่จะบริจาควัคซีน AstraZeneca จ านวน ๓๔๖,๑๐๐ โดส ให้ประเทศไทย 

นอกเหนือจากการบริจาคยารักษาโรคโควิดจ านวน ๒,๐๐๐ ยูนิต ที่ได้มอบให้แก่ประเทศไทยก่อนหน้า
• ขณะน้ีวัคซีนดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดส่ง 
ไอซ์แลนด์
• เสนอที่จะบริจาควัคซีน Pfizer จ านวน ๑๐๐,๖๒๐ โดสให้แก่ประเทศไทย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

เตรียมการขนส่ง





ฮังการี
• เสนอขายต่อวัคซีน AstraZeneca จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ โดส ให้ประเทศไทย ในราคาทุนที่ซื้อจากผู้ผลิต
• ความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
ฮังการี 

เยอรมนี
• เสนอที่จะบริจาควัคซีน AstraZeneca จ านวน ๓๔๖,๑๐๐ โดส ให้ประเทศไทย 

นอกเหนือจากการบริจาคยารักษาโรคโควิดจ านวน ๒,๐๐๐ ยูนิต ที่ได้มอบให้แก่ประเทศไทยก่อนหน้า
• ขณะน้ีวัคซีนดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดส่ง 
ไอซ์แลนด์
• เสนอที่จะบริจาควัคซีน Pfizer จ านวน ๑๐๐,๖๒๐ โดส ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

เตรียมการขนส่ง



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน



การให้ความช่วยเหลือเมียนมาเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙









• สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association in Myanmar -TBAM) ได้
จัดพิธีมอบส่ิงของช่วยเหลือแก่เมียนมา ภายใต้โครงการ “Here With You” ผ่านระบบ 
teleconference โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังฝ่ายไทยและเมียนมาเข้าร่วม อาทิ 
เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสภากาชาดเมียนมา

• ฝ่ายไทยสนับสนุนถังออกซิเจนขนาด ๔๗ ลิตร จ านวน ๓๐๐ ถัง ออกซิเจนเหลวส าหรับ
เติมถังจ านวน ๙๐ ตัน โดยถังออกซิเจนดังกล่าว สภากาชาดเมียนมา จะจัดสรรไปยัง
โรงพยาบาลในกรุงย่างกุ้ง

• นอกจากนี้ ยังมีการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่สภากาชาดเมียนมามี
ความต้องการ รวมมูลค่าการบริจาคทั้งส้ินกว่า ๔.๘ ล้านบาท









ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/radiothailand



ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/fm88radiothailand



082-954-2106







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น  าใจคนไทยไม่ทิ งกัน


