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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 
๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินร่วม

ในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 24 ณ กรุงปักกิ่ง

๒. การติดตามผลการเยือนซาอุดอีาระเบียอยา่งเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

๓. การเยือนไทยอยา่งเป็นทางการของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

๔. ผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ

๕. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ ๑ (SOM 1)

๖. การแถลงข่าวผลการประชุม SOM 1 และการลงทะเบียนสื่อมวลชนเอเปค

๗. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันเปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ GSSD Expo 2022

๘. การเตรียมการส าหรับคนไทยในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยเูครนและรัสเซีย 

๙. กระทรวงการต่างประเทศจัดกงสุลสัญจร ณ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร

๑๐. รายการบันทึกสถานการณ์ และ MFA Update

๑๑. รายการ Spokesman Live!!







สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินร่วม

ในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ ๒๔ ณ กรุงปักกิ่ง



Cr. The Standard



Cr. The Standard



Cr.Hello Thailand



นายหวัง อี้
มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน



Cr.แนวหน้า



Cr.MCOT
มรรค จันเหลือง และคาเรน จันเหลือง



Cr.MCOT



มิดา ฟ้า ใจมั่น และนิโคลา ซานอน





• ๖ ก.พ. ๖๕: มรรค จันเหลือง - CROSS-COUNTRY SKIING

• ๗ ก.พ. ๖๕: มิด้า ใจมั่น - ALPINE SKIING

• ๙ ก.พ. ๖๕: มิด้า ใจมั่น - ALPINE SKIING

• ๑๐ ก.พ. ๖๕: คาเรน จันเหลือง - CROSS-COUNTRY SKIING

• ๑๑ ก.พ. ๖๕: มรรค จันเหลือง - CROSS-COUNTRY SKIING

• ๑๓ ก.พ. ๖๕: นิโคล่า ชานอน - ALPINE SKIING

• ๑๖ ก.พ. ๖๕: นิโคล่า ชานอน - ALPINE SKIING



นายโก่ว จงเหวิน
รัฐมนตรีว่าการทบวงการกีฬาแห่งชาติจีน และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกจีน 



• สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้าฯ ได้ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ ๒๔ ณ กรุงปักกิ่ง 

• ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๔ คน 
• อาเซียนส่งนักกีฬาเข้าร่วม ๓ ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์



การติดตามผลการเยือนซาอุดอีาระเบียอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรี















สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด



ผลการเยือนด้านการทูตและการเมือง
• มกุฎราชกุมารฯ แห่งซาอุดีฯ ตรัสว่าจะเสด็จเยือนไทยภายในปี ๒๕๖๕
• เร่งด าเนินการการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และการจัดตั้ง

กลไกหารือทวภิาคี ๒ ระดับ
• จัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางและแนวทาง

การด าเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดีฯ



















ผลการเยือนด้านเศรษฐกิจ 
• รอง นรม./รมว. กต. หารือภาคเอกชนไทยถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างไทย – ซาอุดอีาระเบีย ในสาขาที่มีศักยภาพ
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหารือกับ รอง นรม./รมว. กต.

เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางความร่วมมือในสาขาและที่ไทย
และซาอุดีอาระเบียมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ 

• การหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดให้ รอง นรม./รมว. กต. 
เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๕



ผลการเยือนด้านแรงงาน
• ซาอุดีฯ ต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ กว่า ๘ ล้านต าแหน่ง
• กระทรวงแรงงานได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างความตกลง

ความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อให้ลงนามได้ในโอกาสแรก 



การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก



ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา 
เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก 





• เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก มีก าหนดเดินทางเยือนไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รอง นรม./รมว.กต. ระหว่าง
วันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

• เพื่อส่งเสริมความร่วมมอืแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหวุัฒนธรรม

• เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะจะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด



ผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ









ผลการหารือ
• ไทยแจ้งว่าพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งกลับผู้พลัดถิ่นฯ ใน

ระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียน
• เปิดโอกาสให้บังกลาเทศเข้าร่วมโครงการเปิดเสรีสินค้าภายใต้สิทธิยกเว้น

ภาษีและโควตา โดยหวังว่าจะเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
• สองฝ่ายแสดงความยินดีต่อการครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตในปี ๒๕๖๕



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา



กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา



กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา



กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ ๑ (SOM 1)













การแถลงข่าวผลประชุม SOM 1 
และการลงทะเบียนสื่อมวลชนเอเปค



• กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการแถลงข่าวสรุปผลการประชุม SOM 1 
แก่สื่อมวลชนทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๑๕ น. 

• เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนถามค าถามที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพจัด
การประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ 

• เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงข่าวออนไลน์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการประชุม SOM 1 แกส่ื่อมวลชนไทยอีกครั้ง



รายละเอียดการลงทะเบียนของสื่อมวลชน

www.apec2022.go.th/registering-for-apec-2022



• The virtual media conference for SOM1 will be held on Friday 
25 February 2022 at 12.30 – 13.15 hrs. BKK time.

• This virtual media conference will provide opportunities for 

media to ask questions on Thailand’s hosting APEC 2022.

• Press and media who wish to join the virtual conference need 
to be accredited through APEC 2022 media registration. 

• Visit www.apec2022.go.th/registering-for-apec-2022

for more information

http://www.apec2022.go.th/registering-for-apec-2022


More information

www.apec2022.go.th/registering-for-apec-2022



ชอ่งทางการติดตามข่าวสาร APEC2022

Twitter
Tweets by @APEC2022TH

Facebook
Official APEC Thailand Facebook

Instragram
Official APEC Thailand Instagram

Linkedin
Official APEC Thailand Linkedin

https://twitter.com/APEC2022TH
https://www.facebook.com/APEC2022Thailand
https://www.linkedin.com/company/apec2022thailand


กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขัน
เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ GSSD Expo 2022









• กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์
การเป็นเจ้าภาพงาน Global South-South Development Expo 
2022

• เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่าง
ประเทศเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือใต-้ใต้และไตรภาคี

• การแข่งขัน ๓ รายการ ได้แก่
► ประกวดค าขวัญ
► การประกวดภาพถ่ายพร้อมค าบรรยาย 
► ประกวดคลิปวิดีโอโดยเลือก ๑ หัวข้อที่ตนถนัด



ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.thaidevelopmentexpo.com



การเตรียมการส าหรับคนไทยในสถานการณ์
ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย



Cr.ประชาชาติธุรกิจ



Cr. Washington Post



• กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้
ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียอย่างใกล้ชิด 

• สถานการณ์นีย้ังไม่มีผลกระทบต่อคนไทยในยูเครน 
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เตรียมแผนอพยพในกรณีเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินไว้ส าหรับชุมชนคนไทยในยูเครน



• “Royal Thai Embassy Warsaw, Poland”

“คนไทยในประเทศยูเครน”

สถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในยูเครน

+๔๘ ๖๘๖ ๖๔๒ ๓๔๘



ช่องทางการสื่อสารกับคนไทยในยูเครน
• Facebook “Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland” และ 

Facebook กลุ่ม “คนไทยในประเทศยูเครน” 
• กลุ่ม LINE ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในยูเครน 
• กลุ่ม Telegram ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับเจ้าของ

ร้านสปาไทยชาวยูเครน 
• Hotline +๔๘ ๖๘๖ ๖๔๒ ๓๔๘ (สามารถติดต่อได้ ๒๔ ชม.)
• ขอให้ชาวไทยในยูเครนไม่ตื่นตระหนก และรับฟังข่าวสารจาก

สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด 



นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มประจ ากรุงวอร์ซอ



กระทรวงการต่างประเทศจัดกงสุลสัญจร 

ณ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร















“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


