


ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 
๑. การประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

๒. รนรม./รมว.กต. เยือนซาอุดอีาระเบีย

๓. รนรม./รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของ 
Group of  Friends of  Global Development Initiatives 
(GoF of  GDI) ครั้งที่ ๑

๔. นรม./รมว.กต. กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาสภาหอการค้าประเทศไทย

๕. รนรม./รมว.กต. เป็นประธานจัดการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา ครั้งที่ ๒



๖. การประชุม Thailand – U.S. Strategic and Defense 

Dialogue ครั้งที่ ๑ และ Thailand – U.S. Strategic 

Dialogue ครั้งที่ ๘

๗. ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ และการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง

๘. รายการบันทึกสถานการณ์ และ MFA Update

๙. รายการเวทีความคิด

๑๐. รายการ Spokesman Live!!!



การประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐ 
สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง

























แนนซ่ี เพอโลซี ประธานผูแ้ทน เมกา

แนนซี เปโลซี
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ



จีนา เอ็ม. เรมอนโด รมต พาณิชต์ เมกา

จีนา เรมอนโด 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ



แคเธอรีน ไท่
ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)



เจมส ์ออสติน รมว. กห เมกา

นายลอยด์ เจมส์ ออสติน 
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ



โจ ไบเดน เจา้ภาพงานเลีย้ง

โจ ไบเดน 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ



NCAPEC USABC USCC



USABC USCC



USCC



คามาลา เดวี แฮรร์สิ

คามาลา แฮร์ริส
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ



• นรม. เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พ.ค. ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  

• ระหว่างการเข้าร่วมประชุมฯ จะมีการพบปะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ 

และชุมชนไทยในสหรัฐฯ 

• การประชุมหารือระหว่างผู้น าอาเซียนกับ ปธน.สหรัฐอเมริกา จะมี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น

ผู้ด าเนินการหารือฯ



รนรม./รมว.กต. เยือนซาอุดีอาระเบีย



แฟ้มภาพ การเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ 
ระหว่าง ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕



แฟ้มภาพ การเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ 
ระหว่าง ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕



แฟ้มภาพ การเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ 
ระหว่าง ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕



แฟ้มภาพ การเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ 
ระหว่าง ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๕



วัตถุประสงค์ของการเยือน

• ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

• ขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต

ติดตามประเด็นที่สองประเทศผลักดันร่วมกันหลังการเยือนครั้งที่แล้ว

• ส่งเสริมการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยและซาอุดีฯ



• น าภาครัฐและภาคเอกชนไทยศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของซาอุดีฯ และศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

• หาข้อสรุปการเจรจาเอกสารแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสมัพันธ์

ทวิภาคีไทย-ซาอุดีฯ

• หาข้อสรุปบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีฯ -ไทย 

ซึ่งจะลงนามในโอกาสถัดไป



รนรม./รมว.กต. กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม
ระดับสูงของ Group of  Friends of  Global 

Development Initiatives 

(GoF of  GDI) ครั้งที่ ๑















สาระส าคัญของถ้อยแถลง
• ชี้ว่าความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศเป็นความท้าทายร่วมกัน
• ย้ าแนวคิดด้านการพัฒนาของไทยที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล

และยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดล BCG



รนรม./รมว.กต. กล่าวปาฐกถาใน
งานสัมมนาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย







นายสนั่น อังอุบลกุล 
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย











รนรม./รมว.กต. เป็นประธานจัดการประชุมร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ เรื่องการให้ความช่วยเหลือทาง

มนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา ครั้งที่ ๒











สาระของการประชุม
• ย้ าความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชน
เมียนมา

• รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเมียนมาอย่างต่อเนื่อง
• ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน เพื่อหาวิธีใน
การจัดส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมไปยังเมียนมา



การประชุม Thailand – U.S. Strategic 

and Defense Dialogue ครั้งที่ ๑ และ 

Thailand – U.S. Strategic Dialogue 
ครั้งที่ ๘















ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค
ครั้งที่ ๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง





















• การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องเริ่ม
ขึ้นภายใต้หัวข้อ “พลเมืองยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รู้รอบดิจิทัล”

• มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงาน การศึกษา และการคุ้มครองทางสังคม เพื่อ
หาแนวทางการรับมือกับความท้าทายที่เป็นผลพวงมาจากโควิด-๑๙

• มีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นน า
มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น



• ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานเอเปคด้านโทรคมนาคมและ
สารสนเทศ ครั้งที่ ๖๔ 

• เน้นหารือ ๓ ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย 
(๑) การสร้างก าลังคนด้านดิจิทัลในยุค Next Normal 

(๒) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ ๆ เพื่อลด
ข้อจ ากัดในการพัฒนาสังคมดิจิทัลในอนาคต
(๓) สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเพื่อความมั่งคั่งในภูมิภาค 



ส าหรับสื่อมวลชนลงทะเบียน APEC 2022 Thailand











สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ท้ิงกัน


