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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 

๑. การกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

๒. การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ และการหารือทวิภาคี

กับประเทศต่างๆ ของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก  

๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฝ่ายเอเชีย

ขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 

๔. การผ่อนคลายมาตรการให้ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียใต้เดินทางเข้าประเทศไทยได้  

๕. กรณีการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยตกทุกข์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

๖. การให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

๗. ประชาสัมพันธ์ 



การกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาตสิมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ 

และการประชุมที่เกี่ยวขอ้ง











สาระส าคัญจากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี 

ในกิจกรรม Sustainable Development Goals (SDG Moment) ครั้งที่ ๒ 

• ยินดีที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม SDG Moment โดยรัฐบาลไทยร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างตอ่เนื่อง และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒๐ ปี เพื่อด าเนินนโยบายและใช้งบประมาณให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศและน าไปสู่

การบรรลุ SDGs

• ระบุถึงหมุดหมายที่ส าคัญ ๓ ประการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทกุช่วงอายุ

(๒) สร้าง “ความสมดุลของทุกสรรพสิ่ง” ผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

(๓) ขจัดความเหลื่อมล้ าและการพัฒนาด้าน digital literacy

• เน้นย้ าว่า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะส าเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน











• นายกรัฐมนตรีมีก าหนดการร่วมกล่าวถ้อยแถลงของไทยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ในการประชุม 

อีก ๔ รายการ 

• การประชุมสุดยอดโควิด-๑๙ ยุติโรคระบาดและการสร้างกลับมาใหม่ (Global COVID-19 

Summit: Ending the pandemic and building back better) 

ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

• การประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหาร (Food Systems Summit) 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

• การประชุมระดับสูงด้านพลังงาน (High-level Dialogue on Energy) 

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

• การกล่าวถ้อยแถลงของไทยในการอภิปรายทั่วไป (General debate) ของ UNGA76 

เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อโลกหลังโควิด-๑๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

เวลาประมาณ ๐๑.๑๕ น. ของไทย



ช่องทางถ่ายทอดสดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

UN Web TV 

(webtv.un.org) 

ใน ๖ ภาษาทางการของ UN 

และภาษาของผู้กล่าวถ้อยแถลง

Youtube: 

United Nations 

เฉพาะภาษาอังกฤษ

Facebook: 

UN Web TV

เฉพาะภาษาอังกฤษ

Twitter: 

UN Web TV

เฉพาะภาษาอังกฤษ



การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๗๖ และการหารือทวิภาคีกับประเทศต่างๆ 

ของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ณ นครนิวยอร์ก 





















นางมาริส เพย์น - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย



ดร. อับดุลละฎีฟ บิน รอชิด อัซซัย - รัฐมนตรีต่างประเทศบาห์เรน



ดร. อับดุลละฎีฟ บิน รอชิด อัซซัย - รัฐมนตรีต่างประเทศบาห์เรน



นายบุ่ย แทงห์ เซนิ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเวยีดนาม



นายบุ่ย แทงห์ เซนิ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเวยีดนาม



นายเปเตอร์ ซิยาร์โท- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี



นายเปเตอร์ ซิยาร์โท- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี



นายเปเตอร์ ซิยาร์โท- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี



การพบหารือทวิภาคีที่ส าคัญ ได้แก่ 

• การพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ อาทิ เลขาธิการสหประชาชาติ

ประธานสมัชชาสหประชาชาติ รวมทั้งนาย John Kerry ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดี

สหรัฐฯ ด้านภูมิอากาศ และประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

• การพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเทศต่าง ๆ ได้แก่ 

เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บาห์เรน ฮังการี คอสตาริกา เปรู อินเดีย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โมซัมบิก และศรีลังกา 

• การพบหารือกับภาคเอกชนที่ส าคัญ ได้แก่ สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน 

(U.S.-ASEAN Business Council - USABC) และสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา 

(U.S. Chamber of Commerce - USCC) 

• การพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูง ทั้งภาคการเมืองและรัฐบาล ของสหรัฐฯ



António Guterres - เลขาธิการสหประชาชาติ



Abdulla Shahid - ประธานสมัชชาสหประชาชาติ 



John Kerry - ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านภูมิอากาศ



Peter Maurer - ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 











แฟ้มภาพ: Special ASEAN – US Foreign Ministers Meeting 



ก าหนดการส าคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ระหว่างการเข้าร่วม UNGA76 วันที่ ๒๐-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
• เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ 
(ASEAN-U.S. Foreign Ministers' Meeting) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

• การกล่าวถ้อยแถลงใน ๒ วาระ 
(๑) การประชุมนโยบายต่างประเทศกับสุขภาพโลก (Foreign Policy 
and Global Health (FPGH) Foreign Ministers’ Virtual Meeting)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
(๒) การประชุมว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า The Road to 2023: 
Kickoff to the High-level Meeting on Universal Health Coverage Gaps, 
Challenges, and Opportunities to Accelerate Progress on UHC 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



Tammy Duckworth - วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ



Tammy Duckworth - วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ



Kurt Campbell – ผู้ประสานงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ส าหรับอินโด-แปซิฟิก



สอท. ณ กรุงวอชิงตัน



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฝ่ายเอเชียขององค์การ

ว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 











ประเด็นส าคัญของถ้อยแถลง

• รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง

ความท้าทายอุบัติใหม่อย่างโควิด-๑๙ พร้อมเน้นย้ าวิธีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมหลังโควิด-๑๙ ทั้งสิ้น ๒ ประการ ได้แก่ 

(๑) ให้ความส าคัญต่อการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

และส่งเสริมให้ประชาคมโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟู



osce.org/live



การผ่อนคลายมาตรการส าหรับชาวต่างชาติ

จากภูมิภาคเอเชียใต้ ในการเดินทางเขา้ประเทศไทย 









• โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ใน ๕ ประเทศ 

ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เนปาล และมัลดีฟส์ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กระทรวงการต่างประเทศได้หารือผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในศูนย์ปฏิบัติการ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศปก. ศบค.) เห็นควรอนุญาตให้ออกเอกสาร 

Certificate of Entry (COE) ส าหรับบุคคลต่างชาติทุกประเภทที่เดินทาง

จากประเทศดังกล่าวเข้าประเทศไทยได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ โดยให้ปฏิบัติ

ตามมาตรการควบคุมโรคและเข้ารับการกักตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดอย่างเคร่งครัด 



https://coethailand.mfa.go.th



Phuket Sandbox 

FAQs

https://www.tatnews.org/2021/09/phuket-sandbox-faqs/









• With the improving Covid-19 Situation in 5 countries; 

India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, and Maldives, 

Ministry of Foreign Affairs with consultation from Ministry of Public 

Health and the Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA), 

approved the resumption of visa and COE issuance for all types of 

visa categories traveling from the aforementioned countries to Thailand. 

• All passengers must follow the Royal Thai Government’s procedures 

and measures, including mandatory quarantine requirement, for 

a period of 14 days with no exception regardless of vaccinated or 

non-vaccinated passengers as well as fulfil each visa’s requirements 

and eligibilities. 



https://coethailand.mfa.go.th



Phuket Sandbox 

FAQs

https://www.tatnews.org/2021/09/phuket-sandbox-faqs/



กรณีการให้ความชว่ยเหลือหญิงไทยตกทุกข์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์



สอท. ณ กรุงอาบูดาบี

+๙๗๑ ๒ ๕๕๗ ๖๕๕๑

abudhabi.thaiembassy.org

thaiauh@emirates.net.ae

Villa 65, Al Shumous

Street, Street No.21, 

the General Directorate 

of Central Operations, 

Traffic & Patrol 

Directorate, Abu Dhabi



สกญ. ณ เมืองดูไบ

+๙๗๑ ๔ ๓๔๘ ๙๕๕๐

dubai.thaiembassy.org

thaidub@gmail.com

Villa 35, Al Jali Street, 

Community 366, Umm 

Suqeim 3 51844

Dubai, UAE.



• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการตา่งประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ

กรุงอาบูดาบีและ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่าย

แรงงาน) ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมประสานขอความช่วยเหลือ 

• เมื่อทางร้านเห็นว่า มีการขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์นี้ และเห็นว่าผู้ร้องได้

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการไทย ทางร้านจึงน าหนังสือเดินทางมาคืน

ให้ผู้ร้อง ลบแชทการติดต่อ และเรียกแท็กซี่ไปส่งผู้ร้องไปที่สนามบินดูไบ  

• ฝ่ายแรงงาน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ให้ความช่วยเหลือและพาผู้ร้องไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทย

• ล่าสุด เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พาหญิงไทยตกทุกข์คนดงักล่าว ไปส่งที่

ท่าอากาศยานดไูบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

โดยขณะนี้ ได้เข้ารับการกักกันตัวที่สถานที่กักกันตัวทางเลือก



• กระทรวงการต่างประเทศ ขอย้ าให้ผู้ที่จะเดินทางไปท างานในตา่งประเทศ 

ศึกษารายละเอียดการท างาน ชนิดของงาน และความน่าเชื่อถือของนายจ้าง

อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนก่อนเดินทาง รวมทั้งอย่าลักลอบไปท างานในต่างประเทศ

โดยผิดกฎหมาย และใช้วีซ่าผิดประเภท เนื่องจากอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

หรือถูกจับกุม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่สามารถช่วยเหลือ

ให้พ้นผิดจากกฎหมายท้องถิ่นได้ 

• นอกจากนั้น เงื่อนไขในการท างาน สภาพความเป็นอยู่ และค่าตอบแทน 

อาจไม่ตรงกับที่โฆษณากล่าวอ้าง รวมทั้งอาจเกิดกรณีถูกยึดหนังสือเดินทาง

หรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ตามที่ปรากฏในข่าว



การให้ความช่วยเหลอื สปป.ลาว 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙













• สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้จัดซื้อสิ่งของจ าเป็น อาทิ มุ้ง หมอน 

ผ้าห่ม และเสื่อ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดป้องกันเชื้อโรคหรือชุด 

PPE หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หมวกคลุมผมทางการแพทย์ และเจลล้างมือ 

รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว ใช้

ประโยชน์ในการดูแลแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย โดยได้จัดส่งสิ่งของดังกล่าว

ให้แก่แขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมอบให้

แขวงค าม่วน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่รุนแรง ท าให้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถมอบสิ่งของและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่

แขวงสาละวัน และแขวงจ าปาสักด้วยตนเองได้ จึงได้จัดส่งให้หน่วยงานทั้งสอง

ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 





ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/radiothailand



ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/fm88radiothailand



082-954-2106







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


