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การรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี ๒๕๖๕ 
จากนิวซีแลนด์ 









• ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน หลังจากการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย

ที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพ เสร็จสิ้นในช่วงเวลาประมาณ ๒๐.๔๕ น. ไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปค

ปี ๒๕๖๕ โดยนายกรัฐมนตรี จากนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์  

• ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบต าแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี ๒๕๖๕ พร้อม

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีต่อประชาชนในเช้าวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ช่อง ๕ ช่อง ๙ และ ThaiPBS หลังเคารพธงชาติ (เวลา ๐๘.๐๒ น.) 

• กระทรวงการต่างประเทศยังจะจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคอย่างเป็นทางการ 

และการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์เอเปคของกระทรวงการต่างประเทศ 

เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งนี้ให้ประชาชนไทย

“ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วม” ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล



ติดตามความเคลื่อนไหวของ #APEC2022THAILAND ได้ตามช่องทาง:

fb.com/APEC2022Thailand Instagram: APEC2022TH twitter.com/APEC2022TH
linkedin.com/company/
apec2022thailand



ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์









ประเด็นหารือ
• เห็นพ้องที่จะกระชับความสมัพนัธ์ทวิภาคี และเพิ่มพูนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้น า 

ในโอกาสที่ไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ต่อจากนิวซีแลนด์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และในโอกาสการครบรอบ ๖๕ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

• เน้นย้ าการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟเูศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคจากผลกระทบ
ของโควิด-๑๙ โดยเพิ่มพูนความร่วมมอืในด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนสาขาที่สอดคลอ้งกับ
โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทย
และแผนเศรษฐกิจ ๓๐ ปีของนิวซีแลนด์

• นายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้ฝ่ายนิวซีแลนด์พิจารณาเปิดประเทศให้แกก่ลุ่มนักเรียน
และนักศึกษาไทยเป็นล าดับแรกด้วย  





การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร

















• การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เป็นการย้ าความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาจะ
ยาวนานกว่า ๔๐๐ ปี 

• เป็นโอกาสดีให้ท้ังสองฝ่ายกระชับความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งการเมือง ความมั่นคง 
และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเติบโตสเีขียวและสิ่งแวดล้อมเพือ่สนับสนุนการฟืน้ฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นใน
ประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกนั



คณะผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ











ประเด็นการหารือกับคณะผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 

• ย้ าความส าคัญของความเป็นพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ ที่ด าเนินมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น 

• แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่สองฝ่ายให้ความส าคัญร่วมกัน 

อาทิ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

โดยเฉพาะโอกาสของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ 

• แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการที่ส าคัญในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมา 

และบทบาทของอาเซียน 

• คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ชื่นชมความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุม COP26 และการด าเนินการอย่างจริงจัง

และต่อเนื่องของไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมแก่เมียนมา และย้ าถึงการสนับสนุนของสหรัฐฯ ต่อการด าเนินการดังกล่าวของไทย 









การเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
(Universal Periodic Review หรือ UPR) ของประเทศไทย









สาระในรายงานประเทศทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบที่ ๓ ของไทย
• เน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายของไทยท่ีให้ความส าคัญกบัสทิธิมนุษยชน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนความก้าวหน้าการด าเนินการดา้นสิทธิมนุษยชนของไทย
ในด้านต่าง ๆ เพื่อยืนยันบทบาทไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการยึดมั่นต่อ
พันธรณีของไทยภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี

• ครอบคลุมการด าเนินการ พัฒนาการ ความส าเร็จ ความท้าทาย ทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมือง และสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
โดยเฉพาะการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการกับความท้าทายและผลกระทบ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อีกทั้งให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินการด้านสทิธิ
มนุษยชนในอนาคตของไทย 





ช่องทางรับชม

https://media.un.org/en/webtv



ความคืบหน้าการเปิดประเทศด้วยระบบ Thailand Pass







• มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว  ๑๔๗,๕๐๓ คน 
ได้รับอนุมัติแล้ว ๙๒,๙๒๐ คน (สถานะ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

• กระทรวงการต่างประเทศ รับทราบถึงปัญหาและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของผู้ลงทะเบียนในระบบ 
Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code ซึ่งปัญหาต่าง ๆ อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิ 
ไม่ไดอ้ัพโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนตามค าแนะน า การกรอกข้อมูลและแนบเอกสารไม่ตรงตาม
รายการที่ก าหนด มีการลงข้อมูลซ้ าหลายครั้ง กรอกอีเมล์ผิด หรือหน่วยความจ าอีเมล์เต็ม ท าให้
ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับหรือสง่ QR Code

• ผู้เดินทางควรเผื่อเวลาให้ตรวจสอบใบรับรองวัคซีนล่วงหน้า โดยประกาศก าหนดว่าใช้เวลา
พิจารณาเอกสาร ๗ วัน



• กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมควบคุมโรค ประสานงานอยู่
ตลอดเวลาเพื่อรับข้อขัดข้องทางเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถ
บริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น โดยได้รับค าแนะน าต่าง ๆ จากผู้ใช้งานน ามาปรับใช้ด้วย 

• การพัฒนาระบบต่าง ๆ (features) ที่คาดว่าจะสามารถใช้ได้ภายในสัปดาห์นี้ อาทิ 
• พัฒนาให้ผู้ยื่นค าร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ pdf file 

• ท า drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล

• เพิ่ม function ให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน และเพิ่มเอกสารได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ซ้ า   

• จะเพิ่มทางเลือกให้สามารถเข้าไปรับ QR code ด้วยตนเองในระบบได้หากได้รับอนุมัติแล้ว





Update on Thailand Pass system





• As of 11 November 2021, 08.00hrs, the accumulated number of travelers registered through 
the “Thailand Pass” website is 147,503 persons – 92,920 of which have been approved.

• Difficulties encountered by some of the registrants of Thailand Pass who were unable to 
receive their QR Codes may be due to the following reasons: 
• Registrants did not upload vaccination documents according to the recommendations 
• The information and documents attached were incorrectly filled in. 
• The same information was entered multiple times leading to confusion in the consideration 

process. Some names were registered multiple times but with different information.  
• Some registered their emails incorrectly or because their mailboxes were full, so they were 

not able to receive their confirmation emails and QR Codes.  
• Travelers should ensure time in advance to check vaccination certification documents.  Even 

though the announcement states that the consideration process takes up to 7 days. 



• The Ministry of Foreign Affairs, the Digital Government Development Agency and the Department of Disease 

Control are in constant communication and coordination in order to address all of the technical issues and 

improve the Thailand Pass system. 

• All developed features are expected to be ready to use within this week, namely;  

• to improve the system to enable registrants to upload pdf files  

• to provide a drop down list for choosing hotels that are connected to hospitals

• to create functions that registrants can individually check their registration status and add additional 

required documents without making a new registration  

• to provide an option for registrants to get the QR code by themselves when approved





ค าถามพบบ่อยเกี่ยวกับ Thailand Pass Thailand Pass FAQs

www.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-thai www.mfa.go.th/en/content/thailand-pass-faqs



มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศส าหรับคนไทย
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในต่างประเทศ



สหรัฐอเมริกา

• ปรับเปลี่ยนมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดย

มีรายละเอียดท่ีส าคัญ คือ 

๑. หลักฐานการฉีดวัคซีน ผู้โดยสารที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีถิ่นพ านักในสหรัฐฯ 

ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ อย่างครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องบิน  

• วัคซีนที่สหรัฐฯ ยอมรับ คือ วัคซีนที่ อย.สหรัฐฯ อนุมัติ หรืออนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency 

Use Authorization: EUA) ในสหรัฐฯ หรือวัคซีนที่ WHO อนุญาตให้ใช้

กรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ได้แก่ Janssen (J&J), Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Covishield, Sinopharm และ Sinovac  

• ผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องได้รับวัคซีนแบบ ๑ โดส หรือ ๒ โดสเข็มสุดท้าย อย่างน้อย 

๒ สัปดาห์ขึ้นไปก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนแบบ ๒ โดส สามารถ mix and match 

ประเภทของวัคซีนได้ 



สหรัฐอเมริกา

• ปรับเปลี่ยนมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดย

มีรายละเอียดท่ีส าคัญ คือ 

๒. ผลตรวจโควิด-๑๙ ผู้โดยสารทุกสัญชาติที่อายุตั้งแต่ ๒ ปีข้ึนไป ต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ 

• ผลตรวจโควิด-๑๙ เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยผู้ได้รับวัคซีนครบโดสต้องตรวจภายใน ๓ วันก่อนวัน

เดินทาง และผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องตรวจภายใน ๑ วัน ก่อนวันเดินทาง โดยต้องเป็นผลตรวจ

แบบ viral test (รวมถึงแบบ RT-PCR) หรือการตรวจแบบ antigen test ซึ่งได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศต้นทาง หรือ 

• หลักฐานการติดเชื้อโควิด-๑๙ ในช่วง ๙๐ วันก่อนการเดินทาง และหลักฐานการได้รับอนุญาต

จากแพทย์ให้เดินทางได้เนื่องจากหายแล้ว ส าหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-๑๙ 

• อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับได้ที่เว็บไซต์ของ CDC สหรัฐฯ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html



สอท. ณ กรุงวอชิงตัน

+๑ ๒๐๒ ๙๙๙ ๗๖๙๐

thaiembdc.org

protection@thaiembdc.org

1024 Wisconsin Ave. N.W.,
Washington, DC 20007



ญี่ปุ่น

• ลดระยะเวลากักตัวจากปัจจุบัน ๑๐ วัน เหลือ ๓ วัน ส าหรับชาวญี่ปุ่น, ชาวต่างชาติผู้ที่มีสถานะพ านักในญี่ปุ่นและเดินทางกลับ

เข้าญี่ปุ่น ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อด าเนินธุรกิจ/การท างานระยะสั้น และการเดินทางเข้าระยะยาวที่ได้รับการอนุมัติใน

กรณีอื่น ๆ โดยจะต้องมีเง่ือนไข ดังน้ี

• ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer, Moderna หรือ AstraZeneca ครบ ๒ เข็มเท่านั้น

• พ านักอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่มิได้ก าหนดให้ตอ้งกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดหาเป็นเวลา ๖ หรือ ๑๐ วัน

เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยมิได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องกักตัวตามเง่ือนไขนี้

• ได้รับการอนุมัติการเดินทางจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของญี่ปุ่นโดยจะต้องยื่นแผนกิจกรรมและการเดินทางภายในญี่ปุ่น 

ระหว่างวันท่ี ๔ – ๑๔ เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นให้ทางการญี่ปุ่นพิจารณา นอกจากนั้น นายจ้างจะต้องยื่นจดหมายรับรอง

การเดินทางและ Designated Activities ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น 

• เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นและกักตัว ๓ วันแล้ว จะต้องตรวจ PCR และมีผลเป็นลบ ก่อนที่จะสามารถด าเนินกิจกรรมตามแผน

ที่ยื่นไว้ส าหรับวันที่ ๔ – ๑๔ ต่อไป 

• จะเปิดรับการยื่นเอกสารการเดินทางเข้าญี่ปุ่นภายใต้กรณีข้างต้นตั้งแต่วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 



ญี่ปุ่น
• อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ (technical trainees) 

สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้จ านวนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่จ ากัดไว้
สูงสุดวันละ ๓,๕๐๐ คน เป็น ๕,๐๐๐ คน โดยก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นจะตอ้งยื่น Designated 
Activities และมีต้นสังกัดเป็นผู้รับรองและสอดสอ่งดูแลกจิกรรมในช่วงแรกด้วย

• ญี่ปุ่นยังคงไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ



สอท. ณ กรุงโตเกียว

+๘๑ ๓ ๕๗๘๙ ๒๔๓๓

https://site.thaiembassy.jp/

infosect@thaiembassy.jp

3-14-6 Kami-Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 
141-0021



รายละเอียดเพิ่มเติม





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


