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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ 

๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก

๒. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

๓. ผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ
เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

๔. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ ๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

๕. การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ ๑ 

๖. งานเสวนา “From Waste to Runway : รักษ์โลกแบบไทย ไปรันเวย์โลก”

๗. การเตรียมการส าหรับคนไทยในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย

๘. การมอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลตองกากรณีภูเขาไฟระเบิด 

๙. รายการบันทึกสถานการณ์ และMFA Update

๑๐. รายการ Spokesman Live!!







Cr. ส ำนักงำนเลขำนุกำรสมเด็จพระสังฆรำช





รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
เกี่ยวกับความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก







• รอง นรม./รมว.กต. จะเยือนฝรั่งเศสวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศเกี่ยวกับ
ควำมร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก 

• รอง นรม./รมว.กต. จะเข้ำร่วมเวทีเสวนำด้ำนประเด็นระหว่ำงประเทศ 
เพื่อแสดงบทบำทน ำของไทย และผลักดันผลประโยชน์ตำมยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอำเซียน 

• รอง นรม./รมว.กต. จะหำรือกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกิจกำรยุโรปและ
กำรต่ำงประเทศฝรั่งเศส และจะร่วมลงนำมในแผนกำรส ำหรับ
กำรด ำเนินควำมสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๔





นำยฌอง-อีฟว์ เลอ ดริยอง (Jean-Yves Le Drian) 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกิจกำรยุโรปและกำรต่ำงประเทศฝรั่งเศส 



การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

อย่างไม่เป็นทางการ











แฟ้มภำพ กำรประชุม รมต. ตปท. อำเซียน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรคร้ังที่ ๕๓



แฟ้มภำพ กำรประชุม รมต. ตปท. อำเซียน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรคร้ังที่ ๕๓



แฟ้มภำพ กำรประชุม รมต. ตปท. อำเซียน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรคร้ังที่ ๕๓



• เป็นกำรประชุมครั้งแรกของกัมพูชำในฐำนะประธำนอำเซียนปี ๒๕๖๕ 
• ผลักดันประเด็นส ำคัญภำยใต้แนวคิดหลัก “ASEAN A.C.T.: 

Addressing Challenges Together”

• สำนต่อประเด็นที่ในกำรประชุมสุดยอดครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙  
และฉันทำมติ ๕ ข้อเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในเมียนมำ

• รอง นรม./รมว กต. จะผลักดันควำมร่วมมือภำยใต้แนวคิด BCG

และชูบทบำทของไทยในฐำนะเจ้ำภำพกำรประชุมเอเปคในปีนี้ด้วย





ช่องทางการติดตามข่าวสาร ASEAN CAMBODIA 2022

https://asean2022.mfaic.gov.kh/



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
หารือกับเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก





















ผลกำรหำรือ
• หำรือกำรแสวงหำควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองในกำรอยู่ร่วมกัน

โดยสันติในสังคม 
• เลขำธิกำร MWL กล่ำวชื่นชมประเทศไทยว่ำ ถือเป็นตัวอย่ำงที่ดี

ของสังคมพหุวัฒนธรรมและกำรส่งเสริมสันติภำพและควำมปรองดอง
ในประเทศและเวทีระหว่ำงประเทศอื่น 









การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่ ๑ 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง













หัวข้อหลักกำรประชุมใน ๔ วันแรก ดังนี้
• กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ค ำนึงถึงมิติกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
► มี ๓ กำรประชุมคณะท ำงำนส ำคัญ
► กำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนมหำสมุทรและกำรประมง 
► กำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรต่อต้ำนกำรค้ำไม้ผิดกฎหมำย

และกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง 
► กำรประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบำยควำมมั่นคงทำงอำหำร





Cr. กรุงเทพธุรกิจ



Cr. มติชน



Cr. ข่ำวสด











• กำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล มำใช้ประโยชน์
เพื่อส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและสุขภำวะที่ดี
► มี ๔ กำรประชุมคณะท ำงำนส ำคัญ

► กำรประชุมหุ้นส่วนนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

► คณะอนุกรรมกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร
► กลุ่มงำนด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัล 
► คณะท ำงำนด้ำนสุขภำพ





ช่องทางการติดตามข้อมูลส าหรับสื่อมวลชน

accreditation@apec2022.go.th

mailto:accreditation@apec2022.go.th


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


การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ ๑ 



Cr. ABAC Singapore



Cr. ABAC Singapore



Cr. ABAC Singapore



Cr. ABAC Singapore



Cr. ABAC Singapore



Cr. ABAC Singapore



Cr. ABAC Singapore





• สภำที่ปรึกษำทำงธุรกิจเอเปค (เอแบค) ได้จัดกำรประชุมสภำ
ที่ปรึกษำทำงธุรกิจเอเปคครั้งที่ ๑ ที่สิงคโปร์และผ่ำนระบบ
กำรประชุมทำงไกล 

• ประเด็นส ำคัญที่ได้มีกำรหำรือ อำทิ กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ
ในภูมิภำค สภำวะเศรษฐกิจและกำรคลัง เศรษฐกิจดิจิทัล 
กำรรื้อฟื้นกำรเดินทำง กำรส่งเสริม SMEs

• ผลกำรประชุมเหล่ำนี้จะถูกถ่ำยทอดไปยังที่ประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเอเปค
ครั้งที่ ๑ ต่อไป



งานเสวนา “From Waste to Runway : รักษ์โลก

แบบไทย ไปรันเวยโ์ลก”





ภำพบรรยำกำศงำนนิทรรศกำรครบรอบ 
9 ปี Vogue Thaiand
Cr. Vogue Thailand



ภำพบรรยำกำศงำนนิทรรศกำรครบรอบ 
9 ปี Vogue Thaiand
Cr. Vogue Thailand



คุณฟอร์ด กุลวิทย์ เลำสุขศรี - บรรณำธิกำรบริหำรนิตยสำร Vogue Thailand



คุณหมู พลพัฒน์ อัศวะประภำ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ASAVA



คุณโย ทรงวุฒิ ทองทั่ว ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Renim Project



คุณวัธ จิรโรจน์ พจนำวรำพันธุ์ เจ้ำของแบรนด์ SC GRAND



คุณเอ็ด อกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ



ผู้สนใจติดตามงานเสวนาดังกล่าวได้ท่ี Facebook live

วันอำทิตย์ที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๕ เวลำ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 



การเตรียมการส าหรับคนไทย
ในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย



Cr.ประชำชำติธุรกิจ



Cr. Washington Post





• สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งดูแลประเทศยูเครนด้วย 
ได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อดูแลควำมปลอดภัยของคนไทยในยูเครน
• ตั้งกลุ่มไลน์ส ำหรับติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสถำนเอกอัครรำชทูตฯ 

และคนไทยในยูเครนประมำณ ๒๓๐ คน 
• หำรือกับฝ่ำยยูเครน โปแลนด์และไทยในกำรเตรียมแผนอพยพกรณี

ฉุกเฉิน 
• ออกประกำศเตือนร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศเมื่อ 

๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ขอให้คนไทยที่ไม่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปยูเครนในระยะนี้ 





นำยเชษฐพันธ์ มำกสัมพันธ์
เอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอร์ซอ







Danylo Halytskyi International Airport, Lviv













• “Royal Thai Embassy Warsaw, Poland”

“คนไทยในประเทศยูเครน”

สถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในยูเครน

+๔๘ ๖๘๖ ๖๔๒ ๓๔๘



การมอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลตองกากรณีภูเขาไฟระเบิด 





















• เอกอัครรำชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รำ ได้จัดพิธีถวำยเงินช่วยเหลือจ ำนวน 
๒๕,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ แด่เอกอัครรำชทูตตองกำประจ ำออสเตรเลีย 
และได้กรำบทูลเกี่ยวกับกำรบริจำคเงินของกลุ่มผู้มีจิตศรัทธำชำวไทย 
ผ่ำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟูจำกเหตภุูเขำไฟระเบิด

• สองฝ่ำยถือโอกำสหำรือกำรฟื้นฟูตองกำจำกเหตุกำรณ์ภูเขำไฟระเบิด 
โครงกำรควำมร่วมมือไทย - ตองกำ เพื่อพัฒนำแปลงเกษตรกรรมตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส ำนักพระรำชวังตองกำ และ
สถำนกำรณ์โควิด-๑๙



สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา

+61 2 6206 0100

canberra.thaiembassy.org

consular.can@mfa.mail.go.th

111 Empire Circuit 
Yarralumla ACT 2600













“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ าใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


