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ประเด็นแถลงข่าวประจําสัปดาห์ 

๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐฯ 
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๒. ความร่วมมือเพิ่มเติมจากมิตรประเทศ (เยอรมนีและญี่ปุ่น) ในการช่วยไทยรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ 

๓. ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากอาเซียนแก่เมียนมา

๔. การหารือเกี่ยวกับโครงการ Phuket Sandbox และแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ตามนโยบายการเปิดประเทศ 

๕. การสัมมนา Connecting Digital Opportunities between Thailand and Cambodia 

๖. การเสวนา New Normal: New Coolture – Bridging the Gap (๑๕ ก.ย. ๖๔) 

๗. กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี ๒๕๖๔ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น 
จากสํานักงาน ก.พ.ร. 

๘. ประชาสัมพันธ์ 



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เยือนสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๗๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
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นายกรัฐมนตรี 

• มีกําหนดกล่าวถ้อยแถลงผ่านบันทึกวีดิทัศน์ในการอภิปรายทั่วไปโดยการจัดส่งวีดิทัศน์ถ้อยแถลงล่วงหน้า เพื่อแสดงความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้นําประเทศต่างๆ และแสดงวิสัยทัศน์ต่อโลกหลังโควิด-๑๙ ซึ่งจะเปิดฉายในห้อง General Assembly Hall 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๑.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย

• จะร่วมกล่าวถ้อยแถลงของไทยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ในการประชุมอีก ๔ รายการ ดังนี้

(๑) การประชุม 2nd Sustainable Development Goals of the Decade of ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๒) การประชุม Global COVID-19 Summit: Ending the pandemic and building back better 

ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๓) การประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหาร (Food Systems Summit) ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

(๔) การประชุมระดับสูงด้านพลังงาน (High-level Dialogue on Energy) ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔  



• รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกําหนดเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไป 

ร่วมกับผู้นําและรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ ที่สหประชาชาติ ในวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

และมีกําหนดเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่สําคัญ รวมทั้งจะกล่าวถ้อยแถลงของไทยต่อที่ประชุมฯ 

จํานวน ๒ รายการในเบื้องต้น ได้แก่ 

(๑) การประชุม Foreign Policy and Global Health (FPGH) Foreign Ministers’ Virtual Meeting 

ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๒) การประชุม The Road to 2023: Kickoff to the High-level Meeting on Universal Health 

Coverage Gaps, Challenges, and Opportunities to Accelerate Progress on UHC 

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 



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



ความร่วมมอืเพิ่มเติมจากมติรประเทศ (เยอรมนแีละญี่ปุ่น) 

ในการช่วยไทยรับมอืสถานการณ์โควิด-๑๙



 รัฐบาลเยอรมนีส่งมอบยารักษาโควิด-๑๙ 

จํานวน ๒,๐๐๐ ยูนิต ให้ไทย 











รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้า

เพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ โดส



• เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะบริจาควัคซีนของ

แอสตร้าเซเนก้า เพิ่มเติมจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ โดสให้แก่ประเทศไทย 

• ก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าครั้งแรก 

จํานวนประมาณ ๑.๐๕ ล้านโดสในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

• ครั้งที่ ๒ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ โดส ซึ่งถึงที่ไทยเมื่อวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมา 

• รวมจํานวนของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคให้แก่ประเทศไทยทั้งสิ้น

ประมาณ ๑.๖๕ ล้านโดส

• ประเทศไทยขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นในไมตรีจิตที่ช่วยสนับสนุนความพยายามของไทย

ในการรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง











การจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าจากสเปน





• คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบจัดซือ้วัคซนีป้องกนัโควดิ-๑๙ ของแอสตร้าเซเนกา้ 

จํานวน ๔๔๙,๕๐๐ โดส จากรัฐบาลสเปน ซึ่งเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรป

ที่พร้อมจําหน่ายวัคซีนโควิด-๑๙ ให้แก่รัฐบาลไทย

• การจัดซื้อวัคซนีจากสเปนครัง้นี ้เป็นผลสําเร็จจากการทํางานเชงิรกุอย่างใกล้ชดิ ระหว่างฝ่ายไทย 

ได้แก่ กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจําประเทศไทย 

และสหภาพยุโรป 

• ทั้งนี้ การจัดซื้อวัคซนีต่อจากมิตรประเทศเป็นไปตามนโยบายการทูตเชงิรกุ

ด้านความร่วมมือเรื่องวคัซนี (vaccine diplomacy) ของไทย และเป็นข้อริเริม่ของ

รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด







ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากอาเซียน

แก่เมียนมา





การหารือเกี่ยวกับโครงการ Phuket Sandbox 

และแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ตามนโยบายการเปิดประเทศ 











• วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศได้เรยีนเชญิรองนายกรฐัมนตรีและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็

ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จาก ๖๔ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้บริหารกระทรวง

การต่างประเทศ เพื่อร่วมวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

Phuket Sandbox และแผนการเปิดรับนกัท่องเที่ยวของไทย ตามนโยบายเปิดประเทศ 

• รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน ย้ํานโยบายของนายกรฐัมนตรีในการเดนิหน้า

เปิดประเทศตามเป้าหมาย ๑๒๐ วัน โดยคํานึงถงึมาตรการสาธารณสุขและความปลอดภัยของ

ประชาชน และให้ความสําคัญกบัการฟื้นฟเูศรษฐกจิไทยอย่างยั่งยนืด้วยการท่องเที่ยวรปูแบบใหม่

ที่เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ส่งเสริมนักท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่ 

• เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมทํางานอย่างมีบูรณาการเพื่อขบัเคลื่อน

นโยบายการเปิดประเทศ และเสริมสร้างความเชือ่มั่นและภาพลักษณ์ไทยในตา่งประเทศ





การสัมมนาการเชื่อมโยงโอกาสด้านดิจิทัลระหว่างไทยและกัมพูชา 
(Connecting Digital Opportunities between Thailand and Cambodia)







เนื้อหาการสัมมนา

• อธิบดีกรมเอเชยีตะวันออก ย้ําความสําคัญของความร่วมมือในการกา้วสู่ยคุดจิิทัลไปด้วยกัน 

และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชนต์อ่ภาคธุรกจิและประชาชน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และผู้ประกอบการรุน่ใหม่ ผ่านการส่งเสริมความเชือ่มโยงระหว่าง

ระบบนิเวศด้านเศรษฐกจิดิจิทัล 

• ฝ่ายกัมพูชา เสนอให้มีการจัดทําความตกลงทวิภาคีดา้นเศรษฐกจิดิจิทัลระหว่างไทยกับกมัพชูา 

• ผู้ร่วมสัมมนาเห็นพ้องว่า ไทยและกัมพูชาควรให้ความสําคัญกบัการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโลจิสติกส์ รวมถึงระบบชาํระเงนิอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเกบ็

ภาษีธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลและความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยภาคเอกชน

ต่างเล็งเห็นโอกาสทางธรุกจิ e-Commerce ซึ่งเกิดจากปัจจัยเกือ้หนุน ได้แก่ การเขา้ถงึอินเทอร์เนต็ 

ทางเลือกในการชาํระเงนิที่มากขึน้ และบริการขนส่งสินคา้จนถงึมือผู้รับปลายทางอย่างมีประสิทธภิาพ

• ผลการสัมมนาและขอ้เสนอแนะข้างตน้จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือ

ทวิภาคี (JC) ไทย - กัมพูชา ครั้งต่อไปในช่วงปลายปีนี ้







การเสวนา New Normal: New Coolture – Bridging the Gap







จุดประสงค์การเสวนา เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์

จากมุมมองระหว่างนักการสื่อสาร “รุ่นใหญ่” และ “รุ่นใหม่” เพื่อร่วมทําความเข้าใจ

ความต่างของความคิดของคนในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนเสนอวิธีการสื่อสารให้คนต่างวัยสามารถ

เข้าใจซึ่งกันและกัน

ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

• การเติบโตมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันทําให้คนในแต่ละช่วงวัยให้ความสนใจ

และความสําคัญในประเด็นที่แตกต่าง 

• ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มองเห็นตนเองเป็นพลเมืองโลก ให้ความสนใจกับประเด็นระดับโลก (global 

issues) มากขึ้น และให้ความสนใจกับความเป็นไปของบ้านเมือง

• กระทรวงการต่างประเทศสามารถมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง

ของโลก ความสําคัญในการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลประโยชน์

ของประเทศไทยจากการร่วมมือกับนานาชาติ 



กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลเลศิรัฐ ประจําปี ๒๕๖๔ 

สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากสํานักงาน ก.พ.ร.







UNDERSTANDING THAILAND’S COLOR-CODED 

ILLUSTRATIONS FOR COVID-19 















ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/radiothailand



ติดตามชมย้อนหลังที่ : facebook.com/fm88radiothailand



082-954-2106







“การทูตเพื่อประชาชน 

ทุกแห่งหนเราดูแล”

#น้ําใจคนไทยไม่ทิง้กัน


