
                          สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

รายงานสถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน 

1. สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 25 กันยายน 2565 
25 กันยายน 2565 
• รัสเซียยืนยันความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารต่อสหประชาชาติ พร้อมเร่งเดินหน้าตาม

กระบวนการผนวกดินแดนในยูเครนตามแผน รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแถลงต่อที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) เมื่อ 24 ก.ย. 65 เน้นย้ำความชอบธรรมของปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 
เนื่องจากเป็นการทำเพื่อปกป้องผู้ที่พูดภาษารัสเซียในยูเครน โดยระบุว่า 4 ดินแดนของยูเครน จะได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบภายใต้กฎหมายทุกฉบับของรัสเซีย หากผลการลงประชามติที่จะเสร็จสิ้นใน
วันที่ 27 ก.ย. 65 ชี ้ว่าต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุว่า 
กระบวนการในการผนวกรวมภูมิภาคเหล่านั้นเข้ากับรัสเซียจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดหลังประกาศผลการ 
ลงประชามติ โดยสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียจะอภิปรายเรื่องการผนวกดินแดนยูเครนในวันที่ 29 ก.ย. 65 
จากนั้น ในที่ 30 ก.ย. 65 ประธานาธิบดีรัสเซียจะกล่าวปราศรัยต่อสภาฯ ในการประชุมวาระพิเศษ  

• จีนเรียกร้องรัสเซียและยูเครนให้แก้ปัญหาทางการทูตอย่างเร่งด่วน อย่าปล่อยให้ผลกระทบของความ
ขัดแย้งบานปลาย รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA)  
เมื่อ 24 ก.ย. 65 เรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพที่ยุติธรรมและปฏิบัติได้จริง ซึ่งสิ่งสำคัญคือการเร่ิม 
การเจรจาโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้า โดยจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามทั้งหมดที่เอื้อต่อการ
แก้ปัญหาอย่างสันติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีความเป็นห่วงต่อวิกฤตในยูเครนร่วมกันหาทางออก
อย่างสมดุลผ่านการเจรจาอย่างสันติตามแนวทางการทูต และควบคุมความขัดแย้งให้อยู ่ในวงจำกัด  
เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา 

24 กันยายน 2565 
• EU เร่งหามาตรการรับมือชาวรัสเซียขอลี้ภัยเข้าประเทศ หลังรัสเซียประกาศระดมกำลังพลสำรอง  

โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ขอให้ประเทศสมาชิก EU กำหนดแนวทางที่สอดคล้องกันในการพิจารณา 
รับชาวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศเป็นรายบุคคล หลังจากที่รัสเซียประกาศระดมกำลังพลสำรอง เพื่อเข้าร่วม
การปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจนนำไปสู่การอพยพลี้ภัยของชาวรัสเซียจำนวนมาก ซึ่งข้อเรียกร้อง 
ของ EC ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศในยุโรป อาทิ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย และสาธารณรัฐเช็ก 
โดยระบุว่าจะไม่ให้ชาวรัสเซียลี้ภัย และผลักดันให้ EU ดำเนินการแนวทางที่หนักขึ้นต่อรัสเซีย ขณะที่
ฟินแลนด์เตรียมปิดรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เพื่อป้องกันการเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่น ๆ ใน EU 

• กลุ ่ม G7 ประกาศไม่ยอมรับการลงประชามติผนวกดินแดนยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ ่งของรัสเซีย  
พร้อมสนับสนุนยูเครนต่อไป ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ออกแถลงการณ์ร่วมกันระบุว่า จะไม่ยอมรับการลง
ประชามติการผนวกดินแดนยูเครนของรัสเซีย เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมาย 
ของยูเครน รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกันสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับ
รัสเซียต่อไป ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก EU ซึ ่งอยู ่ในกลุ่ม G7 เห็นพ้องให้ดำเนิน
มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่เพื่อตอบโต้การผนวกดินแดน โดยมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีของ EU ที่มี
ความสัมพันธ์กับรัสเซียมากขึ้น 
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23 กันยายน 2565 
• รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน ยืนยันหลักการเป็นกลางในสถานการณ์

ยูเครน โดยในการหารือร่วมกันนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) เมื ่อวันที่ 
22 ก.ย. 65 ซึ่งถือเป็นการพบปะกันโดยตรงครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและยูเครนนับตั้งแต่เกิด
ความขัดแย้งในยูเครน รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวย้ำว่า จีนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางตัว 
เป็นกลางในสถานการณ์ยูเครน พร้อมเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ และ
สนับสนุนความพยายามทั้งหมดที่จะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาอย่างสันติ 

• รัสเซียห้ามชาวแคนาดาเข้าประเทศเพิ่มเติม เพื่อตอบโต้การขยายมาตรการคว่ำบาตรของแคนาดา 
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ประกาศห้ามพลเมืองแคนาดาเดินทางเข้ารัสเซียอย่างไม่มี
กำหนดเพิ่มอีก 87 คน ครอบคลุมถึงผู้นำระดับภูมิภาคของแคนาดา นายทหารอาวุโส เจ้าหน้าที่รัฐบาล 
รวมถึงผู้นำบริษัทจัดหาอาวุธและเทคโนโลยีให้ฝ่ายยูเครน โดยรัสเซียระบุว่าการเพิ่มรายบุคคลในบัญชีดำ
ดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่มาตรการคว่ำบาตรของแคนาดามีแนวโน้มสูงที่จะขยายออกไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่ 
เกิดความขัดแย้ง รัสเซียห้ามชาวแคนาดาเข้าประเทศรวมแล้ว 905 คน 

• ยูเครนประกาศลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังสนับสนุนอาวุธแก่รัสเซีย กระทรวง 
การต่างประเทศยูเครน ออกแถลงการณ์เมื่อ 22 ก.ย. 65 ประกาศลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน 
โดยเพิกถอนสิทธิทางการทูตของเอกอัครราชทูตอิหร่าน และลดจำนวนเจ้าหน้าที ่การทูตของสถาน
เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงเคียฟ เนื่องจากมกีารจัดหาอาวุธให้แก่กองทัพรัสเซียเพื่อใช้ในการสู้รบกับ
ยูเครน 
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26 กันยายน 2565 



                          สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1. สรุปสถานการณค์วามขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครนรายวัน 
23 กุมภาพันธ์ 2565 หลายประเทศได้ประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย ดังนี้  

• สหรัฐฯ : คว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ่ 2 แห่ง และบุคคลที่ใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน รวม 3 ราย 
รวมถึง ห้ามชาวอเมริกันทำธุรกิจ และลงทุนกับ 2 แคว้น (แคว้นโดเนตสก ์และลูฮันสก)์ ที่รัสเซียให้การรับรอง 

• สหภาพยุโรป (EU) : ขึ้นบัญชีดำนักการเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่ และนักธุรกิจรัสเซีย จำกัด
การเข้าถึงตลาดทุนยุโรป ห้ามนักลงทุน EU ซื้อขายพันธบัตรรัสเชีย และห้ามทำการค้ากับสองแคว้นที่รัสเซียในการรับรอง 

• สหราชอาณาจักร : คว่ำบาตรธนาคารรัสเชีย 5 แห่ง ได้แก่ รอสซิยา ไอเอส แบงก์ เจเนอรัล แบงก์ พรอมสวียาซ
แบงก์ และแบล็คซี แบงก์ รวมทั้งนักธุรกิจชาวอังกฤษ 3 คนที่ใกล้ชิดรัสเซีย (นายเกนนาดี ทิมเชนโก นายบอริส โรเตนเบิร์ก 
และนายอิกอร์ โรเตนเบิร์ก) 

• เยอรมนี : ระงับโครงการท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2  
• ญี่ปุ่น : ระงับออกวีซ่าให้เจ้าหน้าที่จากสองแคว้น อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัสเซียบางคน ห้ามการส่งออก

และนำเข้าสินค้าจากสองแคว้น ห้ามซื้อขายพันธบัตรรัสเซียในญี่ปุ่น และเพ่ิมมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าญี่ปุ่น 
• ออสเตรเลีย : ประกาศจะคว่ำบาตรพลเมืองรัสเซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุกล้ำอธิปไตยยูเครน 
• ประเทศไทย : เตรียมการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ประมาณ 250 คน ให้อพยพไปโปแลนด์ 

24 กุมภาพันธ์ 2565  
• ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย เริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ยูเครน หลังจากรัสเซียให้การรับรองรัฐเกิดใหม่ (สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์และสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก)์ 
• รัฐบาลยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินและขอให้พลเมืองยูเครนเดินทางออกจากประเทศรัสเซีย ขณะที่ รัสเซีย  

ได้เร่งอพยพเจ้าหน้าที่การทูตออกจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเคียฟเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียอาจเริ่ม
การโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้านี้ 

26 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ดังนี้ 
• สหรัฐฯ:  

- คว่ำบาตรธนาคารรัสเซีย 5 ธนาคาร ที่มีส่วนสนับสนุนด้านกลาโหมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 
Sberbank, VTB, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC และ Novikombank เพ่ือจำกัดการเข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์ฯ ยูโร 
ปอนด์ และเยน เพื่อให้กระทบเศรษฐกิจของรัสเซีย  

- ห้ามส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ และชิ้นส่วนเครื่องบิน ไปยังรัสเซีย  
- คว่ำบาตรพรรคการเมืองของเบลารุสที่ให้การสนับสนุนรัสเซียรุกรานยูเครน 
- ขึ้นบัญชี ปธน. ปูติน และลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร  

• สหภาพยุโรป (EU) : 
- ขึ้นบัญชี ปธน. ปูติน และลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร  
- ห้ามธนาคาร Alfa Bank และ Bank Otkritie กู้ยืมหรือซื้อหลักทรัพย์กับธนาคารใน EU ห้ามส่งออก

เครื่องบิน ชิ้นส่วนเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห้ามขายอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปรับปรุง
โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย 

• สหราชอาณาจักร (UK): คว่ำบาตรธนาคารรายใหญ่ เช่น VTB Bank และรัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่อยู่ใน UK 
โดยจะอายัดทรัพย์ ตัดขาดจากระบบการเงิน รวมถึงจำกัดการเข้าถึงเงินทุนใน  UK ของรัสเซีย ตลอดจนอายัดทรัพย์
บุคคล และองค์กรของรัสเซีย จำกัดการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซีย ห้ามเครื่องบินของรัสเซียบินผ่านน่านฟ้า UK  

• แคนาดา : สนับสนุนการตัดการเชื่อมต่อรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินทั่วโลกผ่านระบบ SWIFT 
• ญี่ปุ่น แคนาดา ไต้หวัน และนิวซีแลนด์ : ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อธนาคาร โรงกลั่นน้ำมัน และการ

ส่งออกอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร 
• NATO : พันธมิตรนาโต้สั่งกองกำลังให้อยู่ในสถานะเตรียมพร้อมและส่งกำลังเสริมเข้าไปยังยุโรปตะวันออก 
 

เอกสารแนบ ณ วันที่ 25 ก.ย. 65 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
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27 กุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• สหรัฐฯ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ : ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน เพ่ือช่วยเหลือทางทหาร 
• ออสเตรเลีย: สนับสนุนเงินทุนผ่าน NATO เพ่ือจัดหาอาวุธให้กับยูเครน 
• สหภาพยุโรป (EU) : หลายประเทศในยุโรปปิดน่านฟ้า ไม่ให้เครื่องบินของรัสเซียบินผ่าน เช่น เยอรมนี 

สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และบัลแกเรีย 
• NATO: ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 40,000 นาย เตรียมความพร้อม เสริมการป้องกันในยุโรปตะวันออก  
• สหรัฐฯ EU UK แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี : ตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT 

(ยกเว้นธุรกรรมค่าพลังงานที่ซื้อจากรัสเซีย) คาดว่าจะทำให้ GDP ของรัสเซียลดลง 5% 
• สหรัฐฯ EU และ UK : ห้ามขายเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียให้กับธนาคารกลางของรัสเซีย  

28 กุมภาพันธ์ 2565 มีการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครน เรื่องการทำข้อตกลงหยุดยิง และการถอนทหารรัสเซีย
ออกจากยูเครน อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังยืนยันไม่ให้ยูเครน เข้าร่วมเป็นสมาชิก  NATO นอกจากนี้ ยูเครนได้ลงนาม
เอกสารขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 

• ธนาคารกลางรัสเซีย ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 9.5% เป็น 20% เพื่อรับมือต่อการทรุดตัวของค่าเงิน 
รูเบิล และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากภาวะสงครามยูเครน พร้อมทั้งสั่งให้ประชาชนและภาคเอกชนขายรายได้จากสกุล
เงินต่างประเทศ 80% รวมทั้งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวในการขายหลักทรัพย์ 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• สหภาพยุโรป (EU) : 

- ตัดธนาคารรัสเซียหลายธนาคารออกจากระบบ SWIFT 
- สมาชิก EU ทุกประเทศ และแคนาดา สั่งห้ามเครื่องบินทุกชนิดของรัสเซียเข้าน่านฟ้า 
- สมาชิก EU ทุกประเทศ ห้ามสื่อของรัสเซียออกอากาศ เพ่ือป้องกันข้อมูลที่บิดเบือน 

• เกาหลีใต้ : จำกัดการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซีย (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์โทรคมนาคม เซนเซอร์และเลเซอร์ อุปกรณ์ทางทะเลและอากาศยาน) และเข้าร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในการตัด
รัสเซียออกจากระบบ SWIFT รวมถึงการเพิ่มความช่วยเหลือแก่ยูเครน 

• สิงคโปร์ : ควบคุมการส่งออกสินค้าที่สามารถใช้เป็นอาวุธของรัสเซีย และจะปิดกั้นธนาคารและธุรกรรม
ทางการเงินของรัสเซียบางแห่ง 

รัสเซียตอบโต้มาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• ห้ามเที่ยวบินจาก 36 ประเทศที่ออกมาตรการคว่ำบาตร บินผ่านน่านฟ้าของรัสเซีย 

1 มีนาคม 2565 
• หลังจากการเจรจาครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุป คณะเจรจาจากยูเครนและรัสเซีย เห็นพ้องในหัวข้อของการเจรจา

รอบใหม่ โดยอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายตนเอง และเตรียมจะจัดการเจรจาในเร็ว ๆ นี้ (คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 2 มี.ค. 65) 
• VISA Mastercard และ America Express ประกาศว่าได้ปิดกั ้นสถาบันการเงินของรัสเซียหลายราย  

(ไม่ระบุจำนวนและไม่ระบุชื่อ) ออกจากเครือข่ายการจ่ายเงินแล้ว และจะทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน
ทั่วโลกเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ต่อไป 

• ธนาคารกลางยูเครน จำกัดการถอนเงินสดของประชาชน ไม่เกิน 1 แสนฮรีฟเนียยูเครน (3 ,339.13 USD) 
และยกเลิกการแลกเงินต่างประเทศ เพ่ือคงเสถียรภาพในภาคการธนาคาร 

• ประเทศไทย นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนในการ “สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติ” และ “พร้อมให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่” กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ได้ช่วยเหลือให้คนไทยจำนวน 99 คนอพยพ
ออกจากยูเครนไปยังโปแลนด์และโรมาเนียแล้ว และกำลังดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่ทยอยเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือคนไทยในยูเครน เมืองลวิฟเพ่ิมเติม 

• ประเทศสมาชิก EU 8 ประเทศ ได้แก่ เอสโตเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ลัตเวีย โปแลนด์ ลิทัวเนีย สโลวาเกีย 
และสโลวีเนีย เสนอให้มีการประชุมด่วน เพ่ือพิจารณารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก 
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หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• EU : เพิ่มรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอีก 26 คน ประกอบด้วยโฆษกรัฐบาลรัสเซีย เจ้าหน้าที่ทางการทหาร

ระดับสูง นักธุรกิจ และบุคคลที่มีชื่อเสียง และคว่ำบาตรบริษัทประกันภัย Gas Industry Insurance Company SOGAZ 
• แคนาดา : ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในแคนาดาทุกแห่งทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารกลางรัสเซีย พร้อมกับ

จัดส่งอาวุธต่อต้านรถถัง และจรวดไปให้แก่ยูเครน 
• สหรัฐฯ : สั่งขับนักการทูตรัสเซีย 12 คนที่ประจำการอยู่ในคณะผู้แทนถาวรรัสเซียประจำสหประชาชาติ ณ 

นครนิวยอร์ก ออกนอกประเทศภายในวันที่ 7 มี.ค. 65 โดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นสายลับของหน่วยข่าวกรอง  
ที่เก่ียวข้องกับการจารกรรมที่สร้างความเสียหายต่อความม่ันคงของสหรัฐฯ 

• สหรัฐฯ และอังกฤษ : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินรอบใหม่ต่อรัสเซีย โดยสหรัฐฯจะอายัด
ทรัพย์สินธนาคารกลางรัสเซีย และห้ามชาวอเมริกันทำธุรกรรมด้วย ขณะที่อังกฤษนอกจากการแบนธุรกรรมการเงิน
ของธนาคารกลางรัสเซียแล้ว ยังห้ามบริษัทรัสเซียออกหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิ์ได้ ตลอดจนห้ามออกตราสารในตลาดเงิน
ในอังกฤษด้วย 

• คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) : เรียกร้องให้องค์กรกีฬาทั่วโลกตัดสิทธิ์นักกีฬาและเจ้าหน้าที ่จาก
รัสเซียในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ 

2 มีนาคม 2565  
• รัสเซียยังคงเพิ่มระดับการโจมตียูเครน และการเจรจารอบใหม่ยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้แทน รัสเซียระบุว่า

พร้อมที่จะเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับยูเครน ขณะที่ยูเครนก็ระบุว่าพร้อมเข้าเจรจารอบใหม่เช่นกัน แต่ยูเครนจะไม่
ยอมรับการยื่นคำขาดของรัสเซีย 

• บริษัทสายการเดินเรือรายใหญ่ อาทิ Maersk, MSC, CMA CGM, REN, Ocean network express และ 
Hapag Lloyd เลิกรับการจองระวางเรือหรืองดให้บริการขนส่งสินค้าไป-กลับจากรัสเซีย ยกเว้นการขนส่งสินค้าอาหาร ยา 
และสินค้าเพ่ือมนุษยธรรม  

• บริษัทระดับโลกออกมาตรการต่อต้านรัสเซีย เช่น บริษัทน้ำมันและก๊าซ BP, Shell และ Equinor ประกาศ
ถอนหุ้นจากบริษัท Rosneft และ Gazprom ของรัสเซีย Exxon Mobil ระงับการดำเนินการลงทุนโครงการน้ำมันและ
ก๊าซขนาดใหญ่ของรัสเซีย Total Energies ประกาศไม่ลงทุนเพิ่มในรัสเซีย บริษัทเทคโนโลยี Apple ยุติการขาย
ผลิตภัณฑ์และจำกัดบริการ Apple Pay ในรัสเซีย Google ปิดบริการรายงานสภาพจราจรสดในยูเครน และจำกัด
บัญชีสื่อของรัสเซียในการการเข้าถึงบริการต่าง ๆ บริษัทผลิตยานพาหนะ Ford เลิกกิจการโรงงานผลิตรถตู้ในรัสเซีย 
General Motor หยุดการส่งออกรถยนต์ไปรัสเซีย Harley-Davidson ระงับธุรกิจทั้งหมดในรัสเซีย Airbus SE บริษัท Boeing 
และ Embraer ยุติการสนับสนุนต่าง ๆ กับสายการบินรัสเซีย สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, YouTube, TikTok 
และ Twitter มีการปิดกั้นเข้าถึงช่องทางการรับชมและเนื้อหาบางประการของสื่อหรือบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
รัสเซีย ครอบคลุมทั่วภูมิภาคยุโรป บริษัทบันเทิงและภาพยนตร์ ได้แก่ Warner Bros, Disney, Sony Pictures จะหยุด
การฉายภาพยนตร์ในรัสเซีย และ Netflix จะไม่ออกอากาศผ่านทีวีช่องรัฐบาลรัสเซีย 

• ประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ลงมติ ประณามการรุกราน
ยูเครนของรัสเซีย และเรียกร้องให้รัสเซียถอนกำลังทหารทั ้งหมดออกจากดินแดนยูเครนภายใต้เส้นเขตแดน  
ที่นานาชาติให้การยอมรับในทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ จากทั้งหมด 193 ประเทศ ลงมติเห็นด้วย 141 เสียง 
(รวมถึงไทย) ในขณะที่มี 5 ประเทศโหวตคัดค้านได้แก่ รัสเซีย  เบลารุส ซีเรีย เอริเทรีย และเกาหลีเหนือ ขณะที่อีก 
35 ประเทศรวมถึงจีนงดออกเสียง 

• Sberbank ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียประกาศเลิกกิจการในยุโรป  หลังธนาคารกลางยุโรปสั่งปิดสาขา 
ในยุโรป เนื่องจากเผชิญกับการแห่ถอนเงินฝากของประชาชน 

• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ประกาศระงับระบบฟรีวีซ่าแก่พลเมืองยูเครน ซึ่งอนุญาตให้สามารถอยู่ในประเทศ
นานถึง 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 

• ธนาคารโลก ระงับโครงการทั้งหมดในรัสเซียและเบลารุส (มีผลทันที 2 มี.ค. 65) พร้อมกับเตรียมให้เงินกู้ 
เพ่ือช่วยเหลือยูเครนเป็นการเร่งด่วน จำนวน 350 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65 



4 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• EU : ประกาศยืนยันว่าจะตัด 7 ธนาคารขนาดใหญ่ของรัสเซียออกจาก SWIFT ทั้งหมด ประกอบด้วย VTB, 

Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank, VEB.RF โดยจะมีผล 12 มี.ค. 65 ทั้งนี้ ธนาคาร
รายใหญ่ เช่น Sberbank และ Gazprombank ยังไม่ถูกขึ้นชื่อตัดออก เนื่องจากเป็นช่องทางการเงินสำคัญที่ยุโรปจะใช้
ชำระค่าพลังงานที่ต้องซื้อจากรัสเซีย 

• สหรัฐฯ : ห้ามเครื่องบินรัสเซียผ่านน่านฟ้า 
• UK : ห้ามเรือท่ีเกี่ยวข้องกับรัสเซียเข้าเทียบท่าเรือของ UK 
• EU: ประกาศคว่ำบาตรเบลารุส โดยคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพเบลารุสรวม 22 คน 

ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และห้ามนำเข้าสินค้าจากเบลารุส สินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เชื้อเพลิงแร่ สารบิทูมินัส ผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน ไม้ ซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้ า ยาง เป็นต้น  
ในขณะเดียวกันก็ระงับการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไปยังเบลารุส 

• UK : ประกาศคว่ำบุคคลชาวเบลารุสหรือองค์กรที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสู้รบกับยูเครน 
• มาเลเซีย : กระทรวงคมนาคมออกแถลงการณ์ห้ามเร ือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย “ลินดา” หรือ “เลดี เอ็ม”  

ทีโ่ดนสหรัฐคว่ำบาตรจอดเทียบท่าเรือทุกแห่งในประเทศ โดยระบุว่าไม่ต้องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในทุกกรณี 

3 มีนาคม 2565  
• การเจรจารอบที่ 2 ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงไม่ได้ข้อสรุป การเจรจาที่บริเวณพรมแดนโปแลนด์-

เบลารุส โดยมีหัวข้อหลักของการเจรจา 3 เรื่อง คือ การตกลงหยุดยิงทันที การสงบศึก และเปิดช่องทางด้านมนุษยธรรม 
ซึ่งผลการเจรจา ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นตรงกันเพียงเรื่องเดียวคือการเส้นทางขนส่งเพ่ือมนุษยธรรม อาทิ การอพยพประชาชน
ออกจากจุดที่มีการสู ้รบ และการส่งมอบยาและอาหารในเขตการปะทะทางทหาร โดยอาจมีการหยุดยิงชั่วคราว 
ในระหว่างการอพยพประชาชน ทั้งนี้ การเจรจารอบที่ 3 คาดว่าจะมีข้ึนในต้นสัปดาห์หน้า 

• ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เริ ่มต้นกระบวนการไต่สวนเพื ่อหาข้อบ่งชี ้แน่ชัดว่ารัสเซียได้เข้าไปก่อ
อาชญากรรมสงครามในยูเครน หลังได้รับคำร้องจากอย่างน้อย 39 ประเทศ (รวมไปถึงฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ) 
ให้สอบสวนกรณีท่ีรัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครน  

• บริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐและยุโรป ได้แก่ FedEx, UPS, DHL และ Kuehne+Nagel AG ระงับ
บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งขาไปและขากลับจากรัสเซีย เบลารุส และยูเครน ซึ่งเป็นผลจากการปิดน่านฟ้า
ของรัสเซีย 

• บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นหลายรายระงับการผลิตและส่งออกไปรัสเซียชั่วคราว เนื่องจากการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทาน ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ประกอบด้วย  
โตโยต้า ระงับการผลิตรถยนต์ ฮอนด้า หยุดส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มาสด้า จะหยุดการส่งออกชิ้นส่วน
ยานยนต์ไปยังโรงงานในรัสเซีย มิตซูบิชิ เตรียมที่จะระงับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่นิสสันอยู่ระหว่าง
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน สายการบินญี่ปุ่น Japan Airlines และ ANA ยกเลิกเท่ียวบินทั้งหมด
ทั้งไปและกลับจากยุโรป ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย 

• สถาบันการจัดอันดับ Moody's และ Fitch Rating ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินและความ 
น่าลงทุนภายในประเทศของรัสเซียลงมาเป็นระดับที่ไม่น่าลงทุน เนื่องจากการคว่ำบาตรที่รุนแรงต่อรัสเซีย บั่นทอน
ความสามารถในการดำเนินธุรกรรมข้ามพรมแดน รวมถึงการชำระหนี้ 

• สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า ธนาคารของจีนที่มีสาขาอยู่ในกรุงมอสโก ได้รับคำขอเปิดบัญชีธนาคารเป็น
จำนวนมาก หลังจากที่ธุรกิจต่าง ๆ ประสบปัญหาในการทำธุรกรรมกับหลายประเทศ จากการโดนคว่ำบาตร โดยคาดว่า
เป็นการเตรียมพร้อมเพ่ือทำธุรกิจกับจีน และน่าจะเพ่ิมการทำธุรกรรมเป็นเงินหยวนมากขึ้น 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• สหรัฐฯ : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทด้านกลาโหมและการทหารของรัสเซีย 22 แห่ง พร้อมทั้งขยาย

มาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน นอกจากนี้ยังประกาศคว่ำบาตรเบลารุสเพิ่มเติม  
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โดยมุ่งเป้าที่ภาคการป้องกันประเทศของรัสเซีย ด้วยการจำกัดการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไปเบลารุส เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการส่งต่อเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ผ่านไปยังรัสเซีย 

• แคนาดา : เพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้าของรัสเซียและเบลารุส ซึ่งจะทำให้สินค้านำเข้าจากรัสเซียและ
เบลารุสจะต้องเสียภาษีในอัตรา 35% 

4 มีนาคม 2565  
• สหรัฐฯ : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับ ปธน. วลาดิเมียร์ ปูติน อาทิ โฆษกของประธานาธิบดี 

และมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเพ่ิมเติมอีก 8 คน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ไม่สามารถเดินทางเข้า
สหรัฐฯ ได้ อายัดทรัพย์สิน และห้ามพลเมืองสหรัฐฯ ทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยรวมถึงการระงับวีซ่าเข้าประเทศ
ของมหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพล 19 คน ตลอดจนสมาชิกครอบครัวและคนใกล้ชิดอีกจำนวนมาก 

• NATO : ปฏิเสธข้อเรียกร้องของยูเครนในการกำหนดเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าของยูเครน  เนื่องจากวิตกว่า
อาจทำให้สงครามขยายวงมากขึ้นหรือเป็นสงครามเต็มรูปแบบในยุโรป และยืนยันว่า NATO ไม่ต้องการทำสงครามกับรัสเซีย  

• รัสเซีย : บังคับใช้กฎหมาย ลงโทษผู้กระทำผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง เกี่ยวกับกองทัพ 
โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี และกฎหมายอีกฉบับซึ่งอนุญาตให้ปรับหรือจำคุกผู้ที่เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียได้
ด้วย ทำให้หลายสื่อต่างชาติ อาทิ BBC ของอังกฤษ Bloomberg และ CNN ของสหรัฐฯ รวมถึง CNBC ของแคนาดา 
ประกาศยุติการรายงานข่าวในประเทศรัสเซียแล้ว ขณะที่รัฐบาลรัสเซียออกแถลงการณ์ว่าจะปิดกั้นการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ภายในประเทศด้วยข้อกล่าวหาว่า กีดกันสื่อรัสเซีย หลังจาก Facebook ระงับ
บัญชีของสำนักข่าวใหญ่รัสเซีย 

5 มีนาคม 2565  
• รัสเซียและยูเครน : ตกลงเปิดการเจรจารอบที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 แต่ยังไม่มีการตกลงเรื่องสถานที่

และเวลาอย่างแน่นอน 
• รัสเซีย : ประกาศหยุดยิงชั่วคราว เพ่ือเปิดเส้นทางอพยพพลเรือนในเมืองท่ามารียูปอล (Mariupol) และเมือง

โวลโนวาคา (Volnovakha) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน ตามมติเจรจาเห็นชอบเปิดเส้นทางมนุษยธรรมก่อนหน้า
นี้ โดยเปิดให้อพยพในวันที่ 5 มี.ค. 65 เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง (ระหว่าง 12.00 น. – 17.00 น.) 

• ธุรกิจหลายรายทยอยปิดบริการในรัสเซีย :  อาทิ ZARA เสื้อผ้าแบรนด์ระดับโลก ประกาศปิดท้ังหมด 500 
สาขาในรัสเซีย และบริษัท SAMSUNG ของเกาหลีใต้หยุดการดำเนินงานในรัสเซียเช่นเดียวกัน 

• PayPal : บริษัทผู้ให้บริการทางเงิน ได้ประกาศยุติการให้บริการภายในประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้ว 
• VISA และ Mastercard : ประกาศระงับการให้บริการในประเทศรัสเซียแล้ว บัตรใด ๆ  ที่ออกโดยสถาบันการเงินนอก

ประเทศรัสเซีย จะไม่สามารถใช้กับร้านค้า หรือเอทีเอ็มของรัสเซียได้ 
• สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าประจำเดือน เม.ย. 65 : เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,392 เหรียญสหรัฐต่อ 

1,000 ลูกบาศก์เมตร ถือเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 65 ก๊าซธรรมชาติที่ส่งจาก
รัสเซียไปเยอรมนีผ่านท่อส่ง Yamal-Europe ได้หยุดลงแม้ว่าจะมีการประมูลซื้อเพิ ่มเติมจากลูกค้าของบริษัท 
Gazprom ก็ตาม 

6 มีนาคม 2565  
• รัสเซีย : 

- ประกาศระงับให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยสายการบิน แอโรฟลอต (Aeroflot) ซึ่งเป็น 
สายการบินแห่งชาติและสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ประกาศระงับให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ 
ตั้งแต่ 8 มี.ค. 65 ยกเว้นเที่ยวบินไปเมืองมินสค์ (เบลารุส) 

- สั่งห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีทั้งหมด ซึ่งจะมีผลให้อุปทานปุ๋ยเคมีตึงตัวอย่างมาก เนื่องจากรั สเซียและเบลารุส 
เป็นผู้ผลิตปุ๋ยโปแตสมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก รองจากแคนาดา 

- ปนธ. ปูติน ลงนามคำสั่งอนุญาตให้บริษัทรัสเซียจ่ายหนี้ต่างประเทศได้ด้วยสกุลเงินรูเบิลของรัสเซีย  
โดยไม่จำเป็นต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์ เพื่อป้องกันการผิดชำระหนี้ของบริษัทรัสเซียต่าง  ๆ หลังจากโดนคว่ำบาตรและ
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ตัดออกจากระบบ SWIFT โดยจะมีการใช้กับธุรกรรมการเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 2.5 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ การควบคุม
เงินทุนต่าง ๆ จะยังคงมีอยู่ โดยจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัสเซีย 

- Sberbank ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ได้ประกาศโยกย้ายเส้นทางการเงินจาก Visa และ Mastercard 
ของสหรัฐฯ ไปใช้ Mir และ UnionPay ของจีนแทน หลังจากโดนคว่ำบาตร ขณะที่แบงก์อีกหลายแห่ง อาทิ Alfa 
Bank และ Tinkoff ในรัสเซียกำลังวางแผนดำเนินการเช่นเดียวกัน 

• ยูเครน : 
- ปธน. โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ออกแถลงการณ์หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับ ปธน. โจ ไบเดน ผู้นำ

สหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรชาติตะวันตก จะจัดส่งอาวุธ เครื่องกระสุน และเงินทุน ให้แก่ยูเครน สำหรับการ
ปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซีย โดยล่าสุด รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติ การส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน  
เป็นครั้งที่ 3 มูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อีกกว่า 2,750 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครน เกือบ 1 ล้าน 4 แสนคน 

- การรถไฟของยูเครนเร่งเตรียมพร้อมในการส่งออกสินค้าเกษตรทางรถไฟ หลังจากท่าเรือบริเวณทะเลดำ 
ต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากการบุกรุกของรัสเซีย โดยอาจส่งสินค้าไปยังชายแดนโรมาเนีย ฮังการี สโลวาเกีย และ
โปแลนด์ ทั้งนี้ สามารถจัดส่งตู้สินค้าธัญพืชได้ 150 ตู้ต่อวัน ไปยังโรมาเนีย 45 ตู้ ไปยังโปแลนด์ 17 ตู้ ไปยังฮังการี 28 
ตู้ และ 60 ตู้ไปยังสโลวาเกีย ซึ่งแต่ละตู้สามารถบรรทุกธัญพืชได้มากถึง 70 ตัน 

• สถาบันการจัดอันดับ Moody's ลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียเป็น Ca ซึ่งเป็นอันดับรองสุดท้ายของการจัดอันดับ 
เนื่องจากการควบคุมเงินทุนของธนาคารกลางที่มีแนวโน้มว่าจะจำกัดการจ่ายหนี้ต่างประเทศและนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ 

• ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรป ได้แก่ อาวดี้ โฟลค์สวาเกน ปอร์เช่ บีเอ็มดับเบิลยู และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศระงับ
หรือลดการผลิตที่โรงงานในเยอรมนี เนื่องจากขาดแคลนสายรัดสายไฟ ที่ซัพพลายเออร์มีฐานการผลิตอยู่ในฝั่ง
ตะวันตกของยูเครน ประสบปัญหาด้านการผลิตจากการรุนรานของรัสเซีย 

• KPMG, PwC, Deloitte และ EY บริษัทตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านบัญชีใหญ่ที่สุดสี่แห่งของโลก (Big Four) ประกาศ
ยกเลิกการดำเนินธุรกิจในรัสเซียและเบลารุส ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าของบริษัท (อาทิ Sberbank บริษัทน้ำมันของ
รัฐ Gazprom และธนาคารกลางของรัสเซีย รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่มีการดำเนินงานในรัสเซีย ได้แก่ Mars Toyota และ Credit 
Suisse) ที่ดำเนินงานในรัสเซียและเบลารุสต้องออกจากเครือข่าย ทั้งนี้การตัดสัมพันธ์ทางธุรกิจของ 4 บริษัทดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อพันธมิตรและพนักงานกว่า 16,000 ราย ในรัสเซียและเบลารุส 
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• การเจรจารอบที่ 3 ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เบลารุส ยังไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการยุติสงคราม แต่มี

พัฒนาการในเชิงบวกเล็กน้อยในเรื่องเส้นทางการอพยพสำหรับพลเรือนยูเครน  
• รัสเซียประกาศเงื่อนไขในการยุติการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โฆษกรัฐบาลรัสเซียแถลงพร้อมที่จะสั่ง

ให้กองทัพรัสเซียยุติปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนทันที โดยมีเงื่อนไข 4 ข้อ ได้แก่ (1) ยูเครนต้องยุติปฏิบัติการ
ทางทหาร (2) แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยูเครนต้องดำรงความเป็นกลางระหว่างชาติตะวันตกและรัสเซียตลอดไป (ห้ามยูเครน
เข้าร่วมกลุ่มใด เช่น NATO หรือ EU) (3) ยอมรับว่าไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และ (4) ยอมรับว่าแคว้นโดเนตสก์
และลูฮันสก์เป็นรัฐอิสระ 

• รัสเซียและยูเครนนัดเจรจาทางการทูตที่เมืองอันทาเลียของตุรกี รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี และรัฐมนตรี
ต่างประเทศยูเครนได้ตกลงที่จะหารือกัน พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย หลัง ปธน. เรเซป เทย์ยิป เออร์ดวน ของ
ตุรกี โทรศัพท์สายตรงกับ ปธน. ปูติน ขอเป็นตัวกลาง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ โดยการเจรจาดังกล่าว
จะมีขึ้นในวันที ่10 มี.ค. 65 

• ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก (ICJ) เปิดการไต่สวนฉุกเฉินในวันที่ 7 - 8 มี.ค. 65 ตามคำร้อง
ของยูเครน เพ่ือให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ขณะที่ฝ่ายรัสเซียปฏิเสธที่จะ
เข้าร่วมการพิจารณาคดีดังกล่าว ทั้งนี้ ยูเครนยื่นคำร้องต่อ ICJ เมื่อ 27 ก.พ. 65 ว่ารัสเซียตีความสนธิสัญญาปี 1948 ว่า
ด้วยการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ถูกต้อง โดยอ้างว่าการท่ีรัสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนเป็นไปด้วย
ความชอบธรรม เพ่ือปกป้องประชาชนในยูเครนตะวันออกจากการถูกกดขี่ข่มเหงและถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยาวนานถึง 8 ปี 
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• คณะรัฐมนตรีรัสเซีย อนุมัติรายชื่อ 48 รัฐและดินแดนต่างประเทศที่กระทำการอย่างไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย 
ได้แก่ แอลเบเนีย อันดอร์รา ออสเตรเลีย แคนาดา ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น ลิกเตนสไตน์ ไมโครนีเซีย โมนาโก มอนเตเนโกร 
นิวซีแลนด์ นอร์ทมาซิโดเนีย นอร์เวย์ ซานมารีโน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ยูเครน สหราชอาณาจักร 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 27 ประเทศ 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
• สหรัฐฯ : นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และชาติ

พันธมิตรในยุโรป กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะระงับการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย   
แต่จะต้องมั่นใจก่อนว่า มีอุปทานน้ำมันที่เหมาะสมในตลาดโลก ด้านนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า สภาฯ เตรียมร่างกฎหมายที่มุ่งแยกรัสเซียออกจากเศรษฐกิจโลก โดยจะพิจารณา  
(1) ห้ามนำเข้าน้ำมันและพลังงานจากรัสเซีย (2) ตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียและเบลารุส (3) แบนรัสเซีย
ไม่ให้เข้าถึง WTO และ (4) มอบอำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการเพิ่มภาษีนำเข้าจากรัสเซีย 

• เกาหลีใต้ : ประกาศห้ามโยกย้ายทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่เป็นสกุลเงินวอน และระงับการทำ
ธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซีย  

• นิวซีแลนด์ : เตรียมออกกฎหมายจำกัดการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชาวรัสเซียในนิวซีแลนด์ เพ่ือไม่ให้ประชาชน
และบริษัทต่าง ๆ ของรัสเซียเคลื่อนย้ายเงินและทรัพย์สินมาที่นิวซีแลนด์ เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากประเทศอื่น ๆ 
รวมถึงห้ามไม่ให้เรือ และเครื่องบินรัสเซียเข้าสู่น่านน้ำหรือน่านฟ้าของนิวซีแลนด์ได้ 
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• ออสเตรเลีย :  

- ออกมาตรการห้ามเดินทางเข้าออสเตรเลีย (Travel ban) และมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน (financial 
sanctions) กับบุคคลที่เป็นสมาชิก Russia’s Security Council จำนวน 8 ราย 

- ออกมาตรการ financial sanctions ที่ส่งผลให้หน่วยงานและภาคธุรกิจออสเตรเลียไม่สามารถดำเนินธุรกรรม
ต่าง ๆ กับธนาคารรัสเซีย ได้แก่ Rossiya Bank, Promsvyazbank, IS Bank, Genbank และ the Black Sea Bank for 
Development and Reconstruction  

- บังคับใช้ the Autonomous Sanctions Regulations 2011 (ซึ่งเดิมทีมีการบังคับใช้เพ่ือคว่ำบาตรกับภาค
เศรษฐกิจใน Crimea และ Sevastopol) กับภาคเศรษฐกิจใน Donetsk และ Luhansk โดยมีการคว่ำบาตรกับภาค
เศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มข้นในเรื่องของการค้า การขนส่ง พลังงาน การโทรคมนาคม เชื้อเพลิง และก๊าซ
ธรรมชาติ/แร่ต่าง ๆ 

• EU : เตรียมหารือแผนการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง (น้ำมัน, ก๊าซ และถ่านหิน) จากรัสเซีย ในการประชุมสุด
ยอดวาระฉุกเฉินของผู้นำ EU ที่ฝรั่งเศสในวันที่ 10-11 มี.ค. 65 โดยจะเริ่มลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย  
2 ใน 3 ส่วน หรือ 66% ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนด้านนโยบายที่มีต่อรัสเซียจากผลพวงของการรุกรานยูเครน ทั้งนี้ 
การประชุมครั้งนี้ยังจะมีการหารือในประเด็นการยกระดับขีดความสามารถด้านกลาโหมและการสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU 
ของยูเครนด้วย 

• สหรัฐฯ : ปธน. โจ ไบเดน ประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรในยุโรป 

• ญี่ปุ่น : ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจของรัสเซียและเบลารุสเพิ่มอีก 32 ราย  
ซึ่งการชำระเงินและการทำธุรกรรมลงทุนของบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

• เครือข่ายร้านอาหารและร้านกาแฟ ได้แก่ McDonald's, KFC, Pizza Hut และ Starbucks ประกาศปิด
สาขาทั่วรัสเซียเป็นการชั่วคราว เช่นเดียวกับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม PepsiCo และ Coca-Cola ที่ระงับการดำเนิน
ธุรกิจในรัสเซีย หลังถูกกดดันจากทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองและผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้แสดงจุดยืนและร่วมคว่ำบาตรรัสเซีย 

• รัสเซีย ประกาศว่า หลังจากนี้ หากมีการติดต่อธุรกิจจากบริษัทเอกชนรัสเซียกับประเทศที่ถูกประกาศเมื่อ  
7 มี.ค. 65 ว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตร จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นก่อนเท่านั้น 
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• EU : ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ โดยมีเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย และเพ่ิมข้อจำกัดในภาค

การเดินเรือ รวมถึงการตัดธนาคารเบลารุส 3 แห่งจากระบบ SWIFT ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้ จะได้รับการ
อนุมัติอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ที่เมืองแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 10 – 11 มี.ค. 65 

• รัสเซีย : ปธน. วลาดิเมีร์ ปูติน ลงนามในกฤษฎีกาว่าด้วยการห้ามส่งออก และการห้ามนำเข้าสินค้าและ
วัตถุดิบบางประเภท เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงและเพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ซึ ่งกฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลไปจนถึงสิ ้นปี พ.ศ. 2565 เป็นอย่างน้อย ทั ้งนี้
คณะรัฐมนตรีจะเสนอรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย รวมทั้งรายชื่อประเทศคู่ค้าที่จะถูกสั่งห้ามนำเข้า -ส่งออกเป็นการ
เฉพาะกับรัสเซีย ภายในระยะเวลา 14 วัน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี ้จะไม่ครอบคลุมสินค้าหรือวัตถุดิบ  
ที่ประชาชนขนส่งเพื่อความต้องการส่วนบุคคล 

• ยูเครน : ประกาศห้ามส่งออกธัญพืช (ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ บัควีท ข้าวฟ่าง) น้ำตาล เกลือ และเนื้อสัตว์หลาย
ชนิดจนถึงสิ้นปี 65 

• ยูเครน :  ปธน. โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี เปลี่ยนท่าทีในความพยายามเข้าเป็นสมาชิก (NATO) โดยให้สัมภาษณ์
สำนักข่าว ABC News ของออสเตรเลียว่า จะไม่เรียกร้องการเข้าเป็นสมาชิกนาโตอีก เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่า 
นาโตไม่ประสงค์รับยูเครนเป็นสมาชิก พร้อมทั้งระบุว่ามีความเปิดกว้างที่จะประนีประนอมยอมรับสถานะความเป็นรัฐ
อิสระของเขตปกครองโดเนตสก์และลูฮันสก์ ในภูมิภาคดอนบาส ที่รัสเซียให้การรับรองก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นข้ึน 

• UK : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรด้านการบินชุดใหม่ ซึ่งจะทำให้การบินหรือลงจอดของเครื่องบินรัสเซียใน  
UK มีความผิดทางอาญา โดยรัฐบาลจะมีอำนาจยึดเครื่องบินของรัสเซีย และห้ามส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการบินและอวกาศ รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิค นอกจากนี้ ยังห้ามบริการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย 

• ธนาคารโลก (World Bank) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือทางการเงินกับยูเครน ทั้งในรูปแบบเงินกู้และเงินให้
เปล่ารวม 723 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท) โดยในส่วนของเงินให้เปล่า มีหลายประเทศร่วม 
ลงขันกัน ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิธัวเนีย และ ไอซ์แลนด์ รวมทั้งญี่ปุ่น 

• เยอมนี : ไม่เห็นด้วยที่จะตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT โดยระบวุ่า น้ำมันและก๊าซของรัสเซียมีความสำคัญ
อย่างมากต่อเศรษฐกิจของยุโรป และยืนยันว่าการคว่ำบาตรรัสเซีย ไม่ใช่ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาสงครามครั้งนี้ 
และนอกจากเยอรมนีแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตร ทั้งนี้ มีประเทศที่เห็นด้วยเพียง  
12 ประเทศเท่านั้น ส่วนอีก 15 ประเทศที่เหลือไม่เห็นด้วย  

• รัสเซียกลายเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมากที่สุดในโลก ข้อมูลของ castellum.ai เว็บไซต์ตรวจสอบการคว่ำบาตร 
ระบุว่า นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการบุกโจมตียูเครน หลายประเทศออกมาตรการคว่ำบาตร เพ่ือกดดันให้ยุติสงคราม 
ทำให้รัสเซียถูกนานาชาติสั่งคว่ำบาตร เพิ่มอีก 2 ,778 (ก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ รัสเซียถูกนานาชาติบังคับใช้
มาตรการคว่ำบาตรอยู่แล้ว 2,754 รายการ) ทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรไปมากกว่า 5,532 รายการ สูงกว่าอิหร่านที่
เคยเป็นอันดับ 1 ถูกคว่ำบาตร 3,616 รายการ โดยประเทศที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมากที่สุดคือ 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย 568 รายการ ตามมาด้วย สหภาพยุโรป (518) แคนาดา (454) 
ออสเตรเลีย (413) สหรัฐอเมริกา (243) สหราชอาณาจักร (35) และญี่ปุ่น (35) 

10 มีนาคม 2565  
• การเจรจาระดับสูงระหว่างรัสเซียและยูเครน ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ การเจรจาทางการทูตระหว่างนาย

เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและนายดมีโทร คูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนที่จัดขึ้นในตุรกี 
เมื่อ 10 มี.ค. 65 ซึ่งนับเป็นการเจรจากันครั้งที่ 4 ยูเครนได้ยื่นข้อเสนอ 3 ข้อ ได้แก่ (1) ให้รัสเซียหยุดยิงทันที  
(2) ให้เปิดเส้นทางมนุษยธรรมในเมืองสำคัญของยูเครน เช่น Mariupol และ (3) การถอนทหารรัสเซียออกจาก
ยูเครน แต่ฝ่ายรัสเซียยังไม่แสดงท่าทีประนีประนอม โดยรัสเซียกล่าวว่าพร้อมจะใช้การเจรจาของคณะผู้แทน 2 
ประเทศท่ีเบลารุสเป็นแนวทางหลักในการตกลงกันต่อไป 
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• รัสเซีย : ตอบโต้การคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ และชาติตะวันตก โดยประกาศห้ามส่งออกสินค้าที่ผลิต 
ในต่างประเทศรวมถึงสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติที่ดำเนินงานในรัสเซีย กว่า 200 รายการ จนถึง 31 ธ.ค. 65  
ซึ่งครอบคลุมสินค้าประเภทโทรคมนาคม สินค้าด้านการแพทย์ เกษตรกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงห้ามส่งออกไม้บาง
ชนิดไปยัง 48 ประเทศท่ีกระทำการที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีประกาศห้ามส่งออกธัญพืช ได้แก่ ข้าวสาลี 
เมสลิน ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพดไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EEU : ประกอบด้วยอาร์เมเนีย เบลารุส 
คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และรัสเซีย) จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 65 และห้ามส่งออกน้ำตาลไปนอกกลุ่มประเทศ EEU ด้วย
เหตุผลด้านความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ 

• สหราชอาณาจักร : ประกาศคว่ำบาตรบุคคลผู้มีอำนาจชาวรัสเซียที่มีความใกล้ชิดกับ ปธน. ปูติน เพิ่มเติม 
จำนวน 7 ราย ซึ่งมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 15,000 ล้านปอนด์ (ประมาณ 653,000 ล้านบาท) โดยบุคคลทั้งหมดจะ
ถูกอายัดทรัพย์สิน และห้ามเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ หนึ่งในบุคลลสำคัญที่ถูกคว่ำบาตร คือ นายโรมัน อับ
ราโมวิช เจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้  ส่งผลให้สโมสรฟุตบอลเชลซีถูก
ยึดจากนายอับราโมวิช และทำให้กระบวนการขายสโมสรที่ได้ประกาศขายเมื่อต้นเดือน มี.ค. ต้องถูกระงับลงชั่วคราว 

• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อนุมัติเงินทุนฉุกเฉินจำนวน 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
46,334 ล้านบาท) ให้กับยูเครน สำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วน และการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
สงคราม ทั้งนี้ เงินจะถูกเบิกจ่าย ภายใต้การกู้เงินจากกองทุนฉุกเฉิน (Rapid Financing Instrument) ซึ่งจะให้เงินทุน
อย่างรวดเร็วกับประเทศสมาชิก โดยไม่ต้องเข้าโครงการแบบเต็มรูปแบบ 

• สหรัฐฯ : สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนจำนวน 1.36 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 4 แสนล้านบาท) เพ่ือสนับสนุนกองทัพยูเครนสู้รบกับรัสเซีย และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
กับชาวยูเครน ซึ่งรวมไปถึงผู้ลี้ภัยกว่า 1.5 ล้านคนที่หนีออกจากประเทศ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องผ่านความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา ก่อน ปธน. โจ ไบเดน ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

• Goldman Sachs และ JPMorgan ธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ระดับโลกของสหรัฐฯ ประกาศแผนยุติ
การดำเนินกิจการในรัสเซีย และสนับสนุนให้ลูกค้าทั่วโลกเทขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเพื่อลดความเสี่ยงดว้ย 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินรายใหญ่ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานเพียงเล็กน้อยในรัสเซีย โดยปริ มาณสินทรัพย์
รัสเซียที่ Goldman Sachs ถือครองอยู่มีเพียง 650 ล้านเหรียญสหรัฐ และพนักงานในรัสเซียมีเพียง 80 คนเท่านั้น 
ส่วน JPMorgan มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน เช่นเดียวกับ Citigroup ออกแถลงการณ์ว่ากำลังพิจารณาเรื่องการ
ดำเนินธุรกิจในรัสเซีย 

11 มีนาคม 2565 

• EU ปฏิเสธการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแบบรวดเร็ว (fast-track) โดยผลการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ที่
เมืองแวร์ซายเมื่อวันที่ 10 – 11 มี.ค. 65 ประเทศสมาชิกมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่สามารถรับยูเครน ซึ่งเป็น
ประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามเข้ามาเป็นสมาชิกได้ทันทีแบบลัดขั้นตอนตามที่ยูเครนได้เรียกร้อง และมีความกังวลใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเด็นการทุจริตในยูเครน การขาดเสถียรภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจที่คลุมเครือ ทั้งนี้ EU 
ยังคงพิจารณาใบสมัครของยูเครนอยู่ และจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับยูเครนต่อไป 

• ญี่ปุ่น ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม ได้แก่ (1) ห้ามการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคมไปยังรัสเซียและเบลารุส รวมถึงแคว้นโดเนตสก์ -ลูฮันสก์ในยูเครนที่รัสเซียรับรองสถานะรัฐ
อิสระ พร้อมห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปยังรัสเซียด้วย ตั้ งแต่วันที่ 18 มี.ค. 65 เป็นต้นไป (2) อายัด
ทรัพย์สินธนาคาร 3 แห่งของเบลารุสที่ดำเนินการในญี่ปุ ่น ได้แก่ Belagroprorombank, Bank Dabrabyt และ 
Development Bank of the Republic of โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 65 นอกจากนี้ ยังประกาศ
บริจาคเพื่อมนุษยธรรมมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ยูเครนและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยชาวยูเครนให้หนี
จากสงคราม กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะส่งเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังยูเครนโปแลนด์ ฮังการี 
มอลโดวา สโลวาเกีย และโรมาเนียผ่านองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อ “ความต้องการเร่งด่วน” เช่น 
สุขภาพ ที่พักพิง และการคุ้มครองเด็ก 
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• สหรัฐฯ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G7 : แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และสหราช
อาณาจักร) และ EU ประกาศออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ดำเนินการเพิกถอนรัสเซียออกจากสถานะชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation) หรือ 
MFN ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งจะเป็นการยกเลิกผลประโยชน์สำคัญที่รัสเซียได้รับในฐานะสมาชิกของ 
WTO และสามารถประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซียได้ ทั้งนี้ MFN เทียบได้กับสถานะความสัมพันธ์ทางการค้า
แบบปกติถาวร (Permanent Normal Trade Relations: PNTR) ในสหรัฐฯ ซึ่งมีเพียงเกาหลีเหนือ และคิวบาเท่านั้น 
ที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวในสหรัฐฯ 

- ดำเนินการเพื่อพลักดันการระงับสิทธิ์ต่าง ๆ ของรัสเซียในฐานะสมาชิกของสถาบันการเงินพหุภาคีชั้นนำ 
ซึ่งรวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก  

- ดำเนินการกดดันและคว่ำบาตรบุคคลของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ทั้ง กลุ่มชนชั้นสูง ผู้ที่มีความความใกลช้ิด
กับ ปธน. ปูติน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตัดบุคคลเหล่านี้ออกจากระบบการเงิน 

- ห้ามส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยและห้ามนำเข้าสินค้าสำคัญบางรายการ โดยสหรัฐฯ ระบุว่าจะห้ามส่งออก
สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น นาฬิการะดับไฮแอนด์ ยานพาหนะหรูหรา เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสินค้า
อ่ืน ๆ ที่ชนชั้นสูงนิยมซื้อ ไปยังรัสเซีย และห้ามการนำเข้าอาหารทะเล สุรา/วอดก้า และเพชร จากรัสเซีย ขณะที่ EU 
จะห้ามส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือย และห้ามนำเข้าสินค้าในกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าจากรัสเซีย 

- ดำเนินการเพ่ือที่จะทำให้รัฐบาลและผู้นำรัสเซียไม่สามารถใช้สกุลเงินเสมือนหรือสินทรัพย์คริปโต (crypto 
assets) เพ่ือหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร 

- ระงับการลงทุนที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจรัสเซีย โดยเฉพาะภาคพลังงาน 
• บริษัทผลิตภาพยนตร์ Walt Disney เตรียมระงับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในรัสเซีย โดยเป็นการยกระดับ

คว่ำบาตรหลังจากสัปดาห์ก่อนประกาศยุติการฉายภาพยนตร์ในรัสเซีย โดยบริษัทจะยุติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เนื้อหาและการผลิต กิจกรรมการเดินเรือดิสนีย์ ครูซ ไลน์ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟิกและการท่องเที่ยว และการ
ผลิตสินค้าภายในรัสเซียทั้งหมด ทั้งนี้ Walt Disney ยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือลูกจ้างในรัสเซียให้มีงานทำต่อไป 

12 มีนาคม 2565 
• จีน ประกาศขยายวงการค้าระหว่างหยวน-รูเบิลขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดิม ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีน

เตรียมใช้หยวนมากขึ้นอีก 100% เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้รูเบิลผ่านตลาดของจีน 
• อินเดีย ประกาศว่ากำลังพิจารณาการใช้เง ินรูปี -รูเบิลเพื ่อการค้ากับรัสเซีย แทนเงินดอลลาร์สหรัฐ  

โดยคาดการณ์ว่าจะตัดสินใจอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้านี้ 
• สายการบินของคาซัคสถานและตุรกีระงับเที่ยวบินทั้งหมดในรัสเซีย สายการบินแห่งชาติของคาซัคสถาน 

(Air Astana) และสายการบินของตุรกี (Pegasus Airlines) ระงับเที่ยวบินเข้า-ออก รัสเซียชั่วคราวในช่วงเดือน มี.ค. 
65 อันเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก ที่ทำให้บริษัทประกันภัยไม่รับประกันเที่ยวบินที่บินไปยัง
รัสเซีย 

• สหรัฐฯ อนุมัติเงินสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มอีก 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6,660 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นเงินที่จัดสรรผ่านกฎหมายความช่วยเหลือต่างประเทศ โดยเงินจำนวนนี้ ยูเครนสามารถใช้เพ่ือจัดหาอาวุธ หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ รวมทั้งการศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารแก่ยูเครนเพื่อต่อต้านการรุกราน
ของกองทัพรัสเซีย 

• สหรัฐฯ ยืนยันว่าจะไม่ส่งกำลังทหารไปยูเครน โดยปธน. โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ แสดงจุดยืน ดังกล่าวผ่าน
ทวิตเตอร์ว่า สหรัฐฯ จะปกป้องทุกตารางนิ้วของเขตแดนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) แต่สหรัฐฯ 
จะไม่เข้าร่วมสู้รบในสงครามรัสเซีย-ยูเครน พร้อมทั้งระบุว่า การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่าง NATO กับรัสเซีย คือ 
สงครามโลก ครั้งท่ี 3 ซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน 

• การพูดคุยแบบสามฝ่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน ระหว่าง วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ,  
เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และ โอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์  
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(12 มี.ค. 65) เป็นเวลา 75 นาที มุ่งเน้นไปที่ข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสและเยอรมนีในการหยุดยิงทันที และการมุ่งไปสู่
วิธีแก้ปัญหาทางการทูต แต่ผู้นำรัสเซียยังไม่ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะยุติสงครามในยูเครน 

13 มีนาคม 2565 
• รัสเซียและยูเครนส่งสัญญาณเชิงบวกเกี ่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจา  โดยนาย Leonid Slutsky 

ผู้แทนคณะเจรจาของรัสเซียเปิดเผยว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเห็นข้อกำหนดเบื้องต้นบางประการที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การบรรลุข้อตกลงของคณะผู้แทนทั้ง 2 ฝ่ายและน่าจะมีเอกสารที่จะลงนามกันในอีก
ไม่กี่วันข้างหน้า ขณะเดียวกัน นาย Mykhailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหน้าผู้แทนเจรจาของยูเครน ก็
คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการเจรจากับรัสเซียในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากฝ่ายรัสเซียเริ่มพูดคุยอย่างสร้างสรรค์แล้ว นอกจากนี้ ยัง
เปิดเผยว่ายูเครนกำลังทำงานร่วมกับอิสราเอลและตุรกีในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย โดย
กำลังอยู่ระหว่างการสรุปสถานที่และกรอบสำหรับการเจรจา 

• การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ สำนักข่าว TASS และ RT ของรัสเซีย
รายงานว่า คณะผู้แทนรัสเซียซึ่งนำโดยหัวหน้าคณะผู้แทนรัสเซีย นาย Vladimir Medinsky กำลังพูดคุยกับยูเครน ซึ่งจัด
ขึ้นผ่านระบบวิดีโอ ต่อจากการพบปะโดยตรงที่เบลารุส สอดคล้องกับที่นาย Mykailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดี
ยูเครน เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์เมื่อ 12 มี.ค. 65 ระบุว่า รัสเซีย-ยูเครนกำลังเจรจากันอย่างต่อเนื่องผ่านทางวิดีโอ และ
ระบุว่ามีการสร้างกลุ่มย่อยเพื่อการทำงานพิเศษแล้ว ขณะที่ ปธน. โวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน เปิดเผยว่าคณะ
ผู้แทนเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียกำลังหารือกันในบางประเด็น และเริ่มพูดคุยในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็น
วิธีที่แตกต่างออกไป และไม่มีการยื่นคำขาด เหมือนการเจรจาในช่วงแรก ๆ ที่เคยเกิดข้ึน 

• ยูเครนขอให้อิสราเอลเป็นตัวกลางในเจรจากับรัสเซีย การหารือระหว่าง ปธน. โวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ของ
ยูเครนกับ นาฟตาลี เบนเน็ตต์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเจรจาระดับผู้นำ รวมถึงโอกาส
ในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยเสนอให้อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสอง
ประเทศ ช่วยจัดการเจรจาสันติภาพที่กรุงเยรูซาเล็ม 

• UK เปิดเผยแผน “Homes for Ukraine” ซึ ่งเป็นการเปิดรับผู ้ล ี ้ภ ัยที ่ต ้องการมายัง UK แม้จะไม่มี
ครอบครัวปักหลักอยู่ก่อนก็ตาม โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ผู้ที่สามารถให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยเดือนละ 350 ปอนด์ (456 
เหรียญสหรัฐ) เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความไม่พอใจต่อรัฐบาล
อังกฤษในการรับมือวิกฤตผู้อพยพไดล้่าช้า 

• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตรียมปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 ลง โดย IMF มีแนวโน้ม
ที่จะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลง เนื่องด้วยผลกระทบจากสงคราม ตลอดจนมาตรการคว่ำ
บาตรรัสเซียอย่างเข้มข้น ที่ผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ดี IMF ยังคงมองว่าเศรษฐกิจโลกเดินหน้า
ไปในทิศทางบวก พร้อมทั้ง ระบุว่า รัสเซียจะเจอแรงกดดันให้ยุติสงครามในยูเครนเพิ่มขึ้น หลังนานาประเทศได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามดังกล่าว 

• รัสเซียกำลังพึ่งพาจีนเพื่อช่วยให้บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก  
สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ทุนสำรอง (ทองคำและเงินตราต่างประเทศ) ของรัสเซียโดนอายัดกว่า 50% ของ
ทุนสำรองทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัฐมนตรีคลังของรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียมีทองคำ
สำรองและเงินตราต่างประเทศบางส่วนในสกุลเงินหยวน และเห็นว่าประเทศตะวันตกกำลังกดดันจีนเพ่ือจำกัดการค้า
ร่วมกับจีน รัสเซียยังมั่นใจในความเป็นพันธมิตรกับจีน ซึ่งจะช่วยให้รัสเซียรักษาความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จได้ 
สอดคล้องกับรายงานข่าวจากสื่อของรัสเซีย ระบุว่ารัสเซียได้ตัดขาดจากเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรอย่างเป็น
ทางการแล้ว โดยเงินหยวนของจีนได้เข้ามาแทนที่ดอลลาร์ฯ และยูโรในธนาคารต่าง ๆ ของรัสเซียแล้ว 

• ธนาคารกลางของรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาปิดตลาดหหลักทรัพย์มอสโกออกไปอีก 1 สัปดาห์ (14 - 
18 มี.ค. 65) ส่วนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดซื้อคืนจะยังคงเปิดบริการ ทั้งนี้ ตลาด
หลักทรัพย์มอสโกปิดทำการมาตั้งแต่ 25 ก.พ. 65 
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14 มีนาคม 2565 
• การเจรจาผ่านระบบออนไลน์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่ได้ข้อสรุป  การเจรจาสันติภาพรอบที่ 4 โดย

คณะผู้แทนจากทั้ง 2 ฝ่าย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่าง
ยูเครนและรัสเซียที่จัดขึ้นได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะพักการเจรจาชั่วคราว ก่อนที่จะ
เริ่มการเจรจาครั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ นาย Mykhailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหน้าผู้แทนเจรจาของ
ยูเครน ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงจุดยืน แต่การเจรจาเป็นไปอย่างยากลำบาก อันเนื่องจากระบอบการเมืองที่
แตกต่างกัน สำหรับข้อเสนอเบื้องต้นของยูเครน 3 ประการ ได้แก่ การบรรลุข้อตกลงหยุดยิง การถอนกำลังทหารออก
จากยูเครนในทันที และการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ยูเครน 

• รัสเซียประกาศใช้เงินหยวนเป็นหนึ่งในสกุลเงินสำรองหลักของรัสเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ
รัสเซียแถลงการณ์ว่า จะใช้ทองคำและเงินหยวนเป็นทุนสำรองหลัก พร้อมย้ำว่าเงินหยวนของจีนนั้นมีคุณสมบัติที่ดีมากที่
จะกลายเป็นทุนสำรองหลักในอนาคต โดยเมื่อมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน รัสเซียจะต้องใช้ทองคำสำรอง
และสกุลเงินสำรองในรูปสกุลเงินหยวน 

• รัสเซียอาจต้องจ่ายหนี้ต่างชาติเป็นเงินรูเบิล กระทรวงการคลังรัสเซียอนุมัติกระบวนการชำระคืนหนี้สกุลเงิน
ต่างประเทศของธนาคารต่างๆ เป็นการชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมาตรการคว่ำ
บาตรของชาติตะวันตก ที่อาจทำให้ธนาคารไม่สามารถจ่ายเงินคืนเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ โดยหากไม่สามารถจ่ายได้ 
กระทรวงคลังจะชำระคืนตราสารหนี้ที่รัสเซียออกขายในตลาดยูโรหรือยูโรบอนด์เป็นสกุลเงินรูเบิล ซึ่งจะมีค่าเทียบเท่า
กับการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากสกุลเงินรูเบิลอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ 

• จีนและรัสเซียปฏิเสธ คำกล่าวของสหรัฐฯ ที ่อ้างว่ารัสเซียขอให้จีนให้ความช่วยเหลือทางการทหาร  
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวกับสื่อของสหรัฐฯ ว่ารัสเซียได้ขอความช่วยเหลือทางทหารในการปฏิบัติการในยูเครน
จากจีน ซึ่งจะเป็นความช่วยเหลือที่สำคัญในการรุกรานของรัสเซีย และอาจสามารถล้มกองกำลังยูเครนได้ ขณะที่ โฆษก
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว โดยระบุว่า รัสเซียไม่ได้ขอยุทโธปกรณ์ทางทหาร
หรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในยูเครน เช่นเดียวกับนักการทูตของรัสเซียที่กล่าวว่ากำลังทหาร
ของรัสเซียมีเพียงพอที่จะสู้กับยูเครน และทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากจีน 

• อินเดียพิจารณารับซื้อน้ำมันดิบรัสเซียในราคาลดพิเศษ ด้วยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 40% ทำให้รัฐบาล
อินเดีย มีแนวคิดจะเพิ่มการนำเข้าจากรัสเซีย เพื่อช่วยลดค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอินเดียกำลังพิจารณาที่จะรับ
ข้อเสนอของรัสเซียเพื่อซื้อน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในราคาลดพิเศษด้วยการชำระเงินผ่านธุรกรรมรูปี-รูเบิล 
นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียกำลังมองหาวัตถุดิบราคาถูกจากรัสเซียและเบลารุส สำหรับการผลิตปุ๋ยด้วย 

• ออสเตรเลียประกาศคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลชาวรัสเซีย จำนวน 33 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของรัสเซีย และมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย 
โดยบุคคลที่ถูคว่ำบาตรในครั้งนี้ อาทิ Roman Abramovich เจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี, Andrey Kostin ประธาน 
VTB Bank, Alexei Miller ผู้บริหาร Gazprom บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย และ Dmitri Lebedev ประธาน
สายการบิน Rossiya 

• รัสเซียและเบลารุสประกาศยกระดับความเป็นสหพันธรัฐร่วมกัน โดยยกระดับความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือ
ปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางเทคโนโลยี หลังทั้งสองชาติถูกโลกตะวันตกรุมคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจขั้นรุนแรงกรณีรัสเซียรุกรานยูเครน  

• ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) จะมีคำพิพากษาในคดีที่ยูเครนยื่นฟ้องรัสเซียในวันพุธที่ 16 มี.ค. 65 
โดยยูเครนยื่นฟ้องศาลให้สั่งรัสเซียให้ยุติปฏิบัติการทางการทหารต่อยูเครน 

15 มีนาคม 2565 
• การเจรจาผ่านระบบออนไลน์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จะมีการดำเนินการเจรจาอย่าง

ต่อเนื่อง การเจรจาสันติภาพโดยคณะผู้แทนจากทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 ยังคง
ไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด โดยจะดำเนินการเจรจาต่อในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 16 มี.ค.) ทั้งนี้ นาย Mykhailo Podolyak ที่
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ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหน้าผู้แทนเจรจาของยูเครน ระบุว่า กระบวนการเจรจาเป็นไปด้วยความยากลำบาก และ
อยู่บนพื้นฐานความขัดแย้งแต่ยังมีช่องว่างสำหรับการประนีประนอม 

• รัสเซียประกาศคว่ำบาตรประธานาธิบดี, เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีแคนาดา โดย
ประกาศห้ามบุคคลเหล่านี้เดินทางไปยังรัสเซีย ได้แก่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐอีก 12 คน 
อาทิ นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ นายเจค ซัลลิแวน 
ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ นายวิลเลียม เบิร์นส์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) และนางฮิลลารี 
คลินตัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ รวมถึงนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาด้วย 

• สหร ัฐฯ ประกาศคว ่ำบาตรบ ุลคลชาวร ัสเซ ียและเบลาร ุส  สหร ัฐฯ คว ่ำบาตรผ ู ้นำกองท ัพร ัสเซีย  
11 ราย และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ยังประกาศมาตรการคว่ำ
บาตรต่อประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ของเบลารุส โดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะอายัดทรัพย์สินบุคคล
เหล่านี้ในสหรัฐฯ และห้ามชาวอเมริกันติดต่อกับบุคคลดังกล่าวด้วย 

• ญี่ปุ ่นประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ ด้วยการประกาศขึ้นบัญชีดำและอายัดทรัพย์สินบุคคล
เจ้าหน้าที่ นักการเมือง และผู้ทรงอิทธิพลของรัสเซีย 17 ราย ซึ่งรวมถึงนายวิคเตอร์ เวคเซลเบิร์ก มหาเศรษฐีเจ้าของ
ธุรกิจ Revona Group บริษัทน้ำมัน พลังงานและโทรคมนาคมรายใหญ่ของรัสเซีย และสมาชิกสภาล่างของรัสเซียอีก 12 
ราย ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนทำงานในประเทศ หลังญี่ปุ่นเปิดรับผู้อพยพหนีภัย
สงครามจากยูเครน โดยจะอนุมัติวีซ่าพำนักระยะสั้น เป็นเวลา 90 วัน ก่อนจะขยายเป็นวีซ่าประเภทกิจกรรมเฉพาะ
พิเศษ เป็นเวลา 1 ปี และสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้  

• ผู้นำ 3 ประเทศ EU เดินทางไปกรุงเคียฟเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครน นายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ 
สาธารณรัฐเช็ก และสโลวีเนีย เดินทางไปยังกรุงเคียฟโดยรถไฟ เมื่อ 15 มี.ค. 65 เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของ EU กับยูเครนในการต่อต้านการรุกรานจากรัสเซีย ซึ่งนับเป็นผู้นำต่างชาติชุดแรกที่เดินทางเยือนยูเครนท่ามกลาง
การโจมตีของรัสเซีย 

• สายการบินของเกาหลีใต้ปรับเส้นทางบินเลี่ยงผ่านรัสเซีย โดยโคเรียนแอร์ (Korean Air) สายการบินแห่งชาติของ
เกาหลีใต้ จะปรับเส้นทางบินใหม่ในเส้นทางสู่ยุโรปและฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ โดยไม่ผ่านน่านฟ้ารัสเซีย และ
ระงับเที่ยวบินโดยสารชั่วคราว และเที่ยวบินขนส่งทั้งหมด บนเส้นทางสู่กรุงมอสโก และเมืองวลาดิวอสตอค ขณะที่ แอร์ปู
ซาน (Air Busan) สายการบินราคาประหยัดของเกาหลีใต้ ซึ่งให้บริการเที่ยวบินโดยสารสู่เมืองวลาดิวอสตอค สัปดาห์ละ 
2 เที่ยว กำลังทบทวนว่าจะบินในเส้นทางนี้ต่อไปหรือไม่ 

• ยูเครนยอมรับว่าไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน กล่าว
ระหว่างประชุมผ่านระบบวิดีโอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของยูเครนว่าไม่น่าจะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO  
ได้แล้ว และการที่ประเทศยูเครนจะชนะรัสเซียได้ ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวยูเครน 

• UK เตรียมเจรจากลุ่มประเทศอ่าวอาหรับผลิตน้ำมันเพิ่ม โดยนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะ
เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพุธที่ 16 มี.ค. 65 โดยจะขอให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
ผลิตน้ำมันเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยให้สหราชอาณาจักรลดการพ่ึงพาน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย 

16 มีนาคม 2565 
• การเจรจาผ่านระบบออนไลน์ระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้ามากขึ้น การเจรจาสันติภาพโดยคณะ

ผู้แทนจากทั้ง 2 ฝ่าย รอบที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเป็นเป็นวันที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ นั้น 
ประธานาธิบดียูเครน และรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย ต่างส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงระหว่าง
ยูเครนกับรัสเซีย และนาย Mykhailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหน้าผู้แทนเจรจาของยูเครน ระบุหลัง
การเจรจาว่า อาจมีการการเจรจาระหว่างประธานาธิบดียูเครนกับรัสเซีย และการประกาศหยุดยิงอาจเกิดขึ้นในอีก
ไม่ก่ีวันข้างหน้านี้ 

• ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือศาลโลก ลงมติด้วยคะแนนเสียง 13 ต่อ 2 มีมติด้วยคะแนนเสียง 13-
2 ให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยทันที และห้ามไม่ให้รัสเซียดำเนินการใด ๆ  ที่จะทำให้ความขัดแย้งรุนแรง
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ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัสเซียไม่ยอมส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการไต่สวน ซึ่งชัดเจนว่ารัสเซียจะไม่ยอมทำตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งแม้
คำตัดสินของศาลจะมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม แต่ก็ไม่มีอำนาจในการบังคับใช้คำตัดสิน 

• สหรัฐฯ เตือนอินเดียให้ยุติความคิดที่จะซื้อน้ำมันดิบราคาถูกจากรัสเซีย นางเจน ซากี โฆษกทำเนียบขาว
เรียกร้องให้อินเดียให้ทบทวนกรณีที่รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาจะซื้อน้ำมันดิบราคาถูกจากรัสเซีย โดยกล่าวว่าการซื้อ
น้ำมันจากรัสเซีย ไม่น่าจะเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ แต่ขอให้อินเดียคิดให้ดีถึงบทบาทของ
อินเดียที่จะถูกบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วโลกเกี่ยวกับเหตุการณ์สู้รบในยูเครนครั้งนี้ และการซื้อน้ำมันรัสเซีย
เท่ากับเป็นการสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครน 

• รัสเซียประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภายุโรป (Council of Europe) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคยุโรป โดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาสหภาพยุโรป (EU) และ NATO ไม่มีความเป็นมิตรกับรัสเซีย โดยการลาออก
ดังกล่าวจะทำให้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปไม่มีผลในรัสเซีย และประชาชนรัสเซียจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลยุโรป 
ในกรณีรัฐบาลรัสเซียละเมิดสิทธิของประชาชน 

• ผู ้นำ NATO จะจัดประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ (Extraordinary NATO Summit) ณ สำนักงานใหญ่ กรุ ง
บรัสเซลส์ในวันที่ 24 มี.ค. 65 เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน และการเพิ่มความ
แข็งแกร่งต่อระบบการป้องกันและป้องปรามของ NATO รวมทั้งการสนับสนุนต่อยูเครนด้วย โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ
สหรัฐฯ จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย 

• ธนาคารกลางรัสเซียประกาศระงับการซื้อทองคำจากธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 65 เป็นต้นไป 
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีปริมาณทองคำที่เพียงพอรองรับความต้องการของภาคครัวเรือน ซึ่งนับเป็นความพยายามในการ
รับมือกับความผันผวนในตลาดการเงินรัสเซียของธนาคารกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะบรรเทาภาวะตื่นตระหนกของภาค
ครัวเรือน ที่มีความต้องการซื้อทองคำเพ่ิมขึ้นมาก อันเนื่องมาจากความกังวลที่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรเศรษฐกิจ
รัสเซีย 

• วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ประณามประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ว่าเป็น "อาชญากรสงคราม" ซึ่งถือ
ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากที่สภาคองเกรสจะมีมติเป็นเอกฉันท์เช่นนี้ โดยวุฒิสภาสนับสนุนให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ 
(ICC) ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอ่ืน ๆ ดำเนินการสอบสวนกองทัพรัสเซีย ในฐานะอาชญากรสงคราม
จากการบุกยูเครน 

• สหรัฐฯ ประกาศประกาศให้เงินช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนครั้งใหม่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ 
ประกาศมอบความช่วยเหลือเพ่ิมเติมมูลค่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ยูเครน โดยครอบคลุมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถัง อากาศ
ยาน และอาวุธป้องกันอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การประกาศความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี  
ของยูเครน กล่าวปราศรัยต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อขอความสนับสนุนเพิ่มเติมจากอเมริกาในการต่อสู้กับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม 
ยังคงไม่มีการประกาศกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนตามที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีร้องขอ 

17 มีนาคม 2565 

• การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้ามากขึ้น การเจรจาสันติภาพโดยคณะผู้แทนจากทั้ง 2 
ฝ่าย รอบท่ี 4 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 1๗ มี.ค. 65 มีสัญญาณว่าเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพ
มากขึ้น ซึ่งทั่งสองฝ่ายยังคงพยายามในการเจรจาประนีประนอมข้อพิพาท คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึง  
1 สัปดาห์ครึ่งในการได้ข้อสรุป ทั้งนี้ การเจรจามีความคืบหน้าในการกำหนดแผนสันติภาพเบื้องต้น โดยมีประเด็น
สำคัญของข้อตกลง คือ หากบรรลุข้อตกลงกันแล้ว รัสเซียจะต้องถอนกำลังทหารออกจากยูเครนในทันที ไม่มี
ข้อยกเว้นใด ๆ โดยระบุชัดเจนว่าสนธิสัญญาสามารถเพิกถอนได้ หากรัสเซียไม่ถอนกำลังทหารออก อาจมีประเทศ
ตัวกลางหลายแห่งเข้าร่วมเซ็นสัญญาเพ่ือรับรองสันติภาพของยูเครน 

• ประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผย 2 ข้อเสนอสันติภาพกับยูเครน โดยในการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียกับประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกันของตุรกีซึ่งวางตัวเป็นคนกลาง 
ในการหาทางออกให้กับสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดย ปธน. ปูตินได้แจ้งความต้องการของรัสเซียเกี่ยวกับข้อตกลง
สันติภาพ แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ยูเครนจะต้องวางตัวเป็นกลางและต้องไม่ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
NATO รวมถึงการที่ยูเครนต้องเข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธ และและยังต้องปกป้องคนที่พูดภาษารัสเซียในยูเครน 
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และ (2) ยูเครนจะต้องรับรองอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์และลูฮานสค์ นอกจากนี้ ยังระบุว่าการทำ
ข้อตกลงสันติภาพจะต้องมีการเจรจาแบบพบหน้ากันระหว่างปธน.รัสเซียและยูเครนเสียก่อน ผู้นำตุรกีจึงเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างปธน.ทั้ง 2 ประเทศ ที่กรุงอิสตันบูลหรืออังการาด้วย 

• นายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ได้แถลงต่อชาวยูเครนทั่วประเทศ โดยได้เปิดเผยประเด็น
หรือเงื่อนไขที่ยูเครนให้ความสำคัญสูงสุด 6 ข้อในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ประกอบด้วย (1) การยุติสงคราม  
(2) การรับประกันด้านความมั่นคง (3) อธิปไตยของชาติยูเครน (4) การรื้อฟื้นบูรณภาพเหนือดินแดน (5) การ
รับประกันอย่างแท้จริงสำหรับยูเครน และ (6) การปกป้องอย่างแท้จริงสำหรับยูเครน 

• รัสเซียอนุมัติกฎหมายยึดเครื่องบินพาณิชย์ของต่างชาติ โดยอนุญาตให้บริษัทสายการบินรัสเซียสามารถ
ควบคุมและบริหารเครื่องบินที่เช่าจากต่างประเทศเพื่อใช้บินภายในประเทศได้ ซึ่งคาดว่า ขณะนี้ มีเครื่องบินของชาติ
ตะวันตกไม่ต่ำกว่า 500 ลำ และมีมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประจำอยู่ในบริษทัสายการบินรัสเซีย โดยก่อนหน้านี้ 
สหรัฐฯ และยุโรปสั่งให้บริษัทให้เช่าเครื่องบินยึดเครื่องบินทุกลำที่ให้สายการบินรัสเซียเช่าภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65 แต่
รัฐบาลรัสเซียออกกฎหมายยึดเครื่องบินตอบโต้ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ และยุโรปประสบปัญหาในการเรียกคืนเครื่องบินได้ยากขึ้น 

• รัสเซียออกมาตรการคุมเข้มในการขออนุญาตซื้อ-ขาย หลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตร โดยรัสเซียได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตซื้อ-ขายหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และประกาศคำสั่งกำหนดให้ผู้ที่จะดำเนินการดังกล่าวต้องขอรับ
ใบอนุญาตก่อน ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการจะต้องยื่นเรื่องไปยังกระทรวงการคลังของรัสเซีย เป็นภาษารัสเซีย โดยต้องมี
ข้อมูลชี้แจงวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขสำคัญของการทำธุรกรรม 

• สหรัฐฯ และพันธมิตรจัดตั้งทีมเฉพาะกิจนานาชาติเพื่อตามอายัดทรัพย์สินบุคคลชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร 
ทีมเฉพาะกิจดังกล่าว ประกอบด้วย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และ 
EU โดยจะดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของกลุ ่มชนชั ้นนำและมหาเศรษฐีที ่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร์ ปูติน 

• 6 ชาติร้องคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (UNSC) พิจารณาตรวจสอบการโจมตียูเครน ของรัสเซีย 
ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ เมื่อวัน 16 มี.ค. 65 มี 6 ประเทศจากทั้งหมด 15 ประเทศ 
ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร แอลเบเนีย ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสหรัฐฯ ได้ร้องขอให้ที่ประชุม UNSC 
พิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน นอกจากนี้ UNSC มีกำหนดลงคะแนนเสียงในวันศุกร์ (18 มี.ค.) หลังรัสเซีย 
ยื่นร่างข้อเสนอในการเข้าช่วยเหลือและคุ้มครองพลเรือนในยูเครน แต่เหล่านักการทูตระบุว่า มาตรการดังกล่าวอาจ
ล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้ผลักดันให้มีการยุติการต่อสู้หรือการถอนกำลังทหารรัสเซียออกจากยูเครน 

• NATO ยืนยันไม่จัดทหารกองกำลังรักษาสันติภาพส่งไปยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมของชาติสมาชิก NATO 
จัดการประชุมสมัยพิเศษ เมื่อ 15-16 มีค. 65 เพื่อหารือถึงสถานการณ์ในยูเครน โดยมีรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเข้าร่วม
ด้วย โดยเลขาธิการ NATO แถลงผลการหารือว่า ชาติสมาชิกสนับสนุนสิทธิ์ของยูเครนในการปกป้องตนเอง และเห็นพ้อง
ที่จะจัดส่งอาวุธเพิ่มเติมให้ อย่างไรก็ตาม NATO ยังเน้นย้ำจุดยืนเดิมที่จะไม่ประกาศเขตห้ามบิน ตามท่ียูเครนร้องขอ 
และจะไม่ส่งกองกำลังเข้าไปในแผ่นดินหรือน่านฟ้าของยูเครน เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย ทั้งนี้ ในการ
ประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ ได้ยื่นข้อเสนอให้ NATO ส่งกองกำลังติดอาวุธรักษาสันติภาพในยูเครน 
ขณะที่หลายประเทศสมาชิกต่างไม่เห็นด้วย 

• สหรัฐฯ เตือนจีนไม่ให้สนับสนุนทางการทหารแก่รัสเซียในยูเครน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ  
มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนในวันศุกร์นี้ (18 มี.ค.) เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อ 
3 สัปดาห์ก่อน โดยมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการบุกยูเครนของรัสเซีย รวมถึงเรื่องการเเข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่าง
อเมริกาเเละจีน ซึ่งโฆษกทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าในการประชุมดังกล่าวไบเดนจะเตือน สี จิ ้นผิง ไม่ให้สนับสนุน  
นายวลาดิเมียร์ ปูตินในภารกิจสงคราม ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมช่องว่างระหว่างรัฐบาลจีนและรัฐบาลตะวันตกอย่างมาก  

• ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินสงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบประเทศยากจนขาดแคลนข้าวสาลี  
รายงานสถานการณ์ทางการค้า (Trade Watch) ของ World Bank ฉบับเดือน มี.ค. 65 เปิดเผยว่า ประเทศแกมเบีย, 
เลบานอน มอลโดวา จิบูตี ลิเบีย ตูนิเซีย และปากีสถาน เป็นประเทศที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดจากการ
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ส่งออกข้าวสาลีจากยูเครน เนื่องจากมีสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีจากยูเครนไม่น้อยกว่า 40% จึงเผชิญกับความ
ยากลำบากในการหาแหล่งข้าวสาลีอื่น ๆ มาทดแทน ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนในระยะสั้น 

• องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินผลกระทบวิกฤตยูเครน โดยคาดว่า
วิกฤตในยูเครนอาจทำให้การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลดลงมากกว่า 1% และเพิ่มอัตราเงินเฟ้อมากถึง 2.5% โดยการ
เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลในกลุ่มประเทศ OECD ประมาณ 0.5% ของ GDP สามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
สงครามลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง โดยไม่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ OECD ประเมินว่า ประเทศ 
ในยุโรปต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของรัสเซียอย่างมาก ผลกระทบจากสงครามต่อเศรษฐกิจยูโรโซนอาจสูงถึง 1.4% 
ในขณะที่ในสหรัฐฯ จะอยู่ที่ประมาณ 0.9% 

• ซาอุดีอาระเบียพิจารณาใช้เงินหยวนซื้อขายน้ำมันกับจีนแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ ซาอุดีอาระเบียกำลังอยู่
ระหว่างเจรจาหาแนวทางในการใช้สกุลเงินหยวนในการชำระเงินการจัดซื้อพลังงานระหว่างซาอุดิอาระเบียกับจีน ทั้งนี้ 
การหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคาน้ำมันที่ขายให้จีนเป็นสกุลเงินหยวนระหว่างซาอุดีอาระเบียและจีน มีมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 6 ปีแล้ว และกลับมาเร่งหารือกันอีกครั้งในปีนี้ โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้นเนื่องจาก
วิกฤตสงครามยูเครนรัสเซีย 

18 มีนาคม 2565 
• จีนระบุว่าสหรัฐและNATO คือกุญแจสำคัญแก้ไขวิกฤตยูเครน โดยนายจ้าว ลี่เจียน (Zhao Lijian) โฆษก

กระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขยายพื้นที่ของ NATO ไปทาง
ตะวันออกนั้น เชื่อมโยงโดยตรงกับวิกฤตการณ์ในยูเครนในปัจจุบัน ดังนั้น กุญแจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตในยูเครนอยู่
ในมือของสหรัฐฯ และ NATO ซ่ึงจีนหวังว่า สหรัฐฯจะร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ในโลก ยืนอยู่ฝั่งสันติภาพ
และความยุติธรรมอย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่าจุดยืนของจีนในประเด็นยูเครนนั้นยุติธรรมและเป็นกลาง โดยจีนได้ส่งเสริม
การเจรจาสันติภาพและพยายามแก้ไขวิกฤตในยูเครน อย่างสันติและจะยังคงมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ในประเด็นนี้ต่อไป 

• นิวซีแลนด์บังคับใช้กฎหมายใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งแรกต่อรัสเซีย โดยครอบคลุมไปถึงการห้ามเดินทาง
และอายัดทรัพย์สินของบุคคล 13 ราย และ 19 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน และรัฐมนตรี
ต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่น ๆ และการจำกัดการเดินทางของนักการเมือง 
เจ้าหน้าที่ทางทหาร และนักข่าวของรัสเซียอีก 364 รายด้วย 

• ออสเตรเลียเพิ่มการคว่ำบาตรต่อธนาคารและผู้มีอำนาจของรัสเซีย โดยเพิ่มการคว่ำบาตรต่อธนาคารและ
องค์กรของรัฐบาลรวม 11 แห่ง ซึ่งการเพิ่มรายชื่อคว่ำบาตรในครั้งนี้จะทำให้ครอบคลุมทรัพย์สินส่วนใหญ่ในภาค
ธนาคาร และนิติบุคคลทั้งหมดที่ออกและถือครองพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียนอกจากนี้ยัง  ประกาศคว่ำบาตรมหาเศรษฐี
ชาวรัสเซียอีก 2 ราย คือ Oleg Deripaska และ Viktor Vekselberg ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

• ญี่ปุ ่นประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรของรัสเซียเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังญี่ปุ ่นประกาศอายัด
ทรัพย์สินของชาวรัสเซีย 15 คน และองค์กรอีก 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหม หัวหน้าหน่วยข่าว
กรองทหารรัสเซีย โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย บริษัทนส่งออกอาวุธของรัฐบาลรัสเซีย (Rosoboronexport) 
และบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ United Aircraft ทำให้ล่าสุดจำนวนผู้ถูกคว่ำบาตรรวมเป็นบุคคล 76 คน ธนาคาร 
7 แห่ง และองค์กร 12 แห่ง 

• UK เพิกถอนใบอนุญาตสื่อของรัฐบาลรัสเซียหลังพบไม่เป็นกลาง สำนักงานการสื่อสารอังกฤษ (Ofcom) 
แถลงว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์  RT ซึ ่งเป็นช่องทางข่าวสารของรัฐบาลรัสเซีย โดยมีผลห้าม
ออกอากาศในสหราชอาณาจักรทันที เนื่องจากไม่มีความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน 

• รัสเซียประกาศเขตห้ามบินเหนือภูมิภาคดอนบาสในยูเครน โดยเจ้าหนาที่กองกำลังกบฏแบ่งแยกดินแดนใน
ภาคตะวันออกของยูเครน เปิดเผยว่า รัสเซียได้ประกาศเขตห้ามบินเหนือรัฐโดเนตสก์และเขตลูฮันสก์ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ดอนบาส ทางตะวันออกของยูเครน ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมของรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาปิดน่านฟ้าทาง
ตอนใต้ของประเทศ ต่อไปจนถึงวันที่ 26 มี.ค. 65 เป็นอย่างน้อย (เดิมประกาศปิดตั้งแต่ 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 65) 
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• ยูเครนอนุมัติให้สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  โดยนายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี 
ประธานาธิบดีของยูเครนได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์เสมือนจริง (Virtual Asset) อาทิเงินดิจิทัล คริปโท
เคอร์เรนซี ให้เป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการในประเทศยูเครน โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถชว่ย
ให้ยูเครนสามารถรับเงินบริจาคที่มีลักษณะเป็นเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีจากต่างประเทศในการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณการจัดซื้ออาวุธป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชน 

• ธนาคารกลางรัสเซียอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรม-ออกสินทรัพย์ดิจิทัลได้ Sberbank ซึ่งเป็น
ธนาคารรายใหญ่สุดของรัสเซีย ซ่ึงถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางรัสเซีย
ในการออกและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี  

• ญี่ปุ่นเปิดเมืองให้ผู้ลี้ภัยยูเครนแม้ไม่มีญาติหรือคนรู้จัก โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะอนุญาตให้ชาวยูเครน
ที่หลบหนีจากการรุกรานของรัสเซียเข้ามาพำนักอาศัยชั่วคราวแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีญาติหรือคนรู้จักในญี่ปุ่น จากเดิมมี
ข้อกำหนดว่าต้องมีญาติหรือคนรู้จักเป็นผู้ยืนยัน โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีในการขอออกวีซ่าพำนักระยะสั้น และอาจ
สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้หากเป็นกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาว 

• บริษัท S&P Global Ratings อันดับความน่าเชื่อถือรัสเซีย หลังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ โดย S&P ปรับลด
อันดับความเชื่อถือของรัสเซียจากเดิมที่ระดับ CCC- มาอยู่ที่ระดับ CC ซึ่งเป็นอันดับขยะ (junk) เนื่องจากการถูกคว่ำ
บาตรไดล้ดความสามารถของรัสเซียในการเข้าถึงเงินทุนสำรองสกุลเงินต่างประเทศ และจำกัดการเข้าถึงระบบการเงิน
โลก ทำให้รัสเซียเผชิญความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระดอกเบี้ยพันธบัตร  โดยเฉพาะพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะ
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 และพันธบัตรสกุลเงินยูโรซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2586 ทั้งนี้ รัสเซียได้ชำระ
ดอกเบี้ยพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 2 ชุดวงเงินรวม 117 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 
16 มี.ค. แล้ว  

19 มีนาคม 2565 
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีน หารือเกี่ยวกับสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเป็นการพูดคุยผ่าน

ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อ 18 มี.ค. 65 โดยในการหารือดังกล่าวประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดเ้ตือนถึงผลกระทบที่จะ
ตามมา หากจีนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมต่อการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน ด้านประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ยืนยัน
ว่า จีนสนับสนุนสันติภาพและคัดค้านการทำสงคราม และเน้นย้ำสิ่งสำคัญคือการเดินหน้าพูดคุย ตลอดจนป้องกัน
วิกฤตด้านมนุษยธรรมและยุติการสู้รบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเรียกร้องทุกฝ่ายให้สนับสนุนการพูดคุยระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน ขณะที่สหรัฐฯ และ NATO ควรเจรจากับรัสเซียเพื่อแก้ไขปมของวิกฤตที่เกิดขึ้น และแก้ไขข้อกังวลด้านความ
มั่นคงของทั้งรัสเซียและยูเครน 

• ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องรัสเซียหันมาเจรจาด้วยดี มิเช่นนั้น ผลของสงครามอาจส่งผลกระทบไปอีก
หลายปี ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัสเซียร่วมมือในการเจรจาสันติภาพ มิ
เช่นนั้นคนรุ่นใหม่ของรัสเซียอาจจะต้องมาก้มหน้ารับกรรมฟื้นฟูความเสียหายจากสงคราม โดยระบุว่า ทางยูเครนมี
การยื่นข้อเสนอและทางออกอย่างสันติให้แก่รัสเซียอยู่เสมอ และยังคงต้องการการเจรจาที่มีความหมายและซื่อตรง 
บนพื้นฐานของความสงบและความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด 

• ผู้นำเยอรมนีเสนอแนะให้ผู้นำรัสเซียมีการทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยเร็ว  ขณะที่รัสเซียกล่าวว่า
ยูเครนเป็นต้นเหตุให้การเจรจาสันติภาพไม่คืบหน้า นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์ของเยอรมนี ได้พูดคุยทางโทรศัพท์
กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย โดยเสนอแนะให้ผู้นำรัสเซียมีการทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยเร็ว 
และขอให้แก้ไขปัญหาพิพาทกับยูเครน ด้วยวิธีการเจรจาทางการทูต ขณะทีน่ายปูติน กล่าวว่า รัฐบาลยูเครนพยายามทุก
วิถีทางที่จะประวิงการเจรจาให้ล่าช้ามากที่สุด และยื่นข้อเสนอให้รัสเซียพิจารณา ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  

• ผู้นำญี่ปุ่นย้ำอินเดียให้เป็นหนึ่งเดียวระดับสากลจากเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครน นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ 
ของญี่ปุ่น กล่าวก่อนการเยือนอินเดียว่า จากเหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนเกิดขึ้น อยากจะย้ำถึงความสำคัญของ
ความเป็นหนึ่งเดียวในระดับสากล โดยญี่ปุ่นและอินเดียเป็นสมาชิกของการเจรจาด้านความมั่นคงภาคี 4 ฝ่ายหรือค
วอด (Quad) ที่มีสหรัฐฯ และออสเตรเลียรวมอยู่ด้วย 
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• EU พิจารณาจัดตั้งกองทุนสมานฉันท์ฟื้นฟูยูเครน หลังการสู้รบยุติ นายชาร์ลส มิเชล ประธานคณะมนตรี
ยุโรป (European Council) เปิดเผยว่าสหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งกองทุนสมานฉันท์ (Solidarity 
Fund) สำหรับยูเครน เพ่ือช่วยในการจัดหาบริการข้ันพ้ืนฐานในประเทศ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพลเมือง 
และในระยะยาวจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับการฟื้นฟูบูรณะยูเครน เมื่อการสู้รบยุติลง 

• จีนเห็นว่าการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกรุนแรงเกินเหตุและไม่ใช่การแก้ปัญหา นายเล่อ อวี้เฉิง 
(Le Yucheng) รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า การประกาศคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเพ่ือ
ตอบโต้รัสเซียทีบุ่กยูเครนนั้น เป็นการกระทำรุนแรงเกินเหตุ และ NATO ไม่ควรขยายกำลังไปยังตะวันออกเพราะเป็น
การสร้างแรงกดดันให้รัสเซียจนมุม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นไดว้่าการคว่ำบาตรนั้นไม่ได้แก้ปัญหา แต่จะส่งผลกระทบ
กับเศรษฐกิจ ระบบการเงิน จนทำให้เศรษฐกิจโลกย่ำแย่ 

20 มีนาคม 2565 
• ตุรกีเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันแล้ว โดยรัฐมนตรี

ต่างประเทศของตุรกีซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเปิดเผยว่า ทั้ง 2 ฝ่าย
แทบจะมีความเห็นตรงกันเกือบสมบูรณ์ 100% สำหรับใน 4 ประเด็นแรกของข้อตกลง (ยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนว่ามี
ประเด็นอะไรบ้าง) พร้อมเสริมอีกว่าตุรกีต้องการจัดประชุมไตรภาคีระหว่างประธานาธิบดีรัสเซีย-ยูเครน-ตุรกี และ
แสดงความมั่นใจว่ารัสเซีย-ยูเครนจะบรรลุข้อตกลงกันได้ ซึ่งตุรกพีร้อมจะทำทุกอย่างเพ่ือเชื่อมโยงทั้ง 2 ฝ่ายเข้าหากัน 
ทั้งนี้ การเจรจาระงับข้อพิพาทของรัสเซียมีความคืบหน้ามากขึ้น โดยมีการการเจรจาในระดับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของรัสเซีย-
ยูเครนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเจรจาออนไลน์อย่างเป็นทางการจะเริ่มต่อในวันจันทร์ (21 มี.ค. 65) 

สื่อต่างประเทศรายงานว่า มี 6 ประเด็นสำคัญที่รัสเซียและยูเครนกำลังหารือกัน ประกอบด้วย (1) ความเป็น
กลางของยูเครน (2) การปลดอาวุธและการรับประกันความปลอดภัย (3) การขจัดนาซีในยูเครน (4) การขจัด
อุปสรรคของการใช้ภาษารัสเซียในยูเครน (5) สถานะของภูมิภาคดอนบาส และ (6) สถานะของไครเมียที่รัสเซียผนวก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในปี 2014 

• ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้สวิตเซอร์แลนด์ร่วมมือต่อสู้กับการโจมตีของรัสเซีย โดยขอให้รัฐบาล
สวิตเซอร์แลนด์ปราบปรามกลุ่มชนชั้นนำชาวรัสเซีย และขอให้ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์อายัดทรัพย์สินของคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหารทางทหารของรัสเซียในยูเครน และยังเรียกร้องให้บริษัทข้ามชาติต่าง ๆ รวมทั้ง 
Nestle บริษัทด้านอาหารรายใหญ่ของโลก ยุติการทำธุรกิจในรัสเซีย  

• ออสเตรเลียสั่งระงับส่งออกอะลูมินาไปยังรัสเซีย พร้อมส่งถ่านหินให้ยูเครน 7 หมื่นตัน โดยรัฐบาล
ออสเตรเลียประกาศระงับการส่งออกแร่อะลูมินา แร่อะลูมินัม รวมทั้งบอกไซด์ ซึ่งเป็นสินค้าที่รัสเซียพึ่งพาการนำเข้า
จากออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดความสามารถในการผลิตอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของรัสเซีย 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยังประกาศว่า จะบริจาคถ่านหินอย่างน้อย 70,000 ตัน ให้กับยูเครน เพื่อให้
ยูเครนสามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการ 

• อินเดียยังคงสงวนท่าทีเป็นกลางแม้ญีปุ่่นพยายามโน้มน้าวร่วมต่อต้านรัสเซีย การเยือนประเทศอินเดียของ
นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับวิกฤติในยูเครนในการหารือกับนายกรัฐมนตรี
นเรนทรา โมดี โดยกล่าวว่าการที่กองทัพรัสเซียเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของ
ระเบียบโลก และจำเป็นจะต้องมีการตอบสนองอย่างแข็งกร้าว ด้านนายโมดีไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงต่อสถานการณ์
ในยูเครน และไม่ได้กล่าวถึงการรุกรานยูเครนของรัสเซียแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กำลัง
แสดงให้เห็นถึงความท้าทายใหม่ ๆ 

• จีนยืนยันว่าอยู ่ข้างที ่ถูกต้องในกรณีสงครามยูเครน นายหวังอ้ี (Wang Yi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศของจีนกล่าวว่า เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจุดยืนของจีนนั้นอยู่ข้างที่ถูกต้อง  และสอดคล้องกับความ
ปรารถนาของประเทศส่วนใหญ่ พร้อมทั้งยืนยันว่า จีนจะไม่ยอมรับการบีบบังคับและการตั้งข้อสงสัยที่ไร้เหตุผลใน
เรื่องนี ้พร้อมระบุว่าทางออกของวิกฤตนี้ในระยะยาว คือการละท้ิงแนวคิดยุคสงครามเย็น ละเว้นจากการมีส่วนในการ
เผชิญหน้าของกลุ่มประเทศต่างๆ และสร้างสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค ที่มีความสมดุล มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง  
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• เยอรมนีหารือกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย นายโรเบิร์ต ฮาเบค 
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนี เยือนกรุงโดฮา กาตาร์และกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยเยอรมนีบรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนด้านพลังงานในระยะยาวร่วมกับ
กาตาร์เรียบร้อยแล้ว 

21 มีนาคม 2565 
• การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 

ทีมเจรจาสันติภาพยูเครนและรัสเซียมีการหารือกันผ่านวิดีโอคอลเป็นเวลา 90 นาที และคณะทำงานย่อยของทั้งสองฝ่าย
มีการประชุมหารือกันตลอดทั้งวัน โดยหลังการเจรจาเสร็จสิ้นลง ผู้แทนทั้ง 2 ฝ่ายระบุว่า ยังไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญแต่
อย่างใด ขณะที่การสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และรัสเซียยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างการเจรจา 

• จีนยืนยันไม่ส ่งอาวุธช่วยรัสเซีย ย ้ำสนับสนุนเจรจาสันติภาพ-หยุดยิง นายฉิน กัง (Qin Gang) 
เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกา ระบุว่า มีการบิดเบือนข้อมูลว่าจีนจัดหาความช่วยเหลือทางทหารแก่รัสเซีย แต่
สิ่งที่จีนกำลังทำคือการส่งอาหาร ยา ถุงนอนและนมสำหรับทารก ไม่ใช่อาวุธและกระสุนปืนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
ยืนยันว่า จีนยังคงส่งเสริมการเจรจาสันติภาพและให้มีการยิงหยุดในทันที อย่างไรก็ตาม นายฉินไม่ได้ปฏิเสธถึงความ
เป็นไปได้ในอนาคตว่าจีนอาจจะทำเช่นนั้นหรือไม่ 

• EU กำลังพิจารณากำหนดมาตรการคว่ำบาตรระลอกที่ 5 ต่อรัสเซีย โดยอาจจำเป็นต้องใช้ทางเลือกที่รุนแรง
ขึ ้นอย่างการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย ซึ ่งสหรัฐและอังกฤษได้เดินหน้านำร่องไปก่อนหน้านี ้แล้ว โดยรัฐมนตรี
ต่างประเทศจาก EU จะร่วมหารือกัน ในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 65 ก่อนที่จะประชุมร่วมกับประธานาธิบดี โจ ไบเดนใน
วันที่ 24 มี.ค. 65 รวมถึงประเทศสมาชิก NATO และกลุ่มประเทศ G7 คาดว่าจะรู้ผลในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ การหารือของ
รัฐมนตรีต่างประเทศของ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 นั้น ประเทศสมาชิกยังคงมี
ความเห็นแตกต่างกันว่าจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรภาคพลังงานของรัสเซียหรือไม่และอย่างไร  โดยลิทัวเนีย และ
ไอร์แลนด์ เรียกร้องให้ EU ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรในอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซีย 

• ฝรั่งเศสอายัดทุนสำรองของธนาคารกลางรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซีย กระทรวงการคลังของฝรั่งเศสเปิดเผย
ว่าได้ระงับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียมูลค่า 2.2 หมื่นล้านยูโร (8 แสนล้านบาท) นอกจากนี้ ยัง
อายัดเงินทุนในบัญชีของบุคคลชาวรัสเซียราว 30 รายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจของฝรั่งเศส คิดเป็นมูลค่าราว 150 ล้านยูโร 
(5.5 พันล้านบาท) ก่อนหน้านี้ ฝรั่งเศสได้สั่งอายัดทรัพย์สินของมหาเศรษฐกิจรัสเซียไปแล้วเป็นมูลค่า 1.8 พันล้านยูโร (6.6 
หมื่นล้านบาท) 

• ยูเครนขยายเวลากฎอัยการศึก พร้อมคว่ำบาตร 11 พรรคฝ่ายค้าน โดยขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎอัยการศึก 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 65 และจะสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 65 ออกไปอีกอย่างน้อย 30 วัน นอกจากนี้ ยัง
มีการประกาศระงับการดำเนินงานของพรรคการเมือง 11 พรรค เนื่องจากมีความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกับรัสเซีย 

• ศาลรัสเซียได้มีคำสั ่งระงับการใช้งานแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมในรัสเซียแล้ว โดยอ้างว่า
แพลตฟอร์มดังกล่าวสนับสนุนความรุนแรง ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ รัสเซียได้สั่งระงับการเผยแพร่ของเฟซบุ๊กฐานจำกัดการเข้าถึง
สื่อของรัสเซีย พร้อมบล็อกการใช้งานอินสตาแกรม หลังจากที่เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้อนุญาตให้ผู้ใช้งานในยูเครนสามารถ
โพสต์ข้อความแสดงความรุนแรงต่อทหารรัสเซีย 

• ญี่ปุ่นเรียกร้อง UAE เพิ่มกำลังผลิตน้ำมันหลังวิกฤตยูเครนทำราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น นายโยชิมาสะ ฮายาชิ 
รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวในระหว่างการพูดคุยกับมกุฎราชกุมาร ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นาห์ยาน รัฐมนตรี
ต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่อาบูดาบี ว่า ญี่ปุ่นมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ในตลาดโลกที่เพ่ิม
สูงขึ้น และหวังว่า UAE จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ราคาน้ำมันในตลาดมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม UAE ไม่รับปาก
ใดๆ และบอกว่าจะทำตามกรอบของโอเปกพลัส ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวก็คือรัสเซีย เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่
นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางไปยัง UAE และซาอุดีอาระเบีย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ใด 

• จีนมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนเพิ่มเติม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน เปิดเผยว่า จีน
จะมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า 10 ล้านหยวน (52 ล้านบาท) ตามท่ีจีนได้ให้คำมั่นในการเสนอความ
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ช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ จีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดแรกมูลค่า 5 ล้านหยวน (26 
ล้านบาท) แก่ยูเครน ไปเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 65 

22 มีนาคม 2565 
• ประธานาธิบดียูเครนย้ำขอเจรจากับประธานาธิบดีรัสเซีย พร้อมระบุว่าการทำข้อตกลงประนีประนอมกับ

รัสเซียต้องผ่านประชามติจากชาวยูเครน ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครนออกมาย้ำข้อเรียกร้องขอเจรจา
สันติภาพแบบตัวต่อตัวโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย และระบุว่าการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรับประกันความมั่นคงของยูเครน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือถอนความตั้งใจของยูเครนในการเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศ ทั้ง NATO และ EU ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ขัดแย้งในภูมิภาค
ดอนบาส อย่างการรับรองความเป็นรัฐอิสระของแคว้นโดเนตสก์และลูฮันสก์ จะต้องผ่านการทำประชามติจากประชาชน
ยูเครนก่อน 

• UN เรียกร้องให้รัสเซีย-ยูเครน เปิดโต๊ะเจรจายุติความขัดแย้ง นายอันโตนิโอ กูเทอเรซ เลขาธิการใหญ่
สหประชาชาติระบุว่า ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องเปิดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง และการหารืออย่างจริงจังระหว่างรัสเซีย-
ยูเครน ควรเกิดขึ้นได้แล้วในตอนนี้ 

• NATO มองสงครามรัสเซีย-ยูเครนถึงทางตัน และเบลารุสอาจเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตียูเครนด้วย เจ้าหน้าที่
หน่วยข่าวกรองระดับอาวุโสของ NATO ยอมรับว่า สงครามในยูเครน ที่ยืดเยื้อนานเกือบ 1 เดือนกำลังอยู่ในภาวะชะงักงัน 
เนื่องจากกองกำลังยูเครนสามารถยับยั้งไม่ให้กองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบได้มากกว่านี้ และยังประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอม
แพ้ ทำให้รัสเซียยากที่จะควบคุมพ้ืนที่ที่ยึดครองได้ ขณะที่รัสเซียก็ยังไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ ทำให้มีการสูญเสียชีวิต
และเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น โดยไม่มีฝ่ายใดสามารถเอาชนะได้ พร้อมเตือนว่ามีโอกาสที่เบลารุส ซึ่งเป็นพันธมิตร
ใกล้ชิดของรัสเซียอาจเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตียูเครนด้วยตัวเองในไม่ช้านี้ 

• รัสเซียจะระงับการเจรจากับญี่ปุ่นในประเด็นสนธิสัญญาสันติภาพสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อตอบโต้ที่
ญี่ปุ่นใช้มาตรการคว่ำบาตรกดดันรัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการณ์ประกาศยุติการเจรจา
สันติภาพกับญี่ปุ่นกรณีพิพาทในหมู่เกาะคูริล ที่มีการเจรจายืดเยื้อมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัสเซีย) ซึ่งทำให้สถานะความเป็นรัฐปฏิปักษ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยรัสเซียระบุว่า
ญี่ปุ่นแสดงความไม่เป็นมิตรอย่างชัดแจ้ง และพยายามทำลายผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซีย นอกจากนี้ รัสเซียจะ
ยกเลิกมาตรการอนุมัติขอฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ต้องการจะเดินทางไปยังเกาะดังกล่าว รวมถึงถอนตัวจาก
เวทีเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและไม่ขยายสถานะของญี่ปุ ่นในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในกรอบความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจทะเลดำ (Black Sea Economic Cooperation) อีกด้วย ขณะทีญ่ี่ปุ่นระบุว่าจะประท้วงการตัดสินใจของ
รัสเซียอย่างถึงที่สุด โดยนายฟุมิโอ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ตำหนิการตัดสินใจของรัสเซียอย่างรุนแรง 
โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม และไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิง และญี่ปุ่นจะยังคงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ต่อรัสเซียต่อไป เนื่องจากเป็นความร่วมมือกันของนานาชาติ 

• รัสเซียขู ่ต ัดสัมพันธ์กับสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย ได้เร ียกตัวนายจอห์น ซัลลิแวน 
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯเข้าพบ เพ่ือแจ้งว่าคำพูดของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่กล่าวโจมตีว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน 
ว่าเป็น "อาชญากรสงคราม" นั้น ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐเดินทางเข้าใกล้จุดแตกหัก เพราะการ
กระทำใดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียจะได้รับการตอบโต้อย่างเด็ดขาด  

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าอินเดียเป็นจุดอ่อนในกลุ่ม QUAD เพราะไม่มีจุดยืนชัดเจนต่อรัสเซีย 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ระบุว่า ในบรรดาประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือด้านความมั ่นคง 4 ฝ่าย (QUAD) ซึ่ง
ประกอบด้วยสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ต่างใช้มาตรการตามแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกับ NATO และประเทศ
ในภูมิภาคแปซิฟิก เพื่อตอบโต้รัสเซียในการสั่งเปิดฉากบุกโจมตียูเครน มีเพียงอินเดียเท่านั้น ที่มีท่าทีไม่มั่นคงต่อการบุก
โจมตียูเครนของรัสเซีย และยังคงเดินหน้ารักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียและชาติตะวันตกไปพร้อม ๆ กัน 

• ผู้นำ EU เห็นเตรียมแนวทางลดนำเข้าก๊าซ LNG และไฮโดรเจนจากรัสเซีย โดยร่างแถลงการณ์การประชุมสุด
ยอดผู้นำ EU (Euro Summit) ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. 65 ณ กรุงบรัสเซลส์ ระบุว่า กลุ่มผู้นำจากประเทศใน EU จะ
มีการพิจารณาร่วมกันซื้อก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และไฮโดรเจน จากซัพพลายเออร์รายอื่น ๆ แทนรัสเซีย เพ่ือ
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เตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวครั้งหน้า ตามแผนการลดการพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซีย นอกจากนี้ ร่างการประชุมฯ ยังระบุ
ว่า ผู้นำประเทศสมาชิก EU เตรียมพิจารณาจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศให้กับยูเครน เพ่ือนำไปใช้ในการต่อสู้กับการ
รุกรานของรัสเซีย รวมถึงการฟ้ืนฟูประเทศหลังสงครามด้วย 

23 มีนาคม 2565 
• การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงไม่มีความคืบหน้าใด ๆ  ที่ชัดเจน แม้ก่อนหน้านี้มีความหวังว่า

ทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนามในข้อตกลงหยุดยิง โดยทั้งรัสเซียและยูเครนต่างพากันกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้
การเจรจาไม่มีความคืบหน้า และยังไม่มีการเจรจากันในระดับประธานาธิบดี 

- ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ยอมรับว่าการเจรจาสันติภาพรัสเซียรัสเซียเพื่อยุติสงครามที่ยาวนานมา
เกือบ 1 เดือนนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และบางครั้งก็เกิดการเผชิญหน้ากัน แต่ค่อย ๆ คืบหน้าไปทีละขั้น โดยคณะเจรจาของทั้ง
สองฝ่ายจะยังคงหารือกันเป็นระยะ และทำงานอย่างต่อเนื่องในหลายระดับ 

- นายมิไคโล โปโดลยัก ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน และเป็นผู้นำคณะเจรจาของยูเครน กล่าวว่า การเจรจา
สันติภาพกับรัสเซียกำลังเผชิญความยากลำบากอย่างมาก และกำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญ เนื่องจากฝ่ายยูเครนมีจุดยืนและ
หลักการที่ชัดเจน แต่รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนในการเจรจา และกล่าวหาว่าสหรัฐฯ เข้ามาขัดขวางความ
พยายามที่จะหาข้อยุติในสงคราม 

• นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียต้องการให้การเจรจามีความกระตือรือร้นและมีสาระจริงจัง
มากขึ้น และต้องการคำตอบจากยูเครนที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้ โดยย้ำว่าจดุยืนของรัสเซียเป็นที่รับรู้ดีในฝั่งยูเครน เพราะ
รัสเซียได้ยื่นข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับยูเครนไปแล้ว และระบุว่าข้อเสนอจากประธานาธิบดียูเครนที่ต้องการทำ
ประชามติต่อข้อเรียกร้องของรัสเซีย จะส่งผลเสียต่อการเจรจาสันติภาพที่ดำเนินอยู่ ซึ่งขณะนี้การเจรจาก็ดำเนินไปช้ามาก
และมีเนื้อหาสาระน้อยกว่าที่รัสเซียต้องการ 

• ยูเครน เรียกร้องจีน ให้ความร่วมมือกดดันรัสเซียและแสดงบทบาทในการยุติสงคราม นายมิไคโล โปโดลยัก  
ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน ออกมาเรียกร้องให้จีนหันมาร่วมมือกับชาติตะวันตกในการประณามการรุกรานยูเครน 
หลังจากที่จีนยังคงสงวนท่าทีและวางตัวเป็นกลางในสงครามดังกล่าว ด้านนายแอนดริว เยอร์มัค ผู ้ช่วยอาวุโสของ
ประธานาธิบดียูเครน ต้องการให้จีนแสดงบทบาทที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ในการยุติสงครามที่เกิดจากที่รัสเซียรุกเข้ามาใน
ดินแดนของยูเครน นอกจากนี้ ยูเครนยังเรียกร้องให้จีนเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงในอนาคต 

• สหรัฐฯ ยอมรับไม่พบหลักฐานจีนส่งมอบอาวุธช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครน นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้าน
ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยว่า ยังไม่เห็นหลักฐานว่ามีการจัดส่งอาวุธจากจีนไปให้กับรัสเซีย แต่อย่างใด หลังจาก
ที่ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวสหรัฐฯ ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อว่า จีนตอบรับคำขอของรัสเซียที่จะให้จีนช่วยเหลือทั้งด้านอาวุธและ
ด้านเศรษฐกิจ แต่จะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้แจ้งให้
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการจัดหายุทโธปกรณ์ดังกล่าวให้กับรัสเซีย  

• โปแลนด์ประกาศขับนักการทูตรัสเซียครั้งใหญ่ โดยอ้างว่าทำงานให้หน่วยสืบราชการลับ รัฐบาลโปแลนด์
ประกาศขับนักการทูตรัสเซียจำนวน 45 รายออกนอกประเทศ โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้กำลังใช้สถานะนักการทูต
ทำงานให้กับหน่วยสืบราชการลับของรัสเซีย และบางส่วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยดังกล่าว ในการรวบรวมข่าว
กรองเกี่ยวกับความมั่นคงและเสถียรภาพของโปแลนด ์

• รัสเซียประกาศบังคับประเทศที่ “ไม่เป็นมิตร”ให้ชำเงินค่าก๊าซธรรมชาติในสกุลเงินรูเบิล ประธานาธิบดีวลาดิ
เมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่า ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ "ไม่เป็นมิตร" ของรัสเซีย จะต้องชำระค่าซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย
เป็นสกุลรูเบิลเท่านั้น โดยได้สั่งให้ธนาคารกลางและรัฐบาลรัสเซียจัดเตรียมกระบวนการชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลภายใน 1 
สัปดาห์ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่ารัสเซียจะยังคงส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามปริมาณและราคาที่ระบุในสัญญา 
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โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสกุลเงินในการชำระค่าก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ทั้งนี้ประเทศที่ “ไม่เป็นมิตร” คือประเทศที่ได้ออก
มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ซึ่งรัสเซียประกาศรายชื่อเมื่อ 7 มี.ค. 65 

• เยอรมนีเปลี่ยนท่าที เรียกร้องให้คว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย นายโอลาฟ โชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ย้ำถึงความ
จำเป็นที่เยอรมนีต้องหยุดการพึ่งพาการนำเข้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันจากรัสเซียโดยเร็วที่สุด และต้องเป็นการ
ดำเนินการที่เข้มข้นที่สุดด้วย การออกมาประกาศคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซียของผู้นำเยอรมนีครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นการ
เปลี่ยนท่าทีอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังแสดงท่าทีลังเลต่อข้อเสนอของ EU ในการคว่ำบาตรรัสเซียด้านพลังงาน 
เพราะเยอรมนีพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียจำนวนมาก เกรงว่าจะได้รับผลกระทบที่ตามมาเป็นวงกว้าง 

• ฮังการีประกาศไม่คว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย เพราะเสี่ยงต่อความม่ันคงด้านพลังงาน ปีเตอร์ ซิจจาร์โต รัฐมนตรี
ต่างประเทศของฮังการี กล่าวต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) โดยย้ำว่าฮังการีไม่สนับสนุนการ 
คว่ำบาตรใด ๆ ต่อการขนส่งพลังงานรัสเซีย เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงด้านพลังงานของฮังการี 

• ตลาดหลักทรัพย์มอสโกกลับมาเปิดทำการซื้อขายหลังจากปิดทำการเป็นเวลา 1 เดือน ธนาคารกลางรัสเซีย
ประกาศให้ตลาดหลักทรัพย์มอสโกเปิดทำการซื้อขายตามปกติในวันที่ 24 มี.ค. 65 หลังจากมีการประกาศระงับการซื้อขาย
โดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่ทีร่ัสเซียเริ่มโจมตียูเครนในวันที่ 24 ก.พ. 65 เนื่องจากราคาหุ้นทรุดตัวลงอย่างหนัก ขณะที่นักลงทุน
พากันเทขายหุ้นด้วยความตื่นตระหนก 

24 มีนาคม 2565 
• ผู้นำชาติตะวันตกประชุมนัดสำคัญ 3 เวที ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมในวันที่ 24 มี.ค.65 เพื่อร่วมหา

มาตรการกดดันรัสเซียยุติบุกโจมตียูเครน ประกอบด้วยการประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)  
การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) และสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ภายในวันเดียว  
ที่สำนักงานใหญ่ NATO ในกรุงบรัสเซลส์ 

• NATO เรียกร้องรัสเซียหยุดสงครามทันที พร้อมให้คำมั่นช่วยยูเครนเต็มที่ ในการประชุมของ NATO ที่กรุง
บรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 NATO เรียกร้องให้รัสเซียหยุดสงครามในทันที พร้อมทั้งเดินหน้าเสริมกำลังการป้องกัน 
ในพื้นที่ทางตะวันออกด้วยการวางกำลังทหาร 40,000 นาย เพื่อรับมือกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทั้งภาคพื้นดิน  
บนอากาศ และในทะเล นอกจากนี้ นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการ NATO ให้คำมั่นว่าจะส่งกองกำลังทหาร และการ
สนับสนุนด้านไซเบอร์ให้ย ูเครนมากขึ ้น และจะช่วยยูเครนป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางชีวภาพและนิวเคลียร์   
ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กล่าวภายหลังการประชุม ระบุว่า NATO ไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากับวันนี้มา
ก่อน พร้อมเปิดเผยว่า สหรัฐฯ เตรียมสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แก่ยูเครน 
เพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้ ได้สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ มูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่รัฐบาลยูเครน และพร้อม
เปิดรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน กว่า 1 แสนคน และเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
รัสเซีย อีกหลายร้อยคนด้วย 

• สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ในสหรัฐฯ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซีย จำนวน 328 คน และบริษัทด้านการป้องกัน 48 แห่ง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการทำ
สงครามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐ ยังพุ่งเป้าไปที่นายเฮอร์แมน 
เกรฟ หัวหน้าผู้บริหารของธนาคาร Sberbank สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย 

• สวิตเซอร์แลนด์อายัดทรัพย์สินรัสเซียเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท โดยนายเออร์วิน ฮอยลินเกอร์ 
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักเลขาธิการฝ่ายเศรษฐกิจแห่งรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ (SECO) ที่ดูแลเรื่องการคว่ำบาตรระบุว่า 
สวิตเซอร์แลนด์ได้อายัดทรัพย์สินของรัสเซียในสวิตเซอร์แลนด์มูลค่าราว 5,750 ล้านฟรังก์สวิส (207,440 ล้านบาท)  

• สหรัฐฯ และหลายชาติในยุโรปแสดงท่าทีต้องการให้รัสเซียออกจากกลุ่ม G20 แต่จีนจะยังคงให้การสนับสนุน
รัสเซียในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า สมาชิก G20 จะต้องยึดมั่นในจุดยืน
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ของพหุภาคีนิยมที่แท้จริง และกระชับความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเอกอัครราชทูตรัสเซีย
ประจำอินโดนีเซีย ยืนยันว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20  
ซึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. 65 แม้สมาชิกบางรายเรียกร้องให้มีการขับรัสเซียออกจากกลุ่ม โดยระบุว่า ความ
ตั้งใจของผู้นำรัสเซียคือต้องการเข้าร่วมการประชุม โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องสงครามในยูเครน 

• โรงกลั่นน้ำมันจีน เข้าเจรจาซื้อน้ำมันดิบราคาถูกจากรัสเซียอย่างเงียบ ๆ สำนักข่าว Bloombergรายงานว่า 
บริษัทโรงกลั่นน้ำมันของจีน กำลังเจรจาซื้อน้ำมันดิบราคาถูกของรัสเซียโดยตรงกับผู้ขาย (ต่างจากโรงกลั่นน้ำมันของรัฐ
อินเดีย ซึ่งเป็นการเจรจาโดยรัฐบาลในการประมูลซื้อจากเครือข่ายท่อส่งน้ำมัน Urals ของรัสเซีย) โดยจะเป็นการขนน้ำมัน
จากเครือข่ายท่อส่งพลังงานทางไซบีเรียตะวันออก (Eastern Siberia–Pacific Ocean oil pipeline) จากท่าเรือสองแห่งของ
รัสเซียคือ ท่าเรือ De-Kastri และท่าเรือ Kozmimo ที่อยู่ไม่ไกลจากจีน ขนผ่านเรือขนน้ำมันมาขึ้นฝั่งยังท่าเรือเมืองชานตง
ของจีน โดยผู้ซื้อพลังงานของจีนส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลั่นน้ำมันเอกชน ซึ่งมีกำลังการผลิตเป็น 1 ใน 4 ของการผลิตน้ำมัน 
ทั้งประเทศ และส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลซานตง ซึ่งมีความสะดวกในการใช้เรือขนส่งน้ำมันขนาดเล็ก จึงทำให้ต้นทุนการ
ขนส่งถูกกว่า 

• สหพันธ์องค์กรการส่งออกของอินเดีย (FIEO) คาดว่า อินเดียเตรียมใช้ระบบแลกเปลี่ยนเงิน “รูปี-รูเบิล” 
ค้าขายรัสเซียสัปดาห์หน้า ประธาน FIEO ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ส่งออกกว่า 200,000 ราย กำกับดูแลสภาส่งเสริมการ
ส่งออกของอินเดีย กล่าวว่า กลไกการค้าที่เรียกว่า”รูปี-รูเบิล” (rupee-ruble trade mechanism) อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์
หน้า และจะประกาศข้อตกลงการชำระเงินที่จะอนุญาตให้การค้ากับรัสเซียดำเนินต่อไป โดยรัฐบาลอินเดียกำลังดำเนินการ
ตามข้อเสนอเพื่ออนุญาตให้ธนาคารสัญชาติอินเดีย 4-5 แห่ง มีส่วนร่วมในการค้าดังกล่าว และได้มีการปรึกษาหารือกัน
ระหว่างผู้ว่าการธนาคารกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารต่าง ๆ 

25 มีนาคม 2565 
• สหรัฐฯ และ EU ตั้งคณะทำงานให้ยุโรปลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน 

ของสหรัฐ และเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ไลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศความร่วมมือที ่จะจัดตั้ง
คณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกัน ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือหาตัวเลือกอ่ืนแทนรัสเซียในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดย
สหรัฐฯ มีแผนที่จะร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกับประเทศอ่ืน ๆ จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
ให้ได้อย่างน้อย 15 พันล้านลูกบาศก์เมตร ภายในสิ้นปี 2565 และในระยะยาวจะจัดหาก๊าซให้ปีละประมาณ 
50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจนถึงปี 2573 

• เยอรมนีประกาศแผนลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย รัฐมนตรีพลังงานเยอรมนีประกาศลดการซื้อ
พลังงานจากรัสเซียลง โดยระบุว่าขณะนี้เยอรมนีสามารถที่จะลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียลง 25% และจะลดลงเหลือ 
50% ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และจะหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปี 2565 และจะเลิกซื้อถ่านหินจาก
รัสเซียภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 สำหรับกรณีการนำเข้าก๊าซ คาดว่าจะสามารถลดการพึ่งพาก๊าซจาก
รัสเซียได้ในช่วงกลางปี 2567 

• รัสเซียเตรียมพิจารณาให้ใช้ “บิตคอยน์”หรือสกุลเงินท้องถิ่นซื้อน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย ประธาน
คณะกรรมาธิการด้านพลังงานรัฐสภารัสเซียได้ออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ว่า รัสเซียอาจเปิดทางให้ ชาติที่เป็น
มิตรจ่ายค่าก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียเป็นสกุลเงินดิจิทัลอย่าง “บิตคอยน์”  ได้ ซึ่งขณะนี้ รัสเซียและตัวแทนจากจีน
และตุรกีกำลังหารือถึงในเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่าทั้งสองประเทศจะสามารถใช้สกุลเงินหยวนของจีน สกุลเงินลีรา 
ตุรกี หรือ สามารถใช้บิตคอยน์ในการชำระค่าพลังงานในรัสเซียได้  

• อังกฤษจะจัดหาขีปนาวุธชุดใหญ่ 6,000 ลูก พร้อมเงินสนับสนุนให้ยูเครน นายบอริส จอห์นสัน 
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ประกาศเพ่ิมการสนับสนุนยูเครนในที่ประชุม NATO และ G7 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 
โดยจะจัดหาขีปนาวุธให้ยูเครนเพ่ิมอีกประมาณ 6,000 ลูก พร้อมเงินสนับสนุนอีกประมาณ 30 ล้านปอนด์ หรือกว่า 
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1.3 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนตำรวจ และกองทัพยูเครน เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ อาวุธ รวมถึงจ่ายเป็นเงินเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่ อีกท้ังจะเพ่ิมงบประมาณให้กับ BBC World Service เพ่ือสนับสนุนการรายงานข่าวและต่อต้านข่าว
ปลอมในยูเครนด้วย 

• ฟินแลนด์ ปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมรัสเซีย เพื่อตัดการคมนาคมสาธารณะเชื่อมยุโรป บริษัทผู้ให้บริการรถไฟ
ของฟินแลนด์ ประกาศว่าจะหยุดให้บริการรถไฟที่เชื ่อมต่อระหว่างกุรงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศ กับนคร 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซียลงโดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 65 เป็นต้นไป โดยการหยุดให้บริการ
ดังกล่าวนับเป็นการปิดหนึ่งในเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สำหรับชาวรัสเซียที่ต้องการเดินทางไปยังสหภาพยุโรป 

26 มีนาคม 2565 
• การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่มีความคืบหน้าสำคัญ ทีมเจรจาสันติภาพทั้งของรัสเซีย

และยูเครนปฏิเสธรายงานข่าวที่ประธานาธิบดีตุรกี ระบุก่อนหน้านี้ว่า มีความคืบหน้าสำคัญในการเจรจาสันติภาพ
ระหว่างสองประเทศใน 4 จาก 6 ประเด็นสำคัญ โดยนายดมิโทร คูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทของศยูเครน กล่าวว่า 
การเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเป็นเรื่องยาก โดยยืนยันว่ายังคงไม่มีฉันทามติใด ๆ กับรัสเซียในทั้ง 4 ประเด็นหรือ
ประเด็นอื่น ๆ ด้านนายวลาดิเมียร์ เมดินสกี ทีมเจรจาของรัสเซีย ระบุว่า การเจรจามีความคืบหน้าเกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น และยังคงเต็มไปด้วยความเปราะบาง 

• รัสเซียแถลงว่าปฏิบัติการในยูเครนเฟสแรกเสร็จสิ้นแล้ว จากนี้ไปจะมุ่งเน้นภารกิจหลักในการยึดภูมิภาค 
ดอนบาส นายทหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียแถลงว่า ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนในขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นลง
แล้ว ศักยภาพการต่อสู้ของกองทัพยูเครนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากนี้ไปจะมุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือการปกป้องภูมิภาค
ดอนบาส ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นที่ตั้งสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์ และสาธารณรัฐประชาชนลูฮานสก์ที่ประกาศ
แยกตัวจากยูเครน  

• ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้รัสเซียไม่นำมาเป็นเครื่องมือ
ต่อรองกับประเทศอ่ืน ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี กล่าวปราศรัยทางวิดีโอ ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศโดฮา ฟอรัม 
ระบุว่า ประเทศต่าง ๆ  เช่น กาตาร์ ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างเสถียรภาพในทวีปยุโรป เขากล่าวว่า ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน
สามารถแสดงบทบาทอย่างมากในการฟื้นฟูความยุติธรรม อนาคตของยุโรปขึ้นอยู่กับความพยายามของประเทศเหล่านี้  
โดยขอให้ประเทศผู้ผลิตพลังงานเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ใช้น้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตนเองมีเยอะมาเป็นอาวุธและขู่
กรรโชกประเทศอ่ืน ๆ ในโลก 

• ธนาคารกลางรัสเซียประกาศว่าประเทศใดที่ต้องการค้ากับรัสเซีย (โดยเฉพาะประเทศในยุโรป) จะต้องนำ
ทองคำมาแลกกับเงินรูเบิลในอัตราส่วน 5,000 รูเบิล/1 กรัม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 65 โดยธนาคารกลาง
ประกาศชัดเจนว่าการซื้อทองคำของรัสเซียนั้นจะจ่ายด้วยอัตราส่วนคงที่คือ 5,000 รูเบิลต่อทองคำ 1 กรัม หรือประมาณ 
1,475 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดโลก ที่ประมาณ 1,950 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ถึงประมาณ 25% 

27 มีนาคม 2565 
• รัสเซีย-ยูเครนเตรียมเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่ตุรกีในวันที่ 29-30 มี.ค. 65 นายวลาดิเมียร์ เมดินสกี 

หัวหน้าคณะเจรจาของรัสเซียเปิดเผยว่า ในการประชุมผ่านระบบวีดีโอเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจที่จะ
เจรจาแบบพบหน้ากันในระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 65 ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี สอดคล้องกับข้อมูลจากทำเนียบ
ประธานาธิบดีตุรกีที่เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ของตุรกี และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำ
รัสเซีย ได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 โดยได้หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดระหว่างรัสเซีย
และยูเครน นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะจัดการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัสเซียและยูเครนในวันที่  
29-30 มี.ค. นี้ 



25 

• ประธานาธิบดีโจ ไบเดนพบรัฐมนตรียูเครนครั้งแรกที่วอร์ซอ พร้อมกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับสงคราม เมื่อวันที่ 26 
มี.ค. 65 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เดินทางเยือนโปแลนด์ และได้พบกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
ต่างประเทศของยูเครน เพื่อหารือความพยายามเพิ่มเติมในการช่วยเหลือยูเครนและแสดงคำมั่นสัญญาด้านความมั่นคงของ
ยูเครน โดยก่อนเดินทางกลับประธานาธิบดีไบเดน ได้กล่าวปราศรัยว่าการบุกยูเครนของรัสเซียนั้น เป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของโลก และประเทศประชาธิปไตยของโลกต้องเตรียมพร้อมการต่อสู้กับเผด็จการในระยะยาว ซึ่งหลังจากคำปราศรัย
ได้เผยแพร่ออกไป โฆษกทำเนียบขาวได้ออกมาชี้แจงว่าประเด็นหลักของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยน
รัฐบาล หรือตัวผู้นำของรัสเซีย เพียงแต่ต้องการสื่อว่าผู้นำรัสเซียจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้อำนาจต่อเพื่อนบ้าน หรือ
ภูมิภาคได้ 

• อังกฤษอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร หากรัสเซียถอนกำลังออกจากยูเครน รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษระบุว่า 
ที่ผ่านมา รัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงหลายอย่าง ซึ่งรัสเซียไม่เคยปฏิบัติตาม จึงต้องมีการใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรง  
ซึ่งอังกฤษจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและบริษัทรัสเซีย หากรัสเซียถอนตัวออกจากยูเครนและให้คำมั่นว่าจะยุติ
การโจมตอีีก หากรัสเซียบุกโจมตีอีกในอนาคต เราจะกลับมาคว่ำบาตรอีกครั้ง 

• ผู้นำรัฐลูฮันสก์เตรียมจัดลงประชามติในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนใน 
ลูฮันสก์ของยูเครน ระบุว่า ในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการเปิดให้มีการทำประชามติว่าลูฮานสก์ ซึ่งเป็นดินแดนที่คนส่วนใหญ่
พูดภาษารัสเซีย แต่เป็นส่วนหนึ่งของยูเครน เพ่ือให้ประชาชนออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย 

• ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องชาติตะวันตกมอบอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติม ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี 
ของยูเครน กล่าวร้องขอชาติตะวันตกให้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารเพียงส่วนน้อยในคลังแสงของตนเองที่มีให้กับ
ยูเครน โดยระบุว่ายูเครนขอเพียง 1% จากที่ NATO มีเท่านั้น ในขณะที่หลายชาติให้สัญญาที่จะส่งขีปนาวุธต่อต้านอาวุธและ
ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน ตลอดจนอาวุธเล็กอ่ืน ๆ แต่แท้จริงแล้วยูเครนต้องการรถถัง เครื่องบิน และระบบต่อต้านเรือ 
28 มีนาคม 2565 

• ยูเครนพร้อมเจรจายอมรับสถานะเป็นกลาง ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรัสเซีย
ว่า ยูเครนพร้อมหารือเรื่องสถานะเป็นกลาง โดยไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO ในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ตามที่รัสเซีย
เรียกร้อง แต่ข้อตกลงใดๆ นั้นจำเป็นต้องมีประเทศฝ่ายที่ 3 รับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนได้ และต้องผ่านการลง
ประชามติ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเซเลนสกียืนกรานว่ารัสเซียจำเป็นต้องถอนกำลังทหารออกจากยูเครนก่อน  

• นายกรัฐมนตรีกัมพูชาไม่เห็นด้วยกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ย้ำข้อเรียกร้องอาเซียนให้หยุดยิง สมเด็จฯ 
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาตำหนิรัสเซียในการทำสงครามบุกยูเครน พร้อมกล่าวย้ำข้อเรียกร้องของ
อาเซียน ที่ขอให้มีการหยุดยิงในยูเครนทันท ีและแสดงความกังขาในความสามารถของรัสเซียที่จะยึดกรุงเคียฟด้วย 

• ไต้หวันมองวิกฤตยูเครน-รัสเซียช่วยหนุนบทบาทเงินหยวนในเวทีโลก ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ
ของไต้หวัน ระบุว่า จีนต้องการหาทางขยายอิทธิพลเหนือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสงครามก็อาจมีส่วนเร่งการใช้เงินหยวน 
เนื่องจากสงครามส่งผลให้รัสเซียถูกกีดกันออกจากระบบสกุลเงินโลก และรัสเซียแสดงความไว้ใจให้จีนช่วยคลี่คลาย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลังถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตร และจะใช้เงินหยวนที่มีในคลังสำรองเงินตราต่างประเทศ หลังถูกคว่ำ
บาตรไม่ให้เข้าถึงเงินสำรองสกุลดอลลาร์สหรัฐและยูโร 

• ญี่ปุ่นเตรียมแก้ไขกฎหมายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันรัสเซียเลี่ยงคว่ำบาตรด้วยสินทรัพย์ดิจทิัล 
รัฐบาลญี่ปุ่นจะยื่นเรื่องแก้ไขพระราชบัญญัติปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และการค้าต่างประเทศในการประชุมรัฐสภา  
เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียสามารถทำลายการคว่ำบาตรผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งการแก้กฎหมายดังกล่าว
น่าจะทำให้รัฐบาลสามารถบังคับใช้กฎหมายกับตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโทฯ ได้ เช่น ธนาคารต่าง ๆ  และบังคับให้มี
การตรวจสอบโดยละเอียดว่าลูกค้าของธนาคารเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรรัสเซียหรือไม่ 
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• กลุ่มประเทศ G7 ปฏิเสธจ่ายค่านำเข้าก๊าซจากรัสเซียเป็นเงินรูเบิล กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ชั้นนำ 7 
ประเทศ (G7) มีมติร่วมกันที่จะปฏิเสธทำตามความต้องการของรัสเซียในการจ่ายเงินเพื่อการนำเข้าก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย
ในสกุลเงินรูเบิล โดยชาติสมาชิก G7 จะกระตุ้นให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบไม่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัสเซีย เนื่องจากการ
กระทำดังกล่าวเป็นตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวและเป็นการละเมิดสัญญาที่มีอยู่อย่างชัดเจน พร้อมกับย้ำว่าเงินสกุลหลักของ
รัสเซียไม่เป็นที่ยอมรับด้วย ทั้งนี้ รัสเซียประกาศยืนยันว่าประเทศไม่เป็นมิตรจะต้องจ่ายค่าก๊าซแก่รัสเซียเป็นรูเบิลตั้งแต่
วันที่ 31 มี.ค. 65  

• "ไฮเนเก้น" ตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากรัสเซียแล้ว บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์ 
ประกาศว่า ทางบริษัทตัดสินใจที่จะถอนธุรกิจออกจากรัสเซียแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศเพียงว่าจะระงับการลงทุน
เพ่ิมเติม และยุติการส่งออกในรัสเซีย โดยในแถลงการณ์ของบริษัทระบุว่า สงครามในยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่อง 
หลังจากทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานแล้วพบว่า ธุรกิจของไฮเนเก้นในรัสเซียนั้นไม่มีความยั่งยืนหรือไม่สามารถดำรงอยู่ได้
อีกต่อไปในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

• ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียวางแผนแบ่งยูเครนเป็น 2 ส่วน ให้เหมือนเกาหลีเหนือ-ใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานข่าว
กรองกลาโหมยูเครน เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียมีแผนที่จะแบ่งยูเครนออกเป็นสองส่วนให้
กลายเป็นเหมือนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ โดยจะพยายามกำหนดเส้นแบ่งระหว่างภูมิภาคที่ยังไม่ถูกยึด และพื้นที่ในประเทศ
ยูเครนที่ถูกยึดครองไปแล้ว หลังจากปฏิบัติการเข้ายึดกรุงเคียฟ และการโค่นล้มรัฐบาลยูเครน ของประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ 
เซเลนสกี ไม่มีความคืบหน้าตามแผนเดิม แม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่า 4 สัปดาห์ 

29 มีนาคม 2565 
• การเจรจาสันติภาพรอบล่าสุดเม่ือวันที่ 29 มี.ค. 65 มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ การเจรจาแบบพบหน้ากัน

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นการเจรจาในระดับหัวหน้าคณะผู้แทน ณ กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี นั้น มีความคืบหน้า 
ในรายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพอย่างมาก และได้ร่างข้อตกลงเบื้องต้นเสนอไปยังยังผู้นำของทั้งสองประเทศพิจารณา 
เพื่อเตรียมจัดการเจรจาขั้นสุดท้าย ก่อนจะมีการลงนามของประธานาธิบดีทั้ง 2 ฝ่าย สรุปรายละเอียดของการเจรจาและ
ร่างข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ 

- กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศลดปฏิบัติการทางทหารส่วนใหญ่ลงใน 2 พื้นที่ คือ กรุงเคียฟ และเมือง 
เชอร์นิกอฟ เพ่ือเพ่ิมความไว้วางใจระหว่างรัสเซียและยูเครน และเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการเจรจาสันติภาพในครั้งต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ยังมีการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครน คือ ภูมิภาคดอนบาส และมารีอูพอล 

- ยูเครนพร้อมจะรับสถานะประเทศที่เป็นกลาง (ไม่เข้าเป็นสมาชิก NATO) เพื่อแลกกับการรับประกันความ
ปลอดภัยของยูเครน ซึ่งการรับประกันความปลอดภัยของยูเครน จะมีหลายประเทศทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของ NATO 
ให้การลงนามรับรอง เช่น อังกฤษ จีน สหรัฐฯ ตุรกี ฝรั่งเศส แคนาดา อิตาลี โปแลนด์ และอิสราเอล รวมถึงรัสเซียด้วย 

- จะไม่มีกองทัพต่างชาติ และฐานทัพของต่างชาติในยูเครนเด็ดขาด รวมถึงจะไม่มีขีปนาวุธขั้นสูงและนิวเคลียร์
ภายในประเทศ โดยที่ยูเครนจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศ ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO แต่จะสามารถเข้าร่วม 
ทำการค้าเป็นสมาชิกกับ EU ได้ในอนาคต  

- ข้อพิพาทในดอนบาสและไครเมียยังไม่ได้ข้อสรุป โดยทางรัสเซียยืนยันว่ายูเครนต้องยอมรับเป็นรัฐอิสระ และ
ยอมรับไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ส่วนยูเครนกล่าวว่าจะไม่ใช้กำลังทหารในดอนบาสแต่จะไม่ยอมเสียพ้ืนที่ใดไป รวมถึง
ไครเมีย  

- รัสเซียเห็นด้วยที่จะจัดการประชุมระหว่างประธานาธิบดีปูติน-เซเลนสกี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนสุดท้าย
ในการเจรจาสันติภาพ แต่กล่าวว่าการลงนามจะจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างเอกสารข้อตกลงสันติภาพ สามารถตกลงกันได้เรียบร้อย
เสียก่อน โดยเฉพาะในประเด็นสุดท้ายคือดอนบาสและไครเมีย 



27 

• รัสเซียเตรียมยกเลิกส่งก๊าซหากประเทศไม่เป็นมิตรไม่ชำระด้วยเงินรูเบิล โฆษกรัฐบาลรัสเซีย เปิดเผยว่า รัสเซีย
จะหยุดการส่งก๊าซให้ หากบรรดาประเทศที่ไม่เป็นมิตรในยุโรปไม่ยอมชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล และระบุว่า ขณะนี้รัสเซียเริ่ม
ร่างแผนการชำระหนี้ด้วยเงินรเูบิลสำหรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติ โดยหากประเทศยุโรป ไม่ยอมจ่ายเงินเป็นรูเบิล รัสเซียจะ
ดำเนินมาตรการตอบโต้ในเวลาอันสมควร 

• รัสเซียเตรียมออกมาตรการจำกัดวีซ่าให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตร รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เปิดเผยว่า รัฐบาล
รัสเซียอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างมาตรการจำกัดการออกวีซ่าให้กับพลเมืองของประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตร  
ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ อังกฤษ และสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด 

• สหรัฐฯ เตรียมมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ซึ่งมีเป้าหมายต่อภาคอุตสาหกรรมรัสเซีย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรตะวันตกกำลังวางแผนที่จะมุ่งเป้าการคว่ำบาตรไปยังภาคส่วน 
ที่มีความสำคัญต่อศักยภาพของรัสเซียในการใช้อาวุธสงคราม เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการสร้างและบำรุง
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังวางแผนที่จะดำเนินการ เพ่ือขัดขวางห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของรัสเซียด้วย เพ่ือจะ
ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียทรุดตัวลง ตลอดจนทำให้รัสเซียเข้าถึงทรัพยากรได้น้อยลง 

• กลุ่มประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศแสดงท่าทีไม่คว่ำบาตรรัสเซีย โดยรัฐมนตรีพลังงานของกาตาร์ระบุว่า 
จะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย และชี้ว่าการชดเชยก๊าซธรรมชาติรัสเซียในตลาด
ยุโรปนั้นเป็นไปไม่ได้ โดยเน้นว่าพลังงานควรอยู่นอกเหนือจากการเมือง และกาตาร์จะไม่เลือกข้างฝ่ายใดในวิกฤตยูเครน 
เช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระบุว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร 
หรือโอเปกพลัส จะไม่นำเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และ
ยืนยันว่ารัสเซียจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่อไป 

• ญี่ปุ่นประกาศห้ามส่งออกรถยนต์หรูและสินค้าราคาแพงไปยังรัสเซีย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่น ระบุในแถลงการณ์ว่า สินค้าใหม่ที่อยู่ในรายการควบคุมการส่งออกไปยังรัสเซีย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 65 
เป็นต้นไป มี 19 ประเภท อาทิ รถยนต์ที่มีราคาสูงกว่า 6 ล้านเยน (1.6 ล้านบาท)  เครื่องประดับ นาฬิกา เครื่องสำอาง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงานศิลปะที่มีมูลค่ามากกว่า 40,000 เยน (10,906 บาท) เครื่องยนต์เรือที่มีมูลค่ามากกว่า 1.3 
ล้านเยน (350,000 บาท) รถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่ามากกว่า 600,000 เยน (163,593 บาท) และเปียโนที่มีมูลค่า
มากกว่า 200,000 เยน (54,531 บาท) 
30 มีนาคม 2565 

• ยูเครนและประเทศพันธมิตรยังไม่ม่ันใจต่อท่าทีของรัสเซียภายหลังการเจรจาสันติภาพที่ตุรกีเม่ือ 29 มี.ค. 65 
หลังจากที่รัสเซียออกมาประกาศถอนหทารออกจากเคียฟและเชอร์นิกอฟ เพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และสร้าง
บรรยากาศในการหารือในอนาคต แต่หลายฝ่ายยังคงเตือนให้ยูเครนจับตาดูความเคลื่อนไหวของรัสเซียให้ดี ว่าจะถอนกำลัง
ทหารออกจากพ้ืนที่หรือไม ่

• ประเทศในยุโรป-รัสเซีย ตอบโต้กันด้วยการขับไล่นักการทูต โดย 4 ประเทศในยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์เบลเยยีม 
ไอร์แลนด์ และสาธารณรัฐเช็กประกาศขับไล่นักการทูตรัสเซียรวม 43 คน ออกนอกประเทศเนื่องจากสงสัยว่าทำตัวเป็น
สายลับหรือพยายามสืบหาข้อมูลบางอย่าง เพื่อสนับสนุนการบุกยูเครนของรัสเซีย ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อน โปแลนด์ออกคำสั่ง
ขับนักการทูตรัสเซีย 45 คนออกจากประเทศ เนื่องจากต้องสงสัยว่าจารกรรมข้อมูล ขณะที่เมื ่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 
บัลแกเรีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย ก็ดำเนินการขับเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซีย 20 คน ออกจากประเทศ ฐานเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่ขัดแย้งกับสถานะทางการทูต ด้านรัสเซียตอบโต้โดยสั่งขับนักการทูตของชาติยุโรป ได้แก่ เอสโตเนีย ลัตเวีย 
ลิทัวเนีย และสโลวาเกยี 

• เนปาลปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลยูเครน ที่เรียกร้องให้ห้ามชาวรัสเซียปีนขึ้นยอดเขาเอเวอร์เรสต์ อธิบดีกรมการ
ท่องเที่ยวของเนปาล เปิดเผยว่า หน่วยงานจะออกใบอนุญาตให้กับทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรัฐบาล และ
ยืนยันว่า จนถึงตอนนี้นี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ และระบุด้วยว่า เทือกเขาเอเวอร์เรสต์เป็นสมบัติของโลก 
พลเมืองประเทศใด ๆ  ก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางขึ้นไปควรได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ในกรุงนิวเดลีของ
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อินเดีย ยื่นบันทึกทางการทูตถึงรัฐบาลเนปาล เมื่อ 21 มี.ค. 65 ให้สั่งห้ามทีมนักปีนเขารัสเซียในการปีนเขาเอเวอเรสต์หรือ
เขาอื่น ๆ ในเทือกเขาหิมาลัยไปจนกว่าทางการรัสเซียจะยุติการรุกรานยูเครน เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกับที่สหพันธ์กีฬา
นานาชาติหลายแห่ง ออกกฎห้ามนักกีฬาชาวรัสเซียเข้าร่วมการแข่งขัน  

• เยอรมนียกระดับคำเตือนขั้นแรกของแผนฉุกเฉินรับมือสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซ กระทรวงเศรษฐกิจของ
เยอรมนี ระบุว่า เยอรมนีได้ออกประกาศ ในระดับเตือนล่วงหน้า (early warning) ซึ่งเป็นคำเตือนระดับ 1 ตามแผนภาวะ
ฉุกเฉินด้านการจัดหาก๊าซจากทั้งหมด 3 ระดับ และจะมีการจัดตั้งคณะทำงานรับมือวิกฤตขึ้นมาในกระทรวงฯ เพื่อติดตาม
สถานการณ์การจัดหาก๊าซอย่างใกล้ชิด พร้อมกับขอให้ประชาชนและภาคธุรกิจลดการใช้ก๊าซ ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าว
เป็นการเตรียมพร้อมรับมือในกรณีรัสเซียหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้เยอรมนี หากไม่จ่ายค่าก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากรัสเซีย
ด้วยเงินรูเบิลตามทีป่ระธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กำหนดเส้นตายไว้ในวันที่ 31 มี.ค. นี้ 

• รัสเซียเสนออินเดียให้ใช้ระบบชำระเงิน SPFS ของรัสเซียแทนระบบ SWIFT ในการค้าระหว่างกันด้วยสกุลเงินรู
เบิล-รูปี สำนักข่าว Bloomberg เปิดเผยว่า รัสเซียได้เสนอให้อินเดียใช้ระบบการชำระเงิน SPFS ของรัสเซียในการค้าทวีภาคี 
โดยจะจ่ายกันเป็นรูเบิล-รูปี โดยไม่ต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและไม่ต้องผ่านระบบ SWIFT นอกจากนี้รัสเซียได้เสนอให้มี
การเชื่อมโยงระบบ Unified Payments Interface ของอินเดียเข้ากับ MIR ของรัสเซียด้วย หลังจากที่โดนตัดจาก VISA และ 
Master Card 

31 มีนาคม 2565 

• ยูเครน-รัสเซีย เตรียมจัดการเจรจาสันติภาพผ่านระบบออนไลน์วันที่ 1 เม.ย.65 นายเดวิด อารัคฮาเมีย ผู้แทน
เจรจาสันติภาพของยูเครน เปิดเผยว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย จะกลับไปเจรจาผ่านทางออนไลน์อีกครั้ง 
เริ่มวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. นี้  

• โปแลนด์เตรียมยุตินำเข้าน้ำมันรัสเซียในปีนี้ พร้อมเรียกร้อง EU ร่วมตอบโต้รุกรานยูเครน นายกรัฐมนตรี
โปแลนด์เปิดเผยว่า โปแลนด์มีแผนที่จะทำทุกวิถีทางที่จะยุติการนำเข้าน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินจากรัสเซีย โดยจะยุติการ
นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียภายในสิ้นปี 2565 นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ยุติการนำเข้า
น้ำมันจากรัสเซียเช่นกัน รวมทั้งใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าไฮโดรคาร์บอนจากรัสเซีย  

• สหรัฐฯ เตรียมงบ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ช่วยเหลือยูเครนฟื้นฟูประเทศจากพิษสงคราม แถลงการณ์ทำเนียบ
ขาวระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ แจ้งกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระหว่างการหารือ
ทางโทรศัพท์ว่า สหรัฐฯจะจัดสรรเงินจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับยูเครนตามแผนการให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือยูเครนในการฟ้ืนฟูประเทศ 

• ญี่ปุ่นเตรียมคุมเข้มตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อป้องกันรัสเซียใช้เลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยจะกำหนดให้ผู้
ให้บริการต้องตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับในธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณียูเครน ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขข้อบังคับตลาดปริวรรตเงินตราและการค้า  

• รัสเซียเสนอขายน้ำมันให้อินเดีย 35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คาดว่าอินเดียซื้อลอตแรก 15 ล้านบาร์เรล สำนักข่าว 
Bloomberg รายงานว่า รัสเซียได้เสนอขายน้ำมันดิบในราคาถูกแก่อินเดียที่ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ประมาณ 1,160 
บาท) หรือถูกกว่าราคาตลาดถึง 3 เท่า ท่ามกลางสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
ต่อเนื่อง โดยรัสเซียได้เสนอขายน้ำมันดิบเกรด Urals ซึ่งเป็นน้ำมันดิบคุณภาพดี ที่รัสเซียส่งออกในราคาพิเศษแก่อินเดีย 
หลังจากที่อินเดียแสดงความสนใจซื้อสินค้าหลายอย่างจากรัสเซีย ในเบื้องต้น อินเดียกับรัสเซียอาจทำสัญญาซื้อขาย
น้ำมันลอตแรกที่ 15 ล้านบาร์เรล ในการเจรจาระหว่างรัฐบาลที่นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย จะเยือน
กรุงนิวเดลีของอินเดียเป็นเวลา 2 วันในสัปดาห์นี้ 

• รัสเซียประกาศเป็นทางการว่าประเทศที ่ไม่เป็นมิตรที ่จะซื ้อก๊าซรัสเซียต้องชำระด้วยสกุลเงินรูเบิล
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ลงนามในกฤษฎีกาซึ่งระบุว่า ประเทศไม่เป็นมิตรที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย
จะต้องชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 และสัญญาการซื้อก๊าซจะถูกระงับ หากผู้ซื้อไมป่ฏิบัติ
ตามเงื่อนไข โดยในกฎหมายดังกล่าว ระบุกลไกในการชำระเงินเป็นรูเบิล โดยประเทศไม่เป็นมิตร สามารถเปิดบัญชีกับ
ธนาคารของรัสเซียที่ได้รับอนุญาต เช่น Gazprombank ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินหลักที่ชำระเงินค่าก๊าซของรัสเซีย 
จากนั้นให้โอนเงินค่าน้ำมัน และทำการแลกเป็นรูเบิลผ่านบัญชีนี้ 
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• รัสเซียประกาศห้ามส่งออกเมล็ดทานตะวัน กำหนดโควตาน้ำมันดอกทานตะวัน โดยกระทรวงเกษตรของรัสเซีย
ประกาศห้ามการส่งออกเมล็ดทานตะวันตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 65 กำหนดโควตาการส่งออกน้ำมันดอกทานตะวัน 
1.5 ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. - 31 ส.ค. 65 และกำหนดโควตาการส่งออกกากเมล็ดทานตะวัน 700,000 ตัน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ หลีกเลี่ยงการขาดแคลน และบรรเทาแรงกดดัน
ต่อราคาในประเทศ 

1 เมษายน 2565  

• การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เม่ือวันที่ 1 เม.ย. 65 มีความคืบหน้า
ในประเด็นข้อเสอสันติภาพ นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนนมีความคืบหน้าในบางเรื่อง โดยยูเครนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในไครเมีย และดอนบาส และ
ความจำเป็นของสถานะความเป็นกลาง พร้อมทั้งระบุว่ารัสเซียกำลังเตรียมการตอบสนองต่อข้อเสนอของยูเครนด้วย 

• สหรัฐฯผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรสินค้าเกษตรของรัสเซีย เพื่อป้องกันวิกฤตภาคการเกษตรและอาหาร หลัง
ราคาอาหารในประเทศปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยกเลิกการห้ามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก-นำเข้า
สินค้าจากรัสเซีย ซึ่งประกอบด้วยรายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้แก่ อาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ วิตามิน  
แร่ธาตุ อาหารเสริม เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ย นอกจากนี้ การยกเว้นยังครอบคลุมไปถึงยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์ และ
ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และส่วนประกอบทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 

• รัสเซียประกาศยุติการใช้ Software ต่างประเทศ ในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศทั้งหมดภายในปี 2568 
และเตรียมนำระบบของตัวเองมาใช้ภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานรัฐและกึ่งรัฐต้องยกเลิกการใช้งานและซื้อขาย 
Software ต่างประเทศทั้งหมด เพื ่อป้องกันการคว่ำบาตร การโจมตีทางไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ
ภายในประเทศ 

• รัสเซียยังอนุญาตให้ส่งก๊าซไปยังยุโรปได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดชำระค่าก๊าซ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย ระบุว่า คำสั่ง
ของประธานาธิบดีปูตินที่ให้ยกเลิกการส่งก๊าซ หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 จะยังไม่มีผล
บังคับใช้สำหรับก๊าซที่ได้ชำระเงินแล้ว แต่จะมีผลกับการชำระเงินหลังจากวันที่ 1 เม.ย. 65 ทีจ่ะถึงกำหนดในช่วงครึ่งหลังของ
เดือน พ.ค. 65 

• สหร ัฐฯกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต ่อร ัสเซ ีย โดยมุ ่งเป ้าไปที ่ภาคเทคโนโลย ี เคร ือข ่าย 
การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตร 21 หน่วยงาน และบุคคล 13 
ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทร่วมทุน Mikron ผู้ผลิตและส่งออกไมโครอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที ่สุดของรัสเซีย บริษัท Serniya 
Engineering และ Sertal ผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีในรัสเซีย ทีถู่กกล่าวหาว่าจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างผิดกฎหมาย 

• ญี่ปุ ่นเตรียมช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยสงครามชาวยูเครนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศของญี่ปุ่น เตรียมเดินทางไปยังประเทศโปแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพผู้ลี้ภัย โดยญี่ปุ่นเตรียมใช้
เครื่องบินของรัฐบาลในการอพยพ และจะเป็นฝ่ายรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่วนมูลนิธิเพื่อสวัสดิการและการศึกษาของชาว
เอเชีย จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาที่พักและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น 

2 เมษายน 2565  

• จีนยังคงดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซีย เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจีนให้สัมภาษณ์ภายหลัง 
การประชุมทางไกลระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU กับคณะผู้นำจีนว่า จีนมีส่วนช่วยในการประคับประคองเศรษฐกิจโลก
เอาไว้ด้วยการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างปกติกับรัสเซีย ดังนั้นการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับ
รัสเซียไม่ควรได้รับผลกระทบ และไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรที่จะนำไปสู่การเกิดสงครามทางการค้าและการเงิน และมี
ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายของห่วงโซ่อุปทาน  

• รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเยือนอินเดียกระชับสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระดับทวิภาคี ระหว่างธนาคารกลางของรัสเซียกับธนาคารกลางของอินเดีย ในการจัดทำกลไกการทำธุรกรรมร่วมกัน ด้วยการ
ใช้สกุลเงินประจำชาติ (รูเบิล-รูปี) การเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย รวมไปถึงสินค้าอื่น ๆ อีกหลายประเภท และมีการ



30 

เจรจาข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ในการนำเข้าปุ๋ยเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ รัสเซียยังเน้นย้ำถึงการผลักดันยุทธศาสตร์ 
RIC (รัสเซีย-อินเดีย-จีน) 

• รัสเซียชี้ความร่วมมืออวกาศกับตะวันตกจะกลับมาปกติ ต้องยุติมาตรการคว่ำบาตรเท่านั้น โดยองค์การอวกาศ
รัสเซียเตรียมนำเสนอรายงานให้รัฐบาลพิจารณาว่า จะยุติความร่วมมือกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ 
(NASA) ในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) พร้อมระบุว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ต่อเมื่อบรรดาประเทศ
ตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด 

• ญี่ปุ่นยืนยันไม่ถอนตัวจากโครงการผลิตน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับรัสเซียเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงการณ์ว่า ญี่ปุ่นได้ยืนยันความร่วมมือโครงการก๊าซ Sakhalin-1 
และ Sakhalin-2 กับรัสเซียต่อไป โดยระบุว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งในแง่ของความมั่นคงด้านพลังงาน เพราะช่วยสรา้ง
อุปทานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ราคาถูก และมีเสถียรภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นมีแผนจะลดการพึ่งพาพลังงาน
จากรัสเซียในอนาคต เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกกลุ่ม G-7 อ่ืน ๆ ด้วย 

• กลุ่มประเทศบอลติกยุติการนำเข้าก๊าซจากรัสเซีย โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 ประเทศสมาชิกทั้ง 3 
ประเทศ ได้แก่ ลัตเวีย เอสโตเนีย และลิทัวเนีย จะไม่มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอีกต่อไป นอกจากนี้ ประธานาธิบดี
แห่งลิทัวเนียขอให้ประเทศยุโรปอ่ืน ๆ ดำเนินการตามด้วย 
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• กระบวนเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซียมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีท่าที 
ที่จะได้ข้อสรุป โดยนายเดวิด อราคาเมีย ผู้แทนเจรจาของยูเครน ระบุว่า ในการเจรจาผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้แทน
ยูเครนและรัสเซีย เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 รัสเซียได้ตอบรับข้อเสนอหลัก ๆ  ของยูเครนแล้วทางวาจา ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับแคว้น
ไครเมีย ซึ่งผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตั้งแต่ปี 2557 ในบรรดาข้อเสนอที่รัสเซียตอบรับหนึ่งในนั้นคือการเปิดให้มีการ
ทำประชามติเกี่ยวกับสถานะชาติเป็นกลางของยูเครน ด้านนายวลาดิเมียร์ เมดินสกี หัวหน้าทีมเจรจาของรัสเซีย ระบุว่า มี
ความเป็นไปได้มากขึ้นในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะเป็นกลาง รวมถึงการค้ำประกันความปลอดภัยของ
ยูเครน แต่ยังคงยืนยันว่าจุดยืนของรัสเซียต่อไครเมียและดอนบาสยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และระบุว่าร่างข้อตกลงสันติภาพยังไม่
คืบหน้าเพียงพอสำหรับการจัดการประชุมระดับผู้นำ 

• อิตาลีกำลังหาหนทางสร้างสันติภาพกลางวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน และเต็มใจที่จะเป็นผู้รับรองสถานะความเป็น
กลางให้กับยูเครน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิตาลีระบุว่า อิตาลีกำลังดำเนินการเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน ผ่านการคว่ำบาตร แต่ก็ไม่เคยละทิ้งช่องทางการทูต และมองว่าความต่อเนื่องของการเจรจาระหว่างสองชาติและ
การยุติความขัดแย้งเพ่ือมนุษยธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยอิตาลีพร้อมที่จะเป็นผู้ค้ำประกันสถานะความเป็นกลางของยูเครน 
ภายใต้ข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ไม่ต้องการให้ยูเครนเป็นพันธมิตรกับกลุ่มทหารใด  

• สโลวาเกียตกลงจ่ายค่าน้ำมันรัสเซียเป็นรูเบิล เนื่องจากไม่สามารถสูญเสียซัพพลายเออร์รายใหญ่ได้ รัฐมนตรี
เศรษฐกิจของสโลวาเกีย ระบุว่า การนำเข้าก๊าซของรัสเซียคิดเป็น 85% ของอุปทานก๊าซทั้งหมดในประเทศ จึงไม่สามารถตัด
ขาดจากรัสเซียได้ในเร็ววันนี้ โดยมองว่าการประกาศให้ชำระค่าก๊าซด้วยสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียไม่ได้ขัดต่อสัญญาการซื้อขาย
ก๊าซ เพราะผู้ซื้อจ่ายด้วยเงินสกุลยูโรเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องเปิดบัญชีกับ Gazprombank (สถาบันการเงินหลักที่ชำระเงินค่า
ก๊าซของรัสเซีย) และทำการแลกเปลี่ยนเป็นรูเบิลผ่านบัญชีนี้ 
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• สหร ัฐฯ สหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจ ักร ต ่างออกมาประกาศว่าจะม ีการใช ้มาตรการ 
คว่ำบาตรกับรัสเซียเพิ่มเติม โดยมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการประกาศคว่ำบาตรต่อภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียที่ยังไม่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น เหมืองแร่และคมนาคม รวมถึงยกระดับมาตรการต่อภาคธุรกิจการเงินของรัสเซีย ด้านนายกรัฐมนตรี UK 
ระบุว่า จะเพิ่มการสนับสนุนทางทหารในยูเครน รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนด้านมนุษยธรรม เพื่อช่วยผู้ที่กำลังประสบความ
ยากลำบากในสมรภูม ิ 

• รัสเซียประกาศใช้เงินสกุลรูเบิลในการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น นายดิมิทรี เพสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย 
เปิดเผยว่า การชำระเงินด้วยสกุลรูเบิลจะมีบทบาทมากขึ้นในการค้าระหว่างประเทศของรัสเซีย โดยจะขยายขอบเขตการ
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ชำระเงินด้วยสกุลรูเบิลครอบคลุมกลุ่มสินค้าใหม่ นอกเหนือจากก๊าซธรรมชาติ ที่รัสเซียกำหนดให้ชำระเป็นสกุลรูเบิลก่อน
หน้านี้ หลังชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย  

• โปแลนด์ขอให้สหรัฐฯ เพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนของรัสเซียมากขึ้น รวมถึงอาจติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ใน
โปแลนด์ รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ระบุว่า ยินดีให้สหรัฐฯ เพิ่มจำนวนทหารอเมริกันมากขึ้นในยุโรป จากเดิม 100,000 
นาย เป็น 150,000 นายในอนาคต เพ่ือประจำการในฝั่งตะวันออก อาทิ แนวพรมแดนที่ติดกับรัสเซีย และประจำการอยู่ใน
รัฐบอลติกและโปแลนด์ด้วย พร้อมทั้ง ระบุว่า โปแลนด์มีแนวโน้มเปิดกว้างต่อประเด็นการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศ 
แต่ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 
ที่รุนแรงขึ้น รวมถึงเรียกร้องให้สหภาพยุโรปทั้งหมดห้ามการค้ากับรัสเซียด้วย 

• รัสเซียประกาศระงับการออกวีซ่าแก่ประเทศที่ไม่เป็นมิตร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียลงนามใน
กฤษฎีกา ระบุว่า รัสเซียจะระงับการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 4 เม.ย. 65 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการ
ออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติหรือบุคคลไร้สัญชาติที่กระทำการไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียด้วย 

• อินโดนีเซียยืนยันที่จะดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียแถลงว่า 
อินโดนีเซียมีอิสระที่จะให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับทุกชาติ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย และอินโดนีเซียจะปฏิบัติตามมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หากมีการออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 

5 เมษายน 2565 

• EU เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียครั้งใหม่ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เปิดเผยข้อเสนอ
แผนการคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 5 อาทิ การห้ามธุรกรรมทั้งหมดของธนาคารรัสเซียที่สำคัญ ห้ามเรือสินค้าของรัสเซียและ
เรือที่มีชาวรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการเข้าเทียบท่าเรือของ EU ห้ามการส่งออกและนำเข้าสินค้าเพิ่มเติม (เช่น อุปกรณ์ด้านการ
ขนส่ง) รวมถึงยกเลิกการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซีย ทั้งนี้ มาตรการสำคัญดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก EU 
ก่อน ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ จะเป็นการร่วมกันห้ามนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเป็นครั้งแรกของ EU 

• รัฐบาลเยอรมนีได้ยึดสาขาบริษัทก๊าซของรัสเซียด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางพลังงาน หน่วยงานกำกบัดูแล
ด้านพลังงานของเยอรมนีได้เข้าควบคุมกิจการบริษัทก๊าซพรอม เจอร์มาเนีย (Gazprom Germania) สาขาของก๊าซพรอม 
ที่เป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัฐบาลรัสเซีย โดยอ้างว่าจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนเพ่ือปกป้องปริมาณก๊าซที่ใช้ในเยอรมนี 
และสร้างความมั่นใจว่าเยอรมนีจะมีก๊าซเพียงพอกับความต้องการใช้ โดยเยอรมนีจะควบคุมบริษัทดังกล่าวเป็นการชั่วคราวไป
จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 ทั้งนี้ การตัดสินใจของเยอรมนีมีขึ้นหลังจากบริษัทก๊าซพรอมประกาศว่าจะถอนการดำเนินงานออก
จากเยอรมนี 

• รัสเซียเตรียมเปิดเส้นทางบินให้ประเทศที่เป็นมิตร รัสเซียมีแผนกลับมาเปิดเส้นทางบินให้กับ 52 ประเทศ โดย
รายชื่อประเทศทั้งหมดล้วนเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซีย ซึ่งรวมประเทศไทยด้วย โดยจะเริ่มเปิดเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขา
ออกตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 65 เป็นต้นไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้สั่งระงับชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เมื่อเดือน มี.ค. 65 อย่างไรก็ตาม EU สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ยังคงไม่ให้เครื่องบินของรัสเซียผ่านน่านฟ้า ซึ่งทาง
รัสเซียตอบโต้ด้วยการปิดน่านฟ้าเช่นกัน 

• สหรัฐฯ ได้ยับยั้งรัฐบาลรัสเซียไม่ให้สั่งเบิกจ่ายเงินที่สำรองไว้ในธนาคารสหรัฐฯ เพื่อชำระหนี้พันธบัตรรฐับาล 
รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดกั้นไม่ให้รัสเซียเข้าถึงเงินทุนสำรองของธนาคารกลางรัสเซีย ในขณะที่รัสเซียครบกำหนดชำระเงิน 2 
รายการ 1. การชำระเงินต้นพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่า 552.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2. การชำระ
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี ค.ศ. 2042  มูลค่า 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ 
ทุนสำรองระหว่างประเทศที่ธนาคารกลางรัสเซียฝากไว้ในสถาบันการเงินต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้ถูกอายัดเอาไว้ภายใต้
มาตรการคว่ำบาตร โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงอนุญาตให้รัฐบาลรัสเซียใช้เงินทุนเหล่านั้นในการชำระดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นรายกรณีไป การตัดสินใจดังกล่าวของสหรัฐฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การกดดันให้
รัฐบาลรัสเซียตัดสินใจได้ยากขึ้นว่าจะใช้เงินดอลลาร์ฯ ที่เข้าถึงได้ไปในทิศทางใด ระหว่างนำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ หรือ 
นำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น การทำสงคราม 
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• สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ โดยห้ามชาวอเมริกันลงทุนในรัสเซีย คว่ำบาตรสถาบันการเงินและ
รัฐวิสาหกิจในรัสเซียเพิ่มเติม และมีเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียและครอบครวั สหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ระบุว่าจะ
ยังคงร่วมกับกลุ่มประเทศ G7 และสหภาพยุโรป (EU) ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้การรกุราน
ยูเครนของรัสเซีย โดยสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- คว่ำบาตรธนาคาร 2 แห่งอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ Sberbank และ Alfa Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนรายใหญ่
ที่สุดของรัสเซีย ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยอายัดทรัพย์สิน และห้ามชาวอเมริกันทำธุรกิจใดๆ กับธนาคารทั้งสอง  

- ห้ามการลงทุนใหม่ในรัสเซีย โดยประธานาธิบดี ไบเดนจะจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร ห้ามบุคคลชาวอเมริกัน 
ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดลงทุนในรัสเซีย  

- คว่ำบาตรอย่างเต็มรูปแบบต่อวิสาหกิจสำคัญของรัสเซีย โดยจะอายัดทรัพย์สิน และห้ามบุคคลในสหรัฐฯ  
ทำธุรกรรมกับหน่วยงานเหล่านี้ (กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศรายชื่อหน่วยงานต่อไป) 

- คว่ำบาตรบุคคลสำคัญของรัสเซีย ประกอบด้วย ลูกสาว 2 คนของประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน รวมไปถึง
นายมิกฮาอิล มิชูสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย พร้อมภรรยาและลูก นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รมว.ต่างประเทศรัสเซีย และ 
นายดมิทรี เมดเวเดฟ สมาชิกสภาความมั่นคง โดยบุคคลทั้งหมดนี้จะถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐ ถูกอายัดทรัพย์
ทั้งหมดที่มีในสหรัฐฯ 

• นิวซีแลนด์เตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซีย ประกาศว่าจะกำหนดอัตราภาษี 35% สำหรับสินค้านำเข้าจาก
รัสเซียทั้งหมด และจะขยายการห้ามส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสำคัญของรัสเซีย เช่น อุปกรณ์สื่อสารและ
โทรคมนาคม และเครื่องยนต์ 

• สหรัฐฯ และเยอรมนีสั่งปิดเว็บไซต์ตลาดมืดของรัสเซีย สั่งปิดเซิร์ฟเวอร์ของไฮดรา มาร์เก็ต (Hydra market) ซึ่ง
เป็นแหล่งซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ที่รัสเซียใช้เป็นช่องทางในการระดมเงินทุนหลังจากถูกคว่ำบาตรทางการเงินจากหลาย
ประเทศ โดยเยอรมนีได้ยึดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีเหรียญบิตคอยน์มูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ 
นอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุว่า ไฮดรา มาร์เก็ต ถือเป็นเครือข่ายตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นแหล่ง
ให้บริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการแฮกข้อมูล และการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามด้านไซเบอร์  

• กลุ่มประเทศสมาชิก EU ขับนักการทูตรัสเซียรวมแล้วมากกว่า 200 คน ในช่วงเวลาแค่ 2 วัน หลายประเทศ
สมาชิก EU ได้แก่ อิตาลี สเปน เดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศ ด้วย
ข้ออ้างว่าเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ เพ่ือตอบโต้การใช้กำลังทางทหารที่รุนแรงในยูเครนของ
รัสเซีย ทั ้งนี ้ หลายประเทศระบุว่า ไม่ได้ต้องการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซีย และคำสั ่งดังกล่าวไม่ได้ รวมถึง
เอกอัครราชทูตรัสเซีย ขณะที่ฝ่ายรัสเซีย ระบุว่า รัฐบาลรัสเซียจะใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันกับประเทศ
สมาชิก EU เร็ว ๆ นี้ 

• รัสเซียอาจระงับการส่งออกอาหารไปยังประเทศไม่เป็นมิตร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวระหว่างการ
ประชุมที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศว่า ท่ามกลางภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกในปีนี้ รัสเซียจะใช้ความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอาหารในปีนี้ โดยเฉพาะต่อประเทศที่มีนโยบายไม่เป็นมิตรต่อ
รัสเซีย ขณะเดียวกัน เพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร เพื่อปกป้องประชาชนในประเทศจากความผันผวนของราคาอาหารใน
ตลาดโลก 
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• ทีป่ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ลงมติระงับสมาชิกภาพของรัสเซียในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (UNHRC) จากกรณีการบุกโจมตียูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ 
โดยชาติสมาชิกจำนวน 93 ประเทศ (จากทั้งหมด 193 ประเทศ) เห็นชอบการระงับสมาชิกภาพดังกล่าว ในขณะที่ 24 ประเทศ
คัดค้าน และ 58 ประเทศงดออกเสียง นอกจากนี้มีอีก 18 ประเทศที่ไม่ร่วมลงมติ ทั้งนี้ ประเทศที่ลงมติเห็นด้วยส่วนใหญ่คือ
ประเทศพันธมิตรตะวันตก อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ส่วนไทยเป็น 1 ใน 58 ประเทศที่งดออก
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เสียง ร่วมกับสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ขณะที่เวียดนาม และลาว ร่วมคัดค้าน
เช่นเดียวกับจีน 

• ออสเตรเลียประกาศคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียเพิ่มเติม รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่า ออสเตรเลีย
เตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและห้ามการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลชาวรัสเซีย เพ่ิมเติมอีก 67 ราย ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้มีอิทธิพลในรัสเซียและใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ส่งผลให้ยอดรวมบุคคลและองค์กรของรัสเซียที่ถูก
ออสเตรเลียคว่ำบาตรมีมากกว่า 600 ราย 

• ฮังการีแสดงความพร้อมในการจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติให้รัสเซียเป็นเงินรูเบิล ซึ่งสวนทางกับแนวทางของสหภาพ
ยุโรป (EU) นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ ออร์บานของฮังการี แสดงจุดยืนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของ EU โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย โดยพร้อมรับเงื ่อนไขของรัสเซียที ่ต้องการให้ชำระค่าก๊าซธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิล 
สอดคล้องกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการี ระบุก่อนหน้านี้ว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินงานด้านเทคนิค
เพื่อให้การจ่ายค่าก๊าซงวดต่อไปในช่วงสิ้นเดือน พ.ค. นี้ เป็นไปอย่างราบรื่น และระบุว่าสัญญาจัดส่งก๊าซเป็นการกระทำ
ระหว่างฮังการีกับรัสเซีย ซึ่ง EU ไม่มีบทบาทในข้อตกลงนี้ 

• ยูเครนเรียกร้องชาติตะวันตกระงับการนำเข้าพลังงานรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
นัดพิเศษ ที่สำนักงานใหญ่ NATO ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครน
เรียกร้องให้พันธมิตร 30 ชาติของ NATO รวมถึง EU ฟินแลนด์ สวีเดน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย คว่ำบาตรน้ำมัน
และก๊าซจากรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบ และจัดหาอาวุธให้กับยูเครน พร้อมกับเรียกร้องให้เยอรมนีเร่งส่งมอบอาวุธให้กับยูเครน 
ตามที่เคยได้ให้คำมั่นไว้  

• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เสนอขับรัสเซียออกจากสมาชิกกลุ ่ม G20 นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการด้านบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่ง
มีคำถามเกี่ยวกับบทบาทของ G20 หลังเกิดกรณีรัสเซียเข้ารุกรานยูเครน โดยระบุว่า รัสเซียควรถูกขับออกจากกลุ่ม G20 
และสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรการประชุม G20 หากรัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วย และกล่าวเสริมว่าฝ่ายบริหารของรัฐบาล
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ต้องการขับรัสเซียออกจากการมีส่วนร่วมในองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญๆ ทั้งหมด
เท่าที่จะทำได้ด้วย 

• สาธารณรัฐเช็กมอบรถถังและอาวุธแก่ยูเครน ซึ่งถือเป็นชาติแรกใน NATO ที่ตดัสินใจมอบอาวุธหนักแก่ยูเครน 
เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมของสาธารณรัฐเช็กยืนยันว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้จัดส่งรถถัง T-72 และยานเกราะ BVP-1 จำนวน
หนึ่งให้แก่กองทัพยูเครน ตามที่ประธานาธิบดียูเครนได้เคยร้องขอกับประเทศสมาชิก NATO ทั้งนี้ ความช่วยเหลือทางทหาร
ที่รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบให้แก่ยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตี มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านโครูนาเช็ก หรือประมาณ 45 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
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• สหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายเพิกถอนความสัมพันธ์ทางการค้าขั้นปกติกับรัสเซียและเบลารุส และห้ามนำเข้าเข้า
พลังงานจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามบังคับใช้กฎหมายระงับสถานะความสัมพันธ์ทาง
การค้าแบบปกติถาวร (PNTR) กับรัสเซียและเบลารุส ซึ่งถือเป็นขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการตัดความสัมพันธ์ทางการค้า 
โดยมาตรการนี้จะทำให้ให้สหรัฐฯ สามารถปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซีย จาก 3% เป็น 30% ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่ม G7 
ได้ตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะดำเนินมาตรการยกเลิกสถานะของรัสเซียที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) และสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ ในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) นอกจากนี้ ยังลงนามในกฎหมายห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลังงานจาก
รัสเซีย ซึ่งรวมไปถึงน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 
• ประเทศสมาชิก EU เห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 5 ต่อรัสเซีย ประกอบด้วย 

- ห้ามการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซีย ซึ่งจะทำให้รัสเซียสูญเสียรายได้ประมาณ 8 พันล้านยูโรต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าจะมี
ผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือน ส.ค. 65 

- มาตรการทางการเงิน ห้ามการทำธุรกรรมเต็มรูปแบบกับธนาคารรัสเซีย 4 แห่ง อายัดทรัพย์สินและห้ามการ
เดินทางสำหรับบุคคล 217 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากเขตแบ่งแยกดินแดนของลูฮันสก์และโดเนตสค์ ประเทศยูเครน รวมไปถึง
บุตรสาวสองคนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน  
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- การขนส่ง ห้ามเรือรัสเซียใช้ท่าเรือของ EU ทั้งหมด และห้ามรถบรรทุกของรัสเซียและเบลารุสเข้าไปในอาณาเขต
ของ EU ยกเว้นการขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร พลังงาน และความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรม 

- การส ่งออก ห ้ามการส ่งออกสินค ้าเพ ิ ่มเต ิม (ค ิดเป ็นม ูลค ่า 10 พันล ้านย ูโรต ่อปี ) ซ ึ ่ งเป ็นส ินค้า 
ที ่รัสเซียพึ ่งพาจากยุโรป โดยเฉพาะสินค้าที ่ใช้เทคโนโลยีข ั ้นส ูง เช ่น คอมพิวเตอร์ควอนตัม เซมิคอนดักเตอร์  
ขั้นสูง เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ตลอดจนสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการกลั่นน้ำมัน รวมไปถึงเชื้อเพลิงอากาศยานที่อาจใช้โดย
กองทัพรัสเซีย 

- การนำเข้า ห้ามนำเข้าสินค้าเพิ่มเติมจากรัสเซีย (คิดเป็นมูลค่า 5.5 พันล้านยูโรต่อปี) ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรรูป สุรา (วอดก้า) และอาหารทะเลพรีเมียม (คาเวียร์) มาตรการต่อต้านการนำเข้าโปแตชจากเบลารุสด้วย 
• รัสเซียตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศห้าม

บุคคลชาวออสเตรเลีย 228 คน และนิวซีแลนด์ 130 คน เดินทางเข้ารัสเซีย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง อาทิ สมาชิก
ของคณะกรรมการความมั ่นคงแห่งชาติ  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และในจำนวนนี้ ยังรวมถึง
นายกรัฐมนตรีสก็อตต์ มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย และนายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ด้วย 
• สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร 2 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของรัสเซีย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรต่อ

รัฐวิสาหกิจของรัสเซียเพ่ิมเติม ได้แก่ (1) บริษัท Alrosa รัฐวิสาหกิจของรัสเซียและเป็นบริษัทเหมืองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
(คิดเป็น 28% ของการทำเหมืองเพชรทั่วโลก และมีสัดส่วนเหมืองเพชรในรัสเซีย 90%) และ (2) United Shipbuilding 
Corporation (USC) รัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่พัฒนาและสร้างเรือรบรายใหญ่ให้กองทัพรัสเซีย รวมถึงบริษัทในเครืออีก 28 
แห่ง และคณะกรรมการ USC จำนวน 8 คน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทและบุคคลข้างต้นที่
อยู่ในสหรัฐฯ และห้ามพลเมืองสหรัฐฯ ทำธุรกิจกับหน่วยงานที่เป็นเป้าหมายนี้ 
• ญี่ปุ่นประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่ามาตรการขยาย

การคว่ำบาตรจะครอบคลุมไปถึงการห้ามการลงทุนใหม่ๆ ของญี่ปุ่นในรัสเซีย การเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรกับสถาบันการเงิน
ของรัสเซีย โดยเฉพาะทรัพย์สินของ Sberbank และ Alfa Bank รวมถึงการอายัดทรัพย์สินของบุคคลและองค์กรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียกว่า 400 ราย และจะประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ของรัสเซียเพิ่มเติม อาทิ เครื่องจักร ไม้แปร
รูปบางชนิด และวอดก้า ในสัปดาห์หน้าด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแผนการทีญ่ี่ปุ่นยังประกาศลดนำเข้าถ่านหินจากรัสเซีย 
ซึ่งเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นนำเข้าถ่านหินมากเป็นอันดับ 2 ในปี 2564 ขณะเดียวกันก็จะมองหาประเทศที่เป็นทางเลือกอื่นใน
การสั่งซื้อถ่านหิน ทั้งนี้ การดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียร่วมกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำใน
กลุ่ม G7 
• ญี่ปุ่นประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นสั่งให้เจ้าหน้าที่ทูตจำนวน 8 คน 

จากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตัวแทนการค้ารัสเซียในญี่ปุ่นอีกจำนวนหนึ่งออก
จากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รวมไปถึงเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศญี่ปุ่น 
• ฟินแลนด์เตรียมสมัครเป็นสมาชิก NATO นายเปกกา ฮาวิสโต รัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์ เปิดเผยว่า ฟินแลนด์

เตรียมยื่นเรื่องสมัครเป็นสมาชิกของ NATO ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน 
ส่งผลให้ฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซีย กว่า 1,300 กิโลเมตร ต้องการความร่วมกับนานาชาติ รวมถึง NATO ทั้งนี้ 
กระบวนการที่ฟินแลนด์จะเข้าเป็นสมาชิก NATO อาจต้องใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งระหว่างนั้น NATO ให้คำมั่น
ที่จะรับประกันความมั่นคงของฟินแลนด์ 
• ประเทศสมาชิก NATO เห็นพ้องส่งอาวุธหนักให้ยูเครน นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการ NATO เปิดว่า ชาติ

สมาชิก NATO ตกลงที่จะจัดส่งอาวุธหนักให้แก่ยูเครน หลังจากที่ได้หารือกันถึงมาตรการช่วยเหลือยูเครนเพ่ิมเติม ทั้งความ
ช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และการจัดส่งอุปกรณ์ในการป้องกันภัยคุกคามอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพให้แก่ยูเครน 
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• รัสเซียขับนักการทูตโปแลนด์ออกนอกประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ประกาศให้นักการทูตและเจ้าหน้าที่
สถานกงสุลโปแลนด์ 45 คนออกนอกประเทศภายในวันที่ 13 เม.ย. 65 เพื่อเป็นการตอบโต้ที่โปแลนด์เนรเทศนักการทูต
รัสเซีย 45 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
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• รัสเซียสั่งปิด 15 องค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมรัสเซีย ประกาศถอนใบอนุญาตของสำนักงานตัวแทน
ขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรไม่แสวงผลกำไรในรัสเซียจำนวน 15 แห่ง โดยให้เหตุผลว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย
ของรัสเซีย สำหรับองค์กรที่ได้รับผลกระทบ อาท ิแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลของสหราชอาณาจักร, องค์กรสิทธิมนุษยชน 
Human Rights Watch, มูลนิธิคาร์เนกี้เพ่ือสันติภาพโลก และสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ของสหรัฐอเมริกา, มูลนิธิอา
กา ข่าน ของสวิตเซอร์แลนด์, สมาคมชุมชนชาวโปแลนด์ ของโปแลนด์ และองค์กรพัฒนาเอกชนของเยอรมนีอีกหลายแห่ง 
• S&P ลดเครดิตหนี้ต่างประเทศรัสเซียเป็นผิดนัดชำระหนี้บางส่วน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด 

แอนด์ พัวร์ส์ (S&P) ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ (foreign currency ratings) ของ
รัสเซียลงสู่ระดับ “selective default” หรือ SD หลังจากรัสเซียประกาศจ่ายผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างประเทศเป็นเงินรูเบิล 
แม้ว่าการชำระเงินได้ถูกกำหนดไว้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ตาม และ S&P ยังคาดว่ารัสเซียจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่
มากขึ้นอีก ซึ่งอาจลดความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ต่างชาติที่ถือครองตราสารหนี้ของ
รัสเซีย 
• EU พร้อมเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 

ได้มอบเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครน แก่ประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ในระหว่างการไป
เยือนกรุงเคียฟ และเมืองบูชา เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 พร้อมกล่าวว่า สภายุโรปจะเร่งเดินหน้ากระบวนการการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของ EU ให้เร็วที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเตรียมเพ่ิมงบประมาณในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แก่
ยูเครนอีก 500 ล้านยูโร ส่งผลให้ยอดรวมเพ่ิมเป็น 1,500 ล้านยูโร 
• นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางเยือนกรุงเคียฟเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน นายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรี

อังกฤษ เดินทางเยือนกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 65 เพ่ือหารือเป็นการส่วนตัวกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี โดย
นายกรัฐมนตรีจอห์นสัน ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงการพิจารณายกเลิก
การพ่ึงพาสารไฮโดรคาร์บอนนำเข้าจากรัสเซีย ตลอดจนเพ่ิมการช่วยเหลือทางการเงินและการทหารให้กับยูเครนด้วย 
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• ยูเครนพร้อมเจรจารัสเซียท่ามกลางการสู้รบที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน 
ยืนยันว่า พร้อมที่จะเจรจากับรัสเซีย รวมถึงมองหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะยุติสงคราม แต่ก็พร้อมที่จะต่อสู้คู่ขนานไปด้วย 
• เยอรมนีระบุว่าไม่สามารถส่งอาวุธเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนได้อีก คริสติน แลมเบรทช์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ

เยอรมนี กล่าวว่า การจัดส่งอาวุธจากคลังของกองทัพเยอมนีให้ยูเครนได้มาถึงขีดจำกัดแล้ว เนื่องจากจะต้องเก็บอาวุธไว้เพ่ือ
สร้างความมั่นคงในการป้องกันตัวเอง แต่จะพยายามช่วยเหลือยูเครนในด้านอื่นเพิ่มเติม พร้อมแนะนำให้ยูเครนไปซื้อจาก
บริษัทอาวุธในเยอรมนีได้โดยตรง ซึ่งรัฐบาลจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อดังกล่าว 
• กลุ ่มประเทศ G7 เตรียมประชุมหารือมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัสเซียเพิ ่มเติม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก หรือ G7 มีกำหนดประชุมที่วอชิงตนั 
สหรัฐฯ ในวันที่ 20 เม.ย. 65 เพ่ือหารือเกี่ยวกับการเพ่ิมแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ซึ่งเป็นวันเดียวกบัการประชุมทาง
การเงินของกลุ่ม G20 ที่มีรัสเซีย จีน และอินเดียเป็นสมาชิก 
• ยูเครนสั่งห้ามนำเข้าสินค้าทุกชนิดจากรัสเซียอย่างเป็นทางการ นางยูลียา สวีรีเดนโก รัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครน 

ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ยูเครนจะยุติการค้ากับรัสเซียอย่างสิ้นเชิง โดยไม่นำเข้าสินค้าจากรัสเซียอีกต่อไป พร้อมทั้ง
ขอให้ประเทศอ่ืนดำเนินการตามยูเครน รวมถึงเพ่ิมเติมการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้น  
• โปแลนด์อาจตัดความสัมพันธ์กับฮังการีหากยังให้การสนับสนุนรัสเซีย รองนายกรัฐมนตรียาโรสลาฟ คัชชินสกี 

ของโปแลนด์ ระบุว่า ความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะไมเ่กิดขึ้นจนกว่านายกรัฐมนตรีฮังการีจะประกาศสนับสนุนยูเครน 
รวมถึงการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งสวนทางกับฮังการีที่ปฏิเสธส่งมอบอาวุธแก่ยูเครน และห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธ
ใด ๆ ข้ามชายแดนฮังการีที่อยู่ติดกับยูเครน และคัดค้านมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงประกาศจะชำระเงินค่าก๊าซให้รัสเซียเป็น
สกุลเงินรูเบิล 
• บริษัทก๊าซพรอมของรัฐบาลรัสเซียยังคงส่งออกก๊าซไปยุโรป โดยบริษัทก๊าซพรอมเปิดเผยว่า ยังคงจัดส่งก๊าซ

ธรรมชาติให้ยุโรปผ่านเส้นทางยูเครนซึ่งเป็นช่องทางปกติ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจากยุโรป ซึ่งถือเป็นการผ่อนคลายความวิตก
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เรื่องการขาดแคลนพลังงาน หลังหลายประเทศในยุโรปต่างออกมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่
ผ่านมา 
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• ฟ ินแลนด ์และสว ี เดน อาจเข ้ าร ่ วมเป ็นสมาช ิ ก NATO ช ่วงฤด ู ร ้ อน (มิ .ย.-ก.ย.) หน ั งส ื อพ ิมพ์   
The Times รายงานว่าฟินแลนด์อาจสมัครเข้าร่วม NATO ในช่วงเดือน มิ.ย. 65 ตามด้วยสวีเดน สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุว่า 
การเข้าเป็นสมาชิก NATO ของฟินแลนด์และสวีเดน เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศ NATO ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผู้แทนของฟินแลนด์และสวีเดนได้เข้าร่วมการประชุมด้วย  
• นายกรัฐมนตรีออสเตรียเข้าพบประธานาธิบดีรัสเซียที่กรุงมอสโกเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติสงคราม 

นายคาร์ล นีแฮมเมอร์ นายกรัฐมนตรีออสเตรีย จะเดินทางเยือนกรุงมอสโก ในวันที่ 11 เม.ย. 65 เพ่ือหารือกับวลาดีเมียร์ ปู
ติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ ่งนับเป็นผู ้นำยุโรปคนแรกที่เดินทางเยือนรัสเซียและพบปะแบบตัวต่อตัวครั ้งแรกกับ
ประธานาธิบดีปูติน นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง (24 ก.พ. 65) โดยนายเนแฮมเมอร์ย้ำว่า ออสเตรียเป็นสมาชิก 
EU แต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิก NATO จึงถือว่ามีความเป็นกลาง และต้องการผลักดันการเจรจาสันติภาพ  
• สหรัฐฯ หารืออินเดียเพื่อกดดันไม่ให้อินเดียนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย โดยประธานาธิบดีไบเดนสนทนาผ่านระบบ

ออนไลน์ว่า การที่อินเดียเพ่ิมการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับอินเดีย และระบุว่าสหรัฐฯ พร้อมที่จะ
ช่วยเหลืออินเดียในการกระจายการนำเข้าพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการจัดการประชุมสุดยอดของกลุ่ม Quad 
(สหรัฐ อินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) แบบพบหน้ากันที่ญี่ปุ่น ในวันที่ 24 พ.ค. 65 ด้วย ทั้งนี้ อินเดียยังเป็นประเทศเดียว
ในกลุ่ม Quad ที่ไม่ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 
• รัสเซียอาจยื่นฟ้องศาล หากถูกชาติตะวันตกขัดขวางให้ต้องผิดนัดชำระหนี้ นายแอนตอน ซิลูอานอฟ รัฐมนตรี

คลังของรัสเซีย ระบุว่า รัสเซียจะดำเนินการทางกฎหมาย หากกลุ่มชาติตะวันตกพยายามบีบบังคับให้รัฐบาลรัสเซียต้องผิด
นัดชำระหนี้ และทำให้รัสเซียมีความขัดแย้งทางการเงินกับตะวันตก โดยจะพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลว่า รัสเซียได้ทำทุก
วิถีทางที่จำเป็นเพื่อให้นักลงทุนได้รับการชำระหนี้จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียแล้ว และจะแสดงหลักฐานในศาล
ถึงความพยายามในการชำระหนี้ผ่านสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินรูเบิล 
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• ญี ่ป ุ ่นประกาศมาตรการคว่ำบาตรร ัสเซ ียเพ ิ ่มเต ิม  โดยจะอายัดทร ัพย ์ส ินของชาวร ัสเซ ีย 398 คน 
ซึ่งรวมถึงลูกสาว 2 คนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน องค์กรของรัสเซียอีก 28 แห่ง เช่น กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจด้านการทหาร และอายัดทรัพย์สินธนาคารใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ Sberbank และ Alfa Bank ห้ามนำเข้าสินค้ารัสเซีย
เพิ่มเติมอีก 38 รายการ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ วอดก้า ผลิตภัณฑ์ไม้บางชนิด และเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังสั่งห้าม
บุคคลและองค์กรของญี่ปุ่นทำการลงทุนใหม่กับรัสเซีย 
• รัสเซียเพิ่มทุนสำรองเพื่อรับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร 

รัสเซียได้ระดมทุนสำรองจำนวน 2.73 แสนล้านรูเบิล (1.128 แสนล้านบาท) ซึ่งมีแหล่งที่มาสำคัญจากรายได้จากน้ำมัน
และก๊าซเพ่ิมเติมในไตรมาสแรกของปี 2565 เนื่องจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ทำ
ให้ทองคำและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัสเซียกว่าครึ่งหนึ่งถูกอายัด นอกจากนี้ ยังปรับลดสัดส่วนการถือครองเงิน
ดอลลาร์สหรัฐในกองทุนเงินสำรอง โดยเพ่ิมสัดส่วนการถือครองเงินยูโรและเงินหยวน เพ่ือลดผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร
ด้วย ขณะเดียวกันก็ประกาศหยุดออกพันธบัตรใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ เนื่องจากดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง จึงต้องลดระดับ
การก่อหนี้ลง 
• อิตาลบีรรลุข้อตกลงนำเข้าก๊าซเพิ่มจากแอลจีเรีย โดยทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงนำเข้าก๊าซธรรมชาติผ่าน

ท่อส่งก๊าซเมดิเตอร์เรเนียนจากแอลจีเรีย และยังมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงาน และเพิ่มการส่งออก
พลังงานจากแอฟริกาเหนือไปยังอิตาลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซีย 
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• ร ัสเซียจะดำเน ินการปฏิบ ัต ิการทางทหารในยูเครนต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป ้าหมาย ประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวในการแถลงข่าวหลังการพบปะกับประธานาธิบดีเบลารุส ระบุว่า การบุกโจมตียูเครนจะดำเนินต่อไป
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จนกว่าภารกิจทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นั่นคือ การปกป้องพลเรือนที่พูดภาษารัสเซียในภาค
ตะวันออกของยูเครน นอกจากนี้ ยังระบุว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาถึงทางตัน โดยเฉพาะกรณีที่
ยูเครนปฏิเสธที่จะยอมรับว่า คาบสมุทรไครเมียเป็นของรัสเซีย และไม่ยอมรับอธิปไตยของสาธารณรัฐลูฮันสก์และโดเนสตก์ 
• UK ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยคว่ำบาตรบุคคลเพ่ิมเติมจำนวน 206 ราย ซึ่งกำหนดเป้าหมาย

สำคัญไปที่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียจำนวน 178 ราย 
และสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าจากรัสเซีย และห้ามส่งออกเทคโนโลยีควอนตัม วัตถุดิบขั้นสูง และสินค้า
ฟุ่มเฟือยไปยังรัสเซีย 
• สวิตเซอร์แลนด์ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรตาม EU โดยจะใช้มาตรการคว่ำบาตรในแนวทางเดียวกับมาตรการ

คว่ำบาตรรอบที่ 5 ของ EU อาทิ การไม่ให้บริษัทของรัสเซียเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ คว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซีย
และเบลารุสกว่า 200 ราย (รวมถึงบุตรสาวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน) ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์จะไม่ห้ามการขนส่งทาง
ถนนของรัสเซียและเบลารุส เนื่องจากยังจำเป็นต่อการขนส่งสินค้าเพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้ติดทะเล 
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• รัสเซียเตรียมปรับนโยบายเร่งส่งเสริมการส่งออกพลังงานไปทางประเทศตะวันออกมากขึ้น ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ 
ปูติน ระบุว่ารัสเซียจะหาตลาดใหม่ในการส่งออกพลังงาน เนื่องจากคาดว่าพลังงานที่ส่งออกไปยังชาติตะวันตกจะลดลงใน
อนาคตอันใกล้ โดยจะปรับทิศทางการส่งออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่ตลาดที่เติบโตรวดเร็วในกลุ ่มประเทศทางใต้และ
ตะวันออกของโลก (ภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก) พร้อมทั้งเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการ
ส่งออกน้ำมันและก๊าซด้วย ด้านนายนิโคไล ชุลกินอฟ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซีย ระบุว่า รัสเซียพร้อมขายน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ประเทศที่เป็นมิตร ที่ระดับราคาใดก็ได้ ทั้งนี้ อินเดียและจีนเป็นสองประเทศที่กำลังซื้อน้ำมันราคาถูก
จากรัสเซยี  
• รัสเซียคว่ำบาตรสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ-แคนาดา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ 398 คน และวุฒิสมาชิก

แคนาดา 87 คน โดยบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะถูกห้ามการเดินทางมายังรัสเซีย ซึ่งเป็นการตอบโต้ที่ทั้ง 2 
ประเทศประกาศคว่ำบาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียไปก่อนหน้านี้ 
• ผู้นำโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติก เดินทางเยือนยูเครนเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน ประธานาธิบดี

โปแลนด์ และกลุ่มประเทศบอลติก ได้แก่ ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย ซึ่งต่างเป็นสมาชิกของ NATO เดินทางเยือนกรุง
เคียฟของยูเครน อย่างเป็นทางการ โดยส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนทั้งทางการเมืองและการทหารให้แก่ยูเครน 
• สหรัฐฯ เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครน อีก 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ยูเครนครั้งใหม่นี้ ครอบคลุมถึงอาวุธหนัก เช่น ปืนใหญ่ รถหุ้มเกราะ เรือป้องกันชายฝั่ง และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันทหาร
จากการโจมตีด้วยอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ สหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือทางการทหารให้
ยูเครนไปแล้วกว่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
• ฟินแลนดแ์ละสวีเดน กำลังเร่งกระบวนการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก NATO นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ระบุว่า การ

ตัดสินใจจะเกิดขึ้นภายในไม่ก่ีสัปดาห์นี้ จากเดิมที่จะใช้เวลา 2-3 เดือน โดยได้มีการเปิดประชุมสภาเพ่ืออภิปรายในประเด็น
ดังกล่าวแล้ว ส่วนรัฐบาลสวีเดนอยู่ระหว่างทบทวนนโยบายความมั่นคงเช่นกัน ซ่ึงคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือน พ.ค. 65  
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• Moody's เตือนว่ารัสเซียมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากรัสเซียพยายามชำระหนี้พันธบัตรระหว่างประเทศ
เป็นสกุลเงินรูเบิล ขณะที่สัญญาการชำระเงินได้ถูกกำหนดไว้ว่าต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากรัสเซียถูกประกาศว่า
ผิดนัดชำระหนี้ จะถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 100 ปี นับตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซียเมื่อปี 
พ.ศ. 2460 
• EU กำลังร่างข้อเสนอห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย โดยคาดว่าประเทศสมาชิก EU จะเจรจาเกี่ยวกับการคว่ำบาตร

น้ำมันหลังการเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสุดท้ายในวันที่ 24 เม.ย. 65 
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• รัสเซียประกาศให้นักการทูต EU ออกจากรัสเซีย เจ้าหน้าที่การทูตจำนวน 18 คนของคณะผู้แทน EU ประจำ
รัสเซียถูกประกาศให้ออกจากรัสเซีย โดยระบุว่าเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่เป็นมิตร ในกรณีที่ทูตรัสเซีย 19 คน ได้รับ
คำสั่งให้ออกจาก EU เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 
• ร ัสเซ ียย ืนย ันเข ้าร ่วมการประช ุมกล ุ ่ม G20 แม ้ว ่าจะม ีการค ัดค ้านจากชาต ิตะว ันตก อินโดนีเซีย 

ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระบุว่า นายอันโทน ซิลูอานอฟ รมว.การคลังของรัสเซีย จะเข้าร่วมการประชุมเฉพาะกิจของ
รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ใน
วันที่ 20 เม.ย. 65 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ อินโดนีเซียกำลังพิจารณา ว่าจะเชิญผู้แทนของรัฐบาลยูเครนเข้าร่วมด้วย
หรือไม ่เนื่องจากเป็นการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจของโลก 
• ร ัสเซ ียขอให ้บราซิลช ่วยสน ับสน ุนการต ่อต ้านการคว่ำบาตรทางการเง ินต ่อร ัสเซ ีย นายแอนตัน  

สิลูอานอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซีย ได้ส่งจดหมายถึง นายเปาโล กูเอเดส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
ของบราซิล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากบราซิลในการป้องกันความพยายามกล่าวหาและเลือกปฏิบัติต่อรัสเซียจากประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก และกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีต่าง ๆ รวมถึงกลุ่ม G20 ซึ่งเป็น
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
• รัสเซียประกาศแผนสนับสนุนสายการบินของประเทศ โดยจะจัดสรรเงินอุดหนุนแก่สายการบินในประเทศวงเงิน 

19.5 พันล้านรูเบิล (238 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพ่ือชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารที่เที่ยวบินถูกยกเลิก เนื่องจากการปิดน่าน
ฟ้าจากมาตรการคว่ำบาตร 
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• รัสเซียห้ามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล UK เข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ ระบุ
รายชื่อผู้ที ่ห้ามเข้ารัสเซียจำนวน 13 ราย อาทิ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน นางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศ นายเบน วอลเลซ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และนางเทเรซ่า เมย์ อดีตนายกรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่ารฐับาล 
UK ได้รณรงค์ทางการเมืองให้รัสเซียโดดเดี่ยวจากประชาคมโลก และปิดกั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัสเซีย 
• รัสเซียยื่นหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้หยุดส่งอาวุธช่วยยูเครน รัฐบาลรัสเซียได้ส่งหนังสือทางการทูต 

(diplomatic note) ผ่านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมถึงทุก
ประเทศที่ดำเนินการจัดหาอาวุธให้กับยูเครน โดยในหนังสือฯ ระบุว่า การที่สหรัฐฯ และชาติสมาชิก NATO จัดส่งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนนั้น เป็นการเพ่ิมความรุนแรงของความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ และอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาด
เดาได้ต่อความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ พร้อมเรียกร้องให้ยุติการสนับสนุนการขยายอิทธิพลทางทหารของ
ยูเครน 
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนจะเข้าร่วมประชุมของ World Bank และ IMF นายกรัฐมนตรีของยูเครน พร้อมด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางยูเครน มีกำหนดเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ในวันที่ 21 เม.ย. 
65 เพื่อเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยธนาคารโลก (World Bank) ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่ม G7 ซึ่ง
ถือเป็นครั้งแรกสำหรับยูเครนที่จะได้พบกับบุคลากรด้านการเงินจากประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้า นับตั้งแต่ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย – ยูเครน 
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• อิตาลีและโรมาเนียห้ามเรือของรัสเซียเข้าเทียบท่า โดยห้ามไม่ให้เรือของรัสเซียเข้าเทียบท่า ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 
65 รวมถึงเรือที่เปลี่ยนธงรัสเซียเป็นธงของรัฐอ่ืน หรือเปลี่ยนการจดทะเบียนในรัสเซียเป็นการจดทะเบียนในรัฐอ่ืนหลังวันที่ 
24 ก.พ. 65 โดยมีข้อยกเว้นสำหรับเรือเพื่อมนุษยธรรม เรือขนส่งสินค้าบางประเภทไปยัง EU ทั้งนี้ การปิดท่าเรือดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 5 ของ EU 
• EU เตรียมแผนคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 6 มุ่งเป้าธนาคารใหญ่และภาคพลังงาน EU เตรียมคว่ำบาตรรัสเซียครั้ง

ใหม่ โดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sberbank ซึ่งคิดเป็น 37% ของภาคการธนาคารของรัสเซีย รวมถึง
กำลังดำเนินการที่จะให้มีการคว่ำบาตรด้านน้ำมันในมาตรการรอบต่อไป 
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• EU เตรียมมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนเพิ่มเติม โดยจะจัดสรรเงินจำนวน 50 ล้านยูโร (54 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) โดย 45 ล้านยูโร (48.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับยูเครน และ 5 ล้านยูโร (5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับ
มอลโดวาที่อยู่ใกล้เคียง เงนิดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน มอบน้ำ
ดื่ม ที่พักพิง และการช่วยเหลือด้านเงินสด 
• รัสเซียหารือซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับความร่วมมือทำให้ตลาดน้ำมันโลกมีเสถียรภาพ ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์  

ปูติน และมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ของซาอุดีอาระเบีย ร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมัน และการทำงาน
ภายใต้กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกพลัส โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพของตลาดน้ำมันทั่วโลก อีกทั้ง ยังได้
หารือความร่วมมือทวิภาคีด้านการค้าและเศรษฐกิจร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัสเซียและ
ซาอุดีอาระเบียในอนาคต 

• รัสเซีย-จีน ประกาศเพิ่มระดับการขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยการรถไฟแห่งรัสเซีย (Russian Railways: RZD) ระบุ
ว่า บริษัทได้ตกลงกับพันธมิตรของจีนที่จะค่อย ๆ เพ่ิมจำนวนรถไฟบรรทุกสินค้าผ่านสถานีที่เชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย. 
65 การขนส่งสินค้าทางรางรถไฟระหว่างรัสเซียและจีนในเมือง Zabaykalsk และ Grodekovo เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 27% 
และ 10% ตามลำดับ รวมถึงการส่งออกการขนส่งสินค้าไปยังจีนผ่านคาซัคสถานและมองโกเลียก็เติบโตเช่นกัน ซึ่ง
นอกเหนือจากการค้าถ่านหินกับจีนที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีการขนส่งสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ด้วย 
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• ยูเครนยื่นเอกสารเริ่มต้นขั้นตอนการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิก EU ยูเครนกรอกเอกสารเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการสมัครเป็นสมาชิกของ EU อย่างเป็นทางการ โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรปให้
คำมั่นว่าจะพิจารณาการขอเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนให้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะได้สถานะประเทศผู้สมัครเข้า EU ใน
เดือน มิ.ย. 65 ระหว่างการประชุมสภายุโรป ซึ่งตามกำหนดการจะมีข้ึนในวันที่ 23-24 มิ.ย. 65 
• ยูเครนขอการสนับสนุนจาก IMF ในการฟื้นฟูประเทศหลังการสู้รบ ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ได้หารือกับ

นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.65 เกี่ยวกับความมั่นคงทางการ
เงินของยูเครน โดยได้ขอให้ IMF สนับสนุนการฟื้นฟูประเทศหลังการสู้รบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
ค่าเงินของยูเครน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียูเครน เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมของ IMF และธนาคารโลกในสัปดาห์นี้ที่
กรุงวอชิงตัน และจะมีการพูดคุยในประเด็นการหาความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติมให้ยูเครน 
• ยูเครนเตรียมขอเงินสนับสนุนจากกลุ่ม G7 เพื่อบรรเทาการขาดดุลงบประมาณ นายโอเลห์ อุสเทนโก ที่ปรึกษา

ด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดียูเครน ระบุว่า ยูเครนจะขอการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มประเทศ G7 จำนวน 5 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบในยูเครนช่วง 6 เดือนข้างหน้า 
• สหรัฐฯ จะไม่คืนทรัพย์สินนักธุรกิจรัสเซียที่อายัดไว้ นายเจค ซุลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตสิหรัฐฯ 

ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่มีแผนคืนทรัพย์สินที่อายัดจากนักธุรกิจชาวรัสเซียที่ได้มาจากมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย โดยอาจมีการ
นำเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้สำหรับบูรณะฟ้ืนฟูยูเครน 

• รถบรรทุกของชาวรัสเซียและเบลารุสติดยาวบริเวณชายแดนโปแลนด์-เบลารุส ขบวนรถบรรทุกติดยาวกว่า 80 
กิโลเมตร บนถนนจากโปแลนด์เข้าเบลารุส เพื่อเดินทางออกให้ทันภายในกำหนด (17 เม.ย. 65) หลังหลายประเทศในยุโรปมี
คำสั่งห้ามรถบรรทุกรัสเซียเข้า-ออกประเทศ EU ตามมาตรการคว่ำบาตรรอบล่าสุด โดยคาดว่าจะมีรถบรรทุกตกค้างนับพัน
คัน จากการข้ามพรมแดนไม่ทัน โดยรถเหล่านี้จะถูกยึด และใช้เพ่ือขนผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 
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• รัสเซียระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรต่าง ๆ ล้มเหลวในการสร้างแรงกดดันต่อรัสเซีย แต่นำมาซึ่งความตกต่ำทาง
เศรษฐกิจในตะวันตก ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวระหว่างการประชุมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า รัสเซียสามารถ
ต้านทานแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มุ่งโจมตีภาคการเงิน และเศรษฐกิจในรัสเซีย สะท้อน
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จากค่าเงินรูเบิลที่กลับมาแข็งค่าขึ้น และดุลบัญชีเดินสะพัดก็แตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 58,000 ล้านเหรีญสหรัฐ 
ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ในขณะเดียวกันมาตรการคว่ำบาตรต่าง ๆ  กำลังย้อนกลับส่งผลเสียต่อสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ
ยุโรป โดยเป็นตัวเร่งอัตราเงินเฟ้อและการว่างงาน ทำให้เศรษฐกิจของชาติตะวันตกอ่อนแอ 
• นิวซีแลนด์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียชุดใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ธนาคารและสถาบันการเงิน

ขนาดใหญ่ของรัสเซีย ครอบคลุมไปถึงธนาคารกลางรัสเซียและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักด้านการเงิน
ของรัฐบาล รวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ 8 แห่งของรัสเซีย และสถาบันการเงินอีก 7 แห่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอำนาจของ
รัสเซีย ฝ่ายกลาโหม และการผนวกไครเมีย 
• แคนาดากำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียเพิ่มเติมและเตรียมส่งอาวุธให้ยูเครน โดยประกาศคว่ำบาตร

ผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน นักธุรกิจ ผู้มีอำนาจของรัสเซียและบุคคลในครอบครัว จำนวน 14 ราย 
ซึ่งรวมถึงบุตรสาว 2 คนของประธานาธิบดีปูติน และภรรยาของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย 
นอกจากนี้ รัฐบาลแคนาดาจะส่งเงินและความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่อง และจะให้ความ
ช่วยเหลือด้านอาวุธเพ่ิมเติมแก่ยูเครน โดยเตรียมจัดส่งปืนใหญ่ไปยังยูเครน 
• ญี่ปุ่นเตรียมส่งอุปกรณ์ป้องกันอาวุธเคมีให้ยูเครน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นเตรียมส่ง

มอบหน้ากากและชุดป้องกันอาวุธเคมี รวมทั้งโดรนให้ยูเครน ท่ามกลางความวิตกกังวลว่า รัสเซียอาจใช้อาวุธเคมีโจมตี
ยูเครน  
• รัสเซียและอาร์เมเนียประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้พบปะกับ 

นายนิโคล ปาชิเนียน นายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียที่เดินทางเยือนกรุงมอสโกอย่างเป็นทางการ โดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็น
การคว่ำบาตรที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีเพิ่มเติม ในด้านความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานของทั้งสองประเทศ และการอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ  
• ธนาคารโลกเตรียมจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน โดยมีแผนตั้ง

กองทุนวงเงิน 1.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปล่อยกู้ให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะปล่อยเงินกู้
ระยะเวลา 15 เดือน (เม.ย. 65 - มิ.ย. 66) โดยมีเป้าหมายปล่อยกู้ 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 

20 เมษายน 2565 

• ยูเครนได้รับการเสริมยุทโธปกรณ์จากชาติพันธมิตร กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยืนยันว่า ชาติพันธมิตร NATO ได้
จัดส่งเครื่องบินรบรุ่นมิก-29 (MiG-29) เพ่ือเสริมกำลังแกก่องทัพอากาศยูเครน ขณะทีร่ัฐบาล UK จะเร่งส่งเครื่องยิงขีปนาวุธ
ความเร็วสูง (Stormer High Velocity Missile) ซ่ึงมีอานุภาพร้ายแรงให้กองทัพยูเครน  
• รัสเซียสั่งขับนักการทูตจากเนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และเบลเยียม โดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศให้

นักการทูตเนเธอร์แลนด์จำนวน 15 คน เดินทางออกจากรัสเซียภายในเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการตอบโต้ที่เนเธอร์แลนด์
ขับนักการทูตรัสเซียจำนวน 17 คนออกนอกประเทศ และระบุว่าเตรียมที่จะทำการขับนักการทูตออสเตรีย 4 คน และ
นักการทูตเบลเยี่ยม 12 คนกลับประเทศด้วย 
• EU อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนสนับสนุนยูเครนในระยะยาว โดยมีแผนที่จะจัดตั้งกองทุนสมานฉันท์ (solidarity trust 

fund) โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้สนับสนุนด้านการลงทุน และการปฏิรูปต่าง ๆ รวมถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะสำหรับชาวยูเครน ทั้งนี้แผนระดมทุนจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุม ระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) และคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์เร็ว ๆ นี้ 
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• สหร ัฐฯและพันธมิตร G20 พร ้อมใจก ันเด ินออกจากที ่ประช ุม เพ ื ่อแสดงการประท ้วงต ่อร ัสเซีย  
ในการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 
วาระพิเศษเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ในยูเครน ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการคลังของสหรัฐฯ UK และ
แคนาดา รวมถึงผู้แทนของยูเครนที่ได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษ ร่วมกันเดินออกจากห้องประชุม ทันทีที่นายทิมูร์ มักซิมอฟ 
รัฐมนตรีคลังของรัสเซียกล่าวถ้อยแถลงผ่านทางระบบออนไลน์  
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• กลุ่มประเทศ G7 ประกาศแผนการที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ยูเครน โดยรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศ G7 
ได้ออกแถลงการณ์หลังการประชุมร่วมกับ IMF และธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 ว่าจะสนับสนุน
วงเงินอย่างน้อย 24 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับยูเครน และจะร่วมมือกับพันธมิตรของ G7 ทั่วโลก ดำเนินการคว่ำบาตร
เพ่ิมเติม  
• ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการคว่ำบาตร โดยได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงจุดยืนของ

จีนที่คัดค้านการใช้มาตรการคว่ำบาตร รวมถึงการใช้เขตอำนาจรัฐนอกดินแดน (Long arm jurisdiction) และได้กล่าวเตอืน
ว่า กลยุทธ์การแยกเศรษฐกิจ (Economic Decoupling) และการสร้างแรงกดดันต่าง ๆ  อาทิ การตัดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่
แนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ทุกฝ่ายควรร่วมกันรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 
• สหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ โดยมุ ่งเป้าที ่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทขุดเหมืองสกุลเงิน 

คร ิปโทเคอร ์ เรนซี  กระทรวงการคลังสหร ัฐฯ ประกาศคว ่ำบาตรหน่วยงานหรือบ ุคคลที่ ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องกับ 
การอำนวยความสะดวก ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อาทิ บริษัท BitRiver AG และบริษัทในเครือ 10 แห่ง 
ในรัสเซีย ซึ่งให้บริการด้านขุดเหมืองสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี และธนาคาร Transkapitalbank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี
ช่องทางทำธุรกรรมแบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบ SWIFT  
• ยูเครนเสนอให้เปิดการเจรจานัดพิเศษกับรัสเซียที่เมืองมารีอูปอลทันทีโดยไร้เงื่อนไข เพื่อหารือในประเด็น

เกี่ยวกับการช่วยชีวิตพลเรือนที่ติดอยู่ในเมืองมารีอูปอล อย่างไรก็ดี รัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อข้อเสนอของยูเครน  
• เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เสนอขอจัดประชุมร่วมระหว่างประธานาธิดีปูติน-เซเลนสกี โดยได้ยื่นจดหมายต่อ

ประธานาธิบดีของรัสเซียและยูเครน เรียกร้องให้มีการจัดประชุม 3 ฝ่าย ในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ เพ่ือหารือแนวทาง
ในการยุติความขัดแย้งร่วมกัน โดย UN จะเป็นสื่อกลางในการเจรจา 
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• นายกรัฐมนตรีสเปน-เดนมาร์ก เยือนยูเครน หารือประธานาธิบดีเซเลนสกีเกี่ยวกับการเพิ่มความช่วยเหลือยูเครน 

โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับ 1) การสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของยูเครน 2) การสนับสนุนการผนวกรวม
ยูเครนเข้ากับสหภาพยุโรป (EU) 3) การฟ้ืนฟูหลังวิกฤต และ 4) การจัดส่งอาวุธเพ่ิมเติมให้ยูเครน  
• รัสเซียประกาศคว่ำบาตรบุลคลชาวสหรัฐฯ - แคนาดาเพิ่มเติม โดยไดห้้ามพลเมืองสหรัฐฯ เดินทางเข้ารัสเซีย เพ่ิมอีก 

29 ราย ประกอบด้วยคณะผู้นำระดับสูงของสหรัฐฯ นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สื่อข่าว ซึ่งมีมุมมองที่ต่อต้านแนวทางของ
รัสเซีย รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนหนึ่ง อาทิ นางกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายมาร์ก 
ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมตา (Meta) นอกจากนี้ ยังขึ้นบัญชีดำผู้แทนรัฐบาล ฝ่ายกลาโหม และ
ผู้แทนสื่อมวลชนของแคนาดา รวมจำนวน 61 ราย 
• ออสเตรเลียประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียเพิ่มเติม โดยประกาศมาตรการคว่ำบาตรและห้ามเดินทาง

ต่อลูกสาวสองคนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน และลูกสาวของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศ รวมถึง
วุฒิสมาชิกรัสเซีย 144 คน ซึ่งส่งผลให้มีบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ในรัสเซียที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของทางการออสเตรเลีย
เพ่ิมขึน้เกือบ 750 รายแล้ว 
• เยอรมนีเตรียมมอบเงินช่วยเหลือให้กับยูเครนเพื่อฟื้นฟูประเทศ โดยจะสรรงบประมาณผ่านโครงการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินจำนวน 37 ล้านยูโร โดยงบประมาณจำนวน 22.5 ล้านยูโร จะใช้สำหรับการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าขึ้นใหม่ และ 14.4 
ล้านยูโร สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ชาวยูเครน 
• สหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือแก่ยูเครนเพิ่มเติม ประกอบด้วยความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า 800 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ครอบคลุมถึงปืนใหญ่ กระสุนปืน และอากาศยานไร้คนขับ เพิ่มเติมจากงบประมาณทางทหารมูลค่า 2.6 
พันล้านเหรียญที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอีก 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปใช้เป็น
เงินเดือนของรัฐบาล เงินบำนาญ รวมถึงในโครงการอ่ืน ๆ ทำให้เงินสนับสนุนของสหรัฐต่อเศรษฐกิจของยูเครนเพ่ิมขึ้นเป็น 1 
พันล้านเหรียญสหรัฐ 
• สหรัฐฯ สั่งห้ามเรือที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียทุกลำเข้าเทียบท่า โดยประกาศห้ามเรือทุกประเภทของรัสเซียจอดเทียบ

ท่าทุกแห่งในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นเรือของบริษัทในรัสเซีย เรือที่ติดธงชาติของรัสเซีย เรือที่มีเจ้าของเป็นชาวรัสเซียแต่จด
ทะเบียนในประเทศอ่ืน และเรือซึ่งมีการทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย 
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23 เมษายน 2565 
• เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เตรียมเยือนรัสเซีย-ยูเครนเพื ่อพบปะประธานาธิบดีของทั ้ง 2 ประเทศ  

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการ UN จะเดินทางเยือนกรุงมอสโก เพ่ือเข้าพบกับประธานาธิบดีและร่วมหารือกับรัฐมนตรี
ต่างประเทศของรัสเซีย ในวันที่ 26 เม.ย. 65 โดยจะเจรจาเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการได้เพ่ือนำไปสู่สันติภาพ ก่อนที่จะ
เดินทางเข้าพบประธานาธิบดี รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน และผู้แทนขององค์กรต่างๆ ภายใต้ UN ในวันที่ 28 เม.ย. 65 
เพ่ือมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนในยูเครน 
• UK จะจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้ยูเครนเพิ่มเติม พร้อมกลับมาเปิดสถานทูตในยูเครน นายบอริส จอห์น

สัน นายกรัฐมนตรี UK สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี ว่าจะมีการส่งรถหุ้มเกราะ โดรน และอาวุธต่อต้านรถถัง
ไปยังยูเครนเพ่ิมเติม และ UK จะเปิดสถานทูตในกรุงเคียฟ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า 
• สหรัฐฯ – EU กำลังพิจารณาแนวทางสำหรับควบคุมการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย สหรัฐฯ และ EU กำลังหารือ

มาตรการเกี่ยวกับ การห้ามนำเข้า การกำหนดราคาสูงสุด และกลไกการชำระเงินค่าน้ำมันจากรัสเซียของประเทศสมาชิก EU 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการคว่ำบาตรพลังงานโดยสิ้นเชิงจากรัสเซียเช่นเดียวกับสหรัฐฯ 

24 เมษายน 2565 
• โปแลนด์ให้ย ู เครนส่งออกสินค ้าผ ่านท่าเร ือได้  โดยนายกรัฐมนตรีย ูเครนและนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ 

ได้ทำข้อตกลงระหว่างกัน โดยให้ยูเครนส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือโปแลนด์ หลังถูกรัสเซียปิดล้อมทะเลดำ ซึ ่งจะ 
ทำให้ยูเครนสามารส่งออกสินค้าไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาผ่านทางโปแลนด์ 
• ตุรกีห้ามเครื่องบินขนส่งทหารรัสเซียผ่านน่านฟ้าเข้าซีเรีย ตุรกจีะปิดน่านฟ้าสำหรับเครื่องบินทหารและเครื่องบิน

พลเรือนของรัสเซียสำหรับขนส่งทหารทีบ่ินไปยังซีเรีย ตั้งแต่สิ้นเดือน เม.ย. 65 เป็นต้นไป 
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เดินทางเยือนยูเครน นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหม และนายแอนโทนี บลิงเคน 

รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ จะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันที่ 24 เม.ย.65 เพื่อหารือขอเรียกร้องของยูเครน ใน
การสนับสนุนอาวุธเพ่ิมเติม  

25 เมษายน 2565 
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เยือนยูเครน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศและ

รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ เดินทางเยือนยูเครน เพื่อหารือกับประธานาธิบดียูเครนและคณะ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 65 เรื่อง
ความช่วยเหลือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม โดยได้ประกาศมติสำคัญ 3 ประการ คือ 1) สหรัฐฯ จะเสนอชื่อ
อย่างเป็นทางการให้บริดเจ็ต บริงก์ ซึ่งปัจจุบันเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสโลวาเกีย ให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ
ยูเครนคนต่อไป 2) นักการทูตสหรัฐฯ จะทยอยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในยูเครนภายในสัปดาห์นี้ และ 3) สหรัฐฯ จะมอบเงิน
สนับสนุนทางทหารจำนวน 713 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ยูเครน และอีก 15 ประเทศพันธมิตรในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก ตลอดจนกลุ่มประเทศบนคาบสมุทรบอลข่าน  
• สวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้เยอรมนีนำกระสุนยานเกราะส่งต่อให้ยูเครน โดยสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธคำขอของ

เยอรมนีในการส่งต่อเครื่องกระสุนที่ผลิตโดยบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งใช้สำหรับยานเกราะพิฆาตรถถังมาร์เดอร์ (Marder) 
ที่ผลิตโดยบริษัทของเยอรมนี โดยให้เหตุผลว่าสวิตเซอร์แลนด์มีสถานะเป็นกลางทางการเมือง และมีกฎหมายที่ห้ามการ
ส่งออกอาวุธเพ่ือใช้ในสงคราม 
• ออสเตรียแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก EU นายอเล็กซานเดอร์ ชาลเลนเบิร์ก รัฐมนตรี

ต่างประเทศของออสเตรียระบุว่า การเป็นสมาชิก EU แบบเต็มตัว อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับยูเครน โดยยูเครนควร
ได้รับการพิจารณาการเป็นสมาชิก EU ในรูปแบบอื่น แทนการเป็นสมาชิกที่เต็มรูปแบบ เช่น การเข้าร่วมเขตเศรษฐกจิยโุรป 
เป็นต้น 
• ประเทศสมาชิก EU ยังไม่ได้ข้อตกลงห้ามนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย EU อยู่ระหว่างการกำหนดแผนมาตรการคว่ำ

บาตรรอบที่ 6 โดยมีประเด็นสำคัญคือ การยุติการใช้น้ำมันของรัสเซีย พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 
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อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิก EU ยังไม่สามารถหาจุดยืนร่วมกันได้ โดยอาจมีการหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมสุดยอด
ผู้นำ EU ครั้งต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นช่วงปลายเดือน พ.ค. 65 

26 เมษายน 2565 
• เยอรมนีส่งรถถังช่วยยูเครน เยอรมนีจะจัดส่งรถถังระบบต่อต้านอากาศยานเกพาร์ด (Gepard) ให้กับยูเครน เพื่อใช้

สำหรับคุ้มกันน่านฟ้าจากภาคพื้นดิน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เยอรมนีส่งอาวุธประเภทนี้ให้แก่ยูเครน โดยก่อนหน้านี้ เป็นการ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาโดยตลอด 
• ฟินแลนด์และสวีเดนเตรียมสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO ในเดือน พ.ค. นี้ นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์และ

สวีเดนเตรียมจัดประชุมร่วมกันช่วงกลางเดือน พ.ค.65 และจะประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนการสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของ NATO หลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว ขณะที่ สหรัฐฯ และ UK ให้คำมั่นว่า จะเพ่ิมกำลังทหาร การฝึกซ้อมทาง
ทหารในเชิงลึก และให้การสนับสนุนทางการเมืองที่แข็งแกร่งมากขึ้นให้แก่ทั้ง 2 ประเทศในระหว่างกระบวนการสมัครเป็น
สมาชิก 
• ตุรกียืนยันพร้อมเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกครั้ง ประธานาธิบดีเออร์โดกัน ของตุรกี  

ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปูติน เพ่ือหารือถึงทางออกของวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน โดยย้ำถึงความสำคัญในการที่ทั้ง
สองฝ่ายจะดำเนินการต่อจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 ณ กรุงอิสตันบูล ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อทุกฝ่าย และตุรกีพร้อมที่จะ
เป็นเจ้าภาพในการเจรจาระหว่างกลุ่มผู้นำของยูเครนและรัสเซียอีกครั้ง 
• รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้โปแลนด์และบัลแกเรีย บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาลรัสเซียประกาศจะระงับการ

ส่งก๊าซไปยังโปแลนด์และบัลแกเรียตั้งแต่วันพุธที่ 27 เม.ย. 65 เนื่องจากทั้งสองประเทศปฏิเสธที่จะชำระค่าก๊าซเป็นสกุล
เงินรูเบิลตามข้อกำหนดของรัฐบาลรัสเซีย ทั้งนี้ โปแลนด์และบัลแกเรียยืนยันว่าการถูกตัดก๊าซจากรัสเซียจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออุปทานและผู้ใช้ก๊าซในประเทศ โดยได้ดำเนินการกระจายแหล่งนำเข้าอ่ืนทดแทนรัสเซียแล้ว 
• รัสเซียประกาศขับเจ้าหน้าที่ทูตเยอรมนี 40 คนออกจากประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศให้

เจ้าหน้าที่ทูตรัสเซีย 40 คน ออกนอกประเทศทันที เพื่อเป็นการตอบโต้ที่เยอรมนีขับนักการทูตรัสเซีย 40 คนออกจาก
ประเทศเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 

27 เมษายน 2565 
• ประธานาธิบดีรัสเซียและเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เห็นพ้องในหลักการด้านมนุษยธรรมแต่รัสเซียยังคง

ยืนยันจุดยืนของเรื่องข้อตกลงสันติภาพ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติเดินทางเยือนกรุงมอสโก และ
พบกับประธานาธิบดีของรัสเซีย เมื่อ 26 เม.ย. 65 เพื่อหารือในเรื่องการหาทางออกของวิกฤตในยูเครน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็น
พ้องต้องกันในหลักการต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกาชาดสากลแห่งสหประชาชาติ (ICRC) ในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้อพยพออกจากเมืองที่มีการสู้รบ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปูติน กล่าวถึงแนวทางการเจรจาสันติภาพกับยูเครน 
โดยยืนยันว่า จะไม่ลงนามในข้อตกลงฯ ตราบใดทียู่เครนยังไม่ยอมรับสถานะของคาบสมุทรไครเมียและภูมิภาคดอนบาส  
• โครเอเชียไม่เห็นด้วยที่จะรับฟินแลนด์และสวีเดนเป็นสมาชิก NATO ประธานาธิบดีโครเอเชีย ระบุว่าการรับ

ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO อาจเป็นการสร้างความขัดแย้งกับรัสเซียมากขึ้น 
• อินโดนีเซีย เชิญประธานาธิบดียูเครนเข้าร่วมกับกลุ่ม G20 ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ส่งคำเชิญให้ประธานาธิบดี

ยูเครน ซึ่งไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ในเดือน พ.ย. 65 ทั้งนี้ ยังไม่ได้ยืนยันว่าประธานาธิบดียูเครนจะตอบรับคำเชิญหรือไม่ ขณะที่ประธานาธิบดี
รัสเซียมีแผนที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว 

28 เมษายน 2565 
• รัสเซียประกาศลาออกจากสมัชชาองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ก่อนถูกระงับการเป็นสมาชิกภาพ การ

ประชุมใหญ่ UNWTO วาระพิเศษเมื่อ 27 เม.ย. 65 มีมติระงับการเป็นสมาชิกภาพของรัสเซีย หลังสมาชิกมากกว่าสองใน
สาม มีมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม รัสเซียได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของ UNWTO ใน 1 วันก่อนหน้าที่จะมีการลง
ประชามติ ทั้งนี้ กระบวนการลาออกดังกล่าวจะใช้เวลานานกว่า 1 ปี 
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• หลายประเทศในยุโรปยังไม่สามารถหยุดการนำเข้าก๊าซจากรัสเซี ยได้ โดยยอมชำระค่าก๊าซเป็นเงิน 
รูเบิลตามเงื่อนไขของรัสเซีย โดยฮังการียืนยันว่าจะชำระค่าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียเป็นเงินรูเบิล เนื่องจากไม่มีแหล่ง
พลังงานอื่นที่จะสามารถทดแทนการนำเข้าจากรัสเซียได้ในขณะนี้ เช่นเดียวกับออสเตรีย ที่ระบุว่า บริษัท OMV ซึ่งเป็น
บริษัทน้ำมันและก๊าซของรัฐบาล ยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินด้วยสกุลเงินรูเบิล นอกจากนี้ สำนักข่าว Bloomberg รายงาน
ว่า มีผู้นำเข้ายุโรปอย่างน้อย 4 แห่ง ได้ชำระเงินค่าก๊าซแก่รัสเซียด้วยสกุลเงินรูเบิลแล้ว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทยุโรป 10 
แห่งที่เปิดบัญชีกับก๊าซพรอมแบงก์ (Gazprombank) เพ่ือเตรียมชำระเงินแล้วเช่นกัน 
• สหรัฐฯ เตรียมเพิ่มเติมงบประมาณช่วยเหลือยูเครน ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ขออนุมัติงบประมาณ 3.3 หมื่นล้าน

เหรียญสหรัฐจากสภาคองเกรส เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ยูเครนในช่วง 5 เดือนข้างหน้า (จนถึงสิ้นปีงบประมาณในเดือน 
ก.ย. 65) โดยมีเป้าหมายเพื ่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนของกองทัพ และพลเรือนชาวยูเครน ทั ้งนี ้ งบประมาณดังกล่าว 
ประกอบด้วย ความช่วยเหลือทางทหารจำนวน 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจำนวน 8.5 
พันล้านเหรียญสหรัฐ และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
• สวีเดนเรียกร้อง EU ให้จ่ายเงินชดเชยค่ายุทโธปกรณ์ที่ได้มอบให้ยูเครน สวีเดนกำลังเรียกร้องค่าชดเชยจาก

สหภาพยุโรปสำหรับการส่งมอบยุทโธปกรณท์างทหาร ให้กับยูเครน อาทิ อุปกรณ์ภาคสนาม หมวกนิรภัย ชุดเกราะ รวมไปถึง
อาวุธต่าง ๆ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา รวมมูลค่ากว่า 618 ล้านโครน (2,100 ล้านบาท) โดยจะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับค่า
หมวกนิรภัยเพียงอย่างเดียว เป็นเงิน 95 ล้านโครน (ประมาณ 330 ล้านบาท) 
• รัสเซียพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ระบุว่า รัสเซียพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ

การจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และให้ทุกประเทศร่วมแข่งโดยไม่เลือกปฏิบัติ หลังจากมีการห้ามนักกีฬาจากรัสเซียและ
เบลารุสลงแข่งขันในรายการระดับนานาชาติต่าง ๆ  อาทิ พาราลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว 2022 ที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือน มี.ค. 65 
การแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน แกรนด์สแลม รวมถึงกรณีท่ีสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) ไม่ให้นักกีฬารัสเซียรายหนึ่งร่วม
แข่งขัน 

29 เมษายน 2565 
• ยูเครนหารือกลุ่ม G7 วางแผนยึดทรัพย์รัสเซีย เพื่อนำไปฟื้นฟูประเทศหลังการสู้รบสิ้นสุดลง นายกรัฐมนตรี

ยูเครน ระบุว่า ยูเครนกำลังเจรจากับกลุ่มประเทศ G7 เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของรัฐบาล และผู้มีอำนาจของรัสเซีย เพ่ือ
เป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนหลักสำหรับกองทุนการฟื้นฟูประเทศหลังผ่านพ้นสถานการณ์สู้รบ ซึ่งขณะนี้ แคนาดาได้เตรียมออก
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มรูปแบบจะมีค่าใช้จ่ายกว่า 6 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐ 
• รัสเซียประกาศขับนักการทูตญี่ปุ่นออกนอกประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีคำสั่งให้นักการทูตญี่ปุ่น 8 

คนออกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโก ภายในวันที่ 10 พ.ค. 65 เพื่อเป็นการตอบโต้ที่ญี่ปุ่นขับนักการทูต
รัสเซียเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 พร้อมระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับรัสเซีย  
ด้านสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโก ได้ยื่นคำร้องเพ่ือประท้วงต่อเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัสเซียแล้ว 
• องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้คำมั่นกับยูเครนว่าจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน เลขาธิการ

ใหญข่อง UN กล่าวในระหว่างการเดินทางเยือนยูเครนเมื่อ 28 เม.ย. 65 ว่าจะให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรม และผลักดัน
การอพยพพลเรือนออกจากพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง และยืนยันว่า UN จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการดำเนินการเพ่ือยุติในความ
ขัดแย้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จะล้มเหลวในการใช้อำนาจที่มี เนื่องจากรัสเซีย
ได้ใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) มตขิอง UNSC ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครน 
• สวีเดนจะไม่ทำประชามติกรณีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO นายกรัฐมนตรีสวีเดนระบุว่า รัฐบาลสวีเดนไม่

มีแผนที่จะจัดการลงประชามติสอบถามความคิดเห็นประชาชน หากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้รัฐบาลสมัครเป็นสมาชิก NATO 
ทั้งนี้ รัฐสภาสวีเดนอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนนโยบายด้านความมั่นคง โดยคาดว่าจะมีการแถลงรายงานในช่วงกลางเดอืน 
พ.ค. 65 
• รัสเซียประกาศใช้เงินรูเบิลในภูมิภาคเคอร์ซอนของยูเครน กองทัพรัสเซียประกาศว่าจะให้ชาวเมืองเคอร์ซอนทีถู่ก

รัสเซียยึดครองตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. 65 เปลี่ยนไปใช้เงินสกุลรูเบิลของรัสเซียแทนสกุลเงินของยูเครน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 
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เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านในการใช้เงินรูเบิลทำธุรกรรมอย่างเต็มระบบประมาณ 4 เดือน โดยระหว่างนี้จะมีการใช้
สกุลเงินรูเบิลของรัสเซีย และสกุลเงินฮริฟเนียนของยูเครนควบคูก่ันไป 

30 เมษายน 2565 
• NATO พร้อมให้ความช่วยเหลือยูเครนระยะยาว เลขาธิการ NATO ระบุว่า มีความเป็นไปได้อย่างมากที่สงคราม 

ในยูเครนอาจดำเนินยืดเยื้อยาวนานหลายปี ซึ่ง NATO ก็พร้อมให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มพันธมิตร 
NATO กำลังเพิ่มการจัดหาอาวุธแก่ยูเครน เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ NATO ให้การสนับสนุนทางการทหารต่อ
ยูเครนไปแล้ว มีมูลค่ารวมถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
• นอร์เวย์ปิดพรมแดนและท่าเรือสำหรับการขนส่งสินค้าของรัสเซีย นอร์เวย์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก EU ประกาศจะ

ปฏิบัติตามแนวทางการคว่ำบาตรรอบที่ 5 ของ EU โดยการห้ามเรือสัญชาติรัสเซียเข้าเทียบท่า ยกเว้นเรือประมง และห้าม
รถบรรทุกสินค้าของรัสเซียผ่านพรมแดน ทั้งนี้ การปิดท่าเรือจะมีผลในวันที่ 7 พ.ค. 65 และปิดด่านพรมแดนในวนัที่ 
29 เม.ย. 65 
• รัสเซียประกาศห้ามกลุ่มบุคคลจากนอร์เวย-์ไอซ์แลนด์-เดนมาร์กเข้าประเทศ ประกอบด้วยบุคคลจากไอซ์แลนด์ 9 

คน กรีนแลนด์ 3 คน หมู่เกาะแฟโร ของเดนมาร์ก 3 คน และนอร์เวย์ 16 คน เพื่อตอบโต้ประเทศและภูมิภาคดังกล่าวที่
ดำเนินการคว่ำบาตรรัสเซีย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวครอบคลุมถึงสมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐบาล ธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้แทนทาง
วิชาการ และบุคคลสาธารณะ ที่แสดงออกถึงการต่อต้านรัสเซีย 

1 พฤษภาคม 2565 
• ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนยูเครนเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน นางแนนซี เปโลซี 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ (สภาคองเกรส) และคณะเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ที่กรุงเคีย
ฟของยูเครน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 65 โดยให้คำมั่นว่าจะอยู่เคียงข้างยูเครนและสนับสนุนยูเครนในทุกวิถีทางที่สหรัฐฯ จะ
กระทำได ้จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุด นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันงบประมาณสนับสนุนยูเครนรอบใหม่ มูลค่ากว่า 3.3 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยเร็ว 
• ญี่ปุ ่น-เวียดนามย้ำจุดยืนต่อการเคารพอธิปไตยชาติอื ่น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ ่นและเวียดนามประชุมหารือด้าน

เศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกันที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นระหว่าง
รัสเซียและยูเครนด้วย โดยระบุว่าประเทศต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศ และ
เห็นพ้องกันในเรื่องความสำคัญของการหยุดยิงในยูเครน การต่อต้านการใช้อาวุธทำลายล้างสูง และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม โดยเวียดนามจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐ แก่ยูเครนผ่านทาง
องค์กรระหว่างประเทศ ซ่ึงนับเป็นข้อเสนอความช่วยเหลือแก่ยูเครนครั้งแรกของเวียดนาม 
• ยูเครนร้องขอให้จีนเป็นหนึ่งในผู้ค้ำประกันความม่ันคงของยูเครน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครน

กล่าวว่า ยูเครนกำลังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และขอความคุ้มครองจากชาติสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แแห่งสหประชาชาติ (UNHC) ซึ่งรวมถึงจีนด้วย โดยยูเครนต้องการให้จีนเป็นหนึ่งในผู้ค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครน 
หลังทางที่จีนเคยตกลงไว้ตั ้งแต่ปี 2556 ว่าจะให้ความคุ้มครองยูเครนหากถูกรุกรานหรือเผชิญภัยคุกคามจากอาวุธ
นิวเคลียร์ 

2 พฤษภาคม 2565 

• รัสเซียไม่มีแผนยุติการสู้รบในวันฉลองชัยชนะ (Victory Day) นายเซอร์เกลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย 
ระบุว่า วัน Victory Day ปีที่ 77 ตรงกับวันที่ 9 พ.ค. 65 ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่ 2 
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน และรัสเซียไม่เร่งรีบที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนใน
วันดังกล่าวตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์  
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• รัสเซียประกาศถอนตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เตรียมสร้างสถานีอวกาศของตัวเอง ผู้อำนวยการ
องค์การอวกาศรัสเซีย (Roscosmos) เปิดเผยแผนการถอนตัวออกจาก ISS โดยระบุว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
รัฐบาล และหากได้รับการอนุมัติแล้ว จะแจ้งประเทศพันธมิตรของ ISS ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยรัสเซียจะยังคง
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานีอวกาศนานาชาติไปถึงสิ้นปี 2567 เป็นอย่างน้อย และคาดว่าจะเริ่มสร้างสถานีอวกาศของรัสเซีย 
หรือ Russian Orbital Service Station (ROSS) ได้ในปี 2568 
• ฟินแลนด์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO รัฐบาลฟินแลนด์เตรียมประกาศการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO 

ในวันที่ 12 พ.ค. 65 นี้ โดยประธานาธิบดีฟินแลนด์จะประกาศความเห็นชอบเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO และจากนั้นรัฐสภา
ฟินแลนด์จะรับรองการตัดสินใจดังกล่าว 
• ฟินแลนด์ยืนยันไม่ชำระค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลและพร้อมยุติการนำเข้าก๊าซจากรัสเซีย รัฐบาลฟินแลนด์และ

บริษัทต่าง ๆ ทั่วประเทศกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสิ้นสุดการใช้ก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย หลังยืนยันว่าจะไม่ยอมชำระค่า
ก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลแก่บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดชำระในวันที่ 20 พ.ค. 65 ทั้งนี้ คาด
ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อฟินแลนด์มากนัก เพราะสัดส่วนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียคิดเป็น 5% ของการใช้พลังงาน
ทั้งหมดของประเทศเท่านั้น 
• EU เตรียมพิจารณามาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะส่งร่างแผนการ 

คว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันส่งไปยังแต่ละประเทศสมาชิก EU เพื่อพิจารณา อย่างเร็วที่สุดภายในวันที่ 4 พ.ค. 65 นี้ ขณะที่
ฮังการียังคงยืนยันไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย โดยรัฐบาลฮังการีระบุว่าจะคัดค้านทุกข้อเสนอ
ของ EU ที่เกี่ยวข้องกับการขยายมาตรการคว่ำบาตรในด้านพลังงานต่อรัสเซีย เนื่องจากอาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
ของฮังการี ซึ่งมีสัดส่วนพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซียในระดับสูง  
• ยูเครนประกาศปิดท่าเรือทะเลดำ-อาซอฟอย่างเป็นทางการ กระทรวงเกษตรของยูเครนออกแถลงการณป์ระกาศปิด

ท่าเรือ 4 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือในเมืองมารีอูปอล เมืองแบร์เดียนสก์ เมืองสกาดอฟสก์ และท่าเรือเคอร์ซอน อย่างไม่มี
กำหนด เนื่องจากไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในการให้บริการแก่เรือ ผู้โดยสาร สินค้า การขนส่ง และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

3 พฤษภาคม 2565 
• ยูเครนประกาศขึ้นบัญชีดำนายกรัฐมนตรีฮังการี โดยระบุว่านายวิคเตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีของฮังการี เป็น

ศัตรูของประเทศ เนื่องจากแสดงท่าทีเปิดเผยว่าร่วมมือกับรัสเซีย และไม่ช่วยเหลือด้านอาวุธใด ๆ แก่ยูเครน แม้แต่การ
อนุญาตให้ลำเลียงอาวุธผ่านประเทศ รวมถึงไม่สนับสนุนการคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย 
• รัสเซียควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเคอร์ซอน (Kherson) โดยเปลี่ยนการเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งถูกรัสเซียยึดครองตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรัสเซียแทนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมของยูเครน ซ่ึงระบบใหม่นี้จะทำให้การใช้บริการต้องเป็นไปตามระเบียบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
รัสเซีย รวมถึงระบบการติดตามและตรวจสอบสื่อด้วย 
• เยอรมนีจะไม่ยุติการคว่ำบาตรหากรัสเซียยังไม่ลงนามข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน นายโอลาฟ โชลฟ์ 

นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี ระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจะไม่ถูกยกเลิก จนกว่ารัฐบาลรัสเซียจะบรรลุข้อตกลง
สันติภาพกับยูเครน โดยยูเครนจะต้องเป็นคนกำหนดเงื่อนไขด้านสันติภาพ และระบุว่าเยอรมนีไม่ยอมรับการผนวกดินแดน
ไครเมียเข้ากับรัสเซีย  
• UK มอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม โดยความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่วงเงิน 300 ล้านปอนด์ 

ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือด้านการต่อสู้ อาทิ อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเรดาร์ตรวจจับขีปนาวุธ อุปกรณ์
ตัดสัญญาณ GPS จำนวนกว่าหลายพันชุด และรถกระบะที่ใช้เฉพาะทางในการบุกอีกกว่า 10 คัน เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ใน
ยูเครนตะวันออกและอพยพพลเรือนออกจากพ้ืนที่ตามคำร้องขอจากรัฐบาลยูเครน 

4 พฤษภาคม 2565 
• รัสเซียขอให้ชาติตะวันตกหยุดให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของ

รัสเซีย กล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสว่า ความช่วยเหลือทางทหารที่
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ประเทศต่าง ๆ ส่งมอบให้ยูเครนนั้น ทำให้สงครามยืดเยื้อยาวนานยิ่งขึ้น ดังนั้น ชาติตะวันตกสามารถจะช่วยยุติสงคราม ด้วย
การหยุดส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครน พร้อมทั้งระบุว่า รัสเซียยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาสันติภาพกับยูเครน
อยู่เสมอ 
• รัสเซียประกาศห้ามนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าประเทศ กระทรวงต่างประเทศรัสเซีย ออกแถลงการณ์ ประกาศห้าม

บุคคลชาวญี่ปุ่นจำนวน 63 ราย เดินทางเข้ารัสเซียอย่างไม่มีกำหนด โดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้
ร้ายและคุกคามรัสเซีย ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่างประเทศ 
รัฐมนตรีกลาโหม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงผู้สื่อข่าวและนักวิชาการ 
• รัสเซียประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจประเทศไม่เป็นมิตร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้ลงนามในพระราช

กฤษฎีกาเพื่อคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย โดยจะห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบใหก้ับ
บุคคลและองค์กรของประเทศที่ไม่เป็นมิตรที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร และห้ามผู้ที่อยู่ในรายชื่อเหล่านี้ทำธุรกรรมใด ๆ  
กับรัสเซีย ขณะที่ฝ่ายรัสเซียมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ  ซึ่งรวมถึงสัญญาทางการค้าที่มีต่อประเทศที่ไม่เปน็มิตร 
ทั้งนี้ รัฐสภารัสเซียกำลังพิจารณาอนุมัติรายชื่อประเทศ องค์กร บริษัท และบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่จะถูกคว่ำบาตร  
• ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 6 ต่อรัสเซีย ประกอบด้วย (1) เพิ่มรายชื่อ

นายทหารระดับสูงเป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร (2) ตัดธนาคาร Sberbank ธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และธนาคารใหญ่อีก  
2 แห่งออกจากระบบ SWIFT (3) ระงับการเผยแพร่สื่อของสถานีโทรทัศน์ใหญ่ 3 แห่งของรัฐบาลรัสเซียจากทุกช่องทาง
ภายใน EU (4) ทยอยยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย ทั้งหมดภายใน 6 เดือน และผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมภายในสิ้นปี 
2565 ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดจะมีผลต่อเมื่อสมาชิก EU ทั้ง 27 ประเทศลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ 

5 พฤษภาคม 2565 
• สหรัฐฯ รับรองความม่ันคงแกส่วีเดนในระหว่างกระบวนการเป็นสมาชิก NATO โดยสหรัฐฯ จะให้การรับรองความ

มั่นคงในช่วงเวลาที่สวีเดนสมัครเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของกลุ่ม NATO เนื่องจากรัฐบาลสวีเดนมีความกังวลว่าประเทศอาจ
เผชิญความเสี่ยงจากการตอบโต้ของรัสเซียในระหว่างกระบวนการยื่นใบสมัคร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี เพราะต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากรัฐสมาชิกทั้งหมด 30 ประเทศ 
• 4 ประเทศสมาชิก EU ไม่พร้อมคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย หลังจากที่ EU ได้จัดทำร่างข้อเสนอเกี่ยวกับการคว่ำบาตร

น้ำมันจากรัสเซียขึ้นมาหารือกับตัวแทนประเทศสมาชิก ที่ระบุว่าจะลดการนำเข้าน้ำมันดิบภายใน 6 เดือน และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมภายในสิ้นปี 2565 พบว่า ฮังการี ไมส่นับสนุนการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย ขณะที่ สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก 
และบัลแกเรีย ระบุว่าการให้เวลาในการปรับตัวกับการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียนั้นไม่เพียงพอ โดยควรยืดระยะเวลาออกไป
มากกว่า 2-3 ป ี
• ญี่ปุ่นยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ

อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ระบุว่า ญี่ปุ่นจะประสบปัญหายากลำบากหากประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ดังเช่นประเทศ
อื่น ๆ ในกลุ่ม G7 เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร แต่ยังคงยืนยันว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องการที่จะร่วมดำเนินการคว่ำบาตร
รัสเซียไปในทิศทางเดียวกันกับชาติตะวันตก 
• สหรัฐฯ เตรียมหารือกับกลุ่ม G7 เพื่อคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ระบุว่าจะมี

การหารือกับผู้นำของประเทศกลุ่ม G7 ในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น เพ่ือกดดันให้รัสเซียยุติการสู้รบกับยูเครนโดยเร็ว 
• ฝรั่งเศส-อินเดีย เรียกร้องยุติการสู้รบในยูเครนและประกาศร่วมมือแก้วิกฤตอาหารโลก นายกรัฐมนตรีนเรนทรา 

โมดี ของอินเดีย และประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ระบุในแถลงการณ์ร่วมกันหลังพบปะหารือในกรุงปารีส 
เมื่อ 5 พ.ค. 65 ว่า ฝรั่งเศสกับอินเดียรู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยูเครน และเรียกร้องให้
ยุติการสู้รบเพื่อเดินหน้าใช้การเจรจาและวิถีการทูต นอกจากนี้ ฝรั่งเศสกับอินเดียจะทำงานร่วมกันในระดับพหุภาคี  
เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงด้านวิกฤตอาหารโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งในยูเครน 
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• ประธานคณะมนตรียุโรป เสนอให้มีการนำทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดใน EU ตามมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
ไปจัดสรรสำหรับฟื้นฟูยูเครน โดยหน่วยงานทางกฎหมายของคณะมนตรียุโรปกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ขัดกับระบบกฎหมายของประเทศสมาชิก EU  
• ยูเครนได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการจัดงานระดมทุน งานระดมทุนระหว่างประเทศเพ่ือยูเครน ณ กรุงวอซอว์ 

โปแลนด์ เมื่อ 5 พ.ค. 65 โดยมีตัวแทนจากประเทศผู้บริจาค อาทิ โปแลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก 
โครเอเชีย ร่วมด้วยตัวแทนจากสหประชาชาติ รวมถึงภาคธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมสามารถรวบรวมเงินช่วยเหลือ ทั้งทางด้าน
มนุษยธรรมและทางการทหารแก่ยูเครนได้จำนวน 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ยอดรวมความช่วยเหลือที่ยูเครนได้รับ
นับตั้งแต่เกิดการสู้รบรวมมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
• โปแลนด์ประกาศคว่ำบาตรบริษัทพลังงานของรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม โดยประกาศระงับธุรกรรมทางการเงิน 

และกิจกรรมทางการค้ากับบริษัทพลังงานของรัสเซียและ เบลารุสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียเพิ่มอีกกว่า 50 ราย  
ซึ่งในรายชื่อดังกล่าวรวมถึงบริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ของรัสเซียที่ประกาศระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้โปแลนด์เมื่อ
เดือน เม.ย. 65  
• เยอรมนีจัดส่งอาวุธเพิ่มเติมแก่ยูเครน กระทรวงกลาโหมเยอรมนีเปิดเผยว่า จะจัดส่งปืนใหญ่แพนเซอร์ฮาวอิตเซอ 

2000 (PzH 2000) แบบหุ้มเกราะจำนวน 7 กระบอกให้แก่ยูเครน เพื่อป้องกันประเทศจากกองกำลังรัสเซีย รวมถึงจัดให้มี
การฝึกทหารยูเครนในการใช้ปืนใหญ่ดังกล่าวด้วย 
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• คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (UNSC) แสดงความกังวลอย่างยิ่งในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงของ
ยูเครน พร้อมเตือนประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศ ให้ยึดมั่นในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศดว้ย
สันติวิธี ทั้งนี้ แถลงการณ์นี้ได้รับการเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จากทั้ง 15 ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ซึ่ง
รวมถึงรัสเซียด้วย 
• สหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือด้านอาวุธเพิ่มเติมแก่ยูเครน โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศความช่วยเหลือด้าน

ความมั่นคงแก่ยูเครนมูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยกระสุนปืนใหญ่ เรดาร์ปืนใหญ่ อุปกรณ์ตัดสัญญาณ อุปกรณ์
สนาม และอะไหล่ต่าง ๆ ทั้งนี้ การจัดส่งอาวุธครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย Presidential Drawdown Authority  
ซึ่งอนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถสั่งเคลื่อนย้ายอาวุธส่วนเกินในคลังแสงของสหรัฐฯ ได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่
จำเป็นต้องขอการอนุมัติจากสภาคองเกรส 
• เบลารุสจะไม่เข้าร่วมกับรัสเซียในการบุกโจมตียูเครน ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ผู้นำเบลารุส ยืนยัน

ว่า เบลารุสจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับรัสเซียในการบุกยูเครน พร้อมเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งทาง
การทหาร และส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซีย 
• รัสเซียยืนยันไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครน กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า รัสเซียจะไม่ใช้อาวุธ

นิวเคลียร์ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยย้ำว่ารัสเซียได้ปฏิเสธข่าวลือนี้มาก่อนหน้านี้หลายครั้ง ส่วนการเจรจา
สันติภาพระหว่างรัสเซีย กับยูเครนยังคงไม่มีความคืบหน้า 
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• ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ร่วมประชุมหารือกับประธานาธิบดียูเครน โดยการประชุมเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 65 กลุ่ม G7 ได้ให้
คำมั่นที่จะแบ่งแยกรัสเซียออกจากเศรษฐกิจโลก ด้วยการยกระดับคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการต่อต้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับประธานาธิบดีปูติน ตัดบริการสำคัญที่รัสเซียพ่ึงพา รวมถึงการห้ามนำเข้าพลังงานและน้ำมันของรัสเซีย 
• สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม ประกอบด้วย (1) คว่ำบาตรสถานีโทรทัศน์ใหญ่  

3 แห่งของรัฐบาลรัสเซีย (2) ห้ามชาวอเมริกันให้บริการด้านบัญชแีละให้คำปรกึษาแก่ชาวรัสเซีย ที่เป็นการช่วยหลบเลี่ยงการ
คว่ำบาตร (3) ยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียและลดการพึ่งพาพลังงานของรัสเซีย โดยสหรัฐฯ ได้ห้ามการนำเข้าน้ำมัน ก๊าซ 
และถ่านหินของรัสเซียแล้ว (4) ควบคุมการส่งออกสินค้าเพ่ิมเติม อาทิ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องยนต์อุตสาหกรรม บอยเลอร์ 
มอเตอร์ พัดลม และอุปกรณ์ระบายอากาศ และคว่ำบาตรบริษัทผลิตอาวุธ และ (5) คว่ำบาตรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
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สนับสนุนรัสเซีย โดยได้จำกัดวีซ่าของชาวรัสเซียและเบลารุสกว่า 2,600 ราย ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร Sberbank และ Gazprombank 
ของรัสเซีย 
• ยูเครนพร้อมเจรจาสันติภาพอีกครั้ง หากรัสเซียถอนกำลังทหาร ประธานาธิบดีวโลดีเมียร์ เซเลนสกีระบุว่า ยูเครน

พร้อมที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง หากรัสเซียถอนกองกำลังทหารออกจาก
ยูเครน 
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• นายกรัฐมนตรีแคนาดาเดินทางเยือนยูเครนพร้อมประกาศความช่วยเหลือเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด
ของแคนดา เดินทางเยือนยูเครน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 65 โดยได้เข้าพบประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี และประกาศจะส่ง
ความช่วยเหลือทางการทหารรอบใหม่แกยู่เครน อาทิ กล้องโดรน ภาพถ่ายดาวเทียม อาวุธเล็ก และกระสุน มูลค่ากว่า 38 ล้าน
เหรียญสหรัฐ รวมทั้งบริจาคช่วยเหลือผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาตจิำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแผนจะ
ยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากยูเครนทั้งหมดในปี2566 ขณะเดียวกันแคนาดาจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่คว่ำ
บาตรชาวรัสเซีย 40 ราย และอีก 5 องค์กร ตลอดจนคนใกล้ชิดรัฐบาลและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน  

• ญี่ปุ ่นเห็นพ้องในหลักการยกเลิกนำเข้าน้ำมันตามมาตรการของกลุ ่มประเทศ G7 แต่จำเป็นต้องใช้เวลา
ดำเนินการ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่า ญี่ปุ่นจะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียโดยหลักการ เพ่ือแสดงความเป็นเอกภาพ
กับประเทศสมาชิก G7 แต่ญี่ปุ่นจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อลดหรือยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียไปพร้อม ๆ กับการประเมิน
สถานการณ์จริงจนกว่าจะยุติการนำเข้าน้ำมันได้ถาวร โดยญี่ปุ่นจะทยอยลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ในขณะเดียวกันก็จะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศในโครงการหุ้นส่วนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในรัสเซีย 
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• ฝรั่งเศสเสนอตั้งองค์กรคู่ขนาน รองรับยูเครนก่อนเป็นสมาชิก EU ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส 
ระบุว่า ยูเครนอาจต้องใช้เวลาหลายปี สำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU เนื่องจากมาตรฐานและบรรทัดฐานของ EU  
มีขั ้นตอนมากและมีความซับซ้อน โดยได้เสนอแนวคิดในการจัดตั ้งประชาคมยุโรปคู ่ขนาน (parallel European 
community) ซึ่งจะเป็นองค์กรใหม่ที่ทำให้ชาติยุโรป ทั้งในและนอก EU สามารถใช้เป็นพื้นที่กระชับความสัมพันธ์ในความ
ร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ 
• สหรัฐฯ ประกาศใช้กฎหมายให้ยืม-เช่าอาวุธ ทำให้สามารถส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนได้รวดเร็วขึ้น ประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ลงนามอนุมัติกฎหมายให้ยืม-ให้เช่าอาวุธปี 2022 (Lend-Lease Act of 2022) ซึ่งเป็นกฎหมายที่เคยใช้ในสมัย
สงครามโลกครั้งที ่2 โดยกฎหมายดังกล่าวจะทำให้สหรัฐฯ จัดส่งอาวุธแกยู่เครน รวมถึงประเทศในยุโรปได้อย่างรวดเร็วมาก
ขึ้น โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ระบุว่า สหรัฐฯ สามารถจัดส่งอาวุธให้แก่ประเทศที่ยืมหรือเช่าอาวุธของสหรัฐฯ  
ได้ทันที โดยประเทศที่ยืมสามารถชดใช้หรือชำระเงินคืนได้ในภายหลัง  
• ญี่ปุ่นประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรของรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศคว่ำบาตร

บุคคลสัญชาติรัสเซีย โดยอายัดทรัพย์สินบุคคลมากกว่า 130 ราย ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชุสติน และนายราชิด 
นูร์กาลิเยฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซีย และกำหนดมาตรการห้ามส่งออกไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของรัสเซียเพ่ิมอีก 70 แห่ง 

11 พฤษภาคม 2565 
• ยูเครนประกาศปิดจุดเชื่อมรับก๊าซรัสเซียไปยุโรป บริษัทบริหารจัดการระบบการส่งก๊าซของยูเครน หรือ GTSOU 

ประกาศว่าจะยุติการจ่ายก๊าซผ่านจุดรับก๊าซ Sokhranivka ซึ่งเป็นหนึ่งในสองจุดหลักของท่อส่งก๊าซทีม่าจากบริษัทก๊าซพรอม 
(Gazprom) ของรัสเซียที่จะส่งต่อไปยังยุโรป ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 65 โดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุสุดวิสัยในการดำเนินการ 
เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ที่กองทัพรัสเซียยึดครองอยู่ในขณะนี้ โดยเสนอให้เปลี่ยนไปใช้จุดเชื่อมต่อโครงข่าย Sudzha 
ที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนแทนเพ่ือเลี่ยงภาวะชะงักงัน 
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• ยูเครนยึดทรัพย์ธุรกิจรัสเซียเพื่อใช้เป็นทุนฟื้นประเทศจากสงคราม รัฐบาลยูเครนได้อนุมัติการถ่ายโอนทรัพย์สินของ
ธุรกิจรัสเซียที่ลงทุนในยูเครนให้เป็นกรรมสิทธิ์ภายใต้การจัดการของกองทุนรวมการลงทุนแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ
ยูเครน เพื่อนำทรัพย์สินที่ยึดมาจากธุรกิจหรือบุคคลของรัสเซียมาใช้เป็นทุนเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพยูเครน และเพ่ือ
ฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
• สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติม สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ อนุมัติร่างงบประมาณ

ช่วยเหลือยูเครนวงเงินประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนด้านกลาโหมให้กับยูเครน
วงเงิน 1.97 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 2) งบประมาณสนับสนุนเศรษฐกิจวงเงิน 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 3) งบประมาณ 
4.35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 4) งบประมาณ 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการแกไ้ข
วิกฤตอาหารโลก และ 5) งบประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับช่วยเหลือยูเครนรวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสงคราม 
• เยอรมนียืนยันจะช่วยสนับสนุนอาวุธให้ยูเครน แต่ไม่สามารถช่วยเรื่องสมัครเข้า EU แบบลัดขั้นตอน นางแอน

นาเลน่า แบร์บอค รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนี ได้แถลงข่าวระหว่างการเยือนยูเครนว่า รัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินงาน
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อรับรองการจัดส่งอาวุธทันสมัยที่สุดให้กับยูเครน และให้การช่วยเหลือในการฝึกทหาร
ด้วย พร้อมทั้งสนับสนุนยูเครนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน และข้อกำหนดของ EU 

12 พฤษภาคม 2565 
• UK ลงนามในข้อตกลงความมั่นคงปกป้องสวีเดน-ฟินแลนด์ นายกรัฐมนตรีของ UK เดินทางเยือนสวีเดนและ

ฟินแลนด์ เพ่ือลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคง โดยสัญญาว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองทั้งสองประเทศจากภัยคุกคาม จาก
กรณีที่ทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO พร้อมระบุว่าความช่วยเหลือด้านความมั่นคงดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียง
ในช่วงกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก NATO แต่เป็นการรับประกันความมั่นคงที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ 
• ญี่ปุ่นประกาศอายัดทรัพย์ธนาคารรายใหญข่องรัสเซีย-ห้ามลงทุนเพิ่มในรัสเซีย ได้แก ่Sberbankธนาคารรายใหญ่

ที่สุดของรัฐบาลรัสเซีย Alfa Bank ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงธนาคารอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง ได้แก่ VEB RF, 
Promsvyazbank, Bank Rossiya, VTB Bank, Sovcombank, Novicombank และ Bank Otkritie นอกจากนี้ ยังประกาศ
ห้ามมิให้บุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ของญี่ปุ่นลงทุนใหม่ในรัสเซียรวมทั้งห้ามการกู้ยืมเงินจากชาวรัสเซีย 
• รัสเซียประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทพลังงานในหลายประเทศ โดยสั่งห้ามบริษัทในรัสเซียทำธุรกิจกับบริษัท

พลังงานในหลายประเทศ อาทิ EuRoPol Gaz เครือข่ายท่อส่งก๊าซจากโปแลนด์ และ Gazprom Germania บริษัทพลังงาน
ของเยอรมนีที่ลงทุนร่วมกับ Gazprom ของรัสเซีย รวมถึงบริษัทพลังงานอีก 29 แห่งที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส บัลแกเรีย สหรัฐฯ โรมาเนีย และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ดำเนินการคว่ำบาตรรัสเซียก่อนหน้านี้ 

13 พฤษภาคม 2565 
• วุฒิสภาสหรัฐฯ คัดค้านกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือยูเครน วุฒิสมาชิกรายหนึ่งคัดค้านการลงมติเห็นชอบร่าง

กฎหมายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือยูเครน มูลค่ากว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และขอให้แก้ไขเนื้อหาร่างงบประมาณ  
โดยต้องการให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการทั่วไปเพ่ือตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้สหรัฐฯ อาจต้องระงับหรือเลื่อนการ
จัดส่งอาวุธให้กับยูเครน หากไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวได้ 
• รัสเซียเตรียมจัดประชุมสุดยอดผู้นำพันธมิตรทางการทหาร โดยรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม องค์กร

สนธิสัญญาความมั่นคงร่วม (CSTO) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการทหารระหว่างประเทศ สมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย 
อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน รัสเซีย และทาจิกิสถาน ในวันที่ 16 พ.ค. 65 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม
เพ่ือเน้นย้ำให้เห็นถึงเอกภาพของพันธมิตรทางการทหาร ในช่วงที่ NATOกำลังขยายเขตอิทธิพลเข้าใกล้พรมแดนรัสเซีย 

14 พฤษภาคม 2565 
• ตุรกีไม่สนับสนุนสวีเดนและฟินแลนด์เป็นสมาชิก NATO โดยประธานาธิบดีของตุรกีระบุว่า ฟินแลนด์และสวีเดนมี

คุณสมบัติที่ไม่เอื้อต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศยังคงให้สถานะลี้ภัยกับบุคคลที่รัฐบาลตรุกี
ถือว่ามีแนวคิดก่อการร้าย และเป็นฐานที่มั่นขององค์กรก่อการร้ายหลายกลุ่ม  
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• รัสเซียระงับการจ่ายไฟฟ้าให้ฟินแลนด์  บริษัทพลังงานไฟฟ้าจากรัสเซีย (RAO Nordic) แจ้งระงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยังฟินแลนด์ตั้งแต่ 14 พ.ค. 65 โดยอ้างถึงปัญหาด้านการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม Fingrid ผู้ดำเนินการ
โครงข่ายไฟฟ้าของฟินแลนด์ ชี ้แจงว่า กรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าในฟินแลนด์ เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้าที่นำเข้าจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ และได้
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นี้ไว้แล้ว โดยจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากสวีเดน 

15 พฤษภาคม 2565 
• ฟินแลนด์ประกาศอย่างเป็นทางการขอเข้าร่วม NATO ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ร่วมกัน

แถลงยืนยันประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลฟินแลนด์และคณะกรรมาธิการด้านนโยบายต่างประเทศของ
ฟินแลนด์ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO โดยขั้นตอนต่อไปคือการผ่านมติเห็นชอบจากรัฐสภา จากนั้น
ก็จะส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการไปยังสำนักงานใหญ่ NATO ที่กรุงบรัสเซลส์ ซ่ึงคาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า  
• รัฐบาลสวีเดนประกาศนโยบายสนับสนุนการเข้าร่วม NATO โดยนายกรัฐมนตรีของสวีเดน ประกาศจุดยืนเปลี่ยน

นโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดทางให้สวีเดนสมัครเข้าร่วม NATO โดยสวีเดนจะจัดให้มีการอภิปรายในสภาในวันที่ 16 
พ.ค. 65 ก่อนที่จะมีการประกาศเจตจำนงในการนำสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการต่อไป อย่างไรก็ตาม 
สวีเดนระบุว่าไม่สนับสนุนการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์และการใช้ดินแดนสวีเดนในการตั้งฐานทัพถาวรของ NATO 
• ประเทศสมาชิก ASEAN ยืนยันความเป็นกลาง โดยแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ ในเวทีการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 65 ระบุเกี่ยวกับประเด็นของยูเครนไว้ว่า อาเซียนเคารพในอธิปไตย 
ความเป็นอิสระทางการเมือง และบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ และไม่ได้มมีติร่วมคว่ำบาตรรัสเซียแต่อย่างใด 

16 พฤษภาคม 2565 
• NATO ม่ันใจว่าตุรกีจะไม่ขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดน เลขาธิการ NATO ระบุว่า ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจต่อความวิตกกังวลของตุรกี ที่ไม่สนับสนุนทั้ง 2 ชาติเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งคาดว่าจะหาทางแก้ไข 
ในประเด็นดังกล่าวได้ โดยไม่ทำให้กระบวนการเป็นสมาขิกของสองชาตินี้ล่าช้า ทั้งนี้ NATO จะพิจารณาสวีเดนและ
ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกแบบเร่งด่วน และคาดว่าการอนุมัติของ NATO จะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ จะเหลือเพียง
ขั้นตอนของรัฐสภาในแต่ละประเทศที่ต้องให้สัตยาบัน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเป็นปี 
• สวิตเซอร์แลนด์อาจลดสถานะความเป็นกลางทางทหาร นับตั้งแต่รัสเซียเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

สวิตเซอร์แลนด์มีท่าทีใกล้ชิดกับประเทศตะวันตกมากขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า จะร่วมซ้อมรบกับ
ประเทศสมาชิก NATO และการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน 
• EU เตรียมร่างแผนซื้อก๊าซรัสเซียโดยไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร EU กำลังดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อเสนอ

ทางออกให้บริษัทต่าง ๆ  สามารถซื้อก๊าซจากรัสเซียโดยไม่ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร โดยมีแนวทางในเบื้องต้น คือ บริษัทใน 
EU จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรผ่านธนาคาร Grazprombank ก่อนที่จะดำเนินการแลกเป็นรูเบิลตามที่
รัสเซียกำหนดมาจ่ายค่าก๊าซให้ Grazprom ต่อไป ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ EU เพราะไม่ได้ชำระ
เงินสกุลรูเบิลที่ต้นทาง 

17 พฤษภาคม 2565 

• รัสเซียระบุว่าฟินแลนด์-สวีเดนเป็นสมาชิก NATO ไม่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน 
กล่าวในการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกัน (CSTO) ณ กรุงมอสโก ว่า รัสเซียไม่มีปัญหากับ
ฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO และมองว่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย เพราะยังไม่ได้มีการตั้งฐาน
ทัพทางทหารของ NATO ในดินแดนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าว
เช่นกันว่า การที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิก NATO ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับก่อนเป็นสมาชิก 
เนื่องจากทั้งสองประเทศได้เคยเข้าซ้อมรบกับ NATO มาก่อนแล้ว 
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• Mcdonald ประกาศถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย หลังดำเนินธุรกิจมานานกว่า 32 ปี บริษัท McDonald's Corp 
เครือร้านอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์เตรียมยุติการดำเนินธุรกิจในรัสเซีย โดยมีแผนที่จะขาย
สาขาในรัสเซียที่มีอยู่ทั้งหมด 850 แห่งทั่วประเทศ และจะลบชื่อ โลโก้ แบรนด์ และเมนูของ McDonald's ออกจากร้าน
สาขาในรัสเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในรัสเซียต่อไป ทั้งนี้ McDonald's ยืนยันว่า
ในช่วงที่กำลังดำเนินการขายกิจการนั้น บริษัทจะยังคงจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานที่อยู่ในประเทศรัสเซียที่มีทั้งหมด 62,000 คน 
• EU ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก EU  

เมื่อ 16 พ.ค. 65 เกี่ยวกับมาตรการยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย ยังคงไม่ได้ข้อสรุป โดยฮังการียังคงคัดค้านมาตรการ
ดังกล่าว และเสนอว่า EU ควรให้การสนับสนุนทางการเงินด้านการลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน และจ่ายชดเชยสำหรับผลกระทบ
จากต้นทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้น 

18 พฤษภาคม 2565 

• กระบวนการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนของยูเครนและรัสเซียอยู่ในภาวะชะงักงัน เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายยูเครนและ
รัสเซียระบุตรงกันว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะผู้แทนของทั้ง 2 ประเทศถูกระงับอยู่ในขณะนี้ โดยฝ่ายรัสเซีย
ระบุว่ายูเครนเหมือนถอนตัวจากกระบวนการสันติภาพไปแล้วในทางปฏิบัติ เพราะไม่มีคำตอบใด ๆ ต่อร่างสนธิสัญญา
สันติภาพของรัสเซีย ด้านยูเครนยืนยันว่า กระบวนการเจรจาได้ระงับลง เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ 
นับตั้งแต่การเจรจาที่อีสตันบูลเมื่อ 29 มี.ค. 65 เป็นต้นมา  
• สวีเดนและฟินแลนด์ยื่นใบสมัคร เข้าเป็นสมาชิก NATO เรียบร้อยแล้ว โดยเลขาธิการ NATO ระบุว่า การสมัครเข้า

ร่วมเป็นสมาชิก NATO จะช่วยให้การคุ้มครองด้านความมั่นคงแก่ประเทศทั้งสองมากขึ้น อีกทั้งจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับแนวรบของ NATO ในแถบทะเลบอลติกด้วย ซึ่งขั้นตอนต่อไป NATO จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าครบถ้วน
ตามข้อกำหนดหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 สัปดาห์ 
• รัสเซียอาจถอนตัวจากสมาชิก WTO – WHO กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ส่งรายชื่อหน่วยงานและองค์กร

ระหว่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้รัฐสภารัสเซียพิจารณาลงมติถอดรัสเซียจากการเป็นสมาชิกองค์กรต่าง ๆ  ซึ่งมีพันธกรณี
หรือสนธิสัญญาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และทำให้รัสเซียเสียผลประโยชน์ โดยพบว่ามี องค์การอนามัยโลก (WHO) และ
องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นหนึ่งในรายชื่อองค์กรที่รัสเซียจะพิจารณาถอนตัว 
• รัสเซียประกาศขับนักการทูตฝรั ่งเศส-สเปน-อิตาลี-ฟินแลนด์พ้นประเทศ รวมกว่า 87 คน กระทรวงการ

ต่างประเทศของรัสเซีย ประกาศขับไล่นักการทูตของฝรั่งเศส 34 คน สเปน 27 คน อิตาลี 24 คน ฟินแลนด์ 2 คน ออกจาก
สถานทูตในกรุงมอสโก เพ่ือตอบโต้ที่ประเทศเหล่านี้ขับไล่นักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศในช่วงก่อนหน้านี้ 
• สหรัฐฯ เตรียมระงับการทำธุรกรรมด้านพันธบัตรของรัสเซีย สหรัฐฯ จะขัดขวางไม่ให้รัสเซียสามารถชำระหนี้

พันธบัตรรัฐบาลแก่เจ้าหนี้ในสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการเงิน ด้วยการไม่ต่ออายุข้อยกเว้นที่สำนักงานควบคุม
ทรัพย์สินต่างชาติ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อนุญาตให้ธนาคารตัวแทนของรัสเซียในต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับ
พันธบัตรได้จนถึง 25 พ.ค. 65 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียเคยกล่าวว่า รัสเซียจะไม่ประกาศผิดนัด
ชำระหนี้เพราะมีเงินที่จะชำระ และจะเลือกชำระหนี้เจ้าหนี้ต่างชาติเป็นเงินรูเบิล หากชาติตะวันตกทำให้รัสเซียไม่สามารถ
ชำระหนี้ผ่านโครงสร้างทางการเงินของตะวันตกได้ 

19 พฤษภาคม 2565 

• โครเอเชียขัดขวางฟินแลนด์-สวีเดนเข้าร่วม NATO ประธานาธิบดีโครเอเชียระบุว่า จะสั่งการให้ผู้แทนทูตถาวร
ของประเทศประจำ NATO ลงคะแนนเสียงคัดค้านการยอมรับฟินแลนด์และสวีเดน เข้าเป็นสมาชิก NATO โดยระบุว่า การ
ไม่รับรองฟินแลนด์และสวีเดนเป็นสมาชิก NATO จะช่วยดึงความสนใจของประชาคมนานาชาติมายังปัญหาความเท่าเทียม
กันในการเลือกตั้งที่ชนเชื้อสายโครเอเชียกำลังเผชิญในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  
• ฟินแลนด์คาดถูกรัสเซียตัดก๊าซสัปดาห์นี้ หลังสมัครเข้าร่วม NATO บริษัท Gasum รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการด้าน

พลังงานของฟินแลนด์คาดว่า ฟินแลนด์อาจถูกตัดก๊าซจากรัสเซียในสัปดาห์นี้ เพ่ือตอบโต้ความเคลื่อนไหวของฟินแลนด์ที่ยื่น
สมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ Gasum กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับลูกค้า
และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
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• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดทำเนียบต้อนรับผู ้นำฟินแลนด์กับสวีเดน พร้อมสนับสนุนเป็นสมาชิก NATO 
ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และนายกรัฐมนตรีสวีเดน เดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันที ่ 19 พ.ค. 65 เพื ่อหารือกับ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO รวมถึงประเด็นอื่น ๆ อาทิ การให้การสนับสนุนต่อยูเครน 
และประเด็นความมั่นคงของยุโรป โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันจะสนับสนุนฟินแลนด์และสวีเดนในกระบวนการเข้าเป็น
สมาชิก NATO และระบุว่าได้เตรียมยื่นเอกสารต่อผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ในการยอมรับสมาชิกภาพของทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือเร่ง
กระบวนการยอมรับฟินแลนด์กับสวีเดนโดยเร็วที่สุด 

20 พฤษภาคม 2565  

• กลุ่ม G7 เห็นพ้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินยูเครนเพิ่มเติม การประชุมรัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศ G7 ณ 
ประเทศเยอรมนี มีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ยูเครน จำนวน 9.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ทำให้เงินช่วยเหลือในปี 2565 ของกลุ่ม G7 มีมูลค่ารวมกว่า 18.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง
ยืนยันว่าจะคงเดินหน้าคว่ำบาตรต่อรัสเซียขั้นรุนแรงต่อไป 

21 พฤษภาคม 2565  

• รัสเซียประกาศรายชื่อบุคคลห้ามเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม กระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ระบุ
รายชื่อพลเมืองสหรัฐฯ ทั้งหมด 963 คน ห้ามเข้ารัสเซียเป็นการถาวร โดยรายชื่อดังกล่าวเป็นการปรับปรุงบัญชีบุคคลห้าม
เข้าประเทศ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล นักข่าว นักแสดง เจ้าหน้าที่กองทัพ นักธุรกิจ รวมถึงประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ถูกสั่ง
ห้ามเข้าประเทศตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. 65 ขณะเดียวกันก็สั่งห้ามชาวแคนาดาเข้าประเทศเพิ่มเติมจำนวน 26 คน รายชื่อ
ดังกล่าวรวมถึงภริยาของนายกรัฐมนตรีแคนาดา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และนักธุรกิจชาวแคนาดา ทำให้ขณะนี้มีรายชื่อ
ชาวแคนาดาที่ห้ามเข้ารัสเซียรวม 617 คน 
• รัสเซียระงับการส่งก๊าซไปยังฟินแลนด์แล้ว บริษัท Gasum รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการด้านพลังงานของฟินแลนด์

เปิดเผยว่าบริษัท Gazprom ของรัสเซียจะเริ่มตัดการส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ฟินแลนด์ตั้งแต่ 21 พ.ค. 65 เวลา 04.00 น. 
หลังฟินแลนด์ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นเงินรูเบิล โดย Gasum ยืนยันว่า การตัดก๊าซของรัสเซีย 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในฟินแลนด์ โดยจะนำเข้าก๊าซจากเอสโตเนียทดแทน 
• กลุ่มลูกค้าที่ซื้อก๊าซจากรัสเซียประมาณครึ่งหนึ่งได้เปิดบัญชีเงินสกุลรูเบิลเพื่อชำระค่าก๊าซ ตามข้อกำหนดของ

รัสเซียแล้ว รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบุว่าบริษัทที่สั่งซื้อก๊าซจากรัสเซีย 54 แห่ง ในประเทศ อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส 
ที่ทำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับ Gazprom ได้เปิดบัญชีธนาคารในสกุลเงินรูเบิล เพื่อเตรียมจ่ายค่าก๊าซให้รัสเซียแล้ว 
หลังจาก EU ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร 
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• ยูเครนเน้นย้ำจะไม่ยอมรับทางเลือกอ่ืนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่าต้องการเข้าเป็น
สมาชิก EU อย่างเต็มรูปแบบเท่านั้น หลังประธานาธิบดีฝรั่งเศส เสนอให้จัดตั้งประชาคมทางการเมืองแห่งยุโรป เป็นกลุ่ม
หรือองค์กรใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกแทนการเข้าเป็นสมาชิก EU โดยตรงของยูเครน ทั้งนี้ กรรมาธิการยุโรปจะออก
รายงานในเดือน มิ.ย. นี้ ว่าจะยอมรับคำร้องการขอเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนหรือไม่ 
• ตุรกี-ฟินแลนด์-สวีเดนหารือเกี่ยวกับความกังวลประเด็นการเข้าเป็นสมาชิก NATO ประธานาธิบดีตุรกีหารือทาง

โทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีสวีเดน และประธานาธิบดีฟินแลนด์ ระบุว่า มีความกังวลเรื่ององค์กรก่อการร้าย ซึ่งเป็นเหตุผล
หลักของตุรกีในการคัดค้านการเข้าร่วม NATO ของทั้งสองประเทศ โดยรัฐบาลตุรกีคาดหวังที่จะเห็นมาตรการจัดการกับ
องค์กรก่อการร้ายที่เป็นรูปธรรมของสวีเดนและฟินแลนด์ เพื่อตอบสนองต่อข้อวิตกของตุรกี และควรยกเลิกคำสั่งห้ามซื้อ
ขายอาวุธที่สวีเดนบังคับใช้กับตุรกีด้วย 
• ลิทัวเนียยุติการนำเข้าไฟฟ้าจากรัสเซียแล้ว บริษัท LItgrid ผู้ประกอบการด้านการจัดส่งกระแสไฟฟ้าของลทิัวเนีย 

รายงานว่า รัสเซียระงับการส่งกระแสไฟฟ้าให้กับลิทัวเนียแล้ว หลังกระทรวงพลังงานของลิทัวเนียประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ค.
65 ว่าจะยุติการซื้อกระแสไฟฟ้าจากรัสเซีย ทั้งนี้ ก่อนยุติการนำเข้าไฟฟ้าดังกล่าวลิทัวเนียนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากรัสเซีย
ประมาณ 16% โดยหลังจากนี้จะหันไปหาซื้อกระแสไฟฟ้าจากสวีเดน โปแลนด์ และลัตเวียแทน 
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• ฝรั่งเศสระบุว่าการสมัครเข้า EU ของยูเครนอาจต้องใช้เวลา 15-20 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปของ
ฝรั่งเศสกล่าวว่า กระบวนการพิจารณารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก EU ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาเพียง 6 เดือน – 2 ปี 
โดยอาจใช้เวลานานถึง 15 – 20 ปี พร้อมกล่าวถึงข้อเสนอของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการตั้งประชาคมการเมืองขึ้นมา
เพื่อให้สามารถรวมยูเครนเข้าร่วมกลุ่มได้เร็วกว่านั้น ไม่ใช่เป็นทางเลือกแต่ยูเครนยังสามารถยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU 
ภายหลังได้อีก 
• ฮังการีคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียของ EU นายกรัฐมนตรีฮังการีแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วย

กับ EU ที่ออกมาตรการคว่ำบาตรต่าง ๆ เพ่ือต่อต้านรัสเซีย เพราะอาจส่งผลย้อนกลับต่อเศรษฐกิจยุโรปเอง โดยจะก่อให้เกิด
ความยากจน วิกฤตอาหาร และการอพยพครั้งใหญ่ และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นการห้ามนำเข้าน้ำมันและก๊าซของ EU 
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจฮังการีที่ต้องพึ่งพารัสเซียเป็นอย่างมาก โดยฮังการีได้ใช้สิทธิ์
คัดค้านมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 6 ของ EU ซึ่งมีเป้าหมายคว่ำบาตรภาคพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 
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• ยูเครนออกกฎหมายยึดทรัพย์พลเมืองท่ีสนับสนุนรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครนลงนามบังคับใช้กฎหมายที่จะ
อนุญาตให้มีการยึดทรัพย์พลเมืองชาวยูเครนที่มีพฤติกรรมสนับสนุนรัสเซีย โดยกฎหมายดังกล่าวระบุว่า การยึดทรัพย์ถือ
เป็นมาตรการพิเศษที่กระทำได้เฉพาะในช่วงที่รัฐประกาศใช้กฎอัยการศึกและมีคำสั่งศาลรองรับ ทั้งนี้ ยูเครนได้ประกาศกฎ
อัยการศึกตั้งแต่ 24 ก.พ. 65 และปัจจุบันขยายการบังคับใช้กฎอัยการศึกไปจนถึงวันที่ 23 ส.ค. 65 
• 4 ประเทศในยุโรป เรียกร้องให้ใช้ทรัพย์สินรัสเซียฟื้นฟูยูเครน ลิทัวเนีย สโลวาเกีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย เตรียม

ยื่นจดหมายร่วมกันต่อรัฐมนตรีคลังของ EU เรียกร้องให้มีการนำทรัพย์สินของรัสเซียที่ EU ระงับไว้ มาใช้เป็นทุนในการฟ้ืนฟู
ประเทศยูเครน พร้อมทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก EU เริ่มเตรียมการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซีย 
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• EU คาดว่าจะไม่สามารถนำมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเข้าสู ่ที ่ประชุมสุดยอดปลายเดือนนี้ ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ยอมรับว่า สมาชิก EU ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจาก
รัสเซีย จึงยังไม่เหมาะสมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม EC ในการประชุมสุดยอดในวันที่ 30-31 พ.ค. 65 โดยสมาชิก EU บางประเทศ
ไม่มีพรมแดนติดกับทะเล ทำให้ต้องมีการลงทุนในการสร้างท่อส่งน้ำมันเพ่ิม ขณะที่บางประเทศต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของโรง
กลั่น และพลังงานหมุนเวียน 
• บัลแกเรียขอหารือ EU อาจยอมชำระค่าก๊าซรัสเซียเป็นรูเบิล รัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยว่า บัลแกเรียมีแผนหารือกับ

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ในเรื่องการชำระค่าก๊าซรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิล เพ่ือที่จะกลับมานำเข้าก๊าซจากรัสเซียได้อีกครั้ง 
หลังจากเคยปฏิเสธการปฏบิัติตามกลไกการชำระเงินของรัสเซีย จนทำให้ถูกตัดก๊าซจากรัสเซียในช่วงปลายเดือน เม.ย. 65 ที่
ผ่านมา ขณะที่หลายประเทศใน EU อาทิ เยอรมนีและอิตาลี ยินยอมเปิดบัญชีรูเบิลเพื่อชำระค่าก๊าซแก่รัสเซียได้ โดยที่ EU 
ระบุว่าไม่เป็นการละเมิดการคว่ำบาตร 
• สหรัฐฯ สั่งห้ามรัสเซียชำระหนี้พันธบัตรผ่านธนาคารของสหรัฐฯ โดยจะออกคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐบาลรัสเซียชำระหนี้

ให้กับผู้ถือพันธบัตรผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่ 25 พ.ค. 65 เป็นต้นไป ส่งผลให้รัสเซียมีความเสี่ยงที่จะ
ผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่ากว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 23 มิ.ย. 
และ 24 มิ.ย. 65 
• รัสเซียเสนอให้สหรัฐฯ – EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร โดยพร้อมเปิดน่านน้ำให้ยูเครนส่งออกอาหาร เพื่อแก้

วิกฤตอาหารโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย ระบุว่า รัสเซียพร้อมที่จะเปิดน่านน้ำในทะเลดำสำหรับ
เรือบรรทุกอาหารให้เดินทางออกจากประเทศยูเครน และสามารถขนส่งอาหารไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤต
อาหารโลก โดยสหรัฐฯ และ EU ต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยเช่นกัน 
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• ฮังการีประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือวิกฤตในยูเครนที่ส่งผลต่อประเทศ ฮังการีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดย
มีผลตั้งแต่ 24 พ.ค. 65 อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครน เพื่อให้รัฐบาลสามารถออกมาตรการรับมือกับ
สถานการณ์วิกฤต ทั้งในด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
• สวีเดน-ฟินแลนด์ ส่งคณะผู้แทนไปยังตุรกี เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลตุรกี เกี่ยวกับการคลี่คลาย

ความเห็นต่างในการเข้าเป็นสมาชิก NATO โดยตุรกรีะบุว่า จะไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วม NATO ของสวีเดนและฟินแลนด์ 
หากไม่มีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขข้อกังวลของรัฐบาลตุรกี ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของสวีเดน แถลงยืนยันว่า 
สวีเดนไม่ได้สนับสนุนเงินทุนหรืออาวุธ ให้แก่องค์กรก่อการร้าย ตามที่ตุรกีกล่าวอ้าง และใช้เป็นเหตุผลในการคัดค้านการเขา้
เป็นสมาชิก NATO 
• รัสเซียเพิ ่มความสะดวกในการขอสัญชาติแก่ชาวยูเครนที ่อยู่ในเขตภายใต้การยึดครองของรัสเซีย โดย

ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาอนุมัติให้มีการผ่อนคลายกฎข้อบังคับในการยื่นขอเป็นพลเมืองชาวรัสเซีย ให้แก่
ประชาชนในภูมิภาคเคอร์ซอนและภูมิภาคซาโปริชเชีย ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของทหารรัสเซียในขณะนี้ ซึ ่งจะทำให้
กระบวนการขอหนังสือเดินทางรัสเซียและการขอพิจารณารับสัญชาติรัสเซียสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาเพียง  
3 เดือนในการอนุมัติ 
• ยูเครนระงับการออกฟรีวีซ่าให้แก่ชาวรัสเซีย โดยประธานาธิบดียูเครนได้มีคำสั่งให้ยกเลิกระบบการเข้า

ประเทศยูเครนโดยไม่ต้องขอวีซ่าแก่ชาวรัสเซีย โดยให้เหตุผลถึงการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณชายแดน 
ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของพลเมืองรัสเซีย และเป็นการตอบโต้รัสเซียด้วย 
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• รัสเซียชี ้ว่าการถอนตัวของธุรกิจต่างชาติออกจากรัสเซียจะเป็นโอกาสให้ธุรกิจในประเทศเติบโต 
ประธานาธิบดีปูติน กล่าวถึงกรณีที่บริษัทต่างชาติบางส่วนถอนตัวออกจากรัสเซีย ว่าจะ เป็นประโยชน์กับรัสเซีย 
เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจในประเทศเข้ามาเติบโตแทนที่ และยังกล่าวด้วยว่า ความพยายามของชาติตะวันตกที่
จะโดดเดี่ยวรัสเซียจะไม่สำเร็จ เพราะรัสเซียยังคงมีหนทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสินค้าต่าง ๆ ได้ ขณะที่
ประเทศพัฒนาแล้วกำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และวิกฤตขาดแคลนอาหาร อีกท้ังเวลานี้ศูนย์กลาง
อำนาจเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปสู่เอเชียแล้ว 
• วิกฤติยูเครนส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินในยุโรปและเพิ ่มความเสี ่ยงผิดชำระหนี้ในบางประเทศ 

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่าเสถียรภาพทางการเงินในยุโรปย่ำแย่ลง เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย
และยูเครนส่งผลกระทบต่อทุกด้านของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานที่ยังคงเพิ่มสูงและผันผวน ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อตลาดตราสารอนุพันธ์ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทท่ีไม่ใช่สถาบันการเงินในยุโรปยังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น เนื่องด้วยแรง
กดดันจากราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง 
• รัสเซียประกาศขับนักการทูตโครเอเชียออกนอกประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ประกาศให้

เจ้าหน้าที่สถานทูตโครเอเชียในกรุงมอสโกจำนวน 5 คนออกจากรัสเซีย เพ่ือตอบโต้ทีโ่ครเอเชียขับเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซีย 
24 คนออกนอกประเทศเมื่อเดือน เม.ย. 65 

28 พฤษภาคม 2565 

• รัสเซียอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงินระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังรัสเซียกำลัง
หารือถึงความเป็นไปได้ในการใช้เงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซี เนื่องจากระบบการเงินดั้งเดิมของรัสเซียมีความสามารถ
ที่จำกัดหลังถูกคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตก แม้ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางรัสเซียจะเสนอให้มีการระงับการใช้สกุลเงินคริป
โทและห้ามการทำเหมืองคริปโทในรัสเซียเพราะเกรงว่าจะกระทบเสถียรภาพทางการเงิน 
• NATO ระบุ สวีเดน-ฟินแลนด์อาจไม่ได้เข้าร่วม NATO หากไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของตุรกี เลขาธิการ NATO 

กล่าวว่า ฟินแลนด์และสวีเดนอาจยังไม่ไดร้ับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสุดยอดของกลุ่มที่
จะมีข้ึนในวันที่ 28-30 มิ.ย. 65 เนื่องจากจุดยืนของตุรกีท่ีเตรียมคัดค้านอย่างหนัก ในประเด็นการสนับสนุนองค์กรก่อการ
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ร้าย ซึ่งเรื่องนี้ สวีเดนและฟินแลนด์ ต้องมีการอภิปราย แก้ไขข้อกังวลและข้อเรียกร้องของตุรกี ให้ทันก่อนการประชุม
ดังกล่าว จึงจะได้สถานะเป็นประเทศผู้สมัคร 
• กลุ่ม G7 อาจเลิกคว่ำบาตรนักธุรกิจรัสเซีย หากพวกเขาให้การสนับสนุนทางการเงินกับยูเครน โดยแคนาดา  

ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม G7 ได้มีการเสนอแนวทางช่วยเหลือยูเครน ด้วยการให้ยุติการคว่ำบาตรนักธุรกิจที่มีความต้องการ
ที่จะให้การสนับสนุนการฟ้ืนฟูยูเครน ซึ่งทาง EU แสดงความเห็นด้วยที่จะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ เนื่องจากแนวคิดที่จะริบ
ทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งของชาวรัสเซียมาช่วยเหลือยูเครนเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะขัดกับกฎหมายของหลายประเทศใน EU 

29 พฤษภาคม 2565  

• การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีรัสเซีย ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีเยอรมนี 
เกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและความม่ันคงทางอาหาร เมื่อ 28 พ.ค.65 มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

- ร ัสเซ ียพร ้อมช ่วยหาทางเล ือกสำหร ับการส ่งออกธ ัญพืช  รวมถึงหาร ือแนวทางความเป็นไปได้  
ที่จะให้ยูเครนกลับมาส่งธัญพืชออกจากท่าเรือในทะเลดำได้อีกครั้ง และรัสเซียจะเพ่ิมการส่งออกปุ๋ยและสินค้าทางการ
เกษตรเพื่อช่วยลดความตึงเครียดในตลาดอาหารโลก ภายใต้เงื่อนไขที่ชาติตะวันตกจะต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
รัสเซีย 

- ผู ้นำฝรั ่งเศสและเยอรมนีได้เร ียกร้องให้ประธานาธิบดีปูติน เปิดการเจรจาโดยตรงและจริงจังกับ
ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน ซึ่งประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะกลับมาเริ่มการเจรจาอีกครั้ง  
แต่ไม่ได้ยืนยันความเป็นไปได้ในการเจรจาระหว่างผู้นำโดยตรง 

- ประธานาธิบดีรัสเซียเรียกร้องให้ชาติตะวันตกยุติการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครน เนื่องจากทำให้
สถานการณ์การสู้รบในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น และระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่ออุปทาน
อาหารโลกให้หยุดชะงักมากยิ่งขึ้น 

30 พฤษภาคม 2565  

• EU ยังคงเดินหน้าหารือเพื่อบรรลุข้อตกลงในการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย กลุ่มประเทศสมาชิก EU อยู่ระหว่าง
การหารือเพื่อผลักดันให้บรรลุข้อตกลงเรื่องการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียให้สำเร็จภายในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 65 โดยอาจมีการกำหนดข้อผ่อนผันชั่วคราวสำหรับน้ำมันดิบที่ถูกส่งมาจากรัสเซียทางท่อส่ง
น้ำมัน และบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเฉพาะน้ำมันรัสเซียที่นำเข้าโดยเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งจะทำให้ประเทศ
สมาชิก EU ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เช่น ฮังการี สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก ยังคงได้รับน้ำมันรัสเซียผ่านทางท่อส่งต่อไป
จนกว่าจะมีทางเลือกอ่ืน 
• รัสเซียจะชำระหนี้พันธบัตรของต่างประเทศด้วยกลไกการชำระเงินสกุลรูเบิลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร 

โดยผู้ถือพันธบัตรของรัสเซียในสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการรับการชำระหนี้จากรัสเซียจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงิน
ต่างประเทศคู่กับบัญชีเงินฝากสกุลเงินรูเบิลกับสถาบันการเงินของรัสเซีย โดยรัสเซียชำระเป็นสกุลเงินรูเบิลแล้วแปลงเป็น
สกุลเงินต่างประเทศแทนผู้ถือพันธบัตร ซึ่งจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านศูนย์รับฝากเงินแห่งชาติของรัสเซีย (NSD) แทนสถาบัน
การเงินของรัสเซียทีถู่กคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก 
• รัสเซียประกาศจ่ายค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสกุลเงินรูเบิลแก่ประเทศที่ไม่เป็นมิตร ประธานาธิบดี

ปูตินลงนามในพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้ประเทศรัสเซียจ่ายค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสกุลเงินรูเบิลแก่ 
ผู้ถือลิขสิทธิ์จากประเทศที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซีย โดยเงินค่าลิขสิทธิ์จะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารรัสเซีย และ
ไม่สามารถถอนออกได้ แต่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในรัสเซียเท่านั้น เช่น ชำระภาษีค่าธุรกิจในรัสเซีย ทั้งนี้ 
กฎหมายดังกล่าวยกเว้นให้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในกลุ่มยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ การเกษตร ฮาร์ดแวร์อุตสาหกรรม และ
โทรคมนาคมที่สำคัญ ในสกุลเงินอ่ืนได้ 
• เซอร์เบียบรรลุข้อตกลงซื้อก๊าซจากรัสเซีย 3 ปี สวนทางกระแสคว่ำบาตรรัสเซียจากชาติยุโรป โดยเซอร์เบียได้

บรรลุข้อตกลงซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 3 ปี หลังสัญญาซื้อขายก๊าซระยะเวลา 10 ปี ของเซอร์เบีย
กับบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พ.ค. 65 ทั้งนี้ เซอร์เบียกำลังอยู่ในกระบวนการเจรจาและปฏิบัติ
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ตามข้อกำหนดเพ่ือเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ EU แต่ในขณะเดียวกันเซอร์เบียก็มีความสัมพันธ์ทีด่ีขึ้นกับรัสเซีย ซึ่งจุดยืน
และการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้เซอร์เบียได้รับแรงกดดันจากประเทศในยุโรป และอาจส่งผลต่อเข้าเป็นสมาชิก EU 

31 พฤษภาคม 2565  

• EU มีมติเห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรรอบที ่6 ต่อรัสเซีย การประชุมสุดยอดผู้นำ EU เมื่อ 30 พ.ค. 65 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการของมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 6 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ (1) ระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียบางส่วน (สัดส่วน  
2 ใน 3 ของน้ำมันที่นำเข้าจากรัสเซียทั้งหมด) ซึ่งเป็นการระงับการนำเข้าน้ำมันที่ส่งเข้าสู่ EU ผ่านทางทะเลเท่านั้น โดย
ยกเว้นการนำเข้าน้ำมันผ่านท่อทางบกให้กับฮังการี สาธารณรัฐเชก และสโลวาเกีย ทั้งนี้ เยอรมนีและโปแลนด์จะยุติการ
นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดภายในสิ้นปี 2565 (2) การตัดธนาคาร Sberbank ธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจาก
ระบบ SWIFT (3) ระงับการดำเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียจำนวน 3 แห่ง และ (4) คว่ำบาตร
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามในยูเครนเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ผู้นำ EU ยังมมีติมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน  
9 พันล้านยูโรให้แก่ยูเครน เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูประเทศ 
• ตุรกีเสนอจัดเวทีเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน-UN ขณะที่รัสเซียพร้อมช่วยคลี่คลายวิกฤต

อาหาร ประธานาธิบดีตุรกีได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ 30 พ.ค. 65 เกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน 
โดยตุรกีเสนอตัวจัดเวทีการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างผู้นำรัสเซีย ยูเครน และสหประชาชาติ (UN) ที่เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี โดยตุรกีจะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเจรจารอบใหม่นี้ สำหรับประเด็นการขาดแคลน
อาหารทั่วโลก รัสเซียระบุว่าพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญพืชและสินค้าอาหารการเกษตรจากท่าเรือของ
ยูเครน โดยจะประสานงานกับตุรกีในการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าว และยืนยันว่ารัสเซียยินดีที่จะส่งออกปุ๋ยและอาหารใน
ปริมาณมาก หากการคว่ำบาตรรัสเซียถูกยกเลิก 
• สหรัฐฯ ยืนยันไม่ส่งระบบจรวดที่สามารถโจมตีไปถึงรัสเซียให้ยูเครนเพราะไม่ต้องการให้สงครามขยายขอบเขต 

ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ยืนยันว่า จะไม่ส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกล (MLRS) ให้กับยูเครนตามข้อเรียกร้อง 
เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ได้หารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ และมีความกังวลว่าการสู้รบจะยืดเยื้อและบานปลายมากขึ้น 
• รัสเซียตัดก๊าซเดนมาร์ก-เนเธอร์แลนด์เนื่องจากไม่ชำระเงินเป็นสกุลรูเบิล โดย Orsted บริษัทพลังงานของ

เดนมาร์ก ระบุว่า บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียจะตัดก๊าซที่ป้อนแก่เดนมาร์กตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัท
ยืนยันว่าจะไม่ชำระเงินค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิล อย่างไรก็ตาม รัสเซียอาจไม่สามารถตัดก๊าซที่ป้อนแก่เดนมาร์กได้โดยตรง 
เนื่องจากไม่มีท่อลำเลียงโดยตรงระหว่าง 2 ประเทศ ดังนั้น เดนมาร์กอาจยังสามารถจัดซื้อก๊าซได้จากประเทศอื่นในยุโรป 
ด้าน GasTerra รัฐวิสาหกิจพลังงานของเนเธอร์แลนด์ ก็ได้รับแจ้งจากบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียว่า จะตัดการส่งมอบก๊าซ
ในวันที่ 31 พ.ค. 65 หลังปฏิเสธการชำระเงินเป็นสกุลเงินรูเบิล 
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• สวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้เดนมาร์กส่งต่อรถหุ้มเกราะไปยังยูเครน รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้คัดค้านคำขอของ
เดนมาร์ก ที่ขอให้ส่งรถลำเลียงพลหุ้มเกราะที่ผลิตในสวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 20 คันให้กับยูเครน โดยอ้างถึงนโยบายความ
เป็นกลางของประเทศ และมกีฎหมายที่จำกัดการส่งต่ออาวุธสงครามประเภทนี้ไปยังพ้ืนที่ขัดแย้ง 
• แคนาดาคว่ำบาตรด้านการเงินต่อบุคคลและองค์กรรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาประกาศ

มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลชาวรัสเซีย 22 ราย และองค์กร 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของสถาบัน
การเงินรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสถาบันการเงินและธนาคารสำคัญของรัสเซีย โดยจะดำเนินการอายัดทรัพย์สิน 
และห้ามการทำธุรกรรมใด ๆ  กับแคนาดา ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 เป็นต้นมา แคนาดาได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบุคคล
และองค์กรจากรัสเซีย ยูเครนและเบลารุสแล้วกว่า 1,050 ราย 
• สหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนเพิ่มเติม โดยจะสนับสนุนอาวุธขั้นสูงมูลค่า 700 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ให้แก่ยูเครน ประกอบด้วยกระสุน เรดาร์ตอบโต้การยิง เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง
และอาวุธต่อต้านเกราะ รวมถึงระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยกลาง (HIMARS) ทีส่ามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปไกล
สุด 80 กิโลเมตร แต่มีเงื่อนไขที่ยูเครนต้องรับประกันว่า จะไม่ใช้จรวดเหล่านี้ โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย ซึ่งเป็นสิ่งที่
สหรัฐฯ และพันธมิตร NATO ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เพราะไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรง 
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• เยอรมนี เตรียมส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ให้แก่ยูเครน รัฐบาลเยอรมนี เตรียมส่งไอริส-ที (IRIS-T SLM) 
ซึ่งเป็นขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดของเยอรมนีให้แก่ยูเครน รวมถึงระบบเรดาร์สำหรับการระบุพิกัด
ของผู้บุกรุก โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าว สามารถใช้สำหรับเป้าหมายพิสัยไกลขึ้นมากหากเทียบกับอาวุธชุด
ก่อนที่เยอรมนีเคยมอบให้ยูเครน 
• EU เร่งสนับสนุนการส่งออกธัญพืชจากยูเครนเพื่อแก้วิกฤติอาหารโลก ในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU เมื่อ 31 

พ.ค. 65 มีมติเห็นพ้องในการเร่งแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร โดย EU จะทำงานอย่างหนักในการเปิด
ช่องทางและอำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญพืชที ่ต ิดอยู ่ในยูเครนกว่า 20 ล้านตันออกไปยังประเทศต่าง ๆ 
ขณะเดียวกัน EU จะเพิ่มการผลิตอาหารในประเทศสมาชิก และคาดการณ์ว่าจะส่งออกพืชได้มากเป็นประวัติการณ์ที่ 40 
ล้านตันในระหว่างปี 2565-2566 นอกจากนี้ยังจะมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
อาทิ แอฟริกาใต้ จำนวน 2.5 พันล้านยูโร 
• โอเปกพลัสอาจระงับสิทธิ์ของรัสเซีย ในการมีส่วนร่วมพิจารณาข้อตกลงการผลิตน้ำมัน เนื่องจากกังวลว่า

ผลกระทบจากการที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปกพลัสถูกคว่ำบาตรน้ำมัน จะทำให้อุปทานน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง และ
ทำให้โอเปกพลัสไม่สามารถเพ่ิมกำลังการผลิตน้ำมันให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้ ซึ่งการยกเว้นรัสเซียจากข้อตกลงการผลิต
ของโอเปกพลัสจะเปิดทางให้สมาชิกรายอื่นของโอเปกพลัส เพิ่มการผลิตน้ำมันได้มากขึ้น ชดเชยกำลังการผลิตที่หายไปของ
รัสเซีย 
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• อิตาลีระบุว่าชาติสมาชิกสำคัญของ EU ขัดขวางอนุมัติสถานะผู้สมัครแก่ยูเครน นายกรัฐมนตรีอิตาลีกล่าวว่า 
เกือบทุกประเทศสมาชิกหลัก ๆ ของ EU คัดค้านการมอบสถานะผู้สมัครแก่ยูเครน ยกเว้นอิตาลี ทำให้กระบวนการเข้าสู่
สถานะผู้สมัครของยูเครนยังคงไม่แน่นอน ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะเสนอแผนสำหรับเร่งรัดกระบวนการอนุมตัิ
สถานะผู้สมัครแก่ยูเครนในการประชุมเดือน มิ.ย. 65 
• รัสเซียยอมเปิดน่านน้ำให้ยูเครนส่งออกข้าวเปลือกผ่านทะเลดำ กระทรวงกลาโหมรัสเซีย เปิดเผยว่า จะเปิดช่อง

ทางด้านมนุษยธรรมสำหรับเรือขนส่งสินค้าธัญพืชของยูเครน ให้สามารถเดินทางออกจากท่าเรือยูเครนในทะเลดำ โดยรัสเซีย
จะช่วยคุ้มกันความปลอดภัยให้กับเรือของยูเครนด้วย ทั้งนี้ ในเบื้องต้นยังไม่มีความชัดเจนว่า รัสเซียจะเริ่มเปิดเส้นทาง
เดินเรือให้กับยูเครนเมื่อใด และเรือสินค้ายูเครนจะเริ่มลำเลียงสินค้าจากยูเครนผ่านทะเลดำในช่วงเวลาใดได้บ้าง 
• กลุ่มโอเปกพลัสบรรลุข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยกำลังการผลิตของรัสเซียที่ลดลง โดยจะเพ่ิม

กำลังการผลิตน้ำมันขึ้นอีก 684,000 บาร์เรลต่อวันในเดือน ก.ค. และ ส.ค. 65 ซึ่งปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 0.7% ของ
ความต้องการจากทั่วโลก และเป็นการปรับขึ้นจากแผนเดิมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตจำนวน 432,000 บาร์เรลต่อวัน 
ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานและราคาน้ำมันทีรุ่นแรงขึ้นทั่วโลก หลังรัสเซียถูกคว่ำบาตรน้ำมันจากชาติตะวันตก 
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• สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำหน่วยงานรัสเซีย-เบลารุสเพื่อขัดขวางการใช้เทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เผยแพร่
รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรจากรัสเซียและเบลารุสที่ถูกขึ้นบัญชีดำเพ่ิมเติม ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคล 71 แห่ง ซ่ึงในจำนวนนี้
มีโรงงานผลิตเครื่องบิน ธุรกิจต่อเรือ และสถาบันวิจัยหลายแห่ง ทั้งนี้ นิติบุคคลหรือบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำดังกล่าวจะไม่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ได้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้จะผลิตโดยประเทศที่สามก็ตาม 
• สวีเดนเตรียมส่งอาวุธพร้อมเงินช่วยเหลือแก่ยูเครน สวีเดนเตรียมจะส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังจำนวน 5 พันลูก 

ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบจำนวนหนึ่ง และอาวุธปืนยาวพร้อมกระสุน ตามที่ยูเครนร้องขอ หลังจากก่อนหน้านี้ในเดือน ก.พ. 65 
ได้ส่งอาวุธไปชุดหนึ่งแล้ว นอกจากนี้จะมอบเงินช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจำนวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ แก่ธนาคารกลาง
ยูเครนโดยตรง และอีก 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับกองทุน NATO อีกทั้งยังมีแผนมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีก
มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับประชาชนของยูเครน เพ่ือใช้ซื้ออุปกรณ์ดับไฟ ยานพาหนะ และอุปกรณ์การแพทย์ 
• โปแลนด์เตรียมหยุดจ่ายเงินรายวันให้ผู้ลี้ภัยยูเครน โดยรัฐบาลโปแลนด์จะไม่จ่ายเงินให้กับชาวยูเครนที่สามารถ

ทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้อีกต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 ซึ่งโดยปกติ รัฐบาลจะช่วยเหลือเป็นรายวัน วันละ 9.40 เหรียญ
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สหรัฐฯ เพื่อเป็นเงินทุน ที่พักและอาหาร เนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากไม่ไหว โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโปแลนด์
เรียกขอเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจาก EU จำนวน 5,300 ล้านยูโร แต่ EU เสนอเงินให้เพียง 145 ล้านยูโรเท่านั้น 
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• รัสเซียพร้อมช่วยแอฟริกาจัดหาอาหาร โดยในการหารือระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียกับประธานาธิบดีเซเนกัล ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแอฟริกา (AU) เมื่อ 3 มิ.ย. 65 เพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตอาหารในแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปยากจน
ที่สุดในโลก ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความขัดแย้งในยูเครนและวิกฤตอาหารโลก ทำให้เกิดความกังวลว่าจะนำไปสู่
การจลาจลอาหาร โดยประธานาธิบดีรัสเซียได้ให้สัญญาวา่ จะส่งออกข้าวสาลีและปุ๋ยของรัสเซียให้แก่แอฟริกา พร้อมจะผ่อน
คลายการส่งออกธัญพืชของยูเครน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ หากประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่
ใช้กับเบลารุส ก็จะมกีารส่งสินค้าผ่านประเทศเบลารุสด้วย 
• เบลารุสขอให้ชาติตะวันตกเลิกคว่ำบาตรเพื่อให้สามารถขนส่งอาหารสู่ยุโรปได้ ประธานาธิบดีเบลารุส ระบุว่า 

พร้อมจะเปิดทางให้ยูเครนส่งธัญพืชไปยังเยอรมนี โปแลนด์ และท่าเรือในทะเลบอลติก แต่มีเงื่อนไขว่าสินค้าจากเบลารุสต้อง
ได้รับอนุญาตให้ส่งสินค้าออกจากท่าเรือเหล่านี้เช่นกัน ขณะเดียวกันประธานาธิบดีเบลารุส ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 
ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการหารือกับประเทศต่าง  ๆว่าเบลารุสพร้อมที่จะขนส่งธัญพืชของยูเครนไปยังท่าเรือยุโรปผ่านเส้นทางรถไฟ 
แต่การขนส่งนี้ยังทำไม่ได้เพราะมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติจะนำไปหารือกับผู้นำของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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• ผู้นำรัสเซียเตือนการสู้รบในยูเครนอาจบานปลายหากชาติตะวันตกสนับสนุนขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครน 
ประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่า การที่สหรัฐฯ และชาติตะวันตกสนับสนุนขีปนาวุธพิสัยไกลให้แก่รัฐบาลยูเครน จะทำให้พื้นที่
การสู้รบขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากรัสเซียอาจต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารในเป้าหมายใหม่ หรือพื้นที่ ที่ยังไม่เคยเข้าถึง
มาก่อน 
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯอาจเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อหารือประเด็นราคาน้ำมัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีแผนที่จะ

เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือน ก.ค. 65 และเข้าพบกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย 
เพ่ือรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ และหาวิธีการให้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง 
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• รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยกเลิกเยือนเซอร์เบีย หลังหลายประเทศปิดน่านฟ้าไม่ให้บินผ่าน รัฐมนตรี
ต่างประเทศรัสเซียยกเลิกการเดินทางเยือนเซอร์เบีย เนื่องจาก 3 ประเทศในคาบสมุทรบอลข่านได้แก่ บัลแกเรีย มอนเตเน
โกร และมาซิโดเนียเหนือ ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เครื่องบินของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบินผ่านน่านฟ้า ส่งผลให้รัฐมนตรฯี 
ไมส่ามารถเดินทางไปเซอร์เบียได้ 
• UK ประกาศจะส่งระบบขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครน กระทรวงกลาโหม UK ยืนยันว่า ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ

สหรัฐฯ ในการจัดหาระบบจรวดหลายลำกล้อง (MLRS) รุ่น M270 ซึ่งเป็นจรวดพิสัยไกล ที่สามารถยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่พ้ืน
จำนวน 12 ลูกภายใน 1 นาที และโจมตีเป้าหมายในระยะ 80 กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำ คล้ายกับเครื่องยิงจรวดหลายลำ
กล้อง M142 ที่สหรัฐฯจะจัดส่งให้ยูเครน พร้อมทั้งจะมีการฝึกทหารยูเครนใช้ระบบปล่อยจรวดดังกล่าวภายในไม่กี่สัปดาห์
ข้างหน้า 
• ผู้นำญี่ปุ่นอาจเข้าร่วมประชุม NATO เพื่อแสดงจุดยืนความร่วมมือกับตะวันตกต่อต้านรัสเซีย นายกรัฐมนตรี

ญี ่ปุ ่น กำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู ้นำ NATO แม้ญี ่ปุ ่นจะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม แต่ต้องการ
ประสานงานกับตะวันตกให้มากขึ้น ในเรื่องความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทั้งนี้ การประชุมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 -30 
มิ.ย. 65 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน 
• รัสเซียประกาศเพิ่มรายชื่อบุคคลชาวสหรัฐฯ ที่ห้ามเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ประกาศรายชื่อ

บุคลชาวสหรัฐฯ ถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติมจำนวน 61 ราย ซึ่งรวมถึงนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ  
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นางเจนนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐ นางเคท เบดิงฟิลด์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของทำเนียบขาว และ
ผู้นำในธุรกิจสื่ออีกหลายราย 
• ฝรั่งเศสเผยกำลังเจรจา UAE เพื่อนำเข้าน้ำมันแทนรัสเซีย รัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศส ระบุว่า กำลังอยู่ระหว่างการ

เจรจากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เกี่ยวกับการจัดหาน้ำมัน เพื่อเป็นทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากแหล่งพลังงานของ
รัสเซีย ขณะเดียวกันก็วางแผนที่จะเร่งการลงทุนในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดด้วย เช่น การเร่งเปิดตัวฟาร์มกังหันลม
นอกชายฝั่ง เพ่ือเพ่ิมความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศ 
• สหรัฐฯ จัดหาน้ำมันจากเวเนซุเอลาให้ประเทศในยุโรป เพื่อทดแทนน้ำมันจากรัสเซีย รัฐบาลสหรัฐฯ โดยกระทรวง

การต่างประเทศ ได้แจ้งกับบริษัท ANI SpA ของอิตาลี และบริษัท Repsol S.A. ของสเปน ให้เตรียมบรรทุกน้ำมันจาก
เวเนซุเอลา ให้กับตลาดยุโรปทางเรือ ทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย โดยคาดว่าจะเริ่มขนส่งได้โดยเร็วที่สุดภายในเดอืน
หน้านี้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 บริษัท จะไม่ได้น้ำมันปริมาณมาก เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดโลก และมีเงื่อนไขสำคัญ 
คือ น้ำมันที่ได้ไปจะต้องไปที่ยุโรปเท่านั้น ไม่สามารถนำไปขายต่อที่อื่นได้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นการยอมผ่อนปรนการคว่ำ
บาตรเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ และรื้อฟื้นโครงการน้ำมันแลกหนี้ระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และเวเนซุเอลาที่ถูกระงับไปเมื่อ 2 ปี
ก่อน 
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• นิวซีแลนด์คว่ำบาตรหน่วยงานของรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม โดยห้ามชาวนิวซีแลนด์ติดต่อหรือทำธุรกรรมใด ๆ 
กับหน่วยงานหรือบริษัทของรัสเซีย 44 แห่ง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่บริษัท Gazprom และบริษัทที่ผลิตอาวุธและเทคโนโลยีทางการ
ทหาร และคว่ำบาตรหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของเบลารุสจำนวน 6 แห่ง 
• ญี่ปุ ่นประกาศคว่ำบาตรธนาคารรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่า จะอายัด

ทรัพย์สินของธนาคารของรัสเซีย 2 แห่ง (Moscow Credit Bank และ Agricultural Bank of Russia) และธนาคารของ
เบลารุส 1 แห่ง (Belarusian Bank for Development) และการชำระเงินหรือทำธุรกรรมกับธนาคารดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนเท่านั้น โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 65  
• ท่าเรือ 2 แห่งของยูเครนกลับมาดำเนินการได้ปกติหลังรัสเซียนำทุ่นระเบิดออก รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซีย กล่าว

ว่า ได้นำทุ่นระเบิดออกจากท่าเรือของยูเครนบริเวณทะเลดำในเมืองมาริอูโพล และเมืองเบิร์ดยานสค์ เรียบร้อยแล้ว ทำให้
ขณะนี้ท่าเรือสามารถดำเนินการได้ตามปกติ และพร้อมสำหรับการส่งออกธัญพืช ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของ
รัสเซียก็อยู่ระหว่างเยือนตุรกีเพื่อร่วมเจรจากับองค์การสหประชาชาติ (UN) เรื่องการเปิดเส้นทางปลอดภัยสำหรบัการ
ส่งออกธัญพืชของยูเครน โดยคาดว่าจะเปิดเผยกระบวนการและเส้นทางการขนส่งธัญพืชได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ 
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• ธนาคารโลกอนุมัติเงินช่วยเหลือยูเครนรอบใหม่ คณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 
1.49 พันล้านเหรียญสหรัฐ (5.13 หมื่นล้านบาท) เพ่ือช่วยจ่ายเงินเดือนให้กับรัฐบาลและนักสังคมสงเคราะห์ ส่งผลให้ความ
ช่วยเหลือแก่ยูเครนทั้งหมดของธนาคารโลกมีมูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้ว (1.37 แสนล้านบาท)  
• สหรัฐฯ ห้ามนักลงทุนซื้อหนี้รัสเซีย-หุ้นในตลาดรอง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามนักลงทุนสหรัฐฯ ซื้อหนี้

รัสเซียหรือซื้อหุ้นในตลาดรอง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งห้ามการซื้อตราสารหนี้หรือตราสารทุนฉบับใหม่ ซึ่งคำสั่งนี้
ครอบคลุมไปถึงหนี้ของรัสเซียทุกประเภท (อาทิ หนี้องค์กร พันธบัตร หนี้สาธารณะ) และหุ้นของบริษัทรัสเซียทั้งหมด ไม่ใช่
แค่เฉพาะหุ้นที่มีชื่อในการคว่ำบาตรเท่านั้น ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังคงอนุญาตให้นักลงทุนสหรัฐฯ ขายหรือถือครอง
ทรัพย์สินของรัสเซียที่ตนมีอยู่แล้วต่อไป  
• รัสเซียเตรียมลาออกจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียลงมติผ่านกฎหมายที่

กำหนดให้รัสเซียถอนตัวออกจากขอบเขตอำนาจศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยรัสเซียจะไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปที่มีผลหลังวันที่ 15 มี.ค. 65 ซึ่งเป็นวันที่รัสเซียประกาศถอนตัวจากสภายุโรปตามแรงกดดันจากสมาชิกชาติ
อ่ืน ๆ และยังกำหนดด้วยว่าศาลรัสเซียมีอำนาจที่จะลบล้างคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ 
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• รัสเซียพร้อมเจรจายูเครนเรื่องการเปิดเส้นทางการขนส่งธัญพืช รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวภายหลังการ
หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีว่า รัสเซียพร้อมที่จะเปิดทางและช่วยอำนวยความปลอดภัยกับเรือสินค้าจากท่าเรือ
บริเวณทะเลดำในยูเครน เพื่อเร่งระบายธัญพืชและข้าวสาลีออกสู่ตลาดโลก ภายใต้ความร่วมมือกับมิตรประเทศอย่างตุรกี 
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีระบุว่าจำเป็นต้องมีการหารือกับยูเครนเพิ่มเติมในการขนส่งสินค้าดังกล่าว แต่กระทรวงการ
ต่างประเทศยูเครนได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า จะปฏิเสธข้อตกลงใด ๆ ที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของยูเครน และขณะนี้ยัง
ไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับรัสเซียหรือตุรกี ที่จะอนุญาตให้เรือขนส่งเมล็ดพืชผ่านทะเลดำได้อย่างปลอดภัยแต่อย่างใด 

9 มิถุนายน 2565  
• แคนาดาห้ามส่งออกบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเคมีภัณฑ์ไปยังรัสเซีย โดยจะห้ามส่งออก

บริการจำนวน 28 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงบริการด้านเทคนิค การ
จัดการ การบัญชี และการโฆษณา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของงบประมาณรายรับของรัฐบาล
กลางรัสเซีย 
• การหารือแนวทางการเปิดเส้นทางขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนยังไม่ได้ข้อสรุป รัฐบาลตุรกี เปิดเผยว่า การที่

องค์การสหประชาชาติ (UN) ต้องการให้รัสเซีย ยูเครน รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านทางทะเล และสมาชิก NATO อย่าง
ตุรกี เห็นพ้องกันเรื่องการเปิดเส้นทางขนส่งทางทะเล ตามแผนการส่งออกธัญพืชของยูเครนที่ UN เสนอ โดยให้ตุรกี
เป็นผู้ดำเนินการขนส่งนั้น เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่ตุรกีต้องเจรจาเพิ่มเติมกับรัสเซียก่อน และจะต้องรับประกันว่า
เรือของตุรกีจะปลอดภัย ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุว่า รัสเซียยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับตุรกีในการส่งออก
ธัญพืชของยูเครนออกสู่ทะเลดำ และยังคงยืนยันว่าชาติตะวันตกต้องยกเลิกการคว่ำบาตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพ่ือให้รัสเซียส่งออกธัญพืชไปยังตลาดระหว่างประเทศได้ 
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• เดนมาร์ก-เนเธอร์แลนด์ คัดค้าน EU เร่งมอบสถานะผู้สมัครกับยูเครน โดยเดนมาร์กมองว่า ยูเครนจะต้องปรับปรุง
กรอบกฎหมาย ทั้งในด้านประชาธิปไตย หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย และนโยบายต่อต้านการทุจริต
ก่อน จึงจะถือเป็นผู้สมัครได้ เนื่องจาก ยูเครนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในทวีปยุโรป และเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในโลก ขณะที่เนเธอร์แลนด์ไม่เห็นด้วยกับการเร่งกระบวนการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชกิ 
เพราะไม่เป็นธรรมต่ออีกหลายประเทศ ที่ยงัคงเป็นสถานะผู้สมัครมานานหลาย 10 ปี อาท ิตุรกีซึ่งสมัครเป็นสมาชิก EU ใน
ปี 2530 และได้รับสถานะผู้สมัครในปี 2542 ซึ่งการเจรจาเรื่องการเป็นสมาชิกได้หยุดชะงักลงตั้งแต่นั้น 
• ยูเครนประกาศคว่ำบาตรประธานาธิบดีรัสเซียพร้อมเจ้าหน้าที ่กว่า 200 ราย และสถาบันการศึกษา โดย

มาตรการคว่ำบาตรรอบนี้ หา้มมิให้รัสเซียดำเนินการค้าหลายรูปแบบ อาทิ ส่งออกและนำเข้า ขนส่งผ่านเขตแดนของยูเครน 
การโอนกิจการของรัฐบาลยูเครนไปเป็นของเอกชน รวมถึงอายัดทรัพย์สิน และห้ามใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุของยูเครน 
มาตรการจำกัดเดียวกันนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก 34 คน รวมถึงนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และโฆษกรัฐบาล
รัสเซีย นอกจากนั้นยังมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อสถาบันอุดมศึกษา 263 แห่ง ซึ่งห้ามไม่ให้สถานศึกษาในรสัเซีย
ดำเนินงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬา กับสถานศึกษาในยูเครน 
• สถานทูตรัสเซีย ชี้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยูเครนแล้วกว่า 28,000 ตัน หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการการ

ป้องกันประเทศของรัสเซียระบุว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 65 รัสเซียได้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกือบ 
28,000 ตัน ให้กับยูเครน ประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ และได้ดำเนินงานด้านมนุษยธรรม
ไปแล้วกว่า 1,130 ครั้ง โดยเฉพาะในพ้ืนภูมิภาคดอนบาส นอกจากนี้ หน่วยกู้ภัยกำลังทำงานเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแก้ไขพ้ืนทีข่ัดแย้ง 
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• EU จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการอนุมัติสถานะผู้สมัครเป็นสมาชิกแก่ยูเครนภายในสัปดาห์หน้า ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวภายหลังการเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งที่สอง เพื่อหารือกับประธานาธิบดียูเครนถึงการฟื้นฟู
ยูเครน และแจ้งความคืบหน้าในการขอเข้าเป็นสมาชิก EU โดยระบุว่า จะสรุปการประเมินคำขอเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครน
ภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ย้ำว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการเข้าเป็น
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สมาชิกที่จะใช้เวลายาวนาน เนื่องจากการมอบสถานะการเป็นผู้สมัครของยูเครนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก EU ทั้ง 
27 ประเทศ หลังจากนั้น จะต้องมีการหารืออย่างละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูปต่าง  ๆก่อนที่จะเริ่มพิจารณาสมาชิกภาพ 
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• รัสเซียเริ่มแจกหนังสือเดินทางของรัสเซียให้กับชาวยูเครนในเมืองที่ยึดครองแล้ว รัสเซียเริ่มแจกหนังสือเดินทาง
ของรัสเซียแก่ชาวท้องถิ่นในเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครน โดยมีผู้ได้รับหนังสือเดินทางของรัสเซียแล้วจำนวน 23 คน 
ขณะเดียวกันที่เมืองเมลิโตโปล หลังเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ก็มีผู้มาสมัครขอสัญชาติรัสเซียนับพัน
คนทุกวัน 
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• ยูเครนส่งออกธัญพืชผ่านโปแลนด์-โรมาเนียแทนการส่งออกผ่านทะเลดำที่ถูกรัสเซียปิดล้อม ยูเครนได้ใช้ 2 
เส้นทางใหม่สำหรับการส่งออกธัญพืช โดยการขนส่งทางรถไฟผ่านทางโปแลนด์และโรมาเนีย ทั้งนี้ เส้นทางใหม่ดังกล่าวเป็น
การขนส่งหลายทอด มีราคาค่าขนส่งแพงกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะที่โรมาเนียใช้วิธีขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรือ
ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ก่อนขนถ่ายสินค้าลงเรือสินค้า ไปยังท่าเรือเมืองคอนสตันซา (โรมาเนีย) ริมฝั่งทะเลดำ นอกจากนี้ ยูเครนยัง
อยู่ระหว่างเจรจากับเพ่ือนบ้านในแถบทะเลบอลติก เพ่ือขอเปิดเส้นทางเพ่ิมเติมสำหรับการส่งออกข้าวเปลือกและธัญพืชด้วย 
• สวีเดนเตรียมแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้าย-อาวุธ เพื่อเข้าเป็นสมาชิก NATO สวีเดนได้เริ่มดำเนินการ

แก้ไขกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย และกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธ เพื่อที่จะทำให้ตุรกีให้ความเห็นชอบ
สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ NATO หลังตุรกีขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิก โดยอ้างว่าสวีเดนสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายในตุรก ี
• สหรัฐฯ เรียกร้องเซอร์เบียยกเลิกซื้อก๊าซรัสเซีย หลังบรรลุข้อตกลงซื้อก๊าซจากรัสเซียเป็นเวลา 3 ปี สหรัฐฯ มี

แผนเสนอแหล่งอุปทานก๊าซธรรมชาติอื่นแก่เซอร์เบียทดแทนการนำเข้ารัสเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สำหรับส่งก๊าซในแอลเบเนียและกรีซ โดยคาดว่าจะเสนอทางเลือกดังกล่าวให้แก่เซอร์เบียในอีก 2 เดือนข้างหน้า พร้อมทั้ง
ระบุว่าสหรัฐฯ จะให้การสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ของเซอร์เบียด้วย 
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• เยอรมนีเตรียมตั้งกองทุนพิเศษสนับสนุนการส่งออกธัญพืชยูเครนทางรถไฟ กรรมาธิการการรถไฟของรัฐบาล
เยอรมนีระบุว่า เยอรมนีกำลังพิจารณากองทุนพิเศษเพ่ือซื้อธัญพืช รวมทั้งให้การรับประกันเครดิตการส่งออกแก่ผู้ให้บริการ
ขนส่งธัญพืชของยูเครน พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกในการขนย้ายธัญพืชมาจากชายแดนยูเครน ทั้งนี้ เยอรมนีเชื่อว่า  
จะสามารถขนส่งธัญพืชจากยูเครนผ่านทางรถไฟได้มากถึง 10 ล้านตัน 
• ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียระงับซื้อขายฟรังก์สวิสหลังถูกสวิสเซอร์แลนด์คว่ำบาตร ตลาดหลักทรัพย์มอสโก 

(MOEX) ประกาศระงับการซื้อขายสกุลเงินฟรังก์สวิสเทียบกับรูเบิลและดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป 
เนื่องจากนักลงทุน และภาคการเงินเผชิญปัญหาด้านการชำระเงินด้วยสกุลเงินดังกล่าว หลังสวิตเซอร์แลนด์ออกมาตรการ
จำกัดการซื้อขายเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 
• รัสเซียประกาศขึ้นบัญชีดำพลเรือนชาว UK เพิ่มเติม โดยเพิ่มรายชื่อบุคลคลที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย

จำนวน 49 คน มุ่งเน้นไปท่ีผู้สื ่อข่าวและบรรณาธิการจำนวน 29 คน จากสำนักข่าวหลายแห่งใน UK อาทิ BBC, The 
Guardian, Sky News และ The Financial Times โดยให้เหตุผลว่าบุคลลเหล่านี้เผยแพร่ข้อมูลเท็จและนำเสนอข้อมูล
เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กลาโหม บุคคลอาวุโสด้านการบินและอวกาศ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อีกหลายรายที่ถูกขึ้นบัญชีดำด้วยเหตุผลว่ามีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธให้แก่ยูเครน 
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• เลขาธิการ NATO เรียกร้องชาติสมาชิกส่งอาวุธหนักให้ยูเครนมากขึ้น ด้าน 7 ประเทศสมาชิกในยุโรป

ประกาศส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่ม เลขาธิการ NATO ระบุในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของ 7 ประเทศสมาชิก 
NATO ในยุโรป (เนเธอร์แลนด์ โรมาเนีย เดนมาร์ก เบลเยียม โปแลนด์ โปรตุเกส และลัตเวีย) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 
ว่า ชาติตะวันตกจำเป็นจะต้องส่งมอบอาวุธหนักให้แก่ยูเครนมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ยูเครนในการ
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ต้านทานรัสเซีย ขณะที่ 7 ประเทศข้างต้น ก็เห็นพ้องกันที่จะยกระดับความช่วยเหลือด้านอาวุธ และประกาศที่จะส่ง
อาวุธหนักให้ยูเครนเพิ่มเติม 
• เซอร์เบียอาจไม่มีน้ำมันจากรัสเซียใช้อีกต่อไป แม้จะไม่ได้ร่วมคว่ำบาตร เนื่องจากต้องนำเข้าผ่านประเทศ

อื่นใน EU ประธานาธิบดีเซอร์เบียระบุว่า เซอร์เบียจะต้องหยุดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในไม่ช้า เนื่องจากการ
นำเข้าน้ำมันกว่า 70% ต้องผ่านการจัดส่งจากโครเอเชียทางท่อส่งน้ำมันเอเดรียติก ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีประเทศสมาชิก EU 
โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 เซอร์เบียจะไม่สามารถนำเข้าน้ำมันของรัสเซียภายใต้การคว่ำบาตรของ EU และอาจมี
ข้อจำกัดอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต 
• สหรัฐฯ จะตั้งไซโลบริเวณชายแดนยูเครน เพื่อช่วยส่งออกสินค้าธัญพืช ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวว่า 

สหรัฐฯ มีแนวทางที่จะนำสินค้าธัญพืชที่ติดค้างอยู่ในยูเครน ออกมาทางรถไฟ แต่ยูเครนใช้ระบบรางที่ต่างจาก
ประเทศในยุโรปอื่น ๆ ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนขบวนที่บริเวณชายแดน จึงเตรียมที่จะสร้างไซโลสำหรับใส่
ธัญพืชชั่วคราวตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครน ซึ่งอาจรวมถึงโปแลนด์ แล้วจึงใช้รถขนส่งธัญพืชไปยังไซโลเหล่านั้น 
ส่งต่อไปในยุโรป และต่อด้วยเส้นทางทางทะเล กระจายไปสู่ทั่วโลก 
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• รัสเซียลดปริมาณการจ่ายก๊าซไปยังยุโรป โดยระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเป็นอุปสรรค
สำหรับงานซ่อมบำรุง บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียประกาศลดการจ่ายก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1 ไปยังเยอรมนี 
โดยจะลดการส่งก๊าซลง 60% เหลือ 67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากระดับปกติที่ 167 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 65 ซึ่งเป็นการปรับลดการส่งก๊าซเป็นครั้งที่ 2 หลังจากปรับลดลง 40% เหลือ 100 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวันในวันก่อนหน้า โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานของท่อส่งก๊าซ เนื่องจากยังไม่ได้รับ
คืนอุปกรณ์ที่ส่งไปซ่อมบำรุงในแคนาดา เป็นผลจากมาตรการคว่ำบาตรที่ห้ามให้บริการด้านเทคนิคแก่อุตสาหกรรม
น้ำมันและก๊าซของรัสเซีย  
• EU บรรลุข้อตกลงซื้อก๊าซกับอียิปต์และอิสราเอล หวังยุติการพึ่งพารัสเซีย อียิปต์และอิสราเอลจะเพิ่มการ

ส่งออกก๊าซธรรมชาติให้แก่ EU ภายใต้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ทั้ง 3 ฝ่ายลงนามร่วมกันเมื่อ 15 มิ.ย. 
65 โดยอิสราเอลจะส่งออกก๊าซธรรมชาติจากบ่อนอกชายฝั่งของประเทศตนเองไปยังอียิปต์ เพื่อให้อียิปต์แปรสภาพ
เป็นของเหลวและขนส่งทางเรือไปให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปต่อไป 
• สหรัฐฯ เตรียมมอบความช่วยเหลือด้านความมั ่นคงและด้านมนุษยธรรมให้แก่ย ูเครนเพิ ่มเติม 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจะมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทธโปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพิ่มอีกมูลค่า 1,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบจรวดต่อต้านเรือรบ ปืนใหญ่ กระสุน และอาวุธป้องกันชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังจะ
มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมอีก 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะมีทั้งน้ำดื่มที่ปลอดภัย เวชภัณฑ์ที่
จำเป็น อาหาร ยารักษาโรค สถานที่พักพิงชั่วคราว และเงินสดสำหรับชาวยูเครน 
• ตุรกีตั ้งสายด่วนทางทหารร่วมกับรัสเซียและยูเครน เพื่อให้เรือบรรทุกธัญพืชยูเครนสามารถขนส่งได้ 

กระทรวงกลาโหมของตุรกีได้จัดตั้งสายด่วนระหว่างกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและยูเครน เพ่ือหารือเก่ียวกับการนำ
เรือบรรทุกธัญพืชของยูเครนออกจากท่าเรือโอเดสซา โดยในเบื้องต้นมีการเจรจาให้ยูเครนนำทุ่นระเบิดออกจาก
บริเวณท่าเรือ จากนั้นกองทัพรัสเซียจะคุ้มกันเรือออกจากท่าไปยังพื้นที่ที่กำหนด และเมื่อถึงจุดที่กำหนดกองทัพเรือ
ตุรกีจะเข้าไปดูแลต่อ และคุ้มกันเรือให้ผ่านทะเลดำไปได้อย่างปลอดภัย 
• ประธานาธิบดีจีนแสดงจุดยืนสนับสนุนรัสเซียด้านความมั่นคง ประธานาธิบดีจีน ย้ำจุดยืนที่เคยให้ไว้กับ

ประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อเดือน ก.พ. 65 ในการสนับสนุนรัสเซียเรื่องอำนาจอธิปไตยและความมั่นคง ระหว่ างการ
โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ 15 มิ.ย. 65 พร้อมให้คำมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศทั้งสอง ขณะที่แถลงการณ์จากรัฐบาลรัสเซีย ระบุว่า ความสัมพันธ์รัสเซีย -จีนในปัจจุบันมีความ
ใกล้ชิด แน่นแฟ้นมากกว่ายุคใด ๆ และมีความมุ่งม่ันจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากข้ึนในทุก ๆ ด้าน 
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• 4 ผู้นำชาติสมาชิก EU หนุนรับยูเครนเป็นสมาชิก พร้อมสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติม ผู้นำ ของ 4 ประเทศ
ประกอบด้วยฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโรมาเนีย ไดเ้ดินทางเยือนยูเครนและร่วมหารือกับประธานาธิบดียูเครนเมื่อ
วันที่ 16 มี.ค. 65 แสดงความสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครน และระบุด้วยว่ายูเครนควรได้รับสถานะ
ผู้สมัครสมาชิก EU ในทันที รวมถึงให้คำม่ันว่าจะสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านอาวุธให้กับยูเครนเพ่ิมเติม อย่างไร
ก็ด ียูเครนยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินสถานะตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของการเข้าเป็นสมาชิกอย่างครบถ้วนเต็ม
รูปแบบต่อไป 
• นายกรัฐมนตรี UK เสนอฝึกทหารครั้งใหญ่ให้ยูเครน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็น

ทางการครั้งที่ 2 โดยให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอที่จะเปิดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่กองกำลังทหารยูเครน ซ่ึงมีศักยภาพในการฝึกทหารได้มากถึง 10,000 นายในทุก ๆ 120 วัน เพ่ือการพัฒนา
กลยุทธ์การต่อสู้สำหรับแนวหน้า การแพทย์ขั้นพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และยุทธวิธีในการ
ตอบโต้การระเบิด ซึ่งจะทำให้ทหารยูเครนสามารถเร่งเคลื่อนกำลัง สร้างกองกำลังใหม่ และขยายการต่อต้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
• ฝรั่งเศสจัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ยูเครน หวังแก้ปัญหาวิกฤตด้านอาหาร รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือแก่

ยูเครนด้วยการส่งเมล็ดพันธุ์พืช 31 ตัน (อาทิ เมล็ดผักกาด แคร์รอต กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ) โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
ผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงด้านอาหารของยูเครน และชดเชยผลผลิตทางการเกษตรที่หยุดชะงักในช่วงการสู้รบ
กับรัสเซีย โดยเมล็ดพันธุ์พืช 31 ตัน สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพืชให้เก็บเก่ียวได้ถึง 260,000 ตัน 
• รัสเซียยืนยันพร้อมส่งออกสินค้าเกษตร แต่จะส่งออกให้เฉพาะประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้น ประธานาธิบดี

ร ัสเซีย กล่าวปาฐกถาในการประชุมเศรษฐกิจ St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ว่า 
รัสเซียพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกธัญพืชและปุ๋ย โดยจะส่งออกไปให้แก่ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางก่อน  ด้าน
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียระบุว่า การเก็บเกี่ยวธัญพืชของรัสเซียในปีนี้อาจสูงถึง 130 ล้านตัน และคาดว่า
จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีที่มากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งภายในประเทศและรับรอง
ศักยภาพการส่งออกด้วย โดยยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของรัสเซีย จะมีวางขายในตลาดต่างประเทศ แต่จะมี
ให้เฉพาะในประเทศท่ีเป็นมิตรกับรัสเซีย หรือประเทศท่ีไม่สร้างอุปสรรคและความยากลำบากสำหรับรัสเซียเท่านั้น 
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• คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้ผู้นำ EU มอบสถานะผู้สมัครสมาชิกให้แก่ยูเครน โดยคณะกรรมาธิการยุโรป
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของ EU ระบุว่า แม้ว่ายูเครนจะต้องปฏิรูปในหลายเรื่องสำคัญ แต่ยูเครนได้แสดงอย่างชัดเจนถึง
ความปรารถนาและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานของ  EU ทั้งนี้ คณะมนตรียุโรปจะมีการลงมติรับรอง
สถานะผู้สมัครแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ิย. 65 ด้านประธานาธิบดีรัสเซีย ระบุ
ว่า รัสเซียไม่ได้คัดค้านเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่กลุ่มความร่วมมือทางการทหาร เป็นสิทธิ์ของทุกประเทศที่สามารถเข้ารว่ม
กลุ่มสหภาพทางเศรษฐกิจ 
• ยูเครนประกาศให้พลเมืองรัสเซียต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ รัฐบาลยูเครนประกาศว่าจะเริ่มใช้ข้อกำหนดด้านวี

ซ่าสำหรับพลเมืองรัสเซียที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศยูเครน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการยตุิ
ข้อตกลงระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศของพลเมือง
โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยประธานาธิบดียูเครนระบุว่ามาตรการนี้เป็นการตอบโต้รัสเซีย และเป็นมาตรการเพื่อเพิ่มการ
ป้องกันประเทศ 
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• NATO ระบุการสู้รบในยูเครนอาจยืดเยื้อ เตรียมสนับสนุนอาวุธทันสมัยเพิ่มเติม เลขาธิการ NATO กล่าวว่า
ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอาจกินเวลานานหลายปี ซึ่งสมาชิก NATO จะไม่ยุติการให้การสนับสนุน
ยูเครนแม้ว่าต้องยอมรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ค่าอาวุธยุทโธปกรณ์ ยังรวมถึงราคาอาหาร และพลังงานที่
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สูงขึ้นด้วย โดยสมาชิก NATO จะร่วมกันสนับสนุนอาวุธล้ำสมัยให้กับกองทหารยูเครนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิม
ความสามารถให้แก่กองทัพของยูเครน  
• รัสเซียประกาศช่วยฟื้นฟูภูมิภาคดอนบาสของยูเครน ทั้งด้านเศรษฐกิจ-โครงสร้างพื้นฐาน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย ระบุว่า รัสเซียจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือสาธารณรฐัโด
เนตสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ในภูมิภาคดอนบาส ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนช่วย
ให้ภาคธุรกิจเริ่มจัดส่งผลผลิตไปยังรัสเซียและประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจะช่วยสร้างและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 
โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ซึ่งขณะนี้ได้พบปะกับผู้นำของทั้งสองสาธารณรัฐ
เพ่ือหารือรายละเอียดเกี่ยวกับแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแล้ว 
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• รัฐสภายูเครนออกกฎหมายสั่งห้ามหนังสือ-บทเพลงที่แต่งโดยชาวรัสเซีย รัฐสภายูเครนผ่านร่างกฎหมาย 2 
ฉบับ ได้แก่ (1) ห้ามตีพิมพ์หนังสือที่ชาวรัสเซียเป็นผู้แต่ง เว้นแต่ว่าผู้แต่งจะยกเลิกถือหนังสือเดินทางของรัสเซีย 
เปลี่ยนมาถือสัญชาติยูเครน นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้นำเข้าในเชิงพาณิชย์สำหรับหนังสือที่พิมพ์ในรัสเซีย เบลารุส และ
ดินแดนยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองอยู่ ส่วนการนำเข้าหนังสือภาษารัสเซียจากประเทศอื่น  ๆ จะต้องมีการขออนุญาต
เป็นกรณีพิเศษด้วย และ (2) ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะยูเครนเปิดเพลงที่แต่งโดยชาวรัสเซียหลังปี 
ค.ศ. 1991 และให้เพ่ิมสัดส่วนการเผยแพร่สุนทรพจน์และดนตรีที่แต่งโดยชาวยูเครนเอง ทั้งในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ 
• เยอรมนีหันกลับไปพึ่งพาถ่านหินมากขึ้นหลังรัสเซียลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติ รฐัมนตรีเศรษฐกิจและการ

จัดการสภาพอากาศของเยอรมนีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศว่า เยอรมนีจำเป็นต้องมีการกลับไป
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินมากขึ้นเป็นการชั่วคราว เพื่อประหยัดการใช้ก๊าซธรรมชาติและป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดการขาดแคลนก๊าซในช่วงฤดูหนาว แม้จะเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน
ภายในปี 2573 ก็ตาม เนื่องจากการที่รัสเซียลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้ประเทศในยุโรป ส่งผลให้อุปทานลดลงและ
ราคาพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก 

• ลิทัวเนียสั่งห้ามการขนส่งสินค้าบางรายการเข้าดินแดนรัสเซีย ลิทัวเนียประกาศห้ามขนส่งสินค้าไปยัง
ภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนของลิทัวเนีย ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปมา
ระหว่างคาลินินกราดที่เป็นดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติก กับพ้ืนที่ส่วนที่เหลือของประเทศรัสเซียได้ โดยครอบคลุม
ถึงสินค้าที่ถูกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรของ EU ได้แก่ ถ่านหิน โลหะ วัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งคิดเป็น 
50% ของสินค้าทั้งหมดที่คาลินินกราดนำเข้าทางรถไฟ ด้านรัฐบาลรัสเซียเรียกร้องให้ลิทัวเนียยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
ทันที โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศ และจะดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของรัสเซีย 

• ญี่ปุ่นประกาศห้ามส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียเพิ่มเติม ญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการส่งออก
สินค้าไปยังรัสเซียเพิ่มอีก 67 รายการ ภายใต้หมวดหมู่สินค้าที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมรัสเซีย เช่น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องมือกล หม้อไอน้ำ เครื่องจักร โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 65 
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• สหรัฐฯ กำลังเจรจากับชาติพันธมิตรเพื่อควบคุมราคาน้ำมันจากรัสเซีย รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ 
เปิดเผยว่า สหรัฐฯ กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับชาติพันธมิตร ทั้ง แคนาดา สหราชอาณาจักร และชาติพันธมิตรใน
ยุโรป เพื่อหาทางจำกัดรายได้ด้านพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติม ด้วยการออกมาตรการควบคุมราคาน้ำมันนำเข้าจาก
รัสเซีย เช่น การกำหนดเพดานราคา โดยยังให้รัสเซียสามารถส่งออกน้ำมันไปยังทุกประเทศได้ตามเดิม ซึ่งจะช่วยให้
อุปทานน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังระบุว่า วิธีดังกล่ าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจาก
มาตรการคว่ำบาตรลุกลามไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยและประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งกำลังประสบปัญหาด้านราคา
อาหารและพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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• ประธานาธ ิบดีอ ินโดน ีเซ ียเตร ียมเด ินทางพบประธานาธ ิบด ีร ัสเซ ีย  ประธานาธ ิบด ีอ ินโดนีเซีย  
ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของกลุ่ม G20 มีกำหนดจะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก ของรัสเซียในวันที่ 
30 มิ.ย. 65 เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นความพยายามหาหนทางเพื่อให้ประเทศ
สมาชิกกลุ่ม G20 ยังรวมกันเป็นหนึ่งได้ ท่ามกลางปัญหาที่ชาติตะวันตกบางชาติคัดค้านไม่ให้รัสเซียเข้าร่วมการ
ประชุมสุดผู้นำยอดกลุ่ม G20 ที่จะจัดขึ้นบนเกาะบาหลีระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 65 รวมถึงกดดันให้ถอดรัสเซีย
ออกจากกลุ่ม G20 
• ประเทศในยุโรปเตรียมกลับไปใช้ถ่านหิน รับมือรัสเซียส่งออกก๊าซลดลง กลุ่มประเทศผู้ซื้อก๊าซจากรัสเซีย

รายใหญ่ อาทิ เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ เร่งหาแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือก และพึ่งพาถ่าน
หินมากขึ้นเพื่อรับมือกับกระแสก๊าซที่ลดลงจากรัสเซียที ่คุกคามวิกฤติพลังงานในฤดูหนาว  ซึ่งได้ส่งสัญญาณว่า
โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง สามารถช่วยให้ยุโรปผ่านพ้นวิกฤติที่ทำให้ราคาน้ำมันเพ่ิมสูงขึ้น โดยหลายประเทศ
ประกาศเพ่ิมระดับการจัดเก็บก๊าซและยกเลิกการจำกัดการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหิน ท่ามกลางความกังวลว่าจะ
เป็นการทำลายการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ที่ EU ประกาศไว้ 
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• สวีเดนและฟินแลนด์กับตุรกียังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก NATO การเจรจาหารือ
เรื่องการเข้าเป็นสมาชิก NATO ระหว่างสวีเดนและฟินแลนด์กับตุรกีในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 ยังไม่
บรรลุความเข้าใจระหว่างกัน เนื่องจากตุรกีระบุว่า ทั้งสองประเทศยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของตุรกีในการ
จัดการกับกลุ่มก่อการร้ายในตุรกีได้ครบทุกประเด็น โดยตุรกีย้ำว่า สวีเดนและฟินแลนด์อาจยังไม่ได้รับรองการเข้าเป็น
สมาชิก NATO ในการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO ที่กรุงมาดริ ที่จะมีข้ึนในวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 
• รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และ UN เตรียมหารือหาทางส่งออกอาหาร-ธัญพืชยูเครน แก้วิกฤตอาหารโลก ตุรกีและ

องค์การสหประชาชาติ (UN) เตรียมจัดการประชุมหารือร่วมกัน 4 ฝ่ายที่กรุงอิสตันบูลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพ่ือ
ผลักดันการส่งออกธัญพืชของยูเครนซึ่งยังติดอยู่ที่ท่าเรือ โดยในสัปดาห์นี้ คณะผู้แทนจากตุรกีจะเดินทางไปยังกรุงมอสโก 
เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของเส้นทางเดินเรืออย่างปลอดภัยในทะเลดำ เนื่องจากขณะนี้ยังมีการวางทุ่นระเบิดไว้
บางส่วน โดยมีแผนจะใช้ท่าเรือ 3 แห่งที่เมืองโอเดสซาของยูเครน ในการเริ่มส่งออกธัญพืช 30 - 35 ล้านตัน ภายใน 6 
- 8 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม การหารือที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุป แม้ว่า UN ไดเ้สนอแผนการอำนวยความสะดวก และ
การกำหนดเส้นทางเดินเรือที่มีความปลอดภัย และตุรกีพยายามเร่งรัดการส่งออกทางทะเลดำ แต่ยูเครนไม่เห็นด้วยกับ
การส่งออกธัญพืชทางทะเลดำ เพราะไม่ต้องการติดต่อกับฝ่ายรัสเซีย และต้องการเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชทางบก 
• ยูเครนจะได้รับสถานะผู้สมัครสมาชิก EU หลังทุกประเทศสมาชิกส่งสัญญาณเห็นชอบ การประชุมรัฐมนตรี

กิจการสหภาพยุโรปเมื่อ 21 มิ.ย. 65 พบว่า สมาชิก EU ที่แสดงการคัดค้านก่อนหน้านี้ อย่างเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์ก 
ต่างกล่าวว่า จะสนับสนุนสถานะผู้สมัครให้กับยูเครน หากยูเครนมีการปฏิรูปประเทศตามมาตรฐานของยุโรปได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในร่างเอกสารเบื้องต้นในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 65 ยังแสดงให้เห็น
ว่าคณะมนตรียุโรปจะมอบสถานะผู้สมัครให้แก่ยูเครน 
• ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเตรียมเยือนยูเครนหารือปัญหาเศรษฐกิจและมนุษยธรรม รัฐมนตรีต่างประเทศ

อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะเดินทางเยือนยูเครน หลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่
เยอรมนีในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิ.ย. 65 เพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีของยูเครน ในเรื่องผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตด้านอาหาร รวมถึงประเด็นด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ 
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันที่ 30 มิ.ย. 65 ด้วย ซึ่งนับเป็น
ผู้นำคนแรกจากทวีปเอเชียที่จะไปเยือน 2 ประเทศ นับตั้งแต่มีการสู้รบในยูเครน 
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• ยูเครนได้รับสถานะผู้สมัครสมาชิก EU ประเทศสมาชิก EU ทั้ง 27 ประเทศมีมติอนุมัติให้ยูเครนพร้อมมอลโดวา
ได้รับสถานะผู้สมัครอย่างเป็นทางการสำหรับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม EU ในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU เมื่อวันที่ 23 
มิ.ย. 65 โดยขั้นตอนนี้ถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นรับสมาชิกใหม่ที่อาจต้องใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากทั้งสอง
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ประเทศจะต้องดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่ม โดยยูเครนมี
โจทย์สำคัญคือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการทำให้หลักนิติธรรมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และการ
พัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน 

• สหรัฐฯ เตรียมมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธรอบใหม่ให้ยูเครน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศจะจัดส่งอาวุธ
มูลค่ากว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมถึงอาวุธและอุปกรณ์ขั้นสูง อาทิ ระบบยิงจรวดปืนใหญ่แบบเคลื่อนที่ 
(HIMARS) ยานพาหนะที่ใช้ลากปืนใหญ่ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ปืนกล รวมทัง้กระสุนอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ นับตั้งแต่มี
การสู้รบในยูเครน สหรัฐฯ ได้สนับสนุนความช่วยเหลือทางทหารแก่กองกำลังของยูเครนไปแล้วด้วยมูลค่ารวมกว่า 
6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• แคนาดาหาทางส่งคืนอุปกรณ์ท่อก๊าซของรัสเซียที ่ติดค้างเนื ่องจากมาตรการคว่ำบาตร รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา ระบุว่า ขณะนี้แคนาดากำลังหาวิธีการที่จะส่งคืนชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญที่ใช้กับท่อส่ง
ก๊าซ Nord Stream 1 ของรัสเซียที่ส่งมาซ่อมบำรุง ซึ่งขณะนี้ยังติดค้างอยู่ในแคนาดา เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร 
และทำให้รัสเซียใช้เป็นเหตุผลในการลดการส่งก๊าซไปเยอรมนีลง 60% ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน โดยแคนาดาไม่มีเจตนา
สร้างความลำบากให้กับเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับเยอรมนี เพื่อร่วมหา
วิธีหรือทางเลือกอ่ืน ๆ ในการจัดหาก๊าซให้เยอรมนีด้วย 
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• ฮังการี เร ียกร ้อง EU หยุดคว่ำบาตรร ัสเซีย หันมาสนับสนุนการเปิดเจรจายุต ิความขัดแย้ง ในช ่วง 
การประชุมสุดยอดผู้นำ EU เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีฮังการีเรียกร้องให้ EU หยุดเพิ่มมาตรการ
คว่ำบาตรกดดันรัสเซีย แต่ควรสนับสนุนให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำข้อตกลงหยุดยิง และเริ่มต้นกระบวนการเจรจาสันติภาพอีก
ครั้ง โดยระบุว่ายิ่งมีมาตรการคว่ำบาตรมากขึ้นเท่าไร ก็เหมือนกับยิ่งเป็นการทำร้ายกลุ่ม EU มากขึ้นเท่านั้น โดย
รัสเซียยังสามารถหลบเลี่ยงผลกระทบมาได ้และยังสามารถดำเนินการในยูเครนได้ต่อไป ขณะที่ยุโรปจะเป็นฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 

25 มิถุนายน 2565  

• รัสเซียเตรียมส่งระบบขีปนาวุธติดนิวเคลียร์ให้เบลารุสเพื่อรับมือการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตก ประธานาธิบดี
รัสเซีย ได้แจ้งต่อประธานาธิบดีเบลารุสในการประชุมร่วมกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่า รัสเซียจะช่วยเบลารุสปรับปรุง
เครื่องบินรบ SU-25 ของเบลารุสให้สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้และจะจัดส่งระบบขีปนาวุธ Iskander-M ที่
สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมีพิสัยการยิงกว่า 500 กิโลเมตรให้แก่เบลารุสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังเบลารุส
แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเชิงเผชิญหน้าของลิทัวเนียและโปแลนด์ ที่ได้ประจำการเที่ยวบินติดอาวุธนิวเคลียร์
ของ NATO ใกล้พรมแดนเบลารุส 

• เยอรมน ีเร ียกร ้อง G7 ให ้ เล ื ่อนกำหนดการย ุต ิการใช ้ เช ื ้อเพล ิงฟอสซิลออกไปก ่อนหลังถ ูกร ัสเซีย 
ตัดก๊าซ โดยก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศ G7 ให้คำมั่นที่จะยุติการจัดหาเงินทุนโดยตรงสำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ฟอสซิลภายในสิ้นปี 2565 แต่หลังจากที่รัสเซียลดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีลง ทำให้ต้องกลับมาเปิดใช้
โรงงานถ่านหินเก่าในการผลิตก๊าซอีกครั้ง ทั้งนี้ อิตาลีไม่ได้คัดค้านข้อเสนอของเยอรมนี เนื่องจากต้องพ่ึงพาก๊าซจาก
รัสเซียอย่างมากเช่นกัน ด้านแคนาดาก็ยินดีสนับสนุนให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานฟอสซิลใหม่ด้วย 

26 มิถุนายน 2565  

• 4 ประเทศสมาชิก G7 เตรียมประกาศห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย โดย UK ประกาศก่อนเริ่มการประชุมกลุ่ม 
G7 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 65 ที่เยอรมนีว่า สมาชิก 4 ประเทศในกลุ่ม G7 ได้แก่ สหรัฐฯ 
แคนาดา ญี่ปุ่น และ UK จะห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย เนื่องจากทองคำเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซีย โดย
เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 2 ของรัสเซียรองจากพลังงาน ในขณะนี้มหาเศรษฐีชาวรัสเซียจำนวนมากหันมาซื้อทองคำ
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แท่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร ทั้งนี้ การห้ามนำเข้าทองคำดังกล่าวจะมีผลกับทองคำที่ขุดใหม่
หรือสกัดใหมเ่ท่านั้น แตไ่ม่มีผลกับทองคำทีส่่งออกจากรัสเซียมาก่อนหน้านี้แล้ว 

• ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเตรียมขอให้รัสเซีย-ยูเครนเปิดพื้นที่เจรจาแก้ไขปัญหาขัดแย้ง ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ระบุว่า จะใช้ภารกิจเยือนยูเครนและรัสเซียในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 65 เพื่อสร้างสันติภาพ โดยจะเรียกร้องให้
ประธานาธิบดียูเครนเปิดพื้นที่การเจรจาเพื่อสันติภาพ และจะเรียกร้องให้ผู้นำรัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารใน
ยูเครน 

27 มิถุนายน 2565  

• รัสเซียผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในรอบ 104 ปี หลังถูกมาตรการคว่ำบาตรปิดช่องทางชำระหนี้  โดยรัสเซียไม่
สามารถชำระดอกเบี้ยพันธบัตรวงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ครบกำหนดผ่อนผันการชำระเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาติตะวันตกประกาศห้ามให้ธนาคารพาณิชย์รับชำระเงินจากรัสเซีย แม้ว่ารัสเซียได้ส่งเงิน
ดังกล่าวไปยังบริษัทให้บริการทางการเงินยูโรเคลียร์ (Euroclear) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในเบลเยียม เพ่ือให้นำไปจ่ายหนี้
ให้กับนักลงทุนต่างชาติแล้วตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 65 ซึ่งเป็นวันกำหนดชำระดอกเบี้ย แต่มาตรการคว่ำบาตรของ
ประเทศต่าง ๆ ทำให้ Euroclear ไม่สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ และเมื่อไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยดังกล่าวภายใน 30 
วันหลังจากวันครบกำหนด จึงถือว่ารัสเซียผิดนัดชำระหนี้ 

• UK และฝรั่งเศสจะให้การสนับสนุนกองทัพยูเครนในการสู้รบต่อไป นายกรัฐมนตรี UK พบกันแบบทวิภาคีนอกรอบ
การประชุม G7 กับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 โดยผู้นำ UK ระบุว่าการยุติความขัดแย้งในยูเครน
ด้วยวิธีการสันติให้ผลเสียมากกว่าดี เพราะอาจนำมาซึ่งความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน และผู้นำทั้ง 2 ประเทศต่างเห็น
พ้องว่า ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอยู่ในเวลาที่วิกฤต แต่ก็ยังเห็นโอกาสที่จะพลิกได้ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะให้การ
สนับสนุนกองทัพยูเครนต่อไป เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งทั้งในสงคราม และการเจรจา 

• ผู้นำตุรกีจะพบหารือกับผู้นำสวีเดนและฟินแลนด์ ก่อนการประชุมสุดยอด NATO โดยทั้ง 3 ประเทศจะร่วม
ประชุมกับผู้แทน NATO ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO ที่กรุงมาดริดของสเปน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 65 
ตามคำขอของเลขาธิการนาโต เพื่อหารือและสร้างความตกลงร่วมกันในประเด็นที่ตุรกีเรียกร้องจากสวี เดนและ
ฟินแลนด์ก่อนเข้าเป็นสมาชิก NATO โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในตุรกี 

• กลุ่มประเทศ G7 เตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซีย รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผู้นำ
กลุ่มประเทศ G7 จะร่วมกันขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ด้วยการห้ามรัสเซียเข้าถึงเทคโนโลยีของชาติตะวันตก  
ที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซีย เพ่ือจำกัดขีดความสามารถในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 

28 มิถุนายน 2565  

• รัสเซียประกาศขับนักการทูตกรีซ 8 คนออกจากประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ระบุว่า 
รัสเซียได้ประกาศให้คณะนักการทูตกรีซ จำนวน 8 คน เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา (personae non gratae) และมี
คำสั่งให้ออกจากประเทศภายใน 8 วัน เพื่อประท้วงการขับไล่คณะนักการทูตรัสเซียในกรีซ รวมถึงกรณีกรีซจัดหา
อาวุธและอุปกรณ์ทางทหารให้ยูเครน 

• รัสเซียเพิ่มชื่อบุคคลชาวสหรัฐฯ ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศเพิ่มรายชื่อ
บุคคลชาวอเมริกัน 25 ราย ลงในบัญชีดำที่ห้ามเดินทางเข้ารัสเซีย โดยระบุว่า เพ่ือเป็นการตอบโต้การคว่ำบาตรของ
สหรัฐฯที่มีต่อบุคคลทางการเมืองและบุคคลสาธารณะของรัสเซีย ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่เพิ่มเติมล่าสุดนี้ครอบคลุมถึง 
ภรรยาและบุตรสาวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน และวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ จำนวนมากกว่า 10 ราย  

• กลุ่ม G7 เตรียมพิจารณาแนวทางการกำหนดราคาซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ในแถลงการณ์หลังสิ้นสุดการประชุมสุด
ยอดผู้นำกลุ่ม G7 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65 ระบุว่า กลุ่ม G7 เห็นพ้องจะหารือกันต่อไปในเรื่องการกำหนดราคาซื้อ
น้ำมันดิบจากรัสเซีย เพื่อตัดเส้นทางสร้างรายได้และการทำกำไรจากการขายพลังงานของรัสเซีย อีกทั้งพิจารณา
มาตรการห้ามขนส่งน้ำมันดิบรัสเซียในกรณีมีการซื้อขายเกินราคาที่กลุ่ม G7 กำหนด  

• NATO ประกาศเตรียมยกระดับความพร้อมของกองทัพ โดยจะเพิ่มจำนวนทหารกว่า 7 เท่า เลขาธิการ NATO 
ระบุว่า ในอนาคต NATO จะเปลี่ยนรูปแบบกองทัพ ที่จากเดิมมีลักษณะเป็นกองกำลังตอบโต้เร็ว หรือ NATO 
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Response Force (NRF) ซึ่งมีทหารอยู่ที่ 40,000 นาย โดยจะเพิ่มกองกำลังทหารเป็น 300,000 นาย ที่มีการ
เตรียมความพร้อมสูงมาแทนที่ NRF และขยายกองกำลังให้ครอบคลุมทั่วทั้งอาณาเขต ทางบก ทะเล อากาศ และไซ
เบอร์ โดยในส่วนของกองกำลังภาคสนามนั้นจะเน้นแนวรบฝั่งตะวันออก ซึ่งก็คือประเทศที่อยู่ใกล้ หรือมีพรมแดน
ประชิดกับรัสเซียเป็นพิเศษ 

29 มิถุนายน 2565  

• ตุรกียอมเปิดทางฟินแลนด์-สวีเดน เข้า NATO ตุรกีได้ยกเลิกการคัดค้าน (veto) หลังมีการหารือ 4 ฝ่าย ระหว่าง
ผู้นำตุรกี สวีเดน ฟินแลนด์ และเลขาธิการ NATO โดยทั้ง 3 ชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงไตรภาคี ซึ่งยืนยันว่า
ตุรกีจะสนับสนุนฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิก NATO หลังยอมทำตามเงื่อนไขของตุรกีในด้านความมั่นคง 
ได้แก่ คำขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การยกเลิกข้อจำกัดในการขายอาวุธ รวมถึงการแก้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นในการ
จัดการกับกลุ่มก่อการร้าย 

• บัลแกเรียประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศ กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรียออกประกาศให้นักการ
ทูตและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตรัสเซียจำนวน 70 คน เดินทางออกจากบัลแกเรียภายในวันที่ 3 ก.ค. 65 โดยระบุว่า 
นักการทูตเหล่านี้ทำงานให้หน่วยข่าวกรองของรัสเซีย ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ 
บัลแกเรียยังสั่งให้รัสเซียปิดสถานกงสุลใหญ่ในเมืองรูเซที่อยู่ทางเหนือของบัลแกเรียเป็นการชั่วคราว ขณะที่ บัลแกเรีย
จะปิดสถานกงสุลในเมืองเยคาเตรินเบิร์กของรัสเซียเป็นการชั่วคราวด้วย 

• สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ 5 บริษัทในจีนที่สนับสนุนกองทัพรัสเซีย โดยระบุว่า 5 บริษัทดังกล่าวได้จัดส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทหารและการป้องกันประเทศของรัสเซียก่อนที่จะมีการดำเนินการปฏิบัติการในยูเครน
ในเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 และขณะนี้ยังคงทำสัญญาส่งมอบสินค้าให้กับหน่วยงานของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร  

• สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมกลาโหม-ทองคำรัสเซีย กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ประกาศ
มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซียเพ่ิมอีก 70 แห่ง ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของ
รัสเซีย อาทิ บริษัท Rostec ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ และบริษัท Kamaz ผู้ผลิต
รถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็เพิ่มรายชื่อบุคคลสัญชาติรัสเซยีอีก 
29 คน ในบัญชีดำการห้ามเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ ยังประกาศระงับการนำเข้าทองคำที่มีต้นกำเนิดมาจากรัสเซีย 
ตามที่ผู้นำกลุ่ม G7 ร่วมเห็นชอบในการประชุมเมื่อ 27 มิ.ย. 65 

30 มิถุนายน 2565  

• NATO มีมติเชิญสวีเดนและฟินแลนด์ร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ สมาชิก NATO ทั้ง 30 ประเทศมีมติเชิญให้
สวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิก ในการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO เมื่อ 29 มิ.ย. 65 สำหรับขั้นตอนต่อไป แต่ละ
ประเทศจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการในสภา ซึ่งในสถานการณ์ปกตินั้นอาจใช้เวลาราว 1 ปี แต่จากสถานการณ์ใน
ยูเครน ทำให้จะเร่งกระบวนการรับรองให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

• สหรัฐฯ เตรียมเพิ่มการสนับสนุนกองกำลัง NATO ในยุโรป และเตรียมสร้างฐานทัพถาวรในโปแลนด์ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO เมื่อ 29 มิ ย. 65 ว่า สหรัฐฯ จะเสริมกำลังทหารอเมริกัน 
เครื่องบินรบ และเรือรบ เข้าประจำการในยุโรป โดยเฉพาะในสเปน UK และโรมาเนีย รวมถึงจะสนับสนุนกลุ่ม NATO ใน
การสร้างกองบัญชาการกองพันถาวรในโปแลนดท์ี่มีพรมแดนติดรัสเซีย  

• รัสเซียระบุ จะตอบโต ้หากกองกำลัง NATO วางกองกำลังทางทหารในฟินแลนด์-สวีเดน ประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่า 
รัสเซียไม่ได้มีปัญหากับฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าเป็นสมาชิก NATO แต่รัสเซียพร้อมที่จะตอบโต้ทันทีหาก NATO  
มีการส่งกองกำลังทหารและวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางทหารใน 2 ประเทศนี้ โดยที่ไม่มีเหตุอันควร พร้อมส่งสัญญาณว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์และสวีเดนอาจตึงเครียดเมื่อทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมกับ NATO 

• รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากเกาะสเนคในทะเลดำ เปิดเส้นทางให้ยูเครนส่งออกสินค้า กระทรวงกลาโหมรัสเซียออก
แถลงการณ์ระบุว่า รัสเซียได้ถอนกำลังทหารออกจากเกาะสเนค (Snake Island) ของยูเครนที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของยูเครน
ในทะเลดำซึ่งถูกรัสเซียยึดครองตั้งแต่ 25 ก.พ. 65 เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงถึงสัญญาณเชิงบวกต่อยูเครน อีกทั้งยังเป็น
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การแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้ขัดขวางความพยายามของสหประชาชาติ (UN) ในการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อให้
ยูเครนส่งออกสินค้าเกษตรผ่านทะเลดำอย่างปลอดภัย  

• ซีเรียประกาศรับรองเอกราช 2 สาธารณรัฐในดอนบาส ส่งผลให้ยูเครนประกาศตัดความสัมพันธ์ เมื่อ 29 มิ.ย. 65 
รัฐบาลซีเรียได้ประกาศให้การรับรองความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์และ
สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครน ซึ่งเป็นชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนใน
ปัจจุบัน พร้อมระบุว่ามีอาสาสมัครชาวซีเรียหลายพันคนเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสด้วย 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของซีเรียทำให้ยูเครนประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับซีเรียในทันที อีกทั้งระบุว่าจะมี
การออกมาตรการคว่ำบาตรต่อซีเรียอย่างรุนแรง 

• UK ประกาศให้การสนับสนุนด้านการทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม โดยจะมอบความช่วยเหลือรวมมูลค่า 1 พันล้านปอนด์ 
ครอบคลุมถึงระบบป้องกันตนเอง อากาศยานที่ไม่มีลูกเรือประจำและอุปกรณ์การทำสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ อีกหลายพันชิ้น ทำให้ยอดรวมความช่วยทางทหารของ UK ที่ให้กับยูเครนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,800 
ล้านปอนด์แล้ว 

1 กรกฎาคม 2565  

• รัสเซียเปิดรถโดยสารเชื่อมไครเมียกับดินแดนบางส่วนของยูเครน โดยเป็นรถบัสและรถไฟทีใ่ห้บริการระหว่างเมืองซิมเฟ
โรโปลในคาบสมุทรไครเมียกับภูมิภาคเคอร์ซอนและเมืองซาปอริเซียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนที่อยู่ในความควบคุมของ
รัสเซีย โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 ทั้งนี้ เส้นทางการให้บริการของรถโดยสารดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยโดยกองกำลังของรัสเซีย 

• ยูเครนลงนามปฏิญญาร่วมยืนยันเจตจำนงแน่วแน่ในการเข้าเป็นสมาชิก EU โดยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และ
ประธานรัฐสภายูเครน ได้ลงนามในปฏิญญาร่วม เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความมุ่งมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกของ EU พร้อม
ประกาศว่ายูเครนจะดำเนินการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือให้ EU ตัดสินใจรับเข้าเป็นสมาชิกโดยเร็วที่สุด 

• สหรัฐฯ จะช่วยทหารยูเครนให้มากที่สุดก่อนถึงฤดูหนาว ตามคำขอของผู้นำยูเครน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรจะพยายามช่วยทหารยูเครน ให้มีความได้เปรียบให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ในการต่อต้านปฏิบัติการรัสเซีย ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง หลังประธานาธิบดียูเครน ได้ร้องขอต่อประเทศ
ตะวันตก ให้ช่วยจบปฏิบัติการรัสเซียในยูเครน ก่อนที่จะถึงฤดูหนาวในสิ้นปีนี้ เนื่องจากกังวลว่าสภาพอากาศจะ
เป็นอุปสรรคต่อการสู้รบ 

2 กรกฎาคม 2565  

• ยูเครนเริ่มส่งกระแสไฟฟ้าไปประเทศในยุโรปเพื่อช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่า 
ยูเครนได้เริ ่มส่งออกไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ไปยังประเทศในยุโรปผ่านโรมาเนีย เพื่อช่วยเพิ่มแหล่งไฟฟ้าให้แก่
ประเทศในยุโรป และช่วยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากรัสเซีย นอกจากนี้ ยูเครนยังมีการ
เชื่อมต่อโครงข่ายส่งกระแสไฟฟ้ากับสโลวะเกีย และฮังการี อีกทั้งจะมีการเชื่อมต่อโครงข่ายกับมอลโดวาและโรมาเนียใน
เร็ว ๆ นี้ โดยยูเครนระบุว่าจะสามารถส่งออกกระแสไฟฟ้าไปยังยุโรปได้สูงสุดถึง 2.5 กิกะวัตต์ 

• รัสเซียออกกฎหมายตั้งบริษัทใหม่เพื่อควบคุมโครงการพลังงานซาคาลิน-2 ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามกฤษฎีกาจัดตั้ง
บริษัทแห่งใหม่เพื่อควบคุมดูแลโครงการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวซาคาลิน-2 (Sakhalin 2) ในตะวันออกของ
รัสเซียแทนบริษัท Sakhalin Energy Investment ซึ่งมี UK และญ่ีปุ่น ถือหุ้นเกือบ 50% ซึ่งการตั้งบริษัทใหม่จะเป็นการ
บังคับให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องถอนตัวจากโครงการ เพราะกฤษฎีการะบุว่า นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องยื่นแสดงเจตจำนง
ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อรักษาหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทแห่งใหม่ โดยรัฐบาลรัสเซียจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะอนุญาตให้หุ้นส่วน
ต่างชาติรายใดยังคงดำเนินธุรกิจในรัสเซียต่อไป 

3 กรกฎาคม 2565  

• สหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติม - พร้อมรับมือการสู้รบยืดเยื้อ กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่าจะส่ง
มอบความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมแก่ยูเครน คิดเป็นมูลค่า 820 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยระบบ
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ป้องกันภัยทางอากาศ กระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวดแบบแม่นยำ กระสุนปืนใหญ่ และระบบเรดาห์ต่อต้านปืนใหญ่ พร้อม
ระบุว่าสหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยูเครนสามารถรับมือในสนามรบที่มีพัฒนาการตลอดเวลา 
ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันสหรัฐฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับยูเครนเป็นมูลค่ารวมกว่า 6.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐแล้ว 

• นอร์เวย์จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือยูเครน รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือยูเครนวงเงินกว่า 1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยจะเป็นการมอบความช่วยเหลือให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องในเวลา 2 ปี ซึ่งครอบคลุมทั้งความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม การฟ้ืนฟูประเทศ การจัดหาอาวุธ รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

• โปแลนด์ยกเลิกให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 รัฐบาลโปแลนด์จะยุติการ
จัดหาอาหารและที่พักให้กับผู้ลี้ภัยยูเครนที่เคยมอบให้จำนวน 40 ซลอตีต่อวัน (ประมาณ 316 บาทต่อวัน) โดยระบุว่า
ระยะเวลากว่า 4 เดือนของการช่วยเหลือ เป็นเวลาเพียงพอแล้วที่ผู้ลี้ภัยจะปรับตัวได้ อย่างไรก็ดี ทางการจะยังคงจ่ายเงิน
ช่วยเหลือให้กับกลุ่มพิเศษบางกลุ่มต่อไป เช่น ผู้ทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีบุตรจำนวนมาก 

• องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียน “ซุปบอร์ช” ของยูเครน เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อปกป้องวัฒนธรรมอาหารของ
ยูเครน องค์การเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนซุปบอร์ช 
(Borscht) หรือซุปบีตรูต ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเครน โดยระบุว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม
ของของยูเครนเร่งด่วน อันเนื่องมาจากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของรัสเซียอาจเป็นอันตรายต่อวัฒนธรรมอาหาร
ของยูเครน หลังมปีระเด็นโต้เถียงระหว่างรัสเซียกับยูเครน ในการอ้างถึงต้นกำเนิดของซุปดังกล่าว ซ่ึงสถานะใหม่นี ้ยูเครน
สามารถยื่นขอเงินทุนพิเศษเพ่ือสนับสนุนโครงการส่งเสริมและปกป้องอาหารประจำชาติดังกล่าวได้ 

4 กรกฎาคม 2565  

• เบลารุสประกาศยืนหยัดเป็นพันธมิตรของรัสเซีย ประธานาธิบดีเบลารุส ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันประกาศเอกราช
ของเบลารุสเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65 ระบุว่า เบลารุสซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตรัฐของสหภาพโซเวียตจะยังคงยืนหยัดเป็นพันธมิตรของ
รัสเซียต่อไป โดยจะอยู่เบื้องหลังรัสเซียในการขับเคลื่อนปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนอย่างเต็มที่ แม้กำลังถูก
วิจารณ์ว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่สนับสนุนรัสเซียในการต่อสู้  

• ออสเตรเล ียมอบความช่วยเหล ือทางทหารแก ่ย ู เครนเพ ิ ่มเต ิม พร ้อมประกาศเพิ ่มมาตรการคว่ำบาตร 
ต่อรัสเซีย นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งเดินทางเยือนยูเครนและเข้าพบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65 ได้
ประกาศเพ่ิมการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ครอบคลุมถึงยุทโธปกรณ์
ที่ทันสมัยที่ยูเครนร้องขอ อาทิ ยานพาหนะหุ้มเกราะและโดรน พร้อมกับประกาศมาตรการคว่ำบาตรและระงับการเดิน
ทางเข้าประเทศของรัฐมนตรี และนักธุรกิจของรัสเซียเพิ่มอีก 16 คน ซึ่งส่งผลให้จำนวนชาวรัสเซียทั้งหมดที่ออสเตรเลีย
คว่ำบาตรเพ่ิมขึ้นเป็น 843 ราย นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเตรียมที่จะห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย และจะงดเก็บภาษี
สินค้านำเข้าจากยูเครน 

• สหรัฐฯ และ EU สั่งห้ามขนส่ง - ทำประกันการขนส่งน้ำมันจากรัสเซีย เป็นการดำเนินการตามมติของที่ประชุมสุดยอด
ผู้นำ NATO เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยบริษัทของสหรัฐฯ และ EU จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่ง ทำประกัน หรือต่ออายุ
ประกันภัยการขนส่งน้ำมันจากรัสเซียทางทะเลทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รัสเซียพบกับความยุ่งยากในการส่งออก
น้ำมันมากขึ้น และเป็นการจำกัดรายได้ของรัสเซียจากการส่งออกน้ำมัน 

5 กรกฎาคม 2565  

• UK เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเบลารุสตอบโต้ที่สนับสนุนรัสเซีย พร้อมคว่ำบาตรสื่อรัสเซียเพิ่ม มาตรการคว่ำบาตรต่อ
เบลารุสประกอบด้วย การสั่งห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้ามูลค่ารวมประมาณ 60 ล้านปอนด์ ซึ่งรวมถึงการห้ามส่งออก
สินค้าด้านการกลั่นน้ำมัน ส่วนประกอบเทคโนโลยีขั้นสูงและสินค้าฟุ่มเฟือย ตลอดจนการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าของ
เบลารุส นอกจากนี้จะสั่งห้ามไม่ให้บริษัทเบลารุสออกตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในตลาดลอนดอน เพื่อตอบโต้ที่เบลารุส
ช่วยเหลือรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ขณะเดียวกันยังดำเนินการคว่ำบาตรชาวรัสเซียอีก 6 ราย รวมถึง
เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับการสู้รบในยูเครน 

• ญี่ปุ่นประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่จะอายัดทรัพย์สิน
บุคคลชาวรัสเซีย 57 ราย (อาทิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารและพลเรือนของภูมิภาคเคอร์ซอน รองนายกรัฐมนตรี และ
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นักธุรกิจ) และองค์กรของรัสเซียจำนวน 6 แห่ง รวมถึงจำกัดการส่งออกไปยังบริษัทของรัสเซีย 65 แห่ง และเบลารุส 25 
แห่ง และห้ามนำเข้าทองคำจากรัสเซียตามมติของกลุ่ม G7 นอกจากนี้ยังห้ามให้บริการตรวจสอบบัญชี หรือให้คำปรึกษา
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย มีผลตั้งแต่ 5 ก.ย. 65 

• UK ประกาศเป็นเจ้าภาพผู้ประสานงานในการฟื้นฟูยูเครน รัฐมนตรีต่างประเทศ UK กล่าวในการประชุมเพื่อการฟื้นฟู
ยูเครนประจำปี 2565 (Ukraine Recovery Conference 2022) เมื่อ 4 ก.ค. 65 ที่สวิตเซอร์แลนด์ว่า รัฐบาล UK จะเป็น
เจ้าภาพการประชุมฯ ในปี 2565 และจะรับหน้าที่กรรมการกำกับดูแลเพื่อช่วยประสานงานระหว่างยูเครนและชาติ
พันธมิตรเกี่ยวกับมาตรการฟ้ืนฟู โดยสำนักงานคณะกรรมการดังกล่าวจะตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมี
ตัวแทนจากยูเครน ตัวแทนประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ร่วมกันหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการฟ้ืนฟูยูเครน ทั้งในแง่ของสิ่งปลูกสร้าง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

6 กรกฎาคม 2565  

• NATO ลงนามรับรองฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิก สมาชิก NATO ทั้ง 30 ประเทศร่วมกันลงนามในพิธีสารรับ
สวีเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถเข้าร่วมการประชุมของ NATO 
ได้ทั้งหมด และเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองได้มากขึ้น แต่จะยังไม่ได้รับการป้องกันทางทหาร จนกว่าจะมีการให้สัตยาบันอยา่ง
เป็นเอกฉันทจ์ากรัฐสภาของสมาชิกแต่ละประเทศ ซ่ึงโดยปกติจะใช้เวลานานถึง 1 ปี  

• สภารัสเซียผ่านร่างกฎหมายรอบแรก เปิดทางให้ภาคธุรกิจสนับสนุนกองทัพในการปฏิบัติการทางทหาร สภา
ผู้แทนราษฎรรัสเซียผ่านร่างกฎหมายวาระแรก เกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจในภาวะสงคราม ที่จะทำให้รัฐบาลสามารถ
กำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกองทัพในระหว่างปฏิบัติการทางทหาร ประกอบด้วยร่างกฎหมาย 2 ฉบับ 
โดยฉบับแรกจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องจัดหาสินค้าและบริการให้กับกองทัพ ส่วนร่างกฎหมายฉบับที่สอง เป็นการ
แก้ไขประมวลกฎหมายแรงงาน เพื่อให้รัฐบาลมีสิทธิในการควบคุมชั่วโมงการทำงาน และกำหนดวันหยุดให้กับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับจัดหาสินค้าให้กับกองทัพ  

• รัสเซียอนุมัติผ่านร่างกฎหมายบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นแก่บริษัทผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตต่างชาติ สภานิติบัญญัติ
รัสเซียอนุมัติร่างกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้น สำหรับบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจากต่างชาติที่ไม่ได้
จัดตั้งสำนักงานในรัสเซีย โดยนับตั้งแต่รัสเซียปฏิบัติการในยูเครนก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้รัสเซียระงับการดำเนินงานหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและบริษัท
เทคโนโลยีหลายราย อาทิ Google และ Meta ซึ่งหลังกฎหมายนี้บังคับใช้ อาจทำให้ค่าปรับสูงถึง 10% ของรายได้ที่
บริษัทได้รับในรัสเซียจากปีที่แล้ว และอาจเพ่ิมขึ้นถึง 20% หากมีการกระทำผิดซ้ำ  

• ประเทศพันธมิตรร่วมลงนามปฏิญญาฟื้นฟูยูเครน ที ่ประชุมนานาชาติเพื ่อการฟื ้นฟูยูเครน (Ukraine Recovery 
Conference 2022) ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.ค. 65 ประเทศพันธมิตรของยูเครนกว่า 40 ประเทศ ร่วมลงนามในปฏิญญา
หลักการที่จะให้การช่วยเหลือฟื้นฟูยูเครนในระยะยาว ทั้งนี้ รัฐบาลยูเครนเปิดเผยแผน 3 ระยะ สำหรับการฟื้นฟูบูรณะ
ประเทศ ซึ่งประเมินว่าจะมีค่าใช้จ่าย 750,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  

• สหรัฐฯ ยืนยันจะสนับสนุนยูเครนในการต่อสูต้่อไป เพื่อให้ได้เปรียบรัสเซียต่อการเจรจาในอนาคต โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ 
ยังคงยืนยันว่าสหรัฐฯ จะให้การสนับสนุนการต่อสู้ของยูเครนต่อไป แม้ว่าการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียจะมี
ความก้าวหน้ามากขึ้นต่อเนื่อง โดยสหรัฐฯ จะมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพ่ือให้ยูเครนได้เปรียบหากต้องมกีารเจรจากับ
รัสเซียในอนาคต 

7 กรกฎาคม 2565  

• ฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายเสริมสร้างความม่ันคงชายแดนรัสเซีย รัฐสภาฟินแลนด์ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่อนุญาต
ให้สร้างสิ่งกีดขวางบริเวณพรมแดนติดรัสเซียที่มีความยาว 1,300 กม. และสั่งปิดพรมแดนผู้ลี้ภัยหากเกิดสถานการณ์
พิเศษ และอาจย้ายคำขอลี้ภัยทั้งหมดไปยังจุดอื่นแทน เช่น สนามบิน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากเสยีง
ส่วนใหญท่ำให้รัฐสภาผ่านกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว แม้จะถูกโต้แย้งในแง่กฎลี้ภัยของ EU และความวิตกกังวลต่อการตอบ
โต้ของรัสเซีย 
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• ฮังการียืนยันจะไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน โดยหวังให้ชายแดนฮังการี-ยูเครนเป็นเส้นทาง
มนุษยธรรม รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีระบุว่า ฮังการีปฏิเสธที่จะจัดหาอาวุธให้กับยูเครน เนื่องจากไม่ต้องการเข้า
ไปพัวพันกับความขัดแย้งไม่ว่าจะทางใดก็ตาม และจากท่าทีดังกล่าวของฮังการี ทำให้ชายแดนฮังการี-ยูเครน กลายเป็น
เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับใช้ส่งเสบียงเพื่อมนุษยธรรม และความช่วยเหลือต่าง ๆ ไปยังยูเครนโดยไม่ถูกขัดขวาง 
พร้อมเน้นย้ำว่าว่าฮังการีกำลังดำเนินการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ แม้ว่า
ฮังการีจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เต็มใจที่จะคว่ำบาตรรัสเซียตามมติกลุ่ม EU และไมส่นับสนุนยูเครนในการต่อสู้ก็ตาม 

• จีนและอินโดนีเซียเรียกร้องกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้ยืนหยัดสามัคคี เพื่อช่วยกันยุติปัญหาขัดแย้งของรัสเซีย-
ยูเครน โดยในการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของ 2 ประเทศ นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ
กลุ่ม G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศกำลัง
พัฒนาในการช่วยกันยุติความขัดแย้ง และเห็นว่าควรทำให้รัสเซียและยูเครนสามารถส่งออกอาหารสู่ตลาดโลก เพ่ือ
แก้ปัญหาวิกฤตอาหารโลกที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 มีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.ค. 
65 โดยที่ประชุมจะเน้นหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือวิกฤตการณ์ด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจาก
การสู้รบในยูเครน ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย 

8 กรกฎาคม 2565 
• การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 ตอกย้ำความเห็นต่างกันกรณีความขัดแย้งในยูเครน การประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G20 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 -8 ก.ค. 65 ไม่สามารถหาข้อตกลง
ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน และแนวทางคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติอาหารทั่วโลกและ
การเพ่ิมขึ้นอย่างมากของราคาพลังงาน อีกทั้งการประชุมยังจบลงโดยที่ไม่มีการถ่ายรูปหมู่หรือแถลงการณ์ร่วมเหมือนกับ
ในการประชุมครั้งก่อน ๆ โดยมีเพียงมติร่วมกันในการเรียกร้องให้ยุติสงครามในยูเครน และขอให้รัสเซียยุติการปิดล้อม
เส้นทางการขนส่งธัญพืชออกจากทะเลดำ และทะเลอาซอฟ เพ่ือบรรเทาวิกฤตอาหารโลก 

• ประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่ารัสเซียเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติการในยูเครน และการเจรจาจะยากขึ้นหากความขัดแย้งยืดเยื้อ 
ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภารัสเซียเมื่อ 7 ก.ค. 65 ว่า รัสเซียถือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นปฏิบัติการในยูเครน 
แนวโน้มของการเจรจาใด ๆ จะค่อย ๆ ยากขึ้นเมื่อความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนาน และยังกล่าวว่า การสู้รบระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครนกลายเป็น “สงครามตัวแทน” ระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับฝ่ายตะวันตก ที่ไม่เพียงแต่ยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้าน
อาวุธให้แก่ยูเครน ทว่ายังคงทำสงครามเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย พร้อมระบุว่ารัฐบาลรัสเซียไม่เคยปฏิเสธการเจรจา
สันติภาพ เพ่ือยุติความขัดแย้งครั้งนี้ 

• แคนาดาประกาศคว่ำบาตรต่อรัสเซียเพิ่มเติม รวมถึงการห้ามนำเข้าทองคำด้วย กระทรวงการต่างประเทศแคนาดาออก
แถลงการณ์ประกาศเพิ ่มเติมมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลชาวรัสเซีย 29 คน และองค์กรของรัสเซีย 15 แห่ง โดย
ครอบคลุมถึงสมเด็จพระสังฆราชออร์โธดอกซ์แห่งมอสโกและรัสเซีย (Patriarch of Moscow and All Russia Kirill) 
นักข่าวชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมถึงสำนักข่าว/สื่อโทรทัศน์รัสเซีย อาทิ 
Channel One, TASS, RT, NTV, Rossiya-1 และ Rossiya-24 นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการสั ่งห้ามนําเข้าทองคําและ
ผลิตภัณฑจ์ากรัสเซีย ตามที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ร่วมให้คำมั่นไว้กับกลุ่ม G7 ด้วย 

9 กรกฎาคม 2565 
• สหรัฐฯ จัดส่งอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติมอีก 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้

อำนาจประธานาธิบดีอนุมัติการส่งมอบสิ่งของและบริการของสหรัฐฯ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของรัฐสภาในยามฉกุเฉิน 
หรือ PDA อนุมัติความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่แก่ยูเครน ซ่ึงเป็นการจัดส่งอาวุธ ประกอบด้วย เครื่องยิงขีปนาวุธหลาย
ลำกล้อง (HIMARS) 4 เครื่อง และกระสุนปืนใหญ่ฮาวอิตเซอร์ขนาด 155 มม. อีก 1,000 ลูก ส่งผลให้ความช่วยเหลือ
ด้านความมั่นคงทั้งหมดที่สหรัฐฯ ให้แก่ยูเครนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 จนถึงขณะนี้ รวมแล้ว 7.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

• กรีซและบัลแกเรียประกาศความสำเร็จเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน หวังเลิกพึ่งพาก๊าซรัสเซีย เมื่อวันที่ 8 
ก.ค. 65 กรีซและบัลแกเรียสามารถเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซกรีซ-บัลแกเรีย หรือ IGB หลังโครงการดังกล่าวล่าช้ามานาน ซึ่งจะ
จัดส่งก๊าซจากเมืองโคโมตินีของกรีซไปยังเมืองสตาราซาโกราในบัลแกเรีย และยังเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซอีกแห่ง เพ่ือนำเข้า
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ก๊าซจากประเทศอาร์เซอร์ไบจาน โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งก๊าซได้ภายในต้นเดือน ส.ค. 65 เบื้องต้นจะส่งก๊าซได้ในปริมาณ 
3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแผนขยายปริมาณจัดส่งเป็น 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไป ซึ่งน่าจะช่วยให้ยุโรปเลิก
พ่ึงพาก๊าซจากรัสเซียได้เร็วขึ้น 

10 กรกฎาคม 2565 
• แคนาดาจะส่งคืนอุปกรณ์สำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ของรัสเซีย โดยแคนาดายอมยกเว้นมาตรการคว่ำบาตร

ต่อรัสเซีย เพ่ือที่จะส่งคืนกังหันแปลงก๊าซที่ส่งมาซ่อมบำรุงคืนให้แก่บริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ
ส่งก๊าซของรัสเซียไปยังเยอรมนี โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือเป็นการสนับสนุนความสามารถของยุโรปในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน
ที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพง ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านการลดพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซีย แม้ว่ายูเครนเรียกร้องให้แคนาดา
เก็บกังหันแปลงก๊าซนั้นไว้ เพราะหากส่งคืนก็จะเท่ากับเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 

• UK ฝึกซ้อมทักษะในการสู้รบให้กับทหารยูเครนกว่า 10,000 นาย ทหารยูเครนกำลังอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมทักษะใน
การสู้รบอยู่ที่ค่ายฝึกซ้อมที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ UK ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลของ UK เพื่อช่วย
พัฒนาศักยภาพของทหารยูเครนให้พร้อมสู้รบกับกองทัพรัสเซีย โดยเริ่มต้นในเดือน ก.ค. 65 และจะใช้เวลาฝึกทั้งหมด 28 
สัปดาห์ 

11 กรกฎาคม 2565 
• ลิทัวเนียเพิ่มรายชื่อสินค้าห้ามส่งไปคาลินินกราดของรัสเซีย กรมศุลกากรลิทัวเนียประกาศเพิ่มรายชื่อสินค้าที่ห้ามขน

ส่งผ่านอาณาเขตของลิทัวเนียโดยรถไฟไปยังภูมิภาคคาลินินกราด ซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ถูกล้อมรอบด้วยลิทัวเนีย
และโปแลนด์ โดยสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมตั้งแต่ 11 ก.ค. 65 ได้แก่ คอนกรีต ไม้ แอลกอฮอล์ และสารเคมีทาง
อุตสาหกรรมที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ ลิทัวเนียประเมินว่าข้อจํากัดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการห้ามขนส่งโลหะ
และเหล็กที่บังคับใช้เมื่อปลายเดือน มิ.ย. 65 จะคิดเป็นประมาณ 15% ของสินค้า 3.7 ล้านตันที่ขนส่งจากรัสเซียไปยังคา
ลินินกราดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ขณะที่รัสเซียเตือนลิทัวเนียและ EU ว่า จะดำเนินมาตรการที่รุนแรง หากยังคงไม่
กลับมาเปิดเส้นทางรถไฟที่ขนส่งสินค้าบางส่วนไปยังคาลินินกราด 

• ยุโรปกังวลรัสเซียจะไม่กลับมาเปิดท่อก๊าซที่ขนส่งไปยังเยอรมนีหลังปิดซ่อมบำรุงประจำปี ท่อส่งก๊าซNord Stream 1 
ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซหลักของรัสเซียไปยังยุโรปผ่านเยอรมนี เริ่มปิดซ่อมประจำปีตามกำหนดตั้งแต่ 11 - 21 ก.ค. 65 ส่งผล
ให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1 ไปยังยุโรป ขณะที่รัฐบาลเยอรมนี และอีกหลายประเทศ
ในยุโรป ต่างกังวลว่ารัสเซียจะขยายเวลาปิดซ่อมบำรุงออกไปอีก เพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรจาก EU ซึ่งจะกระทบกับ
หลายประเทศที่ตั้งใจจะเก็บพลังงานเชื้อเพลิงไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูหนาว และอาจนำไปสู่การเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงาน 
รวมถึงทำให้ประชาชนในยุโรปต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

• ฮังการีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้มีการแบ่งปันก๊าซกันในประเทศสมาชิก EU รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้าของฮังการีไม่เห็นด้วยที่สภา EU เสนอให้ปันส่วนก๊าซธรรมชาติให้ประเทศสมาชิก โดยอ้างความเป็นปึกแผ่นของ
พลังงาน เนื่องจากโรงเก็บก๊าซของฮังการีเป็นทรัพย์สินของฮังการี และจะใช้เฉพาะในฮังการีเท่านั้น เนื่องจากก๊าซดังกล่าว
ซื้อด้วยเงินของผู้เสียภาษีชาวฮังการี 

• รัสเซียเพิ่มความสะดวกในการขอสัญชาติแก่ชาวยูเครน ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาอนุมัติให้มีการผ่อน
คลายกฎข้อบังคับในการยื่นขอเป็นพลเมืองชาวรัสเซียให้แก่ประชาชนชาวยูเครน ครอบคลุมผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในยูเครน ซึ่ง
เดิมกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะผู้ที ่อยู่ในแคว้นโดเนตสก์และลูฮันสก์ และเขตภายใต้การยึดครองของรัสเซีย 
(ภูมิภาคเคอร์ซอนและภูมิภาคซาโปริชเชีย) โดยภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ขั้นตอนการขอพิจารณารับสัญชาติรัสเซีย
ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ อาทิ การอยู่อาศัยในรัสเซียเป็นเวลา 5 ปี การมีแหล่งรายได้ หรือ
ความสามารถในการใช้ภาษารัสเซีย 

12 กรกฎาคม 2565 

• บราซิลบรรลุข้อตกลงนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ประธานาธิบดีบราซิลประกาศว่ารัฐบาลบราซิลได้บรรลุข้อตกลงนำเข้า
เชื้อเพลิงดีเซลจากรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดราคาเชื้อเพลิงในประเทศ เนื่องจากการนำเข้าเชื้อเพลิงดีเซล
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จากรัสเซียมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าผู้จัดจำหน่ายต่างชาติรายอื่น ๆ  โดยรัสเซียจะจัดส่งเชื้อเพลิงมายังบราซิลในอีก 60 วัน 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีบราซิลยังระบุว่า บราซิลเป็นกลางในความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย และได้ตกลงกับประธานาธิบดี
รัสเซียที่จะรักษาอุปทานปุ๋ยสำหรับภาคธุรกิจการเกษตรของบราซิลด้วย 

• สหรัฐฯ และญี่ปุ่นหารือเกี่ยวกับมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ หารือกับรัฐมนตรี
ญี่ปุ่นในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นในวันที่ 12 – 13 ก.ค. 65 เกี่ยวกับความพยายามที่จะกำหนดเพดานราคาการนำเข้า
น้ำมันจากรัสเซีย ตามแนวคิดของกลุ่ม G7 โดยมีเป้าหมายคือกำหนดราคาในระดับที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตของรัสเซีย
เพ่ือให้รัสเซียมีแรงจูงใจที่จะส่งออกน้ำมันต่อไป แต่ราคาไม่สูงจนทำให้รัสเซียสามารถนำรายได้ไปเป็นทุนในการสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบในช่วง 40 - 60 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล  

• องค์การอวกาศยุโรป (ESA) ตัดสัมพันธ์รัสเซียยุติภารกิจสำรวจดาวอังคาร โดย ESA ประกาศยุติความร่วมมือกับ 
Roscosmos หน่วยงานอวกาศของรัสเซียในโครงการยานสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารลำแรกของยุโรป โดย ESA กำลัง
พิจารณาที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) ในการเดินหน้าโครงการ
ดังกล่าวแทน ซึ่งการตัดสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับรัสเซียนี้เป็นมติของ ESA Council ที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ประเทศสมาชิกในยุโรปที่ต้องการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย 

13 กรกฎาคม 2565 
• ยูเครนประกาศตัดความสัมพันธ์เกาหลีเหนือเนื่องจากประกาศรับรองเอกราช 2 สาธารณรัฐในดอนบาส กระทรวง

ต่างประเทศยูเครนประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือ เมื่อ 13 ก.ค. 65 โดยระบุว่ากระทำการละเมิดอำนาจ
อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน หลังจากที่เกาหลีเหนือได้ประกาศรับรองเอกราชของสาธารณรัฐประชาชน
โดเนตสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนทีเ่ป็นชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรัสเซีย-
ยูเครน โดยเกาหลีเหนือนับเป็นประเทศที่ 3 ที่ให้การรับรองสถานะรัฐอิสระแก่ 2 สาธารณรัฐดังกล่าวต่อจากรัสเซียและ
ซีเรีย  

• สหรัฐฯ เปิดเผยว่าอิหร่านกำลังเตรียมการส่งโดรนสนับสนุนรัสเซียเพื่อใช้ในยูเครน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาล
สหรัฐฯ ระบุว่าจากข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐฯ พบว่าอิหร่านกำลังมีแผนส่งมอบโดรนติดอาวุธจำนวนมากแก่รัสเซีย
สำหรับนำไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครน พร้อมเตรียมการฝึกฝนทหารรัสเซียสำหรับวิธีการใช้งาน ซึ่งสร้างความ
กังวลว่าอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านไม่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ
สหรัฐฯ พร้อมระบุว่าอิหร่านมีความร่วมมือกับรัสเซียในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งใน
ยูเครนแล้ว ขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียจะเดินทางเยือนอิหร่านในสัปดาห์หน้าเพื่อร่วมหารือไตรภาคีกับผู้นำของอหิร่าน
และตุรก ี 

• รัสเซียและยูเครนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนอย่างปลอดภัย ในการเจรจา 4 ฝ่าย ระหว่าง
คณะผู้แทนจากรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อ 13 ก.ค. 65 
เกี่ยวกับการขนถ่ายธัญพืชที่ติดอยู่ตามท่าเรือต่าง ๆ ของยูเครน โดยเฉพาะเมืองท่าโอเดสซาในทะเลดำ ออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมเพ่ือให้มีการแล่นเรือในทะเลดำอย่างปลอดภัย โดยมีการ
บรรลุข้อตกลงในประเด็นทางเทคนิคต่าง ๆ  เช่น การควบคุมร่วมกันที่จุดหมายปลายทาง และการรับประกันความ
ปลอดภัยในการนำทางไปจนกว่าจะถึงจุดเปลี่ยนการดูแล ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพ่ือทบทวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งใน
สัปดาห์หน้า ก่อนที่จะลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการต่อไป 

14 กรกฎาคม 2565 
• รัสเซียประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับเพื่อสนับสนุนกองทัพรัสเซีย หลังปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมีแนวโน้ม

ยืดเยื้อ ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามอนุมัติบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับเพ่ือกระชับอำนาจควบคุมภายในประเทศ ซึ่งมีทั้ง
มาตรการพิเศษทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกองทัพรัสเซียขณะดำเนินปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและภารกิจอื่น ๆ  
ในต่างประเทศ อาทิ การห้ามบริษัทเอกชนปฏิเสธเข้าร่วมสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลซื้อสินค้า 
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เครื่องมือ และซ่อมบำรุงอาวุธ รวมไปถึงกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกับผู้แปรพักตร์ไปเข้ากับศัตรูระหว่างเกิดปัญหา
ขัดแย้งหรือมีปฏิบัติการทางทหาร โดยกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่ 20 ปี 

• ลิทัวเนียจะอนุญาตให้รัสเซียขนส่งสินค้าไปยังคาลินินกราดได้ เพื ่อลดความตึงเครียดในยุโรป กระทรวงการ
ต่างประเทศลิทัวเนีย ประกาศอนุญาตให้รัสเซียสามารถขนส่งสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของ EU ผ่านอาณาเขต
ของลิทัวเนียไปยังแคว้นคาลินินกราดของรัสเซียได้ แต่ยังคงห้ามการขนส่งสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าและเทคโนโลยีที่
ใช้ได้สองทาง (Dual Use) หลังจากได้รับแนวทางใหม่จากคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรทางการค้า
ไม่ควรถูกนำมาใช้กับการขนส่งของรัสเซีย ตราบใดที่ปริมาณสินค้านั้นไม่เกินค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึง
ความต้องการสินค้าที่แท้จริงของพ้ืนที่ปลายทาง 

15 กรกฎาคม 2565 
• รัสเซียประกาศห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ประกาศห้าม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศจำนวน 384 คน โดยให้เหตุผลว่าเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งสนับสนุนจุดยืนที่
ไม่เป็นมิตรและต่อต้านรัสเซีย โดยเฉพาะการแสดงความเห็นและกล่าวหารัสเซียโดยไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการทาง
ทหารของรัสเซียในยูเครน 

16 กรกฎาคม 2565 
• การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุ่ม G20 จบลงโดยไม่มีการออกแถลงการณ์ร่วม ท่ามกลางความขัดแย้งในประเด็น

รัสเซีย-ยูเครน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการคลังของกลุ่ม G20 ในวันที่ 15 – 16 ก.ค. 65 ที่อินโดนีเซียสิ้นสุดลง
โดยไม่มีการออกแถลงการณ์ร่วม เนื่องจากการสู้รบในยูเครนสร้างความขัดแย้งในเวทีการประชุม โดยมีการพิจารณา
หาทางออกในประเด็นวิกฤตอาหารโลก และปัญหาเงินเฟ้อ แต่กลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิก ทำให้ไม่ได้
ข้อสรุปในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่นเดียวกับการประชุมของกลุ่มรัฐมนตรีการต่างประเทศในสัปดาห์ที่แล้ว 

17 กรกฎาคม 2565 
• รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้บริษัทญี่ปุ่นยังคงถือหุ้นในโครงการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Sakhalin-2 ของรัสเซีย รัฐบาล

ญี่ปุ่นระบุว่า บริษัท Mitsubishi และ Mitsui ควรเก็บรักษาหุ้นที่มีอยู่ในโครงการดังกล่าวเอาไว้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะ
มีการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มายังญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก หุ้นโครงการดังกล่าวถูกโอนไปเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัท Gazprom ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายใหม่ และกำหนดให้บริษัทต่างชาติต้องยื่นแสดง
เจตจำนงในการรักษาหุ้นที่มีอยู่อีกครั้ง ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็จะขอให้สหรัฐฯ และออสเตรเลียเพิ่มการผลิตก๊าซ LNG และ
รับประกันว่าจะจดัส่งให้เพียงพอกับความต้องการของญี่ปุ่นด้วย 

18 กรกฎาคม 2565 
• ยูเครนสั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูง 2 คน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจำนวนมาก ด้วยข้อกล่าวหาว่า

ทำงานให้รัสเซีย ประธานาธิบดียูเครนออกคำสั่งพิเศษปลดอัยการสูงสุดและผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองภายในออกจาก
ตำแหน่ง พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานอัยการและสำนักข่าวกรอง มากกว่า 60 คน หลังมีการเปิดสืบสวนคดี
ที่เกี่ยวข้องกับข้อหากบฏ จำนวน 651 คดี โดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบุคคลเหล่านี้ทำงานให้ฝ่ายตรงข้ามกับยูเครนในดินแดน
ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย 

• EU ยืนยันให้การสนับสนุนแก่ยูเครนต่อไป แม้จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ 
EU เมื่อ 18 ก.ค. 65 มีมติเห็นพ้องว่า EU จะยังคงสนับสนุนทางการเงินและการทหารแก่ยูเครน แม้จะมีผลกระทบดา้น
เงินเฟ้ออย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของ EU นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนของ EU อีก 500 ล้านยูโร เพ่ือ
จัดหาอาวุธให้กับยูเครน ส่งผลให้ยอดความช่วยเหลือทางการทหารที่มอบให้กับยูเครนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 รวมแล้ว
อยู่ที่ 2.5 พันล้านยูโร 

• บริษัท Gazprom ของรัสเซียประกาศว่าไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปได้ตามสัญญา  โดย Gazprom 
รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียออกประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 65 ว่าเกิดเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
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เกี่ยวกับการไหลของก๊าซ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจัดส่งก๊าซให้แก่บริษัทก๊าซในยุโรปหลายแห่ง โดยไม่
มีรายละเอียดของสาเหตุและกำหนดระยะเวลาที่จะยุติการจัดส่งก๊าซ ทั้งนี้ การระงับการส่งก๊าซดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก
เริ่มมีการซ่อมบำรุงประจำปีของท่อส่ง Nord Stream 1 ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านเยอรมนีระหว่าง
วันที่ 11 – 21 ก.ค. 65 

• เยอรมนียอมรับอาจไม่มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอในฤดูหนาว ถ้าไม่ได้ก๊าซจากรัสเซียเพิ่มเติม ประธานสำนักงานเครือข่าย
กลาง (Federal Network Agency) กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนี ระบุว่า ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของ
เยอรมนีในคลังสำรองกว่า 65% ในปัจจุบัน แม้จะอยู่ในระดับที่ดีข้ึนกว่าช่วงหลายสัปดาห์ก่อน แต่ก็ยังคงมีไม่เพียงพอใช้
ตลอดฤดูหนาว ถ้าไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียเพิ่มเติม ซึ่งปริมาณที่ต้องการซื้อก๊าซจากรัสเซียนั้น ขึ้นอยู่กับว่าการซ่อมบำรุง 
ท่อก๊าซ Nord Steam 1 จะเสร็จสิ้นทันกำหนดในวันที่ 21 ก.ค. 65 หรือไม ่

19 กรกฎาคม 2565 
• ฮังการีเจรจากับรัสเซียเพื่อปรับเส้นทางการจัดส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดไปยังเส้นทาง Turkstream เพื่อความม่ันคง

ด้านพลังงาน  ฮังการีอยู่ระหว่างเจรจากับรัสเซีย เพื่อปรับเส้นทางขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงจัดส่ง
ระยะยาวที่ลงนามเมื่อปี 2564 ให้เป็นการขนส่งผ่านท่อส่งก๊าซเติร์กสตรีม (Turkstream) ซึ่งเป็นเส้นทางตอนใต้ที่ผ่าน
เซอร์เบียเข้าสู่ฮังการี เพ่ือรับประกันเสถียรภาพของการจัดส่ง เนื่องจากการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านเส้นทางออสเตรีย
เข้าฮังการีลดลง แสดงถึงความไม่มั่นคงในระบบท่อส่งก๊าซทางฝั่งยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ ข้อตกลงซื้อขายที่ฮังการีทำ
กับบริษัท Gazprom ของรัสเซีย มีระยะเวลา 15 ปี โดยมีเงื่อนไขสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการซื้อได้หลังผา่น
ไปแล้ว 10 ปี 

• EU และประเทศสมาชิกเร่งเจรจาจัดทำข้อตกลงหาแหล่งพลังงานใหม่ทดแทนรัสเซีย ประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานกับอาเซอร์ไบจาน ซึ่งจะเพ่ิม
การส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปมากกว่า 2 เท่า จาก 8 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปัจจุบัน เป็น 2 หมื่นล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปีภายในปี 2570 ด้านอิตาลีลงนามข้อตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับแอลจีเรียมูลค่า 4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเพ่ิมปริมาณการจัดส่งก๊าซให้อิตาลีอีก 4 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี พร้อมส่งเสริมความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาพลังงานทางเลือก ขณะที่ฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านพลังงานของฝรั่งเศสกรณีรัสเซียหยุดจัดส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อส่ง ไปยังยุโรป โดยความตกลงสำคัญฉบับหนึ่งที่มีการลงนาม คือ ความร่วมมือในการจัดหาพลังงานระหว่างโททัล 
เอนเนอจีส์ (Total Energies) บริษัทพลังงานของฝรั่งเศส กับบริษัทน้ำมันแห่งรัฐอาบูดาบี (ADNOC) 

• นักธ ุรก ิจใหญ่ร ัสเซียยื ่นฟ้องศาลยุโรป เร ียกร ้องให้  EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร  น ักธ ุรก ิจและ 
ผู้ทรงอิทธิพลของรัสเซียจำนวนหลายรายฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ขอให้ EU ยกเลิกการคว่ำ
บาตรตนเอง และบางคนฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก EU ด้วย โดยระบุว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และสร้างความ
เสียหายต่อธุรกิจ โดยผู้ที่ยื่นฟ้องร้องต่อศาล อาทิ โรมัน อับราโมวิช อดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี อลิสเชอร์ อุ
สมานอฟ ผู้ประกอบการโลหะและเหมืองแร่ มิคาอิล ฟริดแมน และพีทร์ อาเวน ผู้บริหารอัลฟา แบงก์ หนึ่งใน
ธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซีย  

• อิหร่านแสดงความสนับสนุนการปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครน เมื่อ 19 ก.ค. 65 ประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางเยือน
อิหร่านเพื่อเข้าร่วมประชุมไตรภาคีกับผู้นำอิหร่านและตุรกี ซึ่งส่วนหนึ่งมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการสู้รบในยูเครน 
โดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ประกาศจุดยืนให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน พร้อมระบุว่าหาก
รัสเซียไม่ดำเนินการดังกล่าวก็อาจต้องเผชิญกับการโจมตีจาก NATO ที่อาจทำสงครามยึดคืนคาบสมุทรไครเมียจากรัสเซีย 
กลับสู่การควบคุมของยูเครน 

20 กรกฎาคม 2565 
• รัสเซียเตือนว่าอาจต้องลดการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ลงอีกเนื่องจากการซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ที่ล่าช้า ประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่า ศักยภาพในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งเป็น
ท่อส่งขนาดใหญ่ที่สุดจากรัสเซียไปยังยุโรปนั้นอาจจะลดลงอีก เนื่องจากกำหนดการซ่อมบำรุงระหว่างวันที่ 11 - 21 ก.ค. 
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65 อาจล่าช้าออกไป โดยขณะนี้สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้วันละ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร จากศักยภาพปกติวันละ
ประมาณ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังซ่อมบำรุงไม่แล้วเสร็จ และหากอุปกรณ์กังหันท่อส่งก๊าซที่ส่งไปซ่อมในแคนาดา 
ไม่ส่งกลับคืนรัสเซียในเร็ว ๆ นี้ การจัดส่งก๊าซธรรมชาติจะลดลงเหลือเพียง 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในช่วงสิ้นเดือน 
ก.ค. 65 

• EU เสนอให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงในช่วง 7 เดือนข้างหน้า เพื่อรับมือการถูกตัดก๊าซจากรัสเซีย 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) นำเสนอโครงการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิก EU ใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างประหยัดเพ่ือให้มีก๊าซใช้
อย่างเพียงพอในช่วงฤดูหนาว (Save Gas for a Safe Winter) กำหนดเป้าหมายให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลง 15% 
ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะยุติการจัดส่ง
ก๊าซธรรมชาติมายังยุโรป โดยในเบื้องต้นจะให้ประเทศสมาชิกดำเนินการด้วยความสมัครใจก่อน และกำลังพิจารณา
บังคับใช้ทางกฎหมายในอนาคต หากรัสเซียตัดสินใจลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติเพิ่มอีกหรือยุติการส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติทั้งหมด 

• ยูเครนลงนามเป็นประเทศพันธมิตรในทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เมื่อ 20 ก.ค. 65 รัฐมนตรีพลังงานยูเครน
ร่วมลงนามเป็นประเทศพันธมิตร (Association Country) ของ IEA โดยทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจะ
ช่วยให้ยุโรปสามารถเผชิญกับฤดูหนาวที่คาดว่าจะยากลำบาก ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน ทั้งนี้ ยูเครนเป็นประเทศพันธมิตร IEA ร่วมกับอาร์เจนตินา บราซิล จีน อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย โมร็อกโก 
สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ และไทย ขณะที่ประเทศสมาชิกของ IEA มีทั้งหมด 31 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น 

21 กรกฎาคม 2565 
• รัสเซียกลับมาเปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream1 หลังปิดซ่อมบำรุงประจำปีแล้วเสร็จเมื่อ 21 ก.ค. 65 คลายความวิตก

กังวลของประเทศยุโรปที่เกรงว่ารัสเซียจะหาข้ออ้างในการปิดท่อส่งก๊าซถาวรเพ่ือตอบโต้มาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อ Nord Stream1 ไปยังเยอรมนียังคิดเป็นประมาณ 30 - 40% ของขีดความสามารถ
ในการจัดส่ง ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงก่อนการซ่อมบำรุง เนื่องจากก่อนหน้านั้น (เดือน มิ.ย. 65) รัสเซียได้ลดระดับการ
จัดส่งก๊าซลงโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้รับคืนอุปกรณ์กังหันท่อก๊าซที่ส่งไปซ่อมบำรุงจากแคนาดาเนื่องด้วยมาตรการคว่ำบาตร 

• รัสเซียเตรียมทำประชามติเพื่อผนวกดินแดนยูเครนบางส่วน โดยกำลังเตรียมจัดการลงประชามติเพื่อผนวกดินแดนของ
ยูเครนที่กองทัพรัสเซียยึดครองไว้ได้รวมเข้ากับรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมดินแดนยูเครนทางตอนใต้และตะวันออกเกือบทั้งหมด 
โดยคาดว่าจะสามารถจัดการลงประชามติโดยเร็วที่สุดภายในเดือน ก.ย. 65 สอดคล้องกับที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาเปิดเผย
ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองว่า รัสเซียกำลังวางแผนที่จะผนวกดินแดนยูเครนที่ยึดครองได้ในระหว่างปฏิบัติการทางทหารครั้ง
นี้เข้ากับดินแดนของรัสเซีย ด้วยการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปปกครองดินแดน กำหนดใช้สกุลเงินรูเบิลเป็นสกุลเงินพื้นฐาน 
และบังคับพลเมืองให้เปลี่ยนสัญชาติเป็นรัสเซีย พร้อมเตือนว่าความพยายามดังกล่าวของรัสเซียอาจจะเผชิญกับการคว่ำ
บาตรรอบใหม่ทั้งจากสหรัฐฯ และบรรดาประเทศพันธมติร 

• EU อนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 7 ต่อรัสเซีย ประเทศสมาชิก EU มีมตเิห็นพ้องกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย
ชุดที่ 7 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ก.ค. 65 โดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวครอบคลุมถึงการห้ามนําเข้าทองคําและ
เครื่องประดับของรัสเซีย การเพ่ิมรายการสินค้าที่ห้ามส่งออกไปรัสเซียในสินค้าที่ EU เห็นว่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางทหารและเทคโนโลยีให้กับรัสเซีย การขยายข้อจำกัดด้านการเงินโดยห้ามทำธุรกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ในประเทศที่สามที่มีชาวรัสเซียเป็นเจ้าของ ตลอดจนการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 47 ราย ซึ่งรวมถึงการ
อายัดทรัพย์สิน Sberbank สถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย แต่ยังผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการทำธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าเกษตรและพลังงานของรัสเซีย 

• รัสเซียเตือนว่าจะยุติการส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลก หากชาติตะวันตกจำกัดเพดานราคาต่ำกว่าทุน รองนายกรัฐมนตรี
รัสเซีย กล่าวถึงกรณีที่ชาติตะวันตกกำลังพยายามผลักดันให้มีการควบคุมราคาน้ำมันที่จะนำเข้าจากรัสเซีย เพื่อจำกัด
รายได้ของรัสเซียที่จะนำไปใช้ปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยระบุว่า รัสเซียจะไม่รับประกันว่าจะส่งออกน้ำมันสู่
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ตลาดโลก หากมีการกำหนดเพดานราคารับซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เนื่องจากรัสเซียจะไม่ยอมขาดทุนใน
การขายน้ำมัน 

22 กรกฎาคม 2565  

• รัสเซีย-ยูเครนลงนามข้อตกลงเปิดท่าเรือเพื่อส่งออกธัญพืชของยูเครนผ่านทะเลดำ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซีย 
และรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐานของยูเครนได้เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีเลขาธิการสหประชาชาติ และประธานาธิบดี
ตุรกีร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อ 22 ก.ค.65 ที่ประเทศตุรกี สาระสำคัญของข้อตกลงนี้คือการเปิดทางการส่งออกธัญพืช 
เชิงพาณิชย์จากท่าเรือของยูเครน 3 แห่ง ได้แก่ โอเดสซา เชอร์โนมอร์สค์ และยุซนี พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุมร่วม (JCC) 
จากผู้แทนทั้ง 4 ฝ่าย ขึ้นทีตุ่รกี โดยเรือของยูเครนจะนำทางเรือพาณิชย์บรรทุกสินค้าผ่านทะเลดำเพ่ือหลีกเลี่ยงทุ่นระเบิด
ที่กองทัพยูเครนวางไว้ จากนั้นเรือจะข้ามทะเลดำไปยังช่องแคบบอสฟอรัสของตุรกี ก่อนออกไปสู่ตลาดโลก ขณะที่รัสเซีย
จะหยุดยิงระหว่างที่เรือสินค้ายูเครนแล่นผ่านทะเลดำ โดย JCC จะทำหน้าที่ตรวจเรือสินค้าทุกลำ เพื่อลดความวิตกของ
รัสเซียว่าอาจจะมีการลักลอบขนส่งอาวุธไปให้กับยูเครน ขณะเดียวกัน รัสเซียจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการ
ส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซียทางทะเลดำ ทั้งนี้ข้อตกลงฉบับนี้ มีกรอบเวลาบังคับใช้ในเบื้องต้นคือ 120 วัน และ
สามารถต่ออายุการทำงานได้หากทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้อง 

• ฮังการีเจรจาซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเพิ่มเติมสวนทางมาตรการคว่ำบาตรของ EU รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการี
เดินทางไปเจรจาซื้อก๊าซกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อ 21 ก.ค. 65 โดยระบุว่า ฮังการีมีความจำเป็นต้องซื้อก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซียเพ่ิมอีก 700 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2565 เพ่ือให้มีปริมาณก๊าซสำรองเพียงพอในระดับที่ปลอดภัย
สำหรับฤดูหนาว โดยเป็นการเพ่ิมจากสัญญาซื้อก๊าซระยะยาวที่ลงนามเมื่อปี 2564 เดิมที่ปีละ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่า คำสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติของฮังการีจะได้รับการพิจารณาทันที พร้อมให้คำมั่นว่า  
จะหาแสวงหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียของ EU เพื่อให้ความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ 
เป็นอิสระจากมาตรการเหล่านั้น 

23 กรกฎาคม 2565  

• สมาชิก EU หลายประเทศปฏิเสธแผนการลดใช้ก๊าซ 15% เป็นเวลา 8 เดือน ที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ โดย 12 
ประเทศสมาชิกจากทั้งหมด 27 ประเทศ แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ โดยหลายประเทศปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว อาทิ สเปน โปรตุเกส กรีซ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ มอลตา เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ โดยสเปน
ระบุว่าคณะกรรมาธิการยุโรปไม่สามารถขอให้ประเทศสมาชิก EU เสียสละโดยไม่ปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกทั้งหมด
ก่อน และสเปนไม่สนับสนุนข้อเสนอนี้ เพราะสเปนไม่ได้ใช้พลังงานเกินขีดความสามารถของประเทศ ด้านโปรตุเกส ระบุว่า 
ข้อเสนอดังกล่าว ไม่ยั่งยืนและไม่สมส่วน เพราะมหีลายประเทศที่ไม่ได้ป้องกันตัวเอง แตก่ลับมาขอความช่วยเหลือจาก EU 
ขณะทีก่รีซกไ็ม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว เนื่องจากกรีซได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานต่อ EU แล้ว 

• สหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม พร้อมให้คำมั่นสนับสนุนยูเครนสู้รบต่อเนื่อง โดยรัฐบาล
สหรัฐฯ จะจัดส่งอาวุธให้ยูเครนมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมถึงระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง (HIMARS) 4 
เครื่อง และโดรน 580 ลำ นับเป็นการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนเป็นรอบที่ 16 ของสหรัฐฯ ทำให้ยอดรวมความช่วยเหลือ 
ทางทหารและความมั่นคงที่สหรัฐฯ มอบให้แก่ยูเครนอยู่ที่ 8,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันเมื่อ 23 ก.ค. 65 
คณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาระดับสูงของสหรัฐฯ ไดเ้ข้าพบประธานาธิบดียูเครน โดยยืนยันว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรจะให้การ
สนับสนุนยูเครน ด้วยการจัดสรรความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ การทหาร และมนุษยธรรม เพื่อให้ยูเครนสามารถต่อสู้กับ
รัสเซียได้อย่างต่อเนื่อง 

24 กรกฎาคม 2565  

• ฮังการีแนะ EU หากลยุทธ์ใหม่หลังการคว่ำบาตรรัสเซียไม่ได้ผล แต่กลับสร้างปัญหาให้ยุโรปเสียเอง โดยระบุว่า
ยุทธศาสตร์ของชาติตะวันตกในยูเครน ที่ให้การสนับสนุนอาวุธ และใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อให้รัสเซียอ่อนแอ ล้วน
ล้มเหลว ดังนั้นกลยุทธ์ใหม่ควรจะเน้นไปที่การเจรจาสันติภาพ ไม่ควรเน้นการเอาชนะในการต่อสู้ แม้รัสเซียกับยูเครนไม่มี
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โอกาสเจรจาสันติภาพกัน แต่วิกฤตสามารถยุติลงได้ หากรัสเซียและสหรัฐฯ เจรจาสันติภาพกัน พร้อมเน้นย้ำว่า ฮังการีซึ่ง
เป็นหนึ่งในสมาชิก NATO จะไม่เข้าร่วมสนับสนุนการต่อสู้ในยูเครน 

25 กรกฎาคม 2565  

• รัสเซียลดการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อ Nord Stream 1 ลงอีก 20% บริษัท Gazprom ของรัสเซียประกาศปรับลด
การจัดส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซหลักของรัสเซียไปยังยุโรปผ่านเยอรมนีลงอีก 
20% มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 65 เนื่องจากบริษัทฯ จะทำการซ่อมบำรุงกังหันของท่อก๊าซอีก 1 ตัว โดยจะทำให้ปริมาณ
การส่งก๊าซลดลงเหลือเพียง 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็น 20% ของศักยภาพในการจัดส่งผ่านท่อดังกล่าวที่ 
160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ปัจจุบันรัสเซียจัดส่งก๊าซในระดับ 40% มาตั้งแต่ช่วงเดือน มิ.ย. 65 ด้วยเหตุผลว่า
กังหันท่อก๊าซที่ส่งไปซ่อมในแคนาดายังไม่ถูกส่งคืนกลับมาเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตร 

• รัสเซียเตรียมตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นโดยความร่วมมือของชาติพันธมิตร พร้อมตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติต่อทหารยูเครน ประธานคณะกรรมาธิการสืบสวนคดีอาชญากรรมของรัสเซีย เปิดเผยว่า รัสเซียได้มีการเสนอ
ให้ตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นเพ่ือพิจารณาคดีเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยมีอิหร่าน ซีเรีย และโบลิเวยี 
ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรของรัสเซียร่วมด้วย เนื่องจากการสืบสวนและการพิจารณาคดีของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การสหประชาชาติ (UN) นั้น ไม่เป็นกลาง เพราะประเทศส่วนใหญ่ใน UN เชื่อว่ารัสเซียเป็นฝ่ายบุกรุกยูเครน โดย
ขณะนี้รัสเซียได้ตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่อสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาติกับทหารยูเครน 92 นาย ซึ่งเป็นคดีที่
ไม่มีอายุความ  

• รัสเซียให้คำมั่นจัดส่งข้าวสาลีให้อียิปต์ครบตามสัญญา พร้อมชี้แจงว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุวิกฤตอาหารโลก รัฐมนตรี
ต่างประเทศของรัสเซียซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนอียิปต์ ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ ที่กรุงไคโร เมื่อวันที่ 
24 ก.ค. 65 รับประกันว่ารัสเซียจะจัดส่งธัญพืชให้กับอียิปต์จนครบตามสัญญาซื้อขาย โดยอียิปต์เป็นหนึ่งในประเทศผู้
นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก และเมื่อปีที่แล้วนำเข้าธัญพืชจากรัสเซียและยูเครนรวมกันกว่า 80% ของการนำเข้าข้าว
สาลีรวม นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยังไดป้ราศรัยต่อที่ประชุมคณะเอกอัครราชทูตสันนิบาตอาหรับในกรุง
ไคโรว่า จุดเริ่มต้นของวิกฤตอาหารโลกมาจากการระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่การสู้รบในยูเครน ซึ่งการคว่ำบาตรรัสเซียของ
ชาติตะวันตกจะทำให้วิกฤตนี้รุนแรงกว่าเดิม 

26 กรกฎาคม 2565  

• ยูเครนวางแผนส่งออกอาหาร-ธัญพืชล็อตแรกออกจากท่าเรือให้ได้ภายในสัปดาหน์ี้ รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของยูเครน กล่าวว่า ยูเครนจะเตรียมส่งออกธัญพืชและอาหารภายใต้ข้อตกลงร่วม 4 ฝ่ายที่ได้ลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
(รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และ UN) โดยเริ่มจากท่าเรือเชอร์โนมอร์สคใ์นสัปดาห์นี้ จากนั้นจึงจะเปิดท่าเรือในโอเดสซา และยุซนี
ตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งยังไม่ไดถู้กรัสเซียยึดครอง โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดท่าเรือทุกแห่งอย่างถาวรเพ่ือส่งออก
สินค้าเกษตรภายใน 2 สัปดาห์ ขณะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดว่าเรือขนธัญพืชลำแรกอาจสามารถออกจากท่าเรือ
ทะเลดำของยูเครนได้ภายใน 2-3 วันนี้ โดยศูนย์ประสานงานร่วมซึ่งมตีุรกีและ UN เป็นคนกลาง จะเริ่มดำเนินงานในวันที่ 
27 ก.ค. 65 

• ยูเครนเตรียมกำหนดบทลงโทษพลเมืองที่ขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นรัสเซีย รัฐบาลยูเครนเปิดเผยว่า กำลังร่างกฎหมายฉบับ
ใหม่ เพื่อกำหนดบทลงโทษชาวยูเครนที่ขอเปลี่ยนสัญชาติหรือกำลังได้รับสิทธิเป็นพลเมืองรัสเซีย โดยบทลงโทษมีทั้งปรับ
เงินและโทษสูงสุดคือจำคุก 15 ปี โดยการเตรียมออกกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือน มิ.ย. 65 รัสเซียได้
อนุมัติให้ชาวยูเครนทุกคนสามารถสมัครเข้าถือสัญชาติรัสเซียได้ โดยสั่งปรับลดขั้นตอนการสมัครให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น  

• EU บรรลุข้อตกลงลดการบริโภคก๊าซธรรมชาติลง 15% ช่วงฤดูหนาว พร้อมเตรียมรับมือหากรัสเซียตัดอุปทาน 
ประเทศสมาชิก EU บรรลุข้อตกลงร่วมกันอนุมัติแผนการฉุกเฉินเพ่ือควบคุมความต้องการบริโภคก๊าซธรรมชาติในภูมิภาค 
ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอแล้ว หลังจากสามารถประนีประนอมกับบางประเทศที่เคยคัดค้านมาตรการ
ดังกล่าว โดยจะลดการใช้ก๊าซธรรมชาติของแต่ละประเทศลงให้ได้ 15% ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 - มี.ค. 65 เพื่อสำรอง
ปริมาณก๊าซไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาว และเตรียมรับมือในกรณีท่ีรัสเซียปรับลดอุปทานก๊าซธรรมชาติลงอีก 
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27 กรกฎาคม 2565  

• UK ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศ UK ประกาศขึ้นบัญชีบุคคลและ
องค์กรของรัสเซีย รวม 42 ราย ด้วยการห้ามการเดินทางเข้าประเทศและอายัดทรัพย์สิน โดยครอบคลุมถึงผู้ว่าการแคว้น
และเจ้าหน้าที่ในเขตต่าง ๆ ของยูเครนที่รัสเซียแต่งตั้ง อาทิ ผู้บริหารภูมิภาคดอนบาส และรองประธานเขตปกครองพิเศษลู
ฮันสก์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 UK ประกาศคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียประมาณ 1,100 คน และนิติบุคคลกว่า 
100 แห่ง 

• ยูเครนจะเพิ่มการส่งออกไฟฟ้าไปยังยุโรป เพื่อชดเชยการลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครน 
เปิดเผยว่า ยูเครนจะเพิ่มการส่งออกกระแสไฟฟ้าไปให้แก่ประเทศสมาชิก EU หลังจากรัสเซียประกาศลดการส่งก๊าซ
ธรรมชาติไปยังยุโรป ซ่ึงการขยายการส่งออกไฟฟ้านั้น นอกจากจะช่วย EU ในการลดการพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซีย แล้ว ยัง
จะช่วยสร้างรายได้แกยู่เครนด้วย โดยเป็นการช่วยเพ่ิมกระแสเงินสดให้แก่การไฟฟ้ายูเครนที่มีรายได้ลดลง เนื่องจากการใช้
ไฟฟ้าในประเทศที่ลดลงจากสถานการณ์สู้รบในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยูเครนเริ่มส่งออกไฟฟ้าให้แก่ EU ผ่านโรมาเนียตั้งแต่วันที่ 
30 มิ.ย. 65 

28 กรกฎาคม 2565  

• ยูเครนเตรียมฟ้องศาลโลกเอาผิดธนาคารประเทศตะวันตก หลังพบว่ายังสนับสนุนรัสเซียทางอ้อม รัฐบาลยูเครนเตรียม
ฟ้องร้องกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารของประเทศตะวันตกต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ได้แก่ เจพี มอร์แกน เชส 
(JP Morgan Chase) ซิตี้ (Citi) และเอชเอสบีซี (HSBC) ในข้อหาเป็นอาชญากรสงคราม ด้วยการที่ยังคงให้การสนับสนุน
ด้านการเงินทางอ้อมแก่รัสเซีย เนื่องจากธนาคารเหล่านี้ยังถือหุ้นในบริษัทพลังงานของรัสเซีย หรือขยายวงเงินสินเชื่อ
ให้กับบริษัทที่มีการซื้อขายกับรัสเซีย 

• EU มอบเงินช่วยเหลือยูเครนผ่านธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (EIB) อนุมัติเงิน
จำนวน 1.6 พันล้านยูโรให้กับยูเครน ซึ่งในจำนวนนี้จะถูกจัดสรรโดยทันที 1 พันล้านยูโร โดยเงินทุนข้างต้นจะถูกนำไปใช้
สำหรับการเตรียมพร้อมจ่ายค่าพลังงานสำหรับทำความร้อนในช่วงฤดูหนาว และซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟฟ้า น้ำประปา และ
แหล่งพลังงานที่ได้รับความเสียหาย 

29 กรกฎาคม 2565  

• สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร โดยการอายัด
ทรัพย์สินบุคคลชาวรัสเซียเพ่ิมเติมจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรสาธารณะ และหน่วยงานของรัสเซียอีก 4 แห่ง  

• สหรัฐฯ และรัสเซียหารือเรื่องความขัดแย้งในยูเครน และข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้จัดการหารือกนัโดยตรงผ่านโทรศัพทเ์ป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
เกิดวิกฤตในยูเครน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่า การที่ NATO ส่งอาวุธให้แก่ยูเครนอย่างต่อเนื่อง เป็นการยืด
อายุความขัดแย้ง ขณะที่การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนั้น ทำให้สถานการณ์ยุ่งยากซับซ้อน และยืนยันว่ากองกำลังรัสเซีย
ในยูเครนปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด และพยายามดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ช่วยให้ชาวยูเครนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้ง 

30 กรกฎาคม 2565  
• รัสเซียระงับการส่งก๊าซธรรมชาติไปลัตเวียเนื่องจากละเมิดข้อตกลงการซื้อขาย Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่

ของรัสเซียประกาศว่าได้ระงับการส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ลัตเวีย ตั้งแต่ 30 ก.ค. 65 โดยให้เหตุผลว่าลัตเวียละเมิดข้อตกลง
การซื้อขายกับบริษัทฯ แต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าลัตเวียละเมิดเงื่อนไขในข้อใด อย่างไรกต็าม ก่อนหน้านี้ Latvijas Gaze 
บริษัทก๊าซของลัตเวีย ได้ออกมายืนยันที่จะชำระเงินค่าก๊าซธรรมชาติแก่รัสเซียเป็นสกุลเงินยูโร 

31 กรกฎาคม 2565  

• การส่งออกธัญพืชล็อตแรกอาจออกจากยูเครนได้ในวันที่ 1 ส.ค. 65 โฆษกประธานาธิบดีตุรกี ระบุว่า ขั้นตอนการ
บรรทุกสินค้าบนเรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เรือบรรทุกธัญพืชจะออกจากท่าเรือได้อย่างช้าที่สุดภายใน
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วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 65 และคาดการณ์ว่า คาราวานเรือขนส่งธัญพืชล็อตแรกที่ประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้ง 16 ลํา 
จะไปถึงน่านน้ำตุรกีในวันที่ 3 ส.ค. 65 ทั้งนี้ เรือขนส่งสินค้าดังกล่าวจะถูกติดตามโดยโดรน และศูนย์ประสานงานร่วมใน 
อีสตันบูล (JCC) โดยจะใช้ดาวเทียมเพ่ือติดตามเส้นทางของเรือที่มีเมล็ดพืช เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของกระบวนการ
ส่งออกตลอดเส้นทาง 

1 สิงหาคม 2565  

• รัสเซียชี้ว่าสหรัฐฯ และ NATO เป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงทางทะเลของรัสเซีย เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 65 
ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามคำสั่งบริหารว่าด้วยการอนุมัติหลักนิยมกองทัพเรือรัสเซีย (Naval Doctrine of Russia) โดยมี
การทบทวนเนื้อหาใหม่ ระบุว่า ความท้าทายและภัยคุกคามหลักที่รัสเซียกำลังเผชิญในแง่ของการเดินเรือ คือ การทีส่หรัฐฯ 
ที่พยายามควบคุมมหาสมุทรทั่วโลก และการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของ NATO เข้าใกล้พรมแดนของรสัเซีย 
ขณะที่ความเสี่ยงที่กองทัพเรือรัสเซียเผชิญ คือ การขาดการมีส่วนร่วมของเรือพาณิชย์รัสเซียในการขนส่งสินค้าของโลก และ
การคว่ำบาตรจากนานาชาติ ทั้งนี้ รัสเซียอาจใช้กำลังทหารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่มหาสมุทรโลก หาก
เครื่องมือทางการทูตและเศรษฐกิจไม่ประสบผลสำเร็จ 

• สหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้แก่ยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติความช่วยเหลือทางทหารชุด
ใหม่แก่ยูเครนอีกมูลค่ารวม 550 ล้านเหรียสหรัฐ ครอบคลุมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย กระสุนสำหรับ
ระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง (HIMARS) กระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. กว่า 75,000 นัด โดยสหรัฐฯ ได้มอบความ
ช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนแล้วจำนวน 17 ชุด รวมมูลค่ากว่า 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

2 สิงหาคม 2565  

• รัสเซียประกาศเพิ่มรายชื่อชาว UK ห้ามเดินทางเข้าประเทศ พร้อมคว่ำบาตรองค์กรด้านศิลปะของ UK กระทรวงการ
ต่างประเทศรัสเซียประกาศ ปรับปรุงรายชื่อชาว UK ที่ถูกคว่ำบาตร โดยห้ามเดินทางเข้ารัสเซีย ประกอบด้วยนักการเมือง 
รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ สมาชิกของครอบครัวผู้มีอิทธิพลและนักธุรกิจ และสื่อสารมวลชน รวม 39 ราย โดยให้เหตุผลว่าบุคคล
เหล่านี้มีส่วนส่งเสริมนโยบายที่ไม่เป็นมิตร ซึ่งมุ่งเป้าทำลายภาพลักษณ์รัสเซีย และโดดเดี่ยวรัสเซียจากนานาชาติ  
ขณะเดียวกัน สำนักงานอัยการสูงสุดรัสเซียประกาศคว่ำบาตร องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านศิลปะของ UK (Calvert 22) 
หลังองค์กรดังกล่าวได้เผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่ต่อต้านการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของรัสเซีย 

• ตุรกีประเมินว่าจะมีเรือบรรทุกสินค้าออกจากท่าเรือยูเครนได้ทุกวัน ด้านยูเครนวางแผนส่งออกอย่างระมัดระวัง 
ภายใต้ข้อตกลงเดินเรือที่ทำร่วมกันระหว่างรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ ตุรกีคาดหวังว่าเรือบรรทุก
สินค้าธัญพืชจะออกจากท่าเรือยูเครนได้วันละ 1 ลำ ด้านยูเครนระบุว่า ใน 2 สัปดาห์แรกจะถือเป็นช่วงทดลอง โดยจะมี
เรือออกจากท่าไม่เกิน 3 ลำต่อวัน ซึ่งจะเพ่ิมจำนวนเรือเมื่อมั่นใจว่ามีความปลอดภัย 

3 สิงหาคม 2565  

• สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรของรัสเซียเพิ่มเติม มาตรการคว่ำบาตรที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง
สหรัฐฯ รอบใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีรัสเซีย (Alina Kabaeva) บริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ของ
โลก รวมไปถึงสถาบันการเงินแห่งหนึ่งทีช่่วยให้รัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ประกาศคว่ำบาตรโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้มีอิทธิพล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่เข้าไปดำเนินกิจการในยูเครนอย่างผิดกฎหมาย 
รวมถึงบริษัทและสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศของรัสเซียอีก 24 แห่ง นอกจากนี้ยังจำกัดวีซ่า
เจ้าหน้าที่รัสเซีย 893 คน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติ 31 คน ที่สนับสนุนรัสเซียในการผนวกรวมแคว้นไครเมียของ
ยูเครน 

• แคนาดาประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านการทหารของรัสเซีย โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ
เจ้าหน้าที่ทหารของรัสเซียจำนวน 43 รายและหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศจำนวน 17 แห่ง ซึ่งแคนาดาระบุว่ามี
ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน ส่งผลให้นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 แคนาดาได้คว่ำบาตรบุคคล
และหน่วยงานรัสเซียรวมกันมากกว่า 1,150 ราย 
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• รัสเซียกล่าวอ้างว่าสหรัฐฯ มีส่วนร่วมโดยตรงกับการสู้รบในยูเครน กระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ออกมาระบุว่า สหรัฐฯ  
มีส่วนร่วมโดยตรงกับสงครามยูเครน หลังยูเครนใช้ระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง (HIMARS) จากสหรัฐฯ ในการตอบโต้
รัสเซีย โดยมีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ และยูเครนก่อนการโจมตีด้วย  แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ  
มีส่วนร่วมในสงครามยูเครน แม้สหรัฐฯจะยืนยันว่ามบีทบาทแค่จัดหาอาวุธ เพราะไม่ต้องการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียก็
ตาม 

4 สิงหาคม 2565  

• ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีจีนเปิดโอกาสเจรจา หาแนวทางยุติสงครามยูเครน โดยขอให้จีน 
ตอบรับคำเชิญในการเจรจาแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยเป็นตัวกลางในการจัดการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับ
รัสเซีย หลังรัฐบาลยูเครนได้ใช้ความพยายามหลายครั้งในการนัดพบเพ่ือเจรจากับประธานาธิบดีจีน เนื่องจากยูเครนเชื่อว่า 
จีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ และยังเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ด้วย จึงอาจช่วยยูเครนยุติปัญหาความขัดแย้งกับรัสเซียได้  

• สหรัฐฯ ให้สัตยาบันรับรองฟินแลนด์-สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO โดยเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ
อนุมัติการให้สัตยาบันรับรองฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิก NATO ด้วยคะแนนเสียง 95 ต่อ 1 เสียง ส่งผลให้
สหรัฐฯ เป็นประเทศที่ 23 จากสมาชิก NATO ทั้ง 30 ประเทศ ที่ให้สัตยาบันรับรองฟินแลนด์และสวีเดนเป็นสมาชิก 
NATO แล้ว  

• สวิตเซอร์แลนด์ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซีย โดยมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้จะสอดคล้องกับ
มาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 7 ของ EU ซ่ึงรวมถึงการห้ามซื้อนําเข้าหรือขนส่งทองคําและผลิตภัณฑ์ทองคำ และบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้ นอกจากนี้ยังคว่ำบาตรธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย (Sberbank) ในขณะเดียวกันได้มีการ
ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร โดยอนุญาตให้บริษัทในประเทศซื้อน้ำมันดิบและสินค้าเกษตรของรัสเซีย ส่งออกไปยัง
ประเทศที่สามได้ 

5 สิงหาคม 2565 

• รัสเซียออกคำสั่งห้ามต่างชาติขายหุ้นธนาคาร และธุรกิจพลังงาน ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาห้ามนักลงทุน
จากประเทศที่ไม่เป็นมิตรขายหุ้นในธนาคารและธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อรัสเซีย เช่น โครงการพลังงาน โดย
คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. – 31 ธ.ค. 65  

• รัสเซียและตุรกีเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพลังงาน รวมถึงการชำระค่าก๊าซด้วยสกุลเงินรูเบิล ประธานาธิบดี 
รัสเซียและประธานาธิบดีตุรกี พบปะหารือกันในเมืองโซชิของรัสเซียเมื่อ 5 ส.ค. 65 โดยผู้นำทั้ง 2 ประเทศเห็นพ้องที่จะ
ส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการขนส่ง เกษตรกรรม การเงิน และการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังตกลงที่จะให้มีการชำระ
ค่าก๊าซรัสเซียบางส่วนเป็นสกุลเงินรูเบิลด้วย ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของตุรกีใน
การสนับสนุนข้อตกลงส่งออกธัญพืชยูเครนด้วย 

6 สิงหาคม 2565 
• รัสเซียประกาศขับไลน่ักการทูตบัลแกเรียออกนอกประเทศ กระทรวงต่างประเทศรัสเซียประกาศให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุล

และสถานทูตบัลแกเรียประจำรัสเซียจำนวน 14 คนออกจากประเทศ เพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลบัลแกเรียสั่งขับ
เจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัสเซียออกจากบัลแกเรีย 70 ราย เมื่อเดือน มิ.ย. 65 และประกาศปิดสถานกงสุลของรัสเซียใน
เมือง Ruse ของบัลแกเรียลงชั่วคราวด้วย 

7 สิงหาคม 2565 

• ยูเครนวางแผนเพิ่มศักยภาพส่งออกธัญพืชภายใต้ข้อตกลง 4 ฝ่าย (รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองค์การสหประชาชาติ) 
รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐานของยูเครนเปิดเผยว่า รัฐบาลยูเครนมีแผนที่จะขยายความสามารถของท่าเรือให้รองรับ
เรือสินค้าให้ได้อย่างน้อย 100 ลำต่อเดือน โดยจะเริ่มขนส่งธัญพืชออกจากท่าเรือยุชนีในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ปัจจุบัน
ส่งออกจาก 2 ท่าเรือ คือ เชอร์โนมอร์สค์และโอเดสซา ซึ่งจะทำให้สามารถส่งออกธัญพืชได้อย่างน้อย 3 ล้านตันต่อเดือน 
พร้อมระบุว่า บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือหลายแห่งยื่นข้อเสนอต่อทางการยูเครนเพื่อรับจ้างขนส่งสินค้าจากยูเครนสู่
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ตลาดโลก นอกจากนี้ ยูเครนยังเตรียมหารือให้มีการขยายข้อตกลงขนส่งสินค้าปลอดภัยให้ครอบคลุมสินค้าประเภทอื่น ๆ  
เพ่ิมเติมด้วย 

8 สิงหาคม 2565 

• ยูเครนระบุว่าจะไม่มีการเจรจาสันติภาพหากรัสเซียผลักดันให้มีการจัดประชามติแยกตัวเป็นเอกราชในดินแดนของ
ยูเครน ประธานาธิบดียูเครน ระบุว่า จุดยืนของยูเครนยังคงเหมือนเดิม โดยจะไม่ยอมยกดินแดนที่เป็นของยูเครนให้กับใคร 
ดังนั้น หากรัสเซียผลักดันให้มีการจัดทำประชามติเรื่องแยกตัวเป็นเอกราชและผนวกรวมแคว้นเคอร์ซอนและซาปอริเซีย
ของยูเครนกับรัสเซีย จะเป็นการปิดช่องทางการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่รัสเซียออกมา
ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำประชามติ แต่เป็นความต้องการของประชาชนในภูมิภาคดังกล่าว 

• เกาหลีเหนือเสนอส่งทหารอาสาสมัครเสริมทัพรัสเซีย นายอิกอร์ โครอตเช่นโก ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพรัสเซียเปิดเผยว่า 
เกาหลีเหนือเสนอส่งทหารอาสาสมัคร 100,000 นาย เข้าร่วมกับกองทัพรัสเซีย โดยกองทัพเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งใน
กองทัพที่มีประสบการณ์การรบอย่างโชกโชน นอกจากนี้ ยังเสนอส่งคนงานกว่า 1,000 คน ไปช่วยเหลืองานก่อสร้างใน
ภูมิภาคดอนบัสหลังสถานการณ์การสู้รบสิ้นสุดลงด้วย 

• ญี่ปุ่นยืนยันจะลงทุนโครงการพลังงานกับรัสเซียต่อไป รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า 
ต้องการจะร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ Sakhalin-1 กับบริษัท Gazprom ของรัสเซียต่อไป 
หลังรัฐบาลรัสเซียประกาศห้ามนักลงทุนจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย ออกจากโครงการก๊าซธรรมชาติ Sakhalin-1 
จนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้ รวมถึงโครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว Sakhalin-2 ที่รัสเซียได้ออกกฎหมายให้นักลงทุนต่างชาติ
แสดงความจำนงเป็นผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง ญี่ปุ่นก็สนับสนุนให้บริษัทเอกชนของญี่ปุ่นถือหุ้นในโครงการนี้ต่อไป เพ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ และกระจายความเสี่ยงด้านพลังงาน 

• สหรัฐฯ เตรียมส่งความช่วยเหลือทางทหารชุดใหญ่ที่สุดให้แก่ยูเครน รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยว่ากำลังเตรียมที่จะจัดส่ง
อาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งมีมูลค่าถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐไปให้ยูเครนเพิ่มเติม ประกอบไปด้วยจรวด กระสุน 
รวมถึงยุทโธปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเป็นการจัดส่งโดยตรงจากคลังยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โดยอาวุธชุดใหม่นี้
น่าจะช่วยให้ยูเครนสามารถกำหนดทิศทางของการสู้รบได้ดีขึ้น 

9 สิงหาคม 2565 

• เยอรมนียืนยันไม่อนุมัติโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 แม้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานในประเทศ โฆษกรัฐบาล
เยอรมนีออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการอนุมัติเปิดใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2 ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซียเข้าสู่เยอรมนี ที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อปีที่แล้ว โดยรัฐบาลเยอรมนีได้ชะลอกระบวนการอนุมัติเปิดใช้
โครงการดังกล่าว ตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน พร้อมให้คำมั่นว่าเยอรมนีและประเทศพันธมิตรจะยังคง
เดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียและอยู่เคียงข้างยูเครนอย่างมั่นคง 

• เลบานอนปฏิเสธไม่รับเรือส่งออกธัญพืชลำแรกของยูเครน โดยให้เหตุผลว่าจัดส่งล่าช้า สถานทูตยูเครนในเลบานอน
เปิดเผยว่า ผู้ซื้อในเลบานอนปฏิเสธไม่รับสินค้าจากเรือ Razoni ซึ่งเป็นเรือลำแรกที่บรรทุกข้าวโพดกว่า 26,000 ตัน จาก
ยูเครน ภายใต้ข้อตกลงฟื้นการส่งออกธัญพืชกับรัสเซียร่วมกับองค์การสหประชาชาติและตุรกี โดยอ้างว่าการขนส่งล่าช้า
นานกว่า 5 เดือน ขณะที่รัฐบาลเลบานอนออกมาระบุว่า กรณีดังกล่าวเป็นตัดสินใจของภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

• การส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังยุโรปผ่านยูเครนหยุดชะงักเนื ่องจากมาตรการคว่ำบาตร บริษัทน้ำมันของรัสเซีย 
(Transneft) เปิดเผยว่า ได้ระงับการขนส่งน้ำมันไปยังยุโรปตะวันออก (ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย) ที่ต้องขนส่ง
ผ่านท่อส่งน้ำมัน Druzhba ทางตอนใต้ของยูเครน ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 65 เนื่องจากไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการ
ขนส่งน้ำมันให้แก่ยูเครนได ้โดยมีสาเหตุจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก 

• สหรัฐฯ มอบเงินช่วยเหลือยูเครนผ่านธนาคารโลก สำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID) ระบุว่า จะจัดส่ง
เงินช่วยเหลือแก่ยูเครนจำนวน 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับเป็นเงินทุนตามความต้องการเร่งด่วนของรัฐบาล อาทิ 
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เงินบำนาญ สวัสดิการสังคม และค่ารักษาพยาบาล โดยจะเป็นการจัดสรรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่านธนาคารโลก
ส่งไปให้รัฐบาลยูเครนเป็นระยะ 

10 สิงหาคม 2565 

• สหรัฐฯ อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการอบรมกำจัดระเบิดที่ตกค้างในยูเครน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติความ
ช่วยเหลือมูลค่า 89 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับช่วยเหลือยูเครนในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 100 ทีม เพ่ือเตรียมความพร้อม
กำจัดกับระเบิดและอาวุธที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่กว่า 160,000 ตารางกิโลเมตรของยูเครน หลังความขัดแย้งยุติลง โดยจะ
เป็นการดำเนินการผ่านผู้รับเหมาและองค์กรภาคเอกชน 

• ยูเครนเปิดท่อส่งน้ำมันไปยุโรปหลังรัสเซียจ่ายค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว บริษัทท่อส่ง Transneft ของรัสเซีย เปิดเผยว่า 
บริษัทจะทำการส่งน้ำมันไปยังยุโรปตะวันออกผ่านท่อส่ง Druzhba ของยูเครนในวันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 16.00 น. 
หลังจากที่ยูเครนได้ปิดท่อส่งน้ำมันตั้งแต่ 4 ส.ค. 65 เนื่องจากไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งน้ำมันจากรัสเซีย โดยยูเครน
ยืนยันว่าหลังจากได้รับเงินค่าธรรมเนียมการขนส่งน้ำมันจากรัสเซียแล้วจะกลับมาเปิดท่อส่งตามปกติ 

11 สิงหาคม 2565 

• บัลแกเรียอาจกลับมาพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียอีกครั้ง รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานบัลแกเรียเปิดเผยว่า รัฐบาลบัลแกเรียกำลัง
พิจารณาจัดการเจรจากับบริษัท Gazprom ของรัสเซีย เกี่ยวกับการกลับมานำเข้าก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย หลังจากยุติการ
นำเข้าตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 เนื่องจากไม่ยอมชำระเงินเป็นสกุลรูเบิล พร้อมระบุว่า การกลับมาซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย 
ไม่ได้หมายความว่าบัลแกเรียจงใจจะละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ EU แต่ทำเพื่อป้องกันการขาดแคลนก๊าซในช่วงฤดู
หนาวที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้บัลแกเรียยังพิจารณานำเข้าก๊าซเพ่ิมจากทางอาเซอร์ไบจานอีกทางหนึ่งด้วย 

12 สิงหาคม 2565 

• เอสโตเนียห้ามนักท่องเที ่ยวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศ โดยนับตั ้งแต่ 18 ส.ค. 65 เอสโตเนียจะไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวรัสเซียซึ่งถือวีซ่าเชงเก้นที่ออกโดยเอสโตเนียเดินทางเข้าประเทศ หลังพบว่าชาวรัสเซียเดินทางข้ามพรมแดน
ทางบกผ่านเอสโตเนียเพื่อเข้าสู่ประเทศในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางทางอากาศถูกปิดกั้นจากมาตรการ
คว่ำบาตร ทั้งนี้การห้ามเดินทางดังกล่าวจะยกเว้นสำหรับเจ้าหน้าที่ทูตและครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ระหว่างประเทศ และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร รวมถึงการเดินทางเข้าเอสโตเนียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม 

13 สิงหาคม 2565 

• รัสเซียเตรียมเพิ่มปริมาณจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ฮังการี รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีระบุว่า ในช่วงสิ้นเดือน ส.ค. 
65 จะจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้ฮังการีเพิ่มอีก 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังเจรจากับรัสเซียให้ส่งก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้นอีกในเดือน ก.ย. 65 เพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณพลังงานเพียงพอตลอดช่วงฤดูหนาวของปีนี้ นอกจากนี้ รัฐบาล
ฮังการียังจะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเพิ่มอีกกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มเติมจาก 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ที่ทำสัญญาไว้เมื่อเดือน ก.ย. 64 เป็นระยะเวลา 15 ปี 

• ชาติตะวันตกเห็นพ้องสนับสนุนด้านการทหารแก่ยูเครนในระยะยาว ในการประชุมนานาชาติ CopenhagenUkraine 
2022 เมื่อ 10 ส.ค. 65 โดยมีตัวแทนจาก 26 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น และประเทศสมาชิก EU ได้มีการ
หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือยูเครนในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการฝึก
ทหาร การกวาดล้างทุ่นระเบิด และการผลิตอาวุธส่งตรงไปยังยูเครน ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะจัดสรรเงิน
ช่วยเหลือทางทหารเพ่ิมเติมแก่ยูเครนอีก 1.5 พันล้านยูโร 

14 สิงหาคม 2565 

• สหรัฐฯ กล่าวหาอินเดียช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงาน โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า
มีเรือสินค้าอินเดียรับขนถ่ายน้ำมันดิบรัสเซียในเขตทะเลสากลเพ่ือปิดบังแหล่งกำเนิดของสินค้า แล้วนำไปที่ท่าเรือในรัฐ
คุชราตทางชายฝั่งตะวันตก เพ่ือเข้าสู่กระบวนการกลั่นหรือแปรรูปแล้วส่งออกมายังนิวยอร์กของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการละเมิด
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์พลังงานทั้งหมดจากรัสเซีย 
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15 สิงหาคม 2565 

• รัสเซีย - เกาหลีเหนือประกาศขยายความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง จดหมายที่ประธานาธิบดีรัสเซียส่ง
ถึงประธานาธิบดีเกาหลีเหนือในโอกาสฉลองวันชาติเกาหลีเหนือเมื่อ 15 ส.ค. 65 ระบุว่า รัสเซียจะขยายความร่วมมือ
อย่างเต็มรูปแบบกับเกาหลีเหนือ ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกัน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ในคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเกาหลีเหนือระบุว่า มิตรภาพของทั้ง 2 ฝ่ายจะมั่นคง
มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
ทีไ่ด้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในการต่อสู้กับภัยคุกคาม ตลอดถึงการยั่วยุทางทหารของศัตรูเดียวกัน 

• ยูเครนเตรียมขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎอัยการศึก หลังความขัดแย้งมีแนวโน้มยืดเยื้อ ประธานาธิบดียูเครนยื่นเสนอ
ร่างกฎหมายเข้ารัฐสภา เพื่อขอต่อระยะเวลาใช้กฎหมายอัยการศึกและระยะเวลาระดมพลทหารเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษ
ออกไปจนถึงเดือน พ.ย. 65 ที่เดิมมีกำหนดหมดอายุในวันที่ 23 ส.ค.65 เพื่อรับมือกับการสู้รบที่ยังคงยืดเยื้อ โดยกฎ
อัยการศึกจะยังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและยังห้ามไม่ให้ชายอายุ 18 - 60 ปี เดินทางออกนอกประเทศ 

16 สิงหาคม 2565 

• รัสเซียประกาศจัดหาอาวุธ-พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศพันธมิตรทั่วโลก ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวในงาน
แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ (ARMY-2022) เมื่อ 15 ส.ค. 65 ระบุว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียล้ำหน้าและทันสมัยกว่า
บรรดาประเทศคู่แข่งทั้งหลาย ทั้งยังพร้อมแบ่งปันอาวุธที่หลากหลายและร่วมมือกับชาติพันธมิตร ทั้งในลาตินอเมริกา 
เอเชีย และแอฟริกา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทหาร อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือของรัสเซียกับบรรดา
ประเทศพันธมิตรอย่างจีน อินเดีย อิหร่าน และประเทศอื่นๆ ที่ต่อต้านมหาอำนาจตะวันตก จะสามารถสร้างระเบียบโลก
ใหม่ที่ไม่ได้มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียว 

• รัสเซียย้ำว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ ในยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซีย กล่าวต่อเวทีการประชุมด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศในกรุงมอสโก เมื่อ 15 ส.ค. 65 ว่า กองทัพรัสเซียเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ในการต่อสู้กับยูเครนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดของการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และกรณีที่มีการ
คาดการณ์ของสื่อต่าง ๆ ว่า รัสเซียอาจจะส่งอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธเคมีไปใช้สู้รบในยูเครนในอนาคตนั้นก็ไม่เป็นความ
จริงแต่อย่างใด 

• ยูเครนตั้งเป้าส่งออกธัญพืช 3 ล้านตันจากท่าเรือในเดือน ก.ย. 65 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของ
ยูเครน เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพของท่าเรือในขณะนี้ ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืช 3 ล้านตันจากท่าเรือในเดือน ก.ย. 65 
และอาจเพ่ิมขึ้นเป็น 4 ล้านตันต่อเดือนในอนาคต โดยขณะนี้มีเรือกว่า 30 ลำขอเทียบท่ายูเครน เพ่ือทำการขนส่งธัญพืช 

17 สิงหาคม 2565 

• ฟินแลนด์จำกัดจำนวนการออกวีซ่าแก่ชาวรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์จะเริ่มลด
จำนวนการรับเรื่องการยื่นขอวีซ่าสำหรับชาวรัสเซียจากเดิม 1,000 รายการ เหลือ 500 รายการต่อวัน มาตรการดังกล่าว
เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวรัสเซียหันมาใช้สนามบินของฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดรัสเซียเพื่อเป็นประตูสู่ประเทศต่าง ๆ ใน
ทวีปยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก้น ทั้งนี้ ประเทศอื่น ๆ  ใน EU ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย ได้แก่ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และ
สาธารณรัฐเช็ก ก็มีการจำกัดการออกวีซ่าสำหรับชาวรัสเซียแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในยุโรปยังคงไม่เห็น
ด้วยที่จะจำกัดวีซ่ารัสเซีย เนื่องจากยังต้องพ่ึงพานักท่องเที่ยวจากรัสเซียอยู่ 

• สาธารณรัฐโดเนตสก์ขอใหเ้กาหลีเหนือจัดส่งแรงงานร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ ผู้นำสาธารณรัฐโดเนตสคใ์นยูเครนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัสเซีย ได้ส่งข้อความถึงประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ ขอให้จัดส่งแรงงานเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ใน
ภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบ โดยคาดหวังว่าโดเนตสค์จะได้รับความร่วมมือทวิภาคีทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
แรงงาน เนื่องจากเกาหลีเหนือให้การรับรองเอกราชของแคว้นโดเนตสก์และลูฮันส์เช่นเดียวกับรัสเซีย 

• ยูเครนนำเนื้อหาเก ี ่ยวก ับภาษาและว ัฒนธรรมร ัสเซ ียออกจากหลักส ูตรการเร ียนการสอนในโรงเร ียน 
กระทรวงศึกษาธิการยูเครนประกาศหลักสูตรใหม่สำหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไปของประเทศ โดยนำ
หลักสูตรภาษาและวรรณคดีรัสเซียออกจากการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุง
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หลักสูตรประวัติศาสตร์ที่จะมีการรวบรวมสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ลงไปในหลักสูตร
ด้วย 

18 สิงหาคม 2565 

• จีนประกาศส่งทหารร่วมซ้อมรบในรัสเซีย ด้านสหรัฐฯ ระบุว่าไม่กระทบต่อจุดยืนของสหรัฐฯ กระทรวงกลาโหมจีน
เปิดเผยว่า กองทัพจีนจะเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจซ้อมรบกับกองทัพรัสเซีย เพื่อร่วมปฏิบัติการซ้อมรบวอสตอค (Vostok) 
ประจำปี 2565 โดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย อาทิ อินเดีย เบลารุส มองโกเลีย และทาจิกิสถาน ในวันที่ 30 ส.ค. - 5 
ก.ย. 65 ซ่ึงการเข้าร่วมซ้อมรบของจีนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือกับรัสเซีย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ความขัดแย้ง ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่มีความกังวลต่อกรณีดังกล่าว และเชื่อว่าจะไม่
ส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐฯ ในการโดดเดี่ยวรัสเซีย 

• อินโดนีเซียอาสาเป็นสะพานทางการทูตระหว่างรัสเซียและยูเครน ประธานาธิบดีอินโดนีเซียประกาศว่า อินโดนีเซีย
ประธานกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลก จะใช้เวทีการประชุมสุดยอด
ผู้นำกลุ่ม G20 ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ในช่วงเดือน พ.ย. 65 นี้ เป็นสะพานเชื่อมสันติภาพ
ระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยจะเชิญประธานาธิบดียูเครนเข้าร่วมประชุมด้วย แม้ยูเครนจะไม่ใช่สมาชิกของกลุ่ม G20  
ก็ตาม 

19 สิงหาคม 2565  
• ฮังการีชี้ความขัดแย้งในยูเครน อาจทำให้ชาติตะวันตกไม่เป็นผู้นำโลกอีกต่อไป นายกรัฐมนตรีฮังการีให้ความเห็นว่า 

เป็นไปได้ยากที่ตะวันตกจะสนับสนุนทางทหารไปจนยูเครนเอาชนะได้ และมาตรการคว่ำบาตรก็ประสบความล้มเหลว 
ในการบั่นทอนเสถียรภาพของรัสเซีย แต่ส่งผลย้อนกลับกับ EU เอง ซึ่งทำให้ EU อ่อนแอลงในเวทีโลก เมื่อการต่อสู้ใน
ยูเครนสิ้นสุดลง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าภูมิภาคส่วนใหญ่ เช่น จีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุน
แนวทางของตะวันตกในความขัดแย้งนี้ ดังนั้น มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก ที่สความขัดแย้งครั้งนี้จะแสดงให้เห็นจุดจบ
ของผู้นำโลกตะวันตกอย่างสหรัฐฯ ในทางกลับกัน มหาอำนาอีกฝ่าย เช่น รัสเซีย ซึ่งมีแหล่งพลังงานของตนเองกลับจะ
ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว 

20 สิงหาคม 2565  
• รัสเซียเตรียมปิดท่อซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 อีกครั้ง บริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซีย

ประกาศจะหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยุโรปผ่านท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ในเยอรมนี เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 31 ส.ค. – 
2 ก.ย. 65 เพ่ือดำเนินการซ่อมบำรุงกังหันคอมเพรสเซอร์ของท่อส่งก๊าซ ซึ่งขณะนี้ใช้งานอยู่เพียงเครื่องเดียว โดยเมื่อเสร็จ
สิ้นการซ่อมบำรุงครั้งนี้ การส่งก๊าซผ่าน Nord Stream 1 จะยังคงปริมาณก๊าซอยู่ที่ 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ
ประมาณ 20% ของศักยภาพทั้งหมด หรือเท่ากับหลังจากการปิดซ่อมบำรุงครั้งก่อนเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ที่รัสเซีย 
ยังไม่ได้รับคืนอุปกรณ์กังหันที่ส่งไปซ่อมที่แคนาดา 

21 สิงหาคม 2565  

• UN ผลักดันลดอุปสรรคการค้า เพื่อนำสินค้ารัสเซียออกสู่ตลาดโลก เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยว่า UN กำลัง
ทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และ EU ในการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่อการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซียสู่ตลาดโลกได้ 
โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อบรรเทาวิกฤตอาหารโลก พร้อมเน้นย้ำว่า การที่รัสเซียสามารถส่งออกอาหารและปุ๋ยสู่ตลาดโลกได้
มากขึ้นจะช่วยทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เกิดเสถียรภาพและมีราคาลดลง ทั้งนี้ แม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะไม่ได้ถูกใช้
มาตรการคว่ำบาตรโดยตรง แต่มาตรการกดดันแวดล้อม เช่น การขนส่งทางเรือ การประกันภัยและการเงิน ส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อกระบวนการส่งออกของรัสเซีย 

• สหรัฐฯ เตรียมจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่แก่ยูเครน รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศความช่วยเหลือด้านการทหาร
เพิ่มเติมแก่ยูเครนมูลค่า 775 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยถึงเครื่องกระสุนปืนสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง 
(HIMARS) ปืนใหญพ่ร้อมกระสุน ขีปนาวุธต้านรังสีความเร็วสูงซึ่งพุ่งเป้าไปยังระบบเรดาร์ รวมถึงการส่งมอบโดรนสอดแนม 
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“Scan Eagle” ให้ยูเครนเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าวนับเป็นครั้งที่ 19 ตั้งแต่การสู้รบในยูเครนเริ่มขึ้น  
ซึ่งรวมเป็นเป็นมูลค่ากว่า 1.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 

22 สิงหาคม 2565  

• นิวซีแลนด์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อพลเมืองรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ประกาศคว่ำ
บาตร (ห้ามเดินทางเข้าประเทศ อายัดทรัพย์สิน ห้ามติดต่อทางการเงิน) ต่อชาวรัสเซียจำนวน 48 คน และหน่วยงานอีก 1 
แห่ง ซึ่งเป็นบุคคล/หน่วยงานสำคัญทางการเมืองและการทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนของยูเครน โดย
ครอบคลุมถึงผู้ว่าการแคว้นและเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองพิเศษลูฮันสก์และโดเนตสก์ของยูเครนซ่ึงรัสเซียเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ 
นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 นิวซีแลนด์ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อพลเมืองรัสเซียมากกว่า 800 คน และองค์กรรัสเซีย
กว่า 93 แห่ง 

• สหรัฐฯ ระบุว่าประธานาธิบดียูเครนควรเข้าร่วมประชุม G20 หากประธานาธิบดีรัสเซียเข้าร่วมด้วย แถลงการณ์จาก
ทำเนียบขาวระบุว่า แม้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยประกาศไว้ว่ารัสเซียไม่ควรจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งจะ
มีขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. 65 ที่อินโดนีเซีย แต่หากรัสเซียเข้าร่วม ประธานาธิบดียูเครนก็ควรเข้าร่วมด้วย ซึ่งถ้อยแถลง
ดังกล่าวมีขึ ้นหลังประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ยืนยันว่า ประธานาธิบดีร ัสเซียและ
ประธานาธิบดีจีน จะเข้าร่วมการประชุม โดยหากผู้นำประเทศทั้งหมดเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จะเป็นการพบ
กันครั้งแรกของทุกฝ่ายนับตั้งแต่เกิดการสู้รบในยูเครน 

• เยอรมนีลงนามข้อตกลงเรื ่องพลังงานไฮโดรเจน ที ่จะช่วยให้เยอรมนีลดการพึ ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย 
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางเยือนแคนาดา ช่วง 21 – 23 ส.ค. 65 เพื่อลงนามข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการก่อตั้ง
โรงงานผลิตพลังงานไฮโดรเจนในเยอรมนี และเป็นหนึ่งในแผนสำคัญที่จะช่วยให้เยอรมนีเดินหน้าสู่พลังงานสีเขียว และลด
การพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ขณะเดียวกันอาจหารือถึงความเป็นไปได้ที่เยอรมนีจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากแคนาดา
ด้วย 

23 สิงหาคม 2565  
• ญี่ปุ่นประกาศคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย หลังความขัดแย้งในยูเครนยังยืดเยื้อ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 ส.ค. 65 ว่า ญี่ปุ่นจะเดินหน้าการตอบโต้ทางการทูตและคงมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเอาไว้
ดังเดิม โดยญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก G7 อื่น ๆ อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็หามาตรการต่าง ๆ  เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพลังงานทีเ่พ่ิมสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ 

• สหรัฐฯ - เยอรมนี ประกาศแผนช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวแก่ยูเครน โดยสหรัฐฯ ประกาศแผนความช่วยเหลือ
ทางทหารแก่ยูเครนชุดใหม่มูลค่ากว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาอาวุธ ฝึกอบรมทหาร และจัดหากองกำลังให้
ยูเครนสามารถต่อสู้ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 สหรัฐฯ จัดสรรความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่ยูเครน
ไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 10,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่เยอรมนี ก็ประกาศแผนที่จัดส่งอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครน
มูลค่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2566 

24 สิงหาคม 2565  

• แคนาดาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียชุดใหม่ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติม โดยมาตรการคว่ำบาตร
ชุดใหม่นี้มุ ่งเป้าหมายที่กลุ่มผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลและหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศของรัสเซีย  
จำนวน 62 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียระดับสูง อาทิ ผู้ว่าการกลางและหัวหน้าระดับภูมิภาค ตลอดจน
สมาชิกครอบครัว และเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลและหน่วยงานจากรัสเซียและเบลารุสที่ถูก
แคนาดาคว่ำบาตรนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 รวมแล้วมากกว่า 1,300 ราย นอกจากนี้ ยังประกาศการจัดสรรเงินทุนสำหรับ
โครงการของยูเครน 2 โครงการ ผ่านแผนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพ (PSOPs) เพื่อให้การสนับสนุน
เพ่ิมเติมแก่สถาบันด้านความมั่นคงของยูเครนด้วย 

• บัลแกเรียเตรียมกลับมาเจรจาขอให้รัสเซียเลิกตัดก๊าซ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของบัลแกเรีย เปิดเผยว่า บัลแกเรีย
ต้องยอมเจรจากับบริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียเพื่อขอให้กลับมาจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้อีกครั้ง หลัง
เผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานในประเทศอย่างรุนแรง ทั้งนี้ รัสเซียเคยจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้บัลแกเรียมากถึง 90% ของ
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ความต้องการทั้งหมด จนกระทั่งมีการระงับไปเมื่อเดือน เม.ย. 65 เนื่องจากรัฐบาลบัลแกเรียปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็น
เงินรูเบิล 

• ไต้หวันประกาศเลิกนำเข้าถ่านหินจากรัสเซีย Taipower บริษัทการไฟฟ้าของรัฐบาลไต้หวันเปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำการ
ชำระเงินงวดสุดท้ายสำหรับการจัดซื้อถ่านหินจากรัสเซีย ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน จำนวน 
1.16 ล้านตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้วพร้อมประกาศว่าจะไม่ทำข้อตกลงจัดซื้อถ่านหิน
ใหม่กับรัสเซียอีก เพื่อแสดงจุดยืนการร่วมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก โดยไต้หวันจะเปลี่ยนไปนำเข้าถ่าน
หินจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย โคลอมเบีย และแอฟริกาใต้แทน 

25 สิงหาคม 2565  
• UK ประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่แก่ยูเครน นายกรัฐมนตรี UK เดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งที่ 3  

เมื่อ 24 ส.ค. 65 ให้คำมั่นยืนหยัดเคียงข้างยูเครน จนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้ พร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหาร
แก่ยูเครนเพิ่มเติมมูลค่า 54 ล้านปอนด์ ซึ่งประกอบด้วยโดรน และเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจจับทุ่นระเบิด รวมทั้ง
จะฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ยูเครนด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้น UK ได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน 
ไปแล้วมากกว่า 2.3 พันล้านปอนด์ 

26 สิงหาคม 2565  

• รัสเซียขยายกำลังพลในกองทัพครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี ท่ามกลางการสู้รบในยูเครนที่ยืดเยื้อ ประธานาธิบดีรัสเซียลงนาม
ในกฤษฎีกาเมื่อ 25 ส.ค. 65 สั่งให้เพิ่มกำลังทหารเสริมในกองทัพ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ส่งผลให้กำลังพลจากเดิม 
1.9 ล้านนาย เป็น 2.04 ล้านนาย โดยกำลังพลรบแนวหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.15 ล้านนาย พร้อมกับสั่งให้รัฐบาลจัดสรร
เงินทุนที่จำเป็นสำหรับการขยายกิจการด้านการทหารด้วย ซึ่งนับเป็นการยกระดับกำลังพลกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซีย
นับตั้งแต่ปี 2560  

• มติสนับสนุนยูเครนในสหประชาชาติเริ่มถดถอย ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ (UNSC) เมื่อวันที่ 
24 ส.ค. 65 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 6 เดือนของการสู้รบในยูเครน ยูเครนเสนอให้ UNSCลงมติประณามรัสเซียกรณีบุก
ยูเครน โดยการลงมติจากประเทศที่ร่วมประชุมทั้งหมด 193 ประเทศ ยูเครนได้รับเสียงสนับสนุนอยู่ที่ 58 ประเทศ หรือ
คิดเป็น 30% ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ลดลงมากจากที่เคยได้รับเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 ที่ยูเครนได้รับเสียงสนับสนุนจาก 141 
ประเทศ หรือคิดเป็น 73% โดยการลงมติในครั้งนี้ ยูเครนไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศในแอฟริกา อ่าวเปอร์เซีย 
และกลุ่มประเทศ BRICS 

27 สิงหาคม 2565  

• รัสเซียคัดค้านรับรองปฏิญญาร่วมปลดอาวุธนิวเคลียร์ ทำให้ที่ประชุมไม่สามารถบรรลุข้อตกลง ในการประชุม
สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำปี 2022 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 
ผู้แทนรัสเซียไม่ยอมรับร่างปฏิญญาร่วมสุดท้ายว่าด้วยการปลดอาวุธนิวเคลียร์ ที่ใช้เวลาเจรจากันนานกว่า 4 สัปดาห์  
จนส่งผลให้ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุม เนื่องจากรัสเซียมองว่าเนื้อหามีความเอนเอียงทางการเมือง โดยมี
ข้อความเกี่ยวกับการสู้รบบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียของยูเครนที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัสเซีย ซึ่งระบุว่าภาคีท้ังหลายเห็นพ้องว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครน  

• กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ขอยกเว้นคว่ำบาตรรัสเซีย เพื่อรับก๊าซธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว สภาเมืองเฮก เปิดเผยว่า  
ได้จัดประกวดราคาทั่วทั้งสหภาพยุโรปในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 65 แต่ยังไม่สามารถหาก๊าซจากแหล่งอ่ืนมาทดแทนก๊าซของ
รัสเซียได้ จึงจะขอให้ EU ให้การยกเว้นชั่วคราวจากมาตรการคว่ำบาตรก๊าซของรัสเซียไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2566 จากที่ 
EU กำหนดให้ต้องยุติการนำเข้าก๊าซภายในวันที่ 10 ต.ค. 65 เพื่อให้กรุงเฮกยังคงซื้อก๊าซธรรมชาติจากบริษัท Gazprom 
ของรัสเซียไดต้่อไป จนกว่าจะไดซ้ัพพลายเออร์รายอ่ืน ๆ 

• เบลารุสเตรียมเครื่องบินรบพร้อมรับมือชาติตะวันตก ประธานาธิบดีเบลารุสเปิดเผยว่า เครื่องบินรบของกองทัพเบลารุส
ได้ถูกปรับเปลี ่ยนให้ทันสมัย จนสามารถติดหัวรบอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียได้แล้ว หลังได้รับการสนับสนุนจาก
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ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยเบลารุสจะตอบโต้ทันที หาก NATO หรือชาติตะวันตกได้สร้างสถานการณ์ที่เพิ่มความตึงเครียด
กับเบลารุสหรือรัสเซีย 

28 สิงหาคม 2565  

• รัสเซียประกาศจ่ายสวัสดิการให้ชาวยูเครนที่ย้ายมาอยู่ในรัสเซีย ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามบังคับใช้กฎหมายให้สิทธิ
ประโยชน์ทางการเงินกับพลเมืองยูเครนที่ออกจากดินแดนยูเครนเข้ามาอยู่ในรัสเซีย (รวมถึงแคว้นโดเนตส์กและลูฮันส์กที่
รัสเซียยอมรับสถานะเป็นรัฐอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 65 เป็นต้นมา ซึ่งครอบคลุมถึงผู้เกษียณอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ และ
ผู้พิการ โดยผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 10,000 รูเบิล (ประมาณ 6,102 บาท) ส่วนกรณีหญิงตั้งครรภ์จะได้รับ
เงินช่วยเหลือแบบจ่ายครั้งเดียว 

• โปแลนด์สั่งซื้ออาวุธชุดใหญ่จากเกาหลีใต้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งกรณีที่ความขัดแย้งในยูเครนขยายพื้นที่เข้าประชิด
ชายแดนโปแลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโปแลนด์ ลงนามในข้อตกลงสั่งซื้ออาวุธจากบริษัทของเกาหลีใต้มูลค่า 
5,760 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรถถัง ปืนใหญ่ และเครื่องบินขับไล่ โดยการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
สั่งซื้ออาวุธชุดใหญ่ที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งประเมินว่ามูลค่าการสั่งซื้ออาวุธจะสูงถึง 15,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

29 สิงหาคม 2565  

• งบช่วยเหลือด้านอาวุธของ UK แก่ยูเครนคาดว่าหมดลงปลายปีนี้ กระทรวงกลาโหม UK ระบุว่า แม้ว่ารัฐบาล UK จะให้
คำมั่นกับยูเครนว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธกับยูเครนเพื่อต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียจนถึงที่สุด แต่ความเป็นจริง
งบประมาณความช่วยเหลือด้านการทหารของ UK ต่อยูเครนกำลังจะหมดลง โดยคาดว่าจะอยู่ได้ถึงสิ้นปีนี้หรือช่วงปีใหม่
เท่านั้น เนื่องจาก UK ก็กำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพ รวมทั้งค่าก๊าซค่าพลังงานที่สูงขึ้น จึงต้องใช้งบประมาณ
ของประเทศเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

• เยอรมนีเตรียมควบคุมกิจการ Gazprom Germania เป็นของรัฐบาล โดยรัฐบาลเยอรมนีได้จัดตั ้งบริษัทมาเพ่ือ
ดำเนินการโอนบริษัท Gazprom Germania ซึ่งเป็นกิจการพลังงานที่ถูก Gazprom บริษัทแม่ในรัสเซียประกาศยุติการ
ดำเนินการในเยอรมนีตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซีย กล่าวว่า การที่รัฐบาลเยอรมนีจะยึดกิจการของ
บริษัทรัสเซีย ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสากลอย่างร้ายแรง 

• EU เชื่อว่าการคว่ำบาตรรัสเซียได้ผลระยะยาว แต่ช่วงนี้ต้องยอมรับผลกระทบไปก่อน หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ
ของ EU ยอมรับว่า EU จะต้องเผชิญความท้าทายในหลายด้านในระยะสั้นที่สืบเนื่องจากผลกระทบมาตรการคว่ำบาตรต่อ
รัสเซีย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามาตรการคว่ำบาตรที่พยายามจำกัดความเป็นไปได้ต่าง ๆ  ในเศรษฐกิจของรัสเซียนั้น จะได้ผล
ในระยะยาว เพราะเศรษฐกิจของรัสเซียจำเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีของชาติตะวันตก 

30 สิงหาคม 2565  

• รัสเซียลดการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังฝรั่งเศส Engie บริษัทสาธารณูปโภคของฝรั่งเศส เปิดเผยว่า Gazprom บริษัท
พลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย แจ้งว่า จะลดการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้ Engie ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 65 เป็นต้นไป โดยจะลด
ปริมาณส่งก๊าซธรรมชาติเหลือเพียงเดือนละ 1.5 เทระวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการ
ใช้พลังงานประจำปีที่มีสูงกว่า 400 เทระวัตต์ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ Engie กำลังเจรจากับบริษัทพลังงานของแอลจีเรียเพื่อเพ่ิม
การนำเข้าพลังงานจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเพ่ือทดแทนปริมาณที่ลดลงจากรัสเซีย 

• รัสเซียประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่กับพันธมิตรนานาชาติ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก 
กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศจะเริ่มการซ้อมรบ ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ Vostok 2022 ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย. 65 ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและทะเลญี่ปุ่น โดยจะเป็นการซ้อมรบร่วมกับทหารจากประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซ
เวียตหลายประเทศ จีน อินเดีย ลาว มองโกเลีย นิคารากัว และซีเรีย จำนวนมากกว่า 50,000 นาย โดยรัสเซียเน้นยำ้ว่า 
การซ้อมรบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกรบที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง  

• ญี่ปุ่นเรียกร้องให้รัสเซียไม่รวมเกาะที่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์ เข้าเป็นพื้นที่ซ้อมรบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออก
แถลงการณ์ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นขอยื่นประท้วงรัฐบาลรัสเซีย กรณีที่รวมเกาะเอโตโรฟุ และเกาะคูนาชิริ ซึ่งญี่ปุ่นอ้าง
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กรรมสิทธิ์ เข้าเป็นพ้ืนทีส่่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารในปฏิบัติการ Vostok 2022 ของรัสเซีย พร้อมเน้นย้ำว่า ความ
เคลื่อนไหวดังกล่าวของรัสเซีย เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ 

31 สิงหาคม 2565  

• EU ลดการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าของชาวรัสเซีย แต่ยังไม่ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ผลการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม EU เมื่อ 31 ส.ค. 65 มีมติเห็นพ้องระงับข้อตกลงอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่ากับรัสเซีย 
ที่ทำไว้ในปี 2550 ซึ่งจะช่วยลดจำนวนการออกวีซ่าใหม่ของชาติสมาชิก EU แก่พลเมืองรัสเซีย เพราะจะยื่นขอวีซ่าได้ยาก
ขึ้น ค่าวีซ่าแพงขึ้น และใช้เวลานานขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่ให้ใช้มาตรการห้ามออกวีซ่าให้กับพลเมืองรัสเซียใน
ลักษณะเหมารวม แต่แนะนำให้ผ่อนผันเรื่องการออกวีซ่าโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  

• ฟินแลนด์ยกระดับมาตรการจำกัดวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซีย โดยกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์จะรับเรื่องการยื่นขอ 
วีซ่านักท่องเที่ยวจากชาวรัสเซียเพียง 100 รายการต่อสัปดาห์ เฉพาะวันจันทร์ และให้เฉพาะพลเมืองจาก 4 เมืองของ
รัสเซีย ได้แก่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เปโตรซาวอดสก์ มูรมันสก์ และกรุงมอสโกเท่านั้น โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 
เป็นต้นไป โดยเป็นการยกระดับจากมาตรการเดิมที่ประกาศเมื่อกลางเดือน ส.ค. 65 ที่ไม่ได้กำหนดวัน และถิ่นพำนักของ 
ผู้ยื่นขอวีซ่า 

1 กันยายน 2565  

• ล ัตเว ียประกาศกฎหมายว ่าด ้วยการจำก ัดภาษาร ัสเซ ียภายในประเทศ  โดยจะส ั ่ งห ้ามใช ้ภาษาร ัสเซีย 
ในที่สาธารณะและสถานที่ราชการ สามารถใช้ได้เฉพาะภาษาต่าง ๆ  ที่อยู่ใน EU และภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันเท่านั้น 
หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 2000 ยูโร ทั้งนี้ จะประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ภายใน
วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป 

• ชาวเยอรมนีส่วนใหญ่ต้องการให้ฝั่งตะวันตกเริ่มดำเนินการเจรจากับรัสเซีย แบบสำรวจความเห็นพลเมืองเยอรมนี 
1,011 คน เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน พบว่าชาวเยอรมนี 77% ต้องการให้ชาติตะวันตกเปิด
การเจรจากับรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยยุติความขัดแย้งในยูเครน ขณะเดียวกันก็มีผู้เห็นด้วยถึง 87% ในประเด็นที่
ผู้นำประเทศตะวันตกยังคงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีรัสเซีย และพบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจกับสถานะที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ยูเครนในปัจจุบันที่ 43% และต้องการให้ช่วยเหลือมากกว่านี้ 26% 

• รัฐมนตรีเยอรมนียืนยันสนับสนุนยูเครนต่อไป แม้ประชาชนในประเทศจะต่อต้าน รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี กล่าวให้
คำมั่นยืนเคียงข้างยูเครนและคว่ำบาตรรัสเซียนานตราบเท่าที่ยูเครนต้องการ แม้ว่าชาวเยอรมนีบางส่วนจะไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงาน และต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว อย่างไร
ก็ตาม รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น การอุดหนุนโครงสร้างตลาดพลังงาน การช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของ
ประชาชน รวมถึงการตั้งเพดานราคาพลังงาน 
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• กลุ่มประเทศ G7 มีมติเห็นพ้องที่จะจำกัดราคาน้ำมันส่งออกของรัสเซีย รัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศ G7 ลงมติเห็น
พ้องร่วมกันว่า จะบังคับใช้มาตรการจำกัดเพดานราคาน้ำมันที่นำเข้าจากรัสเซีย เพื่อลดความสามารถของรัสเซียในการหา
ทุนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะห้ามนำเข้าน้ำมันดิบ
และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมของรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล เว้นแต่จะขายในราคาต่ำกว่าเพดานราคาที่กำหนด โดยมาตรการ
ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ควบคู่ไปกับมาตรการคว่ำบาตรของ EU ที่จะห้ามการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียทางทะเล เริ่ม
ตั้งแต่ 5 ธ.ค. 65 และห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ตั้งแต่ 5 ก.พ. 66 

• บริษัทพลังงานนอร์เวย์ ถอนตัวจาก 4 โครงการร่วมทุนผลิตน้ำมันดิบกับรัสเซีย บริษัทอีควินอร์ ผู้ประกอบธุรกิจ
พลังงานของนอร์เวย์ ถอนตัวจากทั้ง 4 โครงการร่วมทุนผลิตน้ำมันดิบกับบริษัทรอสเนฟต์ของรัสเซีย รวมถึงโครงการผลิต
น้ำมันดิบจากโครงการคาร์ยากา (Kharyaga) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก โดยขนย้ายอุปกรณ์และสัมภาระต่าง ๆ  ออก
จากโครงการทั้งหมดแล้ว ไม่มีทรัพย์สินหรือโครงการในรัสเซียอีกต่อไป นับเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่จากยุโรปแห่งแรกที่
ถอนตัวจากการร่วมลงทุนด้านพลังงานกับรัสเซียอย่างสมบูรณ์ 
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• รัสเซียประกาศปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากความผิดปกติทางเทคนิค บริษัท Gazprom 
ของรัสเซียระบุว่า จำเป็นต้อปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ซึ่งจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปผ่านเยอรมนี เนื่องจากพบ
การรั่วไหลของน้ำมันที่กังหันหลักของสถานีคอมเพรสเซอร์ปอร์โตวา โดยจะหยุดการจัดส่งจนกว่าปัญหาจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้ 
ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ปิดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ 3 วัน โดยมีกำหนดเปิดในวันที่ 3 ก.ย. 65 แต่จากปัญหาล่าสุด ทำให้ต้อง
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

• สหรัฐฯ งดออกวีซ่าให้รัฐมนตรีต่างประเทศ และคณะผู้แทนของรัสเซีย เพื่อร่วมประชุมประจำปีของ UN ผู้แทนถาวร
ของรัสเซียประจำสหประชาชาติ (UN) ได้ส่งจดหมายถึงเลขาธิการ UN แจ้งว่ารัสเซียได้ยื่นขอวีซ่าจำนวน 56 รายการ 
สำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและคณะผู้แทน ในการเดินทางไปนิวยอร์กเพ่ือร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในวันที่ 
20 ก.ย. 65 แต่ยังคงไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติ เพราะตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ไม่อนุมัติวี
ซ่าให้คณะผู้แทนรัสเซียแล้วหลายคน ด้านโฆษกของ UN แถลงว่า กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และรัสเซียใน
กรณีดังกล่าวแล้ว 
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• ตุรกีเสนอตัวเป็นสื่อกลางคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครน ประธานาธิบดีตุรกี สนทนา
ทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีรัสเซีย เสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียของยูเครน เนื่องจากมีความกังวลว่าการสู้รบที่ยังไม่ลดความรุนแรงลงจะนำไปสู่ภัยพิบัติ
นิวเคลียร์ โดยย้ำว่าตุรกีสามารถรับหน้าที่สำคัญนี้ เช่นเดียวกับที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเมื่อครั้งเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
ในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชยูเครนจากทะเลดำ 

• สวีเดนประกาศมาตรการเพิ่มสภาพคล่องฉุกเฉินแก่บริษัทพลังงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่วิกฤตการเงิน 
หลังรัสเซียปิดท่อส่งก๊าซไม่มีกำหนด รัฐบาลสวีเดน ประกาศอัดฉีดเงินเพื่อรับประกันสภาพคล่องฉุกเฉินให้แก่บริษัท
พลังงานทั่วทั้งภูมิภาคนอร์ดิกและบอลติก (ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย และ
ลิทัวเนีย) สืบเนื่องมาจากการที่รัสเซีย แจ้งปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 โดยไม่มีกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่สวีเดน 
จะเผชิญกับวิกฤตพลังงาน และอาจรุนแรงจนเกิดวิกฤตการเงิน โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 5 
ก.ย. 65 
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• นายกรัฐมนตรียูเครนขอให้เยอรมนีเพิ่มการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ นายกรัฐมนตรียูเครน เดินทางเยือนเยอรมนีอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อขอให้รัฐบาลเยอรมนี เพิ่มการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่
ยูเครน โดยเฉพาะการช่วยพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศและการสร้างระบบปืนใหญ่ของยูเครน นอกจากนี้ ในการ
พบปะกันดังกล่าว เยอรมนียังประกาศมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน จำนวน 200 ล้านยูโร เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวยูเครนที่พลัดถิ่นให้มีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 

• สาธารณรัฐเช็กประท้วงใหญ่ เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดสนับสนุนยูเครนและหยุดคว่ำบาตรรัสเซีย โดยผู้ประท้วงกว่า 
70,000 คน รวมตัวกันที่จัตุรัสเวนเซสลาสในกรุงปราก กล่าวหาว่ารัฐบาลให้ความสนใจยูเครนมากกว่าพลเมืองของตน 
และไม่สามารถจัดการกับราคาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลแสดง
ท่าทีทางทหารที่เป็นกลาง และทำสัญญาโดยตรงกับผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติซึ่งรวมถึงรัสเซียด้วย นอกจากนี้ ยังประณาม
รัฐบาลที่สนับสนุนการคว่ำบาตรของ EU ต่อรัสเซีย 

• ฝรั่งเศสเรียกร้องประชาคมโลกร่วมมือจำกัดราคาน้ำมันรัสเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสระบุว่า ความ
พยายามของกลุ่มประเทศ G7 ในการจำกัดเพดานราคานำเข้าน้ำมันของรัสเซียนั้น ไม่ควรเป็นเพียงมาตรการที่ชาติตะวันตก
บังคับใช้กับรัสเซีย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาคมโลกจึงจะประสบความสำเร็จ  

• รัสเซียเพิ่มรายชื่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศห้ามพลเมืองสหรัฐฯ 
จำนวน 25 คนเดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร ซึ่งปครอบคลุมถึงสมาชิกสภาคองเกรส นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ นักแสดง 
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รวมทั้งนางจีนา ไรมอนโด รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ โดยจนถึงขณะนี้ รัสเซียประกาศห้ามพลเมืองสหรัฐฯ เดินทางเข้า
ประเทศแล้วจำนวน 1,073 คน 

6 กันยายน 2565 

• รัสเซียตั้งเงื่อนไข ไม่ส่งก๊าซให้ยุโรป จนกว่าชาติตะวันตกจะยกเลิกคว่ำบาตร โฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าจะระงับการ
ส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 ไปยังประเทศในยุโรป จนกว่าพันธมิตรชาติตะวันตกจะยกเลิกการคว่ำบาตรที่
มีต่อรัสเซียทั้งหมด หลัง Gazprom ระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีด้วยเหตุผลทางเทคนิคตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 
65 และระบุว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของรัสเซียแต่เป็นความผิดของ
ประเทศในยุโรปที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรจนทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ 

• รัสเซียอนุมัติหลักการนโยบายต่างประเทศใหม่ บนแนวทางอนุรักษ์นิยม และส่งเสริมโลกหลายขั ้วอำนาจ 
ประธานาธิบดีรัสเซียอนุมัติหลักการใหม่ของนโยบายต่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “Russian World” หรือ
โลกของรัสเซีย บ่งชี้อุดมการณ์แบบอนุรักษนิยมอย่างชัดเจน ว่ารัสเซียควรส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ ปกป้องผลประโยชน์ 
และอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชาวรัสเซียที่อาศัยในต่างประเทศ เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
รัสเซียบนเวทีโลก ในฐานะประเทศประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างโลกหลายขั้ว ขณะเดียวกันรัสเซียควรเพิ่มความร่วมมือกับจีน 
อินเดีย และกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นกับประเทศในตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา รวมถึงประเทศชาติพันธุ์
สลาฟที่เป็นบรรพบุรุษของชาวรัสเซีย ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันออก และยุโรปกลาง 

• รัสเซียตอบโต้ข้อจำกัดราคาน้ำมัน โดยประกาศส่งออกไปยังเอเชียมากขึ้น รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัสเซีย กล่าวว่า 
รัสเซียจะตอบสนองต่อการจำกัดเพดานราคานำเข้าน้ำมันรัสเซียของกลุ่ม G7 และประเทศพันธมิตรชาติตะวันตก ด้วยการ
จัดส่งอุปทานน้ำมันไปยังเอเชียมากขึ้น พร้อมระบุว่าการดำเนินการใด ๆ ที่จะกำหนดขีดจำกัดราคาจะนำไปสู่การขาดดุลใน
ตลาดของประเทศนั้นเอง และจะเพ่ิมความผันผวนของราคาด้วย 

• EU ยอมรับ คลังอาวุธของประเทศสมาชิกใกล้หมด เนื่องจากไม่ได้ประสานงานกันให้ดีเสียก่อน ทำให้มีการจัดส่งและ
ช่วยเหลือที่ซ้ำซ้อน หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวในการอภิปรายกับฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภายุโรปว่า 
คลังอาวุธใน EU ลดลงอย่างมาก หลังจากประเทศสมาชิกยังคงจัดหาอาวุธและกระสุนให้ยูเครนอย่างต่อเนื่อง และสูญเสีย
เงินจำนวนมาก เนื่องจากไม่ประสานกันอย่างเหมาะสม ดังนั้น ประเทศสมาชิก EU ต้องเริ่มประสานงานการใช้จ่ายทาง
ทหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม EU ควรสนับสนุนยูเครนต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกอบรม
กองกำลังทหาร 
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• รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันไม่ประกาศให้รัสเซียเป็น "รัฐสนับสนุนการก่อการร้าย” โฆษกทำเนียบขาว กล่าวถึงกรณีที่
ประธานาธิบดียูเครน และสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกร้องให้สหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชีดำรัสเซียในฐานะ “เป็นรัฐสนับสนุน
การก่อการร้าย” โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่หนทางที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้รัสเซียรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 
และจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของยูเครน อีกทั้งการประณามเช่นนี้จะยิ่งสั่นคลอน
ความพยายามระดับพหุภาคีของสหรัฐฯ และพันธมิตรทีร่่วมกันคว่ำบาตรรัสเซีย 

• นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของ UK ย้ำจุดยืนสนับสนุนยูเครน โดยนางลิซ ทรัสส์ ที่เพ่ิงเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 
ได้พูดคุยกับประธานาธิบดียูเครน เพ่ือย้ำจุดยืนว่า UK ยังคงสนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตยของยูเครน โดยพร้อมที่จะ
ทำงานร่วมกับยูเครน และยินดีที่จะตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดียูเครนในการเดินทางเยือนยูเครนในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ UK 
เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนยูเครนที่สำคัญ โดยส่งอาวุธจำนวนมากให้อย่างต่อเนื่อง และยังทำการฝึกฝนทหารของยูเครนด้วย 

• UN ขอให้รัสเซียและยูเครนเห็นชอบการกำหนดให้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน เป็นเขตปลอดทหาร 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนกำหนดเขตปลอดทหารรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอ
ริเซียของยูเครน ที่ถูกกองทัพรัสเซียยึดครองอยู่ หลังสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหลายแห่ง โดย UN แนะนำว่า ในขั้นแรก กองทัพของทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องทำสัญญายุติปฏิบัติการ
ทางทหารในพื้นที่รอบโรงงาน และในขั้นที่ 2 คือการทำข้อตกลงรับประกันให้เป็นพื้นที่เขตปลอดทหาร ซึ่งกองทัพรัสเซีย
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จะต้องถอนกำลังพลและอุปกรณ์ทางทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ ส่วนกองทัพยูเครนก็จะต้องไม่ย้ายกำลังพลเข้าไปอยู่ใน
โรงไฟฟ้าแทนที ่

• รัสเซียยกระดับความสัมพันธ์กับเมียนมาหลังทั้ง 2 ประเทศต่างเผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตก แถลงการณ์ของ
รัฐบาลรัสเซีย ระบุว่า ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา เดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือกับประธานาธิบดีรัสเซีย นอกรอบการ
ประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) ครั้งที่ 7 ที่เมืองวลาดิวอสตอค โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับ
ความสัมพันธ์กันในหลายมิติ อาทิ รัสเซียจะจัดส่งวัคซีนโควิด-19 และความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขให้แก่เมียนมา 
ขณะที่เมียนมาเองก็มีแผนจะนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากรัสเซียด้วยการใช้สกุลเงินรูเบิลด้วย 
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• รัสเซียต้องการแก้ข้อตกลงส่งออกธัญพืชยูเครน เนื่องจากไม่ได้ช่วยเหลือประเทศยากจนตามข้อตกลง ประธานาธบิดี
รัสเซียกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) ที่เมืองวลาดิวอสต็อก เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 ว่า ต้องการแก้ไข
ข้อตกลง 4 ฝ่าย ในการส่งออกสินค้าอาหารและธัญพืชของยูเครน โดยจะเจรจากับตุรกี ซึ่งเป็นตัวกลางในการกำหนด
จุดหมายปลายทางสำหรับการส่งออกธัญพืช เนื่องจากสินค้าอาหารและธัญพืชที่ออกจากยูเครนภายใต้ข้อตกลงฯ ใน
ปัจจุบันนั้น ไม่ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนแต่ถูกส่งไปยัง EU ซึ่งเป็นการฉวยโอกาสจาก
ข้อตกลงดังกล่าว 

• ประธานาธิบดีรัสเซียชี้ความขัดแย้งในยูเครนทำให้รัสเซียแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจชาติตะวันตกกำลังเสื่อมถอย
สวนทางเอเชีย ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) ว่า ความขัดแย้งครั้ง
นี้ในยูเครนทำให้รัสเซียได้กำหนดแนวทางอธิปไตยใหม่ที่จะทำให้รัสเซียกลับมามีอิทธิพลบนเวทีโลกอีกครั้ง ขณะที่ชาติ
ตะวันตกกำลังทำลายระบบเศรษฐกิจของโลก และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียกลับทำให้อำนาจต่อรองของชาติตะวันตกยิ่ง
เสื่อมถอย โดยขณะนี้เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรหรือเงินปอนด์กำลังเสียความน่าเชื่อถือ สวนทางกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกทีจ่ะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่างมากในอนาคตข้างหน้า เพราะรัสเซียหันไปหาความร่วมมือกับเอเชียแทน 

• ตุรกีระบุวิกฤตพลังงานใน EU เกิดจากนโยบายของตนเองที่ตั้งใจยั่วยุรัสเซีย ประธานาธิบดีตุรกี กล่าวว่าประเทศ
สมาชิก EU จะเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากในปีนี้ เนื่องจากการกระทำของตนเอง ซึ่งการที่ EU ใช้มาตรการ 
คว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย เป็นแรงผลักดันให้รัสเซียต้องใช้การจำกัดอุปทานพลังงานมาเป็นเครื่องมือตอบโต้ ซึ่งเป็น
สาเหตุที่นำไปสู่วิกฤตต่าง ๆ ในขณะที่ตุรกีซ่ึงเน้นนโยบายสร้างสมดุล และวางตัวเป็นกลาง ไม่มีปัญหาเรื่องดังกล่าว 

• อินเดียระบุการนำเข้าน้ำมันรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเงินเฟ้อ โดยยังรักษาความสัมพันธ์กับทุกประเทศ 
รัฐมนตรีคลังของอินเดียเปิดเผยว่า อินเดียยังคงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลกได้ แต่ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ญี่ปุ่น ก็ทำอยู่เช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การ
จัดการเงินเฟ้อของประเทศ ทั้งนี้ อินเดียจะทำการประเมินว่าควรสนับสนุนข้อเสนอของกลุ่ม G7 ในการกำหนดเพดานราคา
น้ำมันของรัสเซียหรือไม ่เนื่องจากไม่เป็นที่แน่ชัดว่าข้อเสนอดังกล่าวจะส่งผลต่อตลาดพลังงานอย่างไรบ้าง 

• EU ยุติข้อตกลงการอำนวยความสะดวก - เพิ่มข้อจำกัดด้านวีซ่าให้กับพลเมืองรัสเซีย คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้
ประกาศข้อเสนออย่างเป็นทางการในการระงับข้อตกลงอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าระหว่าง EU กับรัสเซียเมื่อปี 2550 
โดยสมบูรณ์ หลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศ EU เห็นพ้องในประเด็นดังกล่าวเมื่อเดือน ส.ค. 65 โดยในทางปฏิบัติ ผู้สมัคร
ขอวีซ่าชาวรัสเซียเพื่อเดินทางเข้ากลุ่มประเทศสมาชิก EU จะต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สูงขึ้น 2.28 เท่า จาก 35 ยูโร 
เพิ่มเป็น 80 ยูโร และจะใช้เวลาดำเนินการในการอนุมัติเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับวีซ่าชนิดเข้า-
ออกหลายครั้ง และจะต้องส่งเอกสารสนับสนุนการขอวีซ่าเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

• ฝรั่งเศสประกาศพร้อมส่งก๊าซให้เยอรมนีทดแทนก๊าซจากรัสเซีย ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงหลังการพูดคุยผ่านวีดีโอกับ
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีว่า ฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งก๊าซธรรมชาติให้เยอรมนี สำหรับการเตรียมพร้อมในฤดูหนาวที่กำลังจะ
มาถึง หลังจากที่รัสเซียยุติการจัดส่งมายังเยอรมนี และการที่ฝรั่งเศสจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้เยอรมนีจะทำให้เยอรมนี
สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เยอรมนีส่งไฟฟ้ากลับมายังเครือข่ายไฟฟ้าของฝรั่งเศสได้ด้วย 
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• สหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนและชาติพันธมิตรในระยะยาว รัฐบาลสหรัฐฯ 
ประกาศมอบความช่วยเหลือทางการทหารระยะยาวมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะจัดสรรแก่ยูเครน 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ  18 ประเทศ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบ้าน สมาชิก 
NATO และพันธมิตรด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยเงินทุนเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตย ปรับปรุงกองกำลัง
รักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย รวมถึงยกระดับและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับพันธมิตร NATO  

• สหรัฐฯ จัดหาอาวุธเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนรอบใหม่ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่
ยูเครนเพิ่มเติมอีก 675 ล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมถึงปืนใหญ่ กระสุนวิถีโค้ง ยานยนต์หุ้มเกราะ และระบบต่อต้าน 
การโจมตีของรถถัง ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนทางด้านการทหารแก่ยูเครนคิดเป็นมูลค่ารวม
กว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 

• โปแลนด์ประกาศร่วมนโยบายจำกัดการเข้าประเทศของชาวรัสเซียและเบลารุส โปแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซีย
ประกาศเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย) ในการห้ามชาวรัสเซียและเบลารุสเดินทางเข้า
ประเทศผ่านพรมแดนทางบก โดยจะมีผลตั้งแต่ 19 ก.ย. 65 

• EU จัดประชุมฉุกเฉินเร่งหาแนวทางรับมือวิกฤตพลังงาน คณะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศสมาชิก EU เข้า
ร่วมประชุมเมื่อ 9 ก.ย. 65 ที่เบลเยียม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น และป้องกัน
วิกฤตร้ายแรงของสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า หลังรัสเซียยุติการส่งก๊าซธรรมชาติมายังยุโรปอย่างไม่มีกำหนด โดยที่ประชุม
เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปในการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องฉุกเฉินแก่บริษัทด้านพลังงานที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักจากกรณีขาดแคลนอุปทาน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มีการประกาศใช้นโยบายควบคุมการใช้
พลังงานด้วย 

10 กันยายน 2565 

• NATO ยืนยันให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่อง เลขาธิการ NATO เรียกร้องยูเครนให้สู้รบกับรัสเซียต่อไป แม้ไม่
สามารถระบุกรอบเวลาได้ว่าความขัดแย้งในยูเครนจะยุติลงเมื่อใด โดย NATO และชาติพันธมิตรจะให้การสนับสนุนยูเครน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการสู้รบที่คาดว่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่
ยากลำบากสำหรับทุกฝ่าย 

• สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทอิหร่าน ที่ร่วมจัดหาโดรนส่งให้รัสเซีย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศ 
คว่ำบาตรบริษัทของอิหร่าน 1 แห่งทีเ่ป็นผู้ประสานงานจัดส่งโดรนที่ผลิตในอิหร่านส่งให้รัสเซีย และอีก 3 บริษัทที่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดซื้อจัดจ้างโดรน เพื่อส่งไปให้รัสเซีย โดยสหรัฐฯ ระบุว่าโดรนบางรุ่นของ
อิหร่าน เป็นการดัดแปลงเทคโนโลยีจากโดรนของประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งโดรนตรวจการณ์ของสหรัฐฯ ด้วย 

11 กันยายน 2565 

• รัสเซียพร้อมบริจาคปุ๋ยเคมีให้ประเทศกำลังพัฒนา ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงรัสเซีย
ว่า ผู้ผลิตปุ๋ยรัสเซียพร้อมจัดส่งปุ๋ยโพแทสเซียมให้แก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมระบุว่า ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ส.ค. 65 
รัสเซียจัดส่งปุ๋ยกว่า 7 ล้านตัน ให้ประเทศต่าง ๆ  โดยครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกล่าวส่งไปยังเอเชีย แอฟริกา และลาติน
อเมริกา 

12 กันยายน 2565 

• ยูเครนและรัสเซียสนับสนุนแนวคิดการสร้างพื้นที่พิเศษรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) เปิดเผยว่ายูเครนและรัสเซียแสดงความสนใจในข้อเสนอของ IAEA ทีใ่ห้มีการสร้างพ้ืนที่พิเศษป้องกันไม่ให้
มีกิจกรรมทางทหารรอบ ๆ  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเมืองซาปอริเซียของยูเครน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเกิด
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อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่หลายฝ่ายมีความกังวล โดยในขณะนี้ ยูเครนได้ปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวลงทั้ง
หมดแล้วตามมาตรการด้านความปลอดภัย 

• ประธานาธิบดีจีน-รัสเซีย เตรียมพบกันนอกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบาล
รัสเซียระบุว่า ประธานาธิบดีจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (รัสเซีย จีน อินเดีย ปากีสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน) ซ่ึงจะจัดขึน้ในวันที่ 
15-16 ก.ย. 65 ที่เมืองซามาร์คานด์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จีนจะแสดงบทบาทในเวที
โลก ขณะที่รัสเซียจะย้ำจุดยืนในการมุ่งเน้นค้าขายกับเอเชียมากขึ้น 

13 กันยายน 2565 

• เยอรมนีปฏิเสธที ่จะส่งรถถังแก่ยูเครนหลังจากเห็นว่าประเทศอื ่นไม่มีส ่วนช่วยในเรื ่องดังกล่าว รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมเยอรมนี กล่าวว่า เยอรมนีขอปฏิเสธข้อเรียกร้องในการจัดหารถถังลีโอพาร์ด 2 ให้กับยูเครน เนื่องจาก
การช่วยเหลือได้เดินทางมาถึงขีดจำกัดแล้ว อีกทั้งพบว่าไม่มีประเทศอ่ืน ๆ ส่งมอบยานรบทหารราบ หรือรถถังไปยังยูเครน
เลย ทำให้เยอรมนีเห็นว่าจะต้องไม่เป็นฝ่ายทำเรื่องนี้แต่เพียงประเทศเดียว 

• นอร์เวย์ไม่เห็นด้วยกับมาตรการกำหนดเพดานราคานำเข้าก๊าซของ EU นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ กล่าวถึงกรณีที่สมาชิก 
EU บางประเทศเสนอให้กำหนดเพดานราคาก๊าซทั้งหมดที่นำเข้ามายังยุโรป นอกจากที่กำหนดเฉพาะการนำเข้าจากรัสเซีย 
เพ่ือช่วยควบคุมราคาพลังงานในยุโรป โดยระบุว่าความเคลื่อนไหวทางราคาต้องอ้างอิงอุปสงค์และอุปทาน ซ่ึงควรขึ้นอยู่กับ
บริษัทน้ำมันและก๊าซที่จะเป็นผู้ต่อรองราคาในสัญญาซื้อขายต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทเอง ทั้งนี้ นอร์เวย์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก 
EU ได้กลายเป็นผู้จัดหาอุปทานก๊าซรายสำคัญของประเทศในยุโรปแทนรัสเซีย 

• “นิสสัน” ประกาศระงับการผลิตในโรงงานที่รัสเซียต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565 บริษัทนิสสัน มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จะมีการระงับการผลิตในโรงงานที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียต่อไปอีก 3 เดือน จนถึง
ปลายเดือน ธ.ค. 65 จากแผนเดิมที่จะกลับมาผลิตในช่วงปลายเดือน ก.ย. 65 โดยบริษัทฯ ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความ
ยากลำบากในการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับผลิตรถยนต์ ทั้งจากยุโรปและญี่ปุ่น ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวของนิสสันระงับการผลิต
ตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 เพ่ือร่วมคว่ำบาตรรัสเซียกรณปีฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

• ผู้นำรัสเซียและอินเดียเตรียมหารือยกระดับความร่วมมือทางการค้า รัฐบาลรัสเซีย ยืนยันว่า ประธานาธิบดีรัสเซียและ
นายกรัฐมนตรีอินเดียจะพบกันที่อุซเบกิสถานนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (รัสเซีย จีน 
อินเดีย ปากีสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน) โดยผู้นำทั้งสองมีแผนหารือเรื่องการรับซื้อปุ๋ย
จากรัสเซีย และข้อตกลงการค้าระดับทวิภาคีด้านอาหารอ่ืน ๆ 

14 กันยายน 2565 

• EU ยกเลิกแผนกำหนดเพดานราคาก๊าซรัสเซีย เปลี่ยนเป็นเก็บภาษีส่วนเกินบริษัทพลังงาน  คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) ยกเลิกมาตรการกำหนดเพดานราคาก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย หลังสมาชิก EU ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใน
ประเด็นดังกล่าวได้ โดยจะเปลี่ยนไปผลักดันมาตรการจัดเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) ที่หักจากกำไรส่วนเกินของ
บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) เพ่ือระดมเงินให้รัฐบาลนำไปช่วยเหลือธุรกิจและประชาชนใน
ด้านค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดย EC คาดว่า บริษัทเหล่านี้จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 5 เท่าในปี 2565 จากราคาพลังงานที่พุ่ง
สูงขึ้นทั่วโลก  

• รัสเซียและยูเครน ส่งออกอาหารมากขึ้น หลังจากบรรลุข้อตกลงการส่งออกธัญพืช องค์การสหประชาชาติ เปิดเผยว่า 
รัสเซียและยูเครน ส่งออกอาหารเพ่ิมขึ้นอย่างมาก หลังจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเรื่องการส่งออกธัญพืช เมื่อวันที่ 22 
ก.ค. 65 โดยยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชจากท่าเรือ 3 แห่ง ในฝั่งทะเลดำได้แล้วกว่า 2.8 ล้านตัน เช่นเดียวกับการ
ส่งออกอาหารจากรัสเซียช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 65 ที่ขยายตัวร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม การส่งออกปุ๋ยของรัสเซียยังอยู่ใน
ปริมาณจำกัด แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมการส่งออกปุ๋ยด้วย เนื่องจากยังคงมีปัญหาด้านการชำระเงินและการ
ขนส่ง 
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15 กันยายน 2565 

• รัสเซีย – UN หารือประเด็นปัญหาในการส่งออกธัญพืชตามข้อตกลงฟื้นฟูการส่งออกธัญพืชของยูเครน รัสเซีย
แถลงการณว์่า ประธานาธิบดีรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์กับเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เพ่ือหารือเกี่ยวกับการดำเนิน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการฟื้นฟูการส่งออกธัญพืชของยูเครนจากทะเลดำ รวมถึงการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซีย  
โดยรัสเซียเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการจัดส่งธัญพืชของยูเครนไปยังประเทศที่มีความต้องการมาก
ที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ขณะเดียวกัน UN ก็ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่าง
เต็มที ่ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและปุ๋ยของรัสเซียสู่ตลาดโลก 

• สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรชาวรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กำหนด
มาตรการคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียอย่างน้อย 23 คน หน่วยงานของรัสเซีย 31 แห่ง โดยการคว่ำบาตรในรอบนี้มุ่งเป้าไป
ที่องค์กรและบุคคลชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลักลอบส่งออกและยึดเรือ
ขนส่งธัญพืชของยูเครน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการด้านกลาโหมและธุรกิจการเงินของรัสเซีย องค์กรกรด้าน
กลาโหมและหน่วยงานข่าวกรองทางทหาร โดยผู้ที่มีรายชื่อถูกคว่ำบาตรทั้งหมด จะถูกอายัดทรัพย์สินในสหรัฐฯ และสั่ง
ห้ามไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในสหรัฐฯ ติดต่อธุรกิจกับบุคคลเหล่านั้นด้วย 

• ประธานาธิบดีรัสเซียชื่นชมจีนที่วางตัวสมดุลเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน การหารือระหว่าง ประธานาธิบดี
รัสเซียกับประธานาธิบดีจีน นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เมื่อ 15 ก.ย. 65 ที่อุซเบกิซ
สถาน ซึ่งเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในยูเครน โดยประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวตำหนิสหรัฐฯ ที่
พยายามจะสร้างโลกให้มีเพียงขั้วอำนาจเดียว และยกย่องการวางตัวอย่างสมดุลของจีน ที่ไม่แสดงท่าทีสนับสนุนการบุก
ยูเครนของรัสเซีย แตม่ีการค้าขายและกระชับความสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ กับรัสเซียมากขึ้น สำหรับแถลงการณ์ของรัฐบาลจีน 
ระบุว่า จีนจะทำงานร่วมกับรัสเซียเพ่ือขยายการสนับสนุนร่วมกันอย่างแข็งขันในประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์หลักของกัน
และกัน 

• EU ประกาศนโยบายสนับสนุนยูเครนต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซีย ในการแถลงนโยบายประจำปี 2565 ต่อ
ประเทศสมาชิก EU ของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อ 14 ก.ย. 65 ได้มีการกล่าวถึงประเด็นในยูเครน โดยย้ำว่า EU 
จะยังยึดมั่นในการสนับสนุนยูเครนเต็มที่ และจะเดินหน้าดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไป โดยประกาศการจัดสรร
งบประมาณเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนกว่า 100 ล้านยูโรในปีนี้ อย่างไรก็ตาม EU ยังคงไม่ได้ประกาศ
มาตรการคว่ำบาตรเพ่ิมเติมต่อรัสเซีย หรือให้ความช่วยเหลือทางอาวุธเพ่ิมเติมต่อยูเครนในการแถลงนโยบายครั้งนี้ 
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• สหรัฐฯ ประกาศการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนเพิ่มเติม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ทางการทหารแก่ยูเครนเพิ ่มเติมเมื ่อ 16 ก.พ. 65 มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมถึงอาวุธต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรสูง (HIMARS) แว่นตาสำหรับการมองในเวลากลางคืน เครื่องมือขุดและ
เคลื่อนหิน เครื่องทำลายทุ่นระเบิด กระสุนปืนใหญ่ขนาด 105 มม. และกระสุนปืนใหญ่นำวิถีขนาด 155 มม. รวมถึง
งบประมาณฝึกฝนอบรมทางทหารด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 สหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงแก่ยูเครน 
รวมแล้วประมาณ 1.51 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  

• ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเดินทางเยือนยูเครนเพื่อหารือจัดทำแผนงานในการเข้าเป็นภาคีของ EU ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป เดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เกิดวิกฤตในยูเครน โดยร่วมหารือกับประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรียูเครนเพื่อจัดทำแผนงานกับยูเครนที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ว่าจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจและผู้คน
ใน EU มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันว่า EU จะยืนเคียงข้างยูเครนตราบเท่าที่จำเป็น 

• รัสเซียเปิดเผยโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่เข้าถึงจีน บริษัท Gazprom ของรัสเซีย เปิดเผย โครงการท่อส่งก๊าซ 
Soyuz Vostok ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2 ที่ดำเนินการส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากรัสเซียผ่านมองโกเลียไปยังจีน เพื่อแทนโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ที่ถูกระงับการดำเนินการลง
เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของเยอรมนี โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ปีละ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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• กลุ่ม G7 เห็นพ้องเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซีย และสัญญาว่าจะช่วยยูเครนฟื้นฟูประเทศ รัฐมนตรีการค้าจากกลุ่มประเทศ 
G7 ร่วมประชุมหารือกันในเยอรมนีเมื่อ 16 ก.ย. 65 ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องว่าจะยังคงเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซีย โดยจะ
ไม่ยอมให้รัสเซียหาประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้
ยังให้คำมั่นว่าจะช่วยยูเครนฟื้นฟูประเทศผ่านเวทีการค้าโลก รวมทั้งจะเคร่งครัดต่อกฎระเบียบทางการค้าให้มากขึ้นเพ่ือ
คลายข้อกังวลของประเทศสมาชิก 
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• ประธานาธิบดีอินเดียเรียกร้องให้รัสเซียยุติความขัดแย้งกับยูเครน ประธานาธิบดีอินเดียกล่าวต่อประธานาธิบดีรัสเซีย

นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่อุซเบกิซสถาน เมื่อ 16 ก.ย. 65 ว่าโลกยุคนี้ไม่ใช่ยุคของความ
ขัดแย้ง ปัญหาใหญ่ของโลกคือความมั่นคงด้านอาหาร ปุ๋ยและเชื้อเพลิง และย้ำว่า ประชาธิปไตย การทูตและการเจรจา 
เป็นสิ่งที่ทำให้โลกอยู่ร่วมกันได้ ด้านประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวตอบว่า มีความเข้าใจดีถึงความกังวลของผู้นำอินเดีย ซึ่งน่า
เสียดายที่ยูเครนปฏิเสธกระบวนการเจรจา แต่ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพ่ือให้สถานการณ์ขัดแย้งในยูเครนยุติลงโดยเร็ว 

• รัสเซียยืนยันว่าไม่มีความเร่งรีบและจะไม่เปลี่ยนแปลงแผนหรือเป้าหมายของปฏิบัติการพิเศษทางทหารประธานาธิบดี
รัสเซียกล่าวการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ว่า การปฏิบัติการทางทหารในการเร่งยึดคืนพ้ืนที่ของยูเครนจะ
ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแผนการใด ๆ  ของรัสเซียในยูเครน พร้อมระบุว่ารัสเซียจะทำการตอบโต้ที่รุนแรงมากกว่าเดิม
หากกองทัพถูกกดดันเพ่ิมขึ้นจากการโจมตีตอบโต้ของยูเครน  
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• ออสเตรเลียยืนยันไม่ห้ามนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้าประเทศ แม้ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย รัฐมนตรี
กลาโหมของออสเตรเลียระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรที่ออสเตรเลียประกาศใช้กับรัสเซียกรณีความขัดแย้งในยูเครนนั้น มุ่ง
เป้าหมายไปที่รัฐบาลรัสเซีย ไม่ใช่ประชาชนชาวรัสเซียโดยตรง เช่น การคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
รัสเซีย การห้ามส่งออกสินแร่บางอย่างให้แก่รัสเซีย ดังนั้น จึงไม่มีแนวทางที่จะระงับวีซ่าหรือห้ามนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
เข้าประเทศ 

• เยอรมนีเข ้าควบคุมบร ิษ ัทน้ำมันของร ัสเซีย เพื ่อสร ้างหลักประกันท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนพลังงาน 
ในประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีแถลงว่า บริษัท Rosneft และกิจการในเครือ 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทด้านน้ำมันของ
รัสเซียที่ดำเนินกิจการอยู่ในเยอรมนี จะเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานเครือข่ายรัฐบาลกลาง (Federal 
Network Agency) ของเยอรมนี นอกจากนี้ จะควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท Rosneft ซึ่งจะทำให้รัฐบาลเยอรมนี
สามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันในประเทศโดยใช้น้ำมันดิบจากประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่รัสเซียได้ ซ่ึงเป็นหลักประกันว่าประเทศจะ
ไม่ขาดแคลนแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง 
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• รัสเซียและจีนเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือทางการทหารและซ้อมรบร่วมกัน ในการประชุมหารือด้านความ
มั่นคงเชิงยุทธศาสตร์จีน-รัสเซีย รอบที่ 17 และการประชุมกลไกบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือด้านความมั่นคงจีน-
รัสเซีย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย. 65 จีนและรัสเซียเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือทางด้านการทหารให้
แน่นแฟ้นมากขึ้น ด้วยการมุ่งมั่นจัดการซ้อมรบร่วมกัน รวมถึงลาดตระเวนร่วมกัน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด
ระหว่างคณะเสนาธิการของสองฝ่าย 

• สหรัฐฯ เตือนจีนถึงผลกระทบด้านการลงทุน หากละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวระหว่าง
การให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐฯ ว่า ได้เคยเตือนประธานาธิบดีจีนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
การลงทุนในจีน หากจีนละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ที่สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศบังคับใช้กับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่า จีนส่งอาวุธหรือสิ่งของต่าง ๆ  ตามที่รัสเซียต้องการ พร้อม
ปฏิเสธแนวคิดที่ว่า การเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของจีนและรัสเซีย จะหมายความว่า สหรัฐฯ กำลังต่อสู้ในสงครามเย็นรูปแบบ
ใหม ่
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• UK ให้คำมั่นอยู่ข้างยูเครน พร้อมเพิ่มการสนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนในปี 2566 สำนักนายกรัฐมนตรี UK 
เปิดเผยเนื้อหาสุนทรพจน์ที่นายกรัฐมนตรี UK จะประกาศต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ในระหว่าง
วันที่ 20 – 26 ก.ย. 65 ว่า UK จะยืนอยู่ข้างยูเครนในทุกย่างก้าว เพราะความมั่นคงของยูเครนคือความมั่นคง UK และให้
ค่ำมั่นว่าในปี 2566 UK จะให้การสนับสนุนทางการทหารกับยูเครนไม่ต่ำกว่าความช่วยเหลือของปี 2565 ที่ 2,300 
ล้านปอนด์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ  ร่วมมือกันยับยั้งไม่ให้รัสเซียได้ประโยชน์จากการส่งออกพลังงาน และลด
การพ่ึงพาพลังงานของรัสเซียด้วย 

• ธนาคารตุรกียกเลิกใช้บัตรชำระเงิน “Mir” ของรัสเซีย หลังสหรัฐฯขู่คว่ำบาตร ธนาคาร Isbank และ Denizbank  
ซึ่งเป็นธนาคาร 2 จาก 5 แห่งของตุรกี ที่รับชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน Mir ของรัสเซีย ประกาศยกเลิกการใช้บัตร Mir 
ตั้งแต่ 19 ก.ย. 65 หลังจากที่สหรัฐฯ ขยายขอบเขตมาตรการคว่ำบาตรผู้บริหารบริษัทระบบบัตรชำระเงินแห่งชาติ 
(NSPK) ของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ส่งจดหมายถึงกลุ่มธุรกิจใหญ่ของตุรกี
ว่า มีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตร หากยังคงมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของธนาคารทั้ง 2 แห่งในการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางการเงิน จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติ
ตะวันตก 

• 4 แคว้นในยูเครนประกาศจัดประชามติแยกตัวเข้าร่วมกับรัสเซีย ผู้นำ 4 แคว้นทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ยูเครน ได้แก่ ลูฮันสก์ โดเนตสก์ เคอร์ซอน และซาปอริเซีย ซึ่งในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย ประกาศว่าจะ
จัดทำประชามติว่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ในระหว่างวันที่ 23-27 ก.ย. 65 
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• รัสเซียเรียกระดมพลกำลังสำรองเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน ประธานาธิบดีรัสเซียออก
แถลงการณ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ประกาศคำสั่งระดมพลบางส่วนไปร่วมปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เมื่อ 21 ก.ย. 
65 โดยจะเรียกกำลังพลสำรองที่มีประสบการณ์ทางด้านการทหารมาแล้วประมาณ 300,000 นาย โดยไม่ครอบคลุม
นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่เคยเป็นทหารเกณฑ์ ซ่ึงถือเป็นการเรียกระดมพลครั้งแรกในรอบ 80 ปีนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง  

• ประธานาธิบดีรัสเซียเรียกร้องให้อุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียเร่งการผลิต ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวในการประชุมกับ
ตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีและการผลิตทางการทหารของรัสเซียว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการทหาร อาวุธ 
และโลจิสติกส์ จำเป็นต้องจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด ขณะที่บริษัทในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศก็
จำเป็นต้องแก้ปัญหาการจัดหาอาวุธให้ทันท่วงทีและครบถ้วนรวมทั้งต้องเร่งการผลิตเพ่ือทดแทนการนำเข้าทั้งหมด 

• ยูเครนประกาศลงโทษผู้ที่เข้าร่วมการทำประชามติเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย รองนายกรัฐมนตรียูเครน ประกาศ
เตือนชาวยูเครน ในแคว้นลูฮันสก์ โดเนตสก์ เคอร์ซอน และซาปอริเซีย ไม่ให้มีส่วนร่วมในการลงประชามติเพ่ือเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของรัสเซียระหว่างวันที่ 23-27 ก.ย. 65 นี้ โดยมีโทษจำคุก 5-10 ปี และอาจถูกห้ามว่าจ้างในตำแหน่งงานบาง
ตำแหน่งหรือกิจกรรมบางกิจกรรมเป็นเวลาสูงสุด 15 ปี นอกจากนี้ก็อาจถูกลงโทษด้วยการยึดทรัพย์สิน 
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• ยูเครนเรียกร้องสหประชาชาติจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อลงโทษรัสเซียกรณีการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ประธานาธิบดี
ยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 77 เมื่อ 21 ก.ย. 
65 เสนอให้ UN จัดตั้งคณะตุลาการพิเศษเพื่อไต่สวนการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน การยึดทรัพย์สินของ
รัสเซีย และการเพิกถอนอำนาจการใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) แก่รัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN 
พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการให้หลักประกันความมั่นคงใหม่แก่ยูเครน และการจัดตั้งกองทุนชดเชยให้แก่ประชาชนชาวยูเครน
ที่ได้รับผลกระทบ 

• เกาหลีเหนือปฏิเสธไม่ได้ขายอาวุธให้รัสเซียไปใช้ในยูเครนตามที่สหรัฐฯ กล่าวหา สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของ
รัฐบาลเกาหลีเหนือ เปิดเผยแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือ ยืนยันว่าไม่ได้ขายอาวุธหรือกระสุนใด ๆ ให้แก่
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รัสเซีย และยังไม่มีแผนจะขายอาวุธให้รัสเซียในอนาคตอันใกล้ด้วย แถลงการณ์ดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้สหรัฐฯ ที่
กล่าวหาเมื่อต้นเดือน ก.ย. 65 ว่ารัสเซียได้ติดต่อไปยังเกาหลีเหนือ เพื่อขอซื้อจรวดและกระสุนปืนใหญ่ และกำลังอยู่ใน
กระบวนการจัดซื้อจรวดและกระสุนปืนใหญ่หลายล้านชิ้นจากเกาหลีเหนือ เพ่ือนำไปใช้ในปฏิบัติการรัสเซียในยูเครน 

• ชาวรัสเซียเร่งเดินทางออกนอกประเทศ ทำให้ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวไปต่างประเทศถูกซื้อจนขาดตลาดหลังจาก
ประธานาธิบดีรัสเซีย มีคำสั่งเรียกระดมพลทหารกองหนุน 3 แสนนาย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 สร้างความกังวลและตื่น
ตระหนกแก่ชาวรัสเซีย ส่งผลให้ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวออกจากรัสเซีย ขายหมดอย่างรวดเร็ว แม้ราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3 
เท่าตัว โดยข้อมูลจาก Aviasales เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินยอดนิยมที่สุดในรัสเซีย ระบุว่า ตั๋วเที่ยวบินจากกรุงมอสโก ไปยัง
นครอิสตันบูลของตุรกี และไปยังกรุงเยเรวาน เมืองหลวงอาร์เมเนียถูกขายจนหมด เนื่องจากชาวรัสเซียสามารถเดินทางไป
ไดโ้ดยไม่ต้องขอวีซ่า 

• ฟินแลนด์เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณพรมแดนรัสเซีย หลังรัสเซียประกาศระดมกำลังพลสำรอง รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมของฟินแลนด์ เปิดเผยว่า ฟินแลนด์กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ที่พรมแดนติดรัสเซีย หลังรัสเซียสั่งระดม
พลรัสเซียไปเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในยูเครน พร้อมยืนยันว่า กองทัพฟินแลนด์เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ด้าน
สำนักงานความมั่นคงชายแดนฟินแลนด์ เปิดเผยว่าการจราจรทางถนนบนเส้นทางเชื่อมชายแดนติดรัสเซีย ซึ่งอยู่ทาง
ตะวันออกของฟินแลนด์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงคืนวันที่ 21 ก.ย. 65 ซึ่งฟินแลนด์อาจต้องพิจารณาจำกัด
จำนวนชาวรัสเซียที่เดินทางข้ามพรมแดนดังกล่าว 
 

2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก 

การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก 
1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า ภาวะสงครามและมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย จะส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก (ณ 16 มี.ค. 65) จึงเตรียมปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลง 
โดย IMF คาดการณ์ว่าสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ (1) ราคา
สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะข้าวสาลีและพลังงาน (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) สูงขึ้น ส่งผลต่อเงินเฟ้อ (2) การค้า ระบบ
ชำระเงิน และ Supply Chain และประเทศใกล้เคียงอาจต้องรับปัญหาผู้อพยพ และ(3) ภาคธุรกิจและนักลงทุนมีความ
เชื่อมั่นลดลง ส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ เงินทุนไหลออกจากประเทศที่เป็นตลาดใหม่ และส่งผลต่อสภาพการเงิน 
ในประเทศ 

2. Capital economics ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 (16 มี.ค. 65) จากขยายตัว 4.0% เป็นขยายตัว 
3.2% เนื่องจากผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกลุ่มประเทศ
ในยุโรปจะถูกปรับลดการคาดการณ์มากที่สุด โดยเฉพาะเศรษฐกิจของโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจาก
เศรษฐกิจของสองประเทศมีความเกี่ยวเนื่องกับรัสเซียมาก ขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางจะได้รับประโยชน์จาก
ราคาพลังงานทีสู่งขึน้ 

3. องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินผลกระทบวิกฤตยูเครน (ณ 18 มี.ค. 65) 
โดยคาดว่าวิกฤตในยูเครนอาจทำให้การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลดลงมากกว่า 1% และเพิ่มอัตราเงินเฟ้อมากถึง 
2.5% โดยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลในกลุ่มประเทศ OECD ประมาณ 0.5% ของ GDP สามารถลดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจของสงครามลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง โดยไม่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ OECD 
ประเมินว่า ประเทศในยุโรปต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของรัสเซียอย่างมาก ผลกระทบจากสงครามต่อเศรษฐกิจ 
ยูโรโซนอาจสูงถึง 1.4% ในขณะที่ในสหรัฐฯ จะอยู่ที่ประมาณ 0.9% 

4. IHS Markit Economics and Country Risk คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 (23 มี.ค. 65) จะขยายตัวลดลง
เหลือ 3.3% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 4.1% ในเดือน ก.พ. 65 เพราะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก่อให้เกิดปัญหาห่วงโซ่
อุปทานรุนแรงขึ้นและทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียและยูเครนคิดเป็นเพียง 1.8% และ 0.1%  
ของ GDP โลกในปี 2564 ตามลำดับ แตก่ารผลิตสินค้าของทั้งสองประเทศ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ข้าวสาลี ข้าวโพด 
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น้ำมันดอกทานตะวัน ปุ๋ย ไม้แปรรูป ก๊าซนีออน อะลูมิเนียม นิกเกิล ไททาเนียม แพลเลเดียม เหล็ก และเหล็กกล้า สร้าง
ผลกระทบอย่างมากต่อโลก อีกทั้งเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้เกิดสภาวะการเงินตึงตัว และทำให้การใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอลง 

5. UNCTAD ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก จากเหตุวิกฤตยูเครน-รัสเซีย (ณ 25 มี.ค. 65) การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ลงมาอยู่ที่ 
2.6% จากเดิมที่ 3.6% เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคของประเทศต่าง ๆ  ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดย UNCTAD ระบุว่า รัสเซียจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรงในปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจของบางประเทศในยุโรปตะวันตก รวมถึงเอเชียกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะขยายตัวช้าลงอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อนั้นมีแนวโน้ม 
ที่จะหนุนให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินต่อไป และคาดว่าจะมีการปรับลดค่าใช้จ่าย 
ในงบประมาณที่จะอนุมตัิในอนาคต 

6. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี 2565 (ณ 6 เม.ย. 65) โดยรายงาน
การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2565 ของ ADB คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะเติบโตที่ 5.2% (จากคาดการณ์เดิมเดือน ธ.ค. 64 ที่ 5.3%) ซึ่งลดลงอย่างมาก 
เมื่อเทียบกับการขยายตัวในปี 2564 ที่ 6.9% โดยระบุว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน จะซ้ำเติมเศรษฐกิจเอเชียซึ่งได้รับ
ผลกระทบอยู่แล้วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างรุนแรงต่อแนวโน้มการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยสงครามได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภมูิภาคนี้แล้ว ดังจะเห็นได้จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตวั
สูงขึ้น อีกทั้งยังทำให้ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ADB ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 
ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียขึ้นสู่ระดับ 3.7% ในปีนี้ จากคาดการณ์เดิมที่ 2.7% 

7. ธนาคารโลก (World Bank) เผยแพร่รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (ณ 6 เม.ย. 65) โดยประเมนิว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามในยูเครนที่ส่งผลให้ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะอุปทานที่หยุดชะงักของสินค้า 
โภคภัณฑ์ และความตึงเครียดทางการเงิน จะฉุดให้เศรษฐกิจของเอเชียชะลอลงในอีกไม่กี ่เดือนข้างหน้า ทั ้งนี้ 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในปี 2565 จะขยายตัว 5% 
ลดลงจากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ต.ค. 64 ที่ 5.4% และในกรณีที่สถานการณ์ความขัดแย้งเลวร้าย คาดการณ์ว่า 
การเติบโตจะอยู่ที่ 4% 

8. องค์การการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าวิกฤตในยูเครนจะทำให้การเติบโตของการค้าและ GDP โลกในปี 
2565 ลดลง (ณ 17 เม.ย. 65) โดย GDP โลกจะลดลง 0.7-1.3% ทำให้เศรษฐกิจโลกปี 2565 จะขยายตัว 
ที่ 3.1-3.7% ส่วนการเติบโตของการค้าโลกจะขยายตัว 2.4-3.0% ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ ่งจากที ่คาดไว้ 
เมื่อเดือน ต.ค. 64 ที่ 4.7% โดย WTO ระบุว่า ทั่วโลกจะเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากการลดลงของการค้า
และผลผลิต ผ่านราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของสินค้าส่งออกจากรัสเซียและยูเครนที่
ลดลง แม้สัดส่วนของเศรษฐกิจรัสเซียและยูเครนจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ทั้งสองประเทศก็มีความสำคัญใน
ฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่จำเป็นแหล่งสำคัญของโลก โดยเฉพาะอาหารและพลังงาน 

9. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 และ 2566 (ณ 19 เม.ย. 
65) IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และ 2566 จะขยายตัวที่ 3.6% ลดลงจากที่คาดการณ์ใน
เดือน ม.ค. 65 ที่ 4.4% ในปี 2565 และ 3.8% ในปี 2566 โดยระบุว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจจาก
ความขัดแย้งจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
ทั่วโลก โดยราคาเชื้อเพลิงและอาหารทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศ
ที่มีรายได้ต่ำมากที่สุด 

10. ธนาคารโลกปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 (ณ 7 มิ.ย. 65) โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2565 จะ
ขยายตัว 2.9% ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ในเดือน ม.ค. ที่ 4.1% เนื่องจากผลกระทบของการสู้รบในยูเครน การที่จีน
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ใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งยังมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดภาวะ stagflation มากขึ้น ท่ามกลางเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และภาวะการเงินที่ตึงตัว 

11. องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 (ณ 8 
มิ.ย. 65) โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะขยายตัว 3% ลดลงจากเดิมที่ประเมินไว้เมื่อเดือน ธ.ค. 64 ที ่4.5% 
เนื่องจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และสร้างความเสียหายอย่าง
หนักต่อเศรษฐกิจโลก ประกอบกับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน ส่งผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ OECD ยังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอัตรา
เงินเฟ้อโลกจะสูงถึง 8.5% ซ่ึงสูงที่สุดนับจากปี 2531 

12. ADB ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี 2565 – 2566 ท่ามกลางความเสี่ยงจากผลกระทบจากความขัดแย้ง
รัสเซีย-ยูเครน และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก (ณ 21 ก.ค. 65) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิก ปี 2565 ลงสู่ระดับ 4.6% จาก
คาดการณ์เดิม (เดือน เม.ย. 65) ที่ระดับ 5.2% และปรับลดตัวเลขคาดการณ์ปี 2566 ลงสู่ระดับ 5.2% จากเดิม 
5.3% โดยระบุว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคเอเชียนั้นสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ทั้งภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการสู้รบในยูเครนและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการที่ธนาคารกลางทั่ว
โลกต่างเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ 

13. IMF ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และ 2566 จากความไม่แน่นอนที่เพิ่ม
มากขึ้น (ณ 26 ก.ค. 65)กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.2% ในปี 
2565 ก่อนที่จะชะลอตัวสู่ 2.9% ในปี 2566 โดยปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมในเดือน เม.ย. 65 ที่ 3.6% ทั้งในปี 
2565 และ 2566 โดยระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางความเสี่ยงหลายประการ ทั้งการ
พุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่ก่อให้เกิดภาวะการเงินโลกที่เข้มงวดขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงกว่าคาด 
รวมทั้งผลกระทบทางลบเพ่ิมเติมจากการสู้รบในยูเครน 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศต่างๆ 
1. สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรทาง

เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU) ต่อรัสเซียและเบลารุส และความสูญเสียของยูเครนว่า จะส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรและอาหารของ EU เนื่องจาก EU มีการนำเข้าธัญพืชอาหารสัตว์จากยูเครนและรัสเซีย รวมถึงการนำเข้าก๊าซ
และปุ๋ยจากรัสเซียและเบลารุส อีกทั้งข้อจำกัดในด้านการขนส่ง การดำเนินธุรกิจและภาคการเงิน (สร้างความยุ่งยาก 
ในการรับ/จ่ายเงิน) ส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนด้านอุปทานและภาวะห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ซึ่งจะทำ
ให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น มีความเสี่ยงและสร้างความกดดันด้านความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อของ
ประเทศสมาชิก อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ EU และส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรป 

2. Capital economics วิเคราะห์ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อต้นทุนทางการคลังของยูโรโซน โดยคาดว่าผล
ของสงครามจะทำให้การขาดดุลทางการคลังของรัฐบาลในกลุ่มยูโรโซนจะสูงกว่าที่คาดไว้ในปีนี้ประมาณ 1% โดยมี
สาเหตุหลักจาก (1) การอุดหนุนพลังงานจากรัฐบาล (2) การสนับสนุนผู้ลี้ภัย และ (3) การใช้จ่ายด้านกลาโหมที่สูงขึ้น 

3. ธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนายุโรป (EBRD) ประเมินว่าเศรษฐกิจยุโรปจะหดตัวลงอย่างหนักจากวิกฤตใน
ยูเครน (ณ 31 มี.ค. 65) โดยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานชะงักงันครั้งใหญ่ที่สุด
นับตั้งแต่ปี 2513 และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจนอกเหนือพื้นที่ขัดแย้งด้วย โดยปรับลด
ประมาณการการเติบโตในปี 2565 สำหรับภูมิภาคยุโรปเหลือขยายตัว 1.7% จาก 4.2% ในคาดการณ์ครั้งก่อน 
สำหรับเศรษฐกิจของรัสเซียในปีนี้จะหดตัวลง 10% ขณะที่เศรษฐกิจของยูเครนจะหดตัว 20% (ก่อนสงครามคาดว่า
จะขยายตัว 3.5% และรัสเซียจะขยายตัว 3%)  

4. กระทรวงเศรษฐกิจยูเครนคาดเศรษฐกิจยูเครนอาจหดตัวถึง 40% ในป ี2565 (ณ 4 เม.ย. 65) กระทรวงเศรษฐกิจ
ยูเครนเปิดเผยว่า เศรษฐกิจของยูเครนในไตรมาสแรกของปี 65 หดตัวลง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และภาคบริการได้รับผลกระทบอย่างหนัก และคาดว่าจะหดตัวลงถึง 40% 
ในปีนี้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ถูกรัสเซียบุกโจมตี 

5. Goldman Sachs คาดการณ์ ผลกระทบจากการคว่ำบาตรจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียปี 2565 หดตัว 10% (ณ 7 
เม.ย. 65) โดยระบุว่า การที่สหรัฐและชาติพันธมิตรได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคาร
ของรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT และการอายัดทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียในสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อเศรษฐกิจรัสเซียในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวรุนแรงถึง 10% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้
ก่อนหน้านี้ว่าจะหดตัว 7% 

6. Economic Intelligence Unit (EIU) เปิดเผยรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อประเทศในเอเชีย
แปซิฟิกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน (ณ 10 เม.ย. 65) โดย EIU ระบุว่า หลายประเทศในเอเชียอาจได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก แม้ว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามก็ตาม  โดยผลที่เกิดขึ้นทันทีหลัง
สงครามคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้บางประเทศในเอเชียที่นำเข้าสินค้าเหล่านั้นต้องรับภาระ
ต้นทุน โดยกลุ่มประเทศที่รับภาระราคาปุ๋ย ได้แก่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ส่วนประเทศ
เอเชียตะวันออกที่เป็นแหล่งผลิตชิป ก็จะต้องรับภาระต้นทุนแร่ธาตุที่ใช้ผลิต ขณะที่บางประเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออก
สินค้าประเภทเดียวกับรัสเซีย-ยูเครน อาทิ ถ่านหิน น้ำมันดิบ นิกเกิล และข้าวสาลี จะได้อานิสงส์จากราคาสูงขึ้น 
และการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนจากการหาแหล่งสินค้าทดแทน นอกจากนี้ ประเทศท่ีพ่ึงพิงนักท่องเที่ยวรัสเซียจะได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินรูเบิลที่ลดลง และการที่รัสเซียถูกตัดออกจากระบบการชำระเงิน 

7. ธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่าผลกระทบของสงครามจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียและยูเครนปี 2565 
หดต ัวลงอย ่างมาก  (ณ 11 เม.ย. 65) โดยในรายงาน Europe and Central Asia Economic Update 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของยูเครนจะหดตัว 45.1% เนื่องจากการบุกรุกของรัสเซียทำให้แรงงานในยูเครนส่วน
ใหญต่้องอพยพออกนอกประเทศ หรือต้องเข้าสู่การสู้รบ ทำให้ธุรกิจปิดตัว โครงสร้างพื้นฐานถูกทำลาย ซึ่งทำให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนเศรษฐกิจรัสเซียคาดว่าจะลดลง 11.2% เนื่องจากการคว่ำ
บาตรทางการเงินที่บังคับใช้โดยสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกที่มีต่อธนาคารของรัสเซีย รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
อ่ืน ๆ ของรัสเซีย 

8. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนภูมิภาคเอเชียมีความเสี่ยงเกิดภาวะ stagflation (ณ 26 เม.ย. 
65) เจ้าหน้าที่อาวุโสของ IMF ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียอาจเผชิญกับแนวโน้ม stagflation หรือภาวะที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว แต่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น โดยเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนจาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น ประกอบกับผลจากการชะลอตัวของคู่ค้าในยุโรป และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีนกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อการเติบโตในภูมิภาค ดังนั้นภูมิภาคเอเชียจึงอาจเผชิญกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบ
เซา ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อทีสู่งขึ้น 

9. กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียปี 2565 (ณ 27 เม.ย. 65) โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะหด
ตัว 8.8% ในกรณีพื้นฐาน หรือในกรณีเลวร้ายอาจหดตัวถึง 12.4% เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการคว่ำบาตรของ
ประเทศตะวันตก ซึ่งจะเป็นการหดตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2537 ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจสูงถึง 22.6% 

10. เศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียเติบโตที่สุดในรอบ 10 ปี ด้วยอานิสงส์จากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเกิดการสู้
รบในยูเครน (ณ 2 พ.ค. 65) โดย GDP ของซาอุดีอาระเบียในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัว 9.6% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการเติบโตของภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับน้ำมนัที่ขยายตัว 20.4% ขณะที่ภาคการผลิตอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่น้ำมันขยายตัว 3.7% 

11. คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของยุโรป (ณ 16 พ.ค. 65) โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะ
ขยายตัว 2.7% ในปี 2565 และ 2.3% ในปี 2566 ลดลงจากที่คาดการณ์เมื่อเดือน ก.พ. 65 ที ่4.0% และ 
2.7% และคาดการณ์ว่าภายใต้สถานการณ์ที ่รุนแรง คือหากมีการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย จะทำให้
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เศรษฐกิจของยุโรปขยายตัวเพียง 0.2% ใน 2565 และราคาสินค้าพลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากจะ
ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อไป โดยจะทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงถึง 9% 

12. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Institute of International Finance: IIF) ประเมินว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว
ลงจากการถูกคว่ำบาตร (ณ 8 มิ.ย. 65) โดย IIF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 15% ในปี 2565 และหดตัว 
3% ในปี 2566 เนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกบังคับใช้กับรัสเซีย รวมทั้งการที่บริษัท
ต่างชาติพากันถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย ปัญหาบุคลากรคุณภาพอพยพออกนอกประเทศ และการส่งออกที่ชะลอตัวลง 
ซ่ึงจะเป็นการลบล้างการเติบโตมาตลอด 15 ปีของรัสเซีย และคาดว่า รัสเซียและยูเครนจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
หยุดยิง รวมทั้งคาดว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี ่เดือน
ข้างหน้านี้ 

13. IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2565 - 2566 ลงอีกครั้ง (ณ 17 ก.ค. 65) โดยในการประเมินนโยบาย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประจำปีร่วมกับสหรัฐฯ IMF ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2565 
ลง ซึ่งเป็นการปรับลดลงถึง 3 ครั้งในเวลา 3 เดือน โดยคาดว่าจะขยายตัว 2.3% จากเดิม 2.9% ที่คาดไว้เมือ่เดือน มิ.ย. 
65 และ 3.7% เมื่อเดือน เม.ย. 65 สำหรับปี 2566 คาดว่าจะเติบโต 1.0% จาก 1.7% และ 2.3% ในเดือน มิ.ย. 65 
และ เม.ย.65 ตามลำดับ พร้อมทั้งเตือนว่ามีแนวโน้มที่จะเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ได้อย่างยากลำบากยิ่งขึ้น 
โดยมีสถานการณ์ในยูเครนทีย่ืดเยื้อ และข้อจำกัดด้านอุปทาน เป็นความท้าทายเพ่ิมเติม 

14. IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจรัสเซียปี 2565 หลังรับมือมาตรการคว่ำบาตรได้ดีเกินคาด (ณ 31 ก.ค. 65) IMF 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 6.0% ดีขึ้นจากประมาณการเดิมในเดือน เม.ย. 65 ที่หดตัว 8.5% โดยหัวหน้า
นักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่า แม้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะหดตัวลงมาก แต่เหตุผลหลักที่ทำให้สถานการณ์ไม่แย่
จนเกินไป คือ ธนาคารกลางรัสเซียและผู้กำหนดนโยบายสามารถป้องกันความตื่นตระหนกทางภาคธนาคารและวิกฤต
การเงินได้ตั้งแต่ในช่วงแรกที่ถูกคว่ำบาตร ขณะเดียวกันราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก็สร้างรายได้จำนวนมากให้แก่รัสเซีย 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรที่สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ  และมาตรการคว่ำบาตรที่ยังเพิ่มมากขึ้นในระยะ
ข้างหน้า ทำให้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียในปี 2566 จะหดตัว 3.5% 

15. ธนาคารกลางยูเครนประเมินว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2565 อาจหดตัว 33.4%  
เมื่อเทียบกับปีก่อน (ณ 31 ก.ค. 65) โดยระบุว่าความขัดแย้งทางการทหารในปัจจุบัน และการไหลออกนอกประเทศ
ของประชากร เป็นปัจจัยหลักที ่ส ่งผลให้  GDP ปรับลดลง โดยเศรษฐกิจยูเครนในไตรมาสที่สามอาจจะหดตัว 
37.5%(YoY) หลังหดตัว 15.1% ในไตรมาสแรก และ 39.3% ในไตรมาสที่สอง ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะสูงแตะ 31% 
ในช่วงสิ้นปี 2565 เมื่อเทียบกับ 10% ในปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่า GDP ที่เป็นตัวเงินของยูเครนอาจจะหดตัวจาก 
5.46 ล้านล้านฮริฟเนียน (5.36 ล้านล้านบาท) ในปี 2564 มาอยู่ที่ 4.54 ล้านล้านฮริฟเนียน (4.56 ล้านล้านบาท) 
ในปี 2565 สำหรับปี 2566 คาดว่า GDP จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 

16. ธนาคารกลางรัสเซียคาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวในครึ่งหลังป ี2566 หลังจากชะลอตัวในปี 2565 
จากผลของการสู้รบในยูเครนและมาตรการคว่ำบาตร (ณ 2 ส.ค. 65) โดยคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) จะลดลง 7% ในไตรมาสที่ 3 หลังจากหดตัว 4.3% ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร และประเมินว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟ้ืนตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จากภาวะอุปทานที่
ตึงตัวมีแนวโน้มคลี่คลายลง ทั้งนี้ ในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 4-6% และ 1-4% ในปี 2566 ก่อนที่จะ
กลับมาเติบโต 1.5-2.5% ในปี 2567 

ผลกระทบด้านต่างๆ  
1. เงินรูเบิลกลับมาแข็งค่าใกล้จุดเดิมก่อนรัสเซียถูกคว่าบาตรแล้ว โดยกลับมาแข็งค่าที่ระดับ 85.25 รูเบิลต่อดอลลาร์

สหรัฐแล้ว (ราคาเฉลี่ย ณ 29 มี.ค. 65) หลังจากก่อนหน้านี้อ่อนค่าลงมากถึงประมาณ 150 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ 
หรือกล่าวได้ว่าเงินรูเบิลแข็งค่ากลับมากว่า 50% แล้ว แม้ว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียจะยังไม่ได้ถูก
ยกเลิก ทั้งนี้การกลับมาแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของรูเบิลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียประกาศรับเงินค่า
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ก๊าซและพลังงานจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรเป็นสกุลเงินรูเบิล และสั่งให้ธนาคารกลางเปิดแลกเงินรูเบิลกับทองคำด้วย
อัตราส่วน 5,000 รูเบิล/1 กรัม 

2. HIS Markit ระบุว่าปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนสร้างความเสี่ยงต่ออัตราค่าระว่างเรือของโลก คาดว่าอัตราค่าระวาง
เรือส่วนใหญ่จะยังคงเพ่ิมสูงขึ้น จากความต้องการขนส่งสินค้าทดแทนในเส้นทางเอเชีย และการฟ้ืนตัวของอุปสงค์สินค้า
โภคภัณฑ์พ้ืนฐาน โดยการขนส่งระหว่างประเทศมีการปรับเส้นทางขนส่งทดแทนการขนส่งสินค้าไปรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่
ปัญหาความแออัดของท่าเรือ จะลดน้อยลง เนื่องจากตู้คอนเทรนเนอร์สร้างใหม่จำนวนมากจะเริ่มให้บริการในไตรมาส 
ที่ 4 ของปีนี้ และการขนส่งจะค่อยๆ ปรับสู่ภาวะสมดุลในระยะต่อไป  

3. IMF เตือนการคว่ำบาตรรัสเซียอาจทำให้อิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินหลักลดลง (ณ 31 มี.ค. 
65) รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ Financial Times ว่า 
มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่ชาติตะวันตกใช้ลงโทษรัสเซีย ทำให้สัดส่วนการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะทุน
สำรองระหว่างประเทศลดลง และส่งผลให้ระบบทุนสำรองนานาชาติมีการแตกย่อย (fragmented) ออกไปสู่สกุลเงิน
อื่นๆ เพิ่มขึ้นโดยขณะนี้ มีบางประเทศที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินใหม่สำหรับการชำระหนี้การค้า นอกจากนี้ 
การทำสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลให้ความนิยมด้านเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นคริปโท
เคอร์เรนซี หรือ Stablecoin ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงยิ่งประเทศต่าง ๆ หันมาใช้สกลุ
เงินอ่ืน ๆ ในการค้าโลกมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศต้องกระจายการถือสินทรัพย์สำรองมากขึ้น 

4. กระทรวงการคลังสิงคโปร์ (ณ 4 เม.ย. 65) เปิดเผยว่า วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน อาจส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจสิงคโปร์
ถดถอย และเตรียมใช้นโยบายการเงินการคลังเพิ่มเติม หากความขัดแย้งส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัว พร้อมทั้ง เฝ้าระวัง
ติดตามผลกระทบต่อภาคครัวเรือน ภาคแรงงาน และบริษัทเอกชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 

5. สงครามยูเครนอาจทำให้เกิดวิกฤตอาหารโลกรุนแรงที ่สุดนับตั ้งแต่สงครามโลกครั ้งที ่ 2 (ณ 4 เม.ย. 65) 
ผู้อำนวยการบริหารของโครงการอาหารโลก (World Food Program) ขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ธัญพืช 50% 
ที่โครงการอาหารโลกซื้อเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน 125 ล้านคนทั่วโลกมาจากยูเครน ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นทำให้
เกษตรกรต้องออกไปสู ้รบแทนที่ต้องออกไปสู ้รบแทนที่จะได้ดูแลพืชผลในช่วงฤดูเพาะปลูก และยังเผชิญภาวะ 
ขาดแคลนปุ๋ยจากเบลารุสและรัสเซีย ซึ่งอาจทำให้ยูเครนมีผลเก็บเกี่ยวน้อยลง 50% และหากสงครามยังดำเนินต่อไป
จะทำให้เกิดวิกฤตอย่างรุนแรง เพราะโครงการอาหารโลกอาจต้องเริ่มลดอาหารที่แจกจ่ายอาหารลง ซึ่งก่อนหน้านี้กไ็ด้
ลดการแจกจ่ายอาหารลงไปครึ่งหนึ่งแล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาหาร เชื้อเพลิง และการขนส่งที่สูงขึ้น  

6. IHS Markit ลดการคาดการณ์การผลิตรถยนต์ทั่วโลกสำหรับปี 2565 และ 2566 (ณ 4 เม.ย. 65) ลงประมาณ 
2.6 ล้านคันต่อปี จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยเฉพาะการผลิตในยุโรป (ลดลงประมาณ 1.7 
ล้านคันต่อปี) และอเมริกาเหนือ (ลดลงประมาณ 5 แสนคันต่อปี) สาเหตุสำคัญ คือ (1) การขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับ
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์  โดยเฉพาะก๊าซนีออนจากยูเครนและแพลเลเดียมที่รัสเซียเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของโลก (รัสเซีย
ผลิตแพลเลเดียม 40% ของโลก) (2) การจัดหาชุดสายไฟ เนื่องจากยูเครนเป็นแหล่งวัตถุดิบชุดสายไฟของการผลิต
รถยนต์ที่สำคัญในยุโรป (ประมาณ 500,000 – 1 ล้านคัน) และยังคาดว่าความต้องการซื้อจะลดลงประมาณ 1 ใน 3 
ของอุปสงค์เดิม จากการสูญเสียความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันและวัตถุดิบสูง ตลาดหุ้นอ่อนแอ 
และอัตราดอกเบี้ยที่ตึงตัว 

7. Euromonitor คาดสงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก (ณ 4 เม.ย. 65) โดยในรายงานระบุว่า 
สงครามการสู้รบในยูเครนจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังจะฟื้นตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวด้านอารยธรรมเก่าแก่โบราณ อย่างนครดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงไคโร ของอียิปต์ และนคร 
อีสตันบูล ของตุรกี โดยประเมินว่าความสูญเสียจะอยู่ที่กว่า 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ 

8. สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่า ผลจากมาตรการปิดน่านฟ้าของหลายประเทศในช่วงสงคราม ทำให้ราคา
ปลาแซลมอนและอาหารทะเลนำเข้าอื่น ๆ  ในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น (ณ 5 เม.ย. 65) เนื่องจากเครื่องบินขนส่งสินค้าจาก
ยุโรปไปยังญี่ปุ่นไม่สามารถบินเหนือน่านฟ้ารัสเซียได้โดยตรงตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น ทำให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งใช้
เวลานาน ทำให้ต้นทุนการขนส่งเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคและธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนอาหารที่สูงขึ้น 
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9. สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่า สงครามยูเครนทำให้ความต้องการคอมพิวเตอร์ PC ลดลงทั่วโลก (ณ 6 เม.ย. 
65) แบรนด์คอมพิวเตอร์ทั่วโลก อาทิ HP, Dell และ Asustek Computer ระบุว่า กำลังเตรียมปรับลดปริมาณการ
ผลิตในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ท่ามกลางความกังวลของผู้บริโภคเรื่องเงินเฟ้อและสงครามในยูเครน ซึ่งเป็นสัญญาณว่า
ความต้องการคอมพิวเตอร์ PC ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กว่า 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มลดลง รวมถึงในฝั่ง
ผู้ผลิตก็ประสบปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ที่ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิต PC  

10. Tata Motors ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดของอินเดียเผชิญแรงกดดันต้นทุนเซลล์แบตเตอรี่ที่ปรับตัว
สูงขึ้นกว่า 20% (ณ 6 เม.ย. 65) อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของนิกเกิล โคบอลต์ และลิเธียม ซึ่งใช้ในการผลิต
แบตเตอรี ่ และเป็นส่วนที ่แพงที ่ส ุดของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเป็นผลจากจากอุปสงค์ที่ม ีมากกว่าอุปทาน  
ซึ่งสถานการณ์เลวร้ายลงหลังจากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งทำให้ราคาวัสดุ/วัตถุดิบต่าง ๆ ปรับเพ่ิม
สูงขึ้นทั่วโลก โดยบริษัทฯ คาดว่าราคาเซลล์แบตเตอรี่จะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี 

11. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก (ณ 6 เม.ย. 65) รายงานว่า นับตั้งแต่ยุโรประงับการปล่อย
สินค้าไปยังรัสเซีย รวมทั้งท่าเรือสำคัญหยุดการขนถ่ายสินค้ากับรัสเซีย ปรากฎว่ามีตู ้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า 
ของรัสเซียตกค้างที่ท่าเรือรอตเตอร์ดัมซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในยุโรปกว่า 4,500 ตู้ ทั้งนี้ สาเหตุที่ตู้ตกค้างจำนวน
มาก เนื่องจากบริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทขนส่งตู้ปฏิเสธที่จะไม่ดำเนินการขนส่งสินค้าไปยังรัสเซีย นอกจากนี้  
มีกระบวนการที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีสินค้าที่ถูกมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ก่อนที่จะปล่อยออกจากท่าเรือเป็น
การเพ่ิมต้นทุนค่าบริการของท่าเรือรอตเตอร์ดัม เนื่องจากมีพ้ืนที่จัดเก็บน้อยลง ใช้ระยะเวลา และค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น 

12. จีนซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จำนวนมากเพื่อทดแทนการนำเข้าจากยูเครน (ณ 7 เม.ย. 65) สำนักข่าว Reuters รายงานวา่ 
รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า จีนได้ดำเนินการสั่งซื้อข้าวโพดจากสหรัฐฯ จำนวนกว่า 1.084 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นการซื้อ
ธัญพืชจากสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ที่สุดของจีนนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 64 เนื่องจากการขนส่งสินค้าจากยูเครนที่เป็นแหล่ง
นำเข้าหลักของจีนต้องหยุดชะงัก รวมถึงการสู้รบในพื้นที่ได้สร้างความไม่แน่นอนในการเพาะปลูกข้าวโพด ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ จะจัดส่งข้าวโพด 676,000 ตัน ในรอบปี 2564/2565 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 
ส.ค. 65 และจะจัดส่งข้าวโพดอีก 408,000 ตัน ในรอบปี 2565/2566 

13. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ราคาอาหารโลกเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวสูงขึ้น
แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ณ 10 เม.ย. 65) โดยดัชนีราคาอาหาร (FAO Food Price Index) เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 159.3 เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับระดับของเดือน ก.พ. 65 ที่ 141.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ 
โดยสินค้าที่ราคาเพิ่มสูงมากที่สุดในเดือน มี.ค. 65 ประกอบด้วย สินค้าโภคภัณฑ์สำคัญหลายชนิด อาทิ น้ำมัน
พืช ธัญพืชเกือบทุกชนิด และเนื้อสัตว์ ซึ่งล้วนมีราคาพุ่งทำสถิติใหม่เป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาน้ำตาลและ
ผลิตภัณฑ์จากนม ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก 

14. สำนักข่าว Reuters รายงานว่า รัสเซียหันไปพึ่งพาการผลิตชิปคอมพิวเตอร์จากจีน (ณ 10 เม.ย. 65)  
เพื่อนำมาใช้ในบัตรเครดิตสำหรับจ่ายเงินผ่านระบบ เมียร์ (Mir) ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่รัสเซีย
ถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินจากชาติตะวันตก รวมถึงบริษัท Visa และ MasterCard ก็ระงับการทำ
ธุรกรรมกับรัสเซีย โดยระบบบัตรชำระเงินแห่งชาติ หรือ National Card Payment System (NSPK) ของ
รัสเซีย ระบุว่ารัสเซียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนไมโครชิปสำหรับบัตรชำระเงินดังกล่าว  และผู้ผลิตในยุโรป
หยุดป้อนชิปให้กับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม รัสเซียสามารถหาผู้ผลิตในจีนทดแทนได้แล้ว ทั้งนี้ Reuter ระบุว่า 
NSPK ได้ออกบัตรชำระเงิน Mir ไปแล้วมากกว่า 2 ล้านใบในปีนี ้ ทำให้ขณะนี้มีบัตร  Mir อยู่ในตลาดแล้ว
ประมาณ 116 ล้านใบ 

15. สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ญี่ปุ่นสั่งบริษัทพลังงานเพิ่มการสำรองก๊าซธรรมชาติหลังประกาศเตรียมระงับ
นำเข้าจากรัสเซีย (ณ 11 เม.ย. 65) โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้กำชับให้บริษัทพลังงานภายในประเทศเพิ่มปริมาณการสำรอง
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เนื่องจากญี่ปุ่นเตรียมระงับการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ทั้งนี้ ภาคสาธารณูปโภคญี่ปุ่น
ประสบความยากลำบากอยู่แล้วจากภาวะพลังงานที่ตึงตัว จากการร่วมมือกับชาติตะวันตกออกมาตรการคว่ำบาตร
รัสเซีย แต่สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นประกาศห้ามนำเข้าถ่านหินรัสเซีย และ
ออกมาตรการคว่ำบาตรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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16. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าวิกฤตอาหารและน้ำมันแพงทั่วโลก เนื่องจากภาวะสงคราม จะทำให้
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (ณ 17 เม.ย. 65) โดยสงครามในยูเครนเพ่ิมความเสี่ยงให้การ
กู้ยืมของภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในขณะที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศ
มีงบประมาณอย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือระดับโลกเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ และป้องกันการผิดนัดชำระหนีโ้ดย
ไม่จำเป็น 

17. ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) (ณ 17 เม.ย. 65) กล่าวว่า การทำสงครามระหว่างรัสเซีย
และยูเครนทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในโลกอ่อนแอลง โดยสงครามไดส้่งผลกระทบต่อการค้า
โลกในด้านพลังงานและธัญพืช และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารในแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกเศรษฐกิจโลกออกเป็นกลุ่มตามภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ด้วย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ที่คว่ำบาตรรัสเซียกับกลุ่มสนับสนุนหรือค้าขายกับรัสเซีย 

18. ราคาพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกพุ่ง หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน (ณ 17 เม.ย. 65) โดยราคาพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ในตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30% ภายใน 1 ปี เนื่องจากผู้ผลิตต้องเผชิญกับ
ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่การขนส่งชิ้นส่วน ไปจนถึงค่าแรง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เลวร้าย
ยิ่งขึ้นหลังจากเกิดสงครามในยูเครน ทำให้ประเทศต่าง ๆ พยายามลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ซึ่งเพ่ิม
ความต้องการพลังงานหมุนเวียน โดย LevelTen Energy ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ราคาสัญญาพลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้น 9.7% ในอเมริกาเหนือ และ 8.6% ในยุโรป 

19. บริษัทญี่ปุ่นเร่งหาแหล่งพลังงานแทนรัสเซีย (ณ 17 เม.ย. 65) โดย Nikkei Asia รายงานว่า หลังจากรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศแผนเตรียมระงับการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียทั้งหมด บริษัทพลังงานและผู้ผลิตสินค้าในญี่ปุ่น
หลายรายระบุว่า กำลังเร่งกระจายการนำเข้าถ่านหินจากแหล่งอื่นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากรัสเซีย อาทิ 
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมไปถึงมีแผนนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ และมาเลเซียด้วย 

20. การค้าระหว่างจีนกับรัสเซีย เดือน มี.ค. 65 ชะลอตัวลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าคู่ค้าอื่น ๆ (ณ 17 เม.ย. 65)
มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับรัสเซีย เดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ 11,670 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 12.76%(YoY) ซึ่งเป็น
อัตราที่ชะลอตัวจากระดับ 25.7%(YoY) ในเดือน ก.พ. 65 (ก่อนเกิดสงคราม) แต่เมื่อเทียบกับอัตราการ
ขยายตัวของการค้าระหว่างจีนกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ 7.75% แล้ว การค้ากับรัสเซียดูแข็งแกร่งมาก สอดคล้องกับ
ที่หลายฝ่ายมองว่า จีนน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้าที่สำคัญ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตร 
ด้วยการสั่งซื้อสินค้าจากรัสเซียมากขึ้น 

21. การส่งออกของอินโดนีเซียสูงสุดเป็นประวัติการณ์รับอานิสงส์สงครามยูเครน (ณ 18 เม.ย. 65) มูลค่าการ
ส่งออกของอินโดนีเซียในเดือน มี.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 44.36%YoY มีมูลค่ากว่า 2.65 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากผลกระทบของการสู้รบในยูเครน จึงทำ
ให้อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ อาทิ เหล็กกล้า ถ่านหิน ดีบุก นิกเกิล และน้ำมัน
ปาล์ม ไดร้ับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าดังกล่าว 

22. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของรัสเซียเผชิญกับภาวะสมองไหล (ณ 18 เม.ย. 65) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ถูกมอง
ว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัสเซีย เพราะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอดและเป็น
อุตสาหกรรมที่ให้ค่าตอบแทนสูง กำลังเผชิญกับภาวะสมองไหล เนื่องจากแรงงานในประเทศรัสเซียจำนวนมาก
ทยอยออกจากประเทศ โดยกลุ่มการค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของรัสเซียคาดการณ์ว่าแรงงานด้านเทคโนโลยี
จำนวนระหว่าง 50,000 - 70,000 คน ได้เดินทางออกจากประเทศไปแล้วและอีก 70,000 - 100,000 
คนจะตามไปในไม่ช้า โดยผู้อพยพแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ1) กลุ่มท่ีออกจากรัสเซียเพราะไม่เห็นด้วยกับ
ความขัดแย้งในยูเครน และกลัวว่าจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรีหากยังอยู่ในรัสเซีย 
และ 2) กลุ่มท่ีออกจากประเทศเพราะมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งต้องออกจากรัสเซียตามมาตรการของประเทศหรือ
บริษัท 

23. แรงงานรัสเซียเผชิญผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร (ณ 18 เม.ย. 65) นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ให้ความเห็น
ว่า การที่ชาติตะวันตกถอนกิจการจากรัสเซียหรือระงับธุรกิจไว้ ทำให้ประชาชนในกรุงมอสโก มากกว่า 
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200,000 คน มีความเสี่ยงที่จะตกงาน แม้ว่าขณะนี้หลายบริษัทจะยังจ่ายเงินให้พนักงานอยู่ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า
บริษัทเหล่านั้นจะช่วยเหลือพนักงานได้นานเพียงใด 

24. ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนกระทบการผลิต-ยอดขายยานยนต์โลก (ณ 19 เม.ย. 65) โดย S&P 
Global Mobility ระบุว่า ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้อุปทานแร่แพลลาเดียมซึ่งกำลังมีความ
ต้องการสูง เพ่ือใช้ในอุปกรณ์ไอเสียรถยนต์หยุดชะงักลง รวมถึงโรงงานในยุโรปตะวันออกต้องปิดตัวลง และอาจ
ส่งผลต่อการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งจะเห็นชัดในช่วง 2 ปีข้างหน้า  จึงได้ปรับลดคาดการณ์การผลิต
รถยนต์ทั่วโลกลง 2.6 ล้านคันในปี 2565 และ 2566 โดยหากสถานการณ์เลวร้ายลงมากข้ึนจะมียานพาหนะ
หายไปจากระบบรวมทั้งสิ้น 4 ล้านคัน 

25. อินเดียพร้อมเป็นแหล่งอาหารของโลก (ณ 20 เม.ย. 65) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ให้ความเห็นว่า ปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทานประกอบกับการที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให้ภาพรวมการ
ส่งออกอาหารของโลกเปลี่ยนไป ขณะนี้ อินเดียอาจจะเป็นประเทศส่งออกอาหารทดแทนรัสเซียและยูเครนที่เคย
เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีได้มากขึ้น ผู้ประกอบการอินเดียได้ทำสัญญาส่งออกข้าวสาลีปริมาณกว่า 3 ล้านตันในช่วง
เดือน เม.ย.-ก.ค. 65 แล้ว ส่งผลให้การส่งออกอาหารของอินเดียในช่วงปี 2565 จะเพ่ิมขึ้นเป็นประวัติการณ์ 

26. เยอรมนีจะต้องชำระเงินนำเข้าพลังงานจากรัสเซียในปี 2565 เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ณ 20 เม.ย. 
65) องค์กรสิ่งแวดล้อมกรีนพีซ (Greenpeace) คาดการณ์ว่า เยอรมนีจะมียอดชำระเงินค่านำเข้าน้ำมันจาก
รัสเซียเพิ่มขึ้น 25% แตะที่ 1.42 หมื่นล้านยูโร ขณะที่ยอดชำระเงินนำเข้าก๊าซอาจเพิ่มขึ้น 2 เท่า แตะที่ 1.76 
หมื่นล้านยูโรในปี 2565 ซึ่งจะทำให้ยอดชำระเงินค่าพลังงานแก่รัสเซียสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3.18 หมื่นล้านยู
โร ขณะเดียวกันราคาพลังงานในครัวเรือนและน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพ่ิมขึ้นแล้ว 39.5% ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในเดือน 
มี.ค. 65 แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่ 7.3% อย่างไรก็ตาม เยอรมนีมีแผนยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมด
ในสิ้นปี 2565 และยุติการนำเข้าก๊าซทั้งหมดในช่วงกลางปี 2567  

27. จีนนำเข้าถ่านหินโค้กราคาถูกจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเท่าตัวในเดือน มี.ค. 65 (ณ 20 เม.ย. 65) จีนนำเข้าถ่านหินโค้ก 
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการถลุงแร่ จากรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านตันในเดือน มี.ค. 65 (มี.ค. 64 นำเข้า 5.9 แสน
ตัน เดือน ก.พ. 65 นำเข้า 1.1 ล้านตัน) ทั้งนี้ จีนได้ส่วนลดจำนวนมาก เนื่องจากผู้ซื้อรายอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่นและ 
EU ห้ามการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซีย 

28. ยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay) ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับธนาคารในรัสเซีย เนื่องจากกังวลว่าจะถูกคว่ำบาตรทางอ้อม 
(ณ 21 เม.ย. 65) หลังจากที่ธนาคารรัสเซียหลายแห่งวางแผนที่จะออกบัตรชำระเงินที่ใช้เครือข่าย UnionPay แทน 
Visa และ Mastercard แต่ล่าสุด UnionPay ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับ Sberbank ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย 
และระงับการเจรจากับธนาคารเอกชนรายอื่น ๆ ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก อาทิ Alfa Bank, VTB 
และ Otkrytie เนื่องจากกังวลว่าจะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรทางอ้อม (secondary sanctions) 

29. ธนาคารโลก(World Bank) ระบุว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจทำให้เกิดวิกฤติ
อาหารยืดเยื้อถึงปีหน้า (ณ 21 เม.ย. 65) เนื่องจากส่งผลให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มคน
ยากจนทั่วโลก นอกจากนี้ ภาวะขาดแคลนอาหาร พลังงาน และปุ๋ย ซึ่งสำคัญสำหรับวัฏจักรการเพาะปลูก กำลังสร้าง
วิกฤตการณ์ความไม่ม่ันคงทางอาหาร ซึ่งจะกินเวลานานอย่างน้อยหลายเดือน และอาจยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้า 

30. ความขัดแย้งของชาติตะวันตก เป็นโอกาสมุ่งสู่อาเซียนของรัสเซีย (ณ 21 เม.ย. 65) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ
ประเทศไทย ระบุว่า การที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจากชาติพันธมิตรตะวันตก ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซีย
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความขัดแย้ง มองว่าอาจเป็นโอกาสที่ทำให้รัสเซียแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะกับประเทศในเอเชียกลาง อาเซียน และเอเชียแปซิฟิก ทั้งด้านการค้าแบบทวิภาคี และเปิดโอกาสใหม่
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงระหว่างกัน โดยไม่ผ่านระบบ SWIFT ที่ใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลาง ซึ่งมีหลาย
ประเทศให้ความสนใจแล้ว อาทิ จีน และอินเดีย 

31. สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าบริษัทพลังงานรายใหญ่ของจีนกำลังเจรจาซื้อหุ้นจากบริษัทเชลล์ 
(Shell Plc) (ณ 25 เม.ย. 65) โดยบริษัท Cnooc, CNPC และ Sinopec กำลังหารือกับบริษัทเชลล์เพื่อขอเข้า
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ซื้อหุ้นในโครงการ Sakhalin-2 ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งออกก๊าซขนาดใหญ่ของรัสเซีย หลังจากเชลล์ประกาศ
เตรียมจะถอนธุรกิจที่ร่วมกับรัสเซีย ทำให้จีนได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมธุรกิจกับรัสเซียมากข้ึน  

32. นโยบายห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียอาจซ้ำเติมภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลก (ณ 25 เม.ย. 
65) อินโดนีเซียประกาศห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำมันปรุงอาหารภายในประเทศโดย
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 เม.ย. 65 ซึ่งนโยบายดังกล่าวอาจกระทบผู้บริโภคทั่วโลก เนื่องจาก น้ำมันปาล์มถือ
เป็นน้ำมันพืชที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก และอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของ
โลก โดยอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลน และราคาน้ำมันปรุงอาหารเพ่ิมสูงขึ้น 

33. UK ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันดอกทานตะวัน (ณ 25 เม.ย. 65) โดยห้างสรรพสินค้าในอังกฤษ อาทิ เทสโก้ 
มอร์ริสัน และเวทโรส ประกาศจำกัดการซื้อน้ำมันปรุงอาหารได้ไม่เกินคนละ 2-3 ขวด ท่ามกลางภาวะขาด
แคลนน้ำมันทานตะวัน หลังเกิดการสู้รับระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เนื่องจากยูเครนเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมัน
ทานตะวันมากที่สุดให้แก่ UK และการสู้รบกับรัสเซียก็ได้ทำให้การส่งออกหยุดชะงักลง และส่งผลให้ราคา
ปรับตัวขึ้น  

34. รัสเซียเตรียมใช้รูเบิลดิจิทัลชำระเงินระหว่างประเทศภายในปี 2566 เพื่อเลี่ยงการถูกคว่ำบาตร (ณ 25 เม.ย. 
65) ธนาคารกลางรัสเซียมีแผนจะเปิดตัวรูเบิลดิจิทัลที่สามารถชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังทำการ
ทดสอบกับธนาคารต่าง ๆ และในปีหน้าจะเริ่มทำธุรกรรมนำร่อง นอกจากนี้ จะขยายจำนวนประเทศที่รับบัตร
ชำระเงินระบบ MIR ที่บริหารงานโดยธนาคารกลางรัสเซียแทน Visa และ Mastercard 

35. บริษัทยุโรปติดต่อนำเข้าน้ำมัน UAE ในรอบ 2 ปี เพื่อลดการพึ่งพารัสเซีย (ณ 25 เม.ย. 65) บริษัทโททาลเอน
เนอร์ยีส์ (Total Energies) ของฝรั่งเศสได้ทำการเช่าเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อขนส่งน้ำมันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิ
เรสต์ (UAE) ไปยังยุโรปในช่วงต้นเดือน พ.ค. 65 นี้ ซึ่งถือเป็นการขนส่งน้ำมันดิบจาก UAE สู่ยุโรปครั้งแรกใน
รอบ 2 ปี หลังนำเข้าน้ำมันดิบครั้งสุดท้าย เมื่อเดือน พ.ค. 63 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ายุโรปจะนำเข้าน้ำมันดิบจาก 
UAE ตลอดช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพื่อชดเชยการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียตามแนวทางการคว่ำบาตร 

36. ผลสำรวจระบุว่าบริษัทเยอรมนีเตรียมลดการลงทุน เนื่องจากปัญหาราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น (ณ 25 เม.ย. 
65) โดย Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยผลสำรวจ ทีร่วบรวมจากบริษัทจำนวน 1,100 แห่ง ระบุ
ว่า บริษัท 46% ต้องการลดการลงทุนเนื่องจากราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และ 25% คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากราคาที่เพิ่มขึ้นรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยบริษัท 10% กำลังพิจารณาที่จะยกเลิกธุรกิจที่ใช้
พลังงานสูงโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ บริษัทกว่า 90% อาจปรับขึ้นราคาเพ่ือรับมือกับต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

37. UK เตรียมยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากยูเครน (ณ 26 เม.ย. 65) โดยจะยกเว้นภาษีนำเข้า ซึ่งปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 22% รวมถึงยกเลิกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจของชาวยูเครนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกท่ี
สำคัญ เช่น ข้าวบาร์เลย์ น้ำผึ้ง มะเขือเทศกระป๋อง และสัตว์ปีก นอกจากนี้ ยังจะกำหนดมาตรการห้ามส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไปยังรัสเซียเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเงินสด ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีทางทะเล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
พลังงาน 

38. รัสเซียเจรจาซื้อขายถ่านหินโค้กกับอินเดียท่ามกลางการถูกคว่ำบาตรของรัสเซีย (ณ 26 เม.ย. 65) โดยอินเดีย
ได้วางแผนที่จะเพ่ิมการนำเข้าถ่านหินโค้กจากรัสเซียเป็น 2 เท่า หรือประมาณ 9 ล้านตันในปี 2565 แต่ในช่วง
เดือน มี.ค. 65 ปริมาณการนำเข้าจากรัสเซียลดลงมาก เนื่องจากความยุ่งยากในการชำระเงิน และอุปสรรคด้าน
การขนส่งอันเป็นผลมาจากถูกคว่ำบาตรของรัสเซีย ทำให้โรงงานเหล็กอินเดียต้องนำเข้าจากแหล่งอื่นทดแทน 
เช่น ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายกำลังหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

39. ธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่าผลกระทบของการสู้รบระหว่างรัสเซีย–ยูเครน อาจทำให้เกิดวิกฤตราคา
อาหาร–พลังงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 50 ปี นับตั้งแต่ปี 2516 (ณ 27 เม.ย. 65) การหยุดชะงักในภาคการ
ผลิตที่เป็นผลจากความขัดแย้ง จะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องไปจนถึง
สิ้นปี 2567 ราคาพลังงานจะเพ่ิมขึ้นมากกว่า 50% ในปี 2565 ก่อนที่จะชะลอตัวลงในปี 2566 และ 2567 ส่วน
ราคาสินค้านอกกลุ่มพลังงาน เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ และโลหะ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2565 ก่อนจะผ่อน
คลายลงในปีหน้า  
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40. อินโดนีเซียขยายมาตรการระงับการส่งออกน้ำมันปาล์ม (ณ 27 เม.ย. 65) โดยจะห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์จาก
น้ำมันปาล์มทุกประเภท ตั้งแต่ 28 เม.ย. 65 ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) น้ำมัน
ปาล์มโอเลอิน (RBD) น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม (POME) และน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว จากเดิมที่
ระงับการส่งออกเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโอเลอิน การดำเนินการดังกล่าวยิ่งเป็นการสร้างความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการขาดแคลนสินค้าในตลาดโลก โดยทำให้ราคาน้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืชชนิดอ่ืน ๆ ปรับตัวสูงขึ้น 

41. EU มีแผนยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากยูเครน (ณ 28 เม.ย. 65) คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอให้ประเทศสมาชิก 
EU ยกเว้นจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากยูเครนทุกประเภท ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการค้าเสรี ที่บังคับใช้ในปัจจุบันเป็น
เวลา 1 ปี ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ส่งออกของยูเครน และช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของยูเครน 

42. รัสเซียเตรียมนำรูเบิลกับเข้าสู่มาตรฐานทองคำ (Gold Standard) เพื่อไม่ต้องผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ณ 28 เม.ย. 65) รัสเซียกำลังเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบการเงินและการคลังแบบใหม่ โดยใน
เบื้องต้นคาดว่า จะเป็นการจัดหาสกุลเงินของรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนกับทองคำที่มีอยู่ในตลาดโลก ซึ่งจะทำให้
ระบบการเงินต่าง ๆ ของรัสเซียไม่ผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐฯ อีกต่อไป และยังสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงไป
พร้อม ๆ กับการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินรูเบิล 

43. รัฐบาลพม่าเตรียมเจรจาซื้อพลังงานถูกจากรัสเซีย เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า (ณ 2 พ.ค. 65) ข้อมูล
จากสำนักข่าว Bloomberg ระบุว่า รัฐบาลพม่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาโดยตรงกับรัสเซียในการนำเข้า
เชื้อเพลิงราคาถูก อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในประเทศ 
ที่เรื้อรังมานาน โดยนับตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค. 65 ที่ผ่านมา รัฐบาลต้องดับกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในแต่
ละวัน 

44. รัสเซียแนะนำให้อินเดียซื้อน้ำมันเป็นสกุลเงินหลักเพื่อเลี่ยงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร รัสเซียและอินเดีย
กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือวางแนวทางการชำระเงินการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้อินเดีย
เผชิญกับแรงกดดันของชาติตะวันตก โดยรัฐบาลได้เสนอให้อินเดียชำระเงินค่าน้ำมันแก่รัสเซียเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรได้ เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้เป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ และชาติ
ตะวันตก ส่วนสินค้าชนิดอ่ืน ๆ ให้ชำระเป็นเงินรูเบิล 

45. รัสเซียตั้งเป้าเพิ่มการค้ากับจีนถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 (ณ 1 พ.ค. 65) กระทรวงการ
ต่างประเทศรัสเซียระบุว่า หลังจากที่ธุรกิจชาติตะวันตกได้ทยอยถอนตัวออกจากรัสเซียภายใต้มาตรการคว่ำ
บาตร ถือเป็นโอกาสอันดีของบริษัทจีนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในรัสเซีย ซึ่งรัสเซียมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมาย
มูลค่าการค้ากับจีนที่ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 2 ปี 

46. รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนจะให้วีซ่าเข้าประเทศแก่นักวิทยาศาสตร์รัสเซียเพื่อดึงดูดให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
(ณ 1 พ.ค. 65) ขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญกับวิกฤตสมองไหลหลังจากคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะอพยพออกจากรัสเซีย
จำนวนมาก สหรัฐฯ จึงวางแผนที่จะนำผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ อวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ จากรัสเซียให้เข้ามาทำงานในสหรฐัฯ 
มากขึ้น ด้วยการยกเลิกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขอวีซ่าการทำงานให้ง่ายขึ้น โดยจุดมุ่งหมายของการดำเนินการ
ดังกล่าวกเ็พ่ือทำให้ทรัพยากรที่ทันสมัยและฐานนวัตกรรมของรัสเซียอ่อนแอลง และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจและความม่ันคงของสหรัฐฯ 

47. เยอรมนีประกาศความคืบหน้าลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย (ณ 2 พ.ค. 65) กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีระบุว่า 
ขณะนี้เยอรมนีลดการพึ่งพาด้านพลังงานจากรัสเซียได้อย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนเกิดการสู้รบในยูเครน โดยปัจจุบัน
ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียของเยอรมนีลดลงมาอยู่ที่ระดับ 12% จากระดับ 35% ขณะที่ปริมาณการ
นำเข้าถ่านหินจากรัสเซียลดลงจาก 45% เหลือ 8% อย่างไรก็ตาม เยอรมนียังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียใน
ระดับสูงถึง 35% แต่กล็ดลงจากระดับ 55% เมื่อเดือน ก.พ. 65 

48. ฟินแลนด์ยืนยันไม่ชำระค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลและพร้อมยุติการนำเข้าก๊าซจากรัสเซีย (ณ 2 พ.ค. 65) รัฐบาล
ฟินแลนด์และบริษัทต่าง ๆ ทั่วประเทศกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสิ้นสุดการใช้ก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย หลังยืนยัน
ว่าจะไม่ยอมชำระค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลแก่บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดชำระใน
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วันที่ 20 พ.ค. 65 ทั้งนี้ คาดว่าจะไมส่่งผลกระทบต่อฟินแลนด์มากนัก เพราะสัดส่วนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียคิด
เป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศเท่านั้น 

49. EU เตรียมพิจารณามาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย (ณ 2 พ.ค. 65) โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะส่งร่าง
แผนการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันส่งไปยังแต่ละประเทศสมาชิก EU เพื่อพิจารณา อย่างเร็วที่สุดภายในวันที่ 4 พ.ค. 
65 นี้ ขณะที่ฮังการียังคงยืนยันไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย โดยรัฐบาลฮังการีระบุว่าจะ
คัดค้านทุกข้อเสนอของ EU ที่เกี่ยวข้องกับการขยายมาตรการคว่ำบาตรในด้านพลังงานต่อรัสเซีย เนื่องจากอาจสง่ผล
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของฮังการี ซึ่งมีสัดส่วนพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซียในระดับสูง 

50. รัสเซียส่งออกก๊าซไปจีนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีนี้ (ณ 2 พ.ค. 65) บริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาล
รัสเซีย เปิดเผยว่า ระดับการส่งออกก๊าซจากรัสเซีย ไปยังจีนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เติบโตขึ้นถึง 60% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง หลังมีการทำสัญญาระยะยาวระหว่างทั้ง 2 
ประเทศเพื่อส่งก๊าซจาก Gazprom ไปยังบริษัท China National Petroleum Corporation (CNPC) บริษัทผู้ผลิต
น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีน 

51. ธนาคารกลางยูเครนยังมีทุนสำรองเพียงพอแม้เกิดสงคราม (ณ 4 พ.ค. 65) ธนาคารกลางยูเครนเปิดเผยว่าเมื่อ
ต้นเดือน พ.ค. 65 ธนาคารกลางมีทุนสำรองระหว่างประเทศ 26,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 28,100 
ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อต้นเดือน เม.ย. 65 แต่ยังคงถือว่าเพียงพอ หลังจากหักลบการชำระหนี้ต่างประเทศทั้ง
หมดแล้ว อย่างไรก็ดี ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศ จะช่วยให้ยูเครนสามารถรักษาทุนสำรองไว้ใน
ระดับท่ีเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

52. สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นปัจจัยเร่งให้ EU เจรจาข้อตกลงการค้าเร็วขึ้น (ณ 4 พ.ค. 65) สำนักข่าว Bloomberg 
รายงานว่า กลุ่มประเทศใน EU กำลังผลักดันให้เริ่มการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีที่หยุดชะงัก เพื่อหวัง
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของ EU โดยอย่าง
น้อย 10 ประเทศ รวมทั้งเยอรมนีและสเปน เรียกร้องให้มีการเจรจาที่รวดเร็วขึ้นกับนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 
อินเดีย และอินโดนีเซีย และเร่งดำเนินการตามข้อตกลงกับชิลี เม็กซิโก และกลุ ่มประเทศ Mercosur 
(อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย) 

53. การส่งออกชาของศรีลังกาลดต่ำสุดรอบ 23 ปี หลังได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครน (ณ 4 พ.ค. 65) 
การส่งออกชาซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของประเทศในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเหลือ 63.7 ล้านกิโลกรัม จาก 69.8 
ล้านกิโลกรัมในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าอยู่ที่ 287 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 338 ล้านเหรียญสหรัฐ 
อันเป็นผลมาจากสงครามในยูเครน ที่ทำให้ทั้งรัสเซียและยูเครนซ่ึงเป็นผู้ซื้อชารายใหญ่ของศรีลังกาลดการนำเข้าลง 

54. UAE รับอานิสงส์จากการเลี่ยงคว่ำบาตรของมหาเศรษฐี-ผู้ประกอบการชาวรัสเซีย (ณ 5 พ.ค. 65) สำนักข่าว 
BBC รายงานว่า ยอดการซื้ออสังหาหาริมทรัพย์ในนครดูไบของชาวรัสเซียเพ่ิมข้ึน 67% ในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2565 และมีชาวรัสเซียจำนวนมากเข้ามาขอคำปรึกษาด้านการจัดตั ้งบริษัทหรือดำเนินธุรกิจใน UAE 
ขณะเดียวกันแรงงานมีทักษะ บริษัทข้ามชาติ และสตาร์ทอัพของรัสเซียหลายแห่งต่ างเตรียมแผนย้ายพนักงาน
ของตนไปยัง UAE ด้วยเช่นกัน อาทิ Goldman Sachs, JP Morgan และ Google 

55. อินเดียเจรจานำเข้าน้ำมันดิบในราคาส่วนลดกว่า 30% จากรัสเซีย (ณ 5 พ.ค. 65) สำนักข่าว Bloomberg 
รายงานว่า รัฐบาลอินเดียกำลังเจรจากับรัสเซียที่จะนำเข้าน้ำมันในราคาต่ำกว่า 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
หรือคิดเป็นราคาส่วนลด (Discount) ประมาณ 30-35% จากราคาตลาดโลก โดยหากได้ราคาดังกล่าวอินเดีย
พร้อมจะนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากถึง 15 ล้านบาร์เรลต่อเดือน ทั้งนี้ อินเดียได้ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียไปแล้ว
มากกว่า 40 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่มีการสู้รบในยูเครน ซึ่งสูงกว่ายอดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียทั้งปี 2564 กว่า 
20% 

56. กลุ่มประเทศโอเปกพลัสยืนยันไม่เพิ่มกำลังการผลิต (ณ 8 พ.ค. 65) โดยระบุว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของกลุ่ม 
ในการแก้ปัญหาน้ำมันแพง และกลุ่มโอเปกพลัสไม่ควรถูกตำหนิ หรือรับผิดชอบต่อการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ำมันที่
เกิดจากภาวะตึงตัวในตลาดขณะนี้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ชาติตะวันตกก่อขึ้นเอง จากมาตรการคว่ำบาตรรสัเซีย 
โดยจะยังคงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 432,000 บาร์เรลต่อวัน ในเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งเท่ากับเดือนก่อน 
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แม้ว่าชาติตะวันตกจะเรียกร้องให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันให้มากขึ้นกว่าระดับปัจจุบัน เนื่องจากราคาน้ำมันโลก
ปรับสูงขึ้นอย่างมากหลังการสู้รบในยูเครน 

57. มาเลเซียวางแผนเพิ่มส่วนแบ่งตลาดน้ำมันปาล์มใน EU (ณ 8 พ.ค. 65) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการ
เพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ของมาเลเซีย ระบุว่า ความต้องการน้ำมันพืชของ EU จะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอัน
ใกล้ เนื่องจากอุปทานน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันถั่วเหลืองอยู่ในภาวะตึงตัว จากผลของการสู้รบในยูเครน 
โดยมองว่ามาเลเซียจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ครั้งนี้ โดยรัฐบาลจะใช้ความพยายามและ
การส่งเสริมเชิงรุก เพ่ือเติมเต็มช่องว่างอุปทานโลกในระยะยาว 

58. ญี่ปุ่นเตรียมใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ (ณ 8 พ.ค. 65) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่น
จะใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน และทดแทนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจาก
รัสเซีย ด้วยการกระจายความหลากหลายของแหล่งที่มาของพลังงานต่าง ๆ หลังจากวิกฤตยูเครนได้ผลักดันให้
ต้นทุนราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องเดียวสามารถช่วยผลิตพลังงาน
เทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 1 ล้านตัน  

59. ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตความมั่นคงทางอาหารจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย -
ยูเครน (ณ 8 พ.ค. 65) โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ (WFP) ระบุว่า ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ซึ่งพ่ึงพาการนำเข้าอาหารและปุ๋ย รวมถึง
ภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงส่งผลเป็นวงกว้าง โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เคนยา โซมาเลีย 
ยูกันดา เอธิโอเปีย ซูดานใต้ และบุรุนดี นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นอาจทำให้ประชาชนกว่า 7 - 10 ล้าน
คน ในแอฟริกาตะวันออกเผชิญกับภาวะอดอยากอย่างเฉียบพลันในปีนี้ 

60. ราคาอาหารโลกเดือน เม.ย. 65 ผ่อนคลายลงเล็กน้อย แต่ความมั่นคงด้านอาหารโลกยังคงน่าวิตกกังวล (ณ 
8 พ.ค. 65) โดยดัชนีราคาอาหารขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
158.5 ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน มี.ค. 65 ที่ระดับ 159.7 แต่ยังคงสูงกว่าเดือน เม.ย. 64 
ถึง 29.8% สะท้อนให้เห็นการตึงตัวของตลาดจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ 

61. UK เตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากรัสเซียและเบลารุส (ณ 9 พ.ค. 65) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำ
บาตรครั้งใหม่ที่มีเป้าหมายสร้างผลกระทบด้านการค้าของรัสเซียมูลค่า 1.7 พันล้านปอนด์ โดย UK จะปรับขึ้น
ภาษีนำเข้าสินค้าจากรัสเซียประมาณ 35% ในหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแพลตินัมและพาลาเดียม ซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกหลักของรัสเซีย พร้อมทั้งจะห้ามการส่งออกสินค้า อาทิ เคมีภัณฑ์ พลาสติก ยาง และเครื่องจักรไปยัง
รัสเซีย ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 250 ล้านปอนด์  

62. ลาวกำลังหาทางสั่งซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศ (ณ 9 พ.ค. 65) โดย
จะมีการจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวมศูนย์ในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และให้
บริษัทน้ำมันแห่งชาติดังกล่าว เจรจาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงราคาย่อมเยาจากประเทศรัสเซีย เพื่อช่วยลดต้นทุนการ
นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 

63. สำนักงานพลังงานสากลเตือนว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจะก่อให้เกิดวิกฤตพลังงาน (ณ 9 พ.ค. 65) ผู้อำนวยการ
สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัสเซีย และมาตรการตอบโต้ของรัสเซีย 
จะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก และรุนแรงกว่าวิกฤตน้ำมันโลก ในช่วงยุคทศวรรษที่ 70 อย่างแน่นอน 
เนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้นำเข้าสำคัญในตลาดวัตถุดิบที่
ใช้ในภาคพลังงาน 

64. ยูเครนไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรเนื่องจากท่าเรือถูกปิดกั้น (ณ 10 พ.ค. 65) นายกรัฐมนตรียูเครน ระบุว่า 
การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือยูเครน บริเวณทะเลดำถูกระงับตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 65 เนื่องจากสถานการณ์สู้รบ โดย
ปัจจุบัน มีเรือถูกปิดกั้นที่ท่าเรือในฝั่งทะเลดำของยูเครน ประมาณ 70 ลำ และที่ท่าเรือโอเดสซาประมาณ 10 
ลำ ซึ่งเรือส่วนใหญ่เป็นเรือบรรทุกสินค้าเกษตร ส่งผลให้สินค้าเกษตรที่ยูเครนวางแผนจะส่งออกถูกปิดกั้นการ
ขนส่ง 
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65. ผลสำรวจชาวอเมริกันระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลกระทบสหรัฐฯ มากกว่ารัสเซีย (ณ 11 พ.ค. 65) 
สถาบันประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร (Democracy Institute/Express.co.uk poll) รายงานผลการสำรวจ
ความเห็นชาวอเมริกันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ชาวอเมริกัน 53% เชื่อว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบ
ต่อสหรัฐฯมากกว่ารัสเซีย ท่ามกลางราคาพลังงาน และราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงอัตราเงิน
เฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 40 ปี นอกจากนี้ ยังมองว่าการสู้รบในยูเครนไม่ใช่สาเหตุของปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐฯ แต่ค่า
ครองชีพปรับตัวสูงขึ ้นต่อเนื ่องหลายเดือนก่อนที ่รัสเซียจะปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้ว โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามไม่พึงพอใจกับแนวทางรับมือวิกฤตยูเครนของประธานาธิบดีไบเดน 52% และไม่เห็นด้วยกับการ
จัดการนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล 56% 

66. รายได้จากน้ำมันของรัสเซียในปี 2565 เพิ ่มขึ ้น 50% ท่ามกลางการถูกคว่ำบาตร (ณ 16 พ.ค. 65) 
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ ( IEA) ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2565 รายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องของรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือปริมาณ 8 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน และเมื ่อเทียบกับช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 รายได้จากการส่งออกน้ำมันเพิ ่มขึ ้นกว่า 50% 
นอกจากนี้ การส่งออกน้ำมันในเดือน เม.ย. 65 แตะที่ 8.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับปกติในเดือน ม.ค.-
ก.พ. 65 แม้ว่ารัสเซียจะเผชิญกับการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก แต่รัสเซียสามารถส่งออกน้ำมันโดยตรงไปยัง
เอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ไดม้ากขึ้น ทดแทนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรป 

67. อินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลีเพื่อควบคุมราคาภายในประเทศ (ณ 16 พ.ค. 65) กระทรวงพาณิชย์
อินเดียออกประกาศคำสั่งห้ามการส่งออกข้าวสาลีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 พ.ค. 65 ยกเว้นการขนส่งในกรณี
ที่มีหนังสือรับรองการชำระเงินโดยธนาคาร ( letters of credit – L/C) แล้วเท่านั้น และจะมีการอนุญาตให้
ส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขบนพื้นฐานของความมั่นคงด้านอาหาร หรือตามคำขอของประเทศที่ขอความช่วยเหลือ 
โดยนับตั้งแต่เกิดการสู้รบในยูเครน ผู้ซื้อข้าวสาลีทั่วโลกได้หันมาซื้อข้าวสาลีจากอินเดียเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ปัญหาคลื่นความร้อนในประเทศที่ส่งผลต่อการผลิต ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์ในอินเดียปรับเพิ่มขึ้น
ถึง 15 - 20% 

68. รัสเซียประกาศเพิ่มการส่งออกข้าวสาลีสู ่ตลาดโลก หลังผลิตได้มากเป็นประวัติการณ์  (ณ 17 พ.ค. 65) 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ระบุในที่ประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระดับสูงของรัสเซียว่า รัสเซียจะเพิ่มการ
ส่งออกข้าวสาลีในปี 2565 เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าผลการผลิตจะมากสุดเป็นประวัติการณ์ (คาดว่าจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตธัญพืชได้ 130 ล้านตัน ในปี 2565 ซึ่งรวมทั้งข้าวสาลี 87 ล้านตัน) โดยรัสเซียจะแข่งกับ EU และ
ยูเครน ในการส่งออกข้าวสาลีไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกา  พร้อมระบุว่ารัสเซียยังคงส่งออกได้ต่อเนื่อง 
แม้ว่าจะมีปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับการขนส่งและการชำระค่าสินค้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากมาตรการคว่ำบาตรของ
ชาติตะวันตกต่อรัสเซีย 

69. บริษัทวิจัยด้านพลังงาน Rystad Energy คาดราคาก๊าซในยุโรปอาจเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าในฤดูหนาว (ณ 17 
พ.ค. 65) จากกรณีที่ EU พยายามจำกัดการนำเข้าก๊าซจากรัสเซีย จะทำให้กลุ ่มประเทศในยุโรปอาจมี 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไม่พอใช้ในช่วงที่อากาศหนาวจัด และคาดว่าราคาก๊าซในยุโรปจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3,500 
เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 ลูกบาศก์
เมตร) นอกจากนี้ ยังคาดว่าความต้องการ LNG ทั่วโลกจะแตะ 436 ล้านตันในปี 2565 ซึ่งมากกว่าอุปทานที่มีอยู่
เพียง 410 ล้านตัน ด้วยความไม่สมดุลของอุปทานที่มีจำกัด จะทำให้ราคา LNG อยู่ในระดับสูงไปอีกเป็น 10 ปี 

70. รัสเซียกลายเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ 4 ของอินเดียในเดือน เม.ย. 65 (ณ 18 พ.ค. 65) สำนัก
ข่าว Reuters รายงานว่า ส่วนแบ่งตลาดของรัสเซียในการซื ้อน้ำมันของอินเดียเพิ ่มขึ ้นเป็นประวัติการณ์ 
ในเดือน เม.ย. 65 โดยเพิ่มขึ้นกว่า 6% เมื่อเทียบกับการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของอินเดีย ทำให้รัสเซียกลายเป็น
แหล่งนำเข้าอันดับ 4 รองจากอิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการนำเข้าอยู่ที่ ประมาณ 
277,000 บาร์เรลต่อวัน (เดือน มี.ค. 65 รัสเซียเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 10 ประมาณ 66,000 บาร์เรลต่อ
วัน) และคาดว่าการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 487,500 บาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค. 65 
เนื่องจากโรงกลั่นได้เพ่ิมการซื้อจากรัสเซีย เพราะราคาถูกกว่าแหล่งอ่ืน 
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71. อินโดนีเซีย ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม (ณ 19 พ.ค. 65) โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 พ.ค. 
65 หลังจากที่ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปรุงอาหารในประเทศได้บรรเทาลง แม้ว่าราคาน้ำมันปรุงอาหารยัง
ไม่ได้ลดลงสู่ระดับ 14,000 รูเปียห์/ลิตร ตามเป้าหมายของรัฐบาล แต่รัฐบาลระบุว่า การยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานจำนวน 17 ล้านคนในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ได้รับผลกระทบจาก
คำสั่งห้ามส่งออก 

72. จีนเจรจาซื้อน้ำมันจากรัสเซียเติมสต็อกน้ำมันสำรองในประเทศ (ณ 19 พ.ค. 65) สำนักข่าว Bloomberg 
รายงานว่า รัฐบาลจีนกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับรัสเซียในการซื้อน้ำมันในราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อเติมสต็อก
น้ำมันดิบในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดเกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อพลังงานของรัสเซีย 
โดยเฉพาะข้อกำหนดด้านการชำระเงิน หรือปริมาณท่ีจีนต้องการซื้อจากรัสเซีย และยังไม่มีการรับประกันว่าจะมี
การสรุปข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างสองชาติ 

73. การส่งออกโลหะหลายชนิดจากจีนเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์หลังการผลิตทั่วโลกตึงตัว (ณ 19 พ.ค. 65) 
โดยสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ในเดือน เม.ย.65 จีนส่งออกแร่อลูมินาเพิ่มขึ้นเป็น 170,000 ตัน ซึ่งสูง
ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเดือน เม.ย. 61 และการส่งออกผลิตภัณฑ์ทองแดงและทองแดงดิบเพิ่มขึ้นเป็น 116,461 ตัน 
สูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 59 โดยเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นมากในยุโรปและรัสเซียที่ เผชิญกับการขาดแคลน
วัตถุดิบ เนื่องจากการสู้รบในยูเครนและการคว่ำบาตร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน 
และภาวะตึงตัวของอุปทานทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น 

74. อัตราเงินเฟ้อ (CPI) ใน EU ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับเลข 2 หลัก ในหลายประเทศต่าง (ณ 22 พ.ค. 65) จาก
รายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times พบว่ามีชาติสมาชิก EU 9 ประเทศ ที่มีอัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือระดับ 
10% โดยที่เอสโตเนีย เพิ่มสูงมากที่สุด เพิ่มขึ้นถึง 19% ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงเช่นกัน อาทิ 
ลิทัวเนีย 16.8% บัลแกเรีย 14.4% สาธารณรัฐเช็ก 14.2% โรมาเนีย 13.8% ลัตเวีย 13% โปแลนด์ 
12.4% และสโลวาเกีย 11.7% ซึ่งราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศเหล่านี้เป็นผลกระทบจากปฏิบัติการทาง
ทหารของรัสเซียในยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย รวมถึงมาตรการตอบโต้ของรัสเซีย ที่ผลักให้ราคา
พลังงานปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก โดยสัดส่วนเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับอัตราการพ่ึงพิงพลังงานรัสเซียของแต่ละประเทศ 

75. กลุ่ม BRICS มีแนวคิดรับประเทศสมาชิกเพิ่ม (ณ 22 พ.ค. 65) ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม BRICS (กลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว) ซ่ึงประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จนี 
และแอฟริกาใต ้สนับสนุนข้อเสนอของจีนที่ระบุว่า ทางกลุ่มควรขยายขอบเขตรับสมาชิกเพ่ิมเติม แต่ยังไม่ได้ระบุ
ชื่อประเทศท่ีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี ้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเคยระบุว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS 
ขณะทีน่ักวิเคราะห์มองว่าอินโดนีเซียก็อาจเป็นอีกหนึ่งว่าที่ผู้สมัครเช่นกัน 

76. Moody's ปรับลดเครดิตสกุลเงินยูเครนเป็น Caa3 เนื่องจากสงครามยืดเยื้อ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของ
การชำระหนี้ (ณ 22 พ.ค. 65) โดย Moody's บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้ประกาศปรับลดความน่าเชื่อถือ
ของสกุลเงินต่างประเทศของยูเครนเป็น Caa3 จาก Caa2 ซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงในการผิดชำระหนี้ โดย
ระบุว่า มคีวามเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนของหนี้ภาครัฐ และสถานการณ์สู้รบในยูเครน 

77. อัฟกานิสถานประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี (ณ 22 พ.ค. 65) โดยกระทรวงการคลังอัฟกานิสถานได้สั่งให้กรม
ศุลกากรหยุดส่งออกข้าวสาลีในต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ค. 65 เพ่ือป้องกันภาวะขาดแคลนข้าวสาลีใน
ประเทศ หลังปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ 

78. รัสเซียเตรียมผ่อนปรนมาตรการควบคุมด้านการเงินหลังเงินรูเบิลมีเสถียรภาพมากขึ้น (ณ 23 พ.ค. 65)  โดย
เตรียมปรับลดสัดส่วนสกุลเงินต่างชาติที่ต้องนำมาแลกเป็นรูเบิลลงเหลือ 50% จากปัจจุบันที่ 80% ซึ่งจะทำให้
ธุรกิจในรัสเซียกลับไปถือครองสกุลเงินต่างชาติได้มากขึ้นในบัญชี หลังเงินรูเบิลกลับมาแข็งค่าและมีเสถียรภาพ
มากขึ้น โดยค่าเงินรูเบิลปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57.5 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากที่เคยอ่อนค่าไปถึงกว่า 150 
รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ 

79. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่าผลของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนจะทำให้โลกยากจนลง
และเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น (ณ 23 พ.ค. 65) ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้สินค้าหลายชนิดขาด
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แคลน ส่งผลให้กว่า 30 ประเทศออกมาตรการจำกัดการค้าหรือการส่งออกในภาคอาหาร พลังงาน และสินค้า
โภคภัณฑ์ท่ีสำคัญอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และราคาสินค้าเพ่ิมข้ึนตามมา โดยสิ่งที่
ทุกประเทศควรดำเนินการในขณะนี้ คือ การกระจายการนำเข้าและส่งออกสินค้า เพ่ือรักษาห่วงโซ่อุปทาน และ
ลดการสูญเสียด้านผลผลิตจากภาวะติดขัดต่าง ๆ ขณะที่กลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด
ของโลก ควรพัฒนากรอบการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือการปรับโครงสร้างหนี้ และบรรเทาความเสียหายทาง
เศรษฐกิจที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นต่อไป 

80. มาเลเซียประกาศควบคุมการส่งออกไก่ (ณ 24 พ.ค. 65) โดยจะระงับการส่งออกไก่เดือนละ 3.6 ล้านตัวตั้งแต่
วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเนื้อไก่และควบคุมราคาเนื้อไก่ภายในประเทศที่เพ่ิม
สูงขึ ้น นอกจากนี้ มาเลเซียจะอนุญาตให้นำเข้าเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ในต่างประเทศมากขึ ้น และยกเลิก
ใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ปีกจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อไก่ในประเทศ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อประเทศท่ีพ่ึงพาการนำเข้าไก่จากมาเลเซียในสัดส่วนสูง อาทิ สิงคโปร์ บรูไน และอินเดีย 

81. อินเดียเตรียมจำกัดการส่งออกน้ำตาลเพื่อคุมสต็อกในประเทศ (ณ 24 พ.ค. 65) รัฐบาลอินเดียกำลังวางแผนที่
จะจำกัดการส่งออกน้ำตาลไว้ที่ 10 ล้านตัน สำหรับปีการตลาดที่สิ้นสุดในเดือน ก.ย. 65 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
แน่ใจว่ามีสต็อกในประเทศเพียงพอถึงฤดูกาลน้ำตาลถัดไปในเดือน ต.ค. 65 ทั้งนี้ ในปี 2564 อินเดียเป็นผู้
ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก รองจากบราซิล ซึ่งมีบังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์เป็นลูกค้ารายใหญ่ 

82. รัสเซียประกาศลดการพึ่งพาเศรษฐกิจชาติตะวันตก-สานสัมพันธ์กับจีน (ณ 24 พ.ค. 65) รัฐมนตรีต่างประเทศ
รัสเซียระบวุ่า รัฐบาลรัสเซียจะพิจารณาอย่างจริงจังว่ายังจำเป็นต้องมีการสถาปนาความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก
ขึ้นใหม่หรือไม่ โดยขณะนี้รัสเซียกำลังพัฒนาระบบทดแทนการนำเข้าของตนเอง หลังจากถูกคว่ำบาตรจาก
นานาชาติ พร้อมย้ำว่า รัสเซียไม่ควรพึ่งพาภาคการผลิตจากชาติตะวันตก มารับรองการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สำคัญต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
รัสเซียกับจีนยิ่งเติบโตเร็วขึ้น ซ่ึงจีนมีเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารที่ไม่แพ้ชาติตะวันตก การทำข้อตกลงระหว่าง
รัสเซียกับจีนจะรับประกันว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน 

83. ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อชะลอตัว-เงินรูเบิลฟื้นตัว (ณ 26 พ.ค. 65) ธนาคาร
กลางรัสเซีย (CBR) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 11% จาก 14% เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวเร็วกว่าที่คาด ตามแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินรูเบิลที่ลดลง ซึ่งเป็นการปรับลดเป็นครั้ง
ที่ 3 นับจากที่ CBR ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 9.5% เป็น 20% ในช่วงปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา 

84. Gro Intelligence เตือนปริมาณข้าวสาลีสำรองทั่วโลกเหลืออยู่เพียง 10 สัปดาห์ (ณ 26 พ.ค. 65) โดย Gro 
Intelligence บริษัทด้านข้อมูลระดับโลก ซึ่งใช้ AI และข้อมูลจากภาครัฐและเอกชนในการคาดการณ์เกี่ยวกับ
ปริมาณอาหารสำรองของโลก พบว่าปริมาณข้าวสาลีสำรองของโลกเหลืออยู่เพียง 10 สัปดาห์เท่านั้น  โดยระบุ
ว่าสถานการณ์การสู้รบในยูเครนไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของวิกฤติการณ์ด้านอาหารในครั้งนี้ แต่เป็นปัจจัยซ้ำเติม
ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยทั่วโลก วิกฤติห่วงโซ่อุปทาน และวิกฤติภัยแล้งที่รุนแรง  

85. สเปนออกคำสั่ง ลดอุณหภูมิแอร์ช่วงฤดูร้อน ประหยัดพลังงาน-ลดพึ่งพารัสเซีย (ณ 26 พ.ค. 65) รัฐบาลสเปน
ออกคำสั่งให้สถานที่ราชการ จะต้องลดอุณหภูมิเครื ่องปรับอากาศลงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการพึ่งพารัสเซีย รวมถึงให้ข้าราชการพลเรือนทำงานจากบ้าน เพิ่มการใช้
พลังงานแสงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารสถานที่ราชการ 

86. ชาติเอเชียสามารถช่วยให้วิกฤตอาหารโลกลดความรุนแรงลงได้ด้วยการไม่กักตุนข้าว (ณ 29 พ.ค. 65) สำนัก
ข่าว Bloomberg อ้างถึงคำกล่าวของผู้เชี ่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ระบุว่า แม้ว่าราคาข้าวสาลี 
ข้าวโพด และถั่วเหลืองจะแพงขึ้นมาก แต่ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักสำหรับคนมากกว่า 3,000 ล้านคน โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียยังทรงตัว ดังนั้นหากประเทศต่าง ๆ ไม่ตื่นตระหนกหรือกักตุนข้าว ก็จะสามารถหยุดวิกฤตปัจจุบัน
ไม่ให้ซ้ำรอยในปี 2551 ซึ่งในเวลานั้นข้าวมีราคาแพง เนื่องจากอินเดียและเวียดนามระงับการส่งออก ส่งผลให้
เกิดการกักตุนอย่างมาก จนทำให้ความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคเอเชียตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างร้ายแรง แต่
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วิกฤตอาหารในปัจจุบันยังไม่รุนแรงเท่าปี 2551 เนื่องจากผู้บริโภคในอินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถปรับเปลี่ยนการบริโภคระหว่างข้าวกับข้าวสาลี ได้ง่ายกว่าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

87. S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือยูเครน และคาดว่าความขัดแย้งยังไม่จบเร็วๆ นี้ (ณ 29 พ.ค. 65) โดย
บริษัท S&P Global Ratings ได้ปรับลดอันดับหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและระยะสั้นของยูเครนเป็น 
CCC+/C จาก B-/B เนื่องจากเศรษฐกิจยูเครนอาจไม่ม่ันคงในระยะข้างหน้า โดยระบุว่าการสู้รบในยูเครนที่ยังไม่
มีแนวโน้มยุติลง ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และความสามารถในการเก็บภาษีของยูเครน จึงมี
ความเสี่ยงในการชำระหนี้เชิงพาณิชย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

88. การส่งออกน้ำมันจากรัสเซียไปยังอินเดียเดือน พ.ค. 2565 สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2564 กว่า 25 เท่า (ณ 31 
พ.ค. 65) ปริมาณการส่งออกน้ำมันจากรัสเซียไปยังอินเดียในเดือน พ.ค. 2565 สูงถึง 24 ล้านบาร์เรล เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยในปี 2564 อยู่ที่ 960,000 บาร์เรลต่อเดือน หรือเติบโตกว่า 2,500% (เดือน เม.ย 65 ส่งออก 7.2 
ล้านบาร์เรล และเดือน มี.ค. 65 ส่งออก 3 ล้านบาร์เรล) และคาดว่าในเดือน มิ.ย. 65 จะมีการส่งมอบน้ำมันสูง
ถึง 28 ล้านบาร์เรล 

89. รัสเซีย-จีน ลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐฯ ยกระดับการค้าขายโดยตรงระหว่างสกุลเงินหยวน-รูเบิล (ณ 1 มิ.ย. 65) 
สำนักข่าว Bloomberg ระบุว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มี.ค. - พ.ค. 65) ปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลและหยวน
เพ่ิมขึ้นถึง 1,067% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะในเดือน พ.ค. 65 ตลาดซื้อขายทันที 
(spot) มีการแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็นเงินรูเบิลประมาณ 25,910 ล้านหยวน หรือประมาณ 3,900 ล้านเหรียญสหรฐั 
ทุบสถิติสูงสุดของเดิมเมื่อเดือน ก.พ. 65 ถึง 12 เท่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังต้องการสินค้า
ของจีนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือทดแทนการนำเข้าจากตะวันตกที่หยุดชะงัก และสินค้าจากบริษัทข้ามชาติที่ถอนตัวออกไป ใน
ส่วนของจีนก็เป็นการสะท้อนบทบาทความเป็นสากลของสกุลเงินหยวนในการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศ
มากขึ้น 

90. รัสเซียระงับส่งออกก๊าซที่มีความสำคัญในการผลิตชิปจนถึงสิ้นปี 2565 (ณ 6 มิ.ย. 65) รัฐบาลรัสเซียประกาศ
ระงับการส่งออกก๊าซมีตระกูลหรือก๊าซเฉื่อย (Noble or inert gases) เช่น นีออน อาร์กอน และซีนอน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ การห้ามส่งออกดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลว่าจะยิ่งเพ่ิม
ความตึงตัวให้กับอุตสาหกรรมการผลิตชิปทั่วโลก เนื่องจากรัสเซียครองส่วนแบ่งการส่งออกก๊าซเฉื่อยประมาณ 30% 
ของตลาดโลก 

91. ราคาอาหารโลกเดือน พ.ค. 65 ปรับลงเล็กน้อยแต่ราคาข้าวสาลียังสูงขึ้นต่อเนื่อง (ณ 6 มิ.ย. 65) องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน พ.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 157.4 ลดลงจาก
เดือนก่อน 0.6% (เดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 158.3) ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากราคา
ผลิตภัณฑ์นมและน้ำมันพืชปรับลดลง ขณะที่ราคาข้าวสาลียังคงสูงขึ้นกว่า 5.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจาก
ความกังวลต่อมาตรการห้ามส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ของอินเดีย รวมทั้งผลผลิตข้าวสาลีที่ลดลงในยูเครน 

92. การคว่ำบาตรก๊าซรัสเซียทำให้ผู้เสียภาษีชาวเยอรมันรับภาระเพิ่มขึ้น (ณ 6 มิ.ย. 65) ตัวแทนจากอุตสาหกรรม
นำเข้าก๊าซของเยอรมนีระบุว่า การดำเนินมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียนั้น ส่งผลให้ผู้เสียภาษีชาว
เยอรมันต้องรับภาระเพิ่มขึ้นอีกปีละ 5,400 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจ่ายให้กับการนำเข้าก๊าซทดแทน โดยหลังจาก
รัสเซียหยุดส่งก๊าซให้เยอรมนี หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานจำเป็นต้องหาซื้อก๊าซทดแทนเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดในประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะต้องหาก๊าซทดแทนกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอาจต้องใช้เงินกวา่ 
3,500 ล้านยูโรต่อปี นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนด้านการกักเก็บก๊าซที่เพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมก๊าซที่ต้องจัดเก็บกับซัพ
พลายเออร์และผู้บริโภคด้วย 

93. ยูเครนปรับเพิ่มดอกเบี้ยกว่าสองเท่าเพื่อสกัดเงินเฟ้อ-ปกป้องค่าเงิน (ณ 6 มิ.ย. 65) ธนาคารกลางยูเครนประกาศ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (benchmark interest) ในรอบ 4 เดือน จาก 10% เป็น 25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่
เดือน ก.ย. 58 โดยมีเป้าหมายเพ่ือชะลออัตราเงินเฟ้อในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น และทำให้สกุลเงินฮริฟเนียนของยูเครนมี
เสถียรภาพมากขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในประเทศ 
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94. ยูเครนส่งออกสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าระดับปกติอยู่มาก (ณ 7 มิ.ย. 65) กระทรวงเกษตรยูเครนเปิดเผยว่า 
การส่งออกธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน และน้ำมันพืชในเดือน พ.ค. 65 รวมอยู่ที ่1,743,000 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน เม.ย. 
65 กว่า 80% โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวโพด 959,000 ตัน และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 202,650 ตัน (เดือน 
พ.ค. ปีก่อนที่ส่งออกข้าวโพดและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 2,244,000 ตัน และ 501,800 ตันตามลำดับ) ทั้งนี้ 
ช่วงก่อนเดือน ก.พ. 65 ยูเครนเคยส่งออกธัญพืชเฉลี่ยเดือนละประมาณ 6 ล้านตัน 

95. อาร์เจนตินาเตรียมเก็บภาษีบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน (ณ 7 มิ.ย. 65) รัฐบาลอาร์เจนตินา
กำลังอยู่ระหว่างพิจารณากฎหมายที่จะเก็บภาษีกับบริษัทที่ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครน 
โดยจะเก็บภาษเีพ่ิมอีก 15% สำหรับบริษัทที่มีกำไรมากกว่า 1 พันล้านเปโซ (8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2565 ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ธัญพืช เกษตรกรรม และพลังงานจะได้รับผลกระทบจากการถูกเก็บภาษีมากที่สุด เนื่องจาก
หลายประเทศหันมาพ่ึงพาสินค้าจากอาร์เจนตินา ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตและส่งออกธัญพืชและเนื้อสัตว์รายใหญ่ของโลก 

96. UN เตือนผลกระทบของความขัดแย้งกระทบความมั่นคงทุกด้าน (ณ 8 มิ.ย. 65) เลขาธิการ UN ระบุว่า ผลกระทบ
ของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนต่อความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและการเงิน กำลังเลวร้ายลงเรื่อย ๆ  ทำให้เศรษฐกิจ
และสังคมอยู่ในภาวะไม่มั่นคง โดยขณะนี้ มีประมาณ 94 ประเทศซึ่งมีประชากรกว่า 1.6 พันล้านคน กำลังเผชิญกับ
วิกฤตอย่างน้อยหนึ่งอย่างและไม่สามารถรับมือได้ และประชากร 3 ใน 4 ของจำนวนนี้ หรือกว่า 1.2 พันล้านคน 
อาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบทุกด้าน (การเงนิ อาหาร และพลังงาน) ทั้งนี้ สงครามอาจทำให้มีผู้ไม่มั่นคงด้าน
อาหารเพิ่มข้ึนอีก 47 ล้านคน จนมีจำนวนผู้ไม่ม่ันคงด้านอาหารทั้งหมด 323 ล้านคน ภายในช่วงสิ้นปี 2565 

97. เกษตรกรญี่ปุ่นเตรียมหันไปปลูกถั่วเหลือง-ข้าวสาลี หลังราคาตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น (ณ 12 มิ.ย. 65) กระทรวง
เกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นเปิดเผยผลสำรวจที่บ่งชี้ว่า เกษตรกรญี่ปุ่นจำนวนมากกำลังวางแผนที่จะลดการผลิต
ข้าว และเปลี่ยนไปปลูกถั่วเหลืองและข้าวสาลีแทนในปีนี้ เนื่องจากราคาธัญพืชดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก เป็นผลมา
จากการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยผลสำรวจพบว่า ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 เกษตรกรญี่ปุ่น ใน 37 จังหวัด จาก
ทั้งหมด 47 จังหวัด จะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงจากปีก่อน ซึ่งจังหวัดที่ลดปลูกข้าวลงนั้น เพิ่มขึ้นจาก 22 แห่งจากผล
สำรวจครั้งก่อนในเดือน ม.ค. 65 

98. ราคาแหวนเพชรปรับขึ้น 15-20% ด้วยแรงหนุนงานแต่งเติบโตหลังโควิด-คว่ำบาตรรัสเซีย (ณ 12 มิ.ย. 65)
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานบทสัมภาษณป์ระธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Signet Jewellers ธุรกิจเครื่องประดับรายใหญ่
ที่สุดในโลกว่า ความต้องการแหวนเพชรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2566 เนื่องจากจะเป็นปีสำหรับงานแต่งงาน โดย
คาดว่าจะมีการจัดงานแต่งงานจำนวนมากที่สุดในรอบกว่า 40 ปี หลังสถานการณโ์ควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้ราคา
ของเพชรเพิ่มขึ้น 15-20% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคว่ำ
บาตรเพชรที่ขุดได้ในรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งอัญมณีท่ีใหญ่ที่สุดในโลก  

99. ธนาคารกลางรัสเซียลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับก่อนถูกคว่ำบาตร หลังเงินเฟ้อชะลอตัว (ณ 12 มิ.ย. 65) ธนาคารกลาง
รัสเซียประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% สู่ระดับ 9.50% ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 ซึ่งเป็นระดับก่อน
เกิดการสู้รบในยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. 65 โดยธนาคารกลางรัสเซียส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป หลังเศรษฐกจิ
มีแนวโน้มหดตัวน้อยกว่าที่คาด อัตราเงินเฟ้อได้ชะลอตัวลง และเงินรูเบิลมีเสถียรภาพมากขึ้น 

100. รัสเซียเพิ่มเงิน 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในกองทุนสำรองฉุกเฉิน หลังเผชิญผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร  
(ณ 12 มิ.ย. 65) รัฐบาลรัสเซียเพิ่มงบประมาณ 5.514 แสนล้านรูเบิล (9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับกองทุน
สำรองฉุกเฉิน สำหรับการเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบของการถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก โดย
เงินในกองทุนสำรองที่เพ่ิมขึ้นมาจากผลกำไรพิเศษที่เกิดจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของรัสเซีย หลังราคาใน
ตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นมาก 

101. รัสเซียและจีนเปิดสะพานข้ามแดนแห่งใหม่ หวังส่งเสริมการค้า หลังรัสเซียถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก  
(ณ 12 มิ.ย. 65) เมื่อ 10 มิ.ย. 65 รัสเซียและจีนเปิดสะพานข้ามแดนแห่งใหม่ ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อม
ระหว่างเมืองบลาโกเวชเชนสก์ ในภูมิภาคอามูร์ ทางตอนใต้ของรัสเซีย กับเมืองเฮ่ยเหอ ในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งช่วยลดระยะทางขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศลงได้ถึง 1,500 กิโลเมตร ทั้งนี้ 
รัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่า สะพานข้ามแดนแห่งนี้ จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างจีนกับรัสเซีย และยัง
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เป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกันอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยคาดว่า มูลค่าทางการค้าของทั้งสองประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง 2 
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 2 ปีข้างหน้า 

102. FAO ระบุว่า ข้าวอาจแพงขึ้นตามราคาอาหารทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะมีการใช้มาตรการปกป้องทางการค้า 
(ณ 13 มิ.ย. 65) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ราคาอาหารทั่วโลก ตั้งแต่ข้าวสาลีและ
ธัญพืชอ่ืนๆ ไปจนถึงเนื้อสัตว์และน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครน ทำให้
เกิดภาวะชะงักงันและมีการห้ามการส่งออกอาหารในหลายประเทศ โดยข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย อาจเป็น
สินค้าชนิดต่อไปทีม่ีราคาสูงขึ้น สะท้อนจากดัชนีราคาอาหารของ FAO ในเดือน พ.ค. 65 บ่งชี้ว่า ราคาข้าวทั่วโลก
เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี นอกจากนี้ ราคาข้าวสาลีที่เพิ่มสูงขึ้นอาจนำไปสู่
การความต้องการข้าวทดแทน จึงมีความเสี่ยงที่จะเห็นการปกป้องทางการค้าด้านการส่งออกจากประเทศต่าง ๆ 
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณข้าวทั่วโลกมีเพียงพอ และการเก็บเกี่ยว
ในอินเดียคาดว่าจะได้ผลดีในฤดูร้อนนี้ 

103. รัสเซียยังคงมีกำไรจำนวนมากจากการส่งออกพลังงาน โดยประเทศในเอเชียเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญมากขึ้น (ณ 
14 มิ.ย. 65) ศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ (Centre for Research on Energy and Clean Air: CREA) ใน
ฟินแลนด์ เปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 100 วันแรกของการสู้รบในยูเครน (24 ก.พ. 65 – 3 มิ.ย. 65) รัสเซียมีรายได้ 
93,000 ล้านยูโร จากการขายเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยแม้ว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบจะลดลงอย่างมากในเดือน พ.ค. 
65 เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก และมีการขายในราคาส่วนลดให้แก่หลายประเทศ แต่ด้วยราคา
พลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก ทำให้รายได้จากการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่อินเดีย จีน รวมถึงประเทศอื่นใน
เอเชีย กำลังกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญจากการส่งออกน้ำมันของรัสเซียมากขึ้นทดแทนสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 

104. มาเลเซียยกเว้นการห้ามส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบางส่วน (ณ 15 มิ.ย. 65) โดยผ่อนปรนมาตรการ
ห้ามส่งออกเนื้อไก่ที่บังคับใช้เมื่อ 1 มิ.ย. 65 โดยอนุญาตให้ส่งออกไก่สดพื้นบ้านสายพันธุ์กำปง ไก่ดำ และลูกเจี๊ยบ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ เช่น นักเก็ต และฮอตด็อก ตั้งแต่ 14 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป แต่ยังคงใช้คำสั่งระงับการส่งออกไก่
กระทงที่เลี้ยงเพ่ือบริโภคเนื้อเป็นหลัก 

105. ยุโรปนำเข้าถ่านหินจากแอฟริกาใต้มากขึ้นหลังคว่ำบาตรรัสเซีย (ณ 15 มิ.ย. 65) โดยข้อมูลจากสำนักข่าว 
Reuters ระบุว่าประเทศในยุโรปนำเข้าถ่านหินจากแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น 40% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ซึ่ง
นับเป็นปริมาณที่มากกว่าทั้งปี 2564 โดยหนึ่งในท่าส่งออกถ่านหินหลักของแอฟริกาใต้อย่าง Richards Bay Coal 
Terminal (RBCT) มีการส่งมอบถ่านหินไปยังประเทศยุโรป ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 จำนวน 3,240,752 
ตัน คิดเป็น 15% ของการส่งออกรวมของ RBCT ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากในปี 2564 ประมาณ 4% หรือ 2,321,190 ตัน 

106. จีนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้รัสเซียกลายเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 1 แทนที่
ซาอุดีอาระเบีย (ณ 20 มิ.ย. 65) สำนักงานศุลกากรกลางของจีนรายงานสถิติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย 
ผ่านท่อส่งไซบีเรียตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิก และจากการขนส่งทางเรือว่า ในเดือน พ.ค. 65 ปริมาณการ
นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย เพิ่มขึ้น 55% จากปีก่อน มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.42 ล้านตัน หรือ
เท่ากับประมาณ 1.98 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 65 ซึ่งอยู่ที่ 1.59 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ทำให้รัสเซียแซงหน้าซาอุดีอาระเบีย กลับขึ้นมาเป็นแหล่งน้ำมันหลักของจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 
19 เดือน เนื่องจากรัสเซียขายน้ำมันดิบให้จีนในราคาถูกลงหลังถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ขณะเดียวกัน 
บริษัทพลังงานและโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของจีนกเ็ร่งจัดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียมากขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา 
เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน 

107. การอพยพของชาวยูเครนอาจช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในยูโรโซนลงได้ (ณ 21 มิ.ย. 65) ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า การอพยพของชาวยูเครนเข้ามาในยุโรป น่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในยูโรโซนที่กำลังอยู่ในภาวะตึงตัวลงได้ เนื่องจากผู้ที่ลี้ภัยจากสงครามบางส่วนมีแนวโน้มที่จะพัก
อาศัยอย่างถาวรในประเทศใหม่ และหวังทีจ่ะเข้ามาหางานที่ม่ันคงในยูโรโซนด้วย ซ่ึงปัจจุบัน 75% ของผู้อพยพ
ชาวยูเครนอาศัยอยู่ในยูโรโซน นำโดยอิตาลีที่ระดับ 30% เยอรมนี 18% และสเปน 13% ทั้งนี้ ECB คาดการณ์
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ว่า การอพยพของชาวยูเครนน่าจะทำให้กำลังแรงงานยูโรโซนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ถึง 0.8% หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.3-1.3 ล้านราย 

108. เยอรมนีอาจเผชิญความเสี่ยงถดถอย หากรัสเซียยุติการส่งก๊าซ  (ณ 22 มิ.ย. 65) สมาคมอุตสาหกรรมของ
เยอรมนี (BDI) เตือนว่า เศรษฐกิจเยอรมนีเผชิญความเสี่ยงที่จะถดถอย จากการที่ราคาน้ำมันโลกได้เพิ่มขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และหากรัสเซียยุติการส่งก๊าซอย่างสมบูรณ์ ก็จะ
ผลักดันให้ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มความท้าทาย
ให้กับผู้กำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ แม้เยอรมนีจะเพ่ิมกำลังการจัดเก็บก๊าซสำรองเพ่ือรับมือกับการ
ขาดแคลนในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ BDI ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเยอรมนีในปี 2565 
ลงเหลือขยายตัว 1.5% ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือน ม.ค. 65 ที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5% 

109. การระงับส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียกระทบสมาชิก EU กว่า 10 ประเทศ (ณ 23 มิ.ย. 65) ประธานฝ่าย
นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของ EU เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประเทศในกลุ่ม EU ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณ
การส่งก๊าซจากรัสเซียแล้วประมาณ 10 ประเทศ ท่ามกลางปัญหาด้านพลังงานระหว่าง EU กับรัสเซีย 
ที่เริ่มรุนแรงขึ้น โดยรัสเซียได้ระงับการส่งก๊าซไปยังโปแลนด์ บัลแกเรีย เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และฟินแลนด์แล้ว 
เนื่องจากประเทศเหล่านี้ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล และกำลังจะลดการส่งก๊าซไปยังเยอรมนีและอิตาลี ทำ
ให้ขณะนี้สมาชิก EU 10 ประเทศ จาก 27 ประเทศ ได้ออกประกาศ "เตือนระยะแรก" เกี่ยวกับอุปทานก๊าซ ซึ่งเป็น
ระดับการเตือนวิกฤติขั้นแรกจากทั้งหมดสามระดับที่ระบุไว้ในระเบียบความมั่นคงด้านพลังงานของ EU 

110. เยอรมนียกระดับเตือนภัยวิกฤติก๊าซธรรมชาติหลังรัสเซียลดการจัดส่งก๊าซ (ณ 23 มิ.ย. 65) รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
เยอรมนีได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยภายใต้แผนฉุกเฉินด้านก๊าซธรรมชาติขึ ้นสู่ระดับ 2 หรือระดับ “น่า
ตระหนก” เนื่องจากรัสเซียเริ่มลดปริมาณการส่งก๊าซลง โดยขณะนี้ปริมาณก๊าซสำรองอยู่ที ่ 58% แต่เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันรัสเซียที่อาจระงับการส่งก๊าซทั้งหมด เยอรมนีจึงประกาศยกระดับเข้าสู่ระดับ 2 เพ่ือลดการใช้
ก๊าซและเพ่ิมปริมาณก๊าซสำรองให้ได้ 90% ภายในเดือน ธ.ค. 65 เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนใน
ฤดูหนาว ทั้งนี้ แผนฉุกเฉินของเยอรมนีมีทั้งหมด 3 ระดับ โดยระดับ 2 หมายถึงการปรับลดการใช้ก๊าซภายในประเทศ
ลง และหากเข้าสู่ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด คือระดับ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” จะเริ่มใช้การปันส่วนก๊าซ 

111. กลุ่ม BRICS เตรียมตั้งกองทุนสำรองระหว่างประเทศลดพึ่งดอลลาร์สหรัฐ (ณ 23 มิ.ย. 65) ประธานาธิบดี
รัสเซียเปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS (รัสเซีย บราซิล อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) กำลังดำเนินการ
จัดตั้งทุนสำรองระหว่างประเทศใหม่บนพื้นฐานระบบตะกร้าเงินของประเทศสมาชิก เพื่อลดการพึ่งพิงระบบ
การเงินตะวันตก และกำลังพัฒนากลไกทางเลือกที ่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ 
ขณะเดียวกันก็จะผลักดันให้มีการใช้เงินสกุลท้องถิ่น โดยเฉพาะเงินหยวน เป็นอีกหนึ่งสกุลหลักในการเจรจาทำ
ธุรกรรมทางการค้าข้ามพรมแดนระหว่างกัน 

112. บริษัทญี่ปุ่นยุติการทำธุรกิจในรัสเซียในสัดส่วนที่น้อยที่สุดในกลุ่ม G7 (ณ 26 มิ.ย. 65) มหาวิทยาลัยเยล 
(Yale School of Management) ของสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการสำรวจบริษัทขนาดใหญ่ 1,300 แห่งทั ่วโลก 
เกี่ยวกับการยุติการดำเนินธุรกิจในรัสเซียภายหลังการออกมาตรการคว่ำบาตรของหลายประเทศ พบว่า มีบริษัท
ญี่ปุ่นเพียง 4 แห่งจาก 168 แห่งที่ยุติกิจการในรัสเซีย คิดเป็นเพียง 2.4% เท่านั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดใน
บรรดากลุ่มประเทศ G7 โดยหลายบริษัทเพียงหยุดดำเนินงานเป็นการชั่วคราว เช่น หยุดการจัดส่งและรับคำสั่งซื้อ 
และหวังว่าจะกลับมาทำธุรกิจได้อีกครั้งในอนาคต สำหรับประเทศในกลุ่ม G7 ที่มีการถอนตัวออกจากรัสเซียมาก
ที่สุด ได้แก ่สหราชอาณาจักร (48%) แคนาดา (33%) และสหรัฐฯ (29%) ตามลำดับ 

113. ความต้องการใช้เงินธนบัตรเพิ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤติโควิดและความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน (ณ 26 มิ.ย. 65) 
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า บริษัทการพิมพ์ Koenig & Bauer Banknote Solutions ให้ข้อมูลว่า นับตั้งแต่
วิกฤติโควิด-19 จนถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ความต้องการใช้เงินธนบัตรเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีการ
ใช้งานเพ่ิมขึ้น 2-5% ทุกปี และคาดการณ์ว่าจะเป็นเช่นนั้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้าแม้ว่าจะมีการแข่งขันจากการ
ชำระเงินรูปแบบอ่ืน เช่น ชำระเงินออนไลน์ สกุลเงินดิจิทัล และวิธีการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
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ในภาวะวิกฤตหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ประชาชนจะนิยมถือเงินสดเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้ได้
ในทุกสถานการณ ์

114. อิหร่าน-อาร์เจนตินา ยื่นสมัครเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ด้วยการสนับสนุนจากรัสเซีย (ณ 28 มิ.ย. 65) โดยตั้งแต่
เกิดความขัดแย้งในยูเครน รัสเซียได้ผลักดันการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเอเชีย อเมริกาใต้ และตะวันออก
กลางมากขึ้น เพื่อรับมือการคว่ำบาตรจากยุโรป สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่ม BRICS (บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) มีประชากรรวมกัน 40% ของประชากรโลก และมีสัดส่วน GDP คิดเป็นกว่า 
30% ของโลก 

115. รัสเซียคาดส่งออกข้าวสาลีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ (ณ 28 มิ.ย. 65) สำนักข่าว Reuters ระบุว่า ปริมาณ
ข้าวสาลีที่คาดว่ารัสเซียจะส่งออกนั้นอาจสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 41 ล้านตัน ในปีการผลิต 2565/66 เพิ่มข้ึน 
25% จากฤดูกาลปัจจุบัน แม้ว่าปริมาณการส่งออกบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร รวมถึง
ความท้าทายอื่น ๆ โดยหากรัสเซียสามารถส่งออกได้ตามการคาดการณ์ รัสเซียก็จะยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว
สาลีรายใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงมีตลาดหลัก คือ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ขณะที่รัสเซียเคยทำสถิติส่งออกข้าวสาลี
มากเป็นประวัติการณ์ท่ี 39 ล้านตัน เมื่อปี 2563/64 

116. รัสเซียบังคับใช้กฎหมาย “การนำเข้าซ้อน” (parallel import) เพื่อปกป้องเศรษฐกิจท่ามกลางการถูกคว่ำ
บาตร (ณ 29 มิ.ย. 65) ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามรับรองร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 65 ซึ่งเป็นกฎหมาย
คุ้มครองบริษัทรัสเซียที่นำเข้าสินค้าบางประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากความผิด
ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือที่เรียกว่าการนำเข้าซ้อน รวมถึงอนุญาตให้รัฐบาลรัสเซีย
กำหนดรายการสินค้าที่ระบุในกฎหมายใหม่ โดยกฎหมายดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือปกป้องและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
พลเมืองของรัสเซียจากการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ลดความซับซ้อนของการค้าสินค้าที่เข้าเกณฑ์ ตลอดจนรักษา
เสถียรภาพราคา 

117. จีนนำเข้าถ่านหินรัสเซียเพิ่มขึ้นแม้อุปสงค์ในประเทศจะลดลง เนื่องจากได้ข้อเสนอราคาถูก (ณ 30 มิ.ย. 65) 
ข้อมูลจาก S&P Global Market Intelligence ระบุว่า แม้จะมีอุปสงค์ที่ลดลงและการผลิตถ่านหินในประเทศ 
ที่สูงขึ้น แต่จีนได้ซื้อถ่านหินรัสเซียในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 เนื่องจากรัสเซียได้เสนอ
ส่วนลดที่ต่ำกว่าราคาถ่านหินที่ซื้อขายในตลาดโลกอย่างมาก โดยการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียของจีนในเดือน พ.ค. 
65 เพ่ิมขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในช่วง 28 วันแรกของเดือน มิย. 65 เพ่ิมขึ้นถึง 55% 
ส่วนการผลิตถ่านหินในประเทศช่วง 5 เดือนแรกเพ่ิมขึ้น 10.4% ขณะทีก่ารนำเข้าถ่านหินรวมลดลง 13.6% 

118. รัสเซียประกาศรับชำระเงินค่าธัญพืชหลายชนิดเป็นสกุลเงินรูเบิล (ณ 3 ก.ค. 65) รัฐบาลรัสเซียได้เพิ่มรายการ
สินค้าธัญพืช ประกอบด้วย เมล็ดพืช และน้ำมันดอกทานตะวัน ในรายการสินค้าส่งออกที่ต้องชำระเป็นรูเบิล  
โดยมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 นอกจากนี้ ยังมีการประกาศขยายระยะเวลาเก็บภาษีสำหรับการส่งออกน้ำมันดอกทานตะวัน 
และกากเมล็ดทานตะวันต่อไปอย่างน้อย 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 

119. ยอดขายสมาร์ตโฟนจีนในตลาดรัสเซียพุ่ง ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน (ณ 3 ก.ค. 65) บริษัท
M.Video-Eldorado บริษัทค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของรัสเซียเปิดเผยว่าส่วนแบ่งยอดขายสมาร์ตโฟน
จีนในรัสเซียระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จาก 50% ในไตรมาสแรก สู่ 70% ในเดือน มิ.ย. 
65 ซึ่งเป็นผลจากการทีผู่้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่หลายรายของตะวันตกได้ประกาศยุติการขายสินค้าใหม่ในรัสเซีย
หลังจากมีการสู้รบในยูเครน ขณะเดียวกันการคว่ำบาตรทางการเงินและการปิดน่านฟ้าส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทานของรัสเซีย ผลักดันให้ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคชาวรัสเซียต้องหันไปหาสินค้าจีนทดแทน 

120. ยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐฯ สูงกว่ารัสเซียแล้ว หลังเผชิญอุปสรรคจากการคว่ำบาตร (ณ 4 ก.ค. 
65) สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) การที่สหภาพยุโรปดำเนินมาตรการลดนำเข้าก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย 
ประกอบกับการเร่งสำรองพลังงานไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาว และการที่รัสเซียลดการส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านท่อ Nord 
Stream กว่า 60% รวมถึงการตัดการจัดส่งก๊าซไปยังประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระเงินใหม่ ทำให้เดือน 
มิ.ย. 65 เป็นเดือนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ EU นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ มากกว่าการนำเข้า
จากรัสเซีย ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงที่จะจัดหาก๊าซธรรมชาติแก่ EU จำนวน 15 พันล้านลูกบาสก์เมตรในปีนี้ 
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121. สำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดว่าในช่วงหลายปีข้างหน้าอุปสงค์ก๊าซทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตช้าลง (ณ 
5 ก.ค. 65) โดยคาดว่าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทั่วโลกในปี 2565 จะหดตัว 0.5% และจะเติบโตอย่างช้า ๆ 
ในอีก 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนผลักดันให้ราคาสูงขึ้น และการที่รัสเซียปรับลดอุปทานการ
ส่งก๊าซส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซ โดยเฉพาะในยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การปรับลดคาดการณ์การใช้ก๊าซ
ทั่วโลก โดยคาดว่าความต้องการก๊าซทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 140 พันล้านลูกบาศก์เมตรในระหว่างปี 2564 – 2568 
ซึ่งลดลงครึ่งหนึ่งของการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 

122. รัสเซียขายพลังงานให้จีนและอินเดีย ชดเชยการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยุโรป (ณ 6 ก.ค. 65)สำนักข่าว 
Bloomberg รายงานว่าในเวลาเพียง 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.) หลังเกิดการสู้รบในยูเครน รัสเซียได้รับเงินมูลค่ากว่า 
24,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากการขายพลังงานให้จีนและอินเดีย โดยจีนนำเข้าน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินจากรัสเซีย 
18,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนอินเดียนำเข้า 5,100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 5 เท่า ซึ่งยอดการสั่งซื้อจากจีนและอินเดียที่เพิ่มขึ้น ช่วยชดเชยยอดการสั่งซื้อ
พลังงานจากสหรัฐฯ และยุโรปที่หยุดหรือชะลอการซื้อพลังงานรัสเซีย 

123. อินเดียควบคุมการส่งออกแป้งสาลีเพื่อปกป้องตลาดในประเทศจากการขาดแคลนแป้งสาลีโลก (ณ 7 ก.ค. 65)
สำนักงานการค้าต่างประเทศอินเดียประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 65 ผู้ส่งออกแป้งสาลีจากอินเดียจะต้องขออนุญาต
จากรัฐบาลก่อน เพื่อคงปริมาณ และรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ เนื่องจากความต้องการแป้งสาลีอินเดียจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นมาก หลังจากเดือน พ.ค. 65 อินเดียห้ามการส่งออกข้าวสาลี ท่ามกลางผลจากการสู้รบใน
ยูเครนทำให้ข้าวสาลีขาดแคลนทั่วโลก และราคาแพงขึ้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถหาข้าวสาลีราคาถูกจากผู้ส่งออก
รายอ่ืน ๆ มาผลิตแป้งได ้ 

124. ยูเครนคาดว่ายอดเก็บเกี่ยวธัญพืชป ี2565 จะสูงถึง 60 ล้านตัน (ณ 7 ก.ค. 65) กระทรวงนโยบายการเกษตรและ
อาหารของยูเครน คาดการณ์ว่ายอดเก็บเกี่ยวธัญพืชของยูเครนในปีนี้จะสูง 60 ล้านตัน โดยจะมีการส่งออกธัญพืชจาก
การเก็บเกี่ยวปีนี้ประมาณ 30-40 ล้านตัน เพื่อระบายธัญพืชในคลังของประเทศ ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาวิกฤตอาหารโลก
ได้บางส่วน นอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่นยังระบุว่ายูเครนยังคงมีเมล็ดพืชและเมล็ดพืชน้ำมันกว่า 18 ล้านตัน จากการ
เก็บเกี่ยวปีที่แล้วซ่ึงอยู่ระหว่างรอการส่งออก  
(ข้อมูลจาก USDA ระบุว่า ในปี 2564 ยูเครนมีผลผลิตธัญพืชประมาณ 85 ล้านตัน ส่งออก 48 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิต
ทั่วโลกอยู่ที่ 2,794 ล้านตัน) 

125. มาตรการคว่ำบาตรมีผลต่อเศรษฐกิจรัสเซียน้อยกว่าที่คาด (ณ 10 ก.ค. 65) สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดย
อ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของรัสเซีย ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงิน
ขนาดใหญ่หลายแห่งต่างปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจรัสเซียครั้งใหม่ โดยคาดว่า เศรษฐกิจจะหดตัวประมาณร้อยละ 
3.5 ดีกว่าเดิมที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจอาจหดตัวสูงสุดถึงร้อยละ 12 เนื่องจากรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินรูเบิล ช่วยให้สามารถปกป้องวิกฤตเอาไว้ได้ นอกจากนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ
รัสเซียเดือน พ.ค. 65 ที่เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 65 1.7% หมายถึงการที่เศรษฐกิจหดตัวได้หยุดลงแล้ว อีกทั้งการ
ส่งออกน้ำมันในระดับสูง และการเปลี่ยนเป้าหมายการส่งออกไปยังผู้ซื้อในเอเชีย กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจรัสเซีย 

126. ปัญหาห่วงโซ่อุปทานของยูเครนยังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร (ณ 10 ก.ค. 65)  
IHS Markit ระบุว่า หลังจากเกิดภาวะเงินเฟ้อและวิกฤตอาหาร ทำให้มีความพยายามในการส่งออกธัญพืชจากยูเครน  
โดยแม้ว่าจะมีการขนส่งทางท่าเรือแม่น้ำดานูบของยูเครนและโรมาเนียเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยการส่งออกสินค้า
จากยูเครนได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการขนส่งด้วยเรือขนาดเล็กไม่เกิน 10,000 dwt เท่านั้น ขณะที่การใช้ช่องทางบก
ขนส่งทางชายแดน มีการจัดหาไซโลชั่วคราวเก็บผลผลิต และอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้าต่าง ๆ  แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้
เวลาหลายเดือนจึงจะใช้งานได้อย่างเต็มที่ สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรของยูเครนโดยรถไฟไปยังท่าเรือโรมาเนียมี
ค่าใช้จ่ายสูงมากและใช้เวลานาน ทำให้มีขีดความสามารถจำกัด จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ผลผลิตธัญพืชจะ
ค่อนข้างมีจำกัด การขาดแคลนเมล็ดพืชทั่วโลก โดยเฉพาะข้าวสาลียังคงมีอยู่ ดังนั้น ปัญหาห่วงโซ่อุปทานจะยังเป็นความ
เสี่ยงหลักต่อเงินเฟ้อด้านอาหารต่อไป 
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127. การค้าโลกทำมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2565 สู่ระดับ 7.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  
จากแรงหนุนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น (ณ 10 ก.ค. 65) UNCTAD ระบุว่า มูลค่าการค้าโลกในไตรมาสแรก
ของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2564 ถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่
น้อยกว่า เนื่องจากการสู้รบในยูเครนส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศโดยเพิ่มแรงกดดันต่อราคาพลังงานของโลก
และสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นต้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าการค้าในไตรมาสที่สองปี 2565 จะชะลอลง จากหลายปัจจัยกดดัน เช่น 
การขึ้นอัตราดอกเบี้ย การลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อสูง ภาระหนี้ในหลายประเทศ ความผันผวนของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานโลก การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลง และส่งผลลบต่อปริมาณการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 
2565 

128. ฮังการีประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานหลังสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนทำให้การผลิตกระจายเชื้อเพลิงเกิดภาวะ
หยุดชะงักและราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูง (ณ 17 ก.ค. 65) รัฐบาลฮังการีระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของ EU น่าจะทำ
ให้ยุโรปมีก๊าซไม่เพียงพอในช่วงฤดูหนาว ฮังการีจึงต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือน ส.ค. 65 เป็นต้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอุปทานเพียงพอในประเทศ โดยจะระงับการส่งออกพลังงาน เพ่ิม
กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก 1.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 2 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเพ่ิมการสกัดถ่านหิน
ลิกไนต์ พร้อมกับกลับมาดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินลิกไนต์อีกครั้ง นอกจากนี้ จะเพิ่มการผลิตพลังงานจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียว 

129. ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และอียิปต์ เตรียมเข้าร่วมกลุ ่ม BRICS (ณ 17 ก.ค. 65)ประธานกลุ ่ม BRICS ระบุว่า 
ซาอุดีอาระเบีย ตุรกีและอียิปต์กำลังเจรจาเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต้) ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือและอาจยื่นข้อเสนอที่เป็นไปได้ต่อกันในการประชุมสุดยอดผู้นำในปี 2566 ที่
แอฟริกาใต้ ซึ่งสะท้อนความมั่นคงของขั้วอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจที่นำโดยรัสเซียและจีน หลังมีการประกาศว่า BRICS 
กำลังสร้างระบบตะกร้าสกุลเงินสำรองใหม่ของโลกบนพ้ืนฐานระบบตะกร้าเงินของประเทศสมาชิกเพ่ือลดการพ่ึงพิงระบบ
การเงินตะวันตก 

130. ยุโรปกลายเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบรายใหญ่ของสหรัฐฯ แทนที่เอเชียครั้งแรกในรอบ 6 ปี (ณ 17 ก.ค. 65) สำนักข่าว 
Bloomberg รายงานว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ค. 65 ยุโรปนำเข้าน้ำมันดิบประมาณ 213.1 ล้านบาร์เรล แซงหน้าเอเชีย
ทีน่ำเข้าประมาณ 191.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตรัสเซียยูเครนนั้น ทำให้
อุปทานพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง หลังสหรัฐฯ และ EU คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย จึงทำให้ยุโรปต้องหันไปนำเข้า
น้ำมันจากสหรัฐฯ ในขณะที่รัสเซียก็ได้เสนอขายน้ำมันดิบในราคาลดพิเศษให้กับพันธมิตรในเอเชียอย่างจีนและอินเดีย
แทน 

131. อิหร่านประกาศจะทยอยเลิกใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทำการค้าขายกับรัสเซีย (ณ 24 ก.ค. 65) ผู้ว่าการธนาคาร
กลางของอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านจะทยอยลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างอิหร่าน
กับรัสเซีย โดยทั้งสองประเทศไดล้งนามบันทึกความเข้าใจ เพ่ือใช้สกุลเงินเรียลของอิหร่านและเงินรูเบิลของรัสเซียในการ
ทำธุรกรรมการค้าขนาดเล็กระหว่างกัน ขณะเดียวกัน อิหร่านยังเปิดการซื้อขายสกุลเงินเรียล-รูเบิลในตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการด้วย 

132. รัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว (ณ 24 ก.ค. 65) ธนาคาร
กลางรัสเซียประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1.50% สู่ระดับ 8.0% ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 
เนื่องจากเศรษฐกิจรัสเซียกำลังเผชิญการท้าทายจากปัจจัยภายนอก ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
มีนัยสำคัญ และระบุว่าการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวของเงินเฟ้อ และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพ่ือรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในระยะยาวจากชาติตะวันตก 

133. ธนาคารกลางยูเครนคาดอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่า 30% ภายในสิ้นป ี2565 (ณ 24 ก.ค. 65) ผู้ว่าการธนาคารกลาง
ยูเครน เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อของยูเครนจะอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 30 ภายในสิ้นปีนี้ โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือน มิ.ย. 
65 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ 21.5%(YoY) สาเหตุหลักคือผลกระทบจากการสู้รบในยูเครนที่นำไปสู่การหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้สินค้าบางอย่างมีการผลิตลดลง ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ร่วมด้วยแรงกดดันจากราคาพลังงาน
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อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน และปัญหาเงินเฟ้อในประเทศคู่ค้าทั่วโลก ทั้งนี้ คาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะลดลงเป็น 20.7% 
ในปี 2566 และ 9.4% ในปี 2567 จากนั้นจะกลับสู่เป้าหมายหลักที่ 5% ในปี 2568 ขณะที่ธนาคารกลางยูเครน
ยังให้คงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมไว้ที่ 25% และคาดว่าอาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ไปจนถึงไตรมาส 2 ของปี 
2567 

134. ปริมาณการซื้อขายเงินหยวนในตลาดแลกเปลี่ยนรัสเซียแซงหน้าเงินยูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (ณ 25 ก.ค. 
65) ข้อมูลปริมาณการซื้อขายเงินหยวนในตลาดแลกเปลี่ยนมอสโก เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 พบว่า ปริมาณการซื้อขายเงิน
หยวนอยู่ที่ 52,800 ล้านรูเบิล ในขณะที่การซื้อขายเงินยูโรอยู่ที่ 41,000 ล้านรูเบิล ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเงิน
หยวนกลายเป็นอันดับสองรองจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่ 124,700 ล้านรูเบิล นอกจากนี้ ยังมีปริมาณการซื้อขายเงิน
หยวนในตลาดรัสเซีย เกิน 5 หมื่นล้านติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขณะทีใ่นช่วงครึ่งแรกของเดือน ก.ค. 65 ปริมาณการซื้อขาย
เงินหยวนเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 ล้านรูเบิล โดยการเติบโตของปริมาณการซื้อขายเงินหยวนในตลากรัสเซียนั้น เป็นผลจาก
การเก็งกำไรในเงินหยวน ที่นักลงทุนคาดว่ากฎหมายใหม่ของรัสเซียจะออกกฎใช้เงินหยวน เป็นหนึ่งในสกุลการค้าหลัก
กับรัสเซีย ประกอบกับการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกก็มีส่วนช่วยให้การใช้เงินหยวนมีมากขึ้น 

135. S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของยูเครนลงอีก เนื่องจากความเสี่ยงผิดชำระหนี้มีมากขึ้น หลังขอให้เจ้าหนี้
ต่างประเทศชะลอการชำระหนี้ (ณ 31 ก.ค. 65) S&P Global Ratings ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเครดิต
หนี้สกุลเงินต่างประเทศของยูเครนเป็น CC จากเดิม CCC+ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเชิงลบ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ผิดชำระหนี้ และมีความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ หลังจากที่ยูเครนได้ขออนุมัติพัก
ชำระหนี้พันธบัตรกับเจ้าหนี้ต่างประเทศหลายรายไปจนถึงปลายปี 2566 เป็นอย่างน้อย 

136. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิก EU รับมือผลกระทบสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน (ณ 3 ส.ค. 
65) ECB อนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศสมาชิก EU 19 ประเทศ จำนวน 0.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในแต่ละประเทศ ในรูปแบบของเงินอุดหนุนค่าเชื้อเพลิงและมาตรการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อให้รัฐบาลแต่ละ
ประเทศสามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับผลักดันให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการใช้พลังงาน
จากรัสเซีย ควบคู่ไปกับการรักษาระบบการเงินสาธารณะให้มีความมั่นคงในระยะยาว 

137. เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เรียกร้องให้มีการเก็บภาษีในอัตราพิเศษกับกลุ่มบริษัทด้านน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติ (ณ 5 ส.ค. 65) เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้กำไรมหาศาลในช่วงที่โลกกำลังเกิดวิกฤตพลังงาน อันเป็นผลจาก
ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครน โดยขอให้ทุกรัฐบาลบังคับเก็บภาษีกับผลกำไรที่สูงเกินควร แล้วนำไปใช้เป็นกองทุน
สนับสนุนกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้มีบางประเทศดำเนินการแล้ว อาทิ UK และอิตาลี ที่ออกมาตรการเก็บภาษี
เงินกำไรกับบริษัทพลังงาน เพ่ือนำไปเป็นกองทุนช่วยเหลือภาคครัวเรือนรับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นและบรรเทาปัญหา
ค่าครองชีพ 

138. รัสเซียเตรียมเปิดร้านสินค้าปลอดภาษีขายสินค้านำเข้าจากตะวันตกให้แก่นักการทูตหลังจากที่แบรนด์สินค้า
ตะวันตกถอนตัวออกจากรัสเซีย (ณ 4 ส.ค. 65) ร้านค้าดังกล่าวจะดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียและ
หน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ขายสินค้านำเข้าจากตะวันตกที่หายาก ซึ่งคาดว่าจะเปิดขายในช่วงปลายปี 2565 โดยจะขาย
สินค้าให้เฉพาะกลุ่มนักการทูตต่างชาติ ลูกจ้างในองค์การระหว่างประเทศ หรือสมาชิกในครอบครัว และจะรับเงินซื้อ
สินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรเท่านั้น ซ่ึงแนวคิดนี้คล้ายกับร้านค้า Beriozka ที่ดำเนินการโดยรัฐในสหภาพโซ
เวียต ซึ่งมีเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสกุลเงินต่างประเทศ (Hard Currency) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อเป็นการ
ดึงเงินต่างชาติเข้ามายังประเทศ 

139. ดัชนีราคาอาหารโลกลดลงหลังรัสเซียและยูเครนสามารถบรรลุข้อตกลงส่งออกธัญพืช (ณ 7 ส.ค. 65) องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 140.9 ซึ่งเป็น
การลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นอัตราการลดลง (%MoM) 
มากที่สุดในรอบ 14 ปี โดยปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตอบสนองข้อตกลงในการเปิดเส้นทางปลอดภัยให้ยูเครน
ขนส่งธัญพืชออกจากท่าเรือในทะเลดำได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาอาหารเดือน ก.ค. 65 ยังสูงกว่าปีก่อน 13.1% 

140. รัสเซียอาจลดเป้าหมายการส่งออกธัญพืชในปี 2565 เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้อาจลดลง (ณ 7 ส.ค. 65) 
รฐัมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซีย กล่าวว่า อาจปรับลดแผนการส่งออกธัญพืชที่ตั้งเป้าไว้ที่ 50 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจาก
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ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้อาจลดลง จากสภาพอากาศที่เลวร้ายในหลายภูมิภาค รวมถึงอุปสรรคในการจัดหาส่วนประกอบ
อุปกรณ์การเกษตรจากต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผลผลิตตามเป้าหมาย 130 ล้านตัน จึงทำให้ต้องลดการ
ส่งออกลง เพ่ือจัดสรรผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศก่อน 

141. การส่งออกของจีนไปรัสเซียเดือน ก.ค. 65 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน กลับมาใกล้กับระดับก่อนการสู้รบใน
ยูเครน (ณ 8 ส.ค. 65) มูลค่าการส่งออกจีนไปยังรัสเซีย เดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
22.2% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หลังจากหดตัว 17% ในเดือน มี.ค. 65 สอดคล้องกับปริมาณการ
ซื้อขายในระหว่างสกุลเงินหยวน-รูเบิลทีเ่พ่ิมขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือน ก.ค. 65 

142. ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียลดวงเงินขั้นต่ำสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ในการทำธุรกรรม-ระงับการซื้อขายเงินเยน 
(ณ 9 ส.ค. 65) โดยตลาดหลักทรัพย์มอสโก ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของรัสเซีย ประกาศลดวงเงินขั้นต่ำในการนำ
เงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมเหลือเพียง 25% จากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 50% เพื่อการลดการ
พึ่งพาสกุลเงินจากประเทศที่ไม่เป็นมิตร นอกจากนี้ ยังประกาศระงับการซื้อขายสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น และไม่ให้ใช้เป็น
หลักประกันในการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ โดยระบุว่าเป็นสกุลเงินที่มคีวามเสี่ยง 

143. เศรษฐกิจเยอรมนีจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานด้วย (ณ 10 ส.ค. 65) 
สถาบันวิจัยด้านการจ้างงานของเยอรมนี (IAB) เปิดเผยผลการศึกษา ระบุว่า เยอรมนีจะสูญเสียมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กว่า 2.6 แสนล้านยูโรภายในปี 2573 จากผลของการสู้รบในยูเครนและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2566 
GDP เยอรมนีจะลดลง 1.7% และการจ้างงานจะลดลงประมาณ 240,000 ตำแหน่ง ซ่ึงอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคืออุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด-19 และมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลด
น้อยลงของผู้บริโภค นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่เน้นการพึ่งพาพลังงานก็เสี ่ยงได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ เช่น 
อุตสาหกรรมเคมี และการผลิตโลหะ 

144. รัสเซียเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงต่อเนื่องจากรายได้ด้านพลังงาน ท่ามกลางการถูกคว่ำบาตร (ณ 10 ส.ค. 65) โดย
ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ค. 65 ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของรัสเซีย เพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าเป็น 167,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นมาก 
แมจ้ะถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกพยายามลดการพ่ึงพาจากพลังงานของรัสเซีย 

145. บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือโลกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ยูเครนสู่ระดับผิดชำระหนี้ (ณ 14 
ส.ค. 65) โดยหลังจากรัฐบาลยูเครนเจรจากับกลุ่มผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐบาล เพ่ือขอยืดเวลาชำระหนี้มูลค่าเกือบ 
20,000 ล้านเหรียญสหรัฐจำนวน 13 ฉบับ ที่จะครบกำหนดระหว่างปี 2565 ถึง 2576 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ทำ
ให้ S&P Global Rating ได้ปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศของยูเครนลงไปอยู่ระดับ 
SD/SD จาก CC/C ซึ่งหมายถงึระดับผิดนัดชำระหนี้บางส่วน ขณะที่บริษัท Fitch Rating ปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลง
ไปอยู่ระดับ RD จาก C หมายถึงผิดนัดชำระหนี้ในวงจำกัด  

146. รัสเซียเตรียมเพิ่มเงินสกุลอื่นแทนดอลลาร์สหรัฐและยูโรในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (ณ 14 ส.ค. 65) ธนาคาร
กลางรัสเซียกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะถือครองสกุลเงินต่าง ๆ  แบบผสมผสาน ในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ 
(Russia National Wealth Fund) โดยการเพิ่มเงินหยวนของจีน รูปีของอินเดีย และลีราของตุรกีในกองทุนฯ แทนที่เงิน
ดอลลาร์สหรัฐและยูโรทั้งหมด เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการพ่ึงพาสกุลเงินหลัก สืบเนื่องจากกรณีท่ีรัสเซียถูกกีดกันไม่ให้
เข้าซื้อสกุลเงินของชาติตะวันตกหลังจากถูกคว่ำบาตร พร้อมกับสนับสนุนให้รัฐบาลออกคำสั่งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจของ
ประเทศแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างชาติที่ถือครองอยู่ไปเป็นสกุลเงินของประเทศที่ไม่ได้ร่วมคว่ำบาตรรัสเซีย 

147. เศรษฐกิจรัสเซียไตรมาสที่ 2/2565 หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 1 ป ี(ณ 14 ส.ค. 65) โดย GDP ของรัสเซีย
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 หดตัว 4.0%(YoY) ซึ่งนับเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2564 เมื่อ
ช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยภาคขายส่งหดตัวร้อยละ 15.3 ส่วนภาคขายปลีกลดลงร้อยละ 9.8 ขณะที่ภาคการ
ผลิตลดลงร้อยละ 3.3 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการที่นานาประเทศใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให้การค้าและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ของรัสเซียต้องหยุดชะงักลง รวมถึงการที่ผู้บริโภคในประเทศชะลอการใช้จ่ายในภาวะความไม่
แน่นอน 
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148. ตลาดหลักทรัพยร์ัสเซียกลับมาเปิดขายตราสารหนี้ ให้กับนักลงทุนจากประเทศที่ไม่เข้าร่วมคว่ำบาตร (ณ 15 ส.ค. 
65) ตลาดหลักทรัพย์มอสโกของรัสเซีย จะกลับมาเปิดตลาดซื้อขายพันธบัตรสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 
ส.ค. 65 เป็นต้นไป โดยจะอนุญาตให้มีการซื้อขายพันธบัตรเฉพาะนักลงทุนจากประเทศที่ไม่ได้ออกมาตรการคว่ำบาตร
ต่อรัสเซียเท่านั้น ทั้งนี้ รัสเซียปิดตลาดพันธบัตรตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 เพ่ือจำกัดไม่ให้เงินออกนอกประเทศ  

149. การส่งออกของ EU ไปยังรัสเซียเดือน มิ.ย. 65 ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตร (ณ 15 
ส.ค. 65) การส่งออกของ EU ไปยังรัสเซียในเดือน มิ.ย. 65 มีมูลค่า 4,450 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 18% ซึ่ง
นับเป็นการเพิ ่มขึ้นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยสินค้าที่ส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อุตสาหกรรม ยา น้ำหอมและ
เครื่องสำอาง พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเยอรมนีเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้ามายังรัสเซียมากที่สุด อย่างไรก็
ตาม มูลค่าการส่งออกยังคงต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7,210 ล้านยูโร เนื่องจากการส่งออกสินค้า
ของ EU ไปยังรัสเซียประมาณ 28% ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร (อาทิ เครื่องบิน ตลับลูกปืน และสินค้าฟุ่มเฟือย) 

150. รัสเซียเสนอพันธมิตรทางการค้าให้เข้าร่วมระบบการชำระเงิน SPFS (ณ 16 ส.ค. 65) รัสเซียได้เสนอให้ประเทศ
พันธมิตรในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SOC) ได้แก่ จีน อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน ปากีสถาน และ
อุซเบกิสถาน และประเทศพันธมิตรของ SOC ได้แก่ อัฟกานิสถาน เบลารุส อิหร่าน มองโกเลีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
กัมพูชา เนปาล ตุรกี และศรีลังกา รวมทั้งสิ้น 17 ประเทศ ให้เข้าร่วมระบบ SPFS ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินระหว่าง
ประเทศ ที่รัสเซียเป็นผู้พัฒนาเอง ทดแทนระบบ SWIFT ของชาติตะวันตก 

151. เยอรมนีคาดว่าจะมีก๊าซธรรมชาติใช้อีกเพียง 2 เดือน หากรัสเซียยุติการจัดส่งก๊าซ (ณ 17 ส.ค. 65) ประธาน 
Federal Network Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนี ระบุว่า เยอรมนีจะมีก๊าซธรรมชาติ
เพียงพอสำหรับการใช้ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้มากที่สุดเพียง 2 เดือนเท่านั้น หากรัสเซียยุติ
การจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ในเดือน พ.ย. 65 ขณะที่การจัดเก็บก๊าซเข้าสู่คลังสำรองตามเป้าหมายที่ 95% เป็นเรื่องที่ยาก 
เนื่องจากสถานที่กักเก็บก๊าซบางแห่งต้องใช้เวลาในการเติมก๊าซมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
จะสามารถจัดเก็บก๊าซสำรองได้ตามเป้าหมายภายในเดือน พ.ย. 65 

152. เมียนมาเตรียมนำเข้าน้ำมันรัสเซียเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลังงานและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น (ณ 18 
ส.ค. 65) โฆษกรัฐบาลของเมียนมาเปิดเผยว่า เมียนมาได้รับคำตอบรับจากรัสเซียให้นำเข้าน้ำมันที่มีคุณภาพและราคา
เหมาะสม หลังจากผู้นำรัฐบาลทหารได้เจรจาเรื่องการนำเข้าน้ำมันและก๊าซในระหว่างเยือนรัสเซียเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่าน
มา โดยรัสเซียจะเริ่มจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมายังเมียนมาผ่านสิงคโปร์ตั้งแต่เดือน ก.ย. 65 นอกจากนี้ เมียนกำลังอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาที่จะทำโครงการสำรวจน้ำมันในประเทศร่วมกับรัสเซียและจีนด้วย 

153. รัสเซียคาดว่ารายได้จากการส่งออกพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปีนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ณ 18 ส.ค. 65) 
กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซีย เปิดเผยว่า ปริมาณการส่งออกพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการส่งออกน้ำมันในตลาด
เอเชียชดเชยการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงต่าง ๆ  จากยุโรป ประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง จะทำให้รายได้จาก
การส่งออกพลังงานของรัสเซียในปี 2565 เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือมีมูลค่า 3.375 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจรัสเซียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศ
ตะวันตก 

154. ยูเครนคาดว่า GDP จะลดลงกว่า 40% ภายในสิ้นป ี2565 พร้อมช่วยเหลือภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ (ณ 18
ส.ค. 65) กระทรวงเศรษฐกิจยูเครน ระบุว่า จากสถารการณ์การสู้รบในพื้นที่ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ของยูเครน อาจจะลดลงถึง 35-40% ภายในช่วงสิ้นปี 2565 และภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมมากถึง 31% 
โดยรัฐบาลกำลังดำเนินการเพ่ือสนับสนุนเอกชน และมีแผนการโยกย้ายธุรกิจไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที่สู้รบ โดยขณะนี้นี้บริษัทกว่า 700 แห่ง ย้ายไปยังภูมิภาคทางตะวันตกแล้ว 

155. รัสเซียเดินหน้าเจรจาเกี่ยวกับการใช้บัตรชำระเงิน Mir กับหลายประเทศ (ณ 21 ส.ค. 65) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่า การที่ระบบชำระเงินด้วยบัตรระหว่างประเทศรายใหญ่ ได้ทำการปิดกั้น
ลูกค้าชาวรัสเซียทั้งหมด ทำให้รับบาลรัสเซียต้องเร่งดำเนินการขยายขอบเขตการใช้ระบบบัตรชำระเงิน Mir ที่รัสเซีย
พัฒนาขึ้นเอง โดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราความร่วมมือกับหลายประเทศ อาทิ อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน อียิปต์ 
อินเดีย จีน คิวบา เมียนมา ไนจีเรีย และไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันระบบการชำระเงินของรัสเซียสามารถใช้ได้ใน 11 ประเทศ 
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ได้แก่ อับคาเซีย อาร์เมเนีย เบลารุส เวียดนาม คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน เกาหลีใต้ และ
เซาท์ออสซีเชีย 

156. เดือน ก.ค. 65 จีนนำเข้าถ่านหินรัสเซียแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี และยังนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียมากที่สุด
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 (ณ 21 ส.ค. 65) สำนักงานศุลกากรจีน เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค. 65 จีนนำเข้าถ่านหินจาก
รัสเซียสูงสุด ในรอบ 5 ปีที่ 7,420,000 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 6,490,000 ตัน  
ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัสเซียยังคงลดราคาถ่านหิน นอกจากนี้ จีนยังนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้น ทั้งจากที่
ส่งผ่านท่อส่งก๊าซไซบีเรียตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิก และจากการขนส่งทางเรือ มีปริมาณรวมกัน 7,150,000 ตัน 
เพิ่มขึ้น 7.6%(YoY) ซึ่งนับเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่รัสเซียครองอันดับหนึ่งของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่
ที่สุดของจีน 

157. รัสเซียใช้เงินหยวนในการชำระเงินมากเป็นอันดับ 3 ของโลกหลังถูกมาตรการคว่ำบาตร (ณ 22 ส.ค. 65) จาก
รายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทสวิฟต์ (SWIFT) เครือข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ในเดือน ก.ค. 
65 รัสเซียกลายเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก (ไม่รวมประเทศจีน) ที่ใช้เงินหยวนชำระเงินระหว่างประเทศ คิดเป็น
สัดส่วน 3.9% ของการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.42% ในเดือน มิ.ย. 65 และจาก 
0% ในเดือน ก.พ. 65 ทั้งนี้ ฮ่องกงยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่ใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรม โดยคิดเป็นสัดส่วน 73.8% 
ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร 6.4% 

158. การส่งออกสินค้าเกษตรของยูเครนลดลงครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในยูเครน (ณ 23 ส.ค. 65) กระทรวง
เกษตรของยูเครนเปิดเผยว่า ปริมาณการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ด้านการเกษตรของยูเครนระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 15 
ส.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 10 ล้านตัน จากตัวเลขประมาณ 19.5 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กระทรวงฯ 
คาดการณ์ว่า การเก็บเกี่ยวธัญพืชประจำปี 2565 ของยูเครนมีแนวโน้มลดลงสู่ประมาณ 50 ล้านตัน จาก 86 ล้านตัน
ในปี 2564 

159. ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียห้ามใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรม (ณ 23 ส.ค. 65) ตลาด
หลักทรัพย์มอสโกของรัสเซียประกาศห้ามการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมการรับประกันภัย 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นความพยายามของรัสเซียในการลดการพึ่งพาสกุลเงินของ
ประเทศที่ไม่เป็นมิตร 

160. UK งดนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงเป็นครั้งแรกในเดือน มิ.ย. 65 (ณ 24 ส.ค. 65) รายงานจากสำนักงาน
สถิติแห่งชาตขิอง UK ระบุว่า UK งดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในเดือน มิ.ย. 
65 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียก็ลดลงสู่ระดับ 33 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก
ข้อมูลในเดือน ม.ค. 40 

161. รัสเซีย - อินเดีย ประกาศไม่ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการค้าระหว่างกันอีกต่อไป (ณ 25 ส.ค. 65) ประธาน
กลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) กล่าวว่า ขณะนี้รัสเซียและอินเดียไม่จำเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์
สหรัฐในการค้าระหว่างกัน หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างกลไกการชำระเงินร่วมกันในสกุลรูเบิลและรูปี 
นอกจากนี้ จีนก็กำลังพัฒนากลไกการชำระเงินร่วมกันในสกุลเงินรูเบิล-หยวน ซึ่งสะท้อนว่าประเทศในกลุ่ม BRICS กำลัง
เปิดรับอำนาจทางเศรษฐกิจและการค้าของรัสเซียและจีน และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้รัสเซียเอาชนะผลกระทบจากการ
ถูกคว่ำบาตรทางการเงิน โดยใช้ระบบการชำระเงินด้วยเงินสกุลท้องถิ่นภายในกลุ่ม 

162. อินเดียประกาศจำกัดการส่งออกแป้งสาลี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและควบคุมราคาในประเทศ (ณ 28 
ส.ค. 65) คณะรัฐมนตรีอินเดียได้อนุมัตินโยบายจำกัดการส่งออกแป้งสาลีเพื่อควบคุมราคาในประเทศ หลังการส่งออก
แป้งสาลีของอินเดียเพิ่มขึ้น 200% ในระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ค. 2565 ท่ามกลางความต้องการจากทั่วโลกเพื่อชดเชย
การส่งออกที่ลดลงของยูเครน โดยเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดือน ก.ค. 65 ทีก่ำหนดให้ผู้ค้าต้องได้รับอนุญาตก่อน
ส่งออกแป้งสาลี เนื่องจากราคาข้าวสาลีในประเทศสูงเป็นประวัติการณ์ท่ี 24,500 รูปี (306.71 เหรียญสหรัฐ) ต่อตัน 

163. บังกลาเทศเตรียมนำเข้าน้ำมันและสินค้าราคาถูกจากรัสเซีย (ณ 29 ส.ค. 65) รัฐบาลบังกลาเทศอยู่ระหว่าง
พิจารณาข้อเสนอนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูกจากรัสเซีย ในราคา 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ยังมคีวามร่วมมือ
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ระหว่างบังกลาเทศกับรัสเซียในสินค้าอื่น ๆ  อาทิ ข้าวสาลี และปุ๋ย โดยมีการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐเพื่อนำเข้าข้าวสาลี
จากรัสเซีย 500,000 ตัน ในราคาตันละ 430 เหรียญสหรัฐ และมีการหารือเพ่ือนำเข้าปุ๋ยกว่า 100,000 ตัน 

164. อิหร่าน-รัสเซียวางแผนขยายใช้งานสกุลเงินเรียล-รูเบิลในการค้าทวิภาคี เพื่อลดผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร 
(ณ 29 ส.ค. 65) ผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่าน เปิดเผยว่า อิหร่านและรัสเซียจะขยายการใช้งานสกุลเงินเรียล-รูเบิลใน
การทำธุรกรรมด้านอื่น ๆ  สำหรับการค้าระดับทวิภาคีเพิ่มเติม หลังจากเริ่มมีการเปิดซื้อขายสกุลเงินเรียล-รูเบิลในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอิหร่าน เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. 65 โดยมองว่าเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
สถานการณ์ทางการเมืองโลกในปัจจุบันทีส่กุลเงินหลักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรของประเทศมหาอำนาจ  

165. รัสเซียสามารถหยุดการส่งออกก๊าซธรรมชาติแก่ EU ได้นานกว่า 1 ป ีโดยไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจรัสเซีย (ณ 29 ส.ค. 
65) นักวิเคราะห์จาก Capital Economics ประเมินว่า จากสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
ในปัจจุบันนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่ารัสเซียสามารถระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปได้เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 
โดยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียไม่มากนัก ซึ่งถ้าราคาน้ำมันและการส่งออกน้ำมันของรัสเซียยังอยู่ในระดับ
ปัจจุบัน รัสเซียจะสามารถคงระดับการส่งออกก๊าซไปยังยุโรปไว้ที่ 20% จากระดับปกติไปอย่างน้อย 3 ปี 

166. ผลผลิตน้ำมันรัสเซียสูงกว่าคาด แต่มาตรการคว่ำบาตรเริ่มส่งผลกระทบ (ณ 30 ส.ค. 65) ผู้อำนวยการบริหาร
สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า ผลผลิตน้ำมันของรัสเซียสูงกว่าคาดการณ์หลังเกิดความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 
จากความต้องการน้ำมันภายในประเทศของรัสเซียทีแ่ข็งแกร่ง และการขายน้ำมันจำนวนมากให้กับผู้ซื้อนอกยุโรปในราคา
พิเศษ แต่ในระยะต่อไปอาจมีความท้าทายในการรักษาระดับการผลิต เนื่องจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเริ่มส่ง
ผลกระทบ และประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ IEA อาจระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพ่ิมมากขึ้น 

167. Morgan Stanley คาดอุปทานก๊าซธรรมชาติในยูโรโซนปี 2566 จะลดลง 11% หากรัสเซียลดจัดส่งนาน
ต่อเนื่อง (ณ 30 ส.ค. 65) โดยคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2566 อุปทานก๊าซธรรมชาติในยูโรโซนจะลดลง 11% 
หลังปริมาณการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมายังยุโรปลดลง 80% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และยังมีความกังวลว่า
การปิดซ่อมแซมท่อส่งก๊าซของรัสเซีย ตั้งแต่ 31 ส.ค. 65 อาจยาวนานกว่าที่แจ้งไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการสำรองก๊าซ
ของอิตาลี และเยอรมนี ขณะที่ตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะตึงตัวเช่นเดียวกัน ในกรณี
ที่จีนเพ่ิมปริมาณนำเข้าก๊าซ LNG อีกครั้ง และอาจทำให้ราคาก๊าซเพ่ิมขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน 

168. รัสเซียคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2565 จะหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตร (ณ 31 ส.ค. 
65) รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย (นายอังเดร เบโลซอฟ) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจรัสเซียในปี 2565 จะหดตัวเพียง 2% และ
หลังจากนั้นจะหดตัวลงไม่เกิน 1% ในปีหน้า ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซียคาดการณ์ไว้ในช่วง
กลางเดือน ส.ค. 65 ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 4.2% ในปีนี้ เนื่องจากรัสเซียไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการ
คว่ำบาตรตามที่หลายฝ่ายกังวล แม้ว่าบริษัทต่างชาติจำนวนมากถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย แต่ยังไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้ว่า
ตลาดแรงงานของรัสเซียย่ำแย่ลง โดยอัตราว่างงานในเดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ 3.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สำนักงาน
สถิติของรัสเซียเริ่มเผยแพร่ข้อมูลแรงงานในปี 2535 

169. ตุรกีเผย สหรัฐฯ พยายามร่วมมือกับบริษัทในตุรกี เพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปทำการค้ากับรัสเซียอีกครั้ง (ณ 1 ก.ย. 
65) บทความที่เผยแพร่ในสื่อของตุรกี ระบุว่า บริษัทจำนวนหนึ่งของสหรัฐฯ ที่ถอนตัวออกจากรัสเซีย เนื่องจากแรง
กดดันจากมาตรการการคว่ำบาตร พยายามจะใช้ประโยชน์ในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของตุรกีและรัสเซีย ด้วยการ
ชักชวนบริษัทในตุรกีให้ทำธุรกิจร่วมกัน โดยเสนอค่าตอบแทนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังพยายามที่จะนำเข้าสินค้ารัสเซีย
หลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โลหะและหิน เหล็กและเหล็กกล้า ธัญพืช ปุ๋ยและสารเคมีอนินทรีย์ 

170. รัสเซียวางแผนซื้อเงินหยวนเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินรูเบิลและลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร (ณ 1 
ก.ย. 65) รัฐบาลและธนาคารกลางรัสเซียพิจารณาแผนซื้อเงินหยวนและสกุลเงินของมิตรประเทศอื่น ๆ  มากถึง 7 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565  เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินรูเบิล ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ระยะยาวในการขายเงิน
หยวนที่รัสเซียถือครองไว้เพ่ือนำเงินไปใช้ในการลงทุน โดยการซื้อเงินหยวนครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยให้รัสเซีย
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ท่ามกลางการถูกคว่ำบาตร ที่ทำให้ไม่สามารถใช้เงินทนุสำรองต่างประเทศที่ถูกอายัดได ้

171. ดัชนีราคาอาหารโลกลดลงต่อเนื่อง หลังยูเครนกลับมาฟื้นการส่งออกสินค้าเกษตร (ณ 4 ก.ย. 65) ดัชนีราคาอาหาร
โลกขององค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ในเดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 138 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน 
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ม.ค. 65 โดยลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน เป็นผลมาจากอุปทานอาหารที่
เพ่ิมขึ้นหลังจากยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชได้อีกครั้ง ซึ่งช่วยชดเชยการขาดแคลนธัญพืชบางส่วน รวมถึงความต้องการ
สินค้าบางประเภทลดลง (อาทิ น้ำมันดอกทานตะวัน นม) อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาอาหารเดือน ส.ค. 65 ยังคงสูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีที่ก่อน 7.9% 

172. รัสเซียคาดเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้เร็วกว่าคาด (ณ 6 ก.ย. 65) กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซียได้ปรับประมาณ
การ GDP ปี 2565 ว่าจะหดตัว 2.9% (YoY) ดีขึ้นจากที่เคยประมาณการณ์ในเดือน ส.ค. 65 ที่หดตัว 4.2 % (YoY) 
และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะกลับมาขยายตัวต่อไตรมาส (%QoQ) ได้ในปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 ส่วน
เศรษฐกิจรัสเซียทั้งปี 2566 จะยังคงหดตัวเล็กน้อยที่ 0.9% (YoY) โดยในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจรัสเซียในช่วงหลายปี
ข้างหน้าจะแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการณ์ในช่วงแรกของปฏิบัติการทางทหาร โดยมีแนวโน้มจะขยายตัวหลังจากปี 
2567 ในอัตราที่เกิน 3% ต่อปี และจะทรงตัวตามเป้าหมายการขยายตัวระยะยาวที่ 3% ต่อปี ภายในปี 2569 

173. รัสเซีย-จีนบรรลุข้อตกลงจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล-หยวน (ณ 7 ก.ย. 65) บริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจก๊าซ
ธรรมชาติของรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) อนุญาตให้จีนเปลี่ยนมาชำระเงิน
ค่าก๊าซธรรมชาติเป็นเงินหยวนและเงินรูเบิล แทนการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินของประเทศตะวันตก โดยกลไก
ชำระเงินใหม่นี้เป็นทางออกที่ให้ประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่ายที่ประสบปัญหาการชำระเงินเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตร 

174. รัสเซียร่วมมือมิตรประเทศสร้างแพลตฟอร์มชำระเงินสเตเบิลคอยน์ข้ามพรมแดน เพื่อลดผลกระทบจากการถูก
คว่ำบาตร (ณ 7 ก.ย. 65) กระทรวงการคลังของรัสเซียได้เริ่มทำงานกับรัฐบาลของประเทศที่เป็นมิตร ซึ่งอาจรวมถึงจีน 
เบลารุส และเกาหลีเหนือ ในการสร้างแพลตฟอร์มการชำระเงินข้ามพรมแดนโดยใช้สเตเบิลคอยน์ (สินทรัพย์ดิจิทัลที่มี
ราคาอ้างอิงกับราคาสินทรัพย์อ่ืน) เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร โดยสามารถตึงราคากับตราสารที่เป็นที่
รู้จัก เช่น ทองคำ 

175. ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร เพราะหลายบริษัทลดการผลิต (ณ 11 ก.ย. 65) 
สหภาพเกษตรกรแห่งยุโรป (Copa-Cogeca) เปิดเผยว่า วิกฤติราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปอันเนื่องมาจากความ
ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน อาจทำให้เกิดการขาดแคลนผักและผลไม้ โดยขณะนี้มีบริษัทด้านเกษตรและอาหารจำนวนมากที่
จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตหรือปิดตัวลง เนื่องจากไม่สามารถรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าของระบบทำความเย็นใน
กระบวนการเก็บรักษาอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น 

176. อินโดนีเซียอาจซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อลดแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น (ณ 12 ก.ย. 
65) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาทางเลือกทั้งหมดในการจัดหาเชื้อเพลิงจากประเทศที่
เสนอขายในราคาที่ดีกว่า เพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานในประเทศที่พุ ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการกลับมา
พิจารณาข้อเสนอของรัสเซียที่จะขายน้ำมันให้กับอินโดนีเซียในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดถึง 30% แม้มีความกังวลว่าจะ
ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ 

177. เยอรมนีนำเข้าสินค้าจากรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นมากในเดือน ก.ค. 65 เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น (ณ 12 ก.ย. 
65) สำนักงานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยว่า มูลค่าการนำเข้าสินค้าของเยอรมนีจากรัสเซียในเดือน ก.ค. 65 
อยู่ที ่2.9 พันล้านยูโร เพ่ิมขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานพุ่งสูงขึ้น สวน
ทางกับความตั้งใจของเยอรมนีที่จะยุติการนำเข้าจากรัสเซียและความพยายามในการจำกัดรายได้จากการส่งออกของ
รัสเซีย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้า โดยเฉพาะในภาคพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบและกา๊ซ
ธรรมชาติจากรัสเซียเพ่ิมขึ้น 1.6% ส่วนการนำเข้าถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นถึง 72.5% 

178. ปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยง แม้ว่ายูเครนกลับมาส่งออกธัญพืชแล้ว (ณ 13 ก.ย. 
65) ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรปตะวันออกของโครงการอาหารโลก (WFP) กล่าว
ว่า การกลับมาส่งออกสินค้าเกษตรของยูเครนอีกครั้งเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญ แต่พื้นที่การเกษตรและโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกของยูเครนที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญได้รับความเสียหาย จึงคาดว่าใน
ฤดูกาลที่จะถึงนี้ยูเครนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง 30% จากฤดูกาลที่แล้ว ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 100 ล้านตัน 
นอกจากนี้ ทั่วโลกจะเผชิญปัญหาราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น อีกทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นไปใน
ทิศทางเช่นนี้ อาจทำให้อาหารไม่เพียงพอสำหรับประชากรโลกในปีหน้า 
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179. บริษัทของรัสเซียเปลี่ยนไปใช้เงินหยวนในการออกตราสารหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร (ณ 14 ก.ย. 65) 
บริษัทรัสเซียจำนวนมากหันมาออกตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวนแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาทิ Rosneft รัฐวิสาหกิจ
น้ำมันรัสเซีย บริษัท Polyus ผู้ขุดทองรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และบริษัท Rusal ผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ เนื่องจาก
การค้าระหว่างประเทศในสกุลเงินหยวนกับจีนเติบโตขึ้นต่อเนื่องภายใตก้ารถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก 

180. จีนได้อานิสงส์พลังงานราคาถูกหลังชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย (ณ 14 ก.ย. 65) สำนักข่าว Reuters รายงานว่า 
จีนซึ่งเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งในยูเครน โดยกำลังนำเข้าพลังงาน
ปริมาณมากขึ้นในราคาถูกลงจากรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียมองหาตลาดอื่นทดแทนจากการสูญเสียตลาด EU และประเทศ
พันธมิตรอื่น ๆ  โดยในระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ค. 65 จีนนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย เพิ่มขึ้น 17%(YoY) นำเข้า LNG 
เพ่ิมขึ้นกว่า 50%(YoY) และถ่านหินเพ่ิมขึ้น 6%(YoY) ขณะที่การนำเข้าไฟฟ้ากเ็พ่ิมขึ้น 39% ซ่ึงนับตั้งแต่ต้นปี 2564 
จีนซื้อน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้าจากรัสเซียรวมแล้วกว่า 4.368 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 

181. อินเดีย - รัสเซียบรรลุข้อตกลงชำระเงิน เตรียมเริ่มค้าขายกับรัสเซียด้วยสกุลเงินรูปี (ณ 19 ก.ย. 65ประธาน
สหพันธ์องค์กรการส่งออกของอินเดีย (FIEO) เปิดเผยว่า ธนาคาร State Bank of India (SBI) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่
ที่สุดของประเทศ เห็นพ้องกับธนาคารในรัสเซียในกลไกชำระเงินแบบใหม่ที่ลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่การค้าด้วยสกุลเงินรูปีกับรัสเซีย ทั้งนี้ คาดว่าการค้าในรูปแบบรูปี จะช่วยเพิ่มการส่งออกของ
อินเดียไปยังรัสเซียมากวว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ 

182. เกษตรกรสหภาพยุโรปกำลังเผชิญการตัดราคาสินค้าเกษตรจากยูเครน เนื่องจากมาตรการยกเว้นภาษีและโควตา
นำเข้า (ณ 19 ก.ย. 65) โดยมาตรการของกรรมาธิการยุโรปที่ยกเลิกภาษีศุลกากรและจัดสรรโควตาการนำเข้าสินค้า
เกษตรใหม่ เพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชได้ทั้งทางบกและจากท่าเรือยุโรป ทำให้หลายประเทศใน EU เผชิญ
กับสินค้าเกษตรราคาถูก อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพด และไก่เนื้อ ส่งผลให้เกษตรกรประสบกับปัญหาการผลิตที่ไม่คุ้มทุน ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศที่ขาดแคลนธัญพืช ซึ่งควรจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงของสหประชาชาติกลับไม่ได้รับสินค้า
เหล่านั้นมากเท่าที่ควร 

183. ราคาขนมปังใน EU เพิ่มขึ้น 18% หลังความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนกระทบห่วงโซ่อุปทาน (ณ 20 ก.ย. 65)
สำนักงานสถิติยุโรป (Eurostat) เปิดเผยว่า ราคาขนมปังของประเทศสมาชิกยูโรโซนในเดือน ส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 18% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 61 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคา
ขนมปังเพิ่มขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่ผลิตและส่งออกข้าวสาลี และข้าว
บาร์เลย์มากที่สุดในโลก รวมถึงการจำกัดการส่งออกปุ๋ยของรัสเซีย ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ
ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผลักดันให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประเทศที่มีราคาขนมปังเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือฮังการี 66% ลิทัวเนีย เพ่ิมข้ึน 33% และสโลวาเกีย เพ่ิมขึ้น 32% 

184. เมียนมาต้องการหันไปใช้สกุลเงินรูเบิล - หยวนมากขึ้น และลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐ (ณ 22 ก.ย. 
65) โฆษกสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมา ระบุว่า ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ได้หารือกับรัสเซียเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย. 65 
เรื่องระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า และการใช้สกุลเงินอื่น เช่น รูเบิลหรือหยวน แทนการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการ
ชำระค่าสินค้า ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางเมียนมาและรัสเซียกำลังหารือเกี่ยวกับระบบชำระเงินโดยตรงเป็นสกุลเงินรู
เบิลและจ๊าด โดยเมียนมาจะอนุญาตให้ใช้บัตรชำระเงิน Mir ของรัสเซียผ่านการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
อนุญาตให้ธนาคารกลางรัสเซียเปิดระบบส่งข้อความเพ่ืออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนแบบทวิภาคี 

185. ADB ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภมิูภาคเอเชียในปี 2565 – 2566 (ณ 22 ก.ย. 65) ธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียจะขยายตัว 4.3% 
ในปี 2565 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในเดือน ก.ค.ที่ 4.6% ส่วนในปี 2566 นั้น ADB คาดว่าเศรษฐกิจในภูมิภาค
แห่งนี้จะขยายตัว 4.9% ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์เดิมที่ 5.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่
ธนาคารกลางใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งในยูเครนที่ยืดเยื้อ และ
การที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าไทย 
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สรุปผลกระทบต่อการค้าไทย 
1. ความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อการส่งออกยางพาราของไทย เนื่องจากราคายางสังเคราะห์

จะปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนปิโตรเคมีและราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้มีความต้องการใช้ยางพาราเป็นสินค้าทดแทน 
2. ความวิตกกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารจากภาวะสงครามเป็นโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

อาท ิข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย สินค้าประมง เนื้อสัตว์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้ อาหารแปรรูป เป็นต้น รวมถึง
ภาวะตึงตัวในกลุ่มสินค้าธัญพืชที่สำคัญ เช่น ข้าวโพด และข้าวสาลี ยังส่งผลให้มีความต้องการสินค้าเกษตรอ่ืนทดแทน
มากขึ้น 

3. ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือ และราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมี เช่น ปุ๋ย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ (เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบ
ศัตรูพืช), สินแร่ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม นิกเกิล, และสินค้าธัญพืช เช่น ข้าวสาลี และข้าวโพด  

4. ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคานำเข้าน้ำมันเพ่ิมขึ้น และค่าเงินบาทผันผวน 
5. ผู้นำเข้าจากรัสเซียชะลอคำสั่งซื้อสินค้าไทยชั่วคราว เนื่องจากค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าและผันผวน และมีปัญหา

การโอน/ชำระเงินสกุลหลัก (เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร) 
6. ต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทสายการเดินเรือขนส่งคอนเทนเนอร์หลักของยุโรป 

ยกเลิกการให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วไปจากรัสเซีย รวมถึงการปิดน่านฟ้าของรัสเซียและการยกเลิก
เที่ยวบินไปยังรัสเซียของสายการบินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะอาหารและ
เครื่องดื่ม ผัก/ผลไม้/ดอกไม้สด 

7. ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในไทยถูกยกเลิกการจองห้องพัก และ
มีความเสี่ยงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไม่สามารถใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการได้ 

8. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้า อาทิ อะไหล่รถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ จะส่งผลกระทบกับการ
ส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบของไทย 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าไทย (รายงานสถานการณ์รายวัน) 
1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง (ณ 30 มี.ค. 65) โดยจะ

ขยายตัวในปี 2565 และ 2566 ที่ร้อยละ 3.2 และ 4.4 ตามลำดับ แม้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น และอุปสงค์ต่างประเทศ
ที่ชะลอลง แต่จะไม่กระทบแนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยง
จากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรมที่อาจยืดเยื้อ และผลกระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้น 
ต่อภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบาง 

2. TDRI ประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด จากผลกระทบทางอ้อมของสงครามรัสเซีย และการส่งออกจะเป็น
แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยปีนี้ (ณ 30 มี.ค. 65) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) วิเคราะห์ว่า 
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบหลักต่อ
ไทยจะเป็นผลทางอ้อม คือ ราคานำเข้าสินค้าพลังงาน วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้น โดยประเมินว่าราคา
น้ำมันดิบยังอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี แต่คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังราคาน้ำมันจะลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ปัญหาความขัดแย้งสามารถเจรจากันได้ ส่วนการส่งออกนั้น เชื่อว่าจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
ไทยในปีนี้ แม้จะเติบโตได้ไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าปีนี้การส่งออกจะเติบโตได้ประมาณ 5% เนื่องจากหลาย
ประเทศต่างได้รับผลกระทบจากปัญหารัสเซีย-ยูเครน การระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงมีอยู่ ทำให้กำลังซื้อยังไม่
กลับไปเท่าเดิม และคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ประมาณ 3% ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เดิมที่ 3.5-4% 

3. Capital economics วิเคราะห์ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนต่อภาวะทางการคลังของไทย (ณ 29 มี.ค. 
65) โดยคาดว่าภาระการคลังของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก การอุดหนุนราคาพลังงานเพ่ือชะลอผลกระทบของเงินเฟ้อ และการ
อัดฉีดเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนผ่านมาตรการทางการคลัง  

4. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ณ 29 มี.ค. 65) ประเมินว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะยืดเยื้อ และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะคง
อยู่ตลอดปี ผลักดันให้ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นกระทบต่อต้นทุนการผลิต โดยประเมินว่า ภาคการผลิต
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ไทยจะได้รับผลกระทบคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งผู้ผลิตอาหาร รถยนต์ วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์  
เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบต่อต้นทุนรวม
ค่อนข้างสูง 

5. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) (ณ 29 มี.ค. 65) ปรับลดประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในปี 2565 เป็น 2.7% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.2% จากผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน 
ที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทั้งจากกำลังซื้อของครัวเรือนที่ลดลง
ตามราคาพลังงานและอาหารที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังประเมินว่าการส่งออกสินค้าไทยจะได้รับผลกระทบจากจาก
สงครามรัสเซีย-ยูเครนผ่านแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยุโรปที่ชะลอลงกว่าคาด และปัญหาการชะงักงันของอุปทาน 
(supply disruption) ที่รุนแรงขึ้น 

6. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) (ณ 29 มี.ค. 65) ประเมินว่าราคาพลังงานและเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะสงคราม 
จะส่งผลให้ต้นทนุวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาตามไปด้วย โดยจากผลสำรวจราคาที่อยู่อาศัยใน กทม. และปริมณฑล พบว่ามีบาง
โครงการปรับราคาขึ้นแล้วตามต้นทุนใหม่ โดยเฉลี่ยบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น 6% และคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 11% ทั้งนี้ภาค
อสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าหากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงยืดเยื้อก็จะทำให้ต้นทุนราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นกว่า 
30,000 บาท ต่อตันในปัจจุบัน 

7. สนค. ประเมินโอกาสส่งออกสินค้าทดแทนรัสเซีย-ยูเครน (ณ 4 เม.ย. 65) ภาวะความกดดันด้านความมั่นคงทาง
อาหารเป็นสิ่งที่โลกกำลังกังวลจากภาวะสงคราม ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความ
ได้เปรียบในการส่งออกทดแทนตลาดของทั้งสองประเทศ จากความพร้อมของไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก 
ซ่ึงสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่น่าจะมีโอกาสในการส่งออก อาทิ ข้าว ยางพารา สินค้าประมง เนื้อสัตว์ ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้ อาหารแปรรูป เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ทั้งสองประเทศส่งออกค่อนข้างมาก และไทยมีศักยภาพใน
การส่งออกในตลาดโลกจึงถือเป็นโอกาสของไทย 

8. สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (ณ 4 เม.ย. 65) สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ระบุว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าขนส่งจากปัญหาน้ำมันแพง 
และราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักมีความผันผวนมาก ซึ่งนับตั้งแต่
ยุคโควิด-19 ในปี 2563 ถึงปัจจุบัน พบว่าราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 60% ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลายรายขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน ซึ่งจะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาอื่น ๆ กระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่อง เช่น การเลิกจ้างแรงงาน การละทิ้ง
งาน หรืออาจกระทบถึงโครงการภาครัฐที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง 

9. นายสุรพงษ ์ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ณ 4 เม.ย. 65) ระบุว่า ในขณะนี้สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกรถยนต์ของ
ไทย แต่หากยืดเยื้อบานปลายจะส่งผลกระทบทางอ้อม ทำให้การขาดแคลนไมโครชิพและชิ้นส่วนอ่ืน ๆ  เพ่ิมขึ้น จากการ
ที่รัสเซียห้ามส่งออกแร่ธาตุที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนของหลายอุตสาหกรรม เช่น นิกเกิล พาลาเดียม 
แร่เหล็ก และอ่ืน ๆ 

10. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินสถานการณ์สงคราม กระทบยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยปี 2565 (ณ 5 เม.ย. 65) 
โดยผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ปัญหาชิ ้นส่วนรถยนต์  อย่างชิป
อิเล็กทรอนิกส์ขาดแคลนรุนแรงยิ่งขึ้น และมีผลทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ชะลอตัวลง โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ซึ่งมีการ
ใช้ชิ้นส่วนชิปอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ารถปิกอัพ นอกจากนี้ ปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากวิกฤติเดียวกัน  
ยิ่งส่งผลทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอลงด้วย จึงมีโอกาสที่รถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงจะได้รับผลกระทบก่อน 
โดยประเมินว่าหากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นมาก จนกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนและราคา
น้ำมันมากขึ ้น ยอดขายรถยนต์ในประเทศอาจปรับลดลงไปได้ถึงระดับ 8 แสนคัน หรือจะเติบโตอยู ่ที ่ 5.4%   
หากสถานการณ์การขาดแคลนชิ้นส่วนคลี่คลายได้เร็วอาจจะทำให้ยอดขายสูงเกินกว่า 8.25 แสนคัน เปรียบเทียบ 
ในกรณีไม่มีสงครามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเคยมองไว้ว่าน่าจะทำได้ 8.6 แสนคัน หรือจะเติบโตอยู่ที่ 13.3% 
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11. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) (ณ 5 เม.ย. 65) มองผลกระทบจากสงครามที่ทำให้ราคา
พลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย 5 ทิศทาง ได้แก่ (1) กำลังซื้อและการใช้จ่ายของครัวเรือนลดลง  
(2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และการขาดแคลนชิ้นส่วน จะกลายเป็นภาระต้นทุนและความเสี่ยงสำคัญของภาคธรุกิจ 
(3) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพ่ิมขึ้น (4) ภาระด้านการคลังที่หนักขึ้นจากการอุดหนุน
ราคาขายปลีก และ (5) ผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดและความผันผวนของค่าเงินบาท 

12. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3% ในปี 2565 (ณ 6 เม.ย. 65) และ
ขยายตัว 4.5% ในปี 2566 เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ ตั้งแต่ 2-3 เดือนสุดท้าย
ของปีที่แล้ว และคาดว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจยังคงมีความเสีย่ง
ขาลง ทั้งการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
รวมทั้งค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในประเทศไทย  

13. ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ลดลงเหลือ 2.9% (ณ 6 เม.ย. 65)  
จากการคาดการณ์เดิมที่ 3.9% ในเดือน ม.ค. 65 โดยระบุว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบต่อราคาพลังงาน ซึ่ง
ไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะมีการนำเข้าพลังงานถึง 4.5% ของ GDP ผลกระทบดังกล่าว จะส่งผ่านมา
ทางด้านราคาพลังงานที่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและกระทบต่อการบริโภคเอกชนด้วย โดยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็น
ปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และทำให้การส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน นอกจากนี้
ราคาน้ำมัน ก๊าซ และสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืน ๆ ทีป่รับตัวสูงขึ้น เป็นภาระต่อกำลังซื้อในครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้รัฐบาลต้อง
รับภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นผิดปกติด้วย 

14. คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 พร้อมปรับเพิ่มกรอบเงินเฟ้อ 
(ณ 6 เม.ย. 65) โดย กกร.ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่ายังเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบจาก
สงครามความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่มีแนวโน้มสูงสุดรอบ 10 ปี โดยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในกรอบ 2.5- 4.0% และคงประมาณการส่งออก 3-5% พร้อมกับปรับเพิ่มกรอบเงินเฟ้อ
เป็น 3.5-5.5% หลังราคาสินค้าอุปโภค และบริโภค ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ มองว่าความเสี่ยงจากผลกระทบจากความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนจะกระทบการส่งออกและการท่องเที่ยวโดยตรงไม่มากนัก แต่ผลจากการเพ่ิมขึ้นของราคา
น้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ทำให้ภาคธุรกิจต้องเผชิญภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไปยังระดับราคาสนิค้า 
ซึ่งเริ่มส่งผลต่อความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและนักลงทุน 

15. ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้นักท่องเที่ยวยุโรปชะลอเดินทางและขอคืนห้องพัก (ณ 6 เม.ย. 65)  
โดยรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พัก ในเดือน มี.ค. 65 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า 
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อยอดจองห้องพักเป็นหลัก ขณะที่ผลต่อธุรกรรมการเงินมีไม่มาก โดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการเดินทางมากถึง 50% และกว่า 90% ของโรงแรมในทุกภูมิภาคมีลูกค้ายกเลิกการจอง
ห้องพัก ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพบว่าปัจจัยหลักที่กระทบธุรกิจโรงแรมมาจากต้นทุนวัตถุดิบและราคาสินค้าที่สูงขึ้น 
มากกว่าได้รับผลกระทบจากสงคราม 

16. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก (ณ 6 เม.ย. 65) รายงานว่า ปัญหาการระงับการขนส่งสินค้า
ไปยังรัสเซียของสายการเดินเรือและท่าเรือหลักในยุโรปยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการขนส่ง
สินค้าของไทยไปยังรัสเซีย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายลำในท่าเรือสำคัญ
ของยุโรปก่อนที่จะถึงปลายทางที่ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่ตู้สินค้าจะตกค้างกลาง
ทางเพ่ือรอการตรวจปล่อย ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารชะลอการส่งออกสินค้าที่
มีอายุการจำหน่ายสั้น หรือเน่าเสียง่ายไว้ก่อน จนกว่าปัญหาและอุปสรรคด้านการขนส่งจะคลี่คลาย 

17. ความวิตกกังวลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้คู่ค้าข้าวของไทยสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น (ณ 7 เม.ย. 65) สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณ 1,095,671 ตนั ขยายตัว 
28.9% (YoY) คิดเป็นมูลค่า 18,383.2 ล้านบาท ขยายตัว 16.1% (YoY) ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน มี.ค. 65 มี
ปริมาณส่งออกข้าวประมาณ 7 แสนตัน เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าสำคัญในตะวันออกกลาง (เช่น อิรัก อิหร่าน) เอเชีย 
(เช่น จีน ญี่ปุ่น) และแอฟริกา ยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอ
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สำหรับบริโภคในประเทศในช่วงที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังไม่คลี่คลาย ทำให้เกิดภาวะตึงตัวในกลุ่มสินค้าธัญพืชที่
สำคัญ เช่น ข้าวโพด และข้าวสาลี ส่งผลให้มีความต้องการข้าวมากขึ้นเพ่ือทดแทนสินค้าทั้งสองชนิด 

18. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ประเมินผลกระทบจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย–ยูเครน (ณ 7 เม.ย. 
65) ว่าความยืดเยื้อของสงครามและมาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการเงินของประเทศต่าง ๆ  จะกระทบทั้ง
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนภาคการผลิตทั้งราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น และปัญหาด้านการขนส่งซึ่งอาจทำให้คำสั่งซื้อของคู่ค้าลดลงบางส่วน ทั้งนี้ สรท. ประเมินว่า การส่งออก
ของไทย ปี 2565 จะยังเติบโตได้ที่ระดับ 5% โดยคาดว่าการส่งออกในไตรมาสแรกจะสามารถเติบโตได้ที่ 8% 
เนื่องจากผู้ส่งออกมีคำสั่งซื้อไว้แล้วล่วงหน้าก่อนเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจ
กระทบต่อการส่งออกในไตรมาส 2 โดยคำสั่งซื้ออาจลดลงประมาณ 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้
การส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 2 เติบโตที่ 2-4% 

19. Economic Intelligence Unit (EIU) (ณ 10 เม.ย. 65) ระบุในรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นต่อ
ประเทศในเอเชียแปซิฟิกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบและเผชิญ
ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นมากที่สุด โดยพิจารณาจากสัดส่วนการนำเข้าจากรัสเซียและยูเครน
ในปี 2563 ซึ่งไทยนำเข้าปุ๋ย 10% และนำเข้าธัญพืชจากรัสเซีย 5% นำเข้าธัญพืชจากยูเครน 10% นอกจากนี้ 
ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว EIU ระบุว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่สูญเสียผลประโยชน์มากที่สุดใน
ภูมิภาค เนื่องจากในปี 2564 มีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียมาเยือนประเทศไทย 14 ล้านคน แต่ก็คิดเป็นสัดส่วนน้อย
ว่า 4% ของนักท่องเที่ยวที่มาไทยทั้งหมด 

20. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ระบุว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟ้อที่
กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องตึงตัว (ณ 10 เม.ย. 65) ดังนั้น ผู้ส่งออกต้อง
ระมัดระวังเรื่องการผิดนัดชำระหนี้จากคู่ค้าที่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสด โดยเชื่อว่าในอนาคตมากกว่า 50% มีโอกาส
ที่ผู้นำเข้าจะเจรจาขยายเวลาการชำระหนี้นานขึ้นจาก 30 วัน เป็น 60 วัน โดยปรับรูปแบบการออก letter of credit 
(L/C) ซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารในการส่งมอบสินค้า อาจจะมีการเจรจาใหม่รูปแบบการซื้อขายด้วยเงินสด 
เป็นต้น 

21. ธนาคาร CIMB ได้ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 (ณ 10 เม.ย. 65) ลดลงเหลือ 3.1% จากระดับ 3.8% 
ทั้งนี้ ภายใต้กรณีพื้นฐาน คาดว่าสงครามไม่ยืดเยื้อ การรบน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น น่าจะมีการถอนกำลัง และหา
มาตรการบางอย่างที่นำไปสู่ทางลงได้ ส่วนกรณีเลวร้าย เช่น สงครามร้อนแรงมากขึ้น จนนำไปสู่วิกฤติ ลามไปสู่การผิด
นัดชำระหนี้ การปิดช่องทางส่งออกน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การคว่ำบาตรเกิดขึ้นรุนแรง เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออก โดยเฉพาะยุโรปที่เป็นตลาดหลักของไทยถึงกว่า 10%  

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดราคาสินค้าเกษตรเดือน 
เม.ย. 65 ปรับตัวสูงขึ้น (ณ 10 เม.ย. 65) โดยราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% น้ำตาลทราย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม
น้ำมัน ยางพารา และสุกร ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าเกษตรส่วนหนึ่งเป็นผลจาก สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำให้ราคา
น้ำมันดิบและค่าระวางเรือเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนปุ๋ยและอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น 

23. สมาคมตราสารหนี้ (ThaiBMA) ประเมินว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบตราสารหนี้ไทยไม่มาก (ณ 11 เม.ย. 65) 
โดยผลของสงครามส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดตราสารหนี้ไทยค่อนข้างจำกัด แต่มีผลกระทบทางอ้อมส่งผ่านไปทาง
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น จนอาจกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต และทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ  ต้อง
เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จนมีผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) มีแนวโน้มปรับขึ้นสูงและเร็ว
กว่าที่คาด ซึ่งจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้มผันผวนสูง โดย Bond yield ระยะกลางถึง
ยาวมีทิศทางเพ่ิมขึ้นตาม Bond yield สหรัฐฯ ในขณะที่ Bond yield ระยะสั้นจะยังทรงตัวในระดับต่ำจนกว่าจะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคาดว่าอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี 

24. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ระบุ สงครามรัสเซีย - ยูเครน กระทบความเชื่อม่ันผู้ประกอบการอสังหาฯ (ณ 17 
เม.ย. 65) โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ไตรมาส 1 ปี 
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2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 47.1 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการกลับมามีค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลางที่
ระดับ 50.0 อีกครั้ง ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นฯ ที่ลดลงในไตรมาสนี้ มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น
มากถึงร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการก่อสร้าง ปัญหาภาวะ
เงินเฟ้อ และการปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวลในการดำเนินธุรกิจในไตรมาสปัจจุบัน 

25. การส่งออกไก่สดไปยุโรปได้อานิสงส์จากความต้องการกักตุนอาหารในภาวะสงคราม (ณ 17 เม.ย. 65) นายคึกฤทธิ์ 
อารีปกรณ ์ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย ระบุว่า ลูกค้ายุโรปมีคำสั่งซื้อสินค้าไก่สดไทยเพ่ิม มองว่ามาจาก 2 
ปัจจัยคือ 1) เพ่ือเสริมความมั่นคงด้านอาหารจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ 2) ต้องเร่งนำเข้าสินค้าภายใต้
โควตาภาษีท่ีให้กับไทยภายในเดือน พ.ค. 65 

26. การส่งออกทูน่ากระป๋องมีโอกาสขยายตัวมากกว่า 10% (ณ 17 เม.ย. 65) นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า ไทยไม่ได้รับอานิสงส์ทางตรงจากยุโรปที่เริ่มขาดแคลนและกักตุนอาหาร เพราะการ
ส่งออกทูน่าประป๋องของไทยไปตลาด EU ต้องเสียภาษีนำเข้าสูงถึง 24% แต่ได้อานิสงส์ทางอ้อมจากการที่ EU ไปซื้อ
สินค้าทูน่าจากฟิลิปปินส์ และเอกวาดอร์ ที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีจาก EU เพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตของทั้งสองประเทศไม่
เพียงพอกับความต้องการ มีผลให้ผู้นำเข้าในตลาดอื่น ๆ  มานำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนน้ำมันของ
เรือประมงจับปลาสูงขึ้น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นทั่วโลก มีผลให้ราคาทูน่าปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20% ทั้งนี้ คาด
ว่าในปี 2565 มูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยน่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 10% 

27. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ 17 เม.ย. 65) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้ง
ที่ 2/2565 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยไม่เข้าข่ายภาวะ stagflation โดยยังมีแนวโน้มขยายตัว ต่อเนื่อง และผลจาก
มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะไม่กระทบแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม แต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนที่รุนแรงหรือขยายวงกว้าง อาจนำไปสู่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่สร้างความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ซึ่ง
จะซ้ำเติมปัญหา global supply disruption ที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติก่อนการระบาดของโควิด-19 หรือเกิดการแบ่งขั้ว
การค้าและการลงทุนในโลก (deglobalization) ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก และ
กระทบต่อการตัดสินใจลดหรือเพ่ิมการลงทุนของภาคธุรกิจในระยะยาว 

28. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด กล่าวถึงประเด็นผลกระทบจากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน (ณ 18 เม.ย. 65) ระบุว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยจะเกิดขึ้น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ผลกระทบทางตรง 
ผลกระทบทางตรงจะอยู่ที่การท่องเที่ยวเป็นหลัก โดย เดือน ก.ค. 64 (ช่วงเปิดรับท่องเที่ยวแบบแซนด์บ็อกซ์) มี
นักท่องเที่ยวรัสเซียกว่า 16,000 คน หรือ 6% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด แต่หลังเกิดสงครามทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว
จากรัสเซีย 2) ผลกระทบทางอ้อม เศรษฐกิจรัสเซียเกี่ยวข้องหลายประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซราย
ใหญ่ การคว่ำบาตรรัสเซียจึงทำให้ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น และ 3) ผลกระทบต่อเนื่องจากทางตรงและ
ทางอ้อม จะเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้าและค่าขนส่งสินค้าแพงขึ้น หากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน 
และรัฐถอนมาตรการดูแลราคาสินค้า อาจทำให้เงินเฟ้อบางเดือนสูงถึง 7-9% ซึ่งจะกระทบต่อกำลังซื้อและการบริโภค 

29. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบการท่องเที่ยวไทยไตรมาสที่สอง (ณ 
18 เม.ย. 65) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ข้อมูลว่า ภาพรวมยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
ล่วงหน้ามายังประเทศไทย เดือน เม.ย.-มิ.ย. 65 เทียบกับ เดือน ม.ค.-มี.ค. 65 หดตัวประมาณ 28% โดยเป็นผลมา
จากยอดจองเที่ยวบินจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนการจองเดินทางเข้าไทยมากที่สุด (สัดส่วน 89%) ลดลงมาก 
สะท้อนถึงผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงในเรื่องการระงับเที่ยวบินเข้า
ไทยจากประเทศรัสเซีย การปิดกั้นระบบการเงินการธนาคาร รวมถึงการอ่อนค่าของเงินรูเบิล ขณะเดียวกันยังมี
ผลกระทบทางอ้อมด้วยคือ ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินปรับตัวเพ่ิมขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง 

30. ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้นหลังราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ (ณ 18 เม.ย. 65) โดยศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผย ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าดัชนีอยู่ที่ 129.8 
เพิ่มขึ้น 5.3% (YoY) และเพิ่มขึ้น 3.9% (QoQ) ซึ่งเป็นผลจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ 
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โดยเฉพาะราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพ่ิมขึ้นมากถึงประมาณร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากสถานการณ์
การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน 

31. ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ttb analytics ศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนการ
ผลิตและอัตรากำไรของแต่ละธุรกิจ (ณ 21 เม.ย. 65) พบว่า แนวโน้มราคาวัตถุดิบการผลิตในปี 2565 ใน
หมวดสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร จะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจไทย
ในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น 5.7% หรือเพิ่มกว่า 4.16 แสนล้านบาท และกำไรต่อยอดขายของธุรกิจลดลง 4.5% 
ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ พลังงาน ขนส่งและโลจิสติกส์ ประมง ผู้ผลิตไฟฟ้า เหมืองแร่ เคมีภัณฑ์ 
โรงสีข้าวและส่งออกข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป อาหาร และการเลี้ยงสัตว์ 

32. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 
2565 (ณ 27 เม.ย. 65) โดยคาดว่าจะขยายตัว 3.5% จากคาดการณ์เดิมที่ 4.0% ในเดือน ม.ค. 65 เนื่องจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าไทยชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ รวมทั้งราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของ
ไทยในปีนี้สูงขึ้นมาที่ 5% ต่อปี หรืออยู่ในช่วงคาดการณ์ 4.5-5.5% 

33. การส่งออกไก่ไป EU เติบโตรับอานิสงส์จากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน (ณ 5 พ.ค. 65) นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ 
ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย ระบวุ่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออก
ไก่จากยูเครนไป EU ลำบากขึ้น ผู้นำเข้าใน EU จึงหันมาเร่งนำเข้าไก่จากไทยก่อนจะปิดโควตานำเข้าประจำปี 
ประกอบกับราคาขายไก่ปรับเพ่ิมขึ้นจากต้นทุนอาหารสัตว์และพลังงาน และเป็นจังหวะเดียวกับท่ีเงินบาทอ่อนค่า 
ทำให้คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไป EU ในปี 2565 จะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 9.4 แสนตัน 

34. ความขัดแย้งรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้ราคาข้าว น้ำตาล มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น (ณ 10 พ.ค. 65) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.65 ระบุว่าราคาสินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่ อาท ิข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราดิบ และมันสำปะหลัง มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
หลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงต่อเนื่อง ประเทศผู้นำเข้ามีความต้องการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีความต้องการข้าวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวสาลีที่มีราคาสูง และยางธรรมชาติ
ทดแทนยางสังเคราะห์ 

35. ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนผลักดันส่งออกอาหารไทยไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 26% (ณ 10 พ.ค. 65)
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยว่า ปัญหาสงครามในยูเครนที่ยังยืดเยื้อต่อเนื่อง ทำให้ประเทศต่างๆ กังวล
เรื่องความม่ันคงทางอาหาร จึงเร่งนำเข้าเพ่ือสำรองอาหารต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร
รายใหญ่ของโลก สะท้อนได้จากไตรมาส 1/2565 ที่ไทยส่งออกอาหารสูงถึง 324 ,415 ล้านบาท ขยายตัว 
26% แบ่งเป็นสินค้าเกษตรอาหาร 137 ,707 ล้านบาท ขยายตัว 10% และสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร 
186,709 ล้านบาท ขยายตัว 40.5% สำหรับสินค้าที่เติบโตสูง ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 
12,186 ล้านบาท ขยายตัว 242% 

36. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565 (ณ 17 
พ.ค. 65) โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2565 จะขยายตัวในช่วง 2.5 - 3.5% โดยมีค่ากลางที่ 3% ปรับ
ลดจากคาดการณ์ครั้งก่อนเมื่อเดือน ก.พ. 65 ที่ 3.5-4.5% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมา
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยังต้องเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากการดำเนิน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด 

37. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์  (EIC) (ณ 18 พ.ค. 65) คาดว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครน  
จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 2/2565 โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง จากอุปสงค์ในประเทศหลังการแพร่ระบาดของโอมิครอนคลี่คลาย ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัว
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จากการเปิดประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบของสงคราม ผ่าน
ผลกระทบของการค้าและเงินเฟ้อ โดยการส่งออกไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบมากขึ้น จากการชะลอตัวของอุปสงค์ 
รวมถึงปัญหาชะงักงันของอุปทานโลก ขณะที่ผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่
ปรับตัวสูงขึ้น จะสร้างแรงกดดันต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศในระยะถัดไป 

38. สถาบันอาหารคาดการณ์ส่งออกสินค้าอาหารไทยปี 2565 (ณ 22 พ.ค. 65) โดยคาดว่าไทยจะส่งออกอาหาร
มูลค่า 1,200,000 ล้านบาท ขยายตัว 9.3% ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจากการเปิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และแนวโน้มการดำเนินวิถีชีวิตปกติของผู้คน อย่างไรก็ตามปัจจัยหนึ่ง  
ที่ทำให้การส่งออกอาหารไม่เป็นไปตามคาดการณ์ คือ ต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งทีเ่พ่ิมสูงขึ้น อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่กระทบต่อราคาวัตถุดิบอาหาร พลังงาน รวมทั้งปัจจัยการผลิตสำคัญทั่วโลก  
เงินบาทที่อ่อนค่าลงกระทบราคาสินค้านำเข้าให้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการระงับการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารที่
เกิดข้ึนทั่วโลก 

39. รัสเซีย-ไทยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน (ณ 23 พ.ค. 65) นายมักซิม เรียชเชสนิคอฟ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ หารือกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยยังคงเป้าหมายที่จะเพ่ิมมูลค่าทางการค้าระหว่างกันในปี 2566 ให้ถึง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เป็นเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2564 (ปี 2564 มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่ง
อุตสาหกรรมที่รัสเซียสนใจนำเข้า คือ สินค้าเก่ียวกับยานยนต์ และอาหาร (ข้าว ผลไม้) นอกจากนี้ จะเพ่ิมความ
รว่มมือด้านพลังงาน (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) ปุ๋ย และด้านวิศวกรรม 

40. อสังหาฯ ภูเก็ตได้รับอานิสงส์จากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน (ณ 25 พ.ค. 65) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตระบุ
ว่า ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะยอดซื้อจากชาวต่างชาติ 
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ส่งผลให้ชาวรัสเซีย ยุโรป สหรัฐฯ เข้ามาซื้อ บ้าน
ระดับ Luxury (มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป) ในภูเก็ตเป็นบ้านหลังที่สองจำนวนมาก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2565 
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตน่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตลาด 

Luxury จะมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 2,000 ล้านบาท และปี 2566 ประมาณ 5,000 ล้านบาทข้ึนไป 

41. ศูนย์วิจัยกสิกรคาดราคาปุ๋ยเคมีนำเข้าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ (ณ 30 พ.ค. 65) ราคาปุ๋ยเคมี  
(ยูเรีย) นำเข้าของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตามราคาวัตถุดิบและอุปทานปุ๋ยในตลาดโลกที่ตึงตัวจากผลกระทบ
ของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ผนวกกับภาครัฐได้อนุญาตให้ปรับเพ่ิมราคาขายปุ๋ยเคมีในประเทศให้
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น อีกทั้งค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่ามากขึ้น โดยคาดว่า ราคาปุ๋ยยูเรียนำเข้าของไทย
ในปี 2565 จะอยู่ในระดับสูงที่ 950-1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน เร่งขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2564 ทั้งนี้ 
เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากจากราคาปุ๋ยที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีอัตราการใช้ปุ๋ย
ต่อไร่สูง ตามมาด้วยยางพาราและอ้อย ขณะที่ ข้าว แม้จะมีอัตราการใช้ปุ๋ยต่อไร่ที่น้อยกว่า แต่ด้วยฤดูเพาะปลูก
หลักของข้าวนาปีที่เพิ่งเริ่มต้น หากเกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวนมากไม่สามารถปรับตัว ก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตข้าวทั้งปีนี้น้อยกว่าที่คาดไว้ 

42. สิงคโปร์จะเพิ่มนำเข้าไก่แช่เย็นจากไทย (ณ 7 มิ.ย. 65) เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในประเทศ รมช.
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสิงคโปร์ กล่าวถึงสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานของไก่ภายในประเทศ ทั้งไก่เป็นตัว
และเนื้อไก่ชำแหละว่า ยังคงมีเสถียรภาพและไม่ถึงขั้นขาดแคลน เนื่องจากรัฐบาลสามารถหาแหล่งซื้อสินค้า
ทดแทนตลาดมาเลเซียที่ระงับการส่งออกได้แล้ว โดยจะเพิ่มการนำเข้าเนื้อไก่แช่เย็นจากไทยและออสเตรเลีย 
และเพิ่มการนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งจากบราซิลและสหรัฐฯ โดยในส่วนของเนื้อไก่สดแช่เย็นนั้น รัฐบาลสิงคโปร์
เพ่ิมการนำเข้าจากไทยมากขึ้นถึง 10 เท่า 

43. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและมีโอกาสฟื้นตัวดีกว่า
ที่ประเมินไว้ (ณ 8 มิ.ย. 65) โดยคาดว่าจะขยายตัวในปี 2565 ที่ 3.3% (ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดือน มี.ค. 65 
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ที่ 3.2%) และปี 2566 จะขยายตัวที่ 4.2% (ปรับลดลงจากคาดการณ์เดือน มี.ค. 65 ที่ 4.4%) จากอุปสงค์ใน
ประเทศและแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่การระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจำกัด ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่
ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันและการส่งผ่านต้นทุนที่มากและนานกว่าคาด 
โดยประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 จะอยู่ที่ 6.2% และ 2.5% ตามลำดับ (เพิ่มขึ้นจากที่
ประเมินไว้เมื่อเดือน มี.ค. 65 ที่ 4.9% และ 1.7% ตามลำดับ) 

44. ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2565 (ณ 8 มิ.ย. 65) โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.9% ใน
ปี 2565 ซึ่งปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ม.ค. 65 ที่ 3.9% สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
การใช้มาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจีนที่ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อและการ
หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ สำหรับในปี 2566 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตัวได้มากขึ้นที่ 4.3% เป็น
ผลจากการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 

45. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงต่อเนื่องหลังสถานการณ์รัสเซีย -ยูเครนยืดเยื้อและราคาน้ำมัน
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ณ 9 มิ.ย. 65) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 84.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.2 ในเดือนก่อน และ
ปรับตัวลดลงเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ได้แก่ ความขัดแย้ง
รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
และราคาวัตถุดิบต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตาม กระทบต่อผู้ประกอบการภาคการ
ผลิตโดยเฉพาะ SMEs ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวช้า จากปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง สะท้อนจากดัชนีฯ คำสั่งซื้อและยอดขายที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า 

46. ไทยเจรจารัสเซียซื้อปุ๋ยราคาพิเศษ (ณ 12 มิ.ย. 65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้แก้ไขปัญหาปุ๋ยมี
ราคาแพงและขาดแคลน จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน นั้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้หารือ
รอบแรกกับที่ปรึกษาสำนักงานผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทย ประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย และนายกสมาคม
ส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-รัสเซีย เกี่ยวกับการเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซีย ในราคามิตรภาพ ซึ่งผู้แทน
การค้ารัสเซีย ระบุว่ารัสเซียกับไทยมีความสัมพันธ์กันมากกว่าร้อยปี จึงเห็นด้วยในหลักการที่จะขายปุ๋ยให้ไทยในราคา
พิเศษ โดยในขั้นตอนต่อไปคือการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการนำเข้า ว่าจะเป็นการนำเข้าโดยสถาบันเกษตรกร หรือโดย
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร แล้วจำหน่ายให้เกษตรกรโดยตรง หรือจะเป็นการตกลงในแบบรัฐต่อรัฐ แล้วให้เอกชนผู้
ส่งออก-นำเข้าของ 2 ประเทศไปเจรจากัน 

47. สภาอุตสาหกรรมยานยนต์เตรียมพิจารณาปรับลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปี 2565 ลง เนื่องจากการขาดแคลน
ชิ้นส่วน (ณ 25 ก.ค. 65) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิต
รถยนต์เดือน มิ.ย.65 อยู่ที่ 143,014 คัน ขยายตัว 6.53% (YoY) จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 4.58% 
ขณะที่ปริมาณการผลิตเพื่อการส่งออกยังหดตัว 11% และมูลค่าส่งออกลดลง 13.18% ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 
2565 ผลิตได้ 870,109 คัน เพิ่มขึ้น 3.02% โดยคาดว่าทั้งปี2565 จะผลิตได้ 1.7 ล้านคัน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ที่ 1.8 ล้านคัน เนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วน วิกฤตรัสเซียและยูเครน รวมถึงการห้ามนำเข้ารถยนต์ของเมียนมาด้วย 

48. สศค. ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยว แต่ต้องติดตาม
ผลกระทบสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด (ณ 26 ก.ค. 65) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ 3.5 % (คงประมาณการเดิมเมื่อเดือน เม.ย. 65) เนื่องจากอุปสงค์
ภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังมีการผ่อนปรนมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนการฟ้ืนตัวของการบริโภค เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้
เช่นกัน แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและ
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สินค้าโภคภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเข้มงวดมากขึ้น อีกทั้ง
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อ 

49. กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการช่วยผู้ส่งออกสินค้าถูกตีกลับ จากผลกระทบของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน (ณ 
1 ส.ค. 65) กรณีผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยัง
ประเทศปลายทางได้ และต้องการนำสินค้ากลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งเดิมกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นให้กระทำได้ จึงได้แก้ไข
หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าในกรณทีี่เมื่อส่งออกแล้วมีความจำเป็นต้องนำกลับเข้ามาในประเทศอีก พร้อมแสดงหลักฐาน
ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ได้ส่งออก โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ
ลักษณะใด  ๆ

50. การส่งออกไทยไปรัสเซียมีแนวโน้มดีขึ้น หลังสถานการณ์ขนส่งเริ่มคลี่คลาย (ณ 5 ก.ย. 65) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกไทยไปรัสเซียว่า มูลค่าการส่งออกของไทยไป
รัสเซียเดือน ก.ค .65 อยู่ที่ 46.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.68% จากเดือน มิ.ย. 65 และนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 
65 การส่งออกไปรัสเซียหดตัวในอัตราชะลอลง (เม.ย. (-77%) พ.ค. (-65%) มิ.ย. (-53%) ก.ค. (-43%)) เนื่องจากปัญหา
การขนส่งสินค้าทุเลาลง เพราะมีสายการเดินเรือในเอเชียเข้ามา ทดแทนสายการเดินเรือหลักของยุโรปที่ถอนตัวออกไป 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อน การส่งออกเดือน ก.ค. 65 ยังหดตัวที่ 42.59% และ 7 เดือนแรกของปี 65 หดตัว 
37.01% 

 
4. การค้าระหว่างไทย-รัสเซีย และไทย-ยูเครน  
• รัสเซีย : รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย ในปี 2564 การค้าระหว่างไทย-รัสเซีย มีมูลค่า 88,167 ล้านบาท 

ขยายตัว 14.56% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปรัสเซีย มูลค่า 32,508 ล้านบาท 
ขยายตัว 44.90% และนำเข้าจากรัสเซีย มูลค่า 55,660 ล้านบาท ขยายตัว 2.07% สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก 
คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (10,162 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์ยาง (3,379 ล้านบาท) เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของเครื ่องจักรกล (1,706.9 ล้านบาท) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (1,455.6 ล้านบาท) และ 
เม็ดพลาสติก (1,380.7 ล้านบาท) สินค้าส่งออกที่มีการขยายตัวสูงในหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร  ได้แก่ 
ยางพารา สิ่งปรุงรสอาหาร อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลัง สินค้านำเข้า 5 อันดับแรก คือ น้ำมันดิบ (25,958.9 ล้านบาท) ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
(5,667.6 ล้านบาท) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (5,568.4 ล้านบาท) สินแร่โลหะอื ่น ๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ (5,307.4 ล้านบาท) และเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ (3,350.3 ล้านบาท)  
• ยูเครน : ยูเครนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 63 ของไทย ในปี 2564 การค้าระหว่างไทย-ยูเครน มีมูลค่า 12,428 ล้านบาท 

ขยายตัว 28.67% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปยูเครน มูลค่า 4,228 ล้านบาท ขยายตัว 
37.36% และนำเข้าจากยูเครน มูลค่า 8,199 ล้านบาท ขยายตัว 24.60% สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก คือ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (1,037.1 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์ยาง (671.7 ล้านบาท) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 
(542.5 ล้านบาท) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (285.3 ล้านบาท) และเม็ดพลาสติก (264.3 ล้านบาท) สินค้า
นำเข้า 5 อันดับแรก คือ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (4,419 ล้านบาท) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (3,013.6 
ล้านบาท) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (133 ล้านบาท) สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (112.5 ล้านบาท) 
และแร่และผลิตภัณฑ์จากแร ่(112.3 ล้านบาท) 

5. แนวทางการรับมือของกระทรวงพาณิชย์ 
1. ติดตามสถานการณ์รายวัน วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า และหาแนวทางแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ความคืบหน้าล่าสุด การเจรจาแบบพบหน้ากันในวันที่ 29 มี.ค. 65 ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีความคืบหน้าอย่างมาก 
โดยในร่างข้อตกลงเบื้องต้น ระบุว่า ยูเครนจะต้องเป็นรัฐปลอดขีปนาวุธขั้นสูงและนิวเคลียร์ และจะต้องไม่มีฐานทัพ/กอง
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กำลังต่างชาติภายในประเทศ ต้องไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกทหารของ NATO แต่สามารถเข้าร่วมการค้ากับ EU ได้ และจะมีการ
ค้ำประกันความปลอดภัยของยูเครนจากหลายประเทศ ซึ่งข้อพิพาทหลักเหลืออยู่ในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ขัดแย้งภูมิภาค
ดอนบาสและไครเมีย โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่มีข้อตกลงในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อต่อไป และการเจรจายังคงไม่คืบหน้า  

2. หารือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินสถานการณ์ หาตลาดส่งออกทดแทน รับทราบปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนวทางแก้ไข กรณีรัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศคู่ค้า ซ่ึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้
จัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ที่ประชุมได้
เตรียมมาตรการรองรับร่วมกัน โดยเตรียมบุกตลาดอื่นทดแทน เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รวมทั้งหา
โอกาสส่งออกไปยังตลาดที่รัสเซียและ/หรือยูเครน ไม่สามารถส่งออกได้ เช่น มันสำปะหลัง (ส่งออกไปจีนทดแทนข้าวโพด
ยูเครน) ผลิตภัณฑ์ยาง (ส่งออกไปสหรัฐฯ ทดแทนรัสเซีย) อาหารสำเร็จรูป (ทดแทนตลาดรัสเซียยูเครน) เป็นต้น 

3. กรมการค้าภายใน จะหารือกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพ่ือติดตามสถานการณ์และกำกับดูแลทั้ง
ราคาและปริมาณสินค้า ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 
และปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 

4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ติดตามปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าสินค้า เพื่อประเมินผลกระทบ และ
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าอย่างเหมาะสม โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เพ่ือให้การค้ายังสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง 

5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับผลกระทบด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการ 
ผ่านช่องทางสื่อสารทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ของกรม เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประสาน และเผยแพร่รายชื่อ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีความชำนาญการส่งสินค้าไปยังตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS และร่วมมือกับสมาพันธ์/ 
สมาคมด้านโลจิสติกส์ในการอำนวยความสะดวกหากพบปัญหาด้านโลจิสติกส์ 

6. กำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้าง
ราคายังคงทรงตัวและมีการปรับลดลงตามโปรโมชั่นของแต่ละห้าง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงขอความร่วมมือตรึงราคา
สินค้าและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีท่ีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ 
กระทรวงพาณิชย์ไดห้ารือกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มอาหารสัตว์ขอให้ภาครัฐทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือลดต้นทุน ซึ่งต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน  

--------------------------------------------------------------------- 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

26 กันยายน 2565 


