
                          สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

รายงานสถานการณรัสเซยี – ยูเครน 

1. สถานการณลาสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
 สหภาพย ุโรปประกาศให ร ัสเซ ียเป นร ัฐสนับสนุนการก อการร าย (State Sponsor of 

Terrorism) สมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรปเห็นชอบญัตติที่ระบุวา การเจตนาโจมตีและความโหดรายที่
รัสเซียกระทำตอพลเรือนของยูเครน รวมถึงการละเมิดกฎหมายสากลและสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง เปน
การกอราย ซึ่งการกระทำดังกลาวถือเปนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงสัญลักษณที่ไมมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย พรอมทั้งเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 9 ตอรัสเซีย ในขณะที่สหรัฐฯ ไมอาจกำหนดให
รัสเซียเปนเชนนั้น เนื่องจากไมเขากับคำนิยามตามกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งสหรฐัฯ เลือกที่จะกำหนดมาตรการ
คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมมากกวาการประณามรัสเซียวาเปนรัฐสนับสนุนกอการราย 

 รัสเซียพรอมขยายการจัดหาปุยและทำงานรวมกับพันธมิตรที ่จะแกไขสถานการณปุยแพง 
ประธานาธิบดีรัสเซียไดประชุมรวมกับประธานคณะกรรมาธิการการผลิตและการคาปุยแรของสหภาพ
อุตสาหกรรมและผูประกอบการรัสเซีย ถึงสถานการณปริมาณและราคาปุยที่สงผลกระทบตอตลาดโลก  
ซึ่งปุยที่ผลิตโดยบริษัทของรัสเซียหลายแหง ไดรับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร ถูกกักบริเวณในทาเรือ
ยุโรปกวา 400,000 ตัน โดยรัสเซียพยายามแกไขปญหาเพื่อใหสงมอบปุยไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ โดยเฉพาะในตลาดกำลังพัฒนาและกลุมประเทศแอฟริกา ทั้งนี้ รัสเซียเปนประเทศที่สงออก
ปุ ยเคมีมากที ่ส ุดในโลก ในป 2563 สงออกปุ ยเคมีกวา 230,000 ลานบาท หรือรอยละ 12.7 ของ 
การสงออกปุยทั้งโลก  

 รัสเซียจะไมสงน้ำมันและกาซใหประเทศที่มีสวนเกี่ยวของกับมาตรการเพดานราคาน้ำมันขนสง
ทะเลของรัสเซีย โฆษกกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ระบุวา การกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเปน
นโยบายที่ตอตานระบบตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอหวงโซอุปทาน และทำใหสถานการณในตลาดพลังงานโลก
เลวรายลง โดยรัสเซียจะไมจัดสงน้ำมันใหแกกลุมประเทศที่เขารวมการกำหนดเพดานราคาน้ำมันตอรัสเซีย 
เปนสัญญาณการตอบโตหลังจากทีก่ลุม G7 สหรฐัฯ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย มีแผนที่จะใชมาตรการควำ่
บาตรเพดานราคาสงออกน้ำมันทางทะเลของรัสเซียในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ เพื่อลดรายไดของรัสเซียในการรุกราน
ยูเครน มาตรการดังกลาวจะเปนการหามบริษัทขนสง และประกันภัย ใหบริการกับบริษัทที่สงน้ำมันดิบของ
รัสเซียออกไปขายทั่วโลก เวนแตน้ำมันนั้นจะขายในราคาไมเกินที่ G7 และพันธมิตรกำหนด สำหรับเพดาน
ราคาน้ำมันขณะนี้ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงกันไดเนื่องจากประเทศในสหภาพยโุรปยังมีความเห็นที่แตกตาง
กันในระดับราคาสูงสุด โดยโปแลนด ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย เชื่อวาราคา 65 - 70 ดอลลารตอบารเรล จะทำ
ใหรัสเซียมีกำไรมากเกินไป ซึ่งโปแลนดตองการใหเพดานราคาไมเกิน 30 ดอลลารตอบารเรล เนื่องจากตนทุน
การผลิตอยูที่ประมาณ 20 ดอลลารตอบารเรลเทานั้น ทำใหการเจรจายังคงดำเนินตอไป ทั้งนี้ รัสเซียขนสง
น้ำมันดิบโดยทางเรือบรรทุกน้ำมันถึงราว 70%-85% ของการสงออกทั้งหมด มากกวาการขนสงทางทอ  

 รัฐบาลฮังการีสนับสนุนเงินชวยเหลือ 195 ลานดอลลารสหรัฐ (หรือ 187 ลานยูโร) แกยูเครน   
จำนวนเงินดังกลาวคิดเปนรอยละ 1 ของวงเงินที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรประดมทุนในแพ็คเกจชวยเหลือ
ประเทศที่เสียหายจากสงครามของสหภาพยุโรป วงเงนิ 18.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ที่จะใหแกยูเครนไดรับไป
จนถึงป 2566 กอนหนานี้ฮังการซีึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับรัสเซีย คัดคานการกูยืมเงินรวมของสหภาพยุโรป
เพื่อจัดหาทุนชวยเหลือยูเครนดังกลาว แตยินดีที่จะสนับสนุนในรูปแบบทวิภาคีแทน โดยรัฐบาลฮังการีให
คำมั่นที่จะสนับสนุนทางการเงินแกยูเครนที่ตกเปนเหยื่อสงคราม  
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 กระทรวงกลาโหมอังกฤษประกาศสงอากาศยานชวยเหลือกองทัพยูเครนครั้งแรก โดยไดจัดสง
เฮลิคอปเตอรลำเลียงพลรุนซี คิง จำนวน 3 ลำ นอกจากนี้ยังเตรียมสงความชวยเหลือเพิ่มเติมทางอาวุธดวย 
ซึ่งเปนการยกระดับการชวยเหลือทางทหารแกยูเครน ขณะเดียวกันยูเครนไดจัดตั้ง “ศูนยไรเทียมทาน” กวา 
1,000 แหงทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือประชาชนดานไฟฟา น้ำ ความอบอุน อินเตอรเน็ต ที่ชารจมือถือ และ
บรกิารยารักษาโรคแบบไมคิดคาใชจายตลอด 24 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------- 
 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
กระทรวงพาณิชย 

25 พฤศจิกายน 2565 



                          สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

1. สรุปสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย – ยูเครนรายวัน 

23 กุมภาพันธ 2565 หลายประเทศไดประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย ดังนี้  
 สหรัฐฯ : คว่ำบาตรธนาคารขนาดใหญ 2 แหง และบุคคลที่ใกลชิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน รวม 3 ราย 

รวมถึง หามชาวอเมริกันทำธุรกิจ และลงทุนกับ 2 แควน (แควนโดเนตสก และลูฮันสก) ที่รัสเซยีใหการรับรอง 
 สหภาพยุโรป (EU) : ขึ้นบัญชีดำนักการเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจาหนาที่ และนักธุรกิจรัสเซีย จำกัด

การเขาถึงตลาดทุนยุโรป หามนักลงทุน EU ซื้อขายพันธบัตรรัสเชีย และหามทำการคากับสองแควนที่รัสเซยีในการรับรอง 
 สหราชอาณาจักร : คว่ำบาตรธนาคารรัสเชีย 5 แหง ไดแก รอสซิยา ไอเอส แบงก เจเนอรัล แบงก พรอมสวียาซ

แบงก และแบล็คซี แบงก รวมทั้งนักธุรกิจชาวอังกฤษ 3 คนที่ใกลชิดรัสเซีย (นายเกนนาดี ทิมเชนโก นายบอริส โรเตนเบิรก 
และนายอิกอร โรเตนเบิรก) 

 เยอรมนี : ระงับโครงการทอลำเลียงกาซธรรมชาติ Nord Stream 2  
 ญี่ปุน : ระงับออกวีซาใหเจาหนาที่จากสองแควน อายัดทรัพยสินของเจาหนาที่รัสเซยีบางคน หามการสงออก

และนำเขาสินคาจากสองแควน หามซื้อขายพันธบัตรรัสเซียในญี่ปุน และเพ่ิมมาตรการจำกัดการเดินทางเขาญี่ปุน 
 ออสเตรเลีย : ประกาศจะคว่ำบาตรพลเมืองรัสเซียที่มีสวนเก่ียวของกับการรุกล้ำอธิปไตยยูเครน 
 ประเทศไทย : เตรียมการชวยเหลือคนไทยในยูเครน ประมาณ 250 คน ใหอพยพไปโปแลนด 

24 กุมภาพันธ 2565  
 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย เริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออกเฉียงใตของ

ยูเครน หลังจากรัสเซียใหการรับรองรัฐเกิดใหม (สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสกและสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก) 
 รัฐบาลยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินและขอใหพลเมืองยูเครนเดินทางออกจากประเทศรัสเซีย ขณะที่ รัสเซีย 

ไดเรงอพยพเจาหนาที่การทูตออกจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเคียฟเชนกัน ทามกลางความกังวลวารัสเซียอาจเริ่ม
การโจมตีอยางเต็มรูปแบบในไมชานี้ 

26 กุมภาพันธ 2565 เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ดังนี้ 
 สหรัฐฯ:  

- คว่ำบาตรธนาคารรัสเซีย 5 ธนาคาร ที ่มีสวนสนับสนุนดานกลาโหมและการพัฒนาดานเทคโนโลยี ไดแก 
Sberbank, VTB, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC และ Novikombank เพ่ือจำกัดการเขาถึงสกุลเงินดอลลารฯ ยูโร 
ปอนด และเยน เพ่ือใหกระทบเศรษฐกิจของรัสเซยี  

- หามสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร เซมิคอนดักเตอร และชิ้นสวนเครื่องบิน ไปยังรัสเซีย  
- คว่ำบาตรพรรคการเมืองของเบลารุสที่ใหการสนับสนุนรัสเซียรุกรานยูเครน 
- ขึ้นบัญชี ปธน. ปูติน และลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย เปนบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร  

 สหภาพยุโรป (EU) : 
- ขึ้นบัญชี ปธน. ปูติน และลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย เปนบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร  
- หามธนาคาร Alfa Bank และ Bank Otkritie กูยืมหรือซื ้อหลักทรัพยกับธนาคารใน EU หามสงออก

เครื่องบิน ชิ้นสวนเครื่องบิน และอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมถึงหามขายอุปกรณและเทคโนโลยีที่จำเปนในการปรับปรุง
โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย 

 สหราชอาณาจักร (UK): คว่ำบาตรธนาคารรายใหญ เชน VTB Bank และรัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่อยูใน UK 
โดยจะอายัดทรัพย ตัดขาดจากระบบการเงิน รวมถึงจำกัดการเขาถึงเงินทุนใน UK ของรัสเซีย ตลอดจนอายัดทรัพย
บุคคล และองคกรของรัสเซีย จำกัดการสงออกสินคาไปยังรัสเซีย หามเครื่องบินของรัสเซียบินผานนานฟา UK  

 แคนาดา : สนับสนุนการตัดการเชื่อมตอรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินทั่วโลกผานระบบ SWIFT 
 ญี่ปุน แคนาดา ไตหวัน และนิวซีแลนด : ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียตอธนาคาร โรงกลั่นน้ำมัน และการ

สงออกอาวุธและอุปกรณทางทหาร 
 NATO : พันธมิตรนาโตสั่งกองกำลังใหอยูในสถานะเตรียมพรอมและสงกำลังเสริมเขาไปยังยุโรปตะวันออก 
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27 กุมภาพันธ 2565 เพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี ้
 สหรัฐฯ เยอรมนี และเนเธอรแลนด : สงอาวุธยุทโธปกรณใหแกยูเครน เพ่ือชวยเหลือทางทหาร 
 ออสเตรเลีย: สนับสนุนเงินทุนผาน NATO เพ่ือจัดหาอาวุธใหกับยูเครน 
 สหภาพยุโรป (EU) : หลายประเทศในยุโรปปดนานฟา ไมใหเครื่องบินของรัสเซียบินผาน เชน เยอรมนี 

สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด และบัลแกเรีย 
 NATO: ใหหนวยปฏิบัติการพิเศษ 40,000 นาย เตรียมความพรอม เสริมการปองกันในยุโรปตะวันออก  
 สหรัฐฯ EU UK แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี : ตัดธนาคารรัสเซียบางแหงออกจากระบบ SWIFT 

(ยกเวนธุรกรรมคาพลังงานที่ซื้อจากรัสเซีย) คาดวาจะทำให GDP ของรัสเซียลดลง 5% 
 สหรัฐฯ EU และ UK : หามขายเงนิสกุลรูเบิลของรัสเซียใหกับธนาคารกลางของรัสเซยี  

28 กุมภาพันธ 2565 มีการเจรจาระหวางรัสเซียและยูเครน เรื่องการทำขอตกลงหยุดยิง และการถอนทหารรัสเซีย
ออกจากยูเครน อยางไรก็ตาม รัสเซียยังยืนยันไมใหยูเครน เขารวมเปนสมาชิก NATO นอกจากนี้ ยูเครนไดลงนาม
เอกสารขอสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 

 ธนาคารกลางรัสเซีย ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 9.5% เปน 20% เพื่อรับมือตอการทรุดตัวของคาเงิน 
รูเบิล และอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นจากภาวะสงครามยูเครน พรอมทั้งสั่งใหประชาชนและภาคเอกชนขายรายไดจากสกุล
เงินตางประเทศ 80% รวมทั้งสั่งหามผูที่ไมใชผูมีถิ่นที่อยูชั่วคราวในการขายหลักทรัพย 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี ้
 สหภาพยุโรป (EU) : 

- ตัดธนาคารรัสเซียหลายธนาคารออกจากระบบ SWIFT 
- สมาชิก EU ทุกประเทศ และแคนาดา สั่งหามเครื่องบินทุกชนิดของรัสเซียเขานานฟา 
- สมาชิก EU ทุกประเทศ หามสื่อของรัสเซียออกอากาศ เพ่ือปองกันขอมูลท่ีบิดเบือน 

 เกาหลีใต : จำกัดการสงออกสินคาไปยังรัสเซีย (อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซมิคอนดักเตอร คอมพิวเตอร 
อุปกรณโทรคมนาคม เซนเซอรและเลเซอร อุปกรณทางทะเลและอากาศยาน) และเขารวมกับประเทศอื่น ๆ ในการตัด
รัสเซียออกจากระบบ SWIFT รวมถึงการเพิ่มความชวยเหลือแกยูเครน 

 สิงคโปร : ควบคุมการสงออกสินคาที่สามารถใชเปนอาวุธของรัสเซีย และจะปดกั้นธนาคารและธุรกรรม
ทางการเงนิของรัสเซียบางแหง 

รัสเซียตอบโตมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
 หามเที่ยวบินจาก 36 ประเทศท่ีออกมาตรการคว่ำบาตร บินผานนานฟาของรัสเซยี 

1 มีนาคม 2565 
 หลังจากการเจรจาครั้งแรกยังไมไดขอสรุป คณะเจรจาจากยูเครนและรัสเซีย เห็นพองในหัวขอของการเจรจา

รอบใหม โดยอยูระหวางการหารือกับฝายตนเอง และเตรียมจะจัดการเจรจาในเร็ว ๆ นี้ (คาดวาจะมีขึ้นในวันที่ 2 มี.ค. 65) 
 VISA Mastercard และ America Express ประกาศวาไดปดกั ้นสถาบันการเงินของรัสเซียหลายราย  

(ไมระบุจำนวนและไมระบุชื่อ) ออกจากเครือขายการจายเงินแลว และจะทำงานกับหนวยงานกำกับดูแลดานการเงิน
ทั่วโลกเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ตอไป 

 ธนาคารกลางยูเครน จำกัดการถอนเงินสดของประชาชน ไมเกิน 1 แสนฮรีฟเนียยูเครน (3,339.13 USD) 
และยกเลิกการแลกเงินตางประเทศ เพ่ือคงเสถียรภาพในภาคการธนาคาร 

 ประเทศไทย นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนในการ “สนับสนุนแนวทางการแกปญหาอยางสันติ” และ “พรอมให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางเต็มที่” กับผูที่ไดรับผลกระทบ ทัง้นี้ ไดชวยเหลือใหคนไทยจำนวน 99 คนอพยพ
ออกจากยูเครนไปยังโปแลนดและโรมาเนียแลว และกำลังดำเนินการชวยเหลือคนไทยที่ทยอยเขามาที่ศูนยปฏิบัติการ
ชวยเหลือคนไทยในยูเครน เมืองลวิฟเพ่ิมเติม 

 ประเทศสมาชิก EU 8 ประเทศ ไดแก เอสโตเนีย บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ลัตเวีย โปแลนด ลิทัวเนีย สโลวาเกีย 
และสโลวีเนีย เสนอใหมีการประชุมดวน เพ่ือพิจารณารับยูเครนเขาเปนสมาชิก 
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หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี ้
 EU : เพิ่มรายชื ่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอีก 26 คน ประกอบดวยโฆษกรัฐบาลรัสเซีย เจาหนาที่ทางการทหาร

ระดับสูง นักธุรกิจ และบุคคลที่มีชื่อเสียง และคว่ำบาตรบริษัทประกันภัย Gas Industry Insurance Company SOGAZ 
 แคนาดา : ออกคำสั่งหามสถาบันการเงินในแคนาดาทุกแหงทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารกลางรัสเซีย พรอมกับ

จัดสงอาวุธตอตานรถถัง และจรวดไปใหแกยูเครน 
 สหรัฐฯ : สั่งขับนักการทูตรัสเซีย 12 คนที่ประจำการอยูในคณะผูแทนถาวรรัสเซียประจำสหประชาชาติ ณ 

นครนิวยอรก ออกนอกประเทศภายในวันที่ 7 มี.ค. 65 โดยอางวาบุคคลเหลานี้เปนสายลับของหนวยขาวกรอง  
ที่เก่ียวของกับการจารกรรมที่สรางความเสียหายตอความมั่นคงของสหรัฐฯ 

 สหรัฐฯ และอังกฤษ : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินรอบใหมตอรัสเซีย โดยสหรัฐฯจะอายัด
ทรัพยสินธนาคารกลางรัสเซีย และหามชาวอเมริกันทำธุรกรรมดวย ขณะที่อังกฤษนอกจากการแบนธุรกรรมการเงิน
ของธนาคารกลางรัสเซียแลว ยังหามบริษัทรัสเซียออกหลักทรัพยที่โอนสิทธิ์ได ตลอดจนหามออกตราสารในตลาดเงิน
ในอังกฤษดวย 

 คณะกรรมการโอลิมปกสากล (IOC) : เรียกรองใหองคกรกีฬาทั่วโลกตัดสิทธิ์นักกีฬาและเจาหนาที ่จาก
รัสเซียในการเขารวมการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ 

2 มีนาคม 2565  
 รัสเซียยังคงเพิ่มระดับการโจมตียูเครน และการเจรจารอบใหมยังไมเกิดขึ้น ทั้งนี้ คณะผูแทนรัสเซียระบุวา

พรอมที่จะเขารวมการเจรจาสันติภาพกับยูเครน ขณะที่ยูเครนก็ระบุวาพรอมเขาเจรจารอบใหมเชนกัน แตยูเครนจะไม
ยอมรับการยื่นคำขาดของรัสเซยี 

 บริษัทสายการเดินเรือรายใหญ อาทิ Maersk, MSC, CMA CGM, REN, Ocean network express และ 
Hapag Lloyd เลิกรับการจองระวางเรือหรืองดใหบริการขนสงสินคาไป-กลับจากรัสเซยี ยกเวนการขนสงสินคาอาหาร ยา 
และสินคาเพ่ือมนุษยธรรม  

 บริษัทระดับโลกออกมาตรการตอตานรัสเซีย เชน บริษัทน้ำมันและกาซ BP, Shell และ Equinor ประกาศ
ถอนหุนจากบริษัท Rosneft และ Gazprom ของรัสเซีย Exxon Mobil ระงับการดำเนินการลงทุนโครงการน้ำมันและ
กาซขนาดใหญของรัสเซีย Total Energies ประกาศไมลงทุนเพิ่มในรัสเซีย บริษัทเทคโนโลยี Apple ยุติการขาย
ผลิตภัณฑและจำกัดบริการ Apple Pay ในรัสเซีย Google ปดบริการรายงานสภาพจราจรสดในยูเครน และจำกัด
บัญชีสื่อของรัสเซียในการการเขาถึงบริการตาง ๆ บริษัทผลิตยานพาหนะ Ford เลิกกิจการโรงงานผลิตรถตูในรัสเซีย 
General Motor หยุดการสงออกรถยนตไปรัสเซีย Harley-Davidson ระงับธุรกิจทั้งหมดในรัสเซีย Airbus SE บริษัท Boeing 
และ Embraer ยุติการสนับสนุนตาง ๆ กับสายการบินรัสเซีย สื่อสังคมออนไลน ไดแก Facebook, YouTube, TikTok 
และ Twitter มีการปดกั้นเขาถึงชองทางการรับชมและเนื้อหาบางประการของสื่อหรือบัญชีผูใชที่เกี่ยวของกับรัฐบาล
รัสเซีย ครอบคลุมทั่วภูมิภาคยุโรป บริษัทบันเทิงและภาพยนตร ไดแก Warner Bros, Disney, Sony Pictures จะหยุด
การฉายภาพยนตรในรัสเซีย และ Netflix จะไมออกอากาศผานทีวีชองรัฐบาลรัสเซีย 

 ประเทศสมาชิกสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UN General Assembly) ลงมติ ประณามการรุกราน
ยูเครนของรัสเซีย และเรียกรองใหรัสเซียถอนกำลังทหารทั ้งหมดออกจากดินแดนยูเครนภายใตเสนเขตแดน 
ที่นานาชาติใหการยอมรับในทันทีอยางไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้ จากทั้งหมด 193 ประเทศ ลงมติเห็นดวย 141 เสียง 
(รวมถึงไทย) ในขณะที่มี 5 ประเทศโหวตคัดคานไดแก รัสเซีย เบลารุส ซีเรีย เอริเทรีย และเกาหลีเหนือ ขณะที่อีก 
35 ประเทศรวมถึงจีนงดออกเสียง 

 Sberbank ธนาคารที่ใหญที่สุดในรัสเซียประกาศเลิกกิจการในยุโรป หลังธนาคารกลางยุโรปสั่งปดสาขา 
ในยุโรป เนื่องจากเผชิญกับการแหถอนเงนิฝากของประชาชน 

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส : ประกาศระงับระบบฟรีวีซาแกพลเมืองยูเครน ซึ่งอนุญาตใหสามารถอยูในประเทศ
นานถึง 30 วัน โดยไมตองขอวซีาตั้งแต 1 มี.ค. 65 

 ธนาคารโลก ระงับโครงการทั้งหมดในรัสเซียและเบลารุส (มีผลทันที 2 มี.ค. 65) พรอมกับเตรียมใหเงินกู 
เพ่ือชวยเหลือยูเครนเปนการเรงดวน จำนวน 350 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65 
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หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
 EU : ประกาศยืนยันวาจะตัด 7 ธนาคารขนาดใหญของรัสเซียออกจาก SWIFT ทั้งหมด ประกอบดวย VTB, 

Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank, VEB.RF โดยจะมีผล 12 มี.ค. 65 ทั้งนี้ ธนาคาร
รายใหญ เชน Sberbank และ Gazprombank ยังไมถูกขึ้นชื่อตัดออก เนื่องจากเปนชองทางการเงินสำคัญที่ยุโรปจะใช
ชำระคาพลังงานที่ตองซื้อจากรัสเซีย 

 สหรัฐฯ : หามเครื่องบินรัสเซียผานนานฟา 
 UK : หามเรือที่เก่ียวของกับรัสเซียเขาเทียบทาเรือของ UK 
 EU: ประกาศคว่ำบาตรเบลารุส โดยคว่ำบาตรเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพเบลารุสรวม 22 คน 

ฐานมีสวนเกี ่ยวของกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และหามนำเขาสินคาจากเบลารุส สินคาสวนใหญ ไดแก 
ผลิตภัณฑยาสูบ เชื้อเพลิงแร สารบิทูมินัส ผลิตภัณฑไฮโดรคารบอน ไม ซีเมนต เหล็กและเหล็กกลา ยาง เปนตน  
ในขณะเดียวกันก็ระงับการสงออกสินคาเทคโนโลยีไปยังเบลารุส 

 UK : ประกาศคว่ำบุคคลชาวเบลารุสหรือองคกรที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสูรบกับยูเครน 
 มาเลเซีย : กระทรวงคมนาคมออกแถลงการณหามเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย “ลินดา” หรือ “เลดี เอ็ม”  

ทีโ่ดนสหรัฐคว่ำบาตรจอดเทียบทาเรือทุกแหงในประเทศ โดยระบุวาไมตองการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในทุกกรณ ี

3 มีนาคม 2565  
 การเจรจารอบที่ 2 ระหวางรัสเซียและยูเครนยังคงไมไดขอสรุป การเจรจาที่บริเวณพรมแดนโปแลนด-

เบลารุส โดยมีหัวขอหลักของการเจรจา 3 เรื่อง คือ การตกลงหยุดยิงทันที การสงบศึก และเปดชองทางดานมนุษยธรรม 
ซึ่งผลการเจรจา ทั้ง 2 ฝายเห็นตรงกันเพียงเรื่องเดียวคือการเสนทางขนสงเพ่ือมนษุยธรรม อาทิ การอพยพประชาชน
ออกจากจุดที่มีการสู รบ และการสงมอบยาและอาหารในเขตการปะทะทางทหาร โดยอาจมีการหยุดยิงชั่วคราว 
ในระหวางการอพยพประชาชน ทั้งนี้ การเจรจารอบที ่3 คาดวาจะมีข้ึนในตนสัปดาหหนา 

 ศาลอาญาระหวางประเทศ (ICC) เริ ่มตนกระบวนการไตสวนเพื ่อหาขอบงชี ้แนชัดวารัสเซียไดเขาไปกอ
อาชญากรรมสงครามในยูเครน หลังไดรับคำรองจากอยางนอย 39 ประเทศ (รวมไปถึงฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ) 
ใหสอบสวนกรณีที่รัสเซียใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน  

 บริษัทขนสงสินคารายใหญของสหรัฐและยุโรป ไดแก FedEx, UPS, DHL และ Kuehne+Nagel AG ระงับ
บริการจัดสงสินคาระหวางประเทศ ทั้งขาไปและขากลับจากรัสเซีย เบลารุส และยูเครน ซึ่งเปนผลจากการปดนานฟา
ของรัสเซยี 

 บริษัทผูผลิตรถยนตญี่ปุนหลายรายระงับการผลิตและสงออกไปรัสเซียชั่วคราว เนื่องจากการหยุดชะงักของ
หวงโซอุปทาน ทามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย ประกอบดวย  
โตโยตา ระงับการผลิตรถยนต ฮอนดา หยุดสงออกรถยนตและรถจักรยานยนต มาสดา จะหยุดการสงออกชิ ้นสวน
ยานยนตไปยังโรงงานในรัสเซีย มิตซูบิชิ เตรียมที่จะระงับการสงออกชิ ้นสวนยานยนต ขณะที่นิสสันอยู ระหวาง
ประเมินสถานการณอยางใกลชิด ขณะเดียวกัน สายการบินญี่ปุน Japan Airlines และ ANA ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด
ทั้งไปและกลับจากยุโรป ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย 

 สถาบันการจัดอันดับ Moody's และ Fitch Rating ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินและความ 
นาลงทุนภายในประเทศของรัสเซียลงมาเปนระดับที่ไมนาลงทุน เนื่องจากการคว่ำบาตรที่รุนแรงตอรัสเซีย บั่นทอน
ความสามารถในการดำเนินธุรกรรมขามพรมแดน รวมถึงการชำระหนี้ 

 สำนักขาวรอยเตอรส รายงานวา ธนาคารของจีนที่มีสาขาอยูในกรุงมอสโก ไดรับคำขอเปดบัญชีธนาคารเปน
จำนวนมาก หลังจากที่ธุรกิจตาง ๆ ประสบปญหาในการทำธุรกรรมกับหลายประเทศ จากการโดนคว่ำบาตร โดยคาดวา
เปนการเตรียมพรอมเพ่ือทำธุรกิจกับจีน และนาจะเพ่ิมการทำธุรกรรมเปนเงินหยวนมากขึ้น 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
 สหรัฐฯ : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทดานกลาโหมและการทหารของรัสเซีย 22 แหง พรอมทั ้งขยาย

มาตรการควบคุมการสงออกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมัน นอกจากนี้ยังประกาศคว่ำบาตรเบลารุสเพิ่มเติม  
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โดยมุงเปาที่ภาคการปองกันประเทศของรัสเซยี ดวยการจำกัดการสงออกสินคาเทคโนโลยีไปเบลารุส เพ่ือปองกันไมให
มีการสงตอเทคโนโลยีและซอฟตแวรผานไปยังรสัเซยี 

 แคนาดา : เพิกถอนสถานะพิเศษทางการคาของรัสเซียและเบลารุส ซึ่งจะทำใหสินคานำเขาจากรัสเซียและ
เบลารุสจะตองเสียภาษีในอัตรา 35% 

4 มีนาคม 2565  
 สหรัฐฯ : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลที่มีความใกลชิดกับ ปธน. วลาดิเมียร ปูติน อาทิ โฆษกของประธานาธิบดี 

และมหาเศรษฐีชาวรัสเซยีเพ่ิมเติมอีก 8 คน ซึ่งมาตรการดังกลาวจะสงผลใหบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ไมสามารถเดินทางเขา
สหรัฐฯ ได อายัดทรัพยสิน และหามพลเมืองสหรัฐฯ ทำธุรกิจรวมกับกลุมคนเหลานี้ดวยรวมถึงการระงับวีซาเขาประเทศ
ของมหาเศรษฐีผูมีอิทธิพล 19 คน ตลอดจนสมาชิกครอบครัวและคนใกลชิดอีกจำนวนมาก 

 NATO : ปฏิเสธขอเรียกรองของยูเครนในการกำหนดเขตหามบินเหนือนานฟาของยูเครน เนื่องจากวิตกวา
อาจทำใหสงครามขยายวงมากข้ึนหรือเปนสงครามเต็มรูปแบบในยุโรป และยืนยันวา NATO ไมตองการทำสงครามกับรัสเซีย  

 รัสเซีย : บังคับใชกฎหมาย ลงโทษผูกระทำผิดฐานเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมเปนความจริง เกี่ยวกับกองทัพ 
โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ป และกฎหมายอีกฉบับซึ่งอนุญาตใหปรับหรือจำคุกผูที่เรียกรองใหมีการคว่ำบาตรรัสเซียได
ดวย ทำใหหลายสื่อตางชาติ อาทิ BBC ของอังกฤษ Bloomberg และ CNN ของสหรัฐฯ รวมถึง CNBC ของแคนาดา 
ประกาศยุติการรายงานขาวในประเทศรัสเซียแลว ขณะที่รัฐบาลรัสเซียออกแถลงการณวาจะปดกั้นการเขาถึง
เครือขายสังคมออนไลน Facebook ภายในประเทศดวยขอกลาวหาวา กีดกันสื่อรัสเซีย หลังจาก Facebook ระงับ
บัญชีของสำนักขาวใหญรัสเซีย 

5 มีนาคม 2565  
 รัสเซียและยูเครน : ตกลงเปดการเจรจารอบท่ี 3 ในวันจันทรที่ 7 มี.ค. 65 แตยังไมมีการตกลงเรื่องสถานที่

และเวลาอยางแนนอน 
 รัสเซีย : ประกาศหยุดยิงชั่วคราว เพ่ือเปดเสนทางอพยพพลเรือนในเมืองทามารียูปอล (Mariupol) และเมือง

โวลโนวาคา (Volnovakha) ทางตะวันออกเฉียงใตของยูเครน ตามมติเจรจาเห็นชอบเปดเสนทางมนุษยธรรมกอนหนา
นี้ โดยเปดใหอพยพในวันที่ 5 มี.ค. 65 เปนระยะเวลา 5 ชั่วโมง (ระหวาง 12.00 น. – 17.00 น.) 

 ธุรกิจหลายรายทยอยปดบริการในรัสเซีย :  อาทิ ZARA เสื้อผาแบรนดระดับโลก ประกาศปดทั้งหมด 500 
สาขาในรัสเซีย และบริษัท SAMSUNG ของเกาหลีใตหยุดการดำเนินงานในรัสเซียเชนเดียวกัน 

 PayPal : บริษัทผูใหบริการทางเงิน ไดประกาศยุติการใหบริการภายในประเทศรัสเซียอยางเปนทางการแลว 
 VISA และ Mastercard : ประกาศระงับการใหบริการในประเทศรัสเซียแลว บัตรใด ๆ  ที่ออกโดยสถาบันการเงินนอก

ประเทศรัสเซีย จะไมสามารถใชกับรานคา หรือเอทีเอ็มของรัสเซียได 
 สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติลวงหนาประจำเดือน เม.ย. 65 : เพิ่มสูงขึ้นเปน 2,392 เหรียญสหรัฐตอ 

1,000 ลูกบาศกเมตร ถือเปนระดับสูงสุดในประวัติศาสตร เนื่องจากตั้งแตวันที่ 3 มี.ค. 65 กาซธรรมชาติที่สงจาก
รัสเซียไปเยอรมนีผานทอสง Yamal-Europe ไดหยุดลงแมวาจะมีการประมูลซื้อเพิ ่มเติมจากลูกคาของบริษัท 
Gazprom ก็ตาม 

6 มีนาคม 2565  
 รัสเซีย : 

- ประกาศระงับใหบริการเสนทางบินระหวางประเทศ โดยสายการบิน แอโรฟลอต (Aeroflot) ซึ่งเปน 
สายการบินแหงชาติและสายการบินขนาดใหญที่สุดของรัสเซีย ประกาศระงับใหบริการเสนทางบินระหวางประเทศ 
ตั้งแต 8 มี.ค. 65 ยกเวนเที่ยวบินไปเมืองมินสค (เบลารุส) 

- สั่งหามสงออกปุยเคมีทั้งหมด ซึ่งจะมีผลใหอุปทานปุยเคมีตึงตัวอยางมาก เนื่องจากรัสเซียและเบลารุส 
เปนผูผลิตปุยโปแตสมากเปนลำดับที่ 2 ของโลก รองจากแคนาดา 

- ปนธ. ปูติน ลงนามคำสั่งอนุญาตใหบริษัทรัสเซียจายหนี้ตางประเทศไดดวยสกุลเงินรูเบิลของรัสเซีย  
โดยไมจำเปนตองใชสกุลเงินดอลลาร เพื่อปองกันการผิดชำระหนี้ของบริษัทรัสเซียตาง ๆ หลังจากโดนคว่ำบาตรและ



6 

ตัดออกจากระบบ SWIFT โดยจะมีการใชกับธุรกรรมการเงินที่มีมูลคามากกวา 2.5 ลานบาทขึ้นไป ทั้งนี้ การควบคุม
เงินทุนตาง ๆ จะยังคงมีอยู โดยจะมีการตรวจสอบอยางเขมขนจากหนวยงานกำกับดูแลของรัสเซีย 

- Sberbank ธนาคารที่ใหญที่สุดของรัสเซีย ไดประกาศโยกยายเสนทางการเงินจาก Visa และ Mastercard 
ของสหรัฐฯ ไปใช Mir และ UnionPay ของจีนแทน หลังจากโดนคว่ำบาตร ขณะที่แบงกอีกหลายแหง อาทิ Alfa 
Bank และ Tinkoff ในรัสเซียกำลังวางแผนดำเนินการเชนเดียวกัน 

 ยูเครน : 
- ปธน. โวโลดิเมียร เซเลนสกี ออกแถลงการณหลังการสนทนาทางโทรศัพทกับ ปธน. โจ ไบเดน ผูนำ

สหรัฐฯ ระบุวา สหรัฐฯ และพันธมิตรชาติตะวันตก จะจัดสงอาวุธ เครื่องกระสุน และเงินทุน ใหแกยูเครน สำหรับการ
ปกปองประเทศจากการรุกรานของรัสเซีย โดยลาสุด รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติการสงอาวุธยุทโธปกรณใหแกยูเครน  
เปนครั้งที่ 3 มูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังจัดสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรม อีกกวา 2,750 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ือชวยเหลือผูลี้ภัยสงครามจากยูเครน เกือบ 1 ลาน 4 แสนคน 

- การรถไฟของยูเครนเรงเตรียมพรอมในการสงออกสินคาเกษตรทางรถไฟ หลังจากทาเรือบริเวณทะเลดำ 
ตองปดชั่วคราวเนื ่องจากการบุกรุกของรัสเซีย โดยอาจสงสินคาไปยังชายแดนโรมาเนีย ฮังการี สโลวาเกีย และ
โปแลนด ทั้งนี้ สามารถจัดสงตูสินคาธัญพืชได 150 ตูตอวัน ไปยังโรมาเนีย 45 ตู ไปยังโปแลนด 17 ตู ไปยังฮังการี 28 
ตู และ 60 ตูไปยังสโลวาเกีย ซึ่งแตละตูสามารถบรรทุกธัญพืชไดมากถึง 70 ตัน 

 สถาบันการจัดอันดับ Moody's ลดอันดับความนาเชื่อถือของรัสเซียเปน Ca ซึ่งเปนอันดับรองสุดทายของการจัดอันดับ 
เนื่องจากการควบคุมเงินทุนของธนาคารกลางที่มีแนวโนมวาจะจำกัดการจายหนี้ตางประเทศและนำไปสูการผิดนัดชำระหนี ้

 ผูผลิตรถยนตในยุโรป ไดแก อาวดี้ โฟลคสวาเกน ปอรเช บีเอ็มดับเบิลยู และเมอรเซเดส-เบนซ ประกาศระงับ
หรือลดการผลิตที ่โรงงานในเยอรมนี เนื ่องจากขาดแคลนสายรัดสายไฟ ที่ซัพพลายเออรมีฐานการผลิตอยูในฝง
ตะวันตกของยูเครน ประสบปญหาดานการผลิตจากการรุนรานของรัสเซีย 

 KPMG, PwC, Deloitte และ EY บริษัทตรวจสอบและใหคำปรึกษาดานบัญชีใหญที่สุดสี่แหงของโลก (Big Four) ประกาศ
ยกเลิกการดำเนินธุรกิจในรัสเซียและเบลารุส ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะทำใหลูกคาของบริษัท (อาทิ Sberbank บริษัทน้ำมันของ
รัฐ Gazprom และธนาคารกลางของรัสเซีย รวมถึงลูกคาตางประเทศที่มีการดำเนินงานในรัสเซีย ไดแก Mars Toyota และ Credit 
Suisse) ที่ดำเนินงานในรัสเซียและเบลารุสตองออกจากเครือขาย ทั้งนี้การตัดสัมพันธทางธุรกิจของ 4 บริษัทดังกลาวจะสงผล
กระทบตอพันธมิตรและพนักงานกวา 16,000 ราย ในรัสเซียและเบลารุส 

7 มีนาคม 2565  
 การเจรจารอบที่ 3 ระหวางรัสเซียและยูเครนที่เบลารุส ยังไมมีความคืบหนาที่สำคัญเกี่ยวกับการยุติสงคราม แตมี

พัฒนาการในเชิงบวกเล็กนอยในเรื่องเสนทางการอพยพสำหรับพลเรือนยูเครน  
 รัสเซียประกาศเงื่อนไขในการยุติการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โฆษกรัฐบาลรัสเซียแถลงพรอมที่จะสั่ง

ใหกองทัพรัสเซียยุติปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนทันที โดยมีเงื่อนไข 4 ขอ ไดแก (1) ยูเครนตองยุติปฏิบัติการ
ทางทหาร (2) แกไขรัฐธรรมนูญใหยูเครนตองดำรงความเปนกลางระหวางชาติตะวันตกและรัสเซียตลอดไป (หามยูเครน
เขารวมกลุมใด เชน NATO หรือ EU) (3) ยอมรับวาไครเมียเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย และ (4) ยอมรับวาแควนโดเนตสก
และลูฮนัสกเปนรัฐอิสระ 

 รัสเซียและยูเครนนัดเจรจาทางการทูตที่เมืองอันทาเลียของตุรกี รัฐมนตรีตางประเทศตุรกี และรัฐมนตรี
ตางประเทศยูเครนไดตกลงที่จะหารือกัน พรอมกับรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย หลัง ปธน. เรเซป เทยยิป เออรดวน ของ
ตุรกี โทรศัพทสายตรงกับ ปธน. ปูติน ขอเปนตัวกลาง ในการแกปญหาความขัดแยงอยางสันติ โดยการเจรจาดังกลาว
จะมีขึ้นในวันที ่10 มี.ค. 65 

 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือศาลโลก (ICJ) เปดการไตสวนฉุกเฉินในวันที่ 7 - 8 มี.ค. 65 ตามคำรอง
ของยูเครน เพ่ือใหมีคำสั่งคุมครองชั่วคราว โดยใหรัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ขณะที่ฝายรัสเซียปฏิเสธที่จะ
เขารวมการพิจารณาคดีดังกลาว ทั้งนี้ ยูเครนยื่นคำรองตอ ICJ เมื่อ 27 ก.พ. 65 วารัสเซียตีความสนธิสัญญาป 1948 วา
ดวยการปองกันการฆาลางเผาพันธุไมถูกตอง โดยอางวาการท่ีรัสเซียใชปฏิบัติการพิเศษทางทหารตอยูเครนเปนไปดวย
ความชอบธรรม เพ่ือปกปองประชาชนในยูเครนตะวันออกจากการถูกกดขี่ขมเหงและถูกฆาลางเผาพันธุยาวนานถึง 8 ป 
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 คณะรัฐมนตรีรัสเซีย อนุมัติรายชื่อ 48 รัฐและดินแดนตางประเทศที่กระทำการอยางไมเปนมิตรตอรัสเซีย 
ไดแก แอลเบเนีย อันดอรรา ออสเตรเลีย แคนาดา ไอซแลนด ญี่ปุน ลิกเตนสไตน ไมโครนีเซีย โมนาโก มอนเตเนโกร 
นิวซีแลนด นอรทมาซิโดเนีย นอรเวย ซานมารีโน สิงคโปร เกาหลีใต สวิตเซอรแลนด ไตหวัน ยูเครน สหราชอาณาจักร 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 27 ประเทศ 

หลายประเทศเพิ่มมาตรการคว่ำบาตร ดังนี้ 
 สหรัฐฯ : นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ เปดเผยวา สหรัฐฯ และชาติ

พันธมิตรในยุโรป กำลังพิจารณาถึงความเปนไปไดที่จะระงับการนำเขาน้ำมันและกาซธรรมชาติจากรัสเซีย  
แตจะตองมั่นใจกอนวา มีอุปทานน้ำมันที่เหมาะสมในตลาดโลก ดานนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแทนราษฎร
สหรัฐฯ กลาวในแถลงการณวา สภาฯ เตรียมรางกฎหมายที่มุงแยกรัสเซียออกจากเศรษฐกิจโลก โดยจะพิจารณา  
(1) หามนำเขาน้ำมันและพลังงานจากรัสเซีย (2) ตัดความสัมพันธทางการคากับรัสเซียและเบลารุส (3) แบนรัสเซีย
ไมใหเขาถึง WTO และ (4) มอบอำนาจแกฝายบริหารในการเพ่ิมภาษีนำเขาจากรัสเซีย 

 เกาหลีใต : ประกาศหามโยกยายทรัพยสินของธนาคารกลางรัสเซียที่เปนสกุลเงินวอน และระงับการทำ
ธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซีย  

 นิวซีแลนด : เตรียมออกกฎหมายจำกัดการเคลื่อนยายทรัพยสินชาวรัสเซียในนิวซีแลนด เพ่ือไมใหประชาชน
และบริษัทตาง ๆ ของรัสเซียเคลื่อนยายเงินและทรัพยสินมาที่นิวซีแลนด เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากประเทศอื่น ๆ 
รวมถึงหามไมใหเรือ และเครื่องบินรัสเซียเขาสูนานน้ำหรือนานฟาของนิวซีแลนดได 

8 มีนาคม 2565  
 ออสเตรเลีย :  

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

- ออกมาตรการ financial sanctions ที่สงผลใหหนวยงานและภาคธุรกิจออสเตรเลียไมสามารถดำเนินธุรกรรม
ตาง ๆ กับธนาคารรัสเซีย ไดแก Rossiya Bank, Promsvyazbank, IS Bank, Genbank และ the Black Sea Bank for 
Development and Reconstruction  

- บังคับใช the Autonomous Sanctions Regulations 2011 (ซึ่งเดิมทมีีการบังคบัใชเพื่อคว่ำบาตรกับภาค
เศรษฐกิจใน Crimea และ Sevastopol) กับภาคเศรษฐกิจใน Donetsk และ Luhansk โดยมีการคว่ำบาตรกับภาค
เศรษฐกิจในพื้นที ่ดังกลาวอยางเขมขนในเรื่องของการคา การขนสง พลังงาน การโทรคมนาคม เชื ้อเพลิง และกาซ
ธรรมชาติ/แรตาง ๆ 

 EU : เตรียมหารือแผนการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง (น้ำมัน, กาซ และถานหิน) จากรัสเซีย ในการประชุมสุด
ยอดวาระฉุกเฉินของผูนำ EU ที่ฝรั่งเศสในวันที่ 10-11 มี.ค. 65 โดยจะเริ่มลดการนำเขากาซธรรมชาติจากรัสเซีย  
2 ใน 3 สวน หรือ 66% ในปนี้ ซึ่งนับเปนจุดเปลี่ยนดานนโยบายที่มีตอรัสเซียจากผลพวงของการรุกรานยูเครน ทั้งนี้ 
การประชุมครั้งนี้ยังจะมีการหารือในประเด็นการยกระดับขีดความสามารถดานกลาโหมและการสมัครเขาเปนสมาชิก EU 
ของยูเครนดวย 

 สหรัฐฯ : ปธน. โจ ไบเดน ประกาศหามนำเขาน้ำมันและกาซธรรมชาติจากรัสเซีย ทั้งนี้ มาตรการดังกลาว
ไมไดรับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรในยุโรป 

 ญี่ปุน : ประกาศหามเคลื่อนยายทรัพยสินของเจาหนาที่และผูมีอำนาจของรัสเซียและเบลารุสเพิ่มอีก 32 ราย  
ซึ่งการชำระเงินและการทำธุรกรรมลงทุนของบุคคลเหลานี้จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุน 

 เครือขายรานอาหารและรานกาแฟ ไดแก McDonald's, KFC, Pizza Hut และ Starbucks ประกาศปด
สาขาทั่วรัสเซียเปนการชั่วคราว เชนเดียวกับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม PepsiCo และ Coca-Cola ที่ระงับการดำเนิน
ธุรกิจในรัสเซีย หลังถูกกดดันจากทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองและผูใชโซเชียลมีเดียใหแสดงจุดยืนและรวมคว่ำบาตรรัสเซีย 

 รัสเซีย ประกาศวา หลังจากนี้ หากมีการติดตอธุรกิจจากบริษัทเอกชนรัสเซียกับประเทศที่ถูกประกาศเมื่อ  
7 มี.ค. 65 วาเปนประเทศทีไ่มเปนมิตร จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งข้ึนกอนเทานั้น 



8 

9 มีนาคม 2565  
 EU : ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม โดยมีเปาหมายที่เจาหนาที่ระดับสูงของรัสเซีย และเพ่ิมขอจำกัดในภาค

การเดินเรือ รวมถึงการตัดธนาคารเบลารุส 3 แหงจากระบบ SWIFT ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรรอบใหมนี้ จะไดรับการ
อนุมัติอยางเปนทางการในการประชุมสุดยอดผูนำ EU ท่ีเมืองแวรซาย ประเทศฝรั่งเศสระหวางวันท่ี 10 – 11 มี.ค. 65 

 รัสเซีย : ปธน. วลาดิเมีร ปูติน ลงนามในกฤษฎีกาวาดวยการหามสงออก และการหามนำเขาสินคาและ
วัตถุดิบบางประเภท เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงและเพื่อมิใหเกิดการหยุดชะงักของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ซึ ่งกฎระเบียบใหมนี้จะมีผลไปจนถึงสิ ้นป พ.ศ. 2565 เปนอยางนอย ทั ้งนี้
คณะรัฐมนตรีจะเสนอรายชื่อผลิตภัณฑที่เขาขาย รวมทั้งรายชื่อประเทศคูคาที่จะถูกสั่งหามนำเขา-สงออกเปนการ
เฉพาะกับรัสเซีย ภายในระยะเวลา 14 วัน อยางไรก็ตาม ขอจำกัดเหลานี ้จะไมครอบคลุมสินคาหรือวัตถุดิบ 
ที่ประชาชนขนสงเพ่ือความตองการสวนบุคคล 

 ยูเครน : ประกาศหามสงออกธัญพืช (ขาวไรย ขาวบารเลย บัควีท ขาวฟาง) น้ำตาล เกลือ และเนื้อสัตวหลาย
ชนิดจนถึงสิ้นป 65 

 ยูเครน :  ปธน. โวโลดิเมียร เซเลนสกี เปลี่ยนทาทีในความพยายามเขาเปนสมาชิก (NATO) โดยใหสัมภาษณ
สำนักขาว ABC News ของออสเตรเลียวา จะไมเรียกรองการเขาเปนสมาชิกนาโตอีก เนื่องจากเปนที่ชัดเจนมากขึ้นวา 
นาโตไมประสงครับยูเครนเปนสมาชิก พรอมทั้งระบุวามีความเปดกวางที่จะประนีประนอมยอมรับสถานะความเปนรัฐ
อิสระของเขตปกครองโดเนตสกและลูฮันสก ในภูมิภาคดอนบาส ที่รัสเซียใหการรับรองกอนที่สงครามจะเริ่มตนข้ึน 

 UK : ประกาศมาตรการคว่ำบาตรดานการบินชุดใหม ซึ่งจะทำใหการบินหรือลงจอดของเครื่องบินรัสเซียใน 
UK มีความผิดทางอาญา โดยรัฐบาลจะมีอำนาจยึดเครื่องบินของรัสเซีย และหามสงออกสินคาและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ
กับการบินและอวกาศ รวมถึงความชวยเหลือดานเทคนิค นอกจากนี้ ยังหามบริการประกันภัยที่เกี่ยวของกับสินคา
และเทคโนโลยีเหลานี้ดวย 

 ธนาคารโลก (World Bank) อนุมัติมาตรการชวยเหลือทางการเงินกับยูเครน ทั้งในรูปแบบเงินกูและเงินให
เปลารวม 723 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2.3 หมื่นลานบาท) โดยในสวนของเงินใหเปลา มีหลายประเทศรวม 
ลงขันกัน ประกอบดวย สหราชอาณาจักร เดนมารก ลัตเวีย ลิธัวเนีย และ ไอซแลนด รวมทั้งญ่ีปุน 

 เยอมนี : ไมเห็นดวยที่จะตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT โดยระบุวา น้ำมันและกาซของรัสเซียมีความสำคัญ
อยางมากตอเศรษฐกิจของยุโรป และยืนยันวาการคว่ำบาตรรัสเซีย ไมใชทางออกที่ดีในการแกไขปญหาสงครามครั้งนี้ 
และนอกจากเยอรมนีแลว ยังมีอีกหลายประเทศที่ไมเห็นดวยกับการคว่ำบาตร ทั้งนี้ มีประเทศที่เห็นดวยเพียง  
12 ประเทศเทานั้น สวนอีก 15 ประเทศที่เหลือไมเห็นดวย  

 รัสเซียกลายเปนประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมากท่ีสุดในโลก ขอมูลของ castellum.ai เว็บไซตตรวจสอบการคว่ำบาตร 
ระบุวา นับตั้งแตรัสเซียเริ่มปฏิบัติการบุกโจมตียูเครน หลายประเทศออกมาตรการคว่ำบาตร เพ่ือกดดันใหยุติสงคราม 
ทำใหรัสเซียถูกนานาชาติสั่งคว่ำบาตร เพิ ่มอีก 2,778 (กอนวันที่ 22 กุมภาพันธ รัสเซียถูกนานาชาติบังคับใช
มาตรการคว่ำบาตรอยูแลว 2,754 รายการ) ทำใหรัสเซียถูกคว่ำบาตรไปมากกวา 5,532 รายการ สูงกวาอิหรานท่ี
เคยเปนอันดับ 1 ถูกคว่ำบาตร 3,616 รายการ โดยประเทศที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมากที่ส ุดคือ 
ประเทศสวิสเซอรแลนดที่ประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย 568 รายการ ตามมาดวย สหภาพยุโรป (518) แคนาดา (454) 
ออสเตรเลยี (413) สหรัฐอเมริกา (243) สหราชอาณาจักร (35) และญี่ปุน (35) 

10 มีนาคม 2565  
 การเจรจาระดับสูงระหวางรัสเซียและยูเครน ยังไมมีความคืบหนาใด ๆ การเจรจาทางการทูตระหวางนาย

เซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซียและนายดมีโทร คเูลบา รัฐมนตรตีางประเทศของยูเครนที่จัดขึ้นในตุรกี 
เมื่อ 10 มี.ค. 65 ซึ่งนับเปนการเจรจากันครั้งที่ 4 ยูเครนไดยื่นขอเสนอ 3 ขอ ไดแก (1) ใหรัสเซียหยุดยิงทันที  
(2) ใหเปดเสนทางมนุษยธรรมในเมืองสำคัญของยูเครน เชน Mariupol และ (3) การถอนทหารรัสเซียออกจาก
ยูเครน แตฝายรัสเซียยังไมแสดงทาทีประนีประนอม โดยรัสเซียกลาววาพรอมจะใชการเจรจาของคณะผูแทน 2 
ประเทศท่ีเบลารุสเปนแนวทางหลักในการตกลงกันตอไป 
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 รัสเซีย : ตอบโตการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ และชาติตะวันตก โดยประกาศหามสงออกสินคาที่ผลิต 
ในตางประเทศรวมถึงสินคาที ่ผลิตโดยบริษัทตางชาติที่ดำเนินงานในรัสเซีย กวา 200 รายการ จนถึง 31 ธ.ค. 65  
ซึ่งครอบคลุมสินคาประเภทโทรคมนาคม สินคาดานการแพทย เกษตรกรรม อุปกรณไฟฟา รวมถึงหามสงออกไมบาง
ชนิดไปยัง 48 ประเทศท่ีกระทำการที่ไมเปนมิตรตอรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีประกาศหามสงออกธัญพืช ไดแก ขาวสาลี 
เมสลิน ขาวไรย ขาวบารเลย และขาวโพดไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EEU : ประกอบดวยอารเมเนีย เบลารุส 
คาซัคสถาน คีรกีซสถาน และรัสเซีย) จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 65 และหามสงออกน้ำตาลไปนอกกลุมประเทศ EEU ดวย
เหตุผลดานความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือสรางความมั่นใจวาจะเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ 

 สหราชอาณาจักร : ประกาศคว่ำบาตรบุคคลผูมีอำนาจชาวรัสเซียที่มีความใกลชิดกับ ปธน. ปูติน เพิ่มเติม 
จำนวน 7 ราย ซึ่งมีทรัพยสินรวมกันกวา 15,000 ลานปอนด (ประมาณ 653,000 ลานบาท) โดยบุคคลทั้งหมดจะ
ถูกอายัดทรัพยสิน และหามเดินทางเขาสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ หนึ่งในบุคลลสำคัญที่ถูกคว่ำบาตร คือ นายโรมัน อับ
ราโมวิช เจาของสโมสรฟุตบอลเชลซีในพรีเมียรลีกอังกฤษ มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ สงผลใหสโมสรฟุตบอลเชลซีถูก
ยึดจากนายอับราโมวิช และทำใหกระบวนการขายสโมสรที่ไดประกาศขายเมื่อตนเดือน มี.ค. ตองถูกระงับลงชั่วคราว 

 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) อนุมัติเงินทุนฉุกเฉินจำนวน 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
46,334 ลานบาท) ใหกับยูเครน สำหรับการใชจายที่จำเปนเรงดวน และการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
สงคราม ทั้งนี้ เงินจะถูกเบิกจาย ภายใตการกูเงินจากกองทุนฉุกเฉิน (Rapid Financing Instrument) ซึ่งจะใหเงินทุน
อยางรวดเร็วกับประเทศสมาชิก โดยไมตองเขาโครงการแบบเต็มรูปแบบ 

 สหรัฐฯ : สภาผูแทนราษฎรสหรัฐลงมติผานรางงบประมาณชวยเหลือยูเครนจำนวน 1.36 หมื่นลานเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 4 แสนลานบาท) เพ่ือสนับสนุนกองทัพยูเครนสูรบกับรัสเซีย และใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
กับชาวยูเครน ซึ่งรวมไปถึงผูลี้ภัยกวา 1.5 ลานคนที่หนีออกจากประเทศ ทั้งนี้ รางกฎหมายดังกลาวจะตองผานความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา กอน ปธน. โจ ไบเดน ลงนามบังคับใชเปนกฎหมายตอไป 

 Goldman Sachs และ JPMorgan ธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญระดับโลกของสหรัฐฯ ประกาศแผนยุติ
การดำเนินกิจการในรัสเซีย และสนับสนุนใหลูกคาทั่วโลกเทขายสินทรัพยที่เกี่ยวของกับรัสเซียเพื่อลดความเสี่ยงดวย 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินรายใหญของสหรัฐฯ สวนใหญมีการดำเนินงานเพียงเล็กนอยในรัสเซีย โดยปริมาณสินทรัพย
รัสเซียที่ Goldman Sachs ถือครองอยูมีเพียง 650 ลานเหรียญสหรัฐ และพนักงานในรัสเซียมีเพียง 80 คนเทานั้น 
สวน JPMorgan มีพนักงานนอยกวา 200 คน เชนเดียวกับ Citigroup ออกแถลงการณวากำลังพิจารณาเรื่องการ
ดำเนินธุรกิจในรัสเซีย 

11 มีนาคม 2565 

 EU ปฏิเสธการรับยูเครนเขาเปนสมาชิกแบบรวดเร็ว (fast-track) โดยผลการประชุมสุดยอดผูนำ EU ที่
เมืองแวรซายเมื่อวันที่ 10 – 11 มี.ค. 65 ประเทศสมาชิกมีความเห็นตรงกันวายังไมสามารถรับยูเครน ซึ่งเปน
ประเทศที่อยูในภาวะสงครามเขามาเปนสมาชิกไดทันทีแบบลัดขั้นตอนตามที่ยูเครนไดเรียกรอง และมีความกังวลใน
ประเด็นตาง ๆ อาทิ ประเด็นการทุจริตในยูเครน การขาดเสถียรภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจที่คลุมเครือ ทั้งนี้ EU 
ยังคงพิจารณาใบสมัครของยูเครนอยู และจะมีความสัมพันธท่ีดกัีบยูเครนตอไป 

 ญี่ปุน ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม ไดแก (1) หามการสงออกเซมิคอนดักเตอร 
และอุปกรณโทรคมนาคมไปยังรัสเซียและเบลารุส รวมถึงแควนโดเนตสก-ลูฮันสกในยูเครนที่รัสเซียรับรองสถานะรัฐ
อิสระ พรอมหามสงออกผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ำมันไปยังรัสเซียดวย ตั้งแตวันที่ 18 มี.ค. 65 เปนตนไป (2) อายัด
ทรัพยสินธนาคาร 3 แหงของเบลารุสที ่ดำเนินการในญี่ปุน ไดแก Belagroprorombank, Bank Dabrabyt และ 
Development Bank of the Republic of โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 เม.ย. 65 นอกจากนี้ ยังประกาศ
บริจาคเพื่อมนุษยธรรมมูลคา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ แกยูเครนและประเทศเพื่อนบาน เพื่อชวยชาวยูเครนใหหนี
จากสงคราม กระทรวงการตางประเทศกลาววา ญี่ปุนจะสงเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐไปยังยูเครนโปแลนด ฮังการี 
มอลโดวา สโลวาเกีย และโรมาเนียผานองคกรระหวางประเทศตาง ๆ เพ่ือตอบสนองตอ “ความตองการเรงดวน” เชน 
สุขภาพ ที่พักพิง และการคุมครองเด็ก 
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 สหรัฐฯ กลุมประเทศอตุสาหกรรมชั้นนำของโลก (G7 : แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุน และสหราช
อาณาจักร) และ EU ประกาศออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอรัสเซยีเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- ดำเนินการเพิกถอนรัสเซียออกจากสถานะชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favored Nation) หรือ 
MFN ภายใตองคการการคาโลก (WTO) ซึ่งจะเปนการยกเลิกผลประโยชนสำคัญที่รัสเซียไดรับในฐานะสมาชิกของ 
WTO และสามารถประกาศขึ้นภาษีสินคานำเขาจากรัสเซียได ทั้งนี้ MFN เทียบไดกับสถานะความสัมพันธทางการคา
แบบปกติถาวร (Permanent Normal Trade Relations: PNTR) ในสหรัฐฯ ซึ่งมีเพียงเกาหลีเหนือ และคิวบาเทานั้น 
ที่ไมมีสิทธิ์ดังกลาวในสหรัฐฯ 

- ดำเนินการเพื่อพลักดันการระงับสิทธิ์ตาง ๆ ของรัสเซียในฐานะสมาชิกของสถาบันการเงินพหุภาคีชั้นนำ 
ซึ่งรวมถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก  

- ดำเนินการกดดันและคว่ำบาตรบุคคลของรัสเซียอยางตอเนื่อง ทั้ง กลุมชนชั้นสูง ผูที่มีความความใกลชิด
กับ ปธน. ปูติน และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือตัดบุคคลเหลานี้ออกจากระบบการเงิน 

- หามสงออกสินคาฟุมเฟอยและหามนำเขาสินคาสำคัญบางรายการ โดยสหรัฐฯ ระบุวาจะหามสงออก
สินคาฟุมเฟอย เชน นาิการะดับไฮแอนด ยานพาหนะหรูหรา เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และสินคา
อ่ืน ๆ ที่ชนชั้นสูงนิยมซื้อ ไปยังรัสเซีย และหามการนำเขาอาหารทะเล สุรา/วอดกา และเพชร จากรัสเซีย ขณะที่ EU 
จะหามสงออกสินคาฟุมเฟอย และหามนำเขาสินคาในกลุมเหล็กและเหล็กกลาจากรัสเซีย 

- ดำเนินการเพ่ือที่จะทำใหรัฐบาลและผูนำรัสเซียไมสามารถใชสกุลเงินเสมือนหรือสินทรัพยคริปโต (crypto 
assets) เพ่ือหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร 

- ระงับการลงทุนท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจรัสเซีย โดยเฉพาะภาคพลังงาน 
 บริษัทผลิตภาพยนตร Walt Disney เตรียมระงับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในรัสเซีย โดยเปนการยกระดับ

คว่ำบาตรหลังจากสัปดาหกอนประกาศยุติการฉายภาพยนตรในรัสเซีย โดยบริษัทจะยุติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เนื้อหาและการผลิต กิจกรรมการเดินเรือดิสนีย ครูซ ไลน นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟกและการทองเที่ยว และการ
ผลิตสินคาภายในรัสเซียท้ังหมด ทั้งนี้ Walt Disney ยืนยันวาจะใหการชวยเหลือลูกจางในรัสเซียใหมีงานทำตอไป 

12 มีนาคม 2565 
 จีน ประกาศขยายวงการคาระหวางหยวน-รูเบิลขึ้นเปน 2 เทาจากเดิม ซึ่งถือเปนสัญญาณที่ชัดเจนวาจีน

เตรียมใชหยวนมากขึ้นอีก 100% เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหรูเบิลผานตลาดของจีน 
 อินเดีย ประกาศวากำลังพิจารณาการใชเง ินรูป-รูเบิลเพื ่อการคากับรัสเซีย แทนเงินดอลลารสหรัฐ  

โดยคาดการณวาจะตัดสินใจอยางเร็วที่สุดในสัปดาหหนานี้ 
 สายการบินของคาซัคสถานและตุรกีระงับเที่ยวบินทั้งหมดในรัสเซีย สายการบินแหงชาติของคาซัคสถาน 

(Air Astana) และสายการบินของตุรกี (Pegasus Airlines) ระงับเที่ยวบินเขา-ออก รัสเซียชั่วคราวในชวงเดือน มี.ค. 
65 อันเปนผลมาจากการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก ที่ทำใหบริษัทประกันภัยไมรับประกันเที่ยวบินที่บินไปยัง
รัสเซีย 

 สหรัฐฯ อนุมัติเงินสนับสนุนทางทหารแกยูเครนเพิ ่มอีก 200 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 6,660 ลานบาท  
ซึ่งเปนเงินที่จัดสรรผานกฎหมายความชวยเหลือตางประเทศ โดยเงินจำนวนนี้ ยูเครนสามารถใชเพ่ือจัดหาอาวุธ หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการปองกันประเทศ รวมทั้งการศึกษาและฝกอบรมดานการทหารแกยูเครนเพื่อตอตานการรุกราน
ของกองทัพรัสเซีย 

 สหรัฐฯ ยืนยันวาจะไมสงกำลังทหารไปยูเครน โดยปธน. โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ แสดงจุดยืน ดังกลาวผาน
ทวิตเตอรวา สหรัฐฯ จะปกปองทุกตารางนิ้วของเขตแดนองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) แตสหรัฐฯ 
จะไมเขารวมสูรบในสงครามรัสเซีย-ยูเครน พรอมทั้งระบุวา การเผชิญหนาโดยตรงระหวาง NATO กับรัสเซีย คือ 
สงครามโลก ครั้งที่ 3 ซึ่งเปนสิ่งที่พยายามปองกันไมใหเกิดขึ้น 

 การพูดคุยแบบสามฝายเกี่ยวกับสถานการณในยูเครน ระหวาง วลาดิเมียร ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย,  
เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และ โอลาฟ ชอลซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ทางโทรศัพทเมื่อวันเสาร  
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(12 มี.ค. 65) เปนเวลา 75 นาที มุงเนนไปที่ขอเรียกรองของฝรั่งเศสและเยอรมนีในการหยุดยิงทันที และการมุงไปสู
วิธีแกปญหาทางการทูต แตผูนำรัสเซียยังไมไดแสดงความประสงคที่จะยุติสงครามในยูเครน 

13 มีนาคม 2565 
 รัสเซียและยูเครนสงสัญญาณเชิงบวกเกี ่ยวกับความคืบหนาในการเจรจา โดยนาย Leonid Slutsky 

ผูแทนคณะเจรจาของรัสเซียเปดเผยวาการเจรจามีความคืบหนาอยางมาก โดยเห็นขอกำหนดเบื้องตนบางประการที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจพัฒนาไปสูการบรรลุขอตกลงของคณะผูแทนทั้ง 2 ฝายและนาจะมีเอกสารที่จะลงนามกันในอีก
ไมกี่วันขางหนา ขณะเดียวกัน นาย Mykhailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหนาผูแทนเจรจาของยูเครน ก็
คาดวาจะไดขอสรุปในการเจรจากับรัสเซียในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากฝายรัสเซยีเริ่มพูดคุยอยางสรางสรรคแลว นอกจากนี้ ยัง
เปดเผยวายูเครนกำลังทำงานรวมกับอิสราเอลและตุรกีในฐานะผูไกลเกลี่ยในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย โดย
กำลังอยูระหวางการสรุปสถานที่และกรอบสำหรับการเจรจา 

 การเจรจาระหวางรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินการผานระบบออนไลน สำนักขาว TASS และ RT ของรัสเซีย
รายงานวา คณะผูแทนรัสเซียซึ่งนำโดยหัวหนาคณะผูแทนรัสเซีย นาย Vladimir Medinsky กำลังพูดคุยกับยูเครน ซึ่งจัด
ขึ้นผานระบบวิดีโอ ตอจากการพบปะโดยตรงท่ีเบลารุส สอดคลองกับที่นาย Mykailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดี
ยูเครน เปดเผยผานทวิตเตอรเมื่อ 12 มี.ค. 65 ระบุวา รัสเซีย-ยูเครนกำลังเจรจากันอยางตอเนื่องผานทางวิดีโอ และ
ระบุวามีการสรางกลุมยอยเพ่ือการทำงานพิเศษแลว ขณะที่ ปธน. โวโลดีเมียร เซเลนสกี ของยูเครน เปดเผยวาคณะ
ผูแทนเจรจาระหวางยูเครนและรัสเซียกำลังหารือกันในบางประเด็น และเริ่มพูดคุยในหัวขอที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเปน
วิธีที่แตกตางออกไป และไมมีการยื่นคำขาด เหมือนการเจรจาในชวงแรก ๆ ที่เคยเกิดข้ึน 

 ยูเครนขอใหอิสราเอลเปนตัวกลางในเจรจากับรัสเซีย การหารือระหวาง ปธน. โวโลดีเมียร เซเลนสกี ของ
ยูเครนกับ นาฟตาลี เบนเน็ตต นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เก่ียวกับความเปนไปไดของการเจรจาระดับผูนำ รวมถึงโอกาส
ในการเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียและยูเครน โดยเสนอใหอิสราเอลเปนประเทศที่มีความสัมพันธอันดีกับทั้งสอง
ประเทศ ชวยจัดการเจรจาสันติภาพที่กรุงเยรูซาเล็ม 

 UK เปดเผยแผน “Homes for Ukraine” ซึ ่งเปนการเปดรับผู ล ี ้ภัยที ่ต องการมายัง UK แมจะไมมี
ครอบครัวปกหลักอยูกอนก็ตาม โดยรัฐบาลจะจายเงินใหผูที่สามารถใหที่พักพิงแกผูลี้ภัยเดือนละ 350 ปอนด (456 
เหรียญสหรัฐ) เปนเวลาอยางนอย 6 เดือน ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวเกิดขึ้นทามกลางกระแสความไมพอใจตอรัฐบาล
อังกฤษในการรับมือวิกฤตผูอพยพไดลาชา 

 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เตรียมปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2565 ลง โดย IMF มีแนวโนม
ที่จะปรับลดคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้ลง เนื่องดวยผลกระทบจากสงคราม ตลอดจนมาตรการคว่ำ
บาตรรัสเซียอยางเขมขน ที่ผลักดันใหราคาสินคาโภคภัณฑปรับตัวขึ้น อยางไรก็ดี IMF ยังคงมองวาเศรษฐกิจโลกเดินหนา
ไปในทิศทางบวก พรอมทั ้ง ระบุวา รัสเซียจะเจอแรงกดดันใหยุติสงครามในยูเครนเพิ่มขึ้น หลังนานาประเทศไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามดังกลาว 

 รัสเซียกำลังพึ่งพาจีนเพื่อชวยใหบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก 
สำนักขาว Bloomberg รายงานวา ทุนสำรอง (ทองคำและเงินตราตางประเทศ) ของรัสเซียโดนอายัดกวา 50% ของ
ทุนสำรองทั้งหมด คิดเปนมูลคากวา 3 แสนลานเหรียญสหรัฐ โดยรัฐมนตรีคลังของรัสเซีย กลาววา รัสเซียมีทองคำ
สำรองและเงินตราตางประเทศบางสวนในสกุลเงนิหยวน และเห็นวาประเทศตะวันตกกำลังกดดันจีนเพ่ือจำกัดการคา
รวมกับจีน รัสเซียยังมั่นใจในความเปนพันธมิตรกับจีน ซึ่งจะชวยใหรัสเซียรักษาความรวมมือที่ประสบความสำเร็จได 
สอดคลองกับรายงานขาวจากสื่อของรัสเซีย ระบุวารัสเซียไดตัดขาดจากเงินดอลลารสหรัฐและยูโรอยางเปน
ทางการแลว โดยเงนิหยวนของจีนไดเขามาแทนที่ดอลลารฯ และยูโรในธนาคารตาง ๆ ของรัสเซียแลว 

 ธนาคารกลางของรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาปดตลาดหหลักทรัพยมอสโกออกไปอีก 1 สัปดาห (14 - 
18 มี.ค. 65) สวนตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลาดเงิน และตลาดซื้อคืนจะยังคงเปดบริการ ทั้งนี้ ตลาด
หลักทรัพยมอสโกปดทำการมาตั้งแต 25 ก.พ. 65 
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14 มีนาคม 2565 
 การเจรจาผานระบบออนไลนระหวางรัสเซียและยูเครนยังไมไดขอสรุป การเจรจาสันติภาพรอบที่ 4 โดย

คณะผูแทนจากทั้ง 2 ฝาย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ดำเนินการอยางตอเนื่องผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ ระหวาง
ยูเครนและรัสเซียที่จัดขึ้นไดเสร็จสิ้นแลว โดยยังไมไดขอสรุปแตอยางใด ซึ่งทั้งสองฝายจะพักการเจรจาชั่วคราว กอนที่จะ
เริ่มการเจรจาครั้งใหมในวันพรุงนี้ ทั้งนี้ นาย Mykhailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหนาผูแทนเจรจาของ
ยูเครน ระบุวา ทั้งสองฝายตางแสดงจุดยืน แตการเจรจาเปนไปอยางยากลำบาก อันเนื่องจากระบอบการเมืองท่ี
แตกตางกัน สำหรับขอเสนอเบื้องตนของยูเครน 3 ประการ ไดแก การบรรลุขอตกลงหยุดยิง การถอนกำลังทหารออก
จากยูเครนในทันที และการรับประกันความปลอดภัยใหแกยูเครน 

 รัสเซียประกาศใชเงินหยวนเปนหนึ่งในสกุลเงินสำรองหลักของรัสเซีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของ
รัสเซียแถลงการณวา จะใชทองคำและเงนิหยวนเปนทุนสำรองหลัก พรอมย้ำวาเงินหยวนของจีนนั้นมีคุณสมบัติที่ดีมากที่
จะกลายเปนทุนสำรองหลักในอนาคต โดยเมื่อมีการพัฒนาความสัมพันธทางการคากับจีน รัสเซียจะตองใชทองคำสำรอง
และสกุลเงินสำรองในรูปสกุลเงินหยวน 

 รัสเซียอาจตองจายหนี้ตางชาติเปนเงินรูเบิล กระทรวงการคลังรัสเซียอนุมัติกระบวนการชำระคืนหนี้สกุลเงิน
ตางประเทศของธนาคารตางๆ เปนการชั่วคราว แตอยางไรก็ดี การจายเงินจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับมาตรการคว่ำ
บาตรของชาติตะวันตก ที่อาจทำใหธนาคารไมสามารถจายเงินคืนเปนสกุลเงินตางประเทศได โดยหากไมสามารถจายได 
กระทรวงคลังจะชำระคืนตราสารหนี้ที่รัสเซียออกขายในตลาดยูโรหรือยูโรบอนดเปนสกุลเงินรูเบิล ซึ่งจะมีคาเทียบเทา
กับการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากสกุลเงินรูเบิลออนคาลงแตะระดับต่ำสุดในชวงหลายสัปดาหมานี้ 

 จีนและรัสเซียปฏิเสธ คำกลาวของสหรัฐฯ ที ่อางวารัสเซียขอใหจีนใหความชวยเหลือทางการทหาร 
เจาหนาท่ีระดับสูงของสหรัฐฯ กลาวกับสื่อของสหรัฐฯ วารัสเซียไดขอความชวยเหลือทางทหารในการปฏิบัติการในยูเครน
จากจีน ซึ่งจะเปนความชวยเหลือที่สำคัญในการรุกรานของรัสเซีย และอาจสามารถลมกองกำลังยูเครนได ขณะที่ โฆษก
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันปฏิเสธคำกลาวอางดังกลาว โดยระบุวา รัสเซียไมไดขอยุทโธปกรณทางทหาร
หรือความชวยเหลืออื่นใดเพื่อสนับสนุนการทำสงครามในยูเครน เชนเดียวกับนักการทูตของรัสเซียที่กลาววากำลังทหาร
ของรัสเซยีมีเพียงพอที่จะสูกับยูเครน และทุกอยางเปนไปตามแผนที่วางไว จึงไมจำเปนตองขอความชวยเหลือจากจีน 

 อินเดียพิจารณารับซื้อน้ำมันดิบรัสเซียในราคาลดพิเศษ ดวยราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 40% ทำใหรัฐบาล
อินเดีย มีแนวคิดจะเพิ่มการนำเขาจากรัสเซีย เพื่อชวยลดคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยอินเดียกำลังพิจารณาที่จะรับ
ขอเสนอของรัสเซียเพื่อซื้อน้ำมันดิบและสินคาโภคภัณฑอื่นๆ ในราคาลดพิเศษดวยการชำระเงินผานธุรกรรมรูป-รูเบิล 
นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียกำลังมองหาวัตถุดิบราคาถูกจากรัสเซียและเบลารุส สำหรับการผลิตปุยดวย 

 ออสเตรเลียประกาศคว่ำบาตรเพิ่มเติมตอบุคคลชาวรัสเซีย จำนวน 33 ราย ซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตรของรัสเซีย และมีความใกลชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินของรัสเซีย 
โดยบุคคลที่ถูคว่ำบาตรในครั้งนี้ อาทิ Roman Abramovich เจาของสโมสรฟุตบอลเชลซี, Andrey Kostin ประธาน 
VTB Bank, Alexei Miller ผูบริหาร Gazprom บริษัทพลังงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย และ Dmitri Lebedev ประธาน
สายการบิน Rossiya 

 รัสเซียและเบลารุสประกาศยกระดับความเปนสหพันธรัฐรวมกัน โดยยกระดับความรวมมือระหวางกันเพื่อ
ปกปองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางเทคโนโลยี หลังทั้งสองชาติถูกโลกตะวันตกรุมคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจขั้นรุนแรงกรณีรัสเซียรุกรานยูเครน  

 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (ICJ) จะมีคำพิพากษาในคดีที่ยูเครนยื่นฟองรัสเซียในวันพุธที่ 16 มี.ค. 65 
โดยยูเครนยื่นฟองศาลใหสั่งรัสเซียใหยุติปฏิบัติการทางการทหารตอยูเครน 

15 มีนาคม 2565 
 การเจรจาผานระบบออนไลนระหวางรัสเซียและยูเครนยังไมไดขอสรุป แตจะมีการดำเนินการเจรจาอยาง

ตอเนื่อง การเจรจาสันติภาพโดยคณะผูแทนจากทั้ง 2 ฝาย ผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 ยังคง
ไมไดขอสรุปแตอยางใด โดยจะดำเนินการเจรจาตอในวันพรุงนี้ (พุธที่ 16 มี.ค.) ทั้งนี้ นาย Mykhailo Podolyak ที่



13 

ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหนาผูแทนเจรจาของยูเครน ระบุวา กระบวนการเจรจาเปนไปดวยความยากลำบาก และ
อยูบนพ้ืนฐานความขัดแยงแตยังมีชองวางสำหรับการประนีประนอม 

 รัสเซียประกาศคว่ำบาตรประธานาธิบดี, เจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีแคนาดา โดย
ประกาศหามบุคคลเหลานี้เดินทางไปยังรัสเซีย ไดแก ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และเจาหนาที่ระดับสูงสหรัฐอีก 12 คน 
อาทิ นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ นายลอยด ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ นายเจค ซัลลิแวน 
ที่ปรึกษาความมั่นคงแหงชาติสหรัฐฯ นายวิลเลียม เบิรนส ผูอำนวยการสำนักขาวกรองกลางสหรัฐ (CIA) และนางฮิลลารี 
คลินตัน อดีตรัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐ รวมถึงนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาดวย 

 สหร ัฐฯ ประกาศคว ่ำบาตรบ ุลคลชาวร ัสเซ ียและเบลาร ุส สหร ัฐฯ คว ่ำบาตรผ ู นำกองท ัพร ัสเซีย  
11 ราย และหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง นอกจากนี้ ยังประกาศมาตรการคว่ำ
บาตรตอประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร ลูคาเชนโก ของเบลารุส โดยมาตรการคว่ำบาตรดังกลาวจะอายัดทรัพยสินบุคคล
เหลานี้ในสหรัฐฯ และหามชาวอเมริกันติดตอกับบุคคลดังกลาวดวย 

 ญี่ปุนประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม ดวยการประกาศขึ้นบัญชีดำและอายัดทรัพยสินบุคคล
เจาหนาที่ นักการเมือง และผูทรงอิทธิพลของรัสเซีย 17 ราย ซึ่งรวมถึงนายวิคเตอร เวคเซลเบิรก มหาเศรษฐีเจาของ
ธุรกิจ Revona Group บริษัทน้ำมัน พลังงานและโทรคมนาคมรายใหญของรัสเซีย และสมาชิกสภาลางของรัสเซียอีก 12 
ราย ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุนเตรียมอนุญาตใหผูลี้ภัยชาวยูเครนทำงานในประเทศ หลังญี่ปุนเปดรับผูอพยพหนีภัย
สงครามจากยูเครน โดยจะอนุมัติวีซาพำนักระยะสั้น เปนเวลา 90 วัน กอนจะขยายเปนวีซาประเภทกิจกรรมเฉพาะ
พิเศษ เปนเวลา 1 ป และสามารถทำงานในญี่ปุนได  

 ผูนำ 3 ประเทศ EU เดินทางไปกรุงเคียฟเพื ่อแสดงการสนับสนุนยูเครน นายกรัฐมนตรีของโปแลนด 
สาธารณรัฐเช็ก และสโลวีเนีย เดินทางไปยังกรุงเคียฟโดยรถไฟ เมื่อ 15 มี.ค. 65 เพื่อแสดงความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของ EU กับยูเครนในการตอตานการรุกรานจากรัสเซีย ซึ่งนับเปนผูนำตางชาติชุดแรกที่เดินทางเยือนยูเครนทามกลาง
การโจมตีของรัสเซีย 

 สายการบินของเกาหลีใตปรับเสนทางบินเลี่ยงผานรัสเซีย โดยโคเรียนแอร (Korean Air) สายการบินแหงชาติของ
เกาหลีใต จะปรับเสนทางบินใหมในเสนทางสูยุโรปและฝงตะวันออกของอเมริกาเหนือ โดยไมผานนานฟารัสเซีย และ
ระงับเที่ยวบินโดยสารชั่วคราว และเที่ยวบินขนสงทั้งหมด บนเสนทางสูกรุงมอสโก และเมืองวลาดิวอสตอค ขณะที่ แอรปู
ซาน (Air Busan) สายการบินราคาประหยัดของเกาหลีใต ซึ่งใหบริการเที่ยวบินโดยสารสูเมืองวลาดิวอสตอค สัปดาหละ 
2 เที่ยว กำลังทบทวนวาจะบินในเสนทางนี้ตอไปหรือไม 

 ยูเครนยอมรับวาไมสามารถเขารวมเปนสมาชิก NATO ประธานาธิบดีโวโลดีมีร เซเลนสกี ของยูเครน กลาว
ระหวางประชุมผานระบบวิดีโอกับเจาหนาที่ฝายความมั่นคงของยูเครนวาไมนาจะสามารถเขารวมเปนสมาชิก NATO  
ไดแลว และการที่ประเทศยูเครนจะชนะรัสเซียได ตองอาศัยการรวมแรงรวมใจกันของชาวยูเครน 

 UK เตรียมเจรจากลุมประเทศอาวอาหรับผลิตน้ำมันเพิ่ม โดยนายบอริส จอหนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะ
เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในวันพุธที่ 16 มี.ค. 65 โดยจะขอใหกลุมประเทศอาวอาหรับ
ผลิตน้ำมันเพ่ิมข้ึน เพ่ือชวยใหสหราชอาณาจักรลดการพ่ึงพาน้ำมันและกาซของรัสเซีย 

16 มีนาคม 2565 
 การเจรจาผานระบบออนไลนระหวางรัสเซียและยูเครนมีความคืบหนามากขึ้น การเจรจาสันติภาพโดยคณะ

ผูแทนจากทั้ง 2 ฝาย รอบที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเปนเปนวันที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 ผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ นั้น 
ประธานาธิบดียูเครน และรัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซีย ตางสงสัญญาณถึงความคืบหนาในการบรรลุขอตกลงระหวาง
ยูเครนกับรัสเซีย และนาย Mykhailo Podolyak ที่ปรึกษาประธานาธิบดีและหัวหนาผูแทนเจรจาของยูเครน ระบุหลัง
การเจรจาวา อาจมีการการเจรจาระหวางประธานาธิบดียูเครนกับรัสเซีย และการประกาศหยุดยิงอาจเกิดขึ้นในอีก
ไมก่ีวันขางหนานี้ 

 ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (ICJ) หรือศาลโลก ลงมติดวยคะแนนเสียง 13 ตอ 2 มีมติดวยคะแนนเสียง 13-
2 ใหรัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยทันที และหามไมใหรัสเซียดำเนินการใด ๆ  ที่จะทำใหความขัดแยงรุนแรง
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ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัสเซียไมยอมสงผูแทนเขารวมกระบวนการไตสวน ซึ่งชัดเจนวารัสเซียจะไมยอมทำตามคำสั่งดังกลาว ซึ่งแม
คำตัดสินของศาลจะมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ประเทศตาง ๆ ตองปฏิบัตติาม แตก็ไมมีอำนาจในการบังคับใชคำตัดสิน 

 สหรัฐฯ เตือนอินเดียใหยุติความคิดที่จะซื้อน้ำมันดิบราคาถูกจากรัสเซีย นางเจน ซากี โฆษกทำเนียบขาว
เรียกรองใหอินเดียใหทบทวนกรณีที่รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาจะซื้อน้ำมันดิบราคาถูกจากรัสเซีย โดยกลาววาการซื้อ
น้ำมันจากรัสเซีย ไมนาจะเปนการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ แตขอใหอินเดียคิดใหดีถึงบทบาทของ
อินเดียที่จะถูกบันทึกในหนังสือประวัติศาสตรทั่วโลกเก่ียวกับเหตุการณสูรบในยูเครนครั้งนี้ และการซื้อน้ำมันรัสเซีย
เทากับเปนการสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครน 

 รัสเซียประกาศลาออกจากการเปนสมาชิกสภายุโรป (Council of Europe) ซึ่งเปนองคกรดานสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคยุโรป โดยใหเหตุผลวาที่ผานมาสหภาพยุโรป (EU) และ NATO ไมมีความเปนมิตรกับรัสเซีย โดยการลาออก
ดังกลาวจะทำใหอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไมมีผลในรัสเซีย และประชาชนรัสเซียจะไมมีสิทธิ์ฟองตอศาลยุโรป 
ในกรณีรัฐบาลรัสเซียละเมิดสิทธิของประชาชน 

 ผู นำ NATO จะจัดประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ (Extraordinary NATO Summit) ณ สำนักงานใหญ กร ุ ง
บรัสเซลสในวันที่ 24 มี.ค. 65 เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการที่รัสเซียสงกำลังทหารบุกโจมตียูเครน และการเพิ ่มความ
แข็งแกรงตอระบบการปองกันและปองปรามของ NATO รวมทั้งการสนับสนุนตอยูเครนดวย โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ
สหรัฐฯ จะเขารวมประชุมดังกลาวดวย 

 ธนาคารกลางรัสเซียประกาศระงับการซื้อทองคำจากธนาคารพาณิชย ตั้งแตวันที่ 15 มี.ค. 65 เปนตนไป 
เพื่อใหธนาคารพาณิชยมีปริมาณทองคำที่เพียงพอรองรับความตองการของภาคครัวเรือน ซึ่งนับเปนความพยายามในการ
รับมือกับความผันผวนในตลาดการเงินรัสเซียของธนาคารกลาง โดยมีเปาหมายที่จะบรรเทาภาวะตื่นตระหนกของภาค
ครัวเรือน ที่มีความตองการซื้อทองคำเพิ่มข้ึนมาก อันเนื่องมาจากความกังวลท่ีรัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรเศรษฐกิจ
รัสเซีย 

 วุฒสิภาสหรัฐฯ มีมติเปนเอกฉันทประณามประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน วาเปน "อาชญากรสงคราม" ซึ่งถือ
วาเปนเรื่องที่เกิดข้ึนไดยากท่ีสภาคองเกรสจะมีมติเปนเอกฉันทเชนนี ้โดยวุฒิสภาสนับสนุนใหศาลอาญาระหวางประเทศ 
(ICC) ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด และประเทศอ่ืน ๆ ดำเนินการสอบสวนกองทัพรัสเซยี ในฐานะอาชญากรสงคราม
จากการบุกยูเครน 

 สหรัฐฯ ประกาศประกาศใหเงินชวยเหลือดานความมั่นคงแกยูเครนครั้งใหม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ 
ประกาศมอบความชวยเหลือเพ่ิมเติมมูลคา 800 ลานเหรียญสหรัฐแกยูเครน โดยครอบคลุมถึงขีปนาวุธตอตานรถถัง อากาศ
ยาน และอาวุธปองกันอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การประกาศความชวยเหลือดังกลาวเกิดข้ึนหลังจากท่ีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี  
ของยูเครน กลาวปราศรัยตอรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อขอความสนับสนุนเพิ่มเติมจากอเมริกาในการตอสูกับรัสเซีย อยางไรก็ตาม 
ยังคงไมมีการประกาศกำหนดเขตหามบินเหนือยูเครนตามที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีรองขอ 

17 มีนาคม 2565 

 การเจรจาระหวางรัสเซียและยูเครนมีความคืบหนามากขึ้น การเจรจาสันติภาพโดยคณะผูแทนจากทั้ง 2 
ฝาย รอบที่ 4 ผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ นั้น ลาสุด เมื่อวันที่ 1๗ มี.ค. 65 มีสัญญาณวาเขาใกลขอตกลงสันติภาพ
มากขึ้น ซึ่งทั่งสองฝายยังคงพยายามในการเจรจาประนีประนอมขอพิพาท คาดวาจะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหถึง  
1 สัปดาหครึ่งในการไดขอสรุป ทั้งนี้ การเจรจามีความคืบหนาในการกำหนดแผนสันติภาพเบื้องตน โดยมีประเด็น
สำคัญของขอตกลง คือ หากบรรลุขอตกลงกันแลว รัสเซียจะตองถอนกำลังทหารออกจากยูเครนในทันที ไมมี
ขอยกเวนใด ๆ โดยระบุชัดเจนวาสนธิสัญญาสามารถเพิกถอนได หากรัสเซียไมถอนกำลังทหารออก อาจมีประเทศ
ตัวกลางหลายแหงเขารวมเซ็นสัญญาเพ่ือรับรองสันติภาพของยูเครน 

 ประธานาธิบดีรัสเซียเปดเผย 2 ขอเสนอสันติภาพกับยูเครน โดยในการสนทนาทางโทรศัพทระหวาง
ประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ของรัสเซียกับประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออรโดกันของตุรกีซึ่งวางตัวเปนคนกลาง 
ในการหาทางออกใหกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดย ปธน. ปูตินไดแจงความตองการของรัสเซียเกี่ยวกับขอตกลง
สันติภาพ แบงเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก (1) ยูเครนจะตองวางตัวเปนกลางและตองไมยื่นสมัครเขาเปนสมาชิก 
NATO รวมถึงการที่ยูเครนตองเขาสูกระบวนการปลดอาวุธ และและยังตองปกปองคนที่พูดภาษารัสเซียในยูเครน 
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และ (2) ยูเครนจะตองรับรองอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสคและลูฮานสค นอกจากนี้ ยังระบุวาการทำ
ขอตกลงสันติภาพจะตองมีการเจรจาแบบพบหนากันระหวางปธน.รัสเซียและยูเครนเสียกอน ผูนำตุรกีจึงเสนอตัว
เปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางปธน.ท้ัง 2 ประเทศ ที่กรุงอิสตันบูลหรืออังการาดวย 

 นายโวโลดิเมียร เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ไดแถลงตอชาวยูเครนทั่วประเทศ โดยไดเปดเผยประเด็น
หรือเงื่อนไขที่ยูเครนใหความสำคัญสูงสุด 6 ขอในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ประกอบดวย (1) การยุติสงคราม  
(2) การรับประกันดานความมั ่นคง (3) อธิปไตยของชาติยูเครน (4) การรื้อฟ นบูรณภาพเหนือดินแดน (5) การ
รับประกันอยางแทจริงสำหรับยูเครน และ (6) การปกปองอยางแทจริงสำหรับยูเครน 

 รัสเซียอนุมัติกฎหมายยึดเครื่องบินพาณิชยของตางชาติ โดยอนุญาตใหบริษัทสายการบินรัสเซียสามารถ
ควบคุมและบริหารเครื่องบินที่เชาจากตางประเทศเพื่อใชบินภายในประเทศได ซึ่งคาดวา ขณะนี้ มีเครื่องบินของชาติ
ตะวันตกไมต่ำกวา 500 ลำ และมีมูลคา 10,000 ลานเหรียญสหรัฐ ประจำอยูในบริษัทสายการบินรัสเซีย โดยกอนหนานี้ 
สหรัฐฯ และยุโรปสั่งใหบริษัทใหเชาเครื่องบินยึดเครื่องบินทุกลำที่ใหสายการบินรัสเซียเชาภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65 แต
รัฐบาลรัสเซียออกกฎหมายยึดเครื่องบินตอบโต ซึ่งทำใหสหรัฐฯ และยุโรปประสบปญหาในการเรียกคืนเครื่องบินไดยากขึน้ 

 รัสเซียออกมาตรการคุมเขมในการขออนุญาตซื้อ-ขาย หลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยสำหรับชาวตางชาติ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการตอบโตมาตรการคว่ำบาตร โดยรัสเซียไดจัดตั้งหนวยงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตซื้อ-ขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย และประกาศคำสั่งกำหนดใหผูที่จะดำเนินการดังกลาวตองขอรับ
ใบอนุญาตกอน ซึ่งผูที่ประสงคจะดำเนินการจะตองยื่นเรื่องไปยังกระทรวงการคลังของรัสเซีย เปนภาษารัสเซีย โดยตองมี
ขอมูลชี้แจงวัตถุประสงค และเงื่อนไขสำคัญของการทำธุรกรรม 

 สหรัฐฯ และพันธมิตรจัดตั้งทีมเฉพาะกิจนานาชาติเพื่อตามอายัดทรัพยสินบุคคลชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร 
ทีมเฉพาะกิจดังกลาว ประกอบดวย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และ 
EU โดยจะดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของกลุ มชนชั ้นนำและมหาเศรษฐีที ่มีความใกลชิดกับประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร ปูติน 

 6 ชาติรองคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (UNSC) พิจารณาตรวจสอบการโจมตียูเครน ของรัสเซีย 
ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาติ เมื ่อวัน 16 มี.ค. 65 มี 6 ประเทศจากทั้งหมด 15 ประเทศ 
ประกอบดวย สหราชอาณาจักร แอลเบเนีย ฝรั่งเศส ไอรแลนด นอรเวย และสหรัฐฯ ไดรองขอใหที่ประชุม UNSC 
พิจารณาเกี่ยวกับสถานการณในยูเครน นอกจากนี้ UNSC มีกำหนดลงคะแนนเสียงในวันศุกร (18 มี.ค.) หลังรัสเซีย 
ยื่นรางขอเสนอในการเขาชวยเหลือและคุมครองพลเรือนในยูเครน แตเหลานักการทูตระบุวา มาตรการดังกลาวอาจ
ลมเหลวเนื่องจากไมไดผลักดันใหมีการยุติการตอสูหรือการถอนกำลังทหารรัสเซียออกจากยูเครน 

 NATO ยืนยันไมจัดทหารกองกำลังรักษาสันติภาพสงไปยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมของชาติสมาชิก NATO 
จัดการประชุมสมัยพิเศษ เมื่อ 15-16 มีค. 65 เพื่อหารือถึงสถานการณในยูเครน โดยมีรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเขารวม
ดวย โดยเลขาธิการ NATO แถลงผลการหารือวา ชาติสมาชิกสนับสนุนสิทธิ์ของยูเครนในการปกปองตนเอง และเห็นพอง
ที่จะจัดสงอาวุธเพิ่มเติมให อยางไรก็ตาม NATO ยังเนนย้ำจุดยืนเดิมที่จะไมประกาศเขตหามบิน ตามที่ยูเครนรองขอ 
และจะไมสงกองกำลังเขาไปในแผนดินหรือนานฟาของยูเครน เพื่อไมใหความขัดแยงลุกลามบานปลาย ทั้งนี้ ในการ
ประชุมดังกลาว รัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด ไดยื่นขอเสนอให NATO สงกองกำลังติดอาวุธรักษาสันติภาพในยูเครน 
ขณะท่ีหลายประเทศสมาชิกตางไมเห็นดวย 

 สหรัฐฯ เตือนจีนไมใหสนับสนุนทางการทหารแกรัสเซียในยูเครน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ  
มีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนในวันศุกรนี้ (18 มี.ค.) เปนครั้งแรก นับตั้งแตรัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อ 
3 สัปดาหกอน โดยมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการบุกยูเครนของรัสเซีย รวมถึงเรื่องการเเขงขันทางเศรษฐกิจระหวาง
อเมริกาเเละจีน ซึ่งโฆษกทำเนียบขาวสงสัญญาณวาในการประชุมดังกลาวไบเดนจะเตือน สี จิ้นผิง ไมใหสนับสนุน  
นายวลาดิเมยีร ปูตินในภารกิจสงคราม ซึ่งจะเปนการเพ่ิมชองวางระหวางรัฐบาลจีนและรัฐบาลตะวันตกอยางมาก  

 ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินสงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบประเทศยากจนขาดแคลนขาวสาลี 
รายงานสถานการณทางการคา (Trade Watch) ของ World Bank ฉบับเดือน มี.ค. 65 เปดเผยวา ประเทศแกมเบีย, 
เลบานอน มอลโดวา จิบูตี ลิเบีย ตูนิเซีย และปากีสถาน เปนประเทศที่เสี ่ยงไดรับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดจากการ
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สงออกขาวสาลีจากยูเครน เนื่องจากมีสัดสวนการนำเขาขาวสาลีจากยูเครนไมนอยกวา 40% จึงเผชิญกับความ
ยากลำบากในการหาแหลงขาวสาลีอื่น ๆ มาทดแทน ซึ่งอาจนำไปสูการขาดแคลนในระยะสั้น 

 องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินผลกระทบวิกฤตยูเครน โดยคาดวา
วิกฤตในยูเครนอาจทำใหการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปนี้ลดลงมากกวา 1% และเพิ่มอัตราเงินเฟอมากถึง 2.5% โดยการ
เพิ่มการใชจายของรัฐบาลในกลุมประเทศ OECD ประมาณ 0.5% ของ GDP สามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
สงครามลงไดประมาณครึ่งหนึ่ง โดยไมทำใหอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ ้นอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ OECD ประเมินวา ประเทศ 
ในยุโรปตองพึ่งพาการนำเขาพลังงานของรัสเซียอยางมาก ผลกระทบจากสงครามตอเศรษฐกิจยูโรโซนอาจสูงถึง 1.4% 
ในขณะที่ในสหรัฐฯ จะอยูที่ประมาณ 0.9% 

 ซาอุดีอาระเบียพิจารณาใชเงินหยวนซื้อขายน้ำมันกับจีนแทนเงินดอลลารสหรัฐ ซาอุดีอาระเบียกำลังอยู
ระหวางเจรจาหาแนวทางในการใชสกุลเงินหยวนในการชำระเงินการจัดซื้อพลังงานระหวางซาอุดิอาระเบียกับจีน ทั้งนี้ 
การหารือเก่ียวกับการกำหนดราคาน้ำมันที่ขายใหจีนเปนสกุลเงินหยวนระหวางซาอุดีอาระเบียและจีน มีมาอยางตอเนื่อง
เปนเวลา 6 ปแลว และกลับมาเรงหารือกันอีกครั้งในปนี้ โดยมีปจจัยสำคัญมาจากราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้นเนื่องจาก
วิกฤตสงครามยูเครนรัสเซีย 

18 มีนาคม 2565 
 จีนระบุวาสหรัฐและNATO คือกุญแจสำคัญแกไขวิกฤตยูเครน โดยนายจาว ลี่เจียน (Zhao Lijian) โฆษก

กระทรวงการตางประเทศของจีน กลาววา การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขยายพื้นที่ของ NATO ไปทาง
ตะวันออกนั้น เชื่อมโยงโดยตรงกับวิกฤตการณในยูเครนในปจจุบัน ดังนั้น กุญแจสำคัญในการแกไขวิกฤตในยูเครนอยู
ในมือของสหรัฐฯ และ NATO ซึ่งจีนหวังวา สหรัฐฯจะรวมกับประเทศกำลังพัฒนาสวนใหญในโลก ยืนอยูฝงสันติภาพ
และความยุติธรรมอยางแทจริง พรอมย้ำวาจุดยืนของจีนในประเด็นยูเครนนั้นยุติธรรมและเปนกลาง โดยจีนไดสงเสริม
การเจรจาสันติภาพและพยายามแกไขวิกฤตในยูเครน อยางสันติและจะยังคงมีบทบาทที่สรางสรรคในประเด็นนี้ตอไป 

 นิวซีแลนดบังคับใชกฎหมายใชมาตรการคว่ำบาตรครั้งแรกตอรัสเซีย โดยครอบคลุมไปถึงการหามเดินทาง
และอายัดทรัพยสินของบุคคล 13 ราย และ 19 หนวยงาน ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูติน และรัฐมนตรี
ตางประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเจาหนาที่อาวุโสอื ่น ๆ และการจำกัดการเดินทางของนักการเมือง 
เจาหนาที่ทางทหาร และนักขาวของรัสเซยีอีก 364 รายดวย 

 ออสเตรเลียเพิ่มการคว่ำบาตรตอธนาคารและผูมีอำนาจของรัสเซีย โดยเพิ่มการคว่ำบาตรตอธนาคารและ
องคกรของรัฐบาลรวม 11 แหง ซึ่งการเพิ่มรายชื่อคว่ำบาตรในครั้งนี้จะทำใหครอบคลุมทรัพยสินสวนใหญในภาค
ธนาคาร และนิติบุคคลทั้งหมดที่ออกและถือครองพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียนอกจากนี้ยัง ประกาศคว่ำบาตรมหาเศรษฐี
ชาวรัสเซียอีก 2 ราย คือ Oleg Deripaska และ Viktor Vekselberg ซึ่งมีความเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 ญี่ปุนประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองคกรของรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการคลังญี่ปุ นประกาศอายัด
ทรัพยสินของชาวรัสเซีย 15 คน และองคกรอีก 9 แหง ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีชวยกระทรวงกลาโหม หัวหนาหนวยขาว
กรองทหารรัสเซีย โฆษกกระทรวงตางประเทศรัสเซีย บริษัทนสงออกอาวุธของรัฐบาลรัสเซีย (Rosoboronexport) 
และบริษัทผูผลิตเครื่องบินขับไล United Aircraft ทำใหลาสุดจำนวนผูถูกคว่ำบาตรรวมเปนบุคคล 76 คน ธนาคาร 
7 แหง และองคกร 12 แหง 

 UK เพิกถอนใบอนุญาตสื่อของรัฐบาลรัสเซียหลังพบไมเปนกลาง สำนักงานการสื่อสารอังกฤษ (Ofcom) 
แถลงวาไดเพิกถอนใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน RT ซึ ่งเปนชองทางขาวสารของรัฐบาลรัสเซีย โดยมีผลหาม
ออกอากาศในสหราชอาณาจักรทันที เนื่องจากไมมีความเปนกลางในการนำเสนอขาวที่เก่ียวของกับสถานการณความ
ขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน 

 รัสเซียประกาศเขตหามบินเหนือภูมิภาคดอนบาสในยูเครน โดยเจาหนาที่กองกำลังกบฏแบงแยกดินแดนใน
ภาคตะวันออกของยูเครน เปดเผยวา รัสเซียไดประกาศเขตหามบินเหนือรัฐโดเนตสกและเขตลูฮันสก ที่ตั้งอยูในภูมิภาค
ดอนบาส ทางตะวันออกของยูเครน ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมของรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาปดนานฟาทาง
ตอนใตของประเทศ ตอไปจนถึงวันที่ 26 มี.ค. 65 เปนอยางนอย (เดิมประกาศปดตั้งแต 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 65) 
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 ยูเครนอนุมัติใหสินทรัพยดิจิทัล เปนสินทรัพยที่ถูกตองตามกฎหมายแลว โดยนายโวโลดิเมียร เซเลนสกี 
ประธานาธิบดีของยูเครนไดลงนามในกฎหมายวาดวยสินทรัพยเสมือนจริง (Virtual Asset) อาทิเงินดิจิทัล คริปโท
เคอรเรนซี ใหเปนสินทรัพยที่ถูกกฎหมายอยางเปนทางการในประเทศยูเครน โดยกฎหมายฉบับดังกลาวสามารถชวย
ใหยูเครนสามารถรับเงินบริจาคที่มีลักษณะเปนเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอรเรนซีจากตางประเทศในการชวยเหลือดาน
งบประมาณการจัดซื้ออาวุธปองกันประเทศ และการชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหกับประชาชน 

 ธนาคารกลางรัสเซียอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทำธุรกรรม-ออกสินทรัพยดิจิทัลได Sberbank ซึ่งเปน
ธนาคารรายใหญสุดของรัสเซีย ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ไดรับใบอนุญาตจากธนาคารกลางรัสเซีย
ในการออกและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล ซึ่งรวมถึงคริปโทเคอรเรนซ ี 

 ญี่ปุนเปดเมืองใหผูลี้ภัยยูเครนแมไมมีญาติหรือคนรูจัก โดยรัฐบาลญี่ปุนกำลังเตรียมที่จะอนุญาตใหชาวยูเครน
ที่หลบหนีจากการรุกรานของรัสเซียเขามาพำนักอาศัยชั่วคราวแมวาพวกเขาจะไมมีญาติหรือคนรูจักในญี่ปุน จากเดิมมี
ขอกำหนดวาตองมีญาติหรือคนรูจักเปนผูยืนยัน โดยจะพิจารณาเปนรายกรณีในการขอออกวีซาพำนักระยะสั้น และอาจ
สามารถเปลี่ยนเปนวีซาทำงานไดหากเปนกรณีที่ถือวีซาระยะยาว 

 บริษัท S&P Global Ratings อันดับความนาเชื ่อถือรัสเซีย หลังเสี ่ยงผิดนัดชำระหนี้ โดย S&P ปรับลด
อันดับความเชื่อถือของรัสเซียจากเดิมท่ีระดับ CCC- มาอยูที่ระดับ CC ซึ่งเปนอันดับขยะ (junk) เนื่องจากการถูกคว่ำ
บาตรไดลดความสามารถของรัสเซียในการเขาถึงเงนิทุนสำรองสกุลเงินตางประเทศ และจำกัดการเขาถึงระบบการเงิน
โลก ทำใหรัสเซียเผชิญความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระดอกเบี้ยพันธบัตร โดยเฉพาะพันธบัตรสกุลเงินดอลลารสหรัฐซึ่งจะ
ครบกำหนดไถถอนในป 2566 และพันธบัตรสกุลเงินยูโรซึ่งจะครบกำหนดไถถอนในป 2586 ทั้งนี้ รัสเซียไดชำระ
ดอกเบี้ยพันธบัตรสกุลเงินดอลลารสหรัฐจำนวน 2 ชุดวงเงินรวม 117 ลานเหรียญสหรัฐ ที่ครบกำหนดชำระในวันท่ี 
16 มี.ค. แลว  

19 มีนาคม 2565 
 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีน หารือเกี่ยวกับสงครามระหวางยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเปนการพูดคุยผาน

ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ เมื่อ 18 มี.ค. 65 โดยในการหารือดังกลาวประธานาธิบดโีจ ไบเดนไดเตือนถึงผลกระทบที่จะ
ตามมา หากจีนใหการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมตอการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน ดานประธานาธิบดีส ีจิ้น ผิง ยืนยัน
วา จีนสนับสนุนสันติภาพและคัดคานการทำสงคราม และเนนย้ำสิ่งสำคัญคือการเดินหนาพูดคุย ตลอดจนปองกัน
วิกฤตดานมนุษยธรรมและยุติการสูรบโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งเรียกรองทุกฝายใหสนับสนุนการพูดคยุระหวางรัสเซียและ
ยูเครน ขณะที่สหรัฐฯ และ NATO ควรเจรจากับรัสเซียเพื่อแกไขปมของวิกฤตที่เกิดขึ้น และแกไขขอกังวลดานความ
มั่นคงของทั้งรัสเซียและยูเครน 

 ประธานาธิบดยีูเครนเรียกรองรัสเซียหันมาเจรจาดวยดี มิเชนนั้น ผลของสงครามอาจสงผลกระทบไปอีก
หลายป ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี ออกแถลงการณเรียกรองใหรัสเซียรวมมือในการเจรจาสันติภาพ มิ
เชนนั้นคนรุนใหมของรัสเซียอาจจะตองมากมหนารับกรรมฟนฟูความเสียหายจากสงคราม โดยระบุวา ทางยูเครนมี
การยื่นขอเสนอและทางออกอยางสันติใหแกรัสเซียอยูเสมอ และยังคงตองการการเจรจาที่มีความหมายและซื่อตรง 
บนพื้นฐานของความสงบและความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด 

 ผูนำเยอรมนีเสนอแนะใหผูนำรัสเซียมีการทำขอตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยเร็ว ขณะที่รัสเซียกลาววา
ยูเครนเปนตนเหตุใหการเจรจาสันติภาพไมคืบหนา นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซของเยอรมนี ไดพูดคุยทางโทรศัพท
กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย โดยเสนอแนะใหผูนำรัสเซียมีการทำขอตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยเร็ว 
และขอใหแกไขปญหาพิพาทกับยูเครน ดวยวิธีการเจรจาทางการทูต ขณะที่นายปูติน กลาววา รัฐบาลยูเครนพยายามทุก
วิถีทางที่จะประวิงการเจรจาใหลาชามากที่สุด และยื่นขอเสนอใหรัสเซียพิจารณา ทั้งที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง  

 ผูนำญี่ปุนย้ำอินเดียใหเปนหนึ่งเดียวระดับสากลจากเหตุการณรัสเซีย-ยูเครน นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ 
ของญี่ปุน กลาวกอนการเยือนอินเดียวา จากเหตุการณรัสเซียรุกรานยูเครนเกิดขึ้น อยากจะย้ำถึงความสำคัญของ
ความเปนหนึ่งเดียวในระดับสากล โดยญี่ปุนและอินเดียเปนสมาชิกของการเจรจาดานความมั่นคงภาคี 4 ฝายหรือค
วอด (Quad) ที่มีสหรัฐฯ และออสเตรเลียรวมอยูดวย 
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 EU พิจารณาจัดตั้งกองทุนสมานฉันทฟนฟูยูเครน หลังการสูรบยุติ นายชารลส มิเชล ประธานคณะมนตรี
ยุโรป (European Council) เปดเผยวาสหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งกองทุนสมานฉันท (Solidarity 
Fund) สำหรับยูเครน เพ่ือชวยในการจัดหาบริการขั้นพ้ืนฐานในประเทศ ตอบสนองความตองการเรงดวนของพลเมือง 
และในระยะยาวจะทำหนาที่เปนผูสนับสนุนหลักสำหรับการฟนฟูบูรณะยูเครน เม่ือการสูรบยุติลง 

 จีนเห็นวาการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกรุนแรงเกินเหตุและไมใชการแกปญหา นายเลอ อวี้เฉิง 
(Le Yucheng) รองรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของจีนระบุวา การประกาศคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเพ่ือ
ตอบโตรัสเซียทีบุ่กยูเครนนัน้ เปนการกระทำรุนแรงเกินเหต ุและ NATO ไมควรขยายกำลังไปยังตะวันออกเพราะเปน
การสรางแรงกดดันใหรัสเซียจนมุม ซึ่งในอดีตที่ผานมา จะเห็นไดวาการคว่ำบาตรนั้นไมไดแกปญหา แตจะสงผลกระทบ
กับเศรษฐกิจ ระบบการเงิน จนทำใหเศรษฐกิจโลกย่ำแย 

20 มีนาคม 2565 
 ตุรกีเปดเผยวาการเจรจาระหวางรัสเซีย-ยูเครนใกลบรรลุขอตกลงสันติภาพรวมกันแลว โดยรัฐมนตรี

ตางประเทศของตุรกีซึ่งทำหนาที่เปนคนกลางในการเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียกับยูเครนเปดเผยวา ทั้ง 2 ฝาย
แทบจะมีความเห็นตรงกันเกือบสมบูรณ 100% สำหรับใน 4 ประเด็นแรกของขอตกลง (ยังไมไดเปดเผยชัดเจนวามี
ประเด็นอะไรบาง) พรอมเสริมอีกวาตุรกีตองการจัดประชุมไตรภาคีระหวางประธานาธิบดีรัสเซีย-ยูเครน-ตุรกี และ
แสดงความมั่นใจวารัสเซีย-ยูเครนจะบรรลุขอตกลงกันได ซึ่งตุรกีพรอมจะทำทุกอยางเพ่ือเชื่อมโยงทั้ง 2 ฝายเขาหากัน 
ทั้งนี้ การเจรจาระงับขอพิพาทของรัสเซยีมีความคืบหนามากขึ้น โดยมีการการเจรจาในระดับกลุมผูเชี่ยวชาญของรัสเซีย-
ยูเครนยังคงดำเนินไปอยางตอเนื่อง ขณะที่การเจรจาออนไลนอยางเปนทางการจะเริ่มตอในวันจันทร (21 มี.ค. 65) 

สื่อตางประเทศรายงานวา มี 6 ประเด็นสำคัญที่รัสเซียและยูเครนกำลังหารือกัน ประกอบดวย (1) ความเปน
กลางของยูเครน (2) การปลดอาวุธและการรับประกันความปลอดภัย (3) การขจัดนาซีในยูเครน (4) การขจัด
อุปสรรคของการใชภาษารัสเซยีในยูเครน (5) สถานะของภูมิภาคดอนบาส และ (6) สถานะของไครเมียท่ีรัสเซียผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของประเทศในป 2014 

 ประธานาธิบดียูเครนเรียกรองใหสวิตเซอรแลนดรวมมือตอสูกับการโจมตีของรัสเซีย โดยขอใหรัฐบาล
สวิตเซอรแลนดปราบปรามกลุมชนชั้นนำชาวรัสเซีย และขอใหธนาคารในสวิตเซอรแลนดอายัดทรัพยสินของคนที่มี
สวนเกี ่ยวของกับการปฏิบัติหารทางทหารของรัสเซียในยูเครน และยังเรียกรองใหบริษัทขามชาติตาง ๆ รวมทั้ง 
Nestle บริษัทดานอาหารรายใหญของโลก ยุติการทำธุรกิจในรัสเซีย  

 ออสเตรเลียส่ังระงับสงออกอะลูมินาไปยังรัสเซีย พรอมสงถานหินใหยูเครน 7 หมื่นตัน โดยรัฐบาล
ออสเตรเลียประกาศระงับการสงออกแรอะลูมินา แรอะลูมินัม รวมทั้งบอกไซด ซึ่งเปนสินคาที่รัสเซียพึ่งพาการนำเขา
จากออสเตรเลีย โดยมีเปาหมายเพื่อจำกัดความสามารถในการผลิตอะลูมิเนียม ซึ่งเปนสินคาสงออกสำคัญของรัสเซีย 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยังประกาศวา จะบริจาคถานหินอยางนอย 70,000 ตัน ใหกับยูเครน เพื่อให
ยูเครนสามารถผลิตพลังงานไดเพียงพอกับความตองการ 

 อินเดียยังคงสงวนทาทีเปนกลางแมญีปุ่นพยายามโนมนาวรวมตอตานรัสเซีย การเยือนประเทศอินเดียของ
นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ น ไดหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับวิกฤติในยูเครนในการหารือกับนายกรัฐมนตรี
นเรนทรา โมดี โดยกลาววาการที่กองทัพรัสเซียเขาไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเปนการสั่นคลอนเสถียรภาพของ
ระเบียบโลก และจำเปนจะตองมีการตอบสนองอยางแข็งกราว ดานนายโมดีไมไดใหความเห็นโดยตรงตอสถานการณ
ในยูเครน และไมไดกลาวถึงการรุกรานยูเครนของรัสเซียแตอยางใด แตยอมรับวาเหตุการณทางภูมิรัฐศาสตรกำลัง
แสดงใหเห็นถึงความทาทายใหม ๆ 

 จีนยืนยันวาอยู ขางที ่ถูกตองในกรณีสงครามยูเครน นายหวังอ้ี (Wang Yi) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศของจีนกลาววา เวลาจะเปนเครื่องพิสูจนวาจุดยืนของจีนนั้นอยูขางที่ถูกตอง และสอดคลองกับความ
ปรารถนาของประเทศสวนใหญ พรอมทั้งยืนยันวา จีนจะไมยอมรับการบีบบังคับและการตั้งขอสงสัยที่ไรเหตุผลใน
เรื่องนี ้พรอมระบุวาทางออกของวิกฤตนี้ในระยะยาว คือการละทิ้งแนวคิดยุคสงครามเย็น ละเวนจากการมีสวนในการ
เผชิญหนาของกลุมประเทศตางๆ และสรางสถาปตยกรรมดานความมั ่นคงในระดับภูมิภาค ที ่มีความสมดุล มี
ประสิทธิภาพและมคีวามยั่งยืนอยางแทจริง  
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 เยอรมนีหารือกาตารและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย นายโรเบิรต ฮาเบค 
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนี เยือนกรุงโดฮา กาตารและกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการจัดหากาซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยเยอรมนีบรรลุขอตกลงหุนสวนดานพลังงานในระยะยาวรวมกับ
กาตารเรียบรอยแลว 

21 มีนาคม 2565 
 การเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียและยูเครนยังไมมีความคืบหนาอยางมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 

ทีมเจรจาสันติภาพยูเครนและรัสเซียมีการหารือกันผานวิดีโอคอลเปนเวลา 90 นาที และคณะทำงานยอยของทั้งสองฝาย
มีการประชุมหารือกันตลอดทั้งวัน โดยหลังการเจรจาเสร็จสิน้ลง ผูแทนทั้ง 2 ฝายระบุวา ยังไมมีความคืบหนาที่สำคัญแต
อยางใด ขณะที่การสูรบยังคงดำเนินไปอยางตอเนื่อง และรัสเซยียืนยันวาจะไมมีการหยุดยิงชั่วคราวระหวางการเจรจา 

 จีนย ืนย ันไม ส งอาวุธช วยรัสเซีย ย ้ำสน ับสนุนเจรจาสันติภาพ-หยุดย ิง นายฉิน กัง (Qin Gang) 
เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกา ระบุวา มีการบิดเบือนขอมูลวาจีนจัดหาความชวยเหลือทางทหารแกรัสเซีย แต
สิ่งที่จีนกำลังทำคือการสงอาหาร ยา ถุงนอนและนมสำหรับทารก ไมใชอาวุธและกระสุนปนใหกับฝายใดฝายหนึ่ง และ
ยืนยันวา จีนยังคงสงเสริมการเจรจาสันติภาพและใหมีการยิงหยุดในทันที อยางไรก็ตาม นายฉินไมไดปฏิเสธถึงความ
เปนไปไดในอนาคตวาจีนอาจจะทำเชนนั้นหรือไม 

 EU กำลังพิจารณากำหนดมาตรการคว่ำบาตรระลอกที่ 5 ตอรัสเซีย โดยอาจจำเปนตองใชทางเลือกที่รุนแรง
ขึ ้นอยางการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย ซึ ่งสหรัฐและอังกฤษไดเดินหนานำรองไปกอนหนานี ้แลว โดยรัฐมนตรี
ตางประเทศจาก EU จะรวมหารือกัน ในวันจันทรที่ 21 มี.ค. 65 กอนที่จะประชุมรวมกับประธานาธิบดี โจ ไบเดนใน
วันที่ 24 มี.ค. 65 รวมถึงประเทศสมาชิก NATO และกลุมประเทศ G7 คาดวาจะรูผลในสัปดาหนี้ ทั้งนี้ การหารือของ
รัฐมนตรีตางประเทศของ EU ที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 นั้น ประเทศสมาชิกยังคงมี
ความเห็นแตกตางกันวาจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรภาคพลังงานของรัสเซียหรือไมและอยางไร โดยลิทัวเนีย และ
ไอรแลนด เรียกรองให EU ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรในอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซีย 

 ฝรั่งเศสอายัดทุนสำรองของธนาคารกลางรัสเซียและบุคคลชาวรัสเซีย กระทรวงการคลังของฝรั่งเศสเปดเผย
วาไดระงับการเคลื่อนยายทรัพยสินของธนาคารกลางรัสเซียมูลคา 2.2 หมื่นลานยูโร (8 แสนลานบาท) นอกจากนี้ ยัง
อายัดเงินทุนในบัญชีของบุคคลชาวรัสเซียราว 30 รายที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจของฝรั่งเศส คิดเปนมูลคาราว 150 ลานยูโร 
(5.5 พันลานบาท) กอนหนานี้ ฝรั่งเศสไดสั่งอายัดทรัพยสินของมหาเศรษฐกิจรัสเซียไปแลวเปนมูลคา 1.8 พันลานยูโร (6.6 
หมื่นลานบาท) 

 ยูเครนขยายเวลากฎอัยการศึก พรอมคว่ำบาตร 11 พรรคฝายคาน โดยขยายระยะเวลาบังคับใชกฎอัยการศึก 
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 ก.พ. 65 และจะสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 65 ออกไปอีกอยางนอย 30 วัน นอกจากนี้ ยัง
มีการประกาศระงับการดำเนินงานของพรรคการเมือง 11 พรรค เนื่องจากมีความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงกับรัสเซีย 

 ศาลรัสเซียไดมีคำสั ่งระงับการใชงานแพลตฟอรมเฟซบุกและอินสตาแกรมในรัสเซียแลว โดยอางวา
แพลตฟอรมดังกลาวสนับสนุนความรุนแรง ทั้งนี้ กอนหนานี้ รัสเซียไดสั่งระงับการเผยแพรของเฟซบุกฐานจำกัดการเขาถึง
สื่อของรัสเซีย พรอมบล็อกการใชงานอินสตาแกรม หลังจากที่เมตาซึ่งเปนบริษัทแม ไดอนุญาตใหผูใชงานในยูเครนสามารถ
โพสตขอความแสดงความรุนแรงตอทหารรัสเซีย 

 ญี่ปุนเรียกรอง UAE เพิ่มกำลังผลิตน้ำมันหลังวิกฤตยูเครนทำราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น นายโยชิมาสะ ฮายาชิ 
รัฐมนตรีตางประเทศญี่ปุน กลาวในระหวางการพูดคุยกับมกุฎราชกุมาร ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซายิด อัล นาหยาน รัฐมนตรี
ตางประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) ที่อาบูดาบี วา ญี่ปุนมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ในตลาดโลกที่เพ่ิม
สูงขึ้น และหวังวา UAE จะมีบทบาทสำคัญในการทำใหราคาน้ำมันในตลาดมีเสถียรภาพ อยางไรก็ตาม UAE ไมรับปาก
ใดๆ และบอกวาจะทำตามกรอบของโอเปกพลัส ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของกลุมดังกลาวก็คือรัสเซีย เชนเดียวกับกอนหนานี้ที่
นายบอริส จอหนสัน นายกรัฐมนตรอัีงกฤษเดินทางไปยัง UAE และซาอุดีอาระเบีย เมื่อสัปดาหที่แลวก็แตไมไดผลลัพธใด 

 จีนมอบเงินชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครนเพิ่มเติม โฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีน เปดเผยวา จีน
จะมอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมมูลคา 10 ลานหยวน (52 ลานบาท) ตามที่จีนไดใหคำมั่นในการเสนอความ
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ชวยเหลือเพิ่มเติมแกยูเครนกอนหนานี้ ทั้งนี้ จีนไดใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมชุดแรกมูลคา 5 ลานหยวน (26 
ลานบาท) แกยูเครน ไปเม่ือชวงตนเดือน มี.ค. 65 

22 มีนาคม 2565 
 ประธานาธิบดียูเครนย้ำขอเจรจากับประธานาธิบดีรัสเซีย พรอมระบุวาการทำขอตกลงประนีประนอมกับ

รัสเซียตองผานประชามติจากชาวยูเครน ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี ของยูเครนออกมาย้ำขอเรียกรองขอเจรจา
สันติภาพแบบตัวตอตัวโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย และระบุวาการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการรับประกันความมั่นคงของยูเครน ซึ่งรวมถึงการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือถอนความตั้งใจของยูเครนในการเขา
เปนสมาชิกกลุมพันธมิตรระหวางประเทศ ทั้ง NATO และ EU ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวของกับพื้นที่ขัดแยงในภูมิภาค
ดอนบาส อยางการรับรองความเปนรัฐอิสระของแควนโดเนตสกและลูฮันสก จะตองผานการทำประชามติจากประชาชน
ยูเครนกอน 

 UN เรียกรองใหรัสเซีย-ยูเครน เปดโตะเจรจายุติความขัดแยง นายอันโตนิโอ กูเทอเรซ เลขาธิการใหญ
สหประชาชาติระบุวา ถึงเวลาที่ทุกฝายตองเปดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยง และการหารืออยางจริงจังระหวางรัสเซีย-
ยูเครน ควรเกิดขึ้นไดแลวในตอนนี ้

 NATO มองสงครามรัสเซีย-ยูเครนถึงทางตัน และเบลารุสอาจเขารวมปฏิบัติการโจมตียูเครนดวย เจาหนาที่
หนวยขาวกรองระดับอาวุโสของ NATO ยอมรับวา สงครามในยูเครน ที่ยืดเยื้อนานเกือบ 1 เดือนกำลังอยูในภาวะชะงักงัน 
เนื่องจากกองกำลังยูเครนสามารถยับยั้งไมใหกองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบไดมากกวานี้ และยังประกาศชัดเจนวาจะไมยอม
แพ ทำใหรัสเซียยากที่จะควบคุมพ้ืนที่ที่ยึดครองได ขณะที่รัสเซียก็ยังไมอยากยอมรับความพายแพ ทำใหมีการสูญเสียชีวิต
และเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น โดยไมมีฝายใดสามารถเอาชนะได พรอมเตือนวามีโอกาสที่เบลารุส ซึ่งเปนพันธมิตร
ใกลชิดของรัสเซียอาจเขารวมปฏิบัติการโจมตียูเครนดวยตัวเองในไมชานี้ 

 รัสเซียจะระงับการเจรจากับญี่ปุนในประเด็นสนธิสัญญาสันติภาพสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อตอบโตที่
ญี่ปุนใชมาตรการคว่ำบาตรกดดันรัสเซีย กระทรวงการตางประเทศของรัสเซียออกแถลงการณประกาศยุติการเจรจา
สันติภาพกับญี่ปุนกรณีพิพาทในหมูเกาะคูริล ที่มีการเจรจายืดเยื้อมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปจจุบันอยูภายใตการ
ดูแลของรัสเซีย) ซึ่งทำใหสถานะความเปนรัฐปฏิปกษระหวางทั้งสองประเทศยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน โดยรัสเซียระบุวา
ญี่ปุนแสดงความไมเปนมิตรอยางชัดแจง และพยายามทำลายผลประโยชนแหงชาติของรัสเซีย นอกจากนี้ รัสเซียจะ
ยกเลิกมาตรการอนุมัติขอฟรีวีซาใหกับนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนที่ตองการจะเดินทางไปยังเกาะดังกลาว รวมถึงถอนตัวจาก
เวทีเจรจาความรวมมือทางเศรษฐกิจและไมขยายสถานะของญี่ปุ นในฐานะหุ นสวนสำคัญในกรอบความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจทะเลดำ (Black Sea Economic Cooperation) อีกดวย ขณะที่ญี่ปุนระบุวาจะประทวงการตัดสินใจของ
รัสเซียอยางถึงที่สุด โดยนายฟุมิโอ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนออกแถลงการณตำหนิการตัดสินใจของรัสเซียอยางรุนแรง 
โดยระบุวา เปนเรื่องที่ไมยุติธรรม และไมอาจยอมรับไดอยางสิ้นเชิง และญี่ปุนจะยังคงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ตอรัสเซียตอไป เนื่องจากเปนความรวมมือกันของนานาชาติ 

 รัสเซียขู ต ัดสัมพันธกับสหรัฐฯ กระทรวงการตางประเทศของรัสเซีย ไดเร ียกตัวนายจอหน ซัลลิแวน 
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯเขาพบ เพ่ือแจงวาคำพูดของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่กลาวโจมตีวาประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน 
วาเปน "อาชญากรสงคราม" นั้น ไดทำใหความสัมพันธระหวางรัสเซียและสหรัฐเดินทางเขาใกลจุดแตกหัก เพราะการ
กระทำใดที่เปนปฏิปกษตอรัสเซียจะไดรับการตอบโตอยางเด็ดขาด  

 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลาววาอินเดียเปนจุดออนในกลุ ม QUAD เพราะไมมีจุดยืนชัดเจนตอรัสเซีย 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ระบุวา ในบรรดาประเทศสมาชิกในกรอบความรวมมือดานความมั ่นคง 4 ฝาย (QUAD) ซึ่ง
ประกอบดวยสหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย ตางใชมาตรการตามแนวทางที่เปนหนึ่งเดียวกับ NATO และประเทศ
ในภูมิภาคแปซิฟก เพื่อตอบโตรัสเซียในการสั่งเปดฉากบุกโจมตียูเครน มีเพียงอินเดียเทานั้น ที่มีทาทีไมมั่นคงตอการบุก
โจมตียูเครนของรัสเซีย และยังคงเดินหนารักษาความสัมพันธกับรัสเซียและชาติตะวันตกไปพรอม ๆ กัน 

 ผูนำ EU เห็นเตรียมแนวทางลดนำเขากาซ LNG และไฮโดรเจนจากรัสเซีย โดยรางแถลงการณการประชุมสุด
ยอดผูนำ EU (Euro Summit) ระหวางวันที่ 24-25 มี.ค. 65 ณ กรุงบรัสเซลส ระบุวา กลุมผูนำจากประเทศใน EU จะ
มีการพิจารณารวมกันซื้อกาซ กาซธรรมชาติเหลว (LNG) และไฮโดรเจน จากซัพพลายเออรรายอื่น ๆ แทนรัสเซีย เพ่ือ
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เตรียมพรอมสำหรับฤดูหนาวครั้งหนา ตามแผนการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย นอกจากนี ้รางการประชุมฯ ยังระบุ
วา ผูนำประเทศสมาชิก EU เตรียมพิจารณาจัดตั้งกองทุนระหวางประเทศใหกับยูเครน เพ่ือนำไปใชในการตอสูกับการ
รุกรานของรัสเซีย รวมถึงการฟนฟูประเทศหลังสงครามดวย 

23 มีนาคม 2565 
 การเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียและยูเครนยังคงไมมีความคืบหนาใด ๆ  ท่ีชัดเจน แมกอนหนานี้มีความหวังวา

ทั้งสองฝายจะสามารถลงนามในขอตกลงหยุดยิง โดยทั้งรัสเซียและยูเครนตางพากันกลาวโทษอีกฝายวาเปนสาเหตุที่ทำให
การเจรจาไมมีความคืบหนา และยังไมมีการเจรจากันในระดับประธานาธิบด ี

- ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี ยอมรับวาการเจรจาสันติภาพรัสเซียรัสเซียเพื่อยุติสงครามที่ยาวนานมา

เกือบ 1 เดือนนั้นเปนเรื่องที่ยาก และบางครั้งก็เกิดการเผชิญหนากัน แตคอย ๆ คืบหนาไปทีละขั้น โดยคณะเจรจาของทั้ง
สองฝายจะยังคงหารือกันเปนระยะ และทำงานอยางตอเนื่องในหลายระดับ 

- นายมิไคโล โปโดลยัก ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน และเปนผูนำคณะเจรจาของยูเครน กลาววา การเจรจา

สันติภาพกับรัสเซียกำลังเผชิญความยากลำบากอยางมาก และกำลังเผชิญกับปญหาสำคัญ เนื่องจากฝายยูเครนมีจุดยืนและ
หลักการที่ชัดเจน แตรสัเซียกลาวหาวายูเครนไดเปลี่ยนแปลงจุดยืนในการเจรจา และกลาวหาวาสหรัฐฯ เขามาขัดขวางความ
พยายามที่จะหาขอยุติในสงคราม 

 นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย กลาววา รัสเซียตองการใหการเจรจามีความกระตือรือรนและมีสาระจริงจัง
มากขึ้น และตองการคำตอบจากยูเครนที่ชัดเจนและรวดเร็วกวานี้ โดยย้ำวาจุดยืนของรัสเซียเปนที่รับรูดีในฝงยูเครน เพราะ
รัสเซียไดยื่นขอเรียกรองเปนลายลักษณอักษรใหกับยูเครนไปแลว และระบุวาขอเสนอจากประธานาธิบดียูเครนที่ตองการทำ

ประชามติตอขอเรียกรองของรัสเซีย จะสงผลเสียตอการเจรจาสันติภาพที่ดำเนินอยู ซึ่งขณะนี้การเจรจาก็ดำเนินไปชามาก
และมีเนื้อหาสาระนอยกวาท่ีรัสเซียตองการ 

 ยูเครน เรียกรองจีน ใหความรวมมือกดดันรัสเซียและแสดงบทบาทในการยุติสงคราม นายมิไคโล โปโดลยัก  

ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน ออกมาเรียกรองใหจีนหันมารวมมือกับชาติตะวันตกในการประณามการรุกรานยูเครน 
หลังจากที ่จีนยังคงสงวนทาทีและวางตัวเปนกลางในสงครามดังกลาว ดานนายแอนดริว เยอรมัค ผู ชวยอาวุโสของ
ประธานาธิบดียูเครน ตองการใหจีนแสดงบทบาทที่เห็นไดชัดเจนมากขึ้น ในการยุติสงครามที่เกิดจากที่รัสเซียรุกเขามาใน

ดินแดนของยูเครน นอกจากนี้ ยูเครนยังเรียกรองใหจีนเปนผูค้ำประกันความม่ันคงในอนาคต 
 สหรัฐฯ ยอมรับไมพบหลักฐานจีนสงมอบอาวุธชวยรัสเซียทำสงครามในยูเครน นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาดาน

ความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐ เปดเผยวา ยังไมเห็นหลักฐานวามีการจัดสงอาวุธจากจีนไปใหกับรัสเซีย แตอยางใด หลังจาก

ที่กอนหนานี้แหลงขาวสหรัฐฯ ออกมาใหขอมูลผานสื่อวา จีนตอบรับคำขอของรัสเซียที่จะใหจีนชวยเหลือทั้งดานอาวุธและ
ดานเศรษฐกิจ แตจะติดตามประเด็นนี้อยางใกลชิดตอไป พรอมระบุวา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ไดแจงให
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการจัดหายุทโธปกรณดังกลาวใหกับรัสเซีย  

 โปแลนดประกาศขับนักการทูตรัสเซียครั้งใหญ โดยอางวาทำงานใหหนวยสืบราชการลับ รัฐบาลโปแลนด
ประกาศขับนักการทูตรัสเซียจำนวน 45 รายออกนอกประเทศ โดยระบุวา เจาหนาที่เหลานี้กำลังใชสถานะนักการทูต
ทำงานใหกับหนวยสืบราชการลับของรัสเซีย และบางสวนมีความสัมพันธใกลชิดกับหนวยดังกลาว ในการรวบรวมขาว

กรองเก่ียวกับความมั่นคงและเสถียรภาพของโปแลนด 
 รัสเซียประกาศบังคับประเทศท่ี “ไมเปนมิตร”ใหชำเงินคากาซธรรมชาติในสกุลเงินรูเบิล ประธานาธิบดีวลาดิ

เมียร ปูติน ผูนำรัสเซีย กลาววา ประเทศที่อยูในรายชื่อ "ไมเปนมิตร" ของรัสเซีย จะตองชำระคาซื้อกาซธรรมชาติจากรัสเซีย

เปนสกุลรูเบิลเทานั้น โดยไดสั่งใหธนาคารกลางและรัฐบาลรัสเซียจัดเตรียมกระบวนการชำระเงินเปนสกุลรูเบิลภายใน 1 
สัปดาห อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีปูตินยืนยันวารัสเซียจะยังคงสงมอบกาซธรรมชาติตามปริมาณและราคาที่ระบุในสัญญา 
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โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสกุลเงินในการชำระคากาซธรรมชาติเทานั้น ทั้งนี้ประเทศที่ “ไมเปนมิตร” คือประเทศที่ไดออก
มาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย ซึ่งรัสเซียประกาศรายชื่อเมื่อ 7 มี.ค. 65 

 เยอรมนีเปลี่ยนทาที เรียกรองใหคว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย นายโอลาฟ โชลซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ย้ำถึงความ

จำเปนที่เยอรมนีตองหยุดการพึ่งพาการนำเขาถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ำมันจากรัสเซียโดยเร็วที่สุด และตองเปนการ
ดำเนินการที่เขมขนที่สุดดวย การออกมาประกาศคว่ำบาตรดานพลังงานตอรัสเซียของผูนำเยอรมนีครั้งนี้ ถูกมองวาเปนการ
เปลี่ยนทาทีอยางสมบูรณ หลังจากที่กอนหนานี้ยังแสดงทาทีลังเลตอขอเสนอของ EU ในการคว่ำบาตรรัสเซียดานพลังงาน 

เพราะเยอรมนีพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซียจำนวนมาก เกรงวาจะไดรับผลกระทบที่ตามมาเปนวงกวาง 
 ฮังการปีระกาศไมคว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย เพราะเสี่ยงตอความม่ันคงดานพลังงาน ปเตอร ซิจจารโต รัฐมนตรี

ตางประเทศของฮังการี กลาวตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UNHRC) โดยย้ำวาฮังการีไมสนับสนุนการ 

คว่ำบาตรใด ๆ ตอการขนสงพลังงานรัสเซีย เนื่องจากอาจเปนอันตรายตอความมั่นคงดานพลังงานของฮังการี 
 ตลาดหลักทรัพยมอสโกกลับมาเปดทำการซื้อขายหลังจากปดทำการเปนเวลา 1 เดือน ธนาคารกลางรัสเซีย

ประกาศใหตลาดหลักทรัพยมอสโกเปดทำการซื้อขายตามปกติในวันที่ 24 มี.ค. 65 หลังจากมีการประกาศระงับการซื้อขาย

โดยไมมีกำหนด ตั้งแตทีร่ัสเซียเริ่มโจมตียูเครนในวันที่ 24 ก.พ. 65 เนื่องจากราคาหุนทรุดตัวลงอยางหนัก ขณะที่นักลงทุน
พากันเทขายหุนดวยความตื่นตระหนก 

24 มีนาคม 2565 
 ผูนำชาติตะวันตกประชุมนัดสำคัญ 3 เวที ที่กรุงบรัสเซลสของเบลเยียมในวันที่ 24 มี.ค.65 เพื ่อรวมหา

มาตรการกดดันรัสเซียยุติบุกโจมตียูเครน ประกอบดวยการประชุมองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)  
การประชุมสุดยอดผูนำกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) และสุดยอดผูนำสหภาพยุโรป (EU) ภายในวันเดียว  
ที่สำนักงานใหญ NATO ในกรุงบรัสเซลส 

 NATO เรียกรองรัสเซียหยุดสงครามทันที พรอมใหคำมั่นชวยยูเครนเต็มท่ี ในการประชุมของ NATO ที่กรุง
บรัสเซลส เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 NATO เรียกรองใหรัสเซียหยุดสงครามในทันที พรอมทั้งเดินหนาเสริมกำลังการปองกัน 
ในพื้นที่ทางตะวันออกดวยการวางกำลังทหาร 40,000 นาย เพื่อรับมือกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทั้งภาคพื้นดิน  

บนอากาศ และในทะเล นอกจากนี้ นายเยนส สโตลเทนเบิรก เลขาธิการ NATO ใหคำมั่นวาจะสงกองกำลังทหาร และการ
สนับสนุนดานไซเบอรใหย ูเครนมากขึ ้น และจะชวยยูเครนปองกันตัวจากภัยคุกคามทางชีวภาพและนิวเคลียร  
ดานประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กลาวภายหลังการประชมุ ระบุวา NATO ไมเคยเปนหนึ่งเดียวกันเทากับวันนี้มา

กอน พรอมเปดเผยวา สหรัฐฯ เตรียมสนับสนุนความชวยเหลือดานมนุษยธรรม กวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ แกยูเครน 
เพิ่มเติมจากที่กอนหนานี้ ไดสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ มูลคากวา 2 พันลานเหรียญสหรัฐ ใหแกรัฐบาลยูเครน และพรอม
เปดรับผูลี้ภัยชาวยูเครน กวา 1 แสนคน และเตรียมบังคับใชมาตรการคว่ำบาตรรอบใหมตอพลเรือนและเจาหนาที่รัฐบาล

รัสเซีย อีกหลายรอยคนดวย 
 สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยครอบคลุมการอายัดทรัพยสินที่ถือครองอยูในสหรัฐฯ ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัสเซีย จำนวน 328 คน และบริษัทดานการปองกัน 48 แหง ที่เปนตัวขับเคลื ่อนการทำ

สงครามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐ ยังพุงเปาไปที่นายเฮอรแมน 
เกรฟ หัวหนาผูบริหารของธนาคาร Sberbank สถาบันการเงินที่ใหญท่ีสุดของรัสเซีย 

 สวิตเซอรแลนดอายัดทรัพยสินรัสเซียเพิ่มเติมมูลคากวา 2 แสนลานบาท โดยนายเออรวิน ฮอยลินเกอร 

เจาหนาที่ระดับสูงของสำนักเลขาธิการฝายเศรษฐกิจแหงรัฐของสวิตเซอรแลนด (SECO) ที่ดูแลเรื่องการคว่ำบาตรระบุวา 
สวิตเซอรแลนดไดอายัดทรัพยสินของรัสเซียในสวิตเซอรแลนดมูลคาราว 5,750 ลานฟรังกสวิส (207,440 ลานบาท)  

 สหรัฐฯ และหลายชาติในยุโรปแสดงทาทีตองการใหรัสเซียออกจากกลุม G20 แตจีนจะยังคงใหการสนับสนุน

รัสเซียในการเปนสมาชิกของกลุม โดยโฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีน กลาววา สมาชิก G20 จะตองยึดมั่นในจุดยืน
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ของพหุภาคีนิยมที่แทจริง และกระชับความรวมมือกันเพื่อรับมือความทาทายทางดานเศรษฐกิจ ดานเอกอัครราชทูตรัสเซีย
ประจำอินโดนีเซีย ยืนยันวา ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย จะเขารวมการประชุมสุดยอดผูนำกลุม G20  
ซึ่งอินโดนีเซียเปนเจาภาพในเดือน พ.ย. 65 แมสมาชิกบางรายเรียกรองใหมีการขับรัสเซียออกจากกลุม โดยระบุวา ความ

ตั้งใจของผูนำรัสเซียคือตองการเขารวมการประชุม โดยมุงเนนท่ีประเด็นทางเศรษฐกิจ ไมใชเรื่องสงครามในยูเครน 
 โรงกลั่นน้ำมันจีน เขาเจรจาซื้อน้ำมันดิบราคาถูกจากรัสเซียอยางเงียบ ๆ  สำนักขาว Bloombergรายงานวา 

บริษัทโรงกลั่นน้ำมันของจีน กำลังเจรจาซื้อน้ำมันดิบราคาถูกของรัสเซียโดยตรงกับผูขาย (ตางจากโรงกลั่นน้ำมันของรัฐ

อินเดีย ซึ่งเปนการเจรจาโดยรัฐบาลในการประมูลซื้อจากเครือขายทอสงน้ำมัน Urals ของรัสเซีย) โดยจะเปนการขนน้ำมัน
จากเครือขายทอสงพลังงานทางไซบีเรยีตะวันออก (Eastern Siberia–Pacific Ocean oil pipeline) จากทาเรือสองแหงของ
รัสเซียคือ ทาเรือ De-Kastri และทาเรือ Kozmimo ที่อยูไมไกลจากจีน ขนผานเรือขนน้ำมันมาขึ้นฝงยังทาเรือเมืองชานตง

ของจีน โดยผูซื้อพลังงานของจีนสวนใหญเปนบริษัทกลั่นน้ำมันเอกชน ซึ่งมีกำลังการผลิตเปน 1 ใน 4 ของการผลิตน้ำมัน 
ทั้งประเทศ และสวนใหญอยูในมณฑลซานตง ซึ่งมีความสะดวกในการใชเรือขนสงน้ำมันขนาดเล็ก จึงทำใหตนทุนการ
ขนสงถูกกวา 

 สหพันธองคกรการสงออกของอินเดีย (FIEO) คาดวา อินเดียเตรียมใชระบบแลกเปลี่ยนเงิน “รูป-รูเบิล” 
คาขายรัสเซียสัปดาหหนา ประธาน FIEO ซึ่งเปนตัวแทนของผูสงออกกวา 200,000 ราย กำกับดูแลสภาสงเสริมการ
สงออกของอินเดีย กลาววา กลไกการคาที่เรียกวา”รูป-รูเบิล” (rupee-ruble trade mechanism) อาจเกิดขึ้นในสัปดาห

หนา และจะประกาศขอตกลงการชำระเงินที่จะอนุญาตใหการคากับรัสเซียดำเนินตอไป โดยรัฐบาลอินเดียกำลังดำเนินการ
ตามขอเสนอเพื่ออนุญาตใหธนาคารสัญชาติอินเดีย 4-5 แหง มีสวนรวมในการคาดังกลาว และไดมีการปรึกษาหารือกัน
ระหวางผูวาการธนาคารกลาง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และธนาคารตาง ๆ 

25 มีนาคม 2565 
 สหรัฐฯ และ EU ตั้งคณะทำงานใหยุโรปลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน 

ของสหรัฐ และเออรซูลา ฟอน เดอรไลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศความรวมมือที ่จะจัดตั้ง
คณะทำงานเฉพาะกิจรวมกัน ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือหาตัวเลือกอื่นแทนรัสเซียในการนำเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) โดย

สหรัฐฯ มีแผนที่จะรวมมือเปนหุนสวนกับประเทศอ่ืน ๆ จัดหากาซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปยังประเทศตาง ๆ ในยุโรป
ใหไดอยางนอย 15 พันลานลูกบาศกเมตร ภายในสิ้นป 2565 และในระยะยาวจะจัดหากาซใหปละประมาณ 
50,000 ลานลูกบาศกเมตรจนถึงป 2573 

 เยอรมนีประกาศแผนลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย รัฐมนตรีพลังงานเยอรมนีประกาศลดการซื้อ
พลังงานจากรัสเซียลง โดยระบุวาขณะนี้เยอรมนีสามารถที่จะลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียลง 25% และจะลดลงเหลือ 
50% ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และจะหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นป 2565 และจะเลิกซื้อถานหินจาก

รัสเซียภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 สำหรับกรณีการนำเขากาซ คาดวาจะสามารถลดการพึ่งพากาซจาก
รัสเซียไดในชวงกลางป 2567 

 รัสเซียเตรียมพิจารณาใหใช “บิตคอยน”หรือสกุลเงินทองถิ่นซื้อน้ำมัน-กาซธรรมชาติของรัสเซีย ประธาน

คณะกรรมาธิการดานพลังงานรัฐสภารัสเซียไดออกมาเปดเผยถึงความเปนไปไดวา รัสเซียอาจเปดทางใหชาติท่ีเปน
มิตรจายคากาซและน้ำมันจากรัสเซียเปนสกุลเงินดิจิทัลอยาง “บิตคอยน” ได ซึ่งขณะนี้ รัสเซียและตัวแทนจากจีน
และตุรกีกำลังหารือถึงในเรื่องดังกลาว โดยระบุวาทั้งสองประเทศจะสามารถใชสกุลเงินหยวนของจีน สกุลเงินลีรา 

ตุรกี หรือ สามารถใชบิตคอยนในการชำระคาพลังงานในรัสเซียได  
 อังกฤษจะจัดหาขีปนาวุธชุดใหญ 6,000 ลูก พรอมเงินสนับสนุนใหย ูเครน นายบอริส จอหนสัน 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ประกาศเพ่ิมการสนับสนุนยูเครนในที่ประชุม NATO และ G7 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 

โดยจะจัดหาขีปนาวุธใหยูเครนเพ่ิมอีกประมาณ 6,000 ลูก พรอมเงินสนับสนุนอีกประมาณ 30 ลานปอนด หรือกวา 
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1.3 พันลานบาท เพื่อสนับสนุนตำรวจ และกองทัพยูเครน เพื่อใชจัดซื้ออุปกรณ อาวุธ รวมถึงจายเปนเงินเดือน
สำหรับเจาหนาที่ อีกทั้งจะเพ่ิมงบประมาณใหกับ BBC World Service เพ่ือสนับสนุนการรายงานขาวและตอตานขาว
ปลอมในยูเครนดวย 

 ฟนแลนด ปดเสนทางรถไฟเชื่อมรัสเซีย เพื่อตดัการคมนาคมสาธารณะเชื่อมยุโรป บริษัทผูใหบริการรถไฟ
ของฟนแลนด ประกาศวาจะหยุดใหบริการรถไฟที่เชื ่อมตอระหวางกุรงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศ กับนคร 
เซนตปเตอรสเบิรก ของรัสเซียลงโดยไมมีกำหนด ตั้งแตวันจันทรที่ 28 มี.ค. 65 เปนตนไป โดยการหยุดใหบริการ

ดังกลาวนับเปนการปดหนึ่งในเสนทางคมนาคมสาธารณะ สำหรับชาวรัสเซยีท่ีตองการเดินทางไปยังสหภาพยุโรป 

26 มีนาคม 2565 
 การเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียและยูเครนไมมีความคืบหนาสำคัญ ทีมเจรจาสันติภาพทั้งของรัสเซีย

และยูเครนปฏิเสธรายงานขาวที่ประธานาธิบดีตุรกี ระบุกอนหนานี้วา มีความคืบหนาสำคัญในการเจรจาสันติภาพ

ระหวางสองประเทศใน 4 จาก 6 ประเด็นสำคัญ โดยนายดมิโทร คูเลบา รัฐมนตรีตางประเทของศยูเครน กลาววา 
การเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเปนเรื่องยาก โดยยืนยันวายังคงไมมีฉันทามติใด ๆ กับรัสเซียในทั้ง 4 ประเด็นหรือ
ประเด็นอื่น ๆ ดานนายวลาดิเมียร เมดินสกี ทีมเจรจาของรัสเซีย ระบุวา การเจรจามีความคืบหนาเกิดขึ้นเพียง

เล็กนอยเทานั้น และยังคงเตม็ไปดวยความเปราะบาง 
 รัสเซียแถลงวาปฏิบัติการในยูเครนเฟสแรกเสร็จสิ้นแลว จากนี้ไปจะมุงเนนภารกิจหลักในการยึดภูมิภาค 

ดอนบาส นายทหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียแถลงวา ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนในขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นลง

แลว ศักยภาพการตอสูของกองทัพยูเครนลดลงอยางมีนัยสำคัญ จากนี้ไปจะมุงเนนเปาหมายหลัก คือการปกปองภูมิภาค
ดอนบาส ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเปนที่ตั้งสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก และสาธารณรัฐประชาชนลูฮานสกที่ประกาศ
แยกตัวจากยูเครน  

 ประธานาธิบดียูเครนเรียกรองใหประเทศผูผลิตน้ำมันเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อใหรัสเซียไมนำมาเปนเครื่องมือ
ตอรองกับประเทศอื่น ประธานาธิบดีโวโลดเีมยีร เซเลนสกี กลาวปราศรัยทางวิดีโอ ตอที่ประชุมระหวางประเทศโดฮา ฟอรัม 
ระบุวา ประเทศตาง ๆ  เชน กาตาร ควรจะมีสวนรวมในการสรางเสถียรภาพในทวีปยุโรป เขากลาววา ประเทศผูผลิตน้ำมัน

สามารถแสดงบทบาทอยางมากในการฟนฟูความยุติธรรม อนาคตของยุโรปขึ้นอยูกับความพยายามของประเทศเหลานี้  
โดยขอใหประเทศผูผลิตพลังงานเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อใหใชน้ำมันและแกสธรรมชาติที่ตนเองมีเยอะมาเปนอาวุธและขู
กรรโชกประเทศอื่น ๆ ในโลก 

 ธนาคารกลางรัสเซียประกาศวาประเทศใดที่ตองการคากับรัสเซีย (โดยเฉพาะประเทศในยุโรป) จะตองนำ
ทองคำมาแลกกับเงินรูเบิลในอัตราสวน 5,000 รูเบิล/1 กรัม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตวันจันทรที่ 28 มี.ค. 65 โดยธนาคารกลาง
ประกาศชัดเจนวาการซื้อทองคำของรัสเซียนั้นจะจายดวยอัตราสวนคงที่คือ 5,000 รูเบิลตอทองคำ 1 กรัม หรือประมาณ 

1,475 เหรียญสหรัฐตอออนซ ซึ่งต่ำกวาราคาตลาดโลก ที่ประมาณ 1,950 เหรียญสหรัฐตอออนซถึงประมาณ 25% 

27 มีนาคม 2565 
 รัสเซีย-ยูเครนเตรียมเจรจาสันติภาพรอบใหมที่ตุรกีในวันท่ี 29-30 มี.ค. 65 นายวลาดิเมียร เมดินสกี 

หัวหนาคณะเจรจาของรัสเซียเปดเผยวา ในการประชุมผานระบบวีดีโอเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 ทั้งสองฝายตัดสินใจที่จะ

เจรจาแบบพบหนากันในระหวางวันที่ 29-30 มี.ค. 65 ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี สอดคลองกับขอมูลจากทำเนียบ
ประธานาธิบดีตุรกีที่เปดเผยวา ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออรโดกัน ของตุรกี และประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ผูนำ
รัสเซีย ไดสนทนาทางโทรศัพทเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 65 โดยไดหารือกันเกี่ยวกับสถานการณความขัดแยงลาสุดระหวางรัสเซีย

และยูเครน นอกจากนี้ ผูนำทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะจัดการเจรจาสันติภาพรอบใหมระหวางรัสเซียและยูเครนในวันที่  
29-30 มี.ค. นี้ 
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 ประธานาธิบดีโจ ไบเดนพบรัฐมนตรียูเครนครั้งแรกที่วอรซอ พรอมกลาวปราศรัยเกี่ยวกับสงคราม เมื่อวันที่ 26 
มี.ค. 65 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เดินทางเยือนโปแลนด และไดพบกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
ตางประเทศของยูเครน เพื่อหารือความพยายามเพิ่มเติมในการชวยเหลือยูเครนและแสดงคำมั่นสัญญาดานความมั่นคงของ

ยูเครน โดยกอนเดินทางกลับประธานาธิบดีไบเดน ไดกลาวปราศรัยวาการบุกยูเครนของรัสเซียนั้น เปนภัยคุกคามตอความ
มั่นคงของโลก และประเทศประชาธิปไตยของโลกตองเตรียมพรอมการตอสูกับเผด็จการในระยะยาว ซึ่งหลังจากคำปราศรัย
ไดเผยแพรออกไป โฆษกทำเนียบขาวไดออกมาชี้แจงวาประเด็นหลักของประธานาธิบดสีหรัฐฯ ไมไดเรียกรองใหมีการเปลี่ยน

รัฐบาล หรือตัวผูนำของรัสเซีย เพียงแตตองการสื่อวาผูนำรัสเซียจะไมไดรับการอนุญาตใหใชอำนาจตอเพื่อนบาน หรือ
ภูมิภาคได 

 อังกฤษอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร หากรัสเซียถอนกำลังออกจากยูเครน รัฐมนตรีตางประเทศอังกฤษระบวุา 

ที่ผานมา รัสเซียไดลงนามในขอตกลงหลายอยาง ซึ่งรัสเซียไมเคยปฏิบัติตาม จึงตองมีการใชมาตรการตอบโตที่รุนแรง  
ซึ่งอังกฤษจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรตอบุคคลและบริษัทรัสเซีย หากรัสเซียถอนตัวออกจากยูเครนและใหคำมั่นวาจะยุติ
การโจมตอีีก หากรัสเซียบุกโจมตีอีกในอนาคต เราจะกลับมาคว่ำบาตรอีกครั้ง 

 ผูนำรัฐลูฮันสกเตรียมจัดลงประชามติในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย ผูนำกลุมแบงแยกดินแดนใน 
ลูฮันสกของยูเครน ระบุวา ในอนาคตอันใกลอาจจะมีการเปดใหมีการทำประชามติวาลูฮานสก ซึ่งเปนดินแดนที่คนสวนใหญ
พูดภาษารัสเซีย แตเปนสวนหนึ่งของยูเครน เพ่ือใหประชาชนออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเขารวมกับสหพันธรัฐรัสเซยี 

 ประธานาธิบดียูเครนเรียกรองชาติตะวันตกมอบอาวุธใหยูเครนเพิ่มเติม ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี 
ของยูเครน กลาวรองขอชาติตะวันตกใหจัดหาอาวุธยุทโธปกรณทางทหารเพียงสวนนอยในคลังแสงของตนเองที่มีใหกับ
ยูเครน โดยระบุวายูเครนขอเพียง 1% จากที ่NATO มีเทานั้น ในขณะที่หลายชาติใหสัญญาที่จะสงขีปนาวุธตอตานอาวุธและ

ขีปนาวุธตอตานอากาศยาน ตลอดจนอาวุธเล็กอ่ืน ๆ แตแทจริงแลวยูเครนตองการรถถัง เครื่องบิน และระบบตอตานเรือ 
28 มีนาคม 2565 

 ยูเครนพรอมเจรจายอมรับสถานะเปนกลาง ประธานาธิบดีโวโลดเีมยีร เซเลนสกี ใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนรัสเซีย

วา ยูเครนพรอมหารือเรื่องสถานะเปนกลาง โดยไมเขารวมเปนสมาชิก NATO ในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ตามที่รัสเซีย
เรียกรอง แตขอตกลงใดๆ นั้นจำเปนตองมีประเทศฝายที่ 3 รับประกันความปลอดภัยใหยูเครนได และตองผานการลง
ประชามติ อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดเีซเลนสกียืนกรานวารัสเซียจำเปนตองถอนกำลังทหารออกจากยูเครนกอน  

 นายกรัฐมนตรีกัมพูชาไมเห็นดวยกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ย้ำขอเรียกรองอาเซียนใหหยุดยิง สมเด็จฯ 
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาตำหนิรัสเซียในการทำสงครามบุกยูเครน พรอมกลาวย้ำขอเรียกรองของ
อาเซียน ที่ขอใหมีการหยุดยิงในยูเครนทนัท ีและแสดงความกังขาในความสามารถของรัสเซียท่ีจะยึดกรุงเคยีฟดวย 

 ไตหวันมองวิกฤตยูเครน-รัสเซียชวยหนุนบทบาทเงินหยวนในเวทีโลก ผูอำนวยการใหญฝายความมั่นคงแหงชาติ
ของไตหวัน ระบุวา จีนตองการหาทางขยายอิทธิพลเหนือสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และสงครามก็อาจมีสวนเรงการใชเงินหยวน 
เนื ่องจากสงครามสงผลใหรัสเซียถูกกีดกันออกจากระบบสกุลเงินโลก และรัสเซียแสดงความไวใจใหจีนชวยคลี่คลาย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลังถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตร และจะใชเงินหยวนทีม่ีในคลังสำรองเงินตราตางประเทศ หลังถูกคว่ำ
บาตรไมใหเขาถึงเงินสำรองสกุลดอลลารสหรัฐและยูโร 

 ญี่ปุนเตรียมแกไขกฎหมายปริวรรตเงินตราตางประเทศ เพื่อปองกันรัสเซียเลี่ยงคว่ำบาตรดวยสินทรัพยดิจิทัล 

รัฐบาลญี่ปุนจะยื่นเรื่องแกไขพระราชบัญญัติปริวรรตเงินตราตางประเทศ และการคาตางประเทศในการประชุมรัฐสภา  
เพื่อปองกันไมใหรัสเซียสามารถทำลายการคว่ำบาตรผานสินทรัพยดิจิทัลหรือคริปโทเคอรเรนซี ซึ่งการแกกฎหมายดังกลาว
นาจะทำใหรัฐบาลสามารถบังคับใชกฎหมายกับตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพยคริปโทฯ ได เชน ธนาคารตาง ๆ  และบังคับใหมี

การตรวจสอบโดยละเอียดวาลูกคาของธนาคารเปนเปาหมายการคว่ำบาตรรัสเซียหรือไม 
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 กลุมประเทศ G7 ปฏิเสธจายคานำเขากาซจากรัสเซียเปนเงินรูเบิล กลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญชั้นนำ 7 
ประเทศ (G7) มีมติรวมกันที่จะปฏิเสธทำตามความตองการของรัสเซียในการจายเงินเพื่อการนำเขากาซธรรมชาติของรัสเซีย
ในสกุลเงินรูเบิล โดยชาติสมาชิก G7 จะกระตุนใหบริษัทที่ไดรับผลกระทบไมใหปฏิบัติตามคำสั่งของรัสเซีย เนื่องจากการ

กระทำดังกลาวเปนตัดสินใจเพียงฝายเดียวและเปนการละเมิดสัญญาที่มีอยูอยางชัดเจน พรอมกับย้ำวาเงินสกุลหลักของ
รัสเซียไมเปนที่ยอมรับดวย ทั้งนี้ รัสเซียประกาศยืนยันวาประเทศไมเปนมิตรจะตองจายคากาซแกรัสเซียเปนรูเบิลตั้งแต
วันที่ 31 มี.ค. 65  

 "ไฮเนเกน" ตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากรัสเซียแลว บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลชื่อดังจากเนเธอรแลนด 
ประกาศวา ทางบริษัทตัดสินใจที่จะถอนธุรกิจออกจากรัสเซียแลว หลังจากที่กอนหนานี้ประกาศเพียงวาจะระงับการลงทุน
เพ่ิมเติม และยุติการสงออกในรัสเซีย โดยในแถลงการณของบรษิัทระบุวา สงครามในยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตอเนื่อง 

หลังจากทบทวนกลยุทธการดำเนินงานแลวพบวา ธุรกิจของไฮเนเกนในรัสเซียนั้นไมมีความยั่งยืนหรือไมสามารถดำรงอยูได
อีกตอไปในสภาพแวดลอมปจจุบัน 

 ยูเครนกลาววารัสเซียวางแผนแบงยูเครนเปน 2 สวน ใหเหมือนเกาหลีเหนือ-ใต ผูอำนวยการสำนักงานขาว

กรองกลาโหมยูเครน เปดเผยวา ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซียมีแผนที่จะแบงยูเครนออกเปนสองสวนให
กลายเปนเหมือนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต โดยจะพยายามกำหนดเสนแบงระหวางภูมิภาคที่ยังไมถูกยึด และพื้นที่ในประเทศ
ยูเครนที่ถูกยึดครองไปแลว หลังจากปฏิบัติการเขายึดกรุงเคียฟ และการโคนลมรัฐบาลยูเครน ของประธานาธิบดีโวโลดีเมียร 

เซเลนสกี ไมมีความคืบหนาตามแผนเดิม แมเวลาจะลวงเลยมาแลวกวา 4 สัปดาห 

29 มีนาคม 2565 

 การเจรจาสันติภาพรอบลาสุดเม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 65 มีความคืบหนาอยางมีนัยสำคัญ การเจรจาแบบพบหนากัน

ระหวางรัสเซียและยูเครน ซึ่งเปนการเจรจาในระดับหัวหนาคณะผูแทน ณ กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี นั้น มีความคืบหนา 
ในรายละเอียดของขอตกลงสันติภาพอยางมาก และไดรางขอตกลงเบื้องตนเสนอไปยังยังผูนำของทั้งสองประเทศพิจารณา 
เพื่อเตรียมจัดการเจรจาขั้นสุดทาย กอนจะมีการลงนามของประธานาธิบดีทั้ง 2 ฝาย สรุปรายละเอียดของการเจรจาและ

รางขอตกลงเบื้องตน ดังนี ้
- กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศลดปฏิบัติการทางทหารสวนใหญลงใน 2 พื้นที่ คือ กรุงเคียฟ และเมือง 

เชอรนิกอฟ เพ่ือเพิ่มความไววางใจระหวางรัสเซียและยูเครน และเพ่ือเอื้ออำนวยตอการเจรจาสันติภาพในครั้งตอไป อยางไร
ก็ตาม ยังมีการสูรบในภาคตะวันออกของยูเครน คือ ภูมิภาคดอนบาส และมารีอูพอล 

- ยูเครนพรอมจะรับสถานะประเทศที่เปนกลาง (ไมเขาเปนสมาชิก NATO) เพื่อแลกกับการรับประกันความ
ปลอดภัยของยูเครน ซึ่งการรับประกันความปลอดภัยของยูเครน จะมีหลายประเทศทั้งที่เปนและไมเปนสมาชิกของ NATO 
ใหการลงนามรับรอง เชน อังกฤษ จีน สหรัฐฯ ตุรกี ฝรั่งเศส แคนาดา อิตาลี โปแลนด และอิสราเอล รวมถึงรัสเซียดวย 

- จะไมมีกองทัพตางชาติ และฐานทัพของตางชาติในยูเครนเด็ดขาด รวมถึงจะไมมีขีปนาวุธขั้นสูงและนิวเคลียร
ภายในประเทศ โดยที่ยูเครนจะตองแกไขรัฐธรรมนูญของประเทศ ไมเขารวมเปนสมาชิกของ NATO แตจะสามารถเขารวม 
ทำการคาเปนสมาชิกกับ EU ไดในอนาคต  

- ขอพิพาทในดอนบาสและไครเมียยังไมไดขอสรุป โดยทางรัสเซียยืนยันวายูเครนตองยอมรับเปนรัฐอิสระ และ
ยอมรับไครเมียเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย สวนยูเครนกลาววาจะไมใชกำลังทหารในดอนบาสแตจะไมยอมเสียพ้ืนที่ใดไป รวมถึง
ไครเมีย  

- รัสเซียเห็นดวยที่จะจัดการประชุมระหวางประธานาธิบดีปูติน-เซเลนสกี้ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนสุดทาย
ในการเจรจาสันติภาพ แตกลาววาการลงนามจะจัดขึ้นไดก็ตอเมื่อรางเอกสารขอตกลงสันติภาพ สามารถตกลงกันไดเรียบรอย
เสียกอน โดยเฉพาะในประเด็นสุดทายคือดอนบาสและไครเมีย 
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 รัสเซียเตรียมยกเลิกสงกาซหากประเทศไมเปนมิตรไมชำระดวยเงินรูเบิล โฆษกรัฐบาลรัสเซีย เปดเผยวา รัสเซีย
จะหยุดการสงกาซให หากบรรดาประเทศที่ไมเปนมิตรในยุโรปไมยอมชำระคากาซเปนเงินรูเบิล และระบุวา ขณะนีร้ัสเซียเริ่ม
รางแผนการชำระหนี้ดวยเงนิรเูบิลสำหรับการสงออกกาซธรรมชาติ โดยหากประเทศยุโรป ไมยอมจายเงินเปนรูเบิล รัสเซียจะ

ดำเนินมาตรการตอบโตในเวลาอันสมควร 
 รัสเซียเตรียมออกมาตรการจำกัดวีซาใหประเทศที่ไมเปนมิตร รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย เปดเผยวา รัฐบาล

รัสเซียอยูระหวางดำเนินการจัดทำรางมาตรการจำกัดการออกวีซาใหกับพลเมืองของประเทศและดินแดนที่ไมเปนมิตร  

ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ อังกฤษ และสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด 
 สหรัฐฯ เตรียมมาตรการคว่ำบาตรชุดใหมซึ่งมีเปาหมายตอภาคอุตสาหกรรมรัสเซีย รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการคลังสหรัฐเปดเผยวา สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรตะวันตกกำลังวางแผนที่จะมุงเปาการคว่ำบาตรไปยังภาคสวน 
ที่มีความสำคัญตอศักยภาพของรัสเซียในการใชอาวุธสงคราม เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการสรางและบำรุง
ยุทโธปกรณตาง ๆ นอกจากนี ้สหรัฐฯ ยังวางแผนที่จะดำเนินการ เพ่ือขัดขวางหวงโซอุปทานที่สำคัญของรัสเซียดวย เพ่ือจะ
ทำใหเศรษฐกิจรัสเซียทรุดตัวลง ตลอดจนทำใหรัสเซียเขาถึงทรัพยากรไดนอยลง 

 กลุมประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศแสดงทาทีไมคว่ำบาตรรัสเซีย โดยรัฐมนตรีพลังงานของกาตารระบุวา 
จะไมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรภาคน้ำมันและกาซธรรมชาติของรัสเซีย และชี้วาการชดเชยกาซธรรมชาติรัสเซียในตลาด
ยุโรปนั้นเปนไปไมได โดยเนนวาพลังงานควรอยูนอกเหนือจากการเมือง และกาตารจะไมเลือกขางฝายใดในวิกฤตยูเครน 
เชนเดียวกับซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) ระบุวากลุมประเทศผูสงออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร 
หรือโอเปกพลัส จะไมนำเรื่องการเมืองมาเกี่ยวของในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานเพื่อประโยชนของสวนรวม และ
ยืนยันวารัสเซียจะยังคงเปนสวนหนึ่งของกลุมตอไป 

 ญี่ปุนประกาศหามสงออกรถยนตหรูและสินคาราคาแพงไปยังรัสเซีย กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม
ของญี่ปุน ระบุในแถลงการณวา สินคาใหมที่อยูในรายการควบคุมการสงออกไปยังรัสเซีย จะมีผลตั้งแตวันที่ 5 เม.ย. 65 
เปนตนไป มี 19 ประเภท อาทิ รถยนตที่มีราคาสูงกวา 6 ลานเยน (1.6 ลานบาท)  เครื่องประดับ นาิกา เครื่องสำอาง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและงานศิลปะที่มีมูลคามากกวา 40,000 เยน (10,906 บาท) เครื่องยนตเรือที่มีมูลคามากกวา 1.3 
ลานเยน (350,000 บาท) รถจักรยานยนตที ่มีมูลคามากกวา 600,000 เยน (163,593 บาท) และเปยโนที ่มีมูลคา
มากกวา 200,000 เยน (54,531 บาท) 

30 มีนาคม 2565 

 ยูเครนและประเทศพันธมิตรยังไมม่ันใจตอทาทีของรัสเซียภายหลังการเจรจาสันติภาพที่ตุรกีเม่ือ 29 มี.ค. 65 
หลังจากที่รัสเซียออกมาประกาศถอนหทารออกจากเคียฟและเชอรนิกอฟ เพื่อเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และสราง
บรรยากาศในการหารือในอนาคต แตหลายฝายยังคงเตือนใหยูเครนจับตาดูความเคลื่อนไหวของรัสเซียใหดี วาจะถอนกำลัง
ทหารออกจากพ้ืนที่หรือไม 

 ประเทศในยุโรป-รัสเซีย ตอบโตกันดวยการขับไลนักการทูต โดย 4 ประเทศในยุโรป ไดแก เนเธอรแลนดเบลเยยีม 
ไอรแลนด และสาธารณรัฐเช็กประกาศขับไลนักการทูตรัสเซียรวม 43 คน ออกนอกประเทศเนื่องจากสงสัยวาทำตัวเปน
สายลับหรือพยายามสืบหาขอมูลบางอยาง เพื่อสนับสนุนการบุกยูเครนของรัสเซีย ทั้งนี้เมื่อสัปดาหกอน โปแลนดออกคำสั่ง
ขับนักการทูตรัสเซีย 45 คนออกจากประเทศ เนื่องจากตองสงสัยวาจารกรรมขอมูล ขณะที่เมื่อชวงตนเดือนมีนาคม 
บัลแกเรีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย ก็ดำเนินการขับเจาหนาท่ีสถานทูตรัสเซีย 20 คน ออกจากประเทศ ฐานเกี่ยวของ
กับกิจกรรมที่ขัดแยงกับสถานะทางการทูต ดานรัสเซียตอบโตโดยสั่งขับนักการทูตของชาติยุโรป ไดแก เอสโตเนีย ลัตเวีย 
ลิทัวเนีย และสโลวาเกีย 

 เนปาลปฏิเสธคำรองของรัฐบาลยูเครน ท่ีเรียกรองใหหามชาวรัสเซียปนขึ้นยอดเขาเอเวอรเรสต อธิบดีกรมการ
ทองเที่ยวของเนปาล เปดเผยวา หนวยงานจะออกใบอนุญาตใหกับทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของรัฐบาล และ
ยืนยันวา จนถึงตอนนี้นี้ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ และระบุดวยวา เทือกเขาเอเวอรเรสตเปนสมบัติของโลก 
พลเมืองประเทศใด ๆ  ก็ตามที่ประสงคจะเดินทางขึ้นไปควรไดรับอนุญาต ท้ังนี้ สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ในกรุงนิวเดลีของ
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อินเดีย ยื่นบันทึกทางการทูตถึงรัฐบาลเนปาล เมื่อ 21 ม.ีค. 65 ใหสั่งหามทีมนักปนเขารัสเซียในการปนเขาเอเวอเรสตหรือ
เขาอื่น ๆ ในเทือกเขาหิมาลัยไปจนกวาทางการรัสเซียจะยุติการรุกรานยูเครน เพื่อใหเปนไปในทางเดียวกับที่สหพันธกีฬา
นานาชาติหลายแหง ออกกฎหามนักกีฬาชาวรัสเซียเขารวมการแขงขัน  

 เยอรมนียกระดับคำเตือนขั้นแรกของแผนฉุกเฉินรับมือสถานการณขาดแคลนกาซ กระทรวงเศรษฐกิจของ
เยอรมนี ระบุวา เยอรมนีไดออกประกาศ ในระดับเตือนลวงหนา (early warning) ซึ่งเปนคำเตือนระดับ 1 ตามแผนภาวะ
ฉุกเฉินดานการจัดหากาซจากทั้งหมด 3 ระดับ และจะมีการจัดตั้งคณะทำงานรับมือวิกฤตขึ้นมาในกระทรวงฯ เพื่อติดตาม
สถานการณการจัดหากาซอยางใกลชิด พรอมกับขอใหประชาชนและภาคธุรกิจลดการใชกาซ ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวดังกลาว
เปนการเตรียมพรอมรับมือในกรณีรัสเซียหยุดจายกาซธรรมชาติใหเยอรมนี หากไมจายคากาซธรรมชาติที่นำเขาจากรัสเซีย
ดวยเงินรูเบิลตามทีป่ระธานาธิบดีวลาดิเมยีร ปูติน กำหนดเสนตายไวในวันที่ 31 มี.ค. นี ้

 รัสเซียเสนออินเดียใหใชระบบชำระเงิน SPFS ของรัสเซียแทนระบบ SWIFT ในการคาระหวางกันดวยสกุลเงินรู
เบิล-รูป สำนักขาว Bloomberg เปดเผยวา รัสเซียไดเสนอใหอินเดียใชระบบการชำระเงิน SPFS ของรัสเซียในการคาทวีภาคี 
โดยจะจายกันเปนรูเบิล-รูป โดยไมตองใชสกุลเงนิดอลลารสหรัฐและไมตองผานระบบ SWIFT นอกจากนีร้ัสเซียไดเสนอใหมี
การเชื่อมโยงระบบ Unified Payments Interface ของอินเดียเขากับ MIR ของรัสเซียดวย หลังจากที่โดนตัดจาก VISA และ 
Master Card 

31 มีนาคม 2565 

 ยูเครน-รัสเซีย เตรียมจัดการเจรจาสันติภาพผานระบบออนไลนวันท่ี 1 เม.ย.65 นายเดวิด อารัคฮาเมีย ผูแทน
เจรจาสันติภาพของยูเครน เปดเผยวา การเจรจาสันติภาพระหวางยูเครนกับรัสเซีย จะกลับไปเจรจาผานทางออนไลนอีกครั้ง 
เริ่มวันศุกรที่ 1 เม.ย. นี้  

 โปแลนดเตรียมยุตินำเขาน้ำมันรัสเซียในปนี้ พรอมเรียกรอง EU รวมตอบโตรุกรานยูเครน นายกรัฐมนตรี
โปแลนดเปดเผยวา โปแลนดมีแผนที่จะทำทุกวิถีทางที่จะยุติการนำเขาน้ำมัน กาซ และถานหินจากรัสเซีย โดยจะยุติการ
นำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียภายในสิ้นป 2565 นอกจากนี้ ยังเรียกรองใหประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ยุติการนำเขา
น้ำมันจากรัสเซียเชนกัน รวมทั้งใชมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเขาไฮโดรคารบอนจากรัสเซีย  

 สหรัฐฯ เตรียมงบ 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ชวยเหลือยูเครนฟนฟูประเทศจากพิษสงคราม แถลงการณทำเนียบ
ขาวระบุวา ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ แจงกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี ของยเูครน ระหวางการหารือ
ทางโทรศัพทวา สหรัฐฯจะจัดสรรเงินจำนวน 500 ลานเหรียญสหรัฐ ใหกับยูเครนตามแผนการใหความชวยเหลือดาน
งบประมาณ เพ่ือชวยเหลือยูเครนในการฟนฟูประเทศ 

 ญี่ปุนเตรียมคุมเขมตลาดคริปโทเคอรเรนซี เพื่อปองกันรัสเซียใชเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยจะกำหนดใหผู
ใหบริการตองตรวจสอบวาฝายผู รับในธุรกรรมตาง ๆ ไมไดอยูในรายชื ่อการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณียูเครน ซึ่งการ
ดำเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแผนการแกไขขอบังคับตลาดปริวรรตเงนิตราและการคา  

 รัสเซียเสนอขายน้ำมันใหอินเดีย 35 ดอลลารตอบารเรล คาดวาอนิเดียซื้อลอตแรก 15 ลานบารเรล สำนักขาว 
Bloomberg รายงานวา รัสเซียไดเสนอขายน้ำมันดิบในราคาถูกแกอินเดียที่ 35 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (ประมาณ 1,160 
บาท) หรือถูกกวาราคาตลาดถึง 3 เทา ทามกลางสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำใหราคาพลังงานโลกมีแนวโนมสูงข้ึน
ตอเนื่อง โดยรัสเซียไดเสนอขายน้ำมันดิบเกรด Urals ซึ่งเปนน้ำมันดิบคุณภาพดี ที่รัสเซียสงออกในราคาพิเศษแกอินเดีย 
หลังจากที่อินเดียแสดงความสนใจซื้อสินคาหลายอยางจากรัสเซีย ในเบื้องตน อินเดียกับรัสเซียอาจทำสัญญาซื้อขาย
น้ำมันลอตแรกท่ี 15 ลานบารเรล ในการเจรจาระหวางรัฐบาลที่นายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย จะเยือน
กรุงนิวเดลีของอินเดียเปนเวลา 2 วันในสัปดาหนี้ 

 รัสเซียประกาศเปนทางการวาประเทศที่ไมเปนมิตรที ่จะซื ้อกาซรัสเซียตองชำระดวยสกุลเงินร ูเบิล
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย ไดลงนามในกฤษฎีกาซึ่งระบวุา ประเทศไมเปนมิตรทีซ่ื้อกาซธรรมชาติจากรัสเซีย
จะตองชำระเงินเปนสกุลรูเบิลเทานั้น โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 65 และสัญญาการซื้อกาซจะถูกระงับ หากผูซื้อไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข โดยในกฎหมายดังกลาว ระบุกลไกในการชำระเงินเปนรูเบิล โดยประเทศไมเปนมิตร สามารถเปดบัญชีกับ
ธนาคารของรัสเซียที่ไดรับอนุญาต เชน Gazprombank ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันการเงินหลักที่ชำระเงินคากาซของรัสเซีย 
จากนั้นใหโอนเงินคาน้ำมัน และทำการแลกเปนรูเบิลผานบัญชีนี ้
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 รัสเซียประกาศหามสงออกเมล็ดทานตะวัน กำหนดโควตาน้ำมันดอกทานตะวัน โดยกระทรวงเกษตรของรัสเซีย
ประกาศหามการสงออกเมล็ดทานตะวันตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 65 กำหนดโควตาการสงออกน้ำมันดอกทานตะวัน 
1.5 ลานตัน ตั้งแตวันที่ 15 เม.ย. - 31 ส.ค. 65 และกำหนดโควตาการสงออกกากเมล็ดทานตะวัน 700,000 ตัน ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อมุงรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ หลีกเลี่ยงการขาดแคลน และบรรเทาแรงกดดัน
ตอราคาในประเทศ 

1 เมษายน 2565  

 การเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียและยูเครนผานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซเม่ือวันที่ 1 เม.ย. 65 มีความคืบหนา
ในประเด็นขอเสอสันติภาพ นายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย ระบุวาการเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียและ
ยูเครนนมีความคืบหนาในบางเรื่อง โดยยูเครนไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณในไครเมีย และดอนบาส และ
ความจำเปนของสถานะความเปนกลาง พรอมทั้งระบุวารัสเซียกำลังเตรียมการตอบสนองตอขอเสนอของยูเครนดวย 

 สหรัฐฯผอนคลายมาตรการคว่ำบาตรสินคาเกษตรของรัสเซีย เพื่อปองกันวิกฤตภาคการเกษตรและอาหาร หลัง
ราคาอาหารในประเทศปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยกเลิกการหามทำธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการสงออก-นำเขา
สินคาจากรัสเซีย ซึ่งประกอบดวยรายการผลิตภัณฑที่เกี ่ยวของกับการเกษตรไดแก อาหารสำหรับมนุษยและสัตว วิตามิน  
แรธาตุ อาหารเสริม เมล็ดพันธุพืช และปุย นอกจากนี้ การยกเวนยังครอบคลุมไปถึงยา อุปกรณทางการแพทย ซอฟตแวร และ
ชิ้นสวนทดแทนสำหรับอุปกรณทางการแพทยและสวนประกอบทางการแพทยที่เก่ียวของกับโควิด-19 

 รัสเซียประกาศยุติการใช Software ตางประเทศ ในโครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศทั้งหมดภายในป 2568 
และเตรียมนำระบบของตัวเองมาใชภายในประเทศ ซึ่งจะทำใหหนวยงานรัฐและกึ่งรัฐตองยกเลิกการใชงานและซื้อขาย 
Software ตางประเทศทั้งหมด เพื ่อปองกันการคว่ำบาตร การโจมตีทางไซเบอร และความปลอดภัยของขอมูลสำคัญ
ภายในประเทศ 

 รัสเซียยังอนุญาตใหสงกาซไปยังยุโรปได เนื่องจากยังไมถึงกำหนดชำระคากาซ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย ระบุวา คำสั่ง
ของประธานาธิบดีปูตินที่ใหยกเลิกการสงกาซ หากผูซื ้อไมชำระคากาซเปนเงินรูเบิลตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 65 จะยังไมมีผล
บังคับใชสำหรับกาซที่ไดชำระเงินแลว แตจะมีผลกับการชำระเงินหลังจากวันที่ 1 เม.ย. 65 ทีจ่ะถึงกำหนดในชวงครึ่งหลังของ
เดือน พ.ค. 65 

 สหร ัฐฯกำหนดมาตรการคว ่ำบาตรรอบใหมต อร ัสเซ ีย โดยมุ งเป าไปที ่ภาคเทคโนโลยี เคร ือข าย 
การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และผูกระทำความผิดทางไซเบอร โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตร 21 หนวยงาน และบุคคล 13 
ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทรวมทุน Mikron ผูผลิตและสงออกไมโครอิเล็กทรอนิกสรายใหญที ่สุดของรัสเซีย บริษัท Serniya 
Engineering และ Sertal ผูผลิตอุปกรณเทคโนโลยใีนรัสเซีย ที่ถูกกลาวหาวาจัดหาอุปกรณและเทคโนโลยีอยางผิดกฎหมาย 

 ญี่ปุนเตรียมชวยเหลือผูลี ้ภัยสงครามชาวยูเครนใหเขามาตั ้งถิ่นฐานในประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศของญี่ปุน เตรียมเดินทางไปยังประเทศโปแลนด เพื่อเตรียมความพรอมในการอพยพผูลี้ภัย โดยญี่ปุนเตรียมใช
เครื่องบินของรัฐบาลในการอพยพ และจะเปนฝายรับภาระคาใชจายตาง ๆ  สวนมูลนิธิเพื่อสวัสดิการและการศึกษาของชาว
เอเชีย จะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาที่พักและสิ่งของที่จำเปนใหแกผูลี้ภัยชาวยูเครนเมื่อเดินทางถึงญี่ปุน 
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 จีนยังคงดำเนินความสัมพันธทางการคากับรัสเซีย เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศจีนใหสัมภาษณภายหลัง 
การประชุมทางไกลระหวางเจาหนาที่ระดับสูงของ EU กับคณะผูนำจีนวา จีนมีสวนชวยในการประคับประคองเศรษฐกิจโลก
เอาไวดวยการดำเนินความสัมพันธทางการคาอยางปกติกับรัสเซีย ดังนั้นการดำเนินความสัมพันธทางการคาระหวางจีนกับ
รัสเซียไมควรไดรับผลกระทบ และไมเห็นดวยกับมาตรการคว่ำบาตรที่จะนำไปสูการเกิดสงครามทางการคาและการเงิน และมี
ความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดความวุนวายของหวงโซอุปทาน  

 รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียเยือนอินเดียกระชับสัมพันธอยางเปนทางการ โดยมีการหารือเกี่ยวกับความรวมมือ
ระดับทวิภาคี ระหวางธนาคารกลางของรัสเซียกับธนาคารกลางของอินเดีย ในการจัดทำกลไกการทำธุรกรรมรวมกัน ดวยการ
ใชสกุลเงินประจำชาติ (รูเบิล-รูป) การเพิ่มการนำเขาพลังงานจากรัสเซีย รวมไปถึงสินคาอื่น ๆ อีกหลายประเภท และมีการ
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เจรจาขอตกลงระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล ในการนำเขาปุยเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ รัสเซียยังเนนย้ำถึงการผลักดันยุทธศาสตร 
RIC (รัสเซยี-อินเดีย-จีน) 

 รัสเซียชี้ความรวมมืออวกาศกับตะวันตกจะกลับมาปกติ ตองยุติมาตรการคว่ำบาตรเทานั้น โดยองคการอวกาศ
รัสเซียเตรียมนำเสนอรายงานใหรัฐบาลพิจารณาวา จะยุติความรวมมือกับองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติของสหรัฐ 
(NASA) ในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) พรอมระบุวาสถานการณจะกลับคืนสูสภาวะปกติไดตอเมื่อบรรดาประเทศ
ตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทัง้หมด 

 ญี่ปุนยืนยันไมถอนตัวจากโครงการผลิตน้ำมันและกาซที่ใหญที่สุดในโลกกับรัสเซียเนื่องจากเกรงวาจะสงผล
กระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว นายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดแถลงการณวา ญี่ปุนไดยืนยันความรวมมือโครงการกาซ Sakhalin-1 
และ Sakhalin-2 กับรัสเซียตอไป โดยระบุวาเปนโครงการที่สำคัญอยางยิ่งในแงของความมั่นคงดานพลังงาน เพราะชวยสราง
อุปทานกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ราคาถูก และมีเสถียรภาพในระยะยาว อยางไรก็ตาม ญี่ปุนมีแผนจะลดการพึ่งพาพลังงาน
จากรัสเซยีในอนาคต เชนเดียวกับประเทศสมาชิกกลุม G7 อ่ืน ๆ ดวย 

 กลุ มประเทศบอลติกยุติการนำเขากาซจากรัสเซีย โดยระบุวา ตั้งแตวันที ่ 1 เม.ย. 65 ประเทศสมาชิกทั ้ง 3 
ประเทศ ไดแก ลัตเวีย เอสโตเนีย และลิทัวเนีย จะไมมีการนำเขากาซธรรมชาติจากรัสเซียอีกตอไป นอกจากนี้ ประธานาธิบดี
แหงลิทัวเนียขอใหประเทศยุโรปอ่ืน ๆ ดำเนินการตามดวย 
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 กระบวนเจรจาสันติภาพระหวางยูเครน-รัสเซียมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น แตผูนำของทั้งสองฝายยังไมมีทาที 
ที่จะไดขอสรุป โดยนายเดวิด อราคาเมีย ผูแทนเจรจาของยูเครน ระบุวา ในการเจรจาผานระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซของผูแทน
ยูเครนและรัสเซีย เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 รัสเซียไดตอบรับขอเสนอหลัก ๆ  ของยูเครนแลวทางวาจา ยกเวนเรื่องเกี่ยวกับแควน
ไครเมีย ซึ่งผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซียตั้งแตป 2557 ในบรรดาขอเสนอที่รัสเซียตอบรับหนึ่งในนั้นคือการเปดใหมีการ
ทำประชามติเกี่ยวกับสถานะชาติเปนกลางของยูเครน ดานนายวลาดิเมียร เมดินสกี หัวหนาทีมเจรจาของรัสเซีย ระบุวา มี
ความเปนไปไดมากขึ้นในแนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับสถานะเปนกลาง รวมถึงการค้ำประกันความปลอดภัยของ
ยูเครน แตยังคงยืนยันวาจุดยืนของรัสเซียตอไครเมียและดอนบาสยังคงไมเปลี่ยนแปลง และระบุวารางขอตกลงสันติภาพยังไม
คืบหนาเพียงพอสำหรบัการจัดการประชุมระดับผูนำ 

 อิตาลีกำลังหาหนทางสรางสันติภาพกลางวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน และเต็มใจที่จะเปนผูรับรองสถานะความเปน
กลางใหกับยูเครน รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศของอิตาลีระบุวา อิตาลีกำลังดำเนินการเพื่อยุติความขัดแยงระหวาง
รัสเซีย-ยูเครน ผานการคว่ำบาตร แตก็ไมเคยละทิ้งชองทางการทูต และมองวาความตอเนื่องของการเจรจาระหวางสองชาติและ
การยุติความขัดแยงเพ่ือมนุษยธรรมถือเปนเรื่องสำคัญ โดยอิตาลีพรอมท่ีจะเปนผูค้ำประกันสถานะความเปนกลางของยูเครน 
ภายใตขอเรียกรองของรัสเซยีที่ไมตองการใหยูเครนเปนพันธมิตรกับกลุมทหารใด  

 สโลวาเกียตกลงจายคาน้ำมันรัสเซียเปนรูเบิล เนื่องจากไมสามารถสูญเสียซัพพลายเออรรายใหญได รัฐมนตรี
เศรษฐกิจของสโลวาเกีย ระบุวา การนำเขากาซของรัสเซียคิดเปน 85% ของอุปทานกาซทั้งหมดในประเทศ จึงไมสามารถตัด
ขาดจากรัสเซียไดในเร็ววันนี้ โดยมองวาการประกาศใหชำระคากาซดวยสกุลเงนิรูเบิลของรัสเซียไมไดขัดตอสัญญาการซื้อขาย
กาซ เพราะผูซื้อจายดวยเงินสกุลยูโรเหมือนเดิมเพียงแตตองเปดบัญชีกับ Gazprombank (สถาบันการเงินหลักที่ชำระเงินคา
กาซของรัสเซีย) และทำการแลกเปลี่ยนเปนรูเบิลผานบัญชีนี ้
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 สหร ัฐฯ สหภาพย ุโรป (EU) และสหราชอาณาจ ักร ต างออกมาประกาศวาจะม ีการใช มาตรการ 
คว่ำบาตรกับรัสเซียเพิ่มเติม โดยมีความเปนไปไดที่อาจมีการประกาศคว่ำบาตรตอภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียที่ยังไมไดรับ
ผลกระทบ เชน เหมืองแรและคมนาคม รวมถึงยกระดับมาตรการตอภาคธุรกิจการเงินของรัสเซีย ดานนายกรัฐมนตรี UK 
ระบุวา จะเพิ่มการสนับสนุนทางทหารในยูเครน รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนดานมนุษยธรรม เพื่อชวยผูที่กำลังประสบความ
ยากลำบากในสมรภูม ิ 

 รัสเซียประกาศใชเงินสกุลรูเบิลในการคาระหวางประเทศมากขึ้น นายดิมิทรี เพสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย 
เปดเผยวา การชำระเงินดวยสกุลรูเบิลจะมีบทบาทมากขึ้นในการคาระหวางประเทศของรัสเซีย โดยจะขยายขอบเขตการ
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ชำระเงินดวยสกุลรูเบิลครอบคลุมกลุมสินคาใหม นอกเหนือจากกาซธรรมชาติ ที่รัสเซียกำหนดใหชำระเปนสกุลรูเบิลกอน
หนานี้ หลังชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย  

 โปแลนดขอใหสหรัฐฯ เพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนของรัสเซียมากขึ้น รวมถึงอาจติดตั้งอาวุธนิวเคลียรใน
โปแลนด รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด ระบุวา ยินดีใหสหรัฐฯ เพิ่มจำนวนทหารอเมริกันมากขึ้นในยุโรป จากเดิม 100,000 
นาย เปน 150,000 นายในอนาคต เพ่ือประจำการในฝงตะวันออก อาทิ แนวพรมแดนที่ติดกับรัสเซีย และประจำการอยูใน
รัฐบอลติกและโปแลนดดวย พรอมทั้ง ระบุวา โปแลนดมีแนวโนมเปดกวางตอประเด็นการติดตั้งอาวุธนิวเคลียรในประเทศ 
แตขณะนี้ยังไมมีการพิจารณาประเด็นดังกลาวอยางเปนทางการ นอกจากนี้ ยังเรียกรองใหมีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 
ที่รุนแรงขึ้น รวมถึงเรียกรองใหสหภาพยุโรปทั้งหมดหามการคากับรัสเซียดวย 

 รัสเซียประกาศระงับการออกวีซาแกประเทศที่ไมเปนมิตร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ผูนำรัสเซียลงนามใน
กฤษฎีกา ระบุวา รัสเซียจะระงับการออกวีซาใหแกผูที่เดินทางจากประเทศที่ไมเปนมิตรตอรัสเซีย โดยมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 4 เม.ย. 65 เปนตนไป นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งใหกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย และหนวยงานที่เกี่ยวของระงับการ
ออกวีซาใหแกชาวตางชาติหรือบุคคลไรสัญชาติที่กระทำการไมเปนมิตรตอรัสเซียดวย 

 อินโดนีเซียยืนยันที่จะดำเนินความสัมพันธทางการคากับรัสเซีย กระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซียแถลงวา 
อินโดนีเซียมีอิสระที่จะใหความรวมมือทางดานเศรษฐกิจกับทุกชาติ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย และอินโดนีเซียจะปฏิบัติตามมติของ
คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ หากมีการออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 
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 EU เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียครั้งใหม ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เปดเผยขอเสนอ
แผนการคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 5 อาทิ การหามธุรกรรมทั้งหมดของธนาคารรัสเซียที่สำคัญ หามเรือสินคาของรัสเซียและ
เรือที่มีชาวรัสเซียเปนผูดำเนินการเขาเทียบทาเรือของ EU หามการสงออกและนำเขาสินคาเพิ่มเติม (เชน อุปกรณดานการ
ขนสง) รวมถึงยกเลิกการนำเขาถานหินจากรัสเซีย ทั้งนี้ มาตรการสำคัญดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก EU 
กอน ซึ่งหากผานความเห็นชอบ จะเปนการรวมกันหามนำเขาพลังงานจากรัสเซียเปนครั้งแรกของ EU 

 รัฐบาลเยอรมนไีดยึดสาขาบริษัทกาซของรัสเซียดวยเหตุผลดานความมั่นคงทางพลังงาน หนวยงานกำกับดูแล
ดานพลังงานของเยอรมนีไดเขาควบคุมกิจการบริษัทกาซพรอม เจอรมาเนีย (Gazprom Germania) สาขาของกาซพรอม 
ที่เปนบริษัทพลังงานรายใหญของรัฐบาลรัสเซีย โดยอางวาจำเปนตองทำอยางเรงดวนเพ่ือปกปองปริมาณกาซท่ีใชในเยอรมนี 
และสรางความมั่นใจวาเยอรมนีจะมีกาซเพียงพอกับความตองการใช โดยเยอรมนีจะควบคมุบริษัทดังกลาวเปนการชั่วคราวไป
จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 ทั้งนี้ การตัดสินใจของเยอรมนีมีขึ้นหลังจากบริษัทกาซพรอมประกาศวาจะถอนการดำเนินงานออก
จากเยอรมนี 

 รัสเซียเตรียมเปดเสนทางบินใหประเทศที่เปนมิตร รัสเซียมีแผนกลับมาเปดเสนทางบินใหกับ 52 ประเทศ โดย
รายชื่อประเทศทั้งหมดลวนเปนประเทศที่เปนมิตรกับรัสเซีย ซึ่งรวมประเทศไทยดวย โดยจะเริ่มเปดเที่ยวบินทั้งขาเขาและขา
ออกตั้งแตวันที่ 9 เม.ย. 65 เปนตนไป หลังจากที่กอนหนานี้ไดสั่งระงับชั่วคราวเพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 
เมื่อเดือน มี.ค. 65 อยางไรก็ตาม EU สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ยังคงไมใหเครื่องบินของรัสเซียผานนานฟา ซึ่งทาง
รัสเซียตอบโตดวยการปดนานฟาเชนกัน 

 สหรัฐฯ ไดยับยั้งรัฐบาลรัสเซียไมใหสั่งเบิกจายเงินที่สำรองไวในธนาคารสหรัฐฯ เพื่อชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาล 
รัฐบาลสหรัฐฯ ปดกั้นไมใหรัสเซียเขาถึงเงินทุนสำรองของธนาคารกลางรัสเซีย ในขณะที่รัสเซียครบกำหนดชำระเงิน 2 
รายการ 1. การชำระเงินตนพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถถอนมูลคา 552.4 ลานดอลลารสหรัฐ และ 2. การชำระ
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ที่ครบกำหนดไถถอนในป ค.ศ. 2042  มูลคา 84 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ 
ทุนสำรองระหวางประเทศที่ธนาคารกลางรัสเซียฝากไวในสถาบันการเงินตาง ๆ  ของสหรัฐฯ ไดถูกอายัดเอาไวภายใต
มาตรการคว่ำบาตร โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงอนุญาตใหรัฐบาลรัสเซียใชเงินทุนเหลานั้นในการชำระดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลสกุลดอลลารสหรัฐเปนรายกรณีไป การตัดสินใจดังกลาวของสหรัฐฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ การกดดันให
รัฐบาลรัสเซียตัดสินใจไดยากขึ้นวาจะใชเงินดอลลารฯ ที่เขาถึงไดไปในทิศทางใด ระหวางนำเงินดังกลาวมาชำระหนี้ หรือ 
นำเงินไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน เชน การทำสงคราม 
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 สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม โดยหามชาวอเมริกันลงทุนในรัสเซีย คว่ำบาตรสถาบันการเงินและ
รัฐวิสาหกิจในรัสเซียเพิ่มเติม และมีเปาหมายที่เจาหนาที่รัฐบาลรัสเซียและครอบครวั สหรัฐฯ ออกแถลงการณ ระบุวาจะ
ยังคงรวมกับกลุมประเทศ G7 และสหภาพยุโรป (EU) ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโตการรุกราน
ยูเครนของรัสเซีย โดยสหรัฐฯ ไดประกาศมาตรการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- คว่ำบาตรธนาคาร 2 แหงอยางเต็มรูปแบบ ไดแก Sberbank และ Alfa Bank ซึ่งเปนธนาคารเอกชนรายใหญ
ที่สุดของรัสเซีย ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยอายัดทรัพยสิน และหามชาวอเมริกันทำธุรกิจใดๆ กับธนาคารทั้งสอง  

- หามการลงทุนใหมในรัสเซีย โดยประธานาธิบดี ไบเดนจะจะลงนามคำสั่งฝายบริหาร หามบุคคลชาวอเมริกัน 
ซึ่งไมวาจะอยูที่ใดลงทุนในรัสเซีย  

- คว่ำบาตรอยางเต็มรูปแบบตอวิสาหกิจสำคัญของรัสเซีย โดยจะอายัดทรัพยสิน และหามบุคคลในสหรัฐฯ  
ทำธุรกรรมกับหนวยงานเหลานี้ (กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศรายชื่อหนวยงานตอไป) 

- คว่ำบาตรบุคคลสำคัญของรัสเซีย ประกอบดวย ลูกสาว 2 คนของประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูติน รวมไปถึง
นายมิกฮาอิล มิชูสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย พรอมภรรยาและลูก นายเซอรเก ลาฟรอฟ รมว.ตางประเทศรัสเซีย และ 
นายดมิทรี เมดเวเดฟ สมาชิกสภาความมั่นคง โดยบุคคลทั้งหมดนี้จะถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐ ถูกอายัดทรัพย
ทั้งหมดที่มีในสหรัฐฯ 

 นิวซีแลนดเตรียมขึ้นภาษีสินคานำเขาจากรัสเซีย ประกาศวาจะกำหนดอัตราภาษี 35% สำหรับสินคานำเขาจาก
รัสเซียทั้งหมด และจะขยายการหามสงออกสินคาที่เชื ่อมโยงกับอุตสาหกรรมสำคัญของรัสเซีย เชน อุปกรณสื่อสารและ
โทรคมนาคม และเครื่องยนต 

 สหรัฐฯ และเยอรมนสีั่งปดเว็บไซตตลาดมืดของรัสเซีย สั่งปดเซิรฟเวอรของไฮดรา มารเก็ต (Hydra market) ซึ่ง
เปนแหลงซื้อขายคริปโทเคอรเรนซี ที่รัสเซียใชเปนชองทางในการระดมเงินทุนหลังจากถูกคว่ำบาตรทางการเงินจากหลาย
ประเทศ โดยเยอรมนีไดยึดสินทรัพยสกุลเงินดิจิทัลคริปโทเคอรเรนซี ซึ่งมีเหรียญบิตคอยนมูลคา 25 ลานเหรียญสหรัฐ 
นอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุวา ไฮดรา มารเก็ต ถือเปนเครือขายตลาดมืดที่ใหญที่สุดในโลก โดยเปนแหลง
ใหบริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการแฮกขอมูล และการโจมตีดวยแรนซมัแวร ซึ่งถือเปนภัยคุกคามดานไซเบอร  

 กลุมประเทศสมาชิก EU ขับนักการทูตรัสเซียรวมแลวมากกวา 200 คน ในชวงเวลาแค 2 วัน หลายประเทศ
สมาชิก EU ไดแก อิตาลี สเปน เดนมารก สวีเดน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศ ดวย
ขออางวาเปนภัยคุกคามตอผลประโยชนและความม่ันคงของประเทศ เพ่ือตอบโตการใชกำลังทางทหารที่รุนแรงในยูเครนของ
รัสเซีย ทั ้งนี ้ หลายประเทศระบุวา ไมไดตองการตัดสัมพันธทางการทูตกับรัสเซีย และคำสั ่งดังกลาวไมไดรวมถึง
เอกอัครราชทูตรัสเซีย ขณะที่ฝายรัสเซีย ระบุวา รัฐบาลรัสเซียจะใชมาตรการตอบโตที่เหมาะสมและเทาเทียมกันกับประเทศ
สมาชิก EU เร็ว ๆ นี ้

 รัสเซียอาจระงับการสงออกอาหารไปยังประเทศไมเปนมิตร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน กลาวระหวางการ
ประชุมที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศวา ทามกลางภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกในปนี้ รัสเซียจะใชความ
ระมัดระวังมากขึ้นในการสงออกสินคาโภคภัณฑประเภทอาหารในปนี้ โดยเฉพาะตอประเทศที่มีนโยบายไมเปนมิตรตอ
รัสเซีย ขณะเดียวกัน เพิ่มการพึ่งพาตนเองดานอาหาร เพื่อปกปองประชาชนในประเทศจากความผันผวนของราคาอาหารใน
ตลาดโลก 
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 ทีป่ระชมุสมัชชาใหญแหงสหประชาชาต ิ(UN) ลงมติระงับสมาชิกภาพของรัสเซยีในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ (UNHRC) จากกรณีการบุกโจมตียูเครนซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงและเปนระบบ 
โดยชาติสมาชิกจำนวน 93 ประเทศ (จากทั้งหมด 193 ประเทศ) เห็นชอบการระงับสมาชิกภาพดังกลาว ในขณะที่ 24 ประเทศ
คัดคาน และ 58 ประเทศงดออกเสียง นอกจากนี้มีอีก 18 ประเทศที่ไมรวมลงมติ ทั้งนี้ ประเทศที่ลงมติเห็นดวยสวนใหญคอื
ประเทศพันธมิตรตะวันตก อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และญี่ปุน สวนไทยเปน 1 ใน 58 ประเทศที่งดออก
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เสียง รวมกับสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ขณะที่เวียดนาม และลาว รวมคัดคาน
เชนเดียวกับจีน 

 ออสเตรเลียประกาศคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียเพิ่มเติม รัฐมนตรีตางประเทศออสเตรเลียเปดเผยวา ออสเตรเลีย
เตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและหามการเดินทางเขาประเทศของบุคคลชาวรัสเซีย เพ่ิมเติมอีก 67 ราย ซึ่งเปน
กลุมผูมีอิทธิพลในรัสเซียและใกลชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน สงผลใหยอดรวมบุคคลและองคกรของรัสเซียท่ีถูก
ออสเตรเลียคว่ำบาตรมีมากกวา 600 ราย 

 ฮังการีแสดงความพรอมในการจายคากาซธรรมชาติใหรัสเซียเปนเงินรูเบิล ซึ่งสวนทางกับแนวทางของสหภาพ
ยุโรป (EU) นายกรัฐมนตรีวิกเตอร ออรบานของฮังการี แสดงจุดยืนคดัคานมาตรการคว่ำบาตรของ EU โดยเฉพาะที่เก่ียวกับ
การนำเขาพลังงานจากรัสเซีย โดยพรอมรับเงื่อนไขของรัสเซียที ่ตองการใหชำระคากาซธรรมชาติเปนสกุลเงินรูเบิล 
สอดคลองกับที่รัฐมนตรีตางประเทศของฮังการี ระบุกอนหนานี้วา ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกำลังดำเนินงานดานเทคนิค
เพื่อใหการจายคากาซงวดตอไปในชวงสิ้นเดือน พ.ค. นี้ เปนไปอยางราบรื่น และระบุวาสัญญาจัดสงกาซเปนการกระทำ
ระหวางฮังการีกับรัสเซีย ซึ่ง EU ไมมีบทบาทในขอตกลงนี้ 

 ยูเครนเรียกรองชาติตะวันตกระงับการนำเขาพลังงานรัสเซียอยางเต็มรูปแบบ ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
นัดพิเศษ ที่สำนักงานใหญ NATO ในกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เม่ือวันที่ 7 เม.ย. 65 โดยรัฐมนตรีตางประเทศของยูเครน
เรียกรองใหพันธมิตร 30 ชาติของ NATO รวมถึง EU ฟนแลนด สวีเดน ญี่ปุน นิวซีแลนด และออสเตรเลีย คว่ำบาตรน้ำมัน
และกาซจากรัสเซียอยางเต็มรูปแบบ และจัดหาอาวุธใหกับยูเครน พรอมกับเรียกรองใหเยอรมนีเรงสงมอบอาวุธใหกับยูเครน 
ตามที่เคยไดใหคำมั่นไว  

 ร ัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เสนอขับรัสเซียออกจากสมาชิกกลุ ม G20 นางเจเน็ต เยลเลน ร ัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กลาวระหวางการประชุมคณะกรรมาธิการดานบริการการเงินของสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่ง
มีคำถามเกี่ยวกับบทบาทของ G20 หลังเกิดกรณีรัสเซียเขารุกรานยูเครน โดยระบุวา รัสเซียควรถูกขับออกจากกลุม G20 
และสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรการประชุม G20 หากรัสเซียเขารวมประชุมดวย และกลาวเสริมวาฝายบริหารของรัฐบาล
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ตองการขับรัสเซียออกจากการมีสวนรวมในองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่สำคัญๆ ทั้งหมด
เทาที่จะทำไดดวย 

 สาธารณรัฐเชก็มอบรถถังและอาวุธแกยูเครน ซึ่งถือเปนชาติแรกใน NATO ท่ีตัดสินใจมอบอาวุธหนักแกยูเครน 
เจาหนาท่ีดานกลาโหมของสาธารณรัฐเช็กยืนยันวา รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กไดจัดสงรถถัง T-72 และยานเกราะ BVP-1 จำนวน
หนึ่งใหแกกองทัพยูเครน ตามที่ประธานาธิบดียูเครนไดเคยรองขอกับประเทศสมาชิก NATO ทั้งนี้ ความชวยเหลือทางทหาร
ที่รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบใหแกยูเครนนับตั้งแตรัสเซียบุกโจมตี มีมูลคากวา 1,000 ลานโครูนาเช็ก หรือประมาณ 45 ลาน
เหรียญสหรัฐ 
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 สหรัฐฯ บังคับใชกฎหมายเพิกถอนความสัมพันธทางการคาขั้นปกติกับรัสเซียและเบลารุส และหามนำเขาเขา
พลังงานจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามบังคับใชกฎหมายระงับสถานะความสัมพันธทาง
การคาแบบปกติถาวร (PNTR) กับรัสเซียและเบลารุส ซึ่งถือเปนขั้นตอนอยางเปนทางการในการตัดความสัมพันธทางการคา 
โดยมาตรการนีจ้ะทำใหใหสหรัฐฯ สามารถปรับขึ้นภาษีสินคานำเขาจากรัสเซีย จาก 3% เปน 30% ทั้งนี้ สมาชิกกลุม G7 
ไดตกลงกันเมื่อเดือนที่แลววาจะดำเนินมาตรการยกเลิกสถานะของรัสเซียที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (MFN) และสิทธิประโยชน
อ่ืน ๆ ในฐานะสมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) นอกจากนี ้ยังลงนามในกฎหมายหามการนำเขาผลิตภัณฑพลังงานจาก
รัสเซีย ซึ่งรวมไปถึงน้ำมัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ 
 ประเทศสมาชิก EU เห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 5 ตอรัสเซีย ประกอบดวย 

- หามการนำเขาถานหินจากรัสเซีย ซึ่งจะทำใหรัสเซียสูญเสียรายไดประมาณ 8 พันลานยูโรตอป ทั้งนี้ คาดวาจะมี
ผลบังคับใชอยางเต็มรูปแบบในชวงเดือน ส.ค. 65 

- มาตรการทางการเงิน หามการทำธุรกรรมเต็มรูปแบบกับธนาคารรัสเซีย 4 แหง อายัดทรัพยสินและหามการ
เดินทางสำหรับบุคคล 217 คน ซึ่งสวนใหญมาจากเขตแบงแยกดินแดนของลูฮันสกและโดเนตสค ประเทศยูเครน รวมไปถึง
บุตรสาวสองคนของประธานาธิบดีวลาดเิมยีร ปูติน  
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- การขนสง หามเรือรัสเซียใชทาเรือของ EU ทั้งหมด และหามรถบรรทุกของรัสเซียและเบลารุสเขาไปในอาณาเขต
ของ EU ยกเวนการขนสงผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ผลิตภัณฑทางการแพทย อาหาร พลังงาน และความชวยเหลือ
ทางดานมนุษยธรรม 

- การส งออก ห ามการส งออกส ินค าเพ ิ ่มเต ิม (ค ิดเป นม ูลค า 10 พ ันล านย ูโรต อป ) ซ ึ ่ งเป นสินคา 
ที ่รัสเซ ียพึ ่งพาจากยุโรป โดยเฉพาะสินคาที ่ ใชเทคโนโลยีข ั ้นส ูง เช น คอมพิวเตอรควอนตัม เซมิคอนดักเตอร 
ขั้นสูง เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ ตลอดจนสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการกลั่นน้ำมัน รวมไปถึงเชื้อเพลิงอากาศยานที่อาจใชโดย
กองทัพรัสเซีย 

- การนำเขา หามนำเขาสินคาเพิ่มเติมจากรัสเซีย (คิดเปนมูลคา 5.5 พันลานยูโรตอป) ประกอบดวย ปูนซีเมนต 
ผลิตภัณฑยาง ไมแปรรูป สุรา (วอดกา) และอาหารทะเลพรีเมียม (คาเวียร) มาตรการตอตานการนำเขาโปแตชจากเบลารุสดวย 
 รัสเซียตอบโตมาตรการคว่ำบาตรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด โดยกระทรวงการตางประเทศรัสเซียประกาศหาม

บุคคลชาวออสเตรเลีย 228 คน และนิวซีแลนด 130 คน เดินทางเขารัสเซีย ประกอบดวยเจาหนาที่ระดับสูง อาทิ สมาชิก
ของคณะกรรมการความมั ่นคงแหงชาติ สมาชิกสภาผู แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และในจำนวนนี้ ยังรวมถึง
นายกรัฐมนตรีสก็อตต มอรริสัน ของออสเตรเลีย และนายกรัฐมนตรีจาซนิดา อารเดิรน ของนิวซแีลนดดวย 
 สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร 2 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญของรัสเซีย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรตอ

รัฐวิสาหกิจของรัสเซียเพ่ิมเติม ไดแก (1) บริษัท Alrosa รัฐวิสาหกิจของรัสเซียและเปนบริษัทเหมืองเพชรที่ใหญที่สุดในโลก 
(คิดเปน 28% ของการทำเหมืองเพชรทั่วโลก และมีสัดสวนเหมืองเพชรในรัสเซีย 90%) และ (2) United Shipbuilding 
Corporation (USC) รัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่พัฒนาและสรางเรือรบรายใหญใหกองทัพรัสเซีย รวมถึงบริษัทในเครืออีก 28 
แหง และคณะกรรมการ USC จำนวน 8 คน ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวจะอายัดทรัพยสินทั้งหมดของบริษัทและบุคคลขางตนที่
อยูในสหรัฐฯ และหามพลเมืองสหรัฐฯ ทำธุรกิจกับหนวยงานที่เปนเปาหมายนี ้
 ญี่ปุนประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน ระบุวามาตรการขยาย

การคว่ำบาตรจะครอบคลุมไปถึงการหามการลงทุนใหมๆ ของญี่ปุนในรัสเซีย การเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรกับสถาบันการเงนิ
ของรัสเซีย โดยเฉพาะทรัพยสินของ Sberbank และ Alfa Bank รวมถึงการอายัดทรัพยสินของบุคคลและองคกรที่มีความ
เกี่ยวของกับกองทัพรัสเซียกวา 400 ราย และจะประกาศหามนำเขาผลิตภัณฑของรัสเซียเพิ่มเติม อาทิ เครื่องจักร ไมแปร
รูปบางชนิด และวอดกา ในสัปดาหหนาดวย นอกจากนี้ยังกลาวถึงแผนการที่ญี่ปุนยังประกาศลดนำเขาถานหินจากรัสเซีย 
ซึ่งเปนประเทศที่ญี่ปุนนำเขาถานหินมากเปนอันดับ 2 ในป 2564 ขณะเดียวกันก็จะมองหาประเทศที่เปนทางเลือกอื่นใน
การสั่งซื้อถานหิน ทั้งนี้ การดำเนินการนี้ เปนสวนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรวมกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำใน
กลุม G7 
 ญี่ปุนประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศ กระทรวงตางประเทศญี่ปุนสั่งใหเจาหนาที่ทูตจำนวน 8 คน 

จากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุน และเจาหนาที่จากสำนักงานตัวแทนการคารัสเซียในญี่ปุนอีกจำนวนหนึ่งออก
จากญี่ปุน อยางไรก็ตาม ไมไดรวมไปถึงเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศญี่ปุน 
 ฟนแลนดเตรียมสมัครเปนสมาชิก NATO นายเปกกา ฮาวิสโต รัฐมนตรีตางประเทศฟนแลนด เปดเผยวา ฟนแลนด

เตรียมยื่นเรื่องสมัครเปนสมาชิกของ NATO ในอีกไมกี่สัปดาหขางหนา เนื่องจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน 
สงผลใหฟนแลนด ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซีย กวา 1,300 กิโลเมตร ตองการความรวมกับนานาชาติ รวมถึง NATO ทั้งนี้ 
กระบวนการที่ฟนแลนดจะเขาเปนสมาชิก NATO อาจตองใชเวลาประมาณ 4 เดือน ถึง 1 ป ซึ่งระหวางนั้น NATO ใหคำมั่น
ที่จะรับประกันความมั่นคงของฟนแลนด 
 ประเทศสมาชิก NATO เห็นพองสงอาวุธหนักใหยูเครน นายเยนส สโตลเทนเบิรก เลขาธิการ NATO เปดวา ชาติ

สมาชิก NATO ตกลงที่จะจัดสงอาวุธหนักใหแกยูเครน หลังจากที่ไดหารือกันถึงมาตรการชวยเหลือยูเครนเพ่ิมเติม ทั้งความ
ชวยเหลือดานความมั่นคงทางไซเบอร และการจัดสงอุปกรณในการปองกันภัยคุกคามอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพใหแกยูเครน 

9 เมษายน 2565 

 รัสเซียขับนักการทูตโปแลนดออกนอกประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ประกาศใหนักการทูตและเจาหนาที่
สถานกงสุลโปแลนด 45 คนออกนอกประเทศภายในวันที่ 13 เม.ย. 65 เพื่อเปนการตอบโตที่โปแลนดเนรเทศนักการทูต
รัสเซีย 45 คนเมื่อสัปดาหที่ผานมา 



35 

 รัสเซียสั่งปด 15 องคกรระหวางประเทศ กระทรวงยุติธรรมรัสเซีย ประกาศถอนใบอนุญาตของสำนักงานตัวแทน
ขององคกรระหวางประเทศและองคกรไมแสวงผลกำไรในรัสเซียจำนวน 15 แหง โดยใหเหตุผลวาเปนการละเมิดกฎหมาย
ของรัสเซีย สำหรับองคกรที่ไดรับผลกระทบ อาท ิแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลของสหราชอาณาจักร, องคกรสิทธิมนุษยชน 
Human Rights Watch, มูลนิธิคารเนก้ีเพื่อสันติภาพโลก และสถาบันการศกึษานานาชาติ (IIE) ของสหรัฐอเมริกา, มูลนิธิอา
กา ขาน ของสวิตเซอรแลนด, สมาคมชุมชนชาวโปแลนด ของโปแลนด และองคกรพัฒนาเอกชนของเยอรมนีอีกหลายแหง 
 S&P ลดเครดิตหนี้ตางประเทศรัสเซียเปนผิดนัดชำระหนี้บางสวน สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ สแตนดารด 

แอนด พัวรส (S&P) ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศ (foreign currency ratings) ของ
รัสเซียลงสูระดับ “selective default” หรือ SD หลังจากรัสเซียประกาศจายผลตอบแทนพันธบัตรระหวางประเทศเปนเงินรูเบิล 
แมวาการชำระเงินไดถูกกำหนดไวเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ก็ตาม และ S&P ยังคาดวารัสเซียจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่
มากขึ้นอีก ซึ่งอาจลดความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอตกลงที่มีตอเจาหนี้ตางชาติที่ถือครองตราสารหนี้ของ
รัสเซีย 
 EU พรอมเรงดำเนินการรับยูเครนเขาเปนสมาชิก นางเออรซูลา ฟอน เดอร เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 

ไดมอบเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเขาเปนสมาชิก EU ของยูเครน แกประธานาธิบดี โวโลดิเมียร เซเลนสกี ในระหวางการไป
เยือนกรุงเคียฟ และเมืองบูชา เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 พรอมกลาววา สภายุโรปจะเรงเดินหนากระบวนการการสมัครเขาเปน
สมาชิกของ EU ใหเร็วที่สุด ภายใตเงื่อนไขที่กำหนดไว นอกจากนี้ ยังเตรียมเพ่ิมงบประมาณในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณแก
ยูเครนอีก 500 ลานยูโร สงผลใหยอดรวมเพ่ิมเปน 1,500 ลานยูโร 
 นายกรัฐมนตรีองักฤษเดินทางเยือนกรุงเคียฟเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน นายบอริส จอหนสันนายกรัฐมนตรี

อังกฤษ เดินทางเยือนกรุงเคียฟ เม่ือวันที่ 9 เม.ย. 65 เพื่อหารือเปนการสวนตัวกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี โดย
นายกรัฐมนตรีจอหนสัน ใหคำมั่นวาจะเพิ่มการบังคับใชมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เขมงวดขึ้น รวมถึงการพิจารณายกเลิก
การพึ่งพาสารไฮโดรคารบอนนำเขาจากรัสเซีย ตลอดจนเพ่ิมการชวยเหลือทางการเงินและการทหารใหกับยูเครนดวย 

10 เมษายน 2565 

 ยูเครนพรอมเจรจารัสเซียทามกลางการสูรบที่เปนไปอยางตอเนื่อง ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร เซเลนสกี ของยูเครน 
ยืนยันวา พรอมท่ีจะเจรจากับรัสเซีย รวมถึงมองหาวิธีการตาง ๆ ที่จะยุติสงคราม แตก็พรอมที่จะตอสูคูขนานไปดวย 
 เยอรมนีระบุวาไมสามารถสงอาวุธเพิ่มเติมใหแกยูเครนไดอีก คริสติน แลมเบรทช รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ

เยอรมนี กลาววา การจัดสงอาวุธจากคลังของกองทัพเยอมนีใหยูเครนไดมาถึงขีดจำกัดแลว เนื่องจากจะตองเก็บอาวุธไวเพื่อ
สรางความมั่นคงในการปองกันตัวเอง แตจะพยายามชวยเหลือยูเครนในดานอื่นเพิ่มเติม พรอมแนะนำใหยูเครนไปซื้อจาก
บริษัทอาวุธในเยอรมนีไดโดยตรง ซึ่งรัฐบาลจะชวยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อดังกลาว 
 กลุ มประเทศ G7 เตรียมประชุมหารือมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินตอรัสเซียเพิ ่มเติม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังและผูวาการธนาคารกลางของกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก หรือ G7 มีกำหนดประชุมท่ีวอชิงตนั 
สหรัฐฯ ในวันท่ี 20 เม.ย. 65 เพ่ือหารือเก่ียวกับการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจตอรัสเซีย ซึ่งเปนวันเดียวกับการประชุมทาง
การเงนิของกลุม G20 ที่มีรัสเซีย จีน และอินเดียเปนสมาชิก 
 ยูเครนสั่งหามนำเขาสินคาทุกชนิดจากรัสเซียอยางเปนทางการ นางยูลียา สวีรีเดนโก รัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครน 

ประกาศอยางเปนทางการวา ยูเครนจะยุติการคากับรัสเซียอยางสิ้นเชิง โดยไมนำเขาสินคาจากรัสเซียอีกตอไป พรอมทั้ง
ขอใหประเทศอ่ืนดำเนินการตามยูเครน รวมถึงเพิ่มเติมการคว่ำบาตรทีรุ่นแรงขึ้น  
 โปแลนดอาจตัดความสัมพันธกับฮังการีหากยังใหการสนับสนุนรัสเซีย รองนายกรัฐมนตรียาโรสลาฟ คัชชินสกี 

ของโปแลนด ระบุวา ความรวมมือระหวางสองประเทศจะไมเกิดข้ึนจนกวานายกรัฐมนตรีฮงัการีจะประกาศสนับสนุนยูเครน 
รวมถึงการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งสวนทางกับฮังการีที่ปฏิเสธสงมอบอาวุธแกยูเครน และหามเคลื่อนยายอาวุธ
ใด ๆ ขามชายแดนฮงัการีที่อยูติดกับยูเครน และคัดคานมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงประกาศจะชำระเงินคากาซใหรัสเซียเปน
สกุลเงนิรูเบิล 
 บริษัทกาซพรอมของรัฐบาลรัสเซียยังคงสงออกกาซไปยุโรป โดยบริษัทกาซพรอมเปดเผยวา ยังคงจัดสงกาซ

ธรรมชาติใหยุโรปผานเสนทางยูเครนซึ่งเปนชองทางปกติ ตามคำสั่งซื้อของลูกคาจากยุโรป ซึ่งถือเปนการผอนคลายความวิตก
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เรื่องการขาดแคลนพลังงาน หลังหลายประเทศในยุโรปตางออกมาใชมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียรุนแรงขึ้นในชวงสัปดาหท่ี
ผานมา 
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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 ิมพ   
The Times รายงานวาฟนแลนดอาจสมัครเขารวม NATO ในชวงเดือน มิ.ย. 65 ตามดวยสวีเดน สอดคลองกับขอมูลที่ระบุวา 
การเขาเปนสมาชิก NATO ของฟนแลนดและสวีเดน เปนหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือระหวางการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศ NATO ชวงสัปดาหที่ผานมา ซึ่งผูแทนของฟนแลนดและสวีเดนไดเขารวมการประชุมดวย  
 นายกรัฐมนตรีออสเตรียเขาพบประธานาธิบดีรัสเซียที่กรุงมอสโกเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติสงคราม 

นายคารล นีแฮมเมอร นายกรัฐมนตรีออสเตรีย จะเดินทางเยือนกรุงมอสโก ในวันท่ี 11 เม.ย. 65 เพื่อหารือกับวลาดเีมยีร ปู
ติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ ่งนับเปนผู นำยุโรปคนแรกที ่เดินทางเยือนรัสเซียและพบปะแบบตัวตอตัวครั ้งแรกกับ
ประธานาธิบดีปูติน นับตั้งแตเกิดสถานการณความขัดแยง (24 ก.พ. 65) โดยนายเนแฮมเมอรย้ำวา ออสเตรียเปนสมาชิก 
EU แตก็ไมไดเปนสมาชิก NATO จึงถือวามีความเปนกลาง และตองการผลักดันการเจรจาสันติภาพ  
 สหรัฐฯ หารืออินเดียเพื่อกดดันไมใหอินเดียนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย โดยประธานาธิบดีไบเดนสนทนาผานระบบ

ออนไลนวา การที่อินเดียเพ่ิมการนำเขาน้ำมันจากรัสเซยีจะไมเปนประโยชนสำหรับอินเดีย และระบุวาสหรัฐฯ พรอมที่จะ
ชวยเหลืออินเดียในการกระจายการนำเขาพลังงาน นอกจากนี้ ยังไดเสนอใหมีการจัดการประชุมสุดยอดของกลุม Quad 
(สหรัฐ อินเดีย ญี่ปุน และออสเตรเลีย) แบบพบหนากันที่ญี่ปุน ในวันที่ 24 พ.ค. 65 ดวย ทั้งนี้ อินเดียยังเปนประเทศเดียว
ในกลุม Quad ที่ไมไดออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 
 รัสเซียอาจยื่นฟองศาล หากถูกชาติตะวันตกขัดขวางใหตองผิดนัดชำระหนี้ นายแอนตอน ซิลูอานอฟ รัฐมนตรี

คลังของรัสเซีย ระบุวา รัสเซียจะดำเนินการทางกฎหมาย หากกลุมชาติตะวันตกพยายามบีบบังคับใหรัฐบาลรัสเซียตองผิด
นัดชำระหนี้ และทำใหรัสเซียมีความขัดแยงทางการเงินกับตะวันตก โดยจะพิสูจนความจริงในชั้นศาลวา รัสเซียไดทำทุก
วิถีทางที่จำเปนเพื่อใหนักลงทุนไดรับการชำระหนี้จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียแลว และจะแสดงหลักฐานในศาล
ถึงความพยายามในการชำระหนี้ผานสกุลเงินตางประเทศและสกุลเงินรูเบิล 
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 ญี ่ป ุ นประกาศมาตรการคว ่ำบาตรรัสเซ ียเพ ิ ่มเต ิม โดยจะอาย ัดทรัพย ส ินของชาวร ัสเซีย 398 คน 
ซึ่งรวมถึงลูกสาว 2 คนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน องคกรของรัสเซียอีก 28 แหง เชน กลุมที่มีความเกี่ยวของกับ
ธุรกิจดานการทหาร และอายัดทรัพยสินธนาคารใหญ 2 แหง ไดแก Sberbank และ Alfa Bank หามนำเขาสินคารัสเซีย
เพิ่มเติมอีก 38 รายการ เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอลล วอดกา ผลิตภัณฑไมบางชนิด และเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังสั่งหาม
บุคคลและองคกรของญี่ปุนทำการลงทุนใหมกับรัสเซีย 
 รัสเซียเพิ่มทุนสำรองเพื่อรับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร 

รัสเซียไดระดมทุนสำรองจำนวน 2.73 แสนลานรูเบิล (1.128 แสนลานบาท) ซึ่งมีแหลงที่มาสำคัญจากรายไดจากน้ำมัน
และกาซเพิ่มเติมในไตรมาสแรกของป 2565 เนื่องจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ทำ
ใหทองคำและทุนสำรองเงินตราตางประเทศของรัสเซียกวาครึ่งหนึ่งถูกอายัด นอกจากนี้ ยังปรับลดสัดสวนการถือครองเงิน
ดอลลารสหรัฐในกองทุนเงินสำรอง โดยเพ่ิมสัดสวนการถือครองเงินยูโรและเงินหยวน เพื่อลดผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร
ดวย ขณะเดียวกันก็ประกาศหยุดออกพันธบัตรใหมในชวงที่เหลือของปนี้ เนื่องจากดอกเบี้ยอยูในระดับสูง จึงตองลดระดับ
การกอหนี้ลง 
 อิตาลีบรรลุขอตกลงนำเขากาซเพิ่มจากแอลจีเรีย โดยทั้ง 2 ประเทศไดลงนามในขอตกลงนำเขากาซธรรมชาติผาน

ทอสงกาซเมดิเตอรเรเนียนจากแอลจีเรีย และยังมีเปาหมายเพื่อกระชับความสัมพันธดานพลังงาน และเพิ่มการสงออก
พลังงานจากแอฟริกาเหนือไปยังอิตาล ีซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนลดการพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซีย 
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 ร ัสเซียจะดำเน ินการปฏิบ ัต ิการทางทหารในยูเครนตอไปจนกวาจะบรรลุเป าหมาย ประธานาธิบดี 
วลาดิเมียร ปูติน กลาวในการแถลงขาวหลังการพบปะกับประธานาธิบดีเบลารุส ระบุวา การบุกโจมตียูเครนจะดำเนินตอไป
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จนกวาภารกิจทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณและบรรลุเปาหมายที่วางไว นั่นคือ การปกปองพลเรือนที่พูดภาษารัสเซียในภาค
ตะวันออกของยูเครน นอกจากนี้ ยังระบุวา การเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียกับยูเครนมาถึงทางตัน โดยเฉพาะกรณีที่
ยูเครนปฏิเสธท่ีจะยอมรับวา คาบสมุทรไครเมียเปนของรัสเซีย และไมยอมรับอธิปไตยของสาธารณรัฐลูฮันสกและโดเนสตก 
 UK ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยคว่ำบาตรบุคคลเพ่ิมเติมจำนวน 206 ราย ซึ่งกำหนดเปาหมาย

สำคัญไปที่บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับกองกำลังแบงแยกดินแดนยูเครนที่ไดรับการสนับสนุนจากรัสเซียจำนวน 178 ราย 
และสั่งหามนำเขาผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลาจากรัสเซีย และหามสงออกเทคโนโลยีควอนตัม วัตถุดิบขั้นสูง และสินคา
ฟุมเฟอยไปยังรัสเซีย 
 สวิตเซอรแลนดประกาศใชมาตรการคว่ำบาตรตาม EU โดยจะใชมาตรการคว่ำบาตรในแนวทางเดียวกับมาตรการ

คว่ำบาตรรอบที่ 5 ของ EU อาทิ การไมใหบริษัทของรัสเซียเขารวมการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ คว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซีย
และเบลารุสกวา 200 ราย (รวมถึงบุตรสาวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน) ทั้งนี้ สวิตเซอรแลนดจะไมหามการขนสงทาง
ถนนของรสัเซียและเบลารุส เนื่องจากยังจำเปนตอการขนสงสินคาเพราะท่ีตั้งทางภูมิศาสตรไมไดติดทะเล 
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 รัสเซียเตรียมปรับนโยบายเรงสงเสริมการสงออกพลังงานไปทางประเทศตะวันออกมากขึ้น ประธานาธิบดีวลาดิเมียร 
ปูติน ระบุวารัสเซียจะหาตลาดใหมในการสงออกพลังงาน เนื่องจากคาดวาพลังงานที่สงออกไปยังชาติตะวันตกจะลดลงใน
อนาคตอันใกล โดยจะปรับทิศทางการสงออกอยางคอยเปนคอยไปสูตลาดที ่เติบโตรวดเร็วในกลุ มประเทศทางใตและ
ตะวันออกของโลก (ภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟก) พรอมทั้งเรงสรางโครงสรางพื้นฐานสำหรับการ
สงออกน้ำมันและกาซดวย ดานนายนิโคไล ชุลกินอฟ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซีย ระบุวา รัสเซียพรอมขายน้ำมัน
และผลิตภัณฑน้ำมันใหประเทศที่เปนมิตร ที่ระดับราคาใดก็ได ทั้งนี้ อินเดียและจีนเปนสองประเทศที่กำลังซื้อน้ำมันราคาถูก
จากรัสเซยี  
 รัสเซียคว่ำบาตรสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ-แคนาดา ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรสหรัฐ 398 คน และวุฒิสมาชิก

แคนาดา 87 คน โดยบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวจะถูกหามการเดินทางมายังรัสเซีย ซึ่งเปนการตอบโตที่ทั ้ง 2 
ประเทศประกาศคว่ำบาตรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัสเซียไปกอนหนานี้ 
 ผูนำโปแลนดและกลุมประเทศบอลติก เดินทางเยือนยูเครนเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน ประธานาธิบดี

โปแลนด และกลุมประเทศบอลติก ไดแก ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย ซึ่งตางเปนสมาชิกของ NATO เดินทางเยือนกรุง
เคียฟของยูเครน อยางเปนทางการ โดยสงสัญญาณอยางชัดเจนถึงการสนับสนุนทั้งทางการเมืองและการทหารใหแกยูเครน 
 สหรัฐฯ เพิ่มความชวยเหลือทางทหารใหแกยูเครน อีก 800 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมาตรการใหความชวยเหลือ

ยูเครนครั้งใหมนี้ ครอบคลุมถึงอาวุธหนัก เชน ปนใหญ รถหุมเกราะ เรือปองกันชายฝง และอุปกรณที่ใชในการปองกันทหาร
จากการโจมตีดวยอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ รวมถึงอาวุธนิวเคลียร ทั้งนี้ สหรัฐฯ มอบความชวยเหลือทางการทหารให
ยูเครนไปแลวกวา 2.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
 ฟนแลนดและสวีเดน กำลังเรงกระบวนการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิก NATO นายกรัฐมนตรฟีนแลนดระบุวา การ

ตัดสินใจจะเกิดขึ้นภายในไมกี่สัปดาหนี ้จากเดิมที่จะใชเวลา 2-3 เดือน โดยไดมีการเปดประชุมสภาเพ่ืออภิปรายในประเด็น
ดังกลาวแลว สวนรัฐบาลสวีเดนอยูระหวางทบทวนนโยบายความมั่นคงเชนกัน ซึ่งคาดวาจะไดขอสรุปสิ้นเดือน พ.ค. 65  
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 Moody's เตือนวารัสเซียมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากรัสเซียพยายามชำระหนี้พันธบัตรระหวางประเทศ
เปนสกุลเงินรูเบิล ขณะท่ีสัญญาการชำระเงินไดถูกกำหนดไววาตองเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งหากรัสเซียถูกประกาศวา
ผิดนัดชำระหนี้ จะถือเปนการผิดนัดชำระหนี้ตางประเทศเปนครั้งแรกในรอบกวา 100 ป นับตั้งแตการปฏิวัติรัสเซียเมื่อป 
พ.ศ. 2460 
 EU กำลังรางขอเสนอหามนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย โดยคาดวาประเทศสมาชิก EU จะเจรจาเกี่ยวกับการคว่ำบาตร

น้ำมันหลังการเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสุดทายในวันที่ 24 เม.ย. 65 
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 รัสเซียประกาศใหนักการทูต EU ออกจากรัสเซีย เจาหนาที่การทูตจำนวน 18 คนของคณะผูแทน EU ประจำ
รัสเซียถูกประกาศใหออกจากรัสเซีย โดยระบุวาเปนการตอบโตการกระทำที่ไมเปนมิตร ในกรณีที่ทูตรัสเซีย 19 คน ไดรับ
คำสัง่ใหออกจาก EU เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 
 ร ัสเซียย ืนย ันเข าร วมการประชุมกล ุ ม G20 แม ว าจะม ีการค ัดค านจากชาต ิตะวันตก อินโดนีเซีย 

ซึ่งเปนเจาภาพจัดการประชุม ระบุวา นายอันโทน ซิลูอานอฟ รมว.การคลังของรัสเซีย จะเขารวมการประชุมเฉพาะกิจของ
รัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารกลาง ของกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ (G20) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ใน
วันที่ 20 เม.ย. 65 ในรูปแบบออนไลน ทั้งนี้ อินโดนีเซียกำลังพิจารณา วาจะเชิญผูแทนของรัฐบาลยูเครนเขารวมดวย
หรือไม เนื่องจากเปนการหารือเก่ียวกับผลกระทบของความขัดแยงในยูเครนท่ีมีตอสภาพเศรษฐกิจของโลก 
 ร ัสเซียขอให บราซ ิลช วยสน ับสนุนการต อต านการคว่ำบาตรทางการเง ินต อร ัสเซ ีย นายแอนตัน  

สิลูอานอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรัสเซีย ไดสงจดหมายถึง นายเปาโล กูเอเดส รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
ของบราซิล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากบราซิลในการปองกันความพยายามกลาวหาและเลือกปฏิบัติตอรัสเซียจากประเทศ
ตาง ๆ ทั้งในกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ธนาคารโลก และกลุมความรวมมือพหุภาคีตาง ๆ รวมถึงกลุม G20 ซึ่งเปน
กลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ 
 รัสเซียประกาศแผนสนับสนุนสายการบินของประเทศ โดยจะจัดสรรเงินอุดหนุนแกสายการบินในประเทศวงเงิน 

19.5 พันลานรูเบิล (238 ลานเหรียญสหรัฐ) เพื่อชดใชคาเสียหายใหกับผูโดยสารที่เที่ยวบินถูกยกเลิก เนื่องจากการปดนาน
ฟาจากมาตรการคว่ำบาตร 

16 เมษายน 2565 

 รัสเซียหามเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาล UK เขาประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียออกแถลงการณ ระบุ
รายชื ่อผูที ่หามเขารัสเซียจำนวน 13 ราย อาทิ นายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสัน นางลิซ ทรัสส รัฐมนตรีกระทรวงการ
ตางประเทศ นายเบน วอลเลซ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และนางเทเรซา เมย อดีตนายกรัฐมนตรี โดยใหเหตุผลวารฐับาล 
UK ไดรณรงคทางการเมืองใหรัสเซียโดดเดี่ยวจากประชาคมโลก และปดก้ันกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัสเซีย 
 รัสเซียยื่นหนังสือเตือนอยางเปนทางการใหหยุดสงอาวุธชวยยูเครน รัฐบาลรัสเซียไดสงหนังสือทางการทูต 

(diplomatic note) ผานสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันไปยังกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ รวมถึงทุก
ประเทศที่ดำเนินการจัดหาอาวุธใหกับยูเครน โดยในหนังสือฯ ระบุวา การที่สหรัฐฯ และชาติสมาชิก NATO จัดสงอาวุธ
ยุทโธปกรณใหกับยูเครนนั้น เปนการเพ่ิมความรุนแรงของความขัดแยงที่ดำเนินอยู และอาจนำมาซึ่งผลลัพธท่ีไมสามารถคาด
เดาไดตอความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ พรอมเรียกรองใหยุติการสนับสนุนการขยายอิทธิพลทางทหารของ
ยูเครน 
 เจาหนาท่ีระดับสูงของยูเครนจะเขารวมประชุมของ World Bank และ IMF นายกรัฐมนตรีของยูเครน พรอมดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารกลางยูเครน มีกำหนดเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ในวันที่ 21 เม.ย. 
65 เพื่อเขารวมประชุมที่จัดโดยธนาคารโลก (World Bank) รวมกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และกลุม G7 ซึ่ง
ถือเปนครั้งแรกสำหรับยูเครนที่จะไดพบกับบุคลากรดานการเงินจากประเทศเศรษฐกิจกาวหนา นับตั้งแตความขัดแยง
ระหวางรัสเซีย – ยูเครน 

17 เมษายน 2565 

 อิตาลีและโรมาเนียหามเรือของรัสเซียเขาเทียบทา โดยหามไมใหเรือของรัสเซียเขาเทียบทา ตั้งแตวันที่ 17 เม.ย. 
65 รวมถึงเรือที่เปลี่ยนธงรัสเซียเปนธงของรัฐอ่ืน หรือเปลี่ยนการจดทะเบียนในรัสเซียเปนการจดทะเบียนในรัฐอ่ืนหลังวันที่ 
24 ก.พ. 65 โดยมีขอยกเวนสำหรับเรือเพื่อมนุษยธรรม เรือขนสงสินคาบางประเภทไปยัง EU ทั้งนี้ การปดทาเรือดังกลาว
เปนไปตามมาตรการคว่ำบาตรรอบที ่5 ของ EU 
 EU เตรียมแผนคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 6 มุงเปาธนาคารใหญและภาคพลังงาน EU เตรียมคว่ำบาตรรัสเซียครั้ง

ใหม โดยมุงเปาไปที่ธนาคารตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Sberbank ซึ่งคิดเปน 37% ของภาคการธนาคารของรัสเซีย รวมถึง
กำลังดำเนินการที่จะใหมีการคว่ำบาตรดานน้ำมันในมาตรการรอบตอไป 
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 EU เตรียมมอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครนเพิ่มเติม โดยจะจัดสรรเงินจำนวน 50 ลานยูโร (54 ลาน
เหรียญสหรัฐ) โดย 45 ลานยูโร (48.6 ลานเหรียญสหรัฐ) สำหรับยูเครน และ 5 ลานยูโร (5.4 ลานเหรียญสหรัฐ) สำหรับ
มอลโดวาที่อยูใกลเคียง เงนิดังกลาวจะนำไปชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบ อาทิ การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน มอบน้ำ
ดื่ม ที่พักพิง และการชวยเหลือดานเงินสด 
 รัสเซียหารือซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับความรวมมือทำใหตลาดน้ำมันโลกมีเสถียรภาพ ประธานาธิบดี วลาดิเมียร  

ปูติน และมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ของซาอุดีอาระเบีย รวมหารือประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมัน และการทำงาน
ภายใตกลุมประเทศผูผลิตน้ำมันโอเปกพลัส โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความมีเสถียรภาพของตลาดน้ำมันทั่วโลก อีกทั้ง ยังได
หารือความรวมมือทวิภาคีดานการคาและเศรษฐกิจรวมกันพัฒนาความสัมพันธที่เปนประโยชนรวมกันระหวางรัสเซียและ
ซาอุดีอาระเบียในอนาคต 

 รัสเซีย-จีน ประกาศเพิ่มระดับการขนสงสินคาทางรถไฟ โดยการรถไฟแหงรัสเซีย (Russian Railways: RZD) ระบุ
วา บริษัทไดตกลงกับพันธมิตรของจีนที่จะคอย ๆ เพิ่มจำนวนรถไฟบรรทุกสินคาผานสถานีที่เชื่อมตอกัน ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย. 
65 การขนสงสินคาทางรางรถไฟระหวางรัสเซียและจีนในเมือง Zabaykalsk และ Grodekovo เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน 27% 
และ 10% ตามลำดับ รวมถึงการสงออกการขนสงสินคาไปยังจีนผานคาซัคสถานและมองโกเลียก็เติบโตเชนกัน ซึ่ง
นอกเหนือจากการคาถานหินกับจีนที่เพ่ิมข้ึนแลว ยังมีการขนสงสินคาประเภทอ่ืน ๆ ดวย 

18 เมษายน 2565 

 ยูเครนยื่นเอกสารเริ่มตนขั้นตอนการพิจารณาเขาเปนสมาชิก EU ยูเครนกรอกเอกสารเกี่ยวกับการเปนสมาชิก

เรียบรอยแลว ซึ่งนับเปนการเริ่มตนการสมัครเปนสมาชิกของ EU อยางเปนทางการ โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรปให
คำมั่นวาจะพิจารณาการขอเขาเปนสมาชิก EU ของยูเครนใหเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดวาจะไดสถานะประเทศผูสมัครเขา EU ใน

เดือน มิ.ย. 65 ระหวางการประชุมสภายุโรป ซึ่งตามกำหนดการจะมีขึ้นในวันที่ 23-24 มิ.ย. 65 
 ยูเครนขอการสนับสนุนจาก IMF ในการฟนฟูประเทศหลังการสูรบ ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี ไดหารือกับ

นางคริสตาลินา จอรเจียวา ผูอำนวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เม่ือวันที่ 17 เม.ย.65 เก่ียวกับความมั่นคงทางการ

เงินของยูเครน โดยไดขอให IMF สนับสนุนการฟนฟูประเทศหลังการสูรบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
คาเงินของยูเครน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียูเครน เตรียมที่จะเขารวมการประชุมของ IMF และธนาคารโลกในสัปดาหนี้ที่
กรุงวอชิงตัน และจะมีการพูดคุยในประเด็นการหาความชวยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติมใหยูเครน 

 ยูเครนเตรียมขอเงินสนับสนุนจากกลุม G7 เพื่อบรรเทาการขาดดุลงบประมาณ นายโอเลห อุสเทนโก ที่ปรึกษา
ดานเศรษฐกิจของประธานาธิบดียูเครน ระบุวา ยูเครนจะขอการสนับสนุนทางการเงินจากกลุมประเทศ G7 จำนวน 5 หมื่น
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชวยแกปญหาการขาดดุลงบประมาณ ท่ีเกี่ยวของกับการสูรบในยูเครนชวง 6 เดือนขางหนา 

 สหรัฐฯ จะไมคืนทรัพยสินนักธุรกิจรัสเซียที่อายัดไว นายเจค ซุลลิแวน ที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติสหรัฐฯ 
ระบุวา สหรัฐฯ ไมมีแผนคืนทรัพยสินที่อายัดจากนักธุรกิจชาวรัสเซียที่ไดมาจากมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย โดยอาจมีการ
นำเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปใชสำหรับบูรณะฟนฟูยูเครน 

 รถบรรทุกของชาวรัสเซียและเบลารุสติดยาวบริเวณชายแดนโปแลนด-เบลารุส ขบวนรถบรรทุกติดยาวกวา 80 
กิโลเมตร บนถนนจากโปแลนดเขาเบลารุส เพื่อเดินทางออกใหทันภายในกำหนด (17 เม.ย. 65) หลังหลายประเทศในยุโรปมี
คำสั่งหามรถบรรทุกรัสเซียเขา-ออกประเทศ EU ตามมาตรการคว่ำบาตรรอบลาสุด โดยคาดวาจะมีรถบรรทุกตกคางนับพัน
คัน จากการขามพรมแดนไมทัน โดยรถเหลานี้จะถูกยึด และใชเพ่ือขนผูลี้ภัยชาวยูเครน 

19 เมษายน 2565 

 รัสเซียระบุวามาตรการคว่ำบาตรตาง ๆ ลมเหลวในการสรางแรงกดดันตอรัสเซีย แตนำมาซึ่งความตกต่ำทาง
เศรษฐกิจในตะวันตก ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน กลาวระหวางการประชุมเศรษฐกิจของรัฐบาลวา รัสเซียสามารถ
ตานทานแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของกลุมประเทศตะวันตกที่มุงโจมตีภาคการเงิน และเศรษฐกิจในรัสเซีย สะทอน
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จากคาเงินรูเบิลที่กลับมาแข็งคาขึ้น และดุลบัญชีเดินสะพัดก็แตะระดับสูงเปนประวัติการณกวา 58,000 ลานเหรีญสหรัฐ 
ในชวงไตรมาสแรกของปนี้ ในขณะเดียวกันมาตรการคว่ำบาตรตาง ๆ  กำลังยอนกลับสงผลเสียตอสหรัฐฯ และกลุมประเทศ
ยุโรป โดยเปนตัวเรงอัตราเงินเฟอและการวางงาน ทำใหเศรษฐกิจของชาติตะวันตกออนแอ 
 นิวซีแลนดประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียชุดใหม โดยกำหนดเปาหมายไปที่ธนาคารและสถาบันการเงิน

ขนาดใหญของรัสเซีย ครอบคลุมไปถึงธนาคารกลางรัสเซียและกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานหลักดานการเงิน
ของรัฐบาล รวมถึงธนาคารขนาดใหญ 8 แหงของรัสเซีย และสถาบันการเงินอีก 7 แหงที่เกี่ยวของกับกลุมผูมีอำนาจของ
รัสเซีย ฝายกลาโหม และการผนวกไครเมีย 
 แคนาดากำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียเพิ่มเติมและเตรียมสงอาวุธใหยูเครน โดยประกาศคว่ำบาตร

ผูเกี่ยวของใกลชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน นักธุรกิจ ผูมีอำนาจของรัสเซียและบุคคลในครอบครัว จำนวน 14 ราย 
ซึ่งรวมถึงบุตรสาว 2 คนของประธานาธิบดีปูติน และภรรยาของนายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซีย 
นอกจากนี ้ รัฐบาลแคนาดาจะสงเงินและความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมแกยูเครนอยางตอเนื่อง และจะใหความ
ชวยเหลือดานอาวุธเพิ่มเติมแกยูเครน โดยเตรียมจัดสงปนใหญไปยังยูเครน 
 ญี่ปุนเตรียมสงอุปกรณปองกันอาวุธเคมีใหยูเครน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุน เปดเผยวา ญี่ปุนเตรียมสง

มอบหนากากและชุดปองกันอาวุธเคมี รวมทั้งโดรนใหยูเครน ทามกลางความวิตกกังวลวา รัสเซียอาจใชอาวุธเคมีโจมตี
ยูเครน  
 รัสเซียและอารเมเนียประกาศยกระดับความสัมพันธทางการคา ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ไดพบปะกับ 

นายนิโคล ปาชิเนียน นายกรัฐมนตรีอารเมเนียที่เดินทางเยือนกรุงมอสโกอยางเปนทางการ โดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็น
การคว่ำบาตรที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ การพัฒนาความรวมมือทวิภาคีเพิ่มเติม ในดานความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานของทั้งสองประเทศ และการอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือเพิ่มมูลคาการคาระหวางประเทศ  
 ธนาคารโลกเตรียมจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือประเทศที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน โดยมีแผนตั้ง

กองทุนวงเงิน 1.7 แสนลานเหรียญสหรัฐ เพื่อปลอยกูใหแกประเทศที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งกองทุนดังกลาวจะปลอยเงินกู
ระยะเวลา 15 เดือน (เม.ย. 65 - มิ.ย. 66) โดยมีเปาหมายปลอยกู 5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐในชวง 3 เดือนขางหนา 
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 ยูเครนไดรับการเสริมยุทโธปกรณจากชาติพันธมิตร กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยืนยันวา ชาติพันธมิตร NATO ได
จัดสงเครื่องบินรบรุนมิก-29 (MiG-29) เพื่อเสริมกำลังแกกองทัพอากาศยูเครน ขณะทีร่ัฐบาล UK จะเรงสงเครื่องยิงขีปนาวุธ
ความเร็วสูง (Stormer High Velocity Missile) ซึ่งมีอานุภาพรายแรงใหกองทัพยูเครน  
 รัสเซียส่ังขับนักการทูตจากเนเธอรแลนด ออสเตรีย และเบลเยียม โดยกระทรวงการตางประเทศรัสเซียประกาศให

นักการทูตเนเธอรแลนดจำนวน 15 คน เดินทางออกจากรัสเซียภายในเวลา 2 สัปดาห เพื่อเปนการตอบโตท่ีเนเธอรแลนด
ขับนักการทูตรัสเซียจำนวน 17 คนออกนอกประเทศ และระบุวาเตรียมที่จะทำการขับนักการทูตออสเตรีย 4 คน และ
นักการทูตเบลเยี่ยม 12 คนกลับประเทศดวย 
 EU อยูระหวางจัดเตรียมแผนสนับสนุนยูเครนในระยะยาว โดยมีแผนท่ีจะจัดตั้งกองทุนสมานฉันท (solidarity trust 

fund) โดยเงินทุนดังกลาวจะนำไปใชสนับสนุนดานการลงทุน และการปฏิรูปตาง ๆ รวมถึงการซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน 
และบริการสาธารณะสำหรับชาวยูเครน ทั้งนี้แผนระดมทุนจะถูกนำเขาสูที ่ประชุม ระหวางกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) และคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลสเร็ว ๆ นี้ 
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 สหร ัฐฯและพันธมิตร G20 พร อมใจก ันเด ินออกจากที ่ประชุม เพ ื ่อแสดงการประท วงต อร ัสเซีย  
ในการประชุมรัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารกลางของกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ (G20) เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 
วาระพิเศษเกี่ยวกับวิกฤติการณในยูเครน ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ เจาหนาที่ระดับสูงดานการคลังของสหรัฐฯ UK และ
แคนาดา รวมถึงผูแทนของยูเครนที่ไดรับเชิญเปนกรณีพิเศษ รวมกันเดินออกจากหองประชุม ทันทีที่นายทิมูร มักซิมอฟ 
รัฐมนตรคีลังของรัสเซียกลาวถอยแถลงผานทางระบบออนไลน  
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 กลุมประเทศ G7 ประกาศแผนการที่จะใหการสนับสนุนเพิ่มเติมแกยูเครน โดยรัฐมนตรีคลังของกลุมประเทศ G7 
ไดออกแถลงการณหลังการประชุมรวมกับ IMF และธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 วาจะสนับสนุน
วงเงินอยางนอย 24 พันลานเหรียญสหรัฐ ใหกับยูเครน และจะรวมมือกับพันธมิตรของ G7 ทั่วโลก ดำเนินการคว่ำบาตร
เพ่ิมเติม  
 ประธานาธิบดสีี จิ้นผิง ยืนยันไมเห็นดวยกับการใชมาตรการคว่ำบาตร โดยไดกลาวสุนทรพจนเนนย้ำถึงจุดยืนของ

จีนที่คัดคานการใชมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงการใชเขตอำนาจรัฐนอกดินแดน (Long arm jurisdiction) และไดกลาวเตอืน
วา กลยุทธการแยกเศรษฐกิจ (Economic Decoupling) และการสรางแรงกดดันตาง ๆ  อาทิ การตัดหวงโซอุปทาน ไมใช
แนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชน ทุกฝายควรรวมกันรักษาเสถียรภาพของหวงโซอุปทานท่ัวโลก 
 สหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม โดยมุ งเปาที ่ธนาคารพาณิชยและบริษัทขุดเหมืองสกุลเงิน 

คร ิปโทเคอร  เรนซี กระทรวงการคล ังสหรัฐฯ ประกาศคว ่ำบาตรหนวยงานหรือบ ุคคลที่ม ีส วนเก ี ่ยวข องกับ 
การอำนวยความสะดวก ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย อาทิ บริษัท BitRiver AG และบริษัทในเครือ 10 แหง 
ในรัสเซีย ซึ่งใหบริการดานขุดเหมืองสกุลเงินคริปโทเคอรเรนซี และธนาคาร Transkapitalbank ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยที่มี
ชองทางทำธุรกรรมแบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบ SWIFT  
 ยูเครนเสนอใหเปดการเจรจานัดพิเศษกับรัสเซียที่เมืองมารีอูปอลทันทีโดยไรเงื่อนไข เพื่อหารือในประเด็น

เก่ียวกับการชวยชีวิตพลเรือนที่ติดอยูในเมืองมารีอูปอล อยางไรก็ดี รัสเซียยังไมไดออกมาแสดงทาทีตอขอเสนอของยูเครน  
 เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เสนอขอจัดประชุมรวมระหวางประธานาธิดปีูติน-เซเลนสกี โดยไดยื่นจดหมายตอ

ประธานาธิบดีของรัสเซียและยูเครน เรียกรองใหมีการจัดประชุม 3 ฝาย ในเมืองหลวงของแตละประเทศ เพื่อหารือแนวทาง
ในการยุตคิวามขัดแยงรวมกัน โดย UN จะเปนสื่อกลางในการเจรจา 
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 นายกรัฐมนตรสีเปน-เดนมารก เยือนยูเครน หารือประธานาธิบดีเซเลนสกีเกี่ยวกับการเพิ่มความชวยเหลือยูเครน 
โดยไดมีการหารือเกี่ยวกับ 1) การสรางขีดความสามารถดานการปองกันประเทศของยูเครน 2) การสนับสนุนการผนวกรวม
ยูเครนเขากับสหภาพยุโรป (EU) 3) การฟนฟูหลังวิกฤต และ 4) การจัดสงอาวุธเพ่ิมเติมใหยูเครน  
 รัสเซียประกาศคว่ำบาตรบุลคลชาวสหรัฐฯ - แคนาดาเพิ่มเติม โดยไดหามพลเมืองสหรัฐฯ เดินทางเขารัสเซีย เพ่ิมอีก 

29 ราย ประกอบดวยคณะผูนำระดับสูงของสหรัฐฯ นักธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญ และผูสื่อขาว ซึ่งมีมุมมองที่ตอตานแนวทางของ
รัสเซีย รวมถึงคูสมรสของเจาหนาที่ระดับสูงจำนวนหนึ่ง อาทิ นางกมลา แฮรริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายมารก 
ซักเคอรเบิรก ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเมตา (Meta) นอกจากนี้ ยังขึ้นบัญชีดำผูแทนรัฐบาล ฝายกลาโหม และ
ผูแทนสื่อมวลชนของแคนาดา รวมจำนวน 61 ราย 
 ออสเตรเลียประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียเพิ่มเติม โดยประกาศมาตรการคว่ำบาตรและหามเดินทาง

ตอลูกสาวสองคนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน และลูกสาวของนายเซอรเกย ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศ รวมถึง
วุฒิสมาชิกรัสเซีย 144 คน ซึ่งสงผลใหมีบุคคลและองคกรตาง ๆ  ในรัสเซียที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของทางการออสเตรเลีย
เพ่ิมขึน้เกือบ 750 รายแลว 
 เยอรมนีเตรียมมอบเงินชวยเหลือใหกับยูเครนเพื่อฟนฟูประเทศ โดยจะสรรงบประมาณผานโครงการชวยเหลือ

ฉุกเฉินจำนวน 37 ลานยูโร โดยงบประมาณจำนวน 22.5 ลานยูโร จะใชสำหรับการสรางโครงขายไฟฟาข้ึนใหม และ 14.4 
ลานยูโร สำหรับการสรางที่อยูอาศยั และจัดหาอุปกรณทางการแพทยแกชาวยูเครน 
 สหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณชวยเหลือแกยูเครนเพิ่มเติม ประกอบดวยความชวยเหลือทางทหารมูลคา 800 ลาน

เหรียญสหรัฐ ครอบคลุมถึงปนใหญ กระสุนปน และอากาศยานไรคนขับ เพิ่มเติมจากงบประมาณทางทหารมูลคา 2.6 
พันลานเหรียญที่อนุมัติไปกอนหนานี้ และความชวยเหลือทางเศรษฐกิจอีก 500 ลานเหรียญสหรัฐ เพื ่อนำไปใชเปน
เงินเดือนของรัฐบาล เงนิบำนาญ รวมถึงในโครงการอ่ืน ๆ ทำใหเงินสนับสนุนของสหรัฐตอเศรษฐกิจของยูเครนเพ่ิมข้ึนเปน 1 
พันลานเหรียญสหรัฐ 
 สหรัฐฯ สั่งหามเรือที่เกี่ยวของกับรัสเซียทุกลำเขาเทียบทา โดยประกาศหามเรือทุกประเภทของรัสเซียจอดเทียบ

ทาทุกแหงในสหรัฐฯ ไมวาจะเปนเรือของบริษัทในรัสเซีย เรือที่ติดธงชาติของรัสเซีย เรือที่มีเจาของเปนชาวรัสเซียแตจด
ทะเบียนในประเทศอ่ืน และเรือซึ่งมีการทำสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับรัสเซีย 
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 เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เตรียมเยือนรัสเซีย-ยูเครนเพื ่อพบปะประธานาธิบดีของทั ้ง 2 ประเทศ  
นายอันโตนิโอ กูเตอรเรส เลขาธิการ UN จะเดินทางเยือนกรุงมอสโก เพื่อเขาพบกับประธานาธิบดีและรวมหารือกับรัฐมนตรี
ตางประเทศของรัสเซีย ในวันที่ 26 เม.ย. 65 โดยจะเจรจาเก่ียวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการไดเพ่ือนำไปสูสนัติภาพ กอนที่จะ
เดินทางเขาพบประธานาธิบดี รัฐมนตรีตางประเทศยูเครน และผูแทนขององคกรตางๆ ภายใต UN ในวันที่ 28 เม.ย. 65 
เพ่ือมอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหแกพลเรือนในยูเครน 
 UK จะจัดสงอาวุธยุทโธปกรณทางทหารใหยูเครนเพิ่มเติม พรอมกลับมาเปดสถานทูตในยูเครน นายบอริส จอหน

สัน นายกรัฐมนตรี UK สนทนาทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีเซเลนสกี วาจะมีการสงรถหุมเกราะ โดรน และอาวุธตอตานรถถัง
ไปยังยูเครนเพ่ิมเติม และ UK จะเปดสถานทูตในกรุงเคียฟ อีกครั้งในสัปดาหหนา 
 สหรัฐฯ – EU กำลังพิจารณาแนวทางสำหรับควบคุมการนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย สหรัฐฯ และ EU กำลังหารือ

มาตรการเกี่ยวกับ การหามนำเขา การกำหนดราคาสูงสุด และกลไกการชำระเงินคาน้ำมันจากรัสเซียของประเทศสมาชิก EU 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการยกระดับการคว่ำบาตรพลังงานโดยสิ้นเชิงจากรัสเซียเชนเดียวกับสหรัฐฯ 

24 เมษายน 2565 

 โปแลนดให ย ู เครนสงออกสินค าผานทาเร ือได โดยนายกรัฐมนตรีย ูเครนและนายกรัฐมนตรีโปแลนด 
ไดทำขอตกลงระหวางกัน โดยใหยูเครนสงออกสินคาผานทาเรือโปแลนด หลังถูกรัสเซียปดลอมทะเลดำ ซึ ่งจะ 
ทำใหยูเครนสามารสงออกสินคาไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาผานทางโปแลนด 
 ตุรกีหามเครื่องบินขนสงทหารรัสเซียผานนานฟาเขาซีเรีย ตุรกีจะปดนานฟาสำหรับเครื่องบินทหารและเครื่องบิน

พลเรือนของรัสเซียสำหรับขนสงทหารทีบ่ินไปยังซีเรีย ตั้งแตสิ้นเดือน เม.ย. 65 เปนตนไป 
 เจาหนาท่ีระดับสูงของสหรัฐฯ เดินทางเยือนยูเครน นายลอยด ออสติน รัฐมนตรีกลาโหม และนายแอนโทนี บลิงเคน 

รัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ จะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันที่ 24 เม.ย.65 เพื่อหารือขอเรียกรองของยูเครน ใน
การสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติม  

25 เมษายน 2565 

 เจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เยือนยูเครน เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐมนตรีตางประเทศและ
รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ เดินทางเยือนยูเครน เพื่อหารือกับประธานาธิบดียูเครนและคณะ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 65 เรื่อง
ความชวยเหลือดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม โดยไดประกาศมติสำคัญ 3 ประการ คือ 1) สหรัฐฯ จะเสนอชื่อ
อยางเปนทางการใหบริดเจ็ต บริงก ซึ่งปจจุบันเปนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสโลวาเกีย ใหเปนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ
ยูเครนคนตอไป 2) นักการทูตสหรัฐฯ จะทยอยกลับมาปฏิบัติหนาที่ในยูเครนภายในสัปดาหนี้ และ 3) สหรัฐฯ จะมอบเงิน
สนับสนุนทางทหารจำนวน 713 ลานเหรียญสหรัฐ ใหแกยูเครน และอีก 15 ประเทศพันธมิตรในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก ตลอดจนกลุมประเทศบนคาบสมุทรบอลขาน  
 สวิตเซอรแลนดไมอนุญาตใหเยอรมนีนำกระสุนยานเกราะสงตอใหยูเครน โดยสวิตเซอรแลนดปฏิเสธคำขอของ

เยอรมนีในการสงตอเครื่องกระสุนที่ผลิตโดยบริษัทในสวิตเซอรแลนด ซึ่งใชสำหรับยานเกราะพิฆาตรถถังมารเดอร (Marder) 
ที่ผลิตโดยบริษัทของเยอรมนี โดยใหเหตุผลวาสวิตเซอรแลนดมีสถานะเปนกลางทางการเมือง และมีกฎหมายที่หามการ
สงออกอาวุธเพื่อใชในสงคราม 
 ออสเตรียแสดงความไมเห็นดวยที่จะรับยูเครนเขาเปนสมาชิก EU นายอเล็กซานเดอร ชาลเลนเบิรก รัฐมนตรี

ตางประเทศของออสเตรียระบุวา การเปนสมาชิก EU แบบเต็มตัว อาจไมใชตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับยูเครน โดยยูเครนควร
ไดรับการพิจารณาการเปนสมาชิก EU ในรูปแบบอื่น แทนการเปนสมาชิกที่เต็มรูปแบบ เชน การเขารวมเขตเศรษฐกจิยุโรป 
เปนตน 
 ประเทศสมาชิก EU ยังไมไดขอตกลงหามนำเขาพลังงานจากรัสเซีย EU อยูระหวางการกำหนดแผนมาตรการคว่ำ

บาตรรอบที่ 6 โดยมีประเด็นสำคัญคือ การยุติการใชน้ำมันของรัสเซีย พรอมหาแนวทางแกปญหาการขาดแคลนพลังงาน 
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อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิก EU ยังไมสามารถหาจุดยืนรวมกันได โดยอาจมีการหารือประเด็นดังกลาวในการประชุมสุดยอด
ผูนำ EU ครั้งตอไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นชวงปลายเดือน พ.ค. 65 

26 เมษายน 2565 

 เยอรมนีสงรถถังชวยยูเครน เยอรมนีจะจัดสงรถถังระบบตอตานอากาศยานเกพารด (Gepard) ใหกับยูเครน เพื่อใช
สำหรับคุมกันนานฟาจากภาคพื้นดิน ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่เยอรมนีสงอาวุธประเภทนี้ใหแกยูเครน โดยกอนหนานี้ เปนการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและอุปกรณทางการแพทยมาโดยตลอด 
 ฟนแลนดและสวีเดนเตรียมสมัครเขารวมเปนสมาชิก NATO ในเดือน พ.ค. นี้ นายกรัฐมนตรีของฟนแลนดและ

สวีเดนเตรียมจัดประชุมรวมกันชวงกลางเดือน พ.ค.65 และจะประกาศอยางเปนทางการเกี่ยวกับแผนการสมัครเขารวมเปน
สมาชิกของ NATO หลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกลาว ขณะที่ สหรัฐฯ และ UK ใหคำม่ันวา จะเพ่ิมกำลังทหาร การฝกซอมทาง
ทหารในเชิงลึก และใหการสนับสนุนทางการเมืองที่แข็งแกรงมากขึ้นใหแกทั้ง 2 ประเทศในระหวางกระบวนการสมัครเปน
สมาชิก 
 ตุรกียืนยันพรอมเปนตัวกลางในการเจรจาระหวางรัสเซียและยูเครนอีกครั้ง ประธานาธิบดีเออรโดกัน ของตุรกี  

ไดพูดคุยทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีปูติน เพ่ือหารือถึงทางออกของวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน โดยย้ำถึงความสำคัญในการที่ทั้ง
สองฝายจะดำเนินการตอจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 ณ กรุงอิสตันบูล ซึ่งจะเปนผลบวกตอทุกฝาย และตุรกีพรอมที่จะ
เปนเจาภาพในการเจรจาระหวางกลุมผูนำของยูเครนและรัสเซียอีกครั้ง 
 รัสเซียหยุดสงกาซใหโปแลนดและบัลแกเรีย บริษัทกาซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาลรัสเซียประกาศจะระงับการ

สงกาซไปยังโปแลนดและบัลแกเรียตั้งแตวันพุธที่ 27 เม.ย. 65 เนื่องจากทั้งสองประเทศปฏิเสธที่จะชำระคากาซเปนสกุล
เงินรูเบิลตามขอกำหนดของรัฐบาลรัสเซีย ทั้งนี้ โปแลนดและบัลแกเรียยืนยันวาการถูกตัดกาซจากรัสเซียจะไมสงผลกระทบ
ตออุปทานและผูใชกาซในประเทศ โดยไดดำเนินการกระจายแหลงนำเขาอื่นทดแทนรัสเซียแลว 
 รัสเซียประกาศขับเจาหนาที่ทูตเยอรมนี 40 คนออกจากประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียประกาศให

เจาหนาที่ทูตรัสเซีย 40 คน ออกนอกประเทศทันที เพื่อเปนการตอบโตที่เยอรมนีขับนักการทูตรัสเซีย 40 คนออกจาก
ประเทศเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 

27 เมษายน 2565 

 ประธานาธิบดีรัสเซียและเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เห็นพองในหลักการดานมนุษยธรรมแตรัสเซียยังคง
ยืนยันจุดยืนของเรื่องขอตกลงสันติภาพ นายอันโตนิโอ กูเตอรเรส เลขาธิการสหประชาชาติเดินทางเยือนกรุงมอสโก และ
พบกับประธานาธิบดีของรัสเซีย เมื่อ 26 เม.ย. 65 เพื่อหารือในเรื่องการหาทางออกของวิกฤตในยูเครน ซึ่งทั้ง 2 ฝายเห็น
พองตองกันในหลักการตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการกาชาดสากลแหงสหประชาชาติ (ICRC) ในการชวยเหลือ
ประชาชนใหอพยพออกจากเมืองที่มีการสูรบ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปูติน กลาวถึงแนวทางการเจรจาสันติภาพกับยูเครน 
โดยยืนยันวา จะไมลงนามในขอตกลงฯ ตราบใดที่ยูเครนยังไมยอมรับสถานะของคาบสมุทรไครเมียและภูมิภาคดอนบาส  
 โครเอเชียไมเห็นดวยที ่จะรับฟนแลนดและสวีเดนเปนสมาชิก NATO ประธานาธิบดีโครเอเชีย ระบุวาการรับ

ฟนแลนดและสวีเดนเขารวมเปนสมาชิก NATO อาจเปนการสรางความขัดแยงกับรัสเซียมากขึ้น 
 อินโดนีเซีย เชิญประธานาธิบดียูเครนเขารวมกับกลุม G20 ประธานาธิบดีอินโดนีเซยีไดสงคำเชิญใหประธานาธิบดี

ยูเครน ซึ่งไมไดเปนประเทศสมาชิกเขารวมการประชุมสุดยอดผูนำกลุมประเทศ G20 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ในเดือน พ.ย. 65 ทั้งนี้ ยังไมไดยืนยันวาประธานาธิบดียูเครนจะตอบรับคำเชิญหรือไม ขณะที่ประธานาธิบดี
รัสเซียมีแผนที่จะเดินทางไปรวมการประชุมดังกลาว 

28 เมษายน 2565 

 รัสเซียประกาศลาออกจากสมัชชาองคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) กอนถูกระงับการเปนสมาชิกภาพ การ
ประชุมใหญ UNWTO วาระพิเศษเมื่อ 27 เม.ย. 65 มีมติระงับการเปนสมาชิกภาพของรัสเซีย หลังสมาชิกมากกวาสองใน
สาม มีมติเห็นชอบ อยางไรก็ตาม รัสเซียไดประกาศลาออกจากการเปนสมาชิกของ UNWTO ใน 1 วันกอนหนาที่จะมีการลง
ประชามติ ทั้งนี้ กระบวนการลาออกดังกลาวจะใชเวลานานกวา 1 ป 
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 หลายประเทศในยุโรปยังไมสามารถหยุดการนำเขาก าซจากรัสเซียได โดยยอมชำระคากาซเปนเงิน 
รูเบิลตามเงื่อนไขของรัสเซีย โดยฮังการียืนยันวาจะชำระคาน้ำมันและกาซจากรัสเซียเปนเงินรูเบิล เนื่องจากไมมีแหลง
พลังงานอื่นที่จะสามารถทดแทนการนำเขาจากรัสเซียไดในขณะนี้ เชนเดียวกับออสเตรีย ที่ระบุวา บริษัท OMV ซึ่งเปน
บริษัทน้ำมันและกาซของรัฐบาล ยอมรับเงื่อนไขการชำระเงนิดวยสกุลเงินรูเบิล นอกจากนี้ สำนักขาว Bloomberg รายงาน
วา มีผูนำเขายุโรปอยางนอย 4 แหง ไดชำระเงินคากาซแกรัสเซียดวยสกุลเงินรูเบิลแลว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทยุโรป 10 
แหงท่ีเปดบัญชีกับกาซพรอมแบงก (Gazprombank) เพ่ือเตรียมชำระเงินแลวเชนกัน 
 สหรัฐฯ เตรียมเพิ่มเติมงบประมาณชวยเหลือยูเครน ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ขออนุมัติงบประมาณ 3.3 หม่ืนลาน

เหรียญสหรัฐจากสภาคองเกรส เพื่อมอบความชวยเหลือแกยูเครนในชวง 5 เดือนขางหนา (จนถึงสิ้นปงบประมาณในเดือน 
ก.ย. 65) โดยมีเปาหมายเพื ่อการแกปญหาเรงดวนของกองทัพ และพลเรือนชาวยูเครน ทั ้งนี ้ งบประมาณดังกลาว 
ประกอบดวย ความชวยเหลือทางทหารจำนวน 2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ และความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจำนวน 8.5 
พันลานเหรียญสหรัฐ และความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 3 พันลานเหรียญสหรัฐ  
 สวีเดนเรียกรอง EU ใหจายเงินชดเชยคายุทโธปกรณที่ไดมอบใหยูเครน สวีเดนกำลังเรียกรองคาชดเชยจาก

สหภาพยุโรปสำหรับการสงมอบยุทโธปกรณทางทหาร ใหกับยูเครน อาทิ อุปกรณภาคสนาม หมวกนิรภัย ชุดเกราะ รวมไปถึง
อาวุธตาง ๆ ในชวง 2 เดือนที่ผานมา รวมมูลคากวา 618 ลานโครน (2,100 ลานบาท) โดยจะเรียกรองคาชดเชยสำหรับคา
หมวกนิรภัยเพียงอยางเดียว เปนเงิน 95 ลานโครน (ประมาณ 330 ลานบาท) 
 รัสเซียพรอมจัดการแขงขันกีฬานานาชาติ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ระบุวา รัสเซียพรอมที่จะเปนเจาภาพ

การจัดแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ และใหทุกประเทศรวมแขงโดยไมเลือกปฏิบัติ หลังจากมีการหามนักกีฬาจากรัสเซียและ
เบลารุสลงแขงขันในรายการระดับนานาชาติตาง ๆ  อาทิ พาราลิมปกเกมส ฤดูหนาว 2022 ที่กรุงปกกิ่งเมื่อเดือน มี.ค. 65 
การแขงขันเทนนิสวิมเบิลดัน แกรนดสแลม รวมถึงกรณท่ีีสหพันธวายน้ำนานาชาติ (FINA) ไมใหนักกีฬารัสเซียรายหนึ่งรวม
แขงขัน 

29 เมษายน 2565 

 ยูเครนหารือกลุม G7 วางแผนยึดทรัพยรัสเซีย เพื่อนำไปฟนฟูประเทศหลังการสูรบสิ้นสุดลง นายกรัฐมนตรี
ยูเครน ระบุวา ยูเครนกำลังเจรจากับกลุมประเทศ G7 เกี่ยวกับการยึดทรัพยสินของรัฐบาล และผูมีอำนาจของรัสเซีย เพ่ือ
เปนหนึ่งในแหลงเงินทุนหลักสำหรับกองทุนการฟนฟูประเทศหลังผานพนสถานการณสูรบ ซึ่งขณะนี้ แคนาดาไดเตรียมออก
กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานขางตนแลว ทั้งนี้ คาดการณวาการฟนฟูประเทศอยางเต็มรูปแบบจะมีคาใชจายกวา 6 แสน
ลานเหรียญสหรัฐ 
 รัสเซียประกาศขับนักการทูตญี่ปุนออกนอกประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียมีคำสั่งใหนักการทูตญี่ปุน 8 

คนออกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนในกรุงมอสโก ภายในวันที่ 10 พ.ค. 65 เพื่อเปนการตอบโตที่ญี่ปุนขับนักการทูต
รัสเซียเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 พรอมระบุวารัฐบาลญี่ปุนตองรับผิดชอบตอการปฏิเสธความสัมพันธที่เปนมิตรกับรัสเซีย  
ดานสถานทูตญี่ปุนในกรุงมอสโก ไดยื่นคำรองเพื่อประทวงตอเรื่องดังกลาวกับฝายเจาหนาท่ีรัสเซียแลว 
 องคการสหประชาชาติ (UN) ใหคำมั่นกับยูเครนวาจะเพิ่มความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครน เลขาธิการ

ใหญของ UN กลาวในระหวางการเดินทางเยือนยูเครนเม่ือ 28 เม.ย. 65 วาจะใหการสนับสนุนดานมนุษยธรรม และผลักดัน
การอพยพพลเรือนออกจากพ้ืนที่ที่มีความขัดแยง และยืนยันวา UN จะไมลมเลิกความตั้งใจในการดำเนินการเพื่อยุติในความ
ขัดแยงนี ้แมวาที่ผานมา คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาต ิ(UNSC) จะลมเหลวในการใชอำนาจที่มี เนื่องจากรัสเซีย
ไดใชสิทธิยับยั้ง (Veto) มติของ UNSC ที่เรียกรองใหรัสเซียยุติการโจมตียูเครน 
 สวีเดนจะไมทำประชามติกรณีการสมัครเขารวมเปนสมาชิก NATO นายกรัฐมนตรสีวีเดนระบวุา รัฐบาลสวีเดนไม

มีแผนที่จะจัดการลงประชามติสอบถามความคิดเห็นประชาชน หากรัฐสภามีมติเห็นชอบใหรัฐบาลสมัครเปนสมาชิก NATO 
ทั้งนี้ รัฐสภาสวีเดนอยูระหวางพิจารณาทบทวนนโยบายดานความมั่นคง โดยคาดวาจะมีการแถลงรายงานในชวงกลางเดอืน 
พ.ค. 65 
 รัสเซียประกาศใชเงินรูเบิลในภูมิภาคเคอรซอนของยูเครน กองทัพรัสเซียประกาศวาจะใหชาวเมืองเคอรซอนทีถู่ก

รัสเซียยึดครองตั้งแตตนเดือน มี.ค. 65 เปลี่ยนไปใชเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียแทนสกุลเงินของยูเครน ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 65 
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เปนตนไป โดยจะใชเวลาเปลี่ยนผานในการใชเงินรูเบิลทำธุรกรรมอยางเต็มระบบประมาณ 4 เดือน โดยระหวางนี้จะมีการใช
สกุลเงนิรูเบิลของรัสเซีย และสกุลเงินฮริฟเนียนของยูเครนควบคูกันไป 

30 เมษายน 2565 

 NATO พรอมใหความชวยเหลือยูเครนระยะยาว เลขาธิการ NATO ระบุวา มีความเปนไปไดอยางมากที่สงคราม 
ในยูเครนอาจดำเนินยืดเยื้อยาวนานหลายป ซึ่ง NATO ก็พรอมใหการสนับสนุนยูเครนอยางตอเนื่อง โดยกลุมพันธมิตร 
NATO กำลังเพิ่มการจัดหาอาวุธแกยูเครน เพื่อใชในการปองกันประเทศ ทั้งนี้ NATO ใหการสนับสนุนทางการทหารตอ
ยูเครนไปแลว มีมูลคารวมถึง 8,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
 นอรเวยปดพรมแดนและทาเรือสำหรับการขนสงสินคาของรัสเซีย นอรเวยซึ่งไมไดเปนสมาชิก EU ประกาศจะ

ปฏิบัติตามแนวทางการคว่ำบาตรรอบท่ี 5 ของ EU โดยการหามเรือสัญชาติรัสเซียเขาเทียบทา ยกเวนเรือประมง และหาม
รถบรรทุกสินคาของรัสเซียผานพรมแดน ทั้งนี้ การปดทาเรือจะมีผลในวันที่ 7 พ.ค. 65 และปดดานพรมแดนในวนัที่ 
29 เม.ย. 65 
 รัสเซียประกาศหามกลุมบุคคลจากนอรเวย-ไอซแลนด-เดนมารกเขาประเทศ ประกอบดวยบุคคลจากไอซแลนด 9 

คน กรีนแลนด 3 คน หมูเกาะแฟโร ของเดนมารก 3 คน และนอรเวย 16 คน เพื่อตอบโตประเทศและภูมิภาคดังกลาวท่ี
ดำเนินการคว่ำบาตรรัสเซีย ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวครอบคลุมถึงสมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐบาล ธุรกิจ สื่อมวลชน ผูแทนทาง
วิชาการ และบุคคลสาธารณะ ท่ีแสดงออกถึงการตอตานรัสเซยี 

1 พฤษภาคม 2565 

 ประธานสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนยูเครนเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครน นางแนนซี เปโลซี 

ประธานสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐฯ (สภาคองเกรส) และคณะเดินทางเขาพบประธานาธิบดีโวโลดิเมยีร เซเลนสกี ที่กรุงเคีย
ฟของยูเครน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 65 โดยใหคำมั่นวาจะอยูเคียงขางยูเครนและสนับสนุนยูเครนในทุกวิถีทางที่สหรัฐฯ จะ
กระทำได จนกวาการตอสูจะสิ้นสุด นอกจากนี้ จะเรงผลักดันงบประมาณสนับสนุนยูเครนรอบใหม มูลคากวา 3.3 หมื่นลาน

เหรียญสหรัฐฯ โดยเร็ว 
 ญี่ปุน-เวียดนามย้ำจุดยืนตอการเคารพอธิปไตยชาติอื่น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ นและเวียดนามประชุมหารือดาน

เศรษฐกิจและความมั่นคงรวมกันท่ีกรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นระหวาง

รัสเซียและยูเครนดวย โดยระบุวาประเทศตาง ๆ  ตองปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศ และ
เห็นพองกันในเรื่องความสำคัญของการหยุดยิงในยูเครน การตอตานการใชอาวุธทำลายลางสูง และการใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม โดยเวียดนามจะใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมมูลคา 500,000 เหรียญสหรัฐ แกยูเครนผานทาง

องคกรระหวางประเทศ ซึ่งนับเปนขอเสนอความชวยเหลือแกยูเครนครั้งแรกของเวียดนาม 
 ยูเครนรองขอใหจีนเปนหนึ่งในผูค้ำประกันความม่ันคงของยูเครน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศยูเครน

กลาววา ยูเครนกำลังอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดและขอความคุมครองจากชาติสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมัน่คง

แแหงสหประชาชาติ (UNHC) ซึ่งรวมถึงจีนดวย โดยยูเครนตองการใหจีนเปนหนึ่งในผูค้ำประกันความมั่นคงใหกับยูเครน 
หลังทางที่จีนเคยตกลงไวตั ้งแตป 2556 วาจะใหความคุ มครองยูเครนหากถูกรุกรานหรือเผชิญภัยคุกคามจากอาวุธ
นิวเคลียร 

2 พฤษภาคม 2565 

 รัสเซียไมมีแผนยุติการสูรบในวันฉลองชัยชนะ (Victory Day) นายเซอรเกลาฟรอฟ รัฐมนตรตีางประเทศของรัสเซีย 
ระบุวา วัน Victory Day ปที่ 77 ตรงกับวันที่ 9 พ.ค. 65 ซึ่งเปนวันฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่ 2 
ไมไดเก่ียวของกับการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน และรัสเซียไมเรงรีบที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนใน
วันดังกลาวตามที่หลายฝายคาดการณ  
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 รัสเซียประกาศถอนตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เตรียมสรางสถานีอวกาศของตัวเอง ผูอำนวยการ
องคการอวกาศรสัเซีย (Roscosmos) เปดเผยแผนการถอนตัวออกจาก ISS โดยระบุวา ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาของ
รัฐบาล และหากไดรับการอนุมัติแลว จะแจงประเทศพันธมิตรของ ISS ลวงหนาอยางนอย 1 ป โดยรัสเซียจะยังคง
ปฏิบัติงานรวมกับสถานีอวกาศนานาชาติไปถึงสิ้นป 2567 เปนอยางนอย และคาดวาจะเริ่มสรางสถานีอวกาศของรัสเซีย 
หรือ Russian Orbital Service Station (ROSS) ไดในป 2568 
 ฟนแลนดจะสมัครเขาเปนสมาชิก NATO รัฐบาลฟนแลนดเตรียมประกาศการตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิก NATO 

ในวันที่ 12 พ.ค. 65 นี้ โดยประธานาธิบดฟีนแลนดจะประกาศความเห็นชอบเขารวมเปนสมาชิก NATO และจากนั้นรัฐสภา
ฟนแลนดจะรับรองการตัดสินใจดังกลาว 
 ฟนแลนดยืนยันไมชำระคากาซเปนสกุลเงินรูเบิลและพรอมยุติการนำเขากาซจากรัสเซีย รัฐบาลฟนแลนดและ

บริษัทตาง ๆ ทั่วประเทศกำลังเตรียมพรอมสำหรับการสิ้นสุดการใชกาซธรรมชาติของรัสเซีย หลังยืนยันวาจะไมยอมชำระคา
กาซเปนสกุลเงินรูเบิลแกบริษัทกาซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดชำระในวันที่ 20 พ.ค. 65 ทั้งนี้ คาด
วาจะไมสงผลกระทบตอฟนแลนดมากนัก เพราะสัดสวนที่ใชกาซธรรมชาติจากรัสเซียคิดเปน 5% ของการใชพลังงาน
ทั้งหมดของประเทศเทานั้น 
 EU เตรียมพิจารณามาตรการหามนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะสงรางแผนการ 

คว่ำบาตรการนำเขาน้ำมันสงไปยังแตละประเทศสมาชิก EU เพื่อพิจารณา อยางเร็วที่สุดภายในวันท่ี 4 พ.ค. 65 นี้ ขณะท่ี
ฮังการียังคงยืนยันไมเห็นดวยกับมาตรการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย โดยรัฐบาลฮังการรีะบุวาจะคัดคานทุกขอเสนอ
ของ EU ท่ีเกี่ยวของกับการขยายมาตรการคว่ำบาตรในดานพลังงานตอรัสเซีย เนื่องจากอาจสงผลตอความมั่นคงดานพลังงาน
ของฮังการ ีซึ่งมีสัดสวนพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในระดับสูง  
 ยูเครนประกาศปดทาเรือทะเลดำ-อาซอฟอยางเปนทางการ กระทรวงเกษตรของยูเครนออกแถลงการณประกาศปด

ทาเรือ 4 แหง ประกอบดวย ทาเรือในเมืองมารีอูปอล เมืองแบรเดียนสก เมืองสกาดอฟสก และทาเรือเคอรซอน อยางไมมี
กำหนด เนื่องจากไมสามารถรับรองความปลอดภัยในการใหบริการแกเรือ ผูโดยสาร สินคา การขนสง และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

3 พฤษภาคม 2565 

 ยูเครนประกาศขึ้นบัญชีดำนายกรัฐมนตรีฮังการี โดยระบุวานายวิคเตอร ออรบาน นายกรัฐมนตรีของฮังการี เปน
ศัตรูของประเทศ เนื่องจากแสดงทาทีเปดเผยวารวมมือกับรัสเซีย และไมชวยเหลือดานอาวุธใด ๆ แกยูเครน แมแตการ
อนุญาตใหลำเลียงอาวุธผานประเทศ รวมถึงไมสนับสนนุการคว่ำบาตรน้ำมันและกาซธรรมชาติจากรัสเซีย 
 รัสเซียควบคุมระบบอินเทอรเน็ตในภูมิภาคเคอรซอน (Kherson) โดยเปลี่ยนการเชื่อมตอการใชงานอินเทอรเน็ต

ในภูมิภาคดังกลาว ซึ่งถูกรัสเซียยึดครองตั้งแตเดือน มี.ค. 65 เขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของรัสเซียแทนโครงสราง
พ้ืนฐานดานโทรคมนาคมของยูเครน ซึ่งระบบใหมนี้จะทำใหการใชบริการตองเปนไปตามระเบียบการใชงานอินเทอรเน็ตของ
รัสเซีย รวมถึงระบบการติดตามและตรวจสอบสื่อดวย 
 เยอรมนีจะไมยุติการคว่ำบาตรหากรัสเซียยังไมลงนามขอตกลงสันติภาพกับยูเครน นายโอลาฟ โชลฟ 

นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี ระบุวา มาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียจะไมถูกยกเลิก จนกวารัฐบาลรัสเซียจะบรรลุขอตกลง
สันติภาพกับยูเครน โดยยูเครนจะตองเปนคนกำหนดเงื่อนไขดานสันติภาพ และระบุวาเยอรมนีไมยอมรับการผนวกดินแดน
ไครเมียเขากับรัสเซีย  
 UK มอบความชวยเหลือทางทหารแกยูเครนเพิ่มเติม โดยความชวยเหลือทางทหารชุดใหมวงเงิน 300 ลานปอนด 

ครอบคลุมถึงอุปกรณที่ชวยเหลือดานการตอสู อาทิ อุปกรณสงครามอิเล็กทรอนิกส ระบบเรดารตรวจจับขีปนาวุธ อุปกรณ
ตัดสัญญาณ GPS จำนวนกวาหลายพันชุด และรถกระบะที่ใชเฉพาะทางในการบุกอีกกวา 10 คนั เพ่ือชวยเหลือเจาหนาที่ใน
ยูเครนตะวันออกและอพยพพลเรือนออกจากพ้ืนที่ตามคำรองขอจากรัฐบาลยูเครน 

4 พฤษภาคม 2565 

 รัสเซียขอใหชาติตะวันตกหยุดใหความชวยเหลือทางการทหารแกยูเครน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ของ
รัสเซีย กลาวในการสนทนาทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสวา ความชวยเหลือทางทหารท่ี
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ประเทศตาง ๆ สงมอบใหยูเครนนั้น ทำใหสงครามยืดเยื้อยาวนานยิ่งขึ้น ดังนั้น ชาติตะวันตกสามารถจะชวยยุติสงคราม ดวย
การหยุดสงมอบอาวุธยุทโธปกรณใหกับยูเครน พรอมทั้งระบุวา รัสเซียยังคงเปดกวางสำหรับการเจรจาสันติภาพกับยูเครน
อยูเสมอ 
 รัสเซียประกาศหามนายกรัฐมนตรีญี่ปุนเขาประเทศ กระทรวงตางประเทศรัสเซีย ออกแถลงการณ ประกาศหาม

บุคคลชาวญี่ปุนจำนวน 63 ราย เดินทางเขารัสเซียอยางไมมีกำหนด โดยใหเหตุผลวาบุคคลเหลานีม้ีสวนเก่ียวของกับการให
รายและคุกคามรัสเซีย ทั้งนี้บุคคลดังกลาวประกอบดวย เจาหนาที่รัฐบาลญี่ปุน อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีตางประเทศ 
รัฐมนตรีกลาโหม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงผูสื่อขาวและนักวิชาการ 
 รัสเซียประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจประเทศไมเปนมิตร ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ไดลงนามในพระราช

กฤษฎีกาเพื่อคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอประเทศที่ไมเปนมิตรกับรัสเซีย โดยจะหามการสงออกผลิตภัณฑและวัตถุดิบใหกับ
บุคคลและองคกรของประเทศที่ไมเปนมิตรที่อยูในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร และหามผูที่อยูในรายชื่อเหลานี้ทำธุรกรรมใด  ๆ 
กับรัสเซีย ขณะที่ฝายรัสเซียมีสิทธิที่จะไมปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ  ซึ่งรวมถึงสัญญาทางการคาที่มีตอประเทศที่ไมเปนมิตร 
ทั้งนี้ รัฐสภารัสเซียกำลังพิจารณาอนุมัติรายชื่อประเทศ องคกร บริษัท และบุคคลที่อยูในรายชื่อที่จะถูกคว่ำบาตร  
 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 6 ตอรัสเซีย ประกอบดวย (1) เพิ่มรายชื่อ

นายทหารระดับสูงเปนบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร (2) ตัดธนาคาร Sberbank ธนาคารใหญที่สุดของรัสเซีย และธนาคารใหญอีก  
2 แหงออกจากระบบ SWIFT (3) ระงับการเผยแพรสื่อของสถานีโทรทัศนใหญ 3 แหงของรัฐบาลรัสเซียจากทุกชองทาง
ภายใน EU (4) ทยอยยุติการนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซีย ทั้งหมดภายใน 6 เดือน และผลิตภัณฑน้ำมันปโตรเลียมภายในสิ้นป 
2565 ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดจะมีผลตอเมื่อสมาชิก EU ทั้ง 27 ประเทศลงมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท 

5 พฤษภาคม 2565 

 สหรัฐฯ รับรองความม่ันคงแกสวีเดนในระหวางกระบวนการเปนสมาชกิ NATO โดยสหรัฐฯ จะใหการรับรองความ
มั่นคงในชวงเวลาที่สวีเดนสมัครเขารวมเปนพันธมิตรของกลุม NATO เนื่องจากรัฐบาลสวีเดนมีความกังวลวาประเทศอาจ
เผชิญความเสี่ยงจากการตอบโตของรัสเซียในระหวางกระบวนการยื่นใบสมัคร ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 1 ป เพราะตอง
ไดรับมติเห็นชอบจากรัฐสมาชิกทั้งหมด 30 ประเทศ 
 4 ประเทศสมาชิก EU ไมพรอมคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย หลังจากที่ EU ไดจัดทำรางขอเสนอเกี่ยวกับการคว่ำบาตร

น้ำมันจากรัสเซียขึ้นมาหารือกับตัวแทนประเทศสมาชิก ที่ระบุวาจะลดการนำเขาน้ำมันดิบภายใน 6 เดือน และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมภายในสิ้นป 2565 พบวา ฮังการ ีไมสนับสนุนการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย ขณะที่ สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก 
และบัลแกเรีย ระบุวาการใหเวลาในการปรับตัวกับการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียนั้นไมเพียงพอ โดยควรยืดระยะเวลาออกไป
มากกวา 2-3 ป 
 ญี่ปุนยังไมพรอมที ่จะดำเนินการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ

อุตสาหกรรมของญี่ปุน ระบุวา ญี่ปุนจะประสบปญหายากลำบากหากประกาศหามนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย ดังเชนประเทศ
อื่น ๆ ในกลุม G7 เนื่องจากมีขอจำกัดดานทรัพยากร แตยังคงยืนยันวารัฐบาลญี่ปุนตองการที่จะรวมดำเนินการคว่ำบาตร
รัสเซียไปในทิศทางเดียวกันกับชาติตะวันตก 
 สหรัฐฯ เตรียมหารือกับกลุม G7 เพื่อคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ระบุวาจะมี

การหารือกับผูนำของประเทศกลุม G7 ในสัปดาหนี้ เกี่ยวกับความเปนไปไดในการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่รุนแรง
ยิ่งข้ึน เพ่ือกดดันใหรัสเซียยุติการสูรบกับยูเครนโดยเร็ว 
 ฝรั่งเศส-อินเดีย เรียกรองยุติการสูรบในยูเครนและประกาศรวมมือแกวิกฤตอาหารโลก นายกรัฐมนตรีนเรนทรา 

โมดี ของอินเดีย และประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ระบุในแถลงการณรวมกันหลังพบปะหารือในกรุงปารีส 
เมื่อ 5 พ.ค. 65 วา ฝรั่งเศสกับอินเดียรูสึกวิตกกังวลอยางยิ่งตอสถานการณความขัดแยงที่ยืดเยื้อในยูเครน และเรียกรองให
ยุติการสูรบเพื ่อเดินหนาใชการเจรจาและวิถีการทูต นอกจากนี ้ ฝรั่งเศสกับอินเดียจะทำงานรวมกันในระดับพหุภาคี  
เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงดานวิกฤตอาหารโลกที่ทวคีวามรุนแรงขึ้นจากปญหาความขัดแยงในยูเครน 
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6 พฤษภาคม 2565 

 ประธานคณะมนตรียุโรป เสนอใหมีการนำทรัพยสินของรัสเซียที่ถูกอายัดใน EU ตามมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
ไปจัดสรรสำหรับฟนฟูยูเครน โดยหนวยงานทางกฎหมายของคณะมนตรียุโรปกำลังพิจารณาถึงความเปนไปไดถึงแนวทางการ
ดำเนินการดังกลาว เพ่ือไมใหขัดกับระบบกฎหมายของประเทศสมาชิก EU  
 ยูเครนไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมจากการจัดงานระดมทุน งานระดมทุนระหวางประเทศเพ่ือยูเครน ณ กรุงวอซอว 

โปแลนด เมื่อ 5 พ.ค. 65 โดยมีตัวแทนจากประเทศผูบริจาค อาทิ โปแลนด สวีเดน ฝรั ่งเศส ฟนแลนด สาธารณรัฐเช็ก 
โครเอเชีย รวมดวยตัวแทนจากสหประชาชาติ รวมถึงภาคธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมสามารถรวบรวมเงินชวยเหลือ ทั้งทางดาน
มนุษยธรรมและทางการทหารแกยูเครนไดจำนวน 6,500 ลานเหรียญสหรัฐ ทำใหยอดรวมความชวยเหลือที่ยูเครนไดรับ
นับตั้งแตเกิดการสูรบรวมมูลคากวา 1.2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 
 โปแลนดประกาศคว่ำบาตรบริษัทพลังงานของรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม โดยประกาศระงับธุรกรรมทางการเงิน 

และกิจกรรมทางการคากับบริษัทพลังงานของรัสเซียและ เบลารุสที่มีสวนเกี่ยวของกับรัฐบาลรัสเซียเพิ่มอีกกวา 50 ราย  
ซึ่งในรายชื่อดังกลาวรวมถึงบริษัทกาซพรอม (Gazprom) ของรัสเซียที่ประกาศระงบัการจัดสงกาซธรรมชาติใหโปแลนดเมื่อ
เดือน เม.ย. 65  
 เยอรมนีจัดสงอาวุธเพิ่มเติมแกยูเครน กระทรวงกลาโหมเยอรมนีเปดเผยวา จะจัดสงปนใหญแพนเซอรฮาวอิตเซอ 

2000 (PzH 2000) แบบหุมเกราะจำนวน 7 กระบอกใหแกยูเครน เพื่อปองกันประเทศจากกองกำลังรัสเซีย รวมถึงจัดใหมี
การฝกทหารยูเครนในการใชปนใหญดังกลาวดวย 

7 พฤษภาคม 2565 

 คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (UNSC) แสดงความกังวลอยางยิ่งในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงของ
ยูเครน พรอมเตือนประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศ ใหยึดมั่นในหนาที่รับผิดชอบ เพื่อยุติความขัดแยงระหวางประเทศดวย
สันติวิธี ทั้งนี้ แถลงการณนี้ไดรับการเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท จากทั้ง 15 ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ซึ่ง
รวมถึงรัสเซียดวย 
 สหรัฐฯ มอบความชวยเหลือดานอาวุธเพิ่มเติมแกยูเครน โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศความชวยเหลือดาน

ความมั่นคงแกยูเครนมูลคา 150 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบดวยกระสุนปนใหญ เรดารปนใหญ อุปกรณตดัสัญญาณ อุปกรณ
สนาม และอะไหลตาง ๆ ทั้งนี้ การจัดสงอาวุธครั้งนี้เปนการใชอำนาจตามกฎหมาย Presidential Drawdown Authority  
ซึ่งอนุญาตใหประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถสั่งเคลื่อนยายอาวุธสวนเกินในคลังแสงของสหรัฐฯ ไดในกรณีฉุกเฉิน โดยไม
จำเปนตองขอการอนุมัติจากสภาคองเกรส 
 เบลารุสจะไมเขารวมกับรัสเซียในการบุกโจมตียูเครน ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร ลูคาเชนโก ผูนำเบลารุส ยืนยัน

วา เบลารุสจะไมเขารวมปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับรัสเซียในการบุกยูเครน พรอมเรียกรองใหยุติความขัดแยงทาง
การทหาร และสงเสริมใหมีการเจรจาระหวางยูเครนและรัสเซีย 
 รัสเซียยืนยันไมใชอาวุธนิวเคลียรในสงครามยูเครน กระทรวงการตางประเทศยืนยันวา รัสเซียจะไมใชอาวุธ

นิวเคลียรในปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยย้ำวารัสเซียไดปฏิเสธขาวลือนี้มากอนหนานี ้หลายครั้ง สวนการเจรจา
สันติภาพระหวางรัสเซีย กับยูเครนยังคงไมมีความคืบหนา 

8 พฤษภาคม 2565 

 ผูนำกลุมประเทศ G7 รวมประชุมหารือกับประธานาธิบดียูเครน โดยการประชุมเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 65 กลุม G7 ไดให
คำมั่นที่จะแบงแยกรัสเซียออกจากเศรษฐกิจโลก ดวยการยกระดับคว่ำบาตรอยางตอเนื่อง ทั้งการตอตานบุคคลที่เกี่ยวของ
กับประธานาธิบดีปูติน ตัดบริการสำคัญท่ีรัสเซียพ่ึงพา รวมถึงการหามนำเขาพลังงานและน้ำมันของรัสเซีย 
 สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม ประกอบดวย (1) คว่ำบาตรสถานีโทรทัศนใหญ  

3 แหงของรัฐบาลรัสเซีย (2) หามชาวอเมริกันใหบริการดานบัญชีและใหคำปรกึษาแกชาวรัสเซีย ท่ีเปนการชวยหลบเลี่ยงการ
คว่ำบาตร (3) ยุติการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียและลดการพึ่งพาพลังงานของรัสเซีย โดยสหรัฐฯ ไดหามการนำเขาน้ำมัน กาซ 
และถานหินของรัสเซียแลว (4) ควบคุมการสงออกสินคาเพิ่มเติม อาทิ ผลิตภัณฑจากไม เครื่องยนตอุตสาหกรรม บอยเลอร 
มอเตอร พัดลม และอุปกรณระบายอากาศ และคว่ำบาตรบริษัทผลิตอาวุธ และ (5) คว่ำบาตรบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
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สนับสนุนรัสเซีย โดยไดจำกัดวีซาของชาวรัสเซียและเบลารุสกวา 2,600 ราย ซึ่งรวมถึงผูบริหาร Sberbank และ Gazprombank 
ของรัสเซีย 
 ยูเครนพรอมเจรจาสันติภาพอีกครั้ง หากรัสเซียถอนกำลังทหาร ประธานาธิบดีวโลดเีมียร เซเลนสกีระบุวา ยูเครน

พรอมที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยงกับรัสเซียอยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง หากรัสเซียถอนกองกำลังทหารออกจาก
ยูเครน 

9 พฤษภาคม 2565 

 นายกรัฐมนตรีแคนาดาเดินทางเยือนยูเครนพรอมประกาศความชวยเหลือเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด
ของแคนดา เดินทางเยือนยูเครน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 65 โดยไดเขาพบประธานาธิบดีโวโลดิเมียร เซเลนสกี และประกาศจะสง
ความชวยเหลือทางการทหารรอบใหมแกยูเครน อาทิ กลองโดรน ภาพถายดาวเทียม อาวุธเล็ก และกระสุน มูลคากวา 38 ลาน
เหรียญสหรัฐ รวมทั้งบริจาคชวยเหลือผานโครงการอาหารโลกของสหประชาชาตจิำนวน 25 ลานเหรียญสหรัฐ และมีแผนจะ
ยกเลิกภาษีสินคานำเขาจากยูเครนทั้งหมดในป2566 ขณะเดียวกันแคนาดาจะบังคับใชมาตรการคว่ำบาตรรอบใหมคว่ำ
บาตรชาวรัสเซีย 40 ราย และอีก 5 องคกร ตลอดจนคนใกลชิดรัฐบาลและประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ที่มีสวนเก่ียวของ
กับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน  

 ญี่ปุ นเห็นพองในหลักการยกเลิกนำเขาน้ำมันตามมาตรการของกลุ มประเทศ G7 แตจำเปนตองใชเวลา
ดำเนินการ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนใหคำมั่นวา ญี่ปุนจะยุติการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียโดยหลักการ เพ่ือแสดงความเปนเอกภาพ
กับประเทศสมาชิก G7 แตญี่ปุนจำเปนตองใชเวลาเพื่อลดหรือยุติการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียไปพรอม ๆ กับการประเมิน
สถานการณจริงจนกวาจะยุติการนำเขาน้ำมันไดถาวร โดยญี่ปุนจะทยอยลดการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียแบบคอยเปนคอยไป 
ในขณะเดียวกันก็จะรักษาผลประโยชนใหกับประเทศในโครงการหุนสวนน้ำมันและกาซธรรมชาตใินรัสเซีย 

10 พฤษภาคม 2565 

 ฝรั่งเศสเสนอตั้งองคกรคูขนาน รองรับยูเครนกอนเปนสมาชิก EU ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผูนำฝรั่งเศส 
ระบุวา ยูเครนอาจตองใชเวลาหลายป สำหรับการสมัครเขาเปนสมาชิก EU เนื่องจากมาตรฐานและบรรทัดฐานของ EU  
มีข ั ้นตอนมากและมีความซับซอน โดยไดเสนอแนวคิดในการจัดตั ้งประชาคมยุโรปคู ขนาน (parallel European 
community) ซึ่งจะเปนองคกรใหมที่ทำใหชาติยุโรป ทั้งในและนอก EU สามารถใชเปนพื้นที่กระชับความสัมพันธในความ
รวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจได 
 สหรัฐฯ ประกาศใชกฎหมายใหยืม-เชาอาวุธ ทำใหสามารถสงอาวุธชวยเหลือยูเครนไดรวดเร็วขึ้น ประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ลงนามอนุมัติกฎหมายใหยืม-ใหเชาอาวุธป 2022 (Lend-Lease Act of 2022) ซึ่งเปนกฎหมายที่เคยใชในสมัย
สงครามโลกครั้งที ่2 โดยกฎหมายดังกลาวจะทำใหสหรัฐฯ จัดสงอาวุธแกยูเครน รวมถึงประเทศในยุโรปไดอยางรวดเร็วมาก
ขึ้น โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ระบุวา สหรัฐฯ สามารถจัดสงอาวุธใหแกประเทศที่ยืมหรือเชาอาวุธของสหรัฐฯ  
ไดทันที โดยประเทศที่ยืมสามารถชดใชหรือชำระเงินคนืไดในภายหลัง  
 ญี่ปุนประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองคกรของรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศญี่ปุนประกาศคว่ำบาตร

บุคคลสัญชาติรัสเซีย โดยอายัดทรัพยสินบุคคลมากกวา 130 ราย ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชุสติน และนายราชิด 
นูรกาลิเยฟ รองประธานสภาความมั่นคงแหงชาติของรัสเซีย และกำหนดมาตรการหามสงออกไปยังบริษัทที่เกี ่ยวของกับ
อุตสาหกรรมดานความม่ันคงของรัสเซียเพิ่มอีก 70 แหง 

11 พฤษภาคม 2565 
 ยูเครนประกาศปดจุดเชื่อมรับกาซรัสเซียไปยุโรป บริษัทบริหารจัดการระบบการสงกาซของยูเครน หรือ GTSOU 

ประกาศวาจะยุติการจายกาซผานจุดรับกาซ Sokhranivka ซึ่งเปนหนึ่งในสองจุดหลักของทอสงกาซทีม่าจากบริษัทกาซพรอม 
(Gazprom) ของรัสเซียที่จะสงตอไปยังยุโรป ตั้งแตวันที่ 11 พ.ค. 65 โดยใหเหตุผลวาเปนเหตุสุดวิสัยในการดำเนินการ 
เนื่องจากจุดดังกลาวอยูในพ้ืนที่ท่ีกองทัพรัสเซียยึดครองอยูในขณะนี ้โดยเสนอใหเปลี่ยนไปใชจุดเชื่อมตอโครงขาย Sudzha 
ที่ตั้งอยูในดินแดนที่อยูภายใตการควบคุมของยูเครนแทนเพื่อเลี่ยงภาวะชะงกังนั 
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 ยูเครนยึดทรัพยธุรกิจรัสเซียเพื่อใชเปนทุนฟนประเทศจากสงคราม รัฐบาลยูเครนไดอนุมัติการถายโอนทรัพยสินของ
ธุรกิจรัสเซียที่ลงทุนในยูเครนใหเปนกรรมสิทธิ์ภายใตการจัดการของกองทุนรวมการลงทุนแหงชาติ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของ
ยูเครน เพื่อนำทรัพยสินที่ยึดมาจากธุรกิจหรือบุคคลของรัสเซียมาใชเปนทุนเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพยูเครน และเพื่อ
ฟนฟูโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 
 สหรัฐฯ ผานรางกฎหมายงบประมาณชวยเหลือยูเครนเพิ่มเติม สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ อนุมัติรางงบประมาณ

ชวยเหลือยูเครนวงเงนิประมาณ 4 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุนดานกลาโหมใหกับยูเครน
วงเงิน 1.97 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ 2) งบประมาณสนับสนุนเศรษฐกิจวงเงิน 8.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 3) งบประมาณ 
4.35 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับชวยเหลือดานมนุษยธรรม 4) งบประมาณ 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการแกไข
วิกฤตอาหารโลก และ 5) งบประมาณ 4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับชวยเหลือยูเครนรวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสงคราม 
 เยอรมนียืนยันจะชวยสนับสนุนอาวุธใหยูเครน แตไมสามารถชวยเรื่องสมัครเขา EU แบบลัดขั้นตอน นางแอน

นาเลนา แบรบอค รัฐมนตรีตางประเทศของเยอรมนี ไดแถลงขาวระหวางการเยือนยูเครนวา รัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินงาน
รวมกับผูประกอบการในประเทศเพื่อรับรองการจัดสงอาวุธทันสมัยที่สุดใหกับยูเครน และใหการชวยเหลือในการฝกทหาร
ดวย พรอมทั้งสนับสนุนยูเครนในการเขารวมเปนสมาชิก EU แตตองเปนไปตามขั้นตอน และขอกำหนดของ EU 

12 พฤษภาคม 2565 
 UK ลงนามในขอตกลงความมั่นคงปกปองสวีเดน-ฟนแลนด นายกรัฐมนตรีของ UK เดินทางเยือนสวีเดนและ

ฟนแลนด เพ่ือลงนามในขอตกลงดานความมั่นคง โดยสัญญาวาจะใหการปกปองคุมครองทั้งสองประเทศจากภัยคุกคาม จาก
กรณีที่ทั ้งสองประเทศจะเขารวมเปนสมาชิก NATO พรอมระบุวาความชวยเหลือดานความมั่นคงดังกลาวไมใชแคเพียง
ในชวงกระบวนการเขาเปนสมาชิก NATO แตเปนการรับประกันความมั่นคงที่ยั่งยืนระหวางสองประเทศ 
 ญี่ปุนประกาศอายัดทรัพยธนาคารรายใหญของรัสเซีย-หามลงทุนเพิ่มในรัสเซีย ไดแก Sberbankธนาคารรายใหญ

ที่สุดของรัฐบาลรัสเซีย Alfa Bank ธนาคารเอกชนขนาดใหญ รวมถึงธนาคารอื่น ๆ เพิ ่มเติมอีก 7 แหง ไดแก VEB RF, 
Promsvyazbank, Bank Rossiya, VTB Bank, Sovcombank, Novicombank และ Bank Otkritie นอกจากนี้ ยังประกาศ
หามมิใหบุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ของญี่ปุนลงทุนใหมในรสัเซียรวมทั้งหามการกูยืมเงินจากชาวรัสเซีย 
 รัสเซียประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทพลังงานในหลายประเทศ โดยสั่งหามบริษัทในรัสเซียทำธุรกิจกับบริษัท

พลังงานในหลายประเทศ อาทิ EuRoPol Gaz เครือขายทอสงกาซจากโปแลนด และ Gazprom Germania บริษัทพลังงาน
ของเยอรมนีที่ลงทุนรวมกับ Gazprom ของรัสเซีย รวมถึงบริษัทพลังงานอีก 29 แหงที่อยูในสวิตเซอรแลนด ฮังการี สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส บัลแกเรีย สหรัฐฯ โรมาเนีย และสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่ไดดำเนินการคว่ำบาตรรัสเซียกอนหนานี้ 

13 พฤษภาคม 2565 
 วุฒิสภาสหรัฐฯ คัดคานกฎหมายงบประมาณชวยเหลือยูเครน วุฒิสมาชิกรายหนึ่งคัดคานการลงมติเห็นชอบราง

กฎหมายงบประมาณเพื่อชวยเหลือยูเครน มูลคากวา 40,000 ลานเหรียญสหรัฐ และขอใหแกไขเนื้อหารางงบประมาณ  
โดยตองการใหมีการแตงตั้งผูตรวจการทั่วไปเพื่อตรวจสอบงบประมาณดังกลาว สงผลใหสหรัฐฯ อาจตองระงับหรือเลื่อนการ
จัดสงอาวุธใหกับยูเครน หากไมสามารถผานรางกฎหมายดังกลาวได 
 รัสเซียเตรียมจัดประชุมสุดยอดผูนำพันธมิตรทางการทหาร โดยรัสเซียจะเปนเจาภาพจัดการประชุม องคกร

สนธิสัญญาความมั ่นคงรวม (CSTO) ซึ ่งเปนพันธมิตรทางการทหารระหวางประเทศ สมาชิก 6 ประเทศ ประกอบดวย 
อารเมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีซสถาน รัสเซีย และทาจิกิสถาน ในวันที่ 16 พ.ค. 65 โดยวัตถุประสงคของการประชุม
เพ่ือเนนย้ำใหเห็นถึงเอกภาพของพันธมิตรทางการทหาร ในชวงที่ NATOกำลังขยายเขตอิทธิพลเขาใกลพรมแดนรัสเซีย 

14 พฤษภาคม 2565 

 ตุรกีไมสนับสนุนสวีเดนและฟนแลนดเปนสมาชิก NATO โดยประธานาธิบดขีองตุรกีระบุวา ฟนแลนดและสวีเดนมี
คุณสมบัติที่ไมเอื้อตอการสมัครเขาเปนสมาชิก NATO เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศยังคงใหสถานะลี้ภัยกับบุคคลที่รัฐบาลตรุกี

ถือวามีแนวคิดกอการราย และเปนฐานที่มั่นขององคกรกอการรายหลายกลุม  
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 รัสเซียระงับการจายไฟฟาใหฟนแลนด บริษัทพลังงานไฟฟาจากรัสเซีย (RAO Nordic) แจงระงับการจาย
กระแสไฟฟาไปยังฟนแลนดตั้งแต 14 พ.ค. 65 โดยอางถึงปญหาดานการชำระเงิน อยางไรก็ตาม Fingrid ผูดำเนินการ
โครงขายไฟฟาของฟนแลนด ชี้แจงวา กรณีดังกลาวจะไมทำใหเกิดการขาดแคลนกระแสไฟฟาในฟนแลนด เนื่องจาก

กระแสไฟฟาที่นำเขาจากรัสเซียคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 10 ของความตองการใชไฟฟาทั้งหมดในประเทศ และได
เตรียมพรอมรับสถานการณนี้ไวแลว โดยจะเปลี่ยนไปใชพลังงานไฟฟาจากสวีเดน 

15 พฤษภาคม 2565 

 ฟนแลนดประกาศอยางเปนทางการขอเขารวม NATO ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของฟนแลนดรวมกัน
แถลงยืนยันประกาศเจตนารมณอยางเปนทางการวา รัฐบาลฟนแลนดและคณะกรรมาธิการดานนโยบายตางประเทศของ
ฟนแลนดไดตัดสินใจแลววาจะสมัครเขารวมเปนสมาชิก NATO โดยข้ันตอนตอไปคือการผานมติเห็นชอบจากรัฐสภา จากนั้น

ก็จะสงใบสมัครอยางเปนทางการไปยังสำนักงานใหญ NATO ที่กรุงบรัสเซลส ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในสัปดาหหนา  
 รัฐบาลสวีเดนประกาศนโยบายสนับสนุนการเขารวม NATO โดยนายกรัฐมนตรีของสวีเดน ประกาศจุดยืนเปลี่ยน

นโยบายอยางเปนทางการเพื่อเปดทางใหสวีเดนสมัครเขารวม NATO โดยสวีเดนจะจัดใหมีการอภิปรายในสภาในวันที่ 16 

พ.ค. 65 กอนที่จะมีการประกาศเจตจำนงในการนำสวีเดนเขารวมเปนสมาชิก NATO อยางเปนทางการตอไป อยางไรก็ตาม 
สวีเดนระบุวาไมสนับสนุนการติดตั้งอาวุธนิวเคลียรและการใชดินแดนสวีเดนในการตั้งฐานทัพถาวรของ NATO 
 ประเทศสมาชิก ASEAN ยืนยันความเปนกลาง โดยแถลงการณวิสัยทัศนรวมของผูนำอาเซียน-สหรัฐฯ ในเวทีการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 65 ระบเุก่ียวกับประเด็นของยูเครนไววา อาเซียนเคารพในอธิปไตย 
ความเปนอิสระทางการเมือง และบูรณภาพแหงดินแดนของทุกประเทศ และไมไดมีมติรวมคว่ำบาตรรัสเซียแตอยางใด 

16 พฤษภาคม 2565 

 NATO ม่ันใจวาตุรกีจะไมขัดขวางการเขาเปนสมาชิกของฟนแลนดและสวีเดน เลขาธิการ NATO ระบุวา ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของมีความเขาใจตอความวิตกกังวลของตุรกี ที่ไมสนับสนุนทั้ง 2 ชาติเขาเปนสมาชิก ซึ่งคาดวาจะหาทางแกไข 
ในประเด็นดังกลาวได โดยไมทำใหกระบวนการเปนสมาขิกของสองชาตินี้ลาชา ทั้งนี้ NATO จะพิจารณาสวีเดนและ

ฟนแลนดเขาเปนสมาชิกแบบเรงดวน และคาดวาการอนุมัติของ NATO จะแลวเสร็จภายในเวลาไมกี่สัปดาห จะเหลือเพียง
ขั้นตอนของรัฐสภาในแตละประเทศที่ตองใหสัตยาบัน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใชเวลาเปนป 
 สวิตเซอรแลนดอาจลดสถานะความเปนกลางทางทหาร นับตั้งแตรัสเซียเขาไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

สวิตเซอรแลนดมีทาทีใกลชิดกับประเทศตะวันตกมากขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมสวิตเซอรแลนด ระบุวา จะรวมซอมรบกับ
ประเทศสมาชิก NATO และการสนับสนุนดานอาวุธยุทโธปกรณใหแกยูเครน 
 EU เตรียมรางแผนซื้อกาซรัสเซียโดยไมใหฝาฝนมาตรการคว่ำบาตร EU กำลังดำเนินการรางกฎหมายเพื่อเสนอ

ทางออกใหบริษัทตาง ๆ  สามารถซื้อกาซจากรัสเซียโดยไมฝาฝนมาตรการคว่ำบาตร โดยมีแนวทางในเบื้องตน คือ บริษัทใน 
EU จะจายคากาซเปนเงินดอลลารสหรัฐหรือยูโรผานธนาคาร Grazprombank กอนที่จะดำเนินการแลกเปนรูเบิลตามที่
รัสเซียกำหนดมาจายคากาซให Grazprom ตอไป ซึ่งไมไดถือวาเปนการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ EU เพราะไมไดชำระ
เงินสกุลรูเบิลที่ตนทาง 

17 พฤษภาคม 2565 

 รัสเซียระบุวาฟนแลนด-สวีเดนเปนสมาชิก NATO ไมเปนภัยคุกคามตอรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน 
กลาวในการประชุมสุดยอดขององคการสนธิสัญญาความมั่นคงรวมกัน (CSTO) ณ กรุงมอสโก วา รัสเซียไมมีปญหากับ
ฟนแลนดและสวีเดนในการเขารวมเปนสมาชิก NATO และมองวาไมไดเปนภัยคุกคามตอรัสเซีย เพราะยังไมไดมีการตั้งฐาน
ทัพทางทหารของ NATO ในดินแดนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ นายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย กลาว
เชนกันวา การที่ฟนแลนดและสวีเดนเขาเปนสมาชิก NATO ก็ไมไดสรางความแตกตางมากนักเมื่อเทียบกับกอนเปนสมาชิก 
เนื่องจากทั้งสองประเทศไดเคยเขาซอมรบกับ NATO มากอนแลว 
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 Mcdonald ประกาศถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย หลังดำเนินธุรกิจมานานกวา 32 ป บริษัท McDonald's Corp 
เครือรานอาหารรายใหญที่สุดของโลกจากสหรัฐฯ ออกแถลงการณเตรียมยุติการดำเนินธุรกิจในรัสเซีย โดยมีแผนที่จะขาย
สาขาในรัสเซียที่มีอยูทั้งหมด 850 แหงทั่วประเทศ และจะลบชื่อ โลโก แบรนด และเมนูของ McDonald's ออกจากราน
สาขาในรัสเซีย อยางไรก็ตาม บริษัทจะยังคงเปนผูถือลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคาในรัสเซียตอไป ทั้งนี้ McDonald's ยืนยันวา
ในชวงท่ีกำลังดำเนินการขายกิจการนั้น บริษัทจะยังคงจายคาแรงใหกับพนักงานที่อยูในประเทศรัสเซียท่ีมีทั้งหมด 62,000 คน 
 EU ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซีย การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของสมาชิก EU  

เมื่อ 16 พ.ค. 65 เกี่ยวกับมาตรการยุติการนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซีย ยังคงไมไดขอสรุป โดยฮังการียังคงคัดคานมาตรการ
ดังกลาว และเสนอวา EU ควรใหการสนับสนุนทางการเงินดานการลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน และจายชดเชยสำหรับผลกระทบ
จากตนทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้น 

18 พฤษภาคม 2565 

 กระบวนการเจรจาระหวางคณะผูแทนของยูเครนและรัสเซียอยูในภาวะชะงักงัน เจาหนาที่ทั้งฝายยูเครนและ
รัสเซียระบุตรงกันวากระบวนการเจรจาสันติภาพระหวางคณะผูแทนของทั้ง 2 ประเทศถูกระงับอยูในขณะนี้ โดยฝายรัสเซีย
ระบุวายูเครนเหมือนถอนตัวจากกระบวนการสันติภาพไปแลวในทางปฏิบัติ เพราะไมมีคำตอบใด ๆ ตอรางสนธิสัญญา
สันติภาพของรัสเซีย ดานยูเครนยืนยันวา กระบวนการเจรจาไดระงับลง เนื่องจากไมมีการเปลี่ยนแปลงที ่สำคัญใด ๆ  
นับตั้งแตการเจรจาที่อีสตันบูลเม่ือ 29 มี.ค. 65 เปนตนมา  
 สวีเดนและฟนแลนดย่ืนใบสมัคร เขาเปนสมาชิก NATO เรียบรอยแลว โดยเลขาธิการ NATO ระบุวา การสมัครเขา

รวมเปนสมาชิก NATO จะชวยใหการคุมครองดานความมั่นคงแกประเทศทั้งสองมากขึ้น อีกทั้งจะเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับแนวรบของ NATO ในแถบทะเลบอลติกดวย ซึ่งขั้นตอนตอไป NATO จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครวาครบถวน
ตามขอกำหนดหรือไม คาดวาจะใชเวลาตรวจสอบ 2-3 สัปดาห 
 รัสเซียอาจถอนตัวจากสมาชิก WTO – WHO กระทรวงการตางประเทศรัสเซียไดสงรายชื่อหนวยงานและองคกร

ระหวางประเทศหลายแหง เพื่อใหรัฐสภารัสเซียพิจารณาลงมติถอดรัสเซียจากการเปนสมาชิกองคกรตาง ๆ  ซึ่งมีพันธกรณี
หรือสนธิสัญญาที่ไมกอใหเกิดประโยชน และทำใหรัสเซียเสียผลประโยชน โดยพบวามี องคการอนามัยโลก (WHO) และ
องคการการคาโลก (WTO) เปนหนึ่งในรายชื่อองคกรที่รัสเซียจะพิจารณาถอนตัว 
 รัสเซียประกาศขับนักการทูตฝรั ่งเศส-สเปน-อิตาลี-ฟนแลนดพนประเทศ รวมกวา 87 คน กระทรวงการ

ตางประเทศของรัสเซีย ประกาศขับไลนักการทูตของฝรั่งเศส 34 คน สเปน 27 คน อิตาลี 24 คน ฟนแลนด 2 คน ออกจาก
สถานทูตในกรุงมอสโก เพื่อตอบโตที่ประเทศเหลานี้ขับไลนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศในชวงกอนหนานี ้
 สหรัฐฯ เตรียมระงับการทำธุรกรรมดานพันธบัตรของรัสเซีย สหรัฐฯ จะขัดขวางไมใหรัสเซียสามารถชำระหนี้

พันธบัตรรัฐบาลแกเจาหนี้ในสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางการเงิน ดวยการไมตออายุขอยกเวนที่สำนักงานควบคุม
ทรัพยสินตางชาติ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อนุญาตใหธนาคารตัวแทนของรัสเซียในตางประเทศสามารถทำธุรกรรมเก่ียวกับ
พันธบัตรไดจนถึง 25 พ.ค. 65 อยางไรก็ดี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียเคยกลาววา รัสเซียจะไมประกาศผิดนัด
ชำระหนี้เพราะมีเงินที่จะชำระ และจะเลือกชำระหนี้เจาหนี้ตางชาติเปนเงินรูเบิล หากชาติตะวันตกทำใหรัสเซียไมสามารถ
ชำระหนี้ผานโครงสรางทางการเงินของตะวันตกได 

19 พฤษภาคม 2565 

 โครเอเชียขัดขวางฟนแลนด-สวีเดนเขารวม NATO ประธานาธิบดีโครเอเชียระบุวา จะสั่งการใหผูแทนทูตถาวร
ของประเทศประจำ NATO ลงคะแนนเสียงคัดคานการยอมรับฟนแลนดและสวีเดน เขาเปนสมาชิก NATO โดยระบุวา การ
ไมรับรองฟนแลนดและสวีเดนเปนสมาชิก NATO จะชวยดึงความสนใจของประชาคมนานาชาติมายังปญหาความเทาเทียม
กันในการเลือกตั้งที่ชนเชื้อสายโครเอเชียกำลังเผชิญในบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา  
 ฟนแลนดคาดถูกรัสเซียตัดกาซสัปดาหนี้ หลังสมัครเขารวม NATO บริษัท Gasum รัฐวิสาหกิจผูใหบริการดาน

พลังงานของฟนแลนดคาดวา ฟนแลนดอาจถูกตัดกาซจากรัสเซียในสัปดาหนี้ เพื่อตอบโตความเคลื่อนไหวของฟนแลนดที่ยื่น
สมัครเขาเปนสมาชิก NATO อยางเปนทางการ ทั้งนี้ Gasum กำลังเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณดังกลาวรวมกับลูกคา
และเจาหนาที่รัฐบาลที่เก่ียวของ 



53 

 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปดทำเนียบตอนรับผู นำฟนแลนดกับสวีเดน พรอมสนับสนุนเปนสมาชิก NATO 
ประธานาธิบดีฟนแลนด และนายกรัฐมนตรีสวีเดน เดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันที ่ 19 พ.ค. 65 เพื ่อหารือกับ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการสมัครเขาเปนสมาชิก NATO รวมถึงประเด็นอื่น ๆ อาทิ การใหการสนับสนุนตอยูเครน 
และประเด็นความมั่นคงของยุโรป โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันจะสนับสนุนฟนแลนดและสวีเดนในกระบวนการเขาเปน
สมาชิก NATO และระบุวาไดเตรียมยื่นเอกสารตอผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ในการยอมรับสมาชิกภาพของทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือเรง
กระบวนการยอมรับฟนแลนดกับสวีเดนโดยเร็วที่สุด 

20 พฤษภาคม 2565  

 กลุม G7 เห็นพองใหความชวยเหลือทางการเงินยูเครนเพิ่มเติม การประชุมรัฐมนตรีคลังจากกลุมประเทศ G7 ณ 
ประเทศเยอรมนี มีมติเห็นชอบรวมกันที่จะใหความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแกยูเครน จำนวน 9.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ทำใหเงินชวยเหลือในป 2565 ของกลุม G7 มีมูลคารวมกวา 18.4 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง
ยืนยันวาจะคงเดินหนาคว่ำบาตรตอรัสเซียขั้นรุนแรงตอไป 

21 พฤษภาคม 2565  

 รัสเซียประกาศรายชื่อบุคคลหามเดินทางเขาประเทศเพิ่มเติม กระทรวงตางประเทศรัสเซียออกแถลงการณระบุ
รายชื่อพลเมืองสหรัฐฯ ทั้งหมด 963 คน หามเขารัสเซียเปนการถาวร โดยรายชื่อดังกลาวเปนการปรับปรุงบัญชีบุคคลหาม
เขาประเทศ ซึ่งรวมถึงเจาหนาที่รัฐบาล นักขาว นักแสดง เจาหนาที่กองทัพ นักธุรกิจ รวมถึงประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ถูกสั่ง
หามเขาประเทศตั้งแตกลางเดือน มี.ค. 65 ขณะเดียวกันก็สั่งหามชาวแคนาดาเขาประเทศเพิ่มเติมจำนวน 26 คน รายชื่อ
ดังกลาวรวมถึงภริยาของนายกรัฐมนตรีแคนาดา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และนักธุรกิจชาวแคนาดา ทำใหขณะนี้มีรายชื่อ
ชาวแคนาดาที่หามเขารัสเซียรวม 617 คน 
 รัสเซียระงับการสงกาซไปยังฟนแลนดแลว บริษัท Gasum รัฐวิสาหกิจผูใหบริการดานพลังงานของฟนแลนด

เปดเผยวาบริษัท Gazprom ของรัสเซียจะเริ่มตัดการสงกาซธรรมชาติใหแกฟนแลนดตั้งแต 21 พ.ค. 65 เวลา 04.00 น. 
หลังฟนแลนดไดปฏิเสธการจายเงินคากาซธรรมชาติจากรัสเซียเปนเงินรูเบิล โดย Gasum ยืนยันวา การตัดกาซของรัสเซีย 
จะไมสงผลกระทบตอผูบริโภคในฟนแลนด โดยจะนำเขากาซจากเอสโตเนียทดแทน 
 กลุมลูกคาที่ซื้อกาซจากรัสเซียประมาณครึ่งหนึ่งไดเปดบัญชีเงินสกุลรูเบิลเพื่อชำระคากาซ ตามขอกำหนดของ

รัสเซียแลว รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบุวาบริษัทที่สั่งซื้อกาซจากรัสเซีย 54 แหง ในประเทศ อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส 
ที่ทำสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับ Gazprom ไดเปดบัญชีธนาคารในสกุลเงินรูเบิล เพื่อเตรียมจายคากาซใหรัสเซียแลว 
หลังจาก EU ระบุวาการดำเนินการดังกลาวไมไดละเมิดมาตรการคว่ำบาตร 

22 พฤษภาคม 2565  

 ยูเครนเนนย้ำจะไมยอมรับทางเลือกอื่นเพื่อเขารวมเปนสมาชิก EU ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุวาตองการเขาเปน
สมาชิก EU อยางเต็มรูปแบบเทานั้น หลังประธานาธิบดีฝรั่งเศส เสนอใหจัดตั้งประชาคมทางการเมืองแหงยุโรป เปนกลุม
หรือองคกรใหมขึ้นมา เพื่อเปนทางเลือกแทนการเขาเปนสมาชิก EU โดยตรงของยูเครน ทั้งนี้ กรรมาธิการยุโรปจะออก
รายงานในเดือน มิ.ย. นี ้วาจะยอมรับคำรองการขอเขาเปนสมาชิก EU ของยูเครนหรือไม 
 ตุรก-ีฟนแลนด-สวีเดนหารือเกี่ยวกับความกังวลประเด็นการเขาเปนสมาชิก NATO ประธานาธิบดีตุรกีหารือทาง

โทรศัพทกับนายกรัฐมนตรีสวีเดน และประธานาธิบดีฟนแลนด ระบุวา มีความกังวลเรื่ององคกรกอการราย ซึ่งเปนเหตุผล
หลักของตุรกีในการคัดคานการเขารวม NATO ของทั้งสองประเทศ โดยรัฐบาลตุรกีคาดหวังที่จะเห็นมาตรการจัดการกับ
องคกรกอการรายที่เปนรูปธรรมของสวีเดนและฟนแลนด เพื่อตอบสนองตอขอวิตกของตุรกี และควรยกเลิกคำสั่งหามซื้อ
ขายอาวุธที่สวีเดนบังคับใชกับตุรกีดวย 
 ลิทัวเนียยุติการนำเขาไฟฟาจากรัสเซียแลว บริษัท LItgrid ผูประกอบการดานการจัดสงกระแสไฟฟาของลทิัวเนีย 

รายงานวา รัสเซียระงับการสงกระแสไฟฟาใหกับลิทัวเนียแลว หลังกระทรวงพลังงานของลิทัวเนียประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ค.
65 วาจะยุติการซื้อกระแสไฟฟาจากรัสเซีย ทั้งนี้ กอนยุติการนำเขาไฟฟาดังกลาวลิทัวเนียนำเขากระแสไฟฟาจากรัสเซีย
ประมาณ 16% โดยหลังจากนี้จะหันไปหาซื้อกระแสไฟฟาจากสวีเดน โปแลนด และลัตเวียแทน 
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23 พฤษภาคม 2565  

 ฝรั่งเศสระบุวาการสมัครเขา EU ของยูเครนอาจตองใชเวลา 15-20 ป รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการยุโรปของ
ฝรั่งเศสกลาววา กระบวนการพิจารณารับยูเครนเขาเปนสมาชิก EU ไมมีความเปนไปไดที่จะใชเวลาเพียง 6 เดือน – 2 ป 
โดยอาจใชเวลานานถึง 15 – 20 ป พรอมกลาวถึงขอเสนอของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการตั้งประชาคมการเมืองขึ้นมา
เพื่อใหสามารถรวมยูเครนเขารวมกลุมไดเร็วกวานั้น ไมใชเปนทางเลือกแตยูเครนยังสามารถยื่นสมัครเขาเปนสมาชิก EU 
ภายหลังไดอีก 
 ฮังการีคัดคานมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียของ EU นายกรัฐมนตรีฮังการีแสดงจุดยืนอยางชัดเจนวา ไมเห็นดวย

กับ EU ที่ออกมาตรการคว่ำบาตรตาง ๆ เพ่ือตอตานรัสเซีย เพราะอาจสงผลยอนกลับตอเศรษฐกิจยุโรปเอง โดยจะกอใหเกิด
ความยากจน วิกฤตอาหาร และการอพยพครั้งใหญ และไมเห็นดวยอยางยิ่งในประเด็นการหามนำเขาน้ำมันและกาซของ EU 
เนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะกอความเสียหายแกเศรษฐกิจฮังการีที่ตองพึ่งพารัสเซียเปนอยางมาก โดยฮังการีไดใชสิทธิ์
คัดคานมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 6 ของ EU ซึ่งมีเปาหมายคว่ำบาตรภาคพลังงานอยางเต็มรูปแบบ 

24 พฤษภาคม 2565  

 ยูเครนออกกฎหมายยึดทรัพยพลเมืองที่สนับสนุนรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครนลงนามบังคับใชกฎหมายที่จะ
อนุญาตใหมีการยึดทรัพยพลเมืองชาวยูเครนที่มีพฤติกรรมสนับสนุนรัสเซีย โดยกฎหมายดังกลาวระบุวา การยึดทรัพยถือ
เปนมาตรการพิเศษที่กระทำไดเฉพาะในชวงที่รัฐประกาศใชกฎอัยการศึกและมีคำสั่งศาลรองรับ ทั้งนี้ ยูเครนไดประกาศกฎ
อัยการศึกตั้งแต 24 ก.พ. 65 และปจจุบันขยายการบังคับใชกฎอัยการศึกไปจนถึงวันที่ 23 ส.ค. 65 
 4 ประเทศในยุโรป เรียกรองใหใชทรัพยสินรัสเซียฟนฟูยูเครน ลิทัวเนีย สโลวาเกีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย เตรียม

ยื่นจดหมายรวมกันตอรัฐมนตรีคลังของ EU เรียกรองใหมีการนำทรัพยสินของรัสเซียที ่EU ระงับไว มาใชเปนทุนในการฟนฟู
ประเทศยูเครน พรอมทั้งยังเรียกรองใหประเทศสมาชิก EU เริ่มเตรียมการคว่ำบาตรครั้งใหมตอรัสเซีย 

25 พฤษภาคม 2565  

 EU คาดวาจะไมสามารถนำมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเขาสู ที ่ประชุมสุดยอดปลายเดือนนี้ ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ยอมรับวา สมาชิก EU ไมสามารถบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการคว่ำบาตรการนำเขาน้ำมันจาก
รัสเซีย จึงยังไมเหมาะสมที่จะนำเขาสูที่ประชุม EC ในการประชุมสุดยอดในวันที่ 30-31 พ.ค. 65 โดยสมาชิก EU บางประเทศ
ไมมีพรมแดนติดกับทะเล ทำใหตองมีการลงทุนในการสรางทอสงน้ำมันเพ่ิม ขณะท่ีบางประเทศตองปรับปรุงประสิทธิภาพของโรง
กลั่น และพลังงานหมุนเวียน 
 บัลแกเรียขอหารือ EU อาจยอมชำระคากาซรัสเซียเปนรูเบิล รัฐมนตรีพลังงานเปดเผยวา บัลแกเรียมีแผนหารือกับ

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ในเรื่องการชำระคากาซรัสเซียเปนสกุลเงินรูเบิล เพ่ือที่จะกลับมานำเขากาซจากรัสเซียไดอีกครั้ง 
หลังจากเคยปฏิเสธการปฏบิัติตามกลไกการชำระเงนิของรัสเซีย จนทำใหถูกตัดกาซจากรัสเซียในชวงปลายเดือน เม.ย. 65 ท่ี
ผานมา ขณะที่หลายประเทศใน EU อาทิ เยอรมนีและอิตาลี ยินยอมเปดบัญชีรูเบิลเพื่อชำระคากาซแกรัสเซียได โดยที่ EU 
ระบุวาไมเปนการละเมิดการคว่ำบาตร 
 สหรัฐฯ สั่งหามรัสเซียชำระหนี้พันธบัตรผานธนาคารของสหรัฐฯ โดยจะออกคำสั่งหามไมใหรัฐบาลรัสเซียชำระหนี้

ใหกับผูถือพันธบัตรผานทางธนาคารพาณชิยของสหรัฐฯ เริ่มตั้งแต 25 พ.ค. 65 เปนตนไป สงผลใหรัสเซียมีความเสี่ยงที่จะ
ผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ มูลคากวา 400 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันท่ี 23 มิ.ย. 
และ 24 มิ.ย. 65 
 รัสเซียเสนอใหสหรัฐฯ – EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร โดยพรอมเปดนานน้ำใหยูเครนสงออกอาหาร เพื่อแก

วิกฤตอาหารโลก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงตางประเทศรัสเซีย ระบุวา รัสเซียพรอมที่จะเปดนานน้ำในทะเลดำสำหรับ
เรือบรรทุกอาหารใหเดินทางออกจากประเทศยูเครน และสามารถขนสงอาหารไปยังประเทศตาง ๆ  เพื่อแกปญหาวิกฤต
อาหารโลก โดยสหรัฐฯ และ EU ตองยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียดวยเชนกัน 
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26 พฤษภาคม 2565  

 ฮังการีประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือวิกฤตในยูเครนที่สงผลตอประเทศ ฮังการีประกาศสถานการณฉุกเฉินโดย
มีผลตั้งแต 24 พ.ค. 65 อันเนื่องมาจากความขัดแยงในยูเครน เพื่อใหรัฐบาลสามารถออกมาตรการรับมือกับ
สถานการณวิกฤต ทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  
 สวีเดน-ฟนแลนด สงคณะผูแทนไปยังตุรกี เพื่อหารือกับเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลตุรกี เกี่ยวกับการคลี่คลาย

ความเห็นตางในการเขาเปนสมาชกิ NATO โดยตุรกีระบุวา จะไมเห็นดวยกับการเขารวม NATO ของสวีเดนและฟนแลนด 
หากไมมีขั้นตอนที่เปนรูปธรรมในการแกไขขอกังวลของรัฐบาลตุรกี ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของสวีเดน แถลงยืนยันวา 
สวีเดนไมไดสนับสนุนเงินทุนหรืออาวุธ ใหแกองคกรกอการราย ตามที่ตุรกีกลาวอาง และใชเปนเหตุผลในการคัดคานการเขา
เปนสมาชิก NATO 
 รัสเซียเพิ ่มความสะดวกในการขอสัญชาติแกชาวยูเครนที่อยูในเขตภายใตการยึดครองของรัสเซีย โดย

ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาอนุมัติใหมีการผอนคลายกฎขอบังคับในการยื่นขอเปนพลเมืองชาวรัสเซีย ใหแก
ประชาชนในภูมิภาคเคอรซอนและภูมิภาคซาโปริชเชีย ท่ีอยูภายใตการยึดครองของทหารรัสเซียในขณะนี้ ซึ่งจะทำให
กระบวนการขอหนังสือเดินทางรัสเซียและการขอพิจารณารับสัญชาติรัสเซียสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใชเวลาเพียง  
3 เดือนในการอนุมัต ิ
 ยูเครนระงับการออกฟรีวีซาใหแกชาวรัสเซีย โดยประธานาธิบดียูเครนไดมีคำสั่งใหยกเลิกระบบการเขา

ประเทศยูเครนโดยไมตองขอวีซาแกชาวรัสเซีย โดยใหเหตุผลถึงการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณชายแดน 
ซึ่งจำเปนตองควบคุมการเดินทางเขาประเทศของพลเมืองรัสเซีย และเปนการตอบโตรัสเซียดวย 

27 พฤษภาคม 2565  

 รัสเซียชี ้วาการถอนตัวของธุรกิจตางชาติออกจากรัสเซียจะเปนโอกาสใหธุรกิจในประเทศเติบโต 
ประธานาธิบดีปูติน กลาวถึงกรณีที่บริษัทตางชาติบางสวนถอนตัวออกจากรัสเซีย วาจะเปนประโยชนกับรัสเซีย 
เนื่องจากจะเปดโอกาสใหธุรกิจในประเทศเขามาเติบโตแทนที่ และยังกลาวดวยวา ความพยายามของชาติตะวันตกที่
จะโดดเดี่ยวรัสเซียจะไมสำเร็จ เพราะรัสเซียยังคงมีหนทางในการเขาถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสินคาตาง ๆ ได ขณะที่
ประเทศพัฒนาแลวกำลังเผชิญภาวะเงนิเฟอ ปญหาหวงโซอุปทาน และวิกฤตขาดแคลนอาหาร อีกทั้งเวลานี้ศูนยกลาง
อำนาจเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปสูเอเชียแลว 
 วิกฤติยูเครนสงผลตอเสถียรภาพทางการเงินในยุโรปและเพิ ่มความเสี ่ยงผิดชำระหนี้ในบางประเทศ 

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปดเผยวาเสถียรภาพทางการเงินในยุโรปย่ำแยลง เนื่องจากความขัดแยงระหวางรัสเซีย
และยูเครนสงผลกระทบตอทุกดานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงนิ รวมถึงเงินเฟอและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยราคาสินคาโภคภัณฑและพลังงานที่ยังคงเพิ่มสูงและผันผวน กอใหเกิดแรงกดดันตอตลาดตราสารอนุพันธของ
ผลิตภัณฑประเภทนี้ นอกจากนี้ กลุมบริษัทที่ไมใชสถาบันการเงินในยุโรปยังเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น เนื่องดวยแรง
กดดันจากราคาปจจัยการผลิตที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ออนแอลง 
 รัสเซียประกาศขับนักการทูตโครเอเชียออกนอกประเทศ กระทรวงการตางประเทศของรัสเซียไดประกาศให

เจาหนาท่ีสถานทูตโครเอเชียในกรุงมอสโกจำนวน 5 คนออกจากรัสเซีย เพื่อตอบโตทีโ่ครเอเชียขับเจาหนาที่สถานทูตรัสเซีย 
24 คนออกนอกประเทศเม่ือเดือน เม.ย. 65 

28 พฤษภาคม 2565 

 รัสเซียอยูระหวางการพิจารณาใชสกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงินระหวางประเทศ กระทรวงการคลังรัสเซียกำลัง
หารือถึงความเปนไปไดในการใชเงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซี เนื่องจากระบบการเงินดั้งเดิมของรัสเซียมีความสามารถ
ที่จำกัดหลังถูกคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตก แมกอนหนานี้ธนาคารกลางรัสเซียจะเสนอใหมีการระงับการใชสกุลเงินคริป
โทและหามการทำเหมืองคริปโทในรัสเซียเพราะเกรงวาจะกระทบเสถียรภาพทางการเงิน 
 NATO ระบุ สวีเดน-ฟนแลนดอาจไมไดเขารวม NATO หากไมยอมทำตามเงื่อนไขของตุรกี เลขาธิการ NATO 

กลาววา ฟนแลนดและสวีเดนอาจยังไมไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครอยางเปนทางการ ในการประชุมสุดยอดของกลุมท่ี
จะมีข้ึนในวันที่ 28-30 มิ.ย. 65 เนื่องจากจุดยืนของตุรกีที่เตรียมคัดคานอยางหนัก ในประเด็นการสนับสนุนองคกรกอการ
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ราย ซึ่งเรื ่องนี้ สวีเดนและฟนแลนด ตองมีการอภิปราย แกไขขอกังวลและขอเรียกรองของตุรกี ใหทันกอนการประชุม
ดังกลาว จึงจะไดสถานะเปนประเทศผูสมัคร 
 กลุม G7 อาจเลิกคว่ำบาตรนักธุรกิจรัสเซีย หากพวกเขาใหการสนับสนุนทางการเงินกับยูเครน โดยแคนาดา  

ซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกกลุม G7 ไดมีการเสนอแนวทางชวยเหลือยูเครน ดวยการใหยุติการคว่ำบาตรนักธุรกิจท่ีมีความตองการ
ที่จะใหการสนับสนุนการฟนฟูยูเครน ซึ่งทาง EU แสดงความเห็นดวยที่จะหารือเก่ียวกับขอเสนอนี้ เนื่องจากแนวคิดที่จะริบ
ทรัพยสินที่ถูกแชแข็งของชาวรัสเซียมาชวยเหลือยูเครนเปนสิ่งที่ทำไดยาก เพราะขัดกับกฎหมายของหลายประเทศใน EU 

29 พฤษภาคม 2565  

 การสนทนาทางโทรศัพทระหวางประธานาธิบดีรัสเซีย ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีเยอรมนี 
เกี่ยวกับสถานการณในยูเครนและความมั่นคงทางอาหาร เม่ือ 28 พ.ค.65 มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

- ร ัสเซ ียพร อมช วยหาทางเล ือกสำหร ับการสงออกธ ัญพืช รวมถึงหารือแนวทางความเปนไปได  
ที่จะใหยูเครนกลับมาสงธัญพืชออกจากทาเรือในทะเลดำไดอีกครั้ง และรัสเซยีจะเพ่ิมการสงออกปุยและสินคาทางการ
เกษตรเพื่อชวยลดความตึงเครียดในตลาดอาหารโลก ภายใตเงื่อนไขที่ชาติตะวันตกจะตองยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
รัสเซีย 

- ผู นำฝรั ่งเศสและเยอรมนีไดเร ียกรองใหประธานาธิบดีปูติน เปดการเจรจาโดยตรงและจริงจังกับ
ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน ซึ่งประธานาธิบดีปูตินยืนยันวารัสเซียพรอมที่จะกลับมาเริ่มการเจรจาอีกครั้ง  
แตไมไดยืนยันความเปนไปไดในการเจรจาระหวางผูนำโดยตรง 

- ประธานาธิบดีรัสเซียเรียกรองใหชาติตะวันตกยุติการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณใหยูเครน เนื่องจากทำให
สถานการณการสูรบในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น และระบุวามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะสงผลกระทบตออุปทาน
อาหารโลกใหหยุดชะงักมากยิ่งข้ึน 

30 พฤษภาคม 2565  

 EU ยังคงเดินหนาหารือเพื่อบรรลุขอตกลงในการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย กลุมประเทศสมาชิก EU อยูระหวาง
การหารือเพื่อผลักดันใหบรรลุขอตกลงเรื่องการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียใหสำเร็จภายในการประชุมสุดยอดผูนำ EU 
ระหวางวันที่ 30 – 31 พ.ค. 65 โดยอาจมีการกำหนดขอผอนผันชั่วคราวสำหรับน้ำมันดิบที่ถูกสงมาจากรัสเซียทางทอสง
น้ำมัน และบังคับใชมาตรการคว่ำบาตรเฉพาะน้ำมันรัสเซียที่นำเขาโดยเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งจะทำใหประเทศ
สมาชิก EU ที่ไมมีทางออกสูทะเล เชน ฮังการี สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก ยังคงไดรับน้ำมันรัสเซียผานทางทอสงตอไป
จนกวาจะมีทางเลือกอ่ืน 
 รัสเซียจะชำระหนี้พันธบัตรของตางประเทศดวยกลไกการชำระเงินสกุลรูเบิลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร 

โดยผูถือพันธบัตรของรัสเซียในสกุลเงินตางประเทศที่ตองการรับการชำระหนี้จากรัสเซียจะตองเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงิน
ตางประเทศคูกับบัญชีเงินฝากสกุลเงินรูเบิลกับสถาบันการเงินของรัสเซีย โดยรัสเซียชำระเปนสกุลเงินรูเบิลแลวแปลงเปน
สกุลเงนิตางประเทศแทนผูถือพันธบัตร ซึ่งจะเปนการทำธุรกรรมผานศูนยรับฝากเงินแหงชาติของรัสเซีย (NSD) แทนสถาบัน
การเงนิของรัสเซียที่ถกูคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก 
 รัสเซียประกาศจายคาลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาเปนสกุลเงินรูเบิลแกประเทศท่ีไมเปนมิตร ประธานาธิบดี

ปูตินลงนามในพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดใหประเทศรัสเซียจายคาลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาเปนสกุลเงินรูเบิลแก 
ผูถือลิขสิทธิ์จากประเทศที่ใชมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซีย โดยเงินคาลิขสิทธิ์จะถูกโอนเขาไปยังบัญชีธนาคารรัสเซีย และ
ไมสามารถถอนออกได แตสามารถนำไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นในรัสเซียเทานั้น เชน ชำระภาษีคาธุรกิจในรัสเซีย ทั้งนี้ 
กฎหมายดังกลาวยกเวนใหจายคาลิขสิทธิ์ในกลุ มยา อุปกรณทางการแพทย การเกษตร ฮารดแวรอุตสาหกรรม และ
โทรคมนาคมที่สำคัญ ในสกุลเงินอื่นได 
 เซอรเบียบรรลุขอตกลงซื้อกาซจากรัสเซีย 3 ป สวนทางกระแสคว่ำบาตรรัสเซียจากชาติยุโรป โดยเซอรเบียได

บรรลุขอตกลงซื้อกาซธรรมชาติจากรัสเซียตอเนื่องอีกอยางนอย 3 ป หลังสัญญาซื้อขายกาซระยะเวลา 10 ป ของเซอรเบีย
กับบริษัทกาซพรอมของรัสเซียจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พ.ค. 65 ทั้งนี้ เซอรเบียกำลังอยูในกระบวนการเจรจาและปฏิบัติ
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ตามขอกำหนดเพ่ือเขาเปนสมาชิกใหมของ EU แตในขณะเดียวกันเซอรเบียก็มีความสัมพันธทีด่ีข้ึนกับรัสเซีย ซึ่งจุดยืน
และการตัดสินใจดังกลาวจะทำใหเซอรเบียไดรับแรงกดดันจากประเทศในยุโรป และอาจสงผลตอเขาเปนสมาชิก EU 

31 พฤษภาคม 2565  

 EU มีมติเห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรรอบที ่6 ตอรัสเซีย การประชุมสุดยอดผูนำ EU เมื่อ 30 พ.ค. 65 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการของมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 6 โดยมีมาตรการสำคัญ ไดแก (1) ระงับนำเขาน้ำมันจากรัสเซียบางสวน (สัดสวน  
2 ใน 3 ของน้ำมันที่นำเขาจากรัสเซียทั้งหมด) ซึ่งเปนการระงับการนำเขาน้ำมันที่สงเขาสู EU ผานทางทะเลเทานั้น โดย
ยกเวนการนำเขาน้ำมันผานทอทางบกใหกับฮังการี สาธารณรัฐเชก และสโลวาเกีย ทั้งนี้ เยอรมนีและโปแลนดจะยุติการ
นำเขาน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดภายในสิ้นป 2565 (2) การตัดธนาคาร Sberbank ธนาคารใหญท่ีสุดของรัสเซียออกจาก
ระบบ SWIFT (3) ระงับการดำเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศนของรัฐบาลรัสเซียจำนวน 3 แหง และ (4) คว่ำบาตร
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการทำสงครามในยูเครนเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ผูนำ EU ยังมมีติมอบเงินชวยเหลือเพิ่มเติมจำนวน  
9 พันลานยูโรใหแกยูเครน เพ่ือเสริมสภาพคลองทางเศรษฐกิจและฟนฟูประเทศ 
 ตุรกีเสนอจัดเวทีเจรจาสันติภาพรอบใหมระหวางรัสเซีย-ยูเครน-UN ขณะที่รัสเซียพรอมชวยคลี่คลายวิกฤต

อาหาร ประธานาธิบดีตุรกีไดหารือทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ 30 พ.ค. 65 เกี่ยวกับสถานการณในยูเครน 
โดยตุรกีเสนอตัวจัดเวทีการเจรจาสันติภาพรอบใหมระหวางผูนำรัสเซีย ยูเครน และสหประชาชาติ (UN) ที่เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี โดยตุรกีจะทำหนาที่ไกลเกลี่ยหรือเปนผูสังเกตการณในการเจรจารอบใหมนี้ สำหรับประเด็นการขาดแคลน
อาหารทั่วโลก รัสเซียระบุวาพรอมที่จะอำนวยความสะดวกในการสงออกธัญพืชและสินคาอาหารการเกษตรจากทาเรือของ
ยูเครน โดยจะประสานงานกับตุรกีในการสงออกสินคากลุมดังกลาว และยืนยันวารัสเซียยินดีที่จะสงออกปุยและอาหารใน
ปริมาณมาก หากการคว่ำบาตรรัสเซียถูกยกเลิก 
 สหรัฐฯ ยืนยันไมสงระบบจรวดที่สามารถโจมตีไปถึงรัสเซียใหยูเครนเพราะไมตองการใหสงครามขยายขอบเขต 

ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ยืนยันวา จะไมสงระบบยิงจรวดหลายลำกลองพิสัยไกล (MLRS) ใหกับยูเครนตามขอเรียกรอง 
เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ไดหารือกับสภาความมั่นคงแหงชาติ และมีความกังวลวาการสูรบจะยืดเยื้อและบานปลายมากขึ้น 
 รัสเซียตัดกาซเดนมารก-เนเธอรแลนดเนื่องจากไมชำระเงินเปนสกุลรูเบิล โดย Orsted บริษัทพลังงานของ

เดนมารก ระบุวา บริษัทกาซพรอมของรัสเซียจะตัดกาซที่ปอนแกเดนมารกตั้งแต 1 มิ.ย. 65 เปนตนไป เนื่องจากบริษัท
ยืนยันวาจะไมชำระเงินคากาซเปนสกุลเงินรูเบิล อยางไรก็ตาม รัสเซียอาจไมสามารถตัดกาซที่ปอนแกเดนมารกไดโดยตรง 
เนื่องจากไมมีทอลำเลียงโดยตรงระหวาง 2 ประเทศ ดังนั้น เดนมารกอาจยังสามารถจัดซื้อกาซไดจากประเทศอื่นในยุโรป 
ดาน GasTerra รัฐวิสาหกิจพลังงานของเนเธอรแลนด ก็ไดรับแจงจากบริษัทกาซพรอมของรัสเซียวา จะตัดการสงมอบกาซ
ในวันที่ 31 พ.ค. 65 หลังปฏิเสธการชำระเงินเปนสกุลเงินรูเบิล 
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 สวิตเซอรแลนดไมอนุญาตใหเดนมารกสงตอรถหุมเกราะไปยังยูเครน รัฐบาลสวิตเซอรแลนดไดคัดคานคำขอของ
เดนมารก ที่ขอใหสงรถลำเลียงพลหุมเกราะที่ผลิตในสวิสเซอรแลนด จำนวน 20 คันใหกับยูเครน โดยอางถึงนโยบายความ
เปนกลางของประเทศ และมีกฎหมายท่ีจำกัดการสงตออาวุธสงครามประเภทนี้ไปยังพ้ืนที่ขัดแยง 
 แคนาดาคว่ำบาตรดานการเงินตอบุคคลและองคกรรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศของแคนาดาประกาศ

มาตรการคว่ำบาตรตอบุคคลชาวรัสเซีย 22 ราย และองคกร 4 แหง ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ระดับอาวุโสของสถาบัน
การเงนิรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสถาบันการเงินและธนาคารสำคัญของรัสเซีย โดยจะดำเนินการอายัดทรัพยสิน 
และหามการทำธุรกรรมใด ๆ  กับแคนาดา ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 เปนตนมา แคนาดาไดออกมาตรการคว่ำบาตรบุคคล
และองคกรจากรัสเซีย ยูเครนและเบลารุสแลวกวา 1,050 ราย 
 สหรัฐฯ มอบความชวยเหลือดานอาวุธยุทโธปกรณแกยูเครนเพิ่มเติม โดยจะสนับสนุนอาวุธขั้นสูงมูลคา 700 ลาน

เหรียญสหรัฐ ใหแกยูเครน ประกอบดวยกระสุน เรดารตอบโตการยิง เรดารตรวจการณทางอากาศ ขีปนาวุธตอตานรถถัง
และอาวุธตอตานเกราะ รวมถึงระบบยิงจรวดหลายลำกลองพิสัยกลาง (HIMARS) ที่สามารถโจมตีเปาหมายที่อยูหางออกไปไกล
สุด 80 กิโลเมตร แตมีเงื่อนไขที่ยูเครนตองรับประกันวา จะไมใชจรวดเหลานี้ โจมตีเขาไปในดินแดนของรัสเซีย ซึ่งเปนสิ่งที่
สหรัฐฯ และพันธมิตร NATO ไมตองการใหเกิดข้ึน เพราะไมตองการสรางความขัดแยงกับรัสเซียโดยตรง 
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 เยอรมนี เตรียมสงระบบปองกันภัยทางอากาศรุนใหมใหแกยูเครน รัฐบาลเยอรมนี เตรียมสงไอริส-ที (IRIS-T SLM) 
ซึ่งเปนขีปนาวุธระบบปองกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดของเยอรมนีใหแกยูเครน รวมถึงระบบเรดารสำหรับการระบุพิกัด
ของผูบุกรุก โดยระบบปองกันภัยทางอากาศดังกลาว สามารถใชสำหรับเปาหมายพิสัยไกลขึ้นมากหากเทียบกับอาวุธชุด
กอนที่เยอรมนีเคยมอบใหยูเครน 
 EU เรงสนับสนุนการสงออกธัญพืชจากยูเครนเพื่อแกวิกฤติอาหารโลก ในการประชุมสุดยอดผูนำ EU เมื่อ 31 

พ.ค. 65 มีมติเห็นพองในการเรงแกไขประเด็นเกี่ยวกับความมั ่นคงทางอาหาร โดย EU จะทำงานอยางหนักในการเปด
ชองทางและอำนวยความสะดวกในการสงออกธัญพืชที ่ต ิดอยู ในยูเครนกวา 20 ลานตันออกไปยังประเทศตาง ๆ 
ขณะเดียวกัน EU จะเพิ่มการผลิตอาหารในประเทศสมาชิก และคาดการณวาจะสงออกพืชไดมากเปนประวัติการณที่ 40 
ลานตันในระหวางป 2565-2566 นอกจากนี้ยังจะมอบเงินชวยเหลือสนับสนุนแกประชากรกลุมเปราะบางในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
อาทิ แอฟริกาใต จำนวน 2.5 พันลานยูโร 
 โอเปกพลัสอาจระงับสิทธิ ์ของรัสเซีย ในการมีสวนรวมพิจารณาขอตกลงการผลิตน้ำมัน เนื ่องจากกังวลวา

ผลกระทบจากการที่รัสเซียซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกโอเปกพลัสถูกคว่ำบาตรน้ำมัน จะทำใหอุปทานน้ำมันดิบอยูในระดับสูง และ
ทำใหโอเปกพลัสไมสามารถเพ่ิมกำลังการผลิตน้ำมันใหสอดคลองกับเปาหมายได ซึ่งการยกเวนรัสเซียจากขอตกลงการผลิต
ของโอเปกพลัสจะเปดทางใหสมาชิกรายอื่นของโอเปกพลัส เพิ่มการผลิตน้ำมันไดมากขึ้น ชดเชยกำลังการผลิตที่หายไปของ
รัสเซีย 
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 อิตาลีระบุวาชาติสมาชิกสำคัญของ EU ขัดขวางอนุมัติสถานะผูสมัครแกยูเครน นายกรัฐมนตรีอิตาลีกลาววา 
เกือบทุกประเทศสมาชิกหลัก ๆ ของ EU คัดคานการมอบสถานะผูสมัครแกยูเครน ยกเวนอิตาลี ทำใหกระบวนการเขาสู
สถานะผูสมัครของยูเครนยังคงไมแนนอน ทั้งนี้ คาดวาคณะกรรมาธิการยุโรปจะเสนอแผนสำหรับเรงรัดกระบวนการอนุมัติ
สถานะผูสมัครแกยูเครนในการประชุมเดือน มิ.ย. 65 
 รัสเซียยอมเปดนานน้ำใหยูเครนสงออกขาวเปลือกผานทะเลดำ กระทรวงกลาโหมรัสเซีย เปดเผยวา จะเปดชอง

ทางดานมนุษยธรรมสำหรับเรือขนสงสินคาธัญพืชของยูเครน ใหสามารถเดินทางออกจากทาเรือยูเครนในทะเลดำ โดยรัสเซีย
จะชวยคุมกันความปลอดภัยใหกับเรือของยูเครนดวย ทั้งนี้ ในเบื้องตนยังไมมีความชัดเจนวา รัสเซียจะเริ่มเปดเสนทาง
เดินเรือใหกับยูเครนเม่ือใด และเรือสินคายูเครนจะเริ่มลำเลียงสินคาจากยูเครนผานทะเลดำในชวงเวลาใดไดบาง 
 กลุมโอเปกพลัสบรรลุขอตกลงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยกำลังการผลิตของรัสเซียที่ลดลง โดยจะเพิ่ม

กำลังการผลิตน้ำมันขึ้นอีก 684,000 บารเรลตอวันในเดือน ก.ค. และ ส.ค. 65 ซึ่งปริมาณดังกลาวคิดเปน 0.7% ของ
ความตองการจากทั ่วโลก และเปนการปรับขึ้นจากแผนเดิมที ่จะเพิ่มกำลังการผลิตจำนวน 432,000 บารเรลตอวัน 
ทามกลางความกังวลเรื่องอุปทานและราคาน้ำมันทีรุ่นแรงขึ้นทั่วโลก หลังรัสเซียถูกคว่ำบาตรน้ำมันจากชาติตะวันตก 
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 สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำหนวยงานรัสเซีย-เบลารุสเพื่อขัดขวางการใชเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ไดเผยแพร
รายชื่อหนวยงานหรือองคกรจากรัสเซียและเบลารุสที่ถูกขึ้นบัญชีดำเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมนิติบุคคล 71 แหง ซึ่งในจำนวนนี้
มีโรงงานผลิตเครื่องบิน ธุรกิจตอเรือ และสถาบันวิจัยหลายแหง ทั้งนี้ นิติบุคคลหรือบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำดังกลาวจะไม
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและซอฟตแวรของสหรัฐฯ ได แมวาผลิตภัณฑที่ใชจะผลิตโดยประเทศที่สามก็ตาม 
 สวีเดนเตรียมสงอาวุธพรอมเงินชวยเหลือแกยูเครน สวีเดนเตรียมจะสงขีปนาวุธตอตานรถถังจำนวน 5 พันลูก 

ขีปนาวุธตอตานเรือรบจำนวนหนึ่ง และอาวุธปนยาวพรอมกระสุน ตามที่ยูเครนรองขอ หลังจากกอนหนานี้ในเดือน ก.พ. 65 
ไดสงอาวุธไปชุดหนึ่งแลว นอกจากนี้จะมอบเงินชวยเหลือดานเศรษฐกิจจำนวน 59 ลานเหรียญสหรัฐ แกธนาคารกลาง
ยูเครนโดยตรง และอีก 6.1 ลานเหรียญสหรัฐ ใหกับกองทุน NATO อีกทั้งยังมีแผนมอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอีก
มากกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐ ใหกับประชาชนของยูเครน เพื่อใชซื้ออุปกรณดับไฟ ยานพาหนะ และอุปกรณการแพทย 
 โปแลนดเตรียมหยุดจายเงินรายวันใหผูลี้ภัยยูเครน โดยรัฐบาลโปแลนดจะไมจายเงินใหกับชาวยูเครนที่สามารถ

ทำงานหาเลี้ยงตัวเองไดอีกตอไป ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 65 ซึ่งโดยปกติ รัฐบาลจะชวยเหลือเปนรายวัน วันละ 9.40 เหรียญ
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สหรัฐฯ เพื่อเปนเงินทุน ที่พักและอาหาร เนื่องจากแบกรับภาระคาใชจายจำนวนมากไมไหว โดยเมื่อสัปดาหที่แลวโปแลนด
เรียกขอเงินชวยเหลือผูลี้ภัยจาก EU จำนวน 5,300 ลานยูโร แต EU เสนอเงินใหเพียง 145 ลานยูโรเทานั้น 
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 รัสเซียพรอมชวยแอฟริกาจัดหาอาหาร โดยในการหารือระหวางประธานาธิบดีรัสเซียกับประธานาธิบดีเซเนกัล ซึ่ง
ดำรงตำแหนงประธานสหภาพแอฟริกา (AU) เมื่อ 3 มิ.ย. 65 เพื่อรวมกันแกไขวิกฤตอาหารในแอฟริกาซึ่งเปนทวีปยากจน
ที่สุดในโลก ที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจากความขัดแยงในยูเครนและวิกฤตอาหารโลก ทำใหเกิดความกังวลวาจะนำไปสู
การจลาจลอาหาร โดยประธานาธิบดีรัสเซยีไดใหสัญญาวา จะสงออกขาวสาลีและปุยของรัสเซียใหแกแอฟริกา พรอมจะผอน
คลายการสงออกธัญพืชของยูเครน เพ่ือชวยแกปญหาดังกลาว นอกจากนี้ หากประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่
ใชกับเบลารุส ก็จะมกีารสงสินคาผานประเทศเบลารุสดวย 
 เบลารุสขอใหชาติตะวันตกเลิกคว่ำบาตรเพื่อใหสามารถขนสงอาหารสูยุโรปได ประธานาธิบดีเบลารุส ระบุวา 

พรอมจะเปดทางใหยูเครนสงธัญพืชไปยังเยอรมนี โปแลนด และทาเรือในทะเลบอลติก แตมีเงื่อนไขวาสินคาจากเบลารุสตอง
ไดรับอนุญาตใหสงสินคาออกจากทาเรือเหลานี้เชนกัน ขณะเดียวกันประธานาธิบดีเบลารุส ไดแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติ 
ซึ่งกำลังเรงดำเนินการหารือกับประเทศตาง  ๆวาเบลารุสพรอมที่จะขนสงธัญพืชของยูเครนไปยังทาเรือยุโรปผานเสนทางรถไฟ 
แตการขนสงนี้ยังทำไมไดเพราะมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาตจิะนำไปหารือกับผูนำของประเทศ
ที่เก่ียวของตอไป 
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 ผูนำรัสเซียเตือนการสูรบในยูเครนอาจบานปลายหากชาติตะวันตกสนับสนุนขีปนาวุธพิสัยไกลใหยูเครน 
ประธานาธิบดีรัสเซียระบุวา การที่สหรัฐฯ และชาติตะวันตกสนับสนุนขีปนาวุธพิสัยไกลใหแกรัฐบาลยูเครน จะทำใหพื้นที่
การสูรบขยายวงกวางมากขึ้น เนื่องจากรัสเซียอาจตองใชปฏิบัติการทางทหารในเปาหมายใหม หรือพื้นที่ ที่ยังไมเคยเขาถึง
มากอน 
 ประธานาธิบดีสหรัฐฯอาจเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อหารือประเด็นราคาน้ำมัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีแผนที่จะ

เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในชวงเดือน ก.ค. 65 และเขาพบกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมานแหงซาอุดีอาระเบีย 
เพ่ือรื้อฟนความสัมพันธ และหาวิธีการใหสถานการณราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง 
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 รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียยกเลิกเยือนเซอรเบีย หลังหลายประเทศปดนานฟาไมใหบินผาน รัฐมนตรี
ตางประเทศรัสเซียยกเลิกการเดินทางเยือนเซอรเบีย เนื่องจาก 3 ประเทศในคาบสมุทรบอลขานไดแก บัลแกเรีย มอนเตเน
โกร และมาซิโดเนียเหนือ ปฏิเสธที่จะอนุญาตใหเครื่องบินของรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียบินผานนานฟา สงผลใหรัฐมนตรฯี 
ไมสามารถเดินทางไปเซอรเบียได 
 UK ประกาศจะสงระบบขีปนาวุธพิสัยไกลใหยูเครน กระทรวงกลาโหม UK ยืนยันวา ไดรวมมืออยางใกลชิดกับ

สหรัฐฯ ในการจัดหาระบบจรวดหลายลำกลอง (MLRS) รุน M270 ซึ่งเปนจรวดพิสัยไกล ที่สามารถยิงขีปนาวุธจากพื้นสูพ้ืน
จำนวน 12 ลูกภายใน 1 นาที และโจมตีเปาหมายในระยะ 80 กิโลเมตรไดอยางแมนยำ คลายกับเครื่องยิงจรวดหลายลำ
กลอง M142 ที่สหรัฐฯจะจัดสงใหยูเครน พรอมทั้งจะมีการฝกทหารยูเครนใชระบบปลอยจรวดดังกลาวภายในไมกี่สัปดาห
ขางหนา 
 ผูนำญี่ปุนอาจเขารวมประชุม NATO เพื่อแสดงจุดยืนความรวมมือกับตะวันตกตอตานรัสเซีย นายกรัฐมนตรี

ญี ่ปุ น กำลังพิจารณาที่จะเขารวมการประชุมสุดยอดผู นำ NATO แมญี ่ปุ นจะไมไดเปนสมาชิกก็ตาม แตตองการ
ประสานงานกับตะวันตกใหมากขึ้น ในเรื่องความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ทั้งนี้ การประชุมจะมีขึ้นในระหวางวันที่ 29 -30 
มิ.ย. 65 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน 
 รัสเซียประกาศเพิ่มรายชื่อบุคคลชาวสหรัฐฯ ที่หามเขาประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียไดประกาศรายชื่อ

บุคลชาวสหรัฐฯ ถูกหามเดินทางเขาประเทศเพิ่มเติมจำนวน 61 ราย ซึ่งรวมถึงนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ  
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นางเจนนิเฟอร แกรนโฮลม รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐ นางเคท เบดิงฟลด ผูอำนวยการฝายการสื่อสารของทำเนียบขาว และ
ผูนำในธุรกิจสื่ออีกหลายราย 
 ฝรั่งเศสเผยกำลังเจรจา UAE เพื่อนำเขาน้ำมันแทนรัสเซีย รัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศส ระบุวา กำลังอยูระหวางการ

เจรจากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) เกี่ยวกับการจัดหาน้ำมัน เพื่อเปนทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากแหลงพลังงานของ
รัสเซีย ขณะเดียวกันก็วางแผนที่จะเรงการลงทุนในการเปลี่ยนไปใชพลังงานสะอาดดวย เชน การเรงเปดตัวฟารมกังหันลม
นอกชายฝง เพ่ือเพิ่มความเปนอิสระดานพลังงานของประเทศ 
 สหรัฐฯ จัดหาน้ำมันจากเวเนซุเอลาใหประเทศในยุโรป เพื่อทดแทนน้ำมันจากรัสเซีย รัฐบาลสหรัฐฯ โดยกระทรวง

การตางประเทศ ไดแจงกับบริษัท ANI SpA ของอิตาลี และบริษัท Repsol S.A. ของสเปน ใหเตรียมบรรทุกน้ำมันจาก
เวเนซุเอลา ใหกับตลาดยุโรปทางเรือ ทดแทนการนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย โดยคาดวาจะเริ่มขนสงไดโดยเร็วที่สุดภายในเดือน
หนานี้ อยางไรก็ตาม ท้ัง 2 บริษัท จะไมไดน้ำมันปริมาณมาก เพื่อไมใหสงผลกระทบตอราคาตลาดโลก และมีเงื่อนไขสำคัญ 
คือ น้ำมันที่ไดไปจะตองไปที่ยุโรปเทานั้น ไมสามารถนำไปขายตอที่อื่นได ทั้งนี้ กรณีดังกลาวเปนการยอมผอนปรนการคว่ำ
บาตรเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ และรื้อฟนโครงการน้ำมันแลกหนี้ระหวางรัฐบาลสหรัฐฯ และเวเนซุเอลาที่ถูกระงับไปเมื่อ 2 ป
กอน 
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 นิวซีแลนดคว่ำบาตรหนวยงานของรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม โดยหามชาวนิวซีแลนดติดตอหรือทำธุรกรรมใด ๆ 
กับหนวยงานหรือบริษัทของรัสเซีย 44 แหง ซึ่งมุงเปาไปที่บริษัท Gazprom และบริษัทที่ผลิตอาวุธและเทคโนโลยีทางการ
ทหาร และคว่ำบาตรหนวยงานหรือบริษัทที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการปองกันประเทศของเบลารุสจำนวน 6 แหง 
 ญี่ปุนประกาศคว่ำบาตรธนาคารรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศญี่ปุนระบุวา จะอายัด

ทรัพยสินของธนาคารของรัสเซีย 2 แหง (Moscow Credit Bank และ Agricultural Bank of Russia) และธนาคารของ
เบลารุส 1 แหง (Belarusian Bank for Development) และการชำระเงินหรือทำธุรกรรมกับธนาคารดังกลาวจะตองไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุนกอนเทานั้น โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 ก.ค. 65  
 ทาเรือ 2 แหงของยูเครนกลับมาดำเนินการไดปกตหิลังรัสเซียนำทุนระเบิดออก รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซีย กลาว

วา ไดนำทุนระเบิดออกจากทาเรือของยูเครนบริเวณทะเลดำในเมืองมาริอูโพล และเมืองเบิรดยานสค เรียบรอยแลว ทำให
ขณะนี้ทาเรือสามารถดำเนินการไดตามปกติ และพรอมสำหรับการสงออกธัญพืช ขณะเดียวกันรัฐมนตรีตางประเทศของ
รัสเซียก็อยูระหวางเยือนตุรกีเพื่อรวมเจรจากับองคการสหประชาชาติ (UN) เรื่องการเปดเสนทางปลอดภัยสำหรบัการ
สงออกธัญพืชของยูเครน โดยคาดวาจะเปดเผยกระบวนการและเสนทางการขนสงธัญพืชไดในชวงปลายสัปดาหนี ้

8 มิถุนายน 2565  

 ธนาคารโลกอนุมัติเงินชวยเหลือยูเครนรอบใหม คณะกรรมการธนาคารโลกไดอนุมัติเงินชวยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 
1.49 พันลานเหรียญสหรัฐ (5.13 หมื่นลานบาท) เพ่ือชวยจายเงินเดือนใหกับรัฐบาลและนักสังคมสงเคราะห สงผลใหความ
ชวยเหลือแกยูเครนทั้งหมดของธนาคารโลกมีมูลคารวมกวา 4 พันลานเหรียญสหรัฐแลว (1.37 แสนลานบาท)  
 สหรัฐฯ หามนักลงทุนซื้อหนี้รัสเซีย-หุนในตลาดรอง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไดสั่งหามนักลงทุนสหรัฐฯ ซื้อหนี้

รัสเซียหรือซื้อหุนในตลาดรอง หลังจากที่กอนหนานี้ไดมีคำสั่งหามการซื้อตราสารหนี้หรือตราสารทุนฉบับใหม ซึ่งคำสั่งนี้
ครอบคลุมไปถึงหนี้ของรัสเซียทุกประเภท (อาทิ หนี้องคกร พันธบัตร หนี้สาธารณะ) และหุนของบริษัทรัสเซียทั้งหมด ไมใช
แคเฉพาะหุนที่มีชื่อในการคว่ำบาตรเทานั้น ทั้งนี้ กฎเกณฑดังกลาวยังคงอนุญาตใหนักลงทุนสหรัฐฯ ขายหรือถือครอง
ทรัพยสินของรัสเซียที่ตนมีอยูแลวตอไป  
 รัสเซียเตรียมลาออกจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัสเซียลงมติผานกฎหมายที่

กำหนดใหรัสเซียถอนตัวออกจากขอบเขตอำนาจศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยรัสเซียจะไมปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปที่มีผลหลังวันที่ 15 มี.ค. 65 ซึ่งเปนวันท่ีรัสเซียประกาศถอนตัวจากสภายุโรปตามแรงกดดันจากสมาชิกชาติ
อ่ืน ๆ และยังกำหนดดวยวาศาลรสัเซียมีอำนาจที่จะลบลางคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได 
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 รัสเซียพรอมเจรจายูเครนเรื่องการเปดเสนทางการขนสงธัญพืช รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียกลาวภายหลังการ
หารือกับรัฐมนตรีตางประเทศตุรกีวา รัสเซียพรอมที่จะเปดทางและชวยอำนวยความปลอดภัยกับเรือสินคาจากทาเรือ
บริเวณทะเลดำในยูเครน เพื่อเรงระบายธัญพืชและขาวสาลีออกสูตลาดโลก ภายใตความรวมมือกับมิตรประเทศอยางตุรกี 
ดานรัฐมนตรีตางประเทศตุรกีระบุวาจำเปนตองมีการหารือกับยูเครนเพิ่มเติมในการขนสงสินคาดังกลาว แตกระทรวงการ
ตางประเทศยูเครนไดออกแถลงการณระบุวา จะปฏิเสธขอตกลงใด ๆ ที่ไมคำนึงถึงผลประโยชนของยูเครน และขณะนี้ยัง
ไมไดบรรลุขอตกลงกับรัสเซียหรือตุรกี ที่จะอนุญาตใหเรือขนสงเมล็ดพืชผานทะเลดำไดอยางปลอดภัยแตอยางใด 
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 แคนาดาหามสงออกบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ำมัน กาซ และเคมีภัณฑไปยังรัสเซีย โดยจะหามสงออก

บริการจำนวน 28 รายการ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว รวมถึงบริการดานเทคนิค การ
จัดการ การบัญชี และการโฆษณา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเหลานี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของงบประมาณรายรับของรัฐบาล
กลางรัสเซีย 
 การหารือแนวทางการเปดเสนทางขนสงธัญพืชออกจากยูเครนยังไมไดขอสรุป รัฐบาลตุรกี เปดเผยวา การท่ี

องคการสหประชาชาติ (UN) ตองการใหรัสเซีย ยูเครน รวมถึงประเทศเพ่ือนบานทางทะเล และสมาชิก NATO อยาง
ตุรกี เห็นพองกันเรื่องการเปดเสนทางขนสงทางทะเล ตามแผนการสงออกธัญพืชของยูเครนที่ UN เสนอ โดยใหตุรกี
เปนผูดำเนินการขนสงนั้น เปนเรื่องที่สมเหตุสมผล แตตุรกีตองเจรจาเพิ่มเติมกับรัสเซียกอน และจะตองรับประกันวา
เรือของตุรกีจะปลอดภัย ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุวา รัสเซียยังคงไมสามารถบรรลุขอตกลงกับตุรกีในการสงออก
ธัญพืชของยูเครนออกสูทะเลดำ และยังคงยืนยันวาชาติตะวันตกตองยกเลิกการคว่ำบาตรทั้งทางตรงและทางออม 
เพ่ือใหรัสเซียสงออกธัญพืชไปยังตลาดระหวางประเทศได 
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 เดนมารก-เนเธอรแลนด คัดคาน EU เรงมอบสถานะผูสมัครกับยูเครน โดยเดนมารกมองวา ยูเครนจะตองปรับปรุง
กรอบกฎหมาย ทั้งในดานประชาธิปไตย หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน การคุมครองชนกลุมนอย และนโยบายตอตานการทุจริต
กอน จึงจะถือเปนผูสมัครได เนื่องจาก ยูเครนไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศท่ีมีการทุจริตมากที่สุดในทวีปยุโรป และเปน
หนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในโลก ขณะที่เนเธอรแลนดไมเห็นดวยกับการเรงกระบวนการรับยูเครนเขาเปนสมาชกิ 
เพราะไมเปนธรรมตออีกหลายประเทศ ท่ียงัคงเปนสถานะผูสมัครมานานหลาย 10 ป อาทิ ตุรกีซึ่งสมัครเปนสมาชิก EU ใน
ป 2530 และไดรับสถานะผูสมัครในป 2542 ซึ่งการเจรจาเรื่องการเปนสมาชิกไดหยุดชะงักลงตั้งแตนั้น 
 ยูเครนประกาศคว่ำบาตรประธานาธิบดีรัสเซียพรอมเจาหนาที ่กวา 200 ราย และสถาบันการศึกษา โดย

มาตรการคว่ำบาตรรอบนี้ หามมิใหรัสเซียดำเนินการคาหลายรูปแบบ อาทิ สงออกและนำเขา ขนสงผานเขตแดนของยูเครน 
การโอนกิจการของรัฐบาลยูเครนไปเปนของเอกชน รวมถึงอายัดทรัพยสิน และหามใชทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุของยูเครน 
มาตรการจำกัดเดียวกันนี้ยังมีผลบังคับใชตอเจาหนาที่ระดับสูงอีก 34 คน รวมถึงนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และโฆษกรัฐบาล
รัสเซีย นอกจากนั้นยังมีการบังคับใชมาตรการคว่ำบาตรตอสถาบันอุดมศึกษา 263 แหง ซึ่งหามไมใหสถานศึกษาในรสัเซยี
ดำเนินงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และกีฬา กับสถานศึกษาในยูเครน 
 สถานทูตรัสเซีย ชี้สงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมยูเครนแลวกวา 28,000 ตัน หัวหนาศูนยบริหารจัดการการ

ปองกันประเทศของรัสเซียระบุวา นับตั้งแตวันที ่ 2 มี.ค. 65 รัสเซียไดสงมอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมเกือบ 
28,000 ตัน ใหกับยูเครน ประกอบดวยสิ่งของจำเปนพื้นฐาน อาหาร ยา และเวชภัณฑ และไดดำเนินงานดานมนุษยธรรม
ไปแลวกวา 1,130 ครั้ง โดยเฉพาะในพื้นภูมิภาคดอนบาส นอกจากนี้ หนวยกูภัยกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
และแกไขพื้นทีข่ัดแยง 
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 EU จะใหความชัดเจนเกี ่ยวกับการอนุมัติสถานะผูสมัครเปนสมาชิกแกยูเครนภายในสัปดาหหนา ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป กลาวภายหลังการเดินทางเยือนยูเครนเปนครั้งที่สอง เพื่อหารือกับประธานาธิบดียูเครนถึงการฟนฟู
ยูเครน และแจงความคืบหนาในการขอเขาเปนสมาชิก EU โดยระบุวา จะสรุปการประเมินคำขอเขาเปนสมาชิก EU ของยูเครน
ภายในสัปดาหหนา อยางไรก็ตาม ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ไดย้ำวานี่เปนเพียงข้ันตอนเริ่มตนของกระบวนการเขาเปน
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สมาชิกที่จะใชเวลายาวนาน เนื่องจากการมอบสถานะการเปนผูสมัครของยูเครนจะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก EU ทั้ง 
27 ประเทศ หลังจากนั้น จะตองมีการหารืออยางละเอียดเก่ียวกับการปฏิรูปตาง  ๆกอนที่จะเริ่มพิจารณาสมาชิกภาพ 
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 รัสเซียเริ่มแจกหนังสือเดินทางของรัสเซียใหกับชาวยูเครนในเมืองที่ยึดครองแลว รัสเซียเริ่มแจกหนังสือเดินทาง
ของรัสเซียแกชาวทองถิ่นในเมืองเคอรซอนทางตอนใตของยูเครน โดยมีผูไดรับหนังสือเดินทางของรัสเซียแลวจำนวน 23 คน 
ขณะเดียวกันที่เมืองเมลิโตโปล หลังเปดสำนักงานหนังสือเดินทางเมื่อ 2 สัปดาหกอน กม็ีผูมาสมัครขอสัญชาติรัสเซียนับพัน
คนทุกวัน 
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 ยูเครนสงออกธัญพืชผานโปแลนด-โรมาเนียแทนการสงออกผานทะเลดำที่ถูกรัสเซียปดลอม ยูเครนไดใช 2 
เสนทางใหมสำหรับการสงออกธัญพืช โดยการขนสงทางรถไฟผานทางโปแลนดและโรมาเนีย ทั้งนี้ เสนทางใหมดังกลาวเปน
การขนสงหลายทอด มีราคาคาขนสงแพงกวาการขนสงสินคาทางเรือ โดยเฉพาะที่โรมาเนียใชวิธีขนสงทางรถไฟไปยังทาเรือ
ริมฝงแมน้ำดานูบ กอนขนถายสินคาลงเรือสินคา ไปยังทาเรือเมืองคอนสตันซา (โรมาเนีย) ริมฝงทะเลดำ นอกจากนี้ ยูเครนยัง
อยูระหวางเจรจากับเพื่อนบานในแถบทะเลบอลติก เพ่ือขอเปดเสนทางเพิ่มเติมสำหรับการสงออกขาวเปลือกและธัญพืชดวย 
 สวีเดนเตรียมแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการกอการราย-อาวุธ เพื่อเขาเปนสมาชิก NATO สวีเดนไดเริ่มดำเนินการ

แกไขกฎหมายตอตานการกอการราย และกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการสงออกอาวุธ เพื่อที่จะทำใหตุรกีใหความเห็นชอบ
สำหรับการเขาเปนสมาชิกของ NATO หลังตุรกีขัดขวางการเขาเปนสมาชิก โดยอางวาสวีเดนสนับสนุนองคกรกอการรายในตุรกี 
 สหรัฐฯ เรียกรองเซอรเบียยกเลิกซื้อกาซรัสเซีย หลังบรรลุขอตกลงซื้อกาซจากรัสเซียเปนเวลา 3 ป สหรัฐฯ มี

แผนเสนอแหลงอุปทานกาซธรรมชาติอื่นแกเซอรเบียทดแทนการนำเขารัสเซีย ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สำหรับสงกาซในแอลเบเนียและกรีซ โดยคาดวาจะเสนอทางเลือกดังกลาวใหแกเซอรเบียในอีก 2 เดือนขางหนา พรอมทั้ง
ระบุวาสหรัฐฯ จะใหการสนับสนุนการเขารวมเปนสมาชิก EU ของเซอรเบียดวย 
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 เยอรมนีเตรียมตั้งกองทุนพิเศษสนับสนุนการสงออกธัญพืชยูเครนทางรถไฟ กรรมาธิการการรถไฟของรัฐบาล
เยอรมนีระบุวา เยอรมนีกำลังพิจารณากองทุนพิเศษเพ่ือซื้อธัญพืช รวมทั้งใหการรับประกันเครดิตการสงออกแกผูใหบริการ
ขนสงธัญพืชของยูเครน พรอมทั้งจะอำนวยความสะดวกในการขนยายธัญพืชมาจากชายแดนยูเครน ทั้งนี้ เยอรมนีเชื่อวา  
จะสามารถขนสงธัญพืชจากยูเครนผานทางรถไฟไดมากถึง 10 ลานตัน 
 ตลาดหลักทรัพยรัสเซียระงับซื้อขายฟรังกสวิสหลังถูกสวิสเซอรแลนดคว่ำบาตร ตลาดหลักทรัพยมอสโก 

(MOEX) ประกาศระงับการซื้อขายสกุลเงินฟรังกสวิสเทียบกับรูเบิลและดอลลารสหรัฐตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย. 65 เปนตนไป 
เนื่องจากนักลงทุน และภาคการเงินเผชิญปญหาดานการชำระเงินดวยสกุลเงินดังกลาว หลังสวิตเซอรแลนดออกมาตรการ
จำกัดการซื้อขายเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 
 รัสเซียประกาศขึ้นบัญชีดำพลเรือนชาว UK เพิ่มเติม โดยเพิ่มรายชื่อบุคลคลที่หามเดินทางเขาประเทศรัสเซีย

จำนวน 49 คน มุงเนนไปที่ผู สื ่อขาวและบรรณาธิการจำนวน 29 คน จากสำนักขาวหลายแหงใน UK อาทิ BBC, The 
Guardian, Sky News และ The Financial Times โดยใหเหตุผลวาบุคลลเหลานี้เผยแพรขอมูลเท็จและนำเสนอขอมูล
เพียงฝายเดียว นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่กลาโหม บุคคลอาวุโสดานการบินและอวกาศ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อีกหลายรายที่ถูกขึ้นบัญชีดำดวยเหตุผลวามีสวนรวมในการจัดหาอาวุธใหแกยูเครน 
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 เลขาธิการ NATO เรียกรองชาติสมาชิกสงอาวุธหนักใหยูเครนมากขึ้น ดาน 7 ประเทศสมาชิกในยุโรป

ประกาศสงอาวุธใหยูเครนเพิ่ม เลขาธิการ NATO ระบุในการประชุมอยางไมเปนทางการของ 7 ประเทศสมาชิก 
NATO ในยุโรป (เนเธอรแลนด โรมาเนีย เดนมารก เบลเยียม โปแลนด โปรตุเกส และลัตเวีย) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 
วา ชาติตะวันตกจำเปนจะตองสงมอบอาวุธหนักใหแกยูเครนมากกวานี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหแกยูเครนในการ
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ตานทานรัสเซีย ขณะที่ 7 ประเทศขางตน ก็เห็นพองกันที่จะยกระดับความชวยเหลือดานอาวุธ และประกาศท่ีจะสง
อาวุธหนักใหยูเครนเพ่ิมเติม 
 เซอรเบียอาจไมมีน้ำมันจากรัสเซียใชอีกตอไป แมจะไมไดรวมคว่ำบาตร เนื่องจากตองนำเขาผานประเทศ

อื่นใน EU ประธานาธิบดีเซอรเบียระบุวา เซอรเบียจะตองหยุดการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียในไมชา เนื่องจากการ
นำเขาน้ำมันกวา 70% ตองผานการจัดสงจากโครเอเชียทางทอสงน้ำมันเอเดรียติก ซึ่งอยูในพ้ืนที่ประเทศสมาชิก EU 
โดยตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 65 เซอรเบียจะไมสามารถนำเขาน้ำมันของรัสเซียภายใตการคว่ำบาตรของ EU และอาจมี
ขอจำกัดอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้นอีกในอนาคต 
 สหรัฐฯ จะตั้งไซโลบริเวณชายแดนยูเครน เพื่อชวยสงออกสินคาธัญพืช ประธานาธิบดีสหรัฐฯกลาววา 

สหรัฐฯ มีแนวทางที ่จะนำสินคาธัญพืชที่ติดคางอยูในยูเครน ออกมาทางรถไฟ แตยูเครนใชระบบรางที่ตางจาก
ประเทศในยุโรปอื่น ๆ ดังนั้นสินคาเหลานี้จะตองเปลี่ยนขบวนที่บริเวณชายแดน จึงเตรียมที่จะสรางไซโลสำหรับใส
ธัญพืชชั่วคราวตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครน ซึ่งอาจรวมถึงโปแลนด แลวจึงใชรถขนสงธัญพืชไปยังไซโลเหลานั้น 
สงตอไปในยุโรป และตอดวยเสนทางทางทะเล กระจายไปสูทั่วโลก 
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 รัสเซียลดปริมาณการจายกาซไปยังยุโรป โดยระบุวามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเปนอุปสรรค
สำหรับงานซอมบำรุง บริษัทกาซพรอมของรัสเซียประกาศลดการจายกาซผานทอ Nord Stream 1 ไปยังเยอรมนี 
โดยจะลดการสงกาซลง 60% เหลือ 67 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน จากระดับปกติที่ 167 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน 
ตั้งแต 15 มิ.ย. 65 ซึ่งเปนการปรับลดการสงกาซเปนครั้งที่ 2 หลังจากปรับลดลง 40% เหลือ 100 ลานลูกบาศก
เมตรตอวันในวันกอนหนา โดยใหเหตุผลวามีปญหาทางเทคนิคเก่ียวกับการทำงานของทอสงกาซ เนื่องจากยังไมไดรับ
คืนอุปกรณที่สงไปซอมบำรุงในแคนาดา เปนผลจากมาตรการคว่ำบาตรที่หามใหบริการดานเทคนิคแกอุตสาหกรรม
น้ำมันและกาซของรัสเซีย  
 EU บรรลุขอตกลงซื้อกาซกับอียิปตและอิสราเอล หวังยุติการพึ่งพารัสเซีย อียิปตและอิสราเอลจะเพิ่มการ

สงออกกาซธรรมชาติใหแก EU ภายใตขอตกลงบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ทั้ง 3 ฝายลงนามรวมกันเมื่อ 15 มิ.ย. 
65 โดยอิสราเอลจะสงออกกาซธรรมชาติจากบอนอกชายฝงของประเทศตนเองไปยังอียิปต เพื่อใหอียิปตแปรสภาพ
เปนของเหลวและขนสงทางเรือไปใหแกประเทศตาง ๆ ในยุโรปตอไป 
 สหรัฐฯ เตรียมมอบความชวยเหลือดานความมั ่นคงและดานมนุษยธรรมใหแกย ูเครนเพิ ่มเติม 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจะมอบความชวยเหลือดานอาวุธยุทธโปกรณใหแกยูเครนเพิ่มอีกมูลคา 1,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบจรวดตอตานเรือรบ ปนใหญ กระสุน และอาวุธปองกันชายฝง นอกจากนี้ยังจะ
มอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมเพิ่มเติมอีก 225 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะมีทั้งน้ำดื่มที่ปลอดภัย เวชภัณฑที่
จำเปน อาหาร ยารักษาโรค สถานที่พักพิงชั่วคราว และเงินสดสำหรับชาวยูเครน 
 ตุรกีตั้งสายดวนทางทหารรวมกับรัสเซียและยูเครน เพื่อใหเรือบรรทุกธัญพืชยูเครนสามารถขนสงได 

กระทรวงกลาโหมของตุรกีไดจัดตั้งสายดวนระหวางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและยูเครน เพื่อหารือเก่ียวกับการนำ
เรือบรรทุกธัญพืชของยูเครนออกจากทาเรือโอเดสซา โดยในเบื้องตนมีการเจรจาใหยูเครนนำทุนระเบิดออกจาก
บริเวณทาเรือ จากนั้นกองทัพรัสเซียจะคุมกันเรือออกจากทาไปยังพื้นที่ที่กำหนด และเมื่อถึงจุดที่กำหนดกองทัพเรอื
ตุรกีจะเขาไปดูแลตอ และคุมกันเรือใหผานทะเลดำไปไดอยางปลอดภัย 
 ประธานาธิบดีจีนแสดงจุดยืนสนับสนุนรัสเซียดานความมั่นคง ประธานาธิบดีจีน ย้ำจุดยืนที่เคยใหไวกับ

ประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อเดือน ก.พ. 65 ในการสนับสนุนรัสเซียเรื่องอำนาจอธิปไตยและความมั่นคง ระหวางการ
โทรศัพทพูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ 15 มิ.ย. 65 พรอมใหคำมั่นที่จะกระชับความรวมมือทางยุทธศาสตร
ระหวางประเทศทั้งสอง ขณะที่แถลงการณจากรัฐบาลรัสเซีย ระบุวา ความสัมพันธรัสเซีย-จีนในปจจุบันมีความ
ใกลชิด แนนแฟนมากกวายุคใด ๆ และมีความมุงมัน่จะยกระดับความสัมพันธระหวางประเทศใหมากขึ้นในทุก ๆ ดาน 
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 4 ผูนำชาติสมาชิก EU หนุนรับยูเครนเปนสมาชิก พรอมสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติม ผูนำ ของ 4 ประเทศ
ประกอบดวยฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโรมาเนีย ไดเดินทางเยือนยูเครนและรวมหารือกับประธานาธิบดียูเครนเมื่อ
วันที่ 16 มี.ค. 65 แสดงความสนับสนุนการเขาเปนสมาชิก EU ของยูเครน และระบุดวยวายูเครนควรไดรับสถานะ
ผูสมัครสมาชิก EU ในทันที รวมถึงใหคำมั่นวาจะสนับสนุนความชวยเหลือทางดานอาวุธใหกับยูเครนเพ่ิมเติม อยางไร
ก็ดี ยูเครนยังจำเปนที่จะตองไดรับการประเมินสถานะตามขอกำหนดตาง ๆ ของการเขาเปนสมาชิกอยางครบถวนเต็ม
รูปแบบตอไป 
 นายกรัฐมนตรี UK เสนอฝกทหารครั้งใหญใหยูเครน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางเยือนยูเครนอยางเปน

ทางการครั้งที่ 2 โดยใหคำมั่นวาจะชวยเหลือทางทหารแกยูเครนอยางตอเนื่อง โดยเสนอที่จะเปดโครงการฝกอบรม
ใหแกกองกำลังทหารยูเครน ซึ่งมีศักยภาพในการฝกทหารไดมากถึง 10,000 นายในทุก ๆ 120 วัน เพ่ือการพัฒนา
กลยุทธการตอสูสำหรับแนวหนา การแพทยขั้นพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร และยุทธวิธีในการ
ตอบโตการระเบิด ซึ่งจะทำใหทหารยูเครนสามารถเรงเคลื่อนกำลัง สรางกองกำลังใหม และขยายการตอตานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ฝรั่งเศสจัดสงเมล็ดพันธุพืชใหแกยูเครน หวังแกปญหาวิกฤตดานอาหาร รัฐบาลฝรั่งเศสใหความชวยเหลือแก

ยูเครนดวยการสงเมล็ดพันธุพืช 31 ตัน (อาทิ เมล็ดผักกาด แครรอต กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ) โดยมีเปาหมายเพื่อลด
ผลกระทบรายแรงตอความมั่นคงดานอาหารของยูเครน และชดเชยผลผลิตทางการเกษตรที่หยุดชะงักในชวงการสูรบ
กับรัสเซีย โดยเมล็ดพันธุพืช 31 ตัน สามารถแปรเปลี่ยนเปนพืชใหเก็บเกี่ยวไดถึง 260,000 ตัน 
 รัสเซียยืนยันพรอมสงออกสินคาเกษตร แตจะสงออกใหเฉพาะประเทศที่เปนมิตรเทานั้น ประธานาธิบดี

ร ัสเซ ีย กลาวปาฐกถาในการประชุมเศรษฐกิจ St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) วา 
รัสเซียพรอมที่จะเพิ่มการสงออกธัญพืชและปุย โดยจะสงออกไปใหแกทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางกอน ดาน
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซียระบุวา การเก็บเกี่ยวธัญพืชของรัสเซียในปนี้อาจสูงถึง 130 ลานตัน และคาดวา
จะมีการเก็บเกี่ยวขาวสาลีที่มากเปนประวัติการณ ซึ่งเพียงพอสำหรับความตองการทั้งภายในประเทศและรับรอง
ศักยภาพการสงออกดวย โดยยืนยันวา ผลิตภัณฑทางการเกษตรของรัสเซีย จะมีวางขายในตลาดตางประเทศ แตจะมี
ใหเฉพาะในประเทศท่ีเปนมิตรกับรัสเซีย หรือประเทศท่ีไมสรางอุปสรรคและความยากลำบากสำหรับรัสเซียเทานั้น 
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 คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอใหผูนำ EU มอบสถานะผูสมัครสมาชิกใหแกยูเครน โดยคณะกรรมาธิการยุโรป
ซึ่งเปนฝายบริหารของ EU ระบุวา แมวายูเครนจะตองปฏิรูปในหลายเรื่องสำคัญ แตยูเครนไดแสดงอยางชัดเจนถึง
ความปรารถนาและความมุงมั่นที่จะปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานของ EU ทั้งนี้ คณะมนตรียุโรปจะมีการลงมติรับรอง
สถานะผูสมัครแกยูเครนในการประชุมสุดยอดผูนำ EU ระหวางวันที ่23-24 ม.ิย. 65 ดานประธานาธิบดีรัสเซีย ระบุ
วา รัสเซียไมไดคัดคานเรื่องนี้ เพราะไมใชกลุมความรวมมือทางการทหาร เปนสิทธิ์ของทุกประเทศที่สามารถเขารวม
กลุมสหภาพทางเศรษฐกิจ 
 ยูเครนประกาศใหพลเมืองรัสเซียตองขอวีซาเขาประเทศ รัฐบาลยูเครนประกาศวาจะเริ่มใชขอกำหนดดานวี

ซาสำหรับพลเมืองรัสเซียที่ตองการเดินทางเขาประเทศยูเครน มีผลตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 65 เปนตนไป ซึ่งนับเปนการยุติ
ขอตกลงระหวางรัสเซียและยูเครนเมื่อป ค.ศ. 1997 ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางเขาประเทศของพลเมือง
โดยไมตองขอวีซา โดยประธานาธิบดียูเครนระบุวามาตรการนี้เปนการตอบโตรัสเซีย และเปนมาตรการเพื่อเพิ่มการ
ปองกันประเทศ 
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 NATO ระบุการสูรบในยูเครนอาจยืดเย้ือ เตรียมสนับสนุนอาวุธทันสมัยเพิ่มเติม เลขาธิการ NATO กลาววา
ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอาจกินเวลานานหลายป ซึ่งสมาชิก NATO จะไมยุติการใหการสนับสนุน
ยูเครนแมวาตองยอมรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไมเพียงแตคาอาวุธยุทโธปกรณ ยังรวมถึงราคาอาหาร และพลังงานท่ี
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สูงขึ ้นดวย โดยสมาชิก NATO จะรวมกันสนับสนุนอาวุธล้ำสมัยใหกับกองทหารยูเครนอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความสามารถใหแกกองทัพของยูเครน  
 รัสเซียประกาศชวยฟนฟูภูมิภาคดอนบาสของยูเครน ทั้งดานเศรษฐกิจ-โครงสรางพื้นฐาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคารัสเซีย ระบุวา รัสเซียจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการชวยเหลือสาธารณรฐัโด
เนตสกและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสกในภูมิภาคดอนบาส ในการฟนฟูเศรษฐกิจที่ไดรับความเสียหาย ตลอดจนชวย
ใหภาคธุรกิจเริ่มจัดสงผลผลิตไปยังรัสเซียและประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจะชวยสรางและฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ 
โดยจะใหความสำคัญกับโรงเรียน โรงพยาบาล และศูนยรับเลี้ยงเดก็ ซึ่งขณะนี้ไดพบปะกับผูนำของทั้งสองสาธารณรัฐ
เพ่ือหารือรายละเอียดเก่ียวกับแผนฟนฟูเศรษฐกิจแลว 
20 มิถุนายน 2565  

 รัฐสภายูเครนออกกฎหมายสั่งหามหนังสือ-บทเพลงที่แตงโดยชาวรัสเซีย รัฐสภายูเครนผานรางกฎหมาย 2 
ฉบับ ไดแก (1) หามตีพิมพหนังสือที่ชาวรัสเซียเปนผูแตง เวนแตวาผูแตงจะยกเลิกถือหนังสือเดินทางของรัสเซีย 
เปลี่ยนมาถือสัญชาติยูเครน นอกจากนี้ ยังหามมิใหนำเขาในเชิงพาณิชยสำหรับหนังสือที่พิมพในรัสเซีย เบลารุส และ
ดินแดนยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองอยู สวนการนำเขาหนังสือภาษารัสเซียจากประเทศอื่น ๆ จะตองมีการขออนุญาต
เปนกรณีพิเศษดวย และ (2) หามไมใหสื่อมวลชนและระบบขนสงสาธารณะยูเครนเปดเพลงที่แตงโดยชาวรัสเซียหลังป 
ค.ศ. 1991 และใหเพ่ิมสัดสวนการเผยแพรสุนทรพจนและดนตรีท่ีแตงโดยชาวยูเครนเอง ทั้งในสื่อโทรทัศนและวิทย ุ

 เยอรมนีหันกลับไปพึ่งพาถานหินมากขึ้นหลังรัสเซียลดการสงออกกาซธรรมชาติ รฐัมนตรเีศรษฐกิจและการ
จัดการสภาพอากาศของเยอรมนีแถลงการณเก่ียวกับสถานการณพลังงานในประเทศวา เยอรมนีจำเปนตองมีการกลับไป
ผลิตกระแสไฟฟาจากถานหินมากขึ้นเปนการชั่วคราว เพื่อประหยัดการใชกาซธรรมชาติและปองกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดการขาดแคลนกาซในชวงฤดูหนาว แมจะเปนการขัดตอนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเปาลดการใชพลังงานจากถานหิน
ภายในป 2573 ก็ตาม เนื่องจากการทีร่ัสเซียลดการสงออกกาซธรรมชาติใหประเทศในยุโรป สงผลใหอุปทานลดลงและ
ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก 

 ลิทัวเนียสั ่งหามการขนสงสินคาบางรายการเขาดินแดนรัสเซีย ลิทัวเนียประกาศหามขนสงสินคาไปยัง
ภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งอยูติดกับพรมแดนของลิทัวเนีย สงผลใหไมสามารถขนสงสินคาดวยรถไฟไปมา
ระหวางคาลินินกราดที่เปนดินแดนสวนแยกในทะเลบอลติก กับพื้นที่สวนที่เหลือของประเทศรัสเซียได โดยครอบคลุม
ถึงสินคาที่ถูกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรของ EU ไดแก ถานหิน โลหะ วัสดุกอสราง และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งคิดเปน 
50% ของสินคาทั้งหมดที่คาลินินกราดนำเขาทางรถไฟ ดานรัฐบาลรัสเซียเรียกรองใหลิทัวเนียยกเลิกคำสั่งดังกลาว
ทันที โดยระบุวาการกระทำดังกลาวเปนการฝาฝนขอตกลงระหวางประเทศ และจะดำเนินการตอบโตเพื่อปกปอง
ผลประโยชนของรัสเซีย 

 ญี่ปุนประกาศหามสงออกสินคาไปยังรัสเซียเพิ่มเติม ญี่ปุนประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการสงออก
สินคาไปยังรัสเซียเพิ่มอีก 67 รายการ ภายใตหมวดหมู สินคาที่มีสวนชวยในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
อุตสาหกรรมรัสเซีย เชน รถบรรทุก รถแทรกเตอร ไมและผลิตภัณฑไม เครื่องมือกล หมอไอน้ำ เครื่องจักร โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 17 มิ.ย. 65 

21 มิถุนายน 2565  

 สหรัฐฯ กำลังเจรจากับชาติพันธมิตรเพื่อควบคุมราคาน้ำมันจากรัสเซีย รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ 
เปดเผยวา สหรัฐฯ กำลังอยูระหวางการหารือกับชาติพันธมิตร ทั้ง แคนาดา สหราชอาณาจักร และชาติพันธมิตรใน
ยุโรป เพื่อหาทางจำกัดรายไดดานพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติม ดวยการออกมาตรการควบคุมราคาน้ำมันนำเขาจาก
รัสเซีย เชน การกำหนดเพดานราคา โดยยังใหรัสเซียสามารถสงออกน้ำมันไปยังทุกประเทศไดตามเดิม ซึ่งจะชวยให
อุปทานน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี ้ ยังระบุวา วิธีดังกลาวจะชวยปองกันไมใหผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดจาก
มาตรการคว่ำบาตรลุกลามไปยังประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งกำลังประสบปญหาดานราคา
อาหารและพลังงานที่เพ่ิมสูงข้ึน 
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 ประธานาธ ิบดีอ ินโดนีเซ ียเตร ียมเด ินทางพบประธานาธ ิบด ีร ัสเซ ีย ประธานาธ ิบดีอ ินโดนีเซีย  
ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหนงประธานหมุนเวียนของกลุม G20 มีกำหนดจะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก ของรัสเซียในวันที่ 
30 มิ.ย. 65 เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งคาดการณวาเปนความพยายามหาหนทางเพื ่อใหประเทศ
สมาชิกกลุม G20 ยังรวมกันเปนหนึ่งได ทามกลางปญหาที่ชาติตะวันตกบางชาติคัดคานไมใหรัสเซียเขารวมการ
ประชุมสุดผูนำยอดกลุม G20 ที่จะจัดขึ้นบนเกาะบาหลีระหวางวันที่ 15-16 พ.ย. 65 รวมถึงกดดันใหถอดรัสเซีย
ออกจากกลุม G20 
 ประเทศในยุโรปเตรียมกลับไปใชถานหิน รับมือรัสเซียสงออกกาซลดลง กลุมประเทศผูซื้อกาซจากรัสเซีย

รายใหญ อาทิ เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย เดนมารก และเนเธอรแลนด เรงหาแหลงเชื้อเพลิงทางเลือก และพึ่งพาถาน
หินมากขึ้นเพื่อรับมือกับกระแสกาซที ่ลดลงจากรัสเซียที ่คุกคามวิกฤติพลังงานในฤดูหนาว ซึ่งไดสงสัญญาณวา
โรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง สามารถชวยใหยุโรปผานพนวิกฤติที่ทำใหราคาน้ำมันเพิ่มสูงข้ึน โดยหลายประเทศ
ประกาศเพ่ิมระดับการจัดเก็บกาซและยกเลิกการจำกัดการผลิตไฟฟาดวยพลังงานถานหิน ทามกลางความกังวลวาจะ
เปนการทำลายการบรรลุเปาหมายการปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย ภายในป ค.ศ. 2050 ที่ EU ประกาศไว 

22 มิถุนายน 2565  

 สวีเดนและฟนแลนดกับตุรกียังไมไดขอสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาเปนสมาชิก NATO การเจรจาหารือ
เรื่องการเขาเปนสมาชิก NATO ระหวางสวีเดนและฟนแลนดกับตุรกีในกรุงบรัสเซลสเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 ยังไม
บรรลุความเขาใจระหวางกัน เนื่องจากตุรกีระบุวา ทั้งสองประเทศยังไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของตุรกีในการ
จัดการกับกลุมกอการรายในตุรกีไดครบทุกประเด็น โดยตุรกีย้ำวา สวีเดนและฟนแลนดอาจยังไมไดรับรองการเขาเปน
สมาชิก NATO ในการประชุมสุดยอดผูนำ NATO ที่กรุงมาดริ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 มิ.ย. 65 
 รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และ UN เตรียมหารือหาทางสงออกอาหาร-ธัญพืชยูเครน แกวิกฤตอาหารโลก ตุรกีและ

องคการสหประชาชาติ (UN) เตรียมจัดการประชุมหารือรวมกัน 4 ฝายที่กรุงอิสตันบูลในชวงไมกี่สัปดาหขางหนา เพื่อ
ผลักดันการสงออกธัญพืชของยูเครนซึ่งยังติดอยูที่ทาเรือ โดยในสัปดาหนี้ คณะผูแทนจากตุรกจีะเดินทางไปยังกรุงมอสโก 
เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของเสนทางเดินเรืออยางปลอดภัยในทะเลดำ เนื่องจากขณะนี้ยังมีการวางทุนระเบิดไว
บางสวน โดยมีแผนจะใชทาเรือ 3 แหงที่เมืองโอเดสซาของยูเครน ในการเริ่มสงออกธัญพืช 30 - 35 ลานตัน ภายใน 6 
- 8 เดือนขางหนา อยางไรก็ตาม การหารือที่ผานมายังไมไดขอสรุป แมวา UN ไดเสนอแผนการอำนวยความสะดวก และ
การกำหนดเสนทางเดินเรือที่มีความปลอดภัย และตุรกีพยายามเรงรัดการสงออกทางทะเลดำ แตยูเครนไมเห็นดวยกับ
การสงออกธัญพืชทางทะเลดำ เพราะไมตองการติดตอกับฝายรัสเซีย และตองการเปลี่ยนไปขนสงธัญพืชทางบก 
 ยูเครนจะไดรับสถานะผูสมัครสมาชิก EU หลังทุกประเทศสมาชิกสงสัญญาณเห็นชอบ การประชุมรัฐมนตรี

กิจการสหภาพยุโรปเม่ือ 21 มิ.ย. 65 พบวา สมาชิก EU ที่แสดงการคัดคานกอนหนานี ้อยางเนเธอรแลนดและเดนมารก 
ตางกลาววา จะสนับสนุนสถานะผูสมัครใหกับยูเครน หากยูเครนมีการปฏิรูปประเทศตามมาตรฐานของยุโรปไดอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในรางเอกสารเบื้องตนในการประชุมสุดยอดผูนำ EU ระหวางวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 65 ยังแสดงใหเห็น
วาคณะมนตรียุโรปจะมอบสถานะผูสมัครใหแกยูเครน 
 ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเตรียมเยือนยูเครนหารือปญหาเศรษฐกิจและมนุษยธรรม รัฐมนตรีตางประเทศ

อินโดนีเซีย เปดเผยวา ประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะเดินทางเยือนยูเครน หลังจากการประชุมสุดยอดผูนำกลุม G20 ที่
เยอรมนีในระหวางวันที่ 26 – 27 มิ.ย. 65 เพื ่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีของยูเครน ในเรื่องผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการแกไขวิกฤตดานอาหาร รวมถึงประเด็นดานมนุษยธรรม นอกจากนี้  
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันที่ 30 มิ.ย. 65 ดวย ซึ่งนับเปน
ผูนำคนแรกจากทวีปเอเชียที่จะไปเยือน 2 ประเทศ นับตั้งแตมีการสูรบในยูเครน 

23 มิถุนายน 2565  

 ยูเครนไดรับสถานะผูสมัครสมาชิก EU ประเทศสมาชิก EU ทั้ง 27 ประเทศมีมติอนุมัติใหยูเครนพรอมมอลโดวา
ไดรับสถานะผูสมัครอยางเปนทางการสำหรับเขาเปนสมาชิกกลุม EU ในการประชุมสุดยอดผูนำ EU เมื่อวันที่ 23 
มิ.ย. 65 โดยขั้นตอนนี้ถือเปนกระบวนการเริ่มตนรับสมาชิกใหมที่อาจตองใชเวลานานหลายป เนื่องจากทั้งสอง
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ประเทศจะตองดำเนินการหลายอยางเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขดานเศรษฐกิจและการเมืองของกลุม โดยยูเครนมี
โจทยสำคัญคือ การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงการทำใหหลักนิติธรรมมีความเขมแข็งมากขึ้น และการ
พัฒนาดานสิทธิมนุษยชน 

 สหรัฐฯ เตรียมมอบความชวยเหลือดานอาวุธรอบใหมใหยูเครน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศจะจัดสงอาวุธ
มูลคากวา 450 ลานดอลลารสหรัฐ ครอบคลุมถึงอาวุธและอุปกรณข้ันสูง อาทิ ระบบยิงจรวดปนใหญแบบเคลื่อนที่ 
(HIMARS) ยานพาหนะที่ใชลากปนใหญ เรือตรวจการณชายฝง ปนกล รวมทั้งกระสุนอีกจำนวนมาก ท้ังนี้ นับตั้งแตมี
การสูรบในยูเครน สหรัฐฯ ไดสนับสนุนความชวยเหลือทางทหารแกกองกำลังของยูเครนไปแลวดวยมูลคารวมกวา 
6,100 ลานดอลลารสหรัฐ 

 แคนาดาหาทางสงคืนอุปกรณทอกาซของรัสเซียที ่ติดคางเนื ่องจากมาตรการคว่ำบาตร รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา ระบุวา ขณะนี้แคนาดากำลังหาวิธีการที่จะสงคืนชิ้นสวนอุปกรณสำคัญที่ใชกับทอสง
กาซ Nord Stream 1 ของรัสเซียที่สงมาซอมบำรุง ซึ่งขณะนี้ยังติดคางอยูในแคนาดา เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร 
และทำใหรัสเซียใชเปนเหตุผลในการลดการสงกาซไปเยอรมนีลง 60% ตั้งแตสัปดาหกอน โดยแคนาดาไมมีเจตนา
สรางความลำบากใหกับเยอรมนีซึ่งเปนพันธมิตรที่ใกลชิด นอกจากนี้ ยังอยูระหวางการพูดคุยกับเยอรมนี เพื่อรวมหา
วิธีหรือทางเลือกอ่ืน ๆ ในการจัดหากาซใหเยอรมนีดวย 

24 มิถุนายน 2565  

 ฮังการีเร ียกร อง EU หยุดคว่ำบาตรรัสเซีย ห ันมาสนับสนุนการเปดเจรจายุต ิความขัดแยง ในช วง 
การประชุมสุดยอดผูนำ EU เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ผูชวยนายกรัฐมนตรีฮังการีเรียกรองให EU หยุดเพิ่มมาตรการ
คว่ำบาตรกดดันรัสเซีย แตควรสนับสนุนใหทั้ง 2 ฝายทำขอตกลงหยุดยิง และเริ่มตนกระบวนการเจรจาสันติภาพอีก
ครั้ง โดยระบุวายิ่งมีมาตรการคว่ำบาตรมากขึ้นเทาไร ก็เหมือนกับยิ่งเปนการทำรายกลุม EU มากขึ้นเทานั้น โดย
รัสเซียยังสามารถหลบเลี่ยงผลกระทบมาได และยังสามารถดำเนินการในยูเครนไดตอไป ขณะที่ยุโรปจะเปนฝายที่ไดรับ
ผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ 

25 มิถุนายน 2565  

 รัสเซียเตรียมสงระบบขีปนาวุธติดนิวเคลียรใหเบลารุสเพื่อรับมือการเผชิญหนากับชาติตะวันตก ประธานาธิบดี

รัสเซีย ไดแจงตอประธานาธิบดีเบลารุสในการประชุมรวมกันที่เซนตปเตอรสเบิรกวา รัสเซียจะชวยเบลารุสปรับปรุง

เครื่องบินรบ SU-25 ของเบลารุสใหสามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียรไดและจะจัดสงระบบขีปนาวุธ Iskander-M ที่

สามารถติดหัวรบนิวเคลียรซึ่งมีพิสัยการยิงกวา 500 กิโลเมตรใหแกเบลารุสในอีกไมกี่เดือนขางหนา หลังเบลารุส

แสดงความกังวลเก่ียวกับนโยบายเชิงเผชิญหนาของลิทัวเนียและโปแลนด ที่ไดประจำการเที่ยวบินติดอาวุธนิวเคลียร

ของ NATO ใกลพรมแดนเบลารุส 

 เยอรมน ีเร ียกร อง G7 ให  เล ื ่อนกำหนดการยุต ิการใช  เช ื ้อเพล ิงฟอสซิลออกไปก อนหล ังถ ูกร ัสเซีย 

ตัดกาซ โดยกอนหนานี้กลุมประเทศ G7 ใหคำมั่นที่จะยุติการจัดหาเงินทุนโดยตรงสำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง

ฟอสซิลภายในสิ้นป 2565 แตหลังจากที่รัสเซียลดการสงกาซธรรมชาติไปยังเยอรมนีลง ทำใหตองกลับมาเปดใช

โรงงานถานหินเกาในการผลิตกาซอีกครั้ง ทั้งนี้ อิตาลีไมไดคัดคานขอเสนอของเยอรมนี เนื่องจากตองพ่ึงพากาซจาก

รัสเซียอยางมากเชนกัน ดานแคนาดาก็ยินดีสนับสนุนใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานฟอสซิลใหมดวย 

26 มิถุนายน 2565  

 4 ประเทศสมาชิก G7 เตรียมประกาศหามการนำเขาทองคำจากรัสเซีย โดย UK ประกาศกอนเริ่มการประชุมกลุม 
G7 ที่จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 65 ที่เยอรมนีวา สมาชิก 4 ประเทศในกลุม G7 ไดแก สหรัฐฯ 
แคนาดา ญี่ปุน และ UK จะหามการนำเขาทองคำจากรัสเซีย เนื่องจากทองคำเปนแหลงรายไดสำคัญของรัสเซยี โดย
เปนสินคาสงออกอันดับ 2 ของรัสเซียรองจากพลังงาน ในขณะนี้มหาเศรษฐีชาวรัสเซียจำนวนมากหันมาซื้อทองคำ
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แทงเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร ท้ังนี้ การหามนำเขาทองคำดังกลาวจะมีผลกับทองคำที่ขุดใหม
หรือสกัดใหมเทานั้น แตไมมีผลกับทองคำท่ีสงออกจากรัสเซียมากอนหนานี้แลว 

 ประธานาธิบดีอนิโดนีเซียเตรียมขอใหรัสเซีย-ยูเครนเปดพื้นที่เจรจาแกไขปญหาขัดแยง ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ระบุวา จะใชภารกิจเยือนยูเครนและรัสเซียในชวงปลายเดือน มิ.ย. 65 เพื่อสรางสันติภาพ โดยจะเรียกรองให
ประธานาธิบดียูเครนเปดพื้นที่การเจรจาเพื่อสันติภาพ และจะเรียกรองใหผูนำรัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารใน
ยูเครน 

27 มิถุนายน 2565  

 รัสเซียผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในรอบ 104 ป หลังถูกมาตรการคว่ำบาตรปดชองทางชำระหนี้ โดยรัสเซียไม
สามารถชำระดอกเบี้ยพันธบัตรวงเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐ ที่ครบกำหนดผอนผันการชำระเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 
ซึ่งเปนผลมาจากการที่ชาติตะวันตกประกาศหามใหธนาคารพาณิชยรับชำระเงินจากรัสเซีย แมวารัสเซียไดสงเงิน
ดังกลาวไปยังบริษัทใหบริการทางการเงินยูโรเคลียร (Euroclear) ซึ่งมีสำนักงานอยูในเบลเยียม เพ่ือใหนำไปจายหนี้
ใหกับนักลงทุนตางชาติแลวตั้งแตวันที่ 27 พ.ค. 65 ซึ่งเปนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย แตมาตรการคว่ำบาตรของ
ประเทศตาง ๆ ทำให Euroclear ไมสามารถทำธุรกรรมดังกลาวได และเมื่อไมมีการจายดอกเบี้ยดังกลาวภายใน 30 
วันหลังจากวันครบกำหนด จึงถือวารัสเซียผิดนัดชำระหนี้ 

 UK และฝรั่งเศสจะใหการสนับสนุนกองทัพยูเครนในการสูรบตอไป นายกรัฐมนตรี UK พบกันแบบทวิภาคีนอกรอบ
การประชุม G7 กับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 โดยผูนำ UK ระบุวาการยุติความขัดแยงในยูเครน
ดวยวิธีการสันติใหผลเสียมากกวาดี เพราะอาจนำมาซึ่งความไมมั่นคงอยางยั่งยืน และผูนำทั้ง 2 ประเทศตางเห็น
พองวา ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอยูในเวลาที่วิกฤต แตก็ยังเห็นโอกาสที่จะพลิกได ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะใหการ
สนับสนุนกองทัพยูเครนตอไป เพ่ือเสริมความแข็งแกรงทั้งในสงคราม และการเจรจา 

 ผูนำตุรกีจะพบหารือกับผูนำสวีเดนและฟนแลนด กอนการประชุมสุดยอด NATO โดยทั้ง 3 ประเทศจะรวม
ประชุมกับผูแทน NATO กอนการประชุมสุดยอดผูนำ NATO ที่กรุงมาดริดของสเปน ระหวางวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 65 
ตามคำขอของเลขาธิการนาโต เพื่อหารือและสรางความตกลงรวมกันในประเด็นที่ตุรกีเรียกรองจากสวีเดนและ
ฟนแลนดกอนเขาเปนสมาชิก NATO โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสนับสนุนผูกอการรายในตุรก ี

 กลุมประเทศ G7 เตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซีย รัฐบาลสหรัฐฯ เปดเผยวา ผูนำ
กลุมประเทศ G7 จะรวมกันขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ดวยการหามรัสเซียเขาถึงเทคโนโลยีของชาติตะวันตก  
ที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซีย เพื่อจำกัดขีดความสามารถในดานอาวุธยุทโธปกรณ 

28 มิถุนายน 2565  

 รัสเซียประกาศขับนักการทูตกรีซ 8 คนออกจากประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียออกแถลงการณระบุวา 
รัสเซียไดประกาศใหคณะนักการทูตกรีซ จำนวน 8 คน เปนบุคคลไมพึงปรารถนา (personae non gratae) และมี
คำสั่งใหออกจากประเทศภายใน 8 วัน เพื่อประทวงการขับไลคณะนักการทูตรัสเซียในกรีซ รวมถึงกรณีกรีซจัดหา
อาวุธและอุปกรณทางทหารใหยูเครน 

 รัสเซียเพิ่มชื่อบุคคลชาวสหรัฐฯ ท่ีหามเดินทางเขาประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียประกาศเพิ่มรายชื่อ
บุคคลชาวอเมริกัน 25 ราย ลงในบัญชีดำท่ีหามเดินทางเขารัสเซีย โดยระบุวา เพ่ือเปนการตอบโตการคว่ำบาตรของ
สหรัฐฯที่มีตอบุคคลทางการเมืองและบุคคลสาธารณะของรัสเซีย ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่เพิ่มเติมลาสุดนี้ครอบคลุมถึง 
ภรรยาและบุตรสาวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน และวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ จำนวนมากกวา 10 ราย  

 กลุม G7 เตรียมพิจารณาแนวทางการกำหนดราคาซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ในแถลงการณหลังสิ้นสุดการประชุมสุด
ยอดผูนำกลุม G7 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65 ระบุวา กลุม G7 เห็นพองจะหารือกันตอไปในเรื่องการกำหนดราคาซื้อ
น้ำมันดิบจากรัสเซีย เพื่อตัดเสนทางสรางรายไดและการทำกำไรจากการขายพลังงานของรัสเซีย อีกทั้งพิจารณา
มาตรการหามขนสงนำ้มันดิบรัสเซียในกรณีมีการซื้อขายเกินราคาที่กลุม G7 กำหนด  

 NATO ประกาศเตรียมยกระดับความพรอมของกองทัพ โดยจะเพิ่มจำนวนทหารกวา 7 เทา เลขาธิการ NATO 
ระบุวา ในอนาคต NATO จะเปลี่ยนรูปแบบกองทัพ ที่จากเดิมมีลักษณะเปนกองกำลังตอบโตเร็ว หรือ NATO 
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Response Force (NRF) ซึ่งมีทหารอยูที่ 40,000 นาย โดยจะเพิ่มกองกำลังทหารเปน 300,000 นาย ที่มีการ
เตรียมความพรอมสูงมาแทนที่ NRF และขยายกองกำลังใหครอบคลุมทั่วทั้งอาณาเขต ทางบก ทะเล อากาศ และไซ
เบอร โดยในสวนของกองกำลังภาคสนามนั้นจะเนนแนวรบฝงตะวันออก ซึ่งก็คือประเทศที่อยูใกล หรือมีพรมแดน
ประชิดกับรัสเซียเปนพิเศษ 

29 มิถุนายน 2565  

 ตุรกียอมเปดทางฟนแลนด-สวีเดน เขา NATO ตุรกีไดยกเลิกการคัดคาน (veto) หลังมีการหารือ 4 ฝาย ระหวาง
ผูนำตุรกี สวีเดน ฟนแลนด และเลขาธิการ NATO โดยทั้ง 3 ชาติไดลงนามในบันทึกขอตกลงไตรภาคี ซึ่งยืนยันวา
ตุรกีจะสนับสนุนฟนแลนดและสวีเดนเขาเปนสมาชิก NATO หลังยอมทำตามเงื่อนไขของตุรกีในดานความมั่นคง 
ไดแก คำขอการสงผูรายขามแดน การยกเลิกขอจำกัดในการขายอาวุธ รวมถึงการแกกฎหมายใหเขมงวดขึ้นในการ
จัดการกับกลุมกอการราย 

 บัลแกเรียประกาศขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศ กระทรวงการตางประเทศบัลแกเรียออกประกาศใหนักการ
ทูตและเจาหนาที่ของสถานทูตรัสเซียจำนวน 70 คน เดินทางออกจากบัลแกเรียภายในวันที่ 3 ก.ค. 65 โดยระบุวา 
นักการทูตเหลานี้ทำงานใหหนวยขาวกรองของรัสเซีย ซึ ่งถือเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ 
บัลแกเรียยังสั่งใหรัสเซียปดสถานกงสุลใหญในเมืองรูเซที่อยูทางเหนือของบัลแกเรียเปนการชั่วคราว ขณะที่ บัลแกเรีย
จะปดสถานกงสุลในเมืองเยคาเตรินเบิรกของรัสเซียเปนการชั่วคราวดวย 

 สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ 5 บริษัทในจีนท่ีสนับสนุนกองทัพรัสเซีย โดยระบุวา 5 บริษัทดังกลาวไดจัดสงอุปกรณตาง ๆ  
ใหแกหนวยงานที่เก่ียวของกับการทหารและการปองกันประเทศของรัสเซียกอนที่จะมีการดำเนินการปฏิบัติการในยูเครน
ในเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 และขณะนีย้ังคงทำสัญญาสงมอบสินคาใหกับหนวยงานของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร  

 สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมกลาโหม-ทองคำรัสเซีย กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ประกาศ
มาตรการคว่ำบาตรตอบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซยีเพ่ิมอีก 70 แหง ท่ีมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมดานกลาโหมของ
รัสเซีย อาทิ บริษัท Rostec ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจเกี่ยวของกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ และบริษัท Kamaz ผูผลิต
รถบรรทุกรายใหญที่สุดของรัสเซีย ขณะเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ก็เพิ่มรายชื่อบุคคลสัญชาติรัสเซยีอีก 
29 คน ในบัญชีดำการหามเดินทางเขาประเทศ นอกจากนี้ ยังประกาศระงับการนำเขาทองคำที่มีตนกำเนิดมาจากรัสเซีย 
ตามที่ผูนำกลุม G7 รวมเห็นชอบในการประชุมเมื่อ 27 มิ.ย. 65 

30 มิถุนายน 2565  

 NATO มีมติเชิญสวีเดนและฟนแลนดรวมเปนสมาชิกอยางเปนทางการ สมาชิก NATO ทั้ง 30 ประเทศมีมติเชิญให
สวีเดนและฟนแลนดเขารวมเปนสมาชิก ในการประชุมสุดยอดผูนำ NATO เม่ือ 29 มิ.ย. 65 สำหรับข้ันตอนตอไป แตละ
ประเทศจะนำเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการในสภา ซึ่งในสถานการณปกตินั้นอาจใชเวลาราว 1 ป แตจากสถานการณใน
ยูเครน ทำใหจะเรงกระบวนการรับรองใหเสร็จสิ้นเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได  

 สหรัฐฯ เตรียมเพิ่มการสนับสนุนกองกำลัง NATO ในยุโรป และเตรียมสรางฐานทัพถาวรในโปแลนด ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ กลาวในระหวางการประชุมสุดยอดผูนำ NATO เมื ่อ 29 มิ ย. 65 วา สหรัฐฯ จะเสริมกำลังทหารอเมริกัน 
เครื่องบินรบ และเรือรบ เขาประจำการในยุโรป โดยเฉพาะในสเปน UK และโรมาเนีย รวมถึงจะสนับสนุนกลุม NATO ใน
การสรางกองบัญชาการกองพันถาวรในโปแลนดที่มีพรมแดนติดรัสเซีย  

 รัสเซียระบุ จะตอบโต หากกองกำลัง NATO วางกองกำลังทางทหารในฟนแลนด-สวีเดน ประธานาธิบดีรัสเซียระบุวา 
รัสเซียไมไดมีปญหากับฟนแลนดและสวีเดนในการเขาเปนสมาชิก NATO แตรัสเซียพรอมที่จะตอบโตทันทีหาก NATO  
มีการสงกองกำลังทหารและวางโครงสรางพ้ืนฐานทางทหารใน 2 ประเทศนี ้โดยที่ไมมีเหตุอันควร พรอมสงสัญญาณวา
ความสัมพันธระหวางรัสเซียกับฟนแลนดและสวีเดนอาจตึงเครียดเมื่อทั้ง 2 ประเทศเขารวมกับ NATO 

 รัสเซียถอนกำลังทหารออกจากเกาะสเนคในทะเลดำ เปดเสนทางใหยูเครนสงออกสินคา กระทรวงกลาโหมรัสเซียออก
แถลงการณระบุวา รัสเซียไดถอนกำลังทหารออกจากเกาะสเนค (Snake Island) ของยูเครนที่ตั้งอยูนอกชายฝงของยูเครน
ในทะเลดำซึ่งถูกรัสเซียยึดครองตั้งแต 25 ก.พ. 65 เรียบรอยแลว เพื่อแสดงถึงสัญญาณเชิงบวกตอยูเครน อีกทั้งยังเปน
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การแสดงใหเห็นวารัสเซียไมไดขัดขวางความพยายามของสหประชาชาติ (UN) ในการเปดเสนทางมนุษยธรรมเพื่อให
ยูเครนสงออกสินคาเกษตรผานทะเลดำอยางปลอดภัย  

 ซีเรียประกาศรับรองเอกราช 2 สาธารณรัฐในดอนบาส สงผลใหยูเครนประกาศตัดความสัมพันธ เมื่อ 29 มิ.ย. 65 
รัฐบาลซีเรียไดประกาศใหการรับรองความเปนเอกราชและอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสกและ
สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครน ซึ่งเปนชนวนเหตุสำคัญของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนใน
ปจจุบัน พรอมระบุวามีอาสาสมัครชาวซีเรียหลายพันคนเขารวมปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสดวย 
ซึ่งการดำเนินการดังกลาวของซีเรียทำใหยูเครนประกาศตัดความสัมพันธทางการทูตกับซีเรียในทันที อีกทั้งระบุวาจะมี
การออกมาตรการคว่ำบาตรตอซีเรียอยางรุนแรง 

 UK ประกาศใหการสนับสนุนดานการทหารแกยูเครนเพิ่มเติม โดยจะมอบความชวยเหลือรวมมูลคา 1 พันลานปอนด 
ครอบคลุมถึงระบบปองกันตนเอง อากาศยานที่ไมมีลูกเรือประจำและอุปกรณการทำสงครามทางอิเล็กทรอนิกส และ
อุปกรณอ่ืน ๆ อีกหลายพันชิ้น ทำใหยอดรวมความชวยทางทหารของ UK ที่ใหกับยูเครนคิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 3,800 
ลานปอนดแลว 

1 กรกฎาคม 2565  

 รัสเซียเปดรถโดยสารเชื่อมไครเมียกับดินแดนบางสวนของยูเครน โดยเปนรถบัสและรถไฟที่ใหบริการระหวางเมืองซิมเฟ
โรโปลในคาบสมุทรไครเมียกับภูมิภาคเคอรซอนและเมืองซาปอริเซียซึ่งอยูทางตอนใตของยูเครนที่อยูในความควบคุมของ
รัสเซีย โดยเริ่มใหบริการตั้งแต 1 ก.ค. 65 ทั้งนี้ เสนทางการใหบริการของรถโดยสารดังกลาวจะไดรับการคุมครองความ
ปลอดภัยโดยกองกำลังของรัสเซีย 

 ยูเครนลงนามปฏิญญารวมยืนยันเจตจำนงแนวแนในการเขาเปนสมาชิก EU โดยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และ
ประธานรัฐสภายูเครน ไดลงนามในปฏิญญารวม เพื่อเปนหลักฐานแสดงความมุงมั่นในการเขาเปนสมาชิกของ EU พรอม
ประกาศวายูเครนจะดำเนินการปฏิรูปในดานตาง  ๆใหสมบูรณที่สุด เพ่ือให EU ตัดสินใจรับเขาเปนสมาชิกโดยเร็วทีสุ่ด 

 สหรัฐฯ จะชวยทหารยูเครนใหมากที่สุดกอนถึงฤดูหนาว ตามคำขอของผูนำยูเครน ที่ปรึกษาความมั่นคงแหงชาติของ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลาววา สหรัฐฯ และพันธมิตรจะพยายามชวยทหารยูเครน ใหมีความไดเปรียบใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดในการตอตานปฏิบัติการรัสเซีย กอนที่ฤดูหนาวจะมาถึง หลังประธานาธิบดียูเครน ไดรองขอตอประเทศ
ตะวันตก ใหชวยจบปฏิบัติการรัสเซียในยูเครน กอนที่จะถึงฤดูหนาวในสิ้นปนี้ เนื่องจากกังวลวาสภาพอากาศจะ
เปนอุปสรรคตอการสูรบ 

2 กรกฎาคม 2565  

 ยูเครนเริ่มสงกระแสไฟฟาไปประเทศในยุโรปเพื่อชวยลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครนเปดเผยวา 
ยูเครนไดเริ ่มสงออกไฟฟาขนาด 100 เมกะวัตตไปยังประเทศในยุโรปผานโรมาเนีย เพื่อชวยเพิ่มแหลงไฟฟาใหแก
ประเทศในยุโรป และชวยลดการพึ่งพากาซธรรมชาติสำหรับผลิตกระแสไฟฟาจากรัสเซีย นอกจากนี้ ยูเครนยังมีการ
เชื่อมตอโครงขายสงกระแสไฟฟากับสโลวะเกีย และฮังการี อีกทั้งจะมีการเชื่อมตอโครงขายกับมอลโดวาและโรมาเนียใน
เร็ว ๆ นี ้โดยยูเครนระบุวาจะสามารถสงออกกระแสไฟฟาไปยังยุโรปไดสูงสุดถึง 2.5 กิกะวัตต 

 รัสเซียออกกฎหมายตั้งบริษัทใหมเพื่อควบคุมโครงการพลังงานซาคาลิน-2 ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามกฤษฎีกาจัดตั้ง
บริษัทแหงใหมเพื่อควบคุมดูแลโครงการน้ำมันและกาซธรรมชาติเหลวซาคาลิน-2 (Sakhalin 2) ในตะวันออกของ
รัสเซียแทนบริษัท Sakhalin Energy Investment ซึ่งมี UK และญีปุ่น ถือหุนเกือบ 50% ซึ่งการตั้งบริษัทใหมจะเปนการ
บังคับใหผูถือหุนตางชาติตองถอนตัวจากโครงการ เพราะกฤษฎีการะบุวา นักลงทุนตางชาติจำเปนตองยื่นแสดงเจตจำนง
ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อรักษาหุนที่มีอยูในบริษัทแหงใหม โดยรัฐบาลรัสเซียจะเปนผูตัดสินใจวา จะอนุญาตใหหุนสวน
ตางชาติรายใดยังคงดำเนินธุรกิจในรัสเซียตอไป 

3 กรกฎาคม 2565  

 สหรัฐฯ มอบความชวยเหลือทางทหารเพิ่มเติม - พรอมรับมือการสูรบยืดเยื้อ กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศวาจะสง
มอบความชวยเหลือดานอาวุธยุทโธปกรณเพิ่มเติมแกยูเครน คิดเปนมูลคา 820 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบดวยระบบ
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ปองกันภัยทางอากาศ กระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวดแบบแมนยำ กระสุนปนใหญ และระบบเรดาหตอตานปนใหญ พรอม
ระบุวาสหรัฐฯ จะทำงานรวมกับพันธมิตรอยางตอเนื่องเพื่อใหยูเครนสามารถรับมือในสนามรบที่มีพัฒนาการตลอดเวลา 
ทั้งนี้ จนถึงปจจุบันสหรัฐฯ ไดมอบเงินชวยเหลือใหกับยูเครนเปนมูลคารวมกวา 6.9 หมื่นลานเหรียญสหรัฐแลว 

 นอรเวยจัดตั้งกองทุนชวยเหลือยูเครน รัฐบาลนอรเวยประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือยูเครนวงเงินกวา 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐ โดยจะเปนการมอบความชวยเหลือใหยูเครนอยางตอเนื่องในเวลา 2 ป ซึ่งครอบคลุมทั้งความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรม การฟนฟูประเทศ การจัดหาอาวุธ รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

 โปแลนดยกเลิกใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูล้ีภัยชาวยูเครน โดยตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 65 รัฐบาลโปแลนดจะยุติการ
จัดหาอาหารและที่พักใหกับผูลี้ภัยยูเครนที่เคยมอบใหจำนวน 40 ซลอตีตอวัน (ประมาณ 316 บาทตอวัน) โดยระบุวา
ระยะเวลากวา 4 เดือนของการชวยเหลือ เปนเวลาเพียงพอแลวที่ผูลี้ภัยจะปรับตัวได อยางไรก็ดี ทางการจะยังคงจายเงิน
ชวยเหลือใหกับกลุมพิเศษบางกลุมตอไป เชน ผูทุพพลภาพ สตรีมีครรภ และครอบครัวที่มีบุตรจำนวนมาก 

 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียน “ซุปบอรช” ของยูเครน เปนมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อปกปองวัฒนธรรมอาหารของ
ยูเครน องคการเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนซุปบอรช 
(Borscht) หรือซุปบีตรูต ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของยูเครน โดยระบุวาจำเปนที่จะตองปกปองมรดกทางวัฒนธรรม
ของของยูเครนเรงดวน อันเนื่องมาจากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของรัสเซียอาจเปนอันตรายตอวัฒนธรรมอาหาร
ของยูเครน หลังมปีระเด็นโตเถียงระหวางรัสเซียกับยูเครน ในการอางถึงตนกำเนิดของซุปดังกลาว ซึ่งสถานะใหมนี ้ยูเครน
สามารถยื่นขอเงินทุนพิเศษเพ่ือสนับสนุนโครงการสงเสริมและปกปองอาหารประจำชาติดังกลาวได 

4 กรกฎาคม 2565  

 เบลารุสประกาศยืนหยัดเปนพันธมิตรของรัสเซีย ประธานาธิบดีเบลารุส ไดกลาวสุนทรพจนเนื่องในวันประกาศเอกราช
ของเบลารุสเมื่อวันท่ี 3 ก.ค. 65 ระบุวา เบลารุสซึ่งเปนหนึ่งในอดีตรัฐของสหภาพโซเวียตจะยังคงยืนหยัดเปนพันธมิตรของ
รัสเซียตอไป โดยจะอยูเบื้องหลังรัสเซียในการขับเคลื่อนปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนอยางเต็มท่ี แมกำลังถูก
วิจารณวาเปนประเทศเดียวในโลกที่สนับสนุนรัสเซียในการตอสู  

 ออสเตรเล ียมอบความชวยเหลือทางทหารแก ย ู เครนเพ ิ ่มเต ิม พร อมประกาศเพิ ่มมาตรการคว ่ำบาตร 
ตอรัสเซีย นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งเดินทางเยือนยูเครนและเขาพบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 65 ได
ประกาศเพ่ิมการสนับสนุนความชวยเหลือทางการทหารจำนวน 100 ลานดอลลารออสเตรเลีย ครอบคลุมถึงยุทโธปกรณ
ที่ทันสมัยที่ยูเครนรองขอ อาทิ ยานพาหนะหุมเกราะและโดรน พรอมกับประกาศมาตรการคว่ำบาตรและระงับการเดิน
ทางเขาประเทศของรัฐมนตรี และนักธุรกิจของรัสเซียเพิ่มอีก 16 คน ซึ่งสงผลใหจำนวนชาวรัสเซียทั้งหมดที่ออสเตรเลีย
ควำ่บาตรเพ่ิมข้ึนเปน 843 ราย นอกจากนี้ออสเตรเลียยังเตรียมที่จะหามการนำเขาทองคำจากรัสเซีย และจะงดเก็บภาษี
สินคานำเขาจากยูเครน 

 สหรัฐฯ และ EU สั่งหามขนสง - ทำประกันการขนสงน้ำมันจากรัสเซีย เปนการดำเนินการตามมติของที่ประชุมสุดยอด
ผูนำ NATO เมื่อสัปดาหกอน โดยบริษัทของสหรัฐฯ และ EU จะไมไดรับอนุญาตใหขนสง ทำประกัน หรือตออายุ
ประกันภัยการขนสงน้ำมันจากรัสเซียทางทะเลทั้งหมด โดยมีเปาหมายเพื่อใหรัสเซียพบกับความยุงยากในการสงออก
น้ำมันมากขึ้น และเปนการจำกัดรายไดของรัสเซยีจากการสงออกน้ำมัน 

5 กรกฎาคม 2565  

 UK เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเบลารุสตอบโตที่สนับสนุนรัสเซีย พรอมคว่ำบาตรสื่อรัสเซียเพิ่ม มาตรการคว่ำบาตรตอ
เบลารุสประกอบดวย การสั่งหามนำเขาและสงออกสินคามูลคารวมประมาณ 60 ลานปอนด ซึ่งรวมถึงการหามสงออก
สินคาดานการกลั่นน้ำมัน สวนประกอบเทคโนโลยีขั้นสูงและสินคาฟุมเฟอย ตลอดจนการนำเขาเหล็กและเหล็กกลาของ
เบลารุส นอกจากนี้จะสั่งหามไมใหบริษัทเบลารุสออกตราสารหนี้และหลักทรัพยในตลาดลอนดอน เพื่อตอบโตที่เบลารุส
ชวยเหลือรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ขณะเดียวกันยังดำเนินการคว่ำบาตรชาวรัสเซียอีก 6 ราย รวมถึง
เว็บไซตขาวออนไลน เนื่องจากเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลที่บิดเบือนเก่ียวกับการสูรบในยูเครน 

 ญี่ปุนประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติม โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่จะอายัดทรัพยสิน
บุคคลชาวรัสเซีย 57 ราย (อาทิ หัวหนาฝายบริหารทางทหารและพลเรือนของภูมิภาคเคอรซอน รองนายกรัฐมนตรี และ
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นักธุรกิจ) และองคกรของรัสเซียจำนวน 6 แหง รวมถึงจำกัดการสงออกไปยังบริษัทของรัสเซยี 65 แหง และเบลารุส 25 
แหง และหามนำเขาทองคำจากรัสเซียตามมติของกลุม G7 นอกจากนี้ยังหามใหบริการตรวจสอบบัญชี หรือใหคำปรึกษา
ทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับรัสเซีย มีผลตั้งแต 5 ก.ย. 65 

 UK ประกาศเปนเจาภาพผูประสานงานในการฟนฟูยูเครน รัฐมนตรีตางประเทศ UK กลาวในการประชุมเพื่อการฟนฟู
ยูเครนประจำป 2565 (Ukraine Recovery Conference 2022) เมื่อ 4 ก.ค. 65 ที่สวิตเซอรแลนดวา รัฐบาล UK จะเปน
เจาภาพการประชุมฯ ในป 2565 และจะรับหนาที่กรรมการกำกับดูแลเพื่อชวยประสานงานระหวางยูเครนและชาติ
พันธมิตรเก่ียวกับมาตรการฟนฟู โดยสำนักงานคณะกรรมการดังกลาวจะตั้งข้ึนในกรุงลอนดอน ทั้งนี้การประชุมดังกลาวมี
ตัวแทนจากยูเครน ตัวแทนประเทศตางๆ กวา 40 ประเทศ องคกรระหวางประเทศ และภาคประชาสังคม รวมกันหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการฟนฟูยูเครน ท้ังในแงของสิ่งปลูกสราง สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 
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 NATO ลงนามรับรองฟนแลนดและสวีเดนเขาเปนสมาชิก สมาชิก NATO ทั้ง 30 ประเทศรวมกันลงนามในพิธีสารรับ
สวีเดนและฟนแลนดเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ซึ่งจะทำใหทั้ง 2 ประเทศสามารถเขารวมการประชุมของ NATO 
ไดทั้งหมด และเขาถึงขอมูลขาวกรองไดมากขึ้น แตจะยังไมไดรับการปองกันทางทหาร จนกวาจะมีการใหสัตยาบันอยาง
เปนเอกฉันทจากรัฐสภาของสมาชิกแตละประเทศ ซึ่งโดยปกติจะใชเวลานานถึง 1 ป  

 สภารัสเซียผานรางกฎหมายรอบแรก เปดทางใหภาคธุรกิจสนับสนุนกองทัพในการปฏิบัติการทางทหาร สภา
ผูแทนราษฎรรัสเซียผานรางกฎหมายวาระแรก เกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจในภาวะสงคราม ที่จะทำใหรัฐบาลสามารถ
กำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกองทัพในระหวางปฏิบัติการทางทหาร ประกอบดวยรางกฎหมาย 2 ฉบับ 
โดยฉบับแรกจะกำหนดใหบริษัทตาง ๆ  ตองจัดหาสินคาและบริการใหกับกองทัพ สวนรางกฎหมายฉบับที่สอง เปนการ
แกไขประมวลกฎหมายแรงงาน เพื่อใหรัฐบาลมีสิทธิในการควบคุมชั่วโมงการทำงาน และกำหนดวันหยุดใหกับบริษัทท่ี
เกี่ยวของกับจัดหาสินคาใหกับกองทัพ  

 รัสเซียอนุมัติผานรางกฎหมายบทลงโทษที่เขมงวดขึ้นแกบริษัทผูใหบริการทางอินเตอรเน็ตตางชาติ สภานิติบัญญัติ
รัสเซียอนุมัติรางกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่เขมงวดขึ้น สำหรับบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตจากตางชาติที่ไมได
จัดตั้งสำนักงานในรัสเซีย โดยนับตั้งแตรัสเซียปฏิบัติการในยูเครนกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาและขอมูลขาวสาร
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำใหรัสเซียระงับการดำเนินงานหรือเผยแพรขอมูลของผูใหบริการดานอินเตอรเน็ตและบริษัท
เทคโนโลยีหลายราย อาทิ Google และ Meta ซึ่งหลังกฎหมายนี้บังคับใช อาจทำใหคาปรับสูงถึง 10% ของรายไดที่
บริษัทไดรับในรัสเซียจากปที่แลว และอาจเพ่ิมข้ึนถึง 20% หากมีการกระทำผิดซ้ำ  

 ประเทศพันธมิตรรวมลงนามปฏิญญาฟนฟูยูเครน ที ่ประชุมนานาชาติเพื ่อการฟ นฟูยูเครน (Ukraine Recovery 
Conference 2022) ระหวางวันที่ 4 - 5 ก.ค. 65 ประเทศพันธมิตรของยูเครนกวา 40 ประเทศ รวมลงนามในปฏิญญา
หลักการที่จะใหการชวยเหลือฟนฟูยูเครนในระยะยาว ทั้งนี้ รัฐบาลยูเครนเปดเผยแผน 3 ระยะ สำหรับการฟนฟูบูรณะ
ประเทศ ซึ่งประเมินวาจะมีคาใชจาย 750,000 ลานเหรียญสหรัฐ  

 สหรัฐฯ ยืนยันจะสนับสนุนยูเครนในการตอสูตอไป เพื่อใหไดเปรียบรัสเซียตอการเจรจาในอนาคต โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ 
ยังคงยืนยันวาสหรัฐฯ จะใหการสนับสนุนการตอสู ของยูเครนตอไป แมวาการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียจะมี
ความกาวหนามากข้ึนตอเนื่อง โดยสหรัฐฯ จะมุงเสริมสรางความแข็งแกรง เพ่ือใหยูเครนไดเปรียบหากตองมีการเจรจากับ
รัสเซียในอนาคต 

7 กรกฎาคม 2565  

 ฟนแลนดผานรางกฎหมายเสริมสรางความม่ันคงชายแดนรัสเซีย รัฐสภาฟนแลนดลงมติเห็นชอบรางกฎหมายที่อนุญาต
ใหสรางสิ่งกีดขวางบริเวณพรมแดนติดรัสเซียที่มีความยาว 1,300 กม. และสั่งปดพรมแดนผูลี้ภัยหากเกิดสถานการณ
พิเศษ และอาจยายคำขอลี้ภัยทั้งหมดไปยังจุดอื่นแทน เชน สนามบิน โดยรางกฎหมายดังกลาวไดรับการอนุมัติจากเสยีง
สวนใหญทำใหรัฐสภาผานกฎหมายไดอยางรวดเร็ว แมจะถูกโตแยงในแงกฎลี้ภัยของ EU และความวิตกกังวลตอการตอบ
โตของรัสเซีย 
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 ฮังการียืนยันจะไมเกี่ยวของกับความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน โดยหวังใหชายแดนฮังการี-ยูเครนเปนเสนทาง
มนุษยธรรม รัฐมนตรีตางประเทศของฮังการีระบุวา ฮังการีปฏิเสธที่จะจัดหาอาวุธใหกับยูเครน เนื่องจากไมตองการเขา
ไปพัวพันกับความขัดแยงไมวาจะทางใดก็ตาม และจากทาทีดังกลาวของฮังการี ทำใหชายแดนฮังการี-ยูเครน กลายเปน
เสนทางที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับใชสงเสบียงเพื่อมนุษยธรรม และความชวยเหลือตาง ๆ ไปยังยูเครนโดยไมถูกขัดขวาง 
พรอมเนนย้ำวาวาฮังการีกำลังดำเนินการบรรเทาทุกขดานมนุษยธรรมครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศ แมวา
ฮังการจีะถูกวิพากษวิจารณวาไมเต็มใจที่จะคว่ำบาตรรัสเซียตามมติกลุม EU และไมสนับสนุนยูเครนในการตอสูก็ตาม 

 จีนและอินโดนีเซียเรียกรองกลุมประเทศกำลังพัฒนาใหยืนหยัดสามัคคี เพื่อชวยกันยุติปญหาขัดแยงของรัสเซีย-
ยูเครน โดยในการหารือกันระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของ 2 ประเทศ นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของ
กลุม G20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ทั้ง 2 ฝายเห็นพองกันถึงความสำคัญของการรวมมือกันของกลุมประเทศกำลัง
พัฒนาในการชวยกันยุติความขัดแยง และเห็นวาควรทำใหรัสเซียและยูเครนสามารถสงออกอาหารสูตลาดโลก เพื่อ
แกปญหาวิกฤตอาหารโลกที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกลุม G20 มีขึ้นระหวางวันที่ 7 – 8 ก.ค. 
65 โดยที่ประชุมจะเนนหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือวิกฤตการณดานอาหารและพลังงาน ซึ่งเปนผลพวงที่เกิดขึ้นจาก
การสูรบในยูเครน ขณะท่ีรัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซียก็ไดเดินทางเขารวมประชุมครั้งนี้ดวย 
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 การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกลุม G20 ตอกย้ำความเห็นตางกันกรณีความขัดแยงในยูเครน การประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศของกลุมประเทศ G20 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 7 -8 ก.ค. 65 ไมสามารถหาขอตกลง
รวมกันในประเด็นที่เก่ียวกับความขัดแยงในยูเครน และแนวทางคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึน้จากวิกฤติอาหารทั่วโลกและ
การเพ่ิมข้ึนอยางมากของราคาพลังงาน อีกทั้งการประชุมยังจบลงโดยที่ไมมีการถายรูปหมูหรือแถลงการณรวมเหมือนกับ
ในการประชุมครั้งกอน ๆ โดยมีเพียงมติรวมกันในการเรียกรองใหยุติสงครามในยูเครน และขอใหรัสเซียยุติการปดลอม
เสนทางการขนสงธัญพืชออกจากทะเลดำ และทะเลอาซอฟ เพ่ือบรรเทาวิกฤตอาหารโลก 

 ประธานาธิบดีรัสเซียระบุวารัสเซียเพิ่งเริ่มตนปฏิบัติการในยูเครน และการเจรจาจะยากขึ้นหากความขัดแยงยืดเยื้อ 
ประธานาธิบดีรัสเซียกลาวปราศรัยตอรัฐสภารัสเซียเมื่อ 7 ก.ค. 65 วา รัสเซียถือวาเพิ่งจะเริ่มตนปฏิบัติการในยูเครน 
แนวโนมของการเจรจาใด ๆ จะคอย ๆ ยากขึ้นเม่ือความขัดแยงยืดเยื้อยาวนาน และยังกลาววา การสูรบระหวางรัสเซียกับ
ยูเครนกลายเปน “สงครามตัวแทน” ระหวางรัฐบาลรัสเซียกับฝายตะวันตก ที่ไมเพียงแตยังคงเดินหนาสนับสนุนดาน
อาวุธใหแกยูเครน ทวายังคงทำสงครามเศรษฐกิจควบคูกันไปดวย พรอมระบุวารัฐบาลรัสเซียไมเคยปฏิเสธการเจรจา
สันติภาพ เพื่อยุตคิวามขัดแยงครั้งนี้ 

 แคนาดาประกาศคว่ำบาตรตอรัสเซียเพิ่มเติม รวมถึงการหามนำเขาทองคำดวย กระทรวงการตางประเทศแคนาดาออก
แถลงการณประกาศเพิ ่มเติมมาตรการคว่ำบาตรตอบุคคลชาวรัสเซีย 29 คน และองคกรของรัสเซีย 15 แหง โดย
ครอบคลุมถึงสมเด็จพระสังฆราชออรโธดอกซแหงมอสโกและรัสเซีย (Patriarch of Moscow and All Russia Kirill) 
นักขาวชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งที่ถูกกลาวหาวาเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จ รวมถึงสำนักขาว/สื่อโทรทัศนรัสเซีย อาทิ 
Channel One, TASS, RT, NTV, Rossiya-1 และ Rossiya-24 นอกจากนี ้ ย ังรวมถึงการสั ่งหามนําเขาทองคําและ
ผลิตภัณฑจากรัสเซยี ตามที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาไดรวมใหคำมั่นไวกับกลุม G7 ดวย 

9 กรกฎาคม 2565 

 สหรัฐฯ จัดสงอาวุธใหยูเครนเพิ่มเติมอีก 400 ลานเหรียญสหรัฐ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให
อำนาจประธานาธิบดีอนุมัติการสงมอบสิ่งของและบริการของสหรัฐฯ โดยไมตองผานการอนุมัติของรัฐสภาในยามฉกุเฉิน 
หรือ PDA อนุมัติความชวยเหลือทางทหารชุดใหมแกยูเครน ซึ่งเปนการจัดสงอาวุธ ประกอบดวย เครื่องยิงขีปนาวุธหลาย
ลำกลอง (HIMARS) 4 เครื่อง และกระสุนปนใหญฮาวอิตเซอรขนาด 155 มม. อีก 1,000 ลูก สงผลใหความชวยเหลือ
ดานความมั่นคงทั้งหมดที่สหรัฐฯ ใหแกยูเครนนับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 จนถึงขณะนี้ รวมแลว 7.32 พันลานเหรียญสหรัฐ  

 กรีซและบลัแกเรียประกาศความสำเร็จเชื่อมตอทอสงกาซธรรมชาติระหวางกัน หวังเลิกพึ่งพากาซรัสเซีย เมื่อวันที่ 8 
ก.ค. 65 กรีซและบัลแกเรียสามารถเชื่อมตอทอสงกาซกรีซ-บัลแกเรีย หรือ IGB หลังโครงการดังกลาวลาชามานาน ซึ่งจะ
จัดสงกาซจากเมืองโคโมตินีของกรีซไปยังเมืองสตาราซาโกราในบัลแกเรีย และยังเชื่อมตอกับทอสงกาซอีกแหง เพ่ือนำเขา
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กาซจากประเทศอารเซอรไบจาน โดยคาดวาจะเริ่มจัดสงกาซไดภายในตนเดือน ส.ค. 65 เบื้องตนจะสงกาซไดในปริมาณ 
3,000 ลานลูกบาศกเมตร และมีแผนขยายปริมาณจัดสงเปน 5,000 ลานลูกบาศกเมตรตอไป ซึ่งนาจะชวยใหยุโรปเลิก
พ่ึงพากาซจากรัสเซียไดเร็วข้ึน 

10 กรกฎาคม 2565 

 แคนาดาจะสงคืนอุปกรณสำหรับทอสงกาซ Nord Stream 1 ของรัสเซีย โดยแคนาดายอมยกเวนมาตรการคว่ำบาตร
ตอรัสเซีย เพ่ือที่จะสงคืนกังหันแปลงกาซที่สงมาซอมบำรุงคืนใหแกบริษัทกาซพรอมซึ่งเปนอุปกรณที่จำเปนสำหรับการ
สงกาซของรัสเซียไปยังเยอรมนี โดยใหเหตุผลวาเพ่ือเปนการสนับสนุนความสามารถของยุโรปในการเขาถึงแหลงพลังงาน
ที่เชื่อถือไดและราคาไมแพง ในระหวางชวงเปลี่ยนผานการลดพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย แมวายูเครนเรียกรองใหแคนาดา
เก็บกังหันแปลงกาซนั้นไว เพราะหากสงคืนก็จะเทากับเปนการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย 

 UK ฝกซอมทักษะในการสูรบใหกับทหารยูเครนกวา 10,000 นาย ทหารยูเครนกำลังอยูระหวางการฝกซอมทักษะใน
การสูรบอยูที่คายฝกซอมที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ UK ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลของ UK เพื่อชวย
พัฒนาศักยภาพของทหารยูเครนใหพรอมสูรบกับกองทัพรัสเซีย โดยเริ่มตนในเดือน ก.ค. 65 และจะใชเวลาฝกทั้งหมด 28 
สัปดาห 

11 กรกฎาคม 2565 

 ลิทัวเนียเพิ่มรายชื่อสินคาหามสงไปคาลินินกราดของรัสเซีย กรมศุลกากรลิทัวเนียประกาศเพิ่มรายชื่อสินคาที่หามขน
สงผานอาณาเขตของลิทัวเนียโดยรถไฟไปยังภูมิภาคคาลินินกราด ซึ่งเปนดินแดนของรัสเซียที่ถูกลอมรอบดวยลิทัวเนีย
และโปแลนด โดยสินคาที่ถูกคว่ำบาตรเพิ ่มเติมตั ้งแต 11 ก.ค. 65 ไดแก คอนกรีต ไม แอลกอฮอล และสารเคมีทาง
อุตสาหกรรมที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ ทั้งนี้ ลิทัวเนียประเมินวาขอจํากัดดังกลาว ซึ่งรวมถึงการหามขนสงโลหะ
และเหล็กที่บังคับใชเม่ือปลายเดือน มิ.ย. 65 จะคิดเปนประมาณ 15% ของสินคา 3.7 ลานตันที่ขนสงจากรัสเซยีไปยังคา
ลินินกราดในชวงครึ่งแรกของป 2565 ขณะที่รัสเซียเตือนลิทัวเนียและ EU วา จะดำเนินมาตรการที่รุนแรง หากยังคงไม
กลับมาเปดเสนทางรถไฟที่ขนสงสินคาบางสวนไปยังคาลินินกราด 

 ยุโรปกังวลรัสเซียจะไมกลับมาเปดทอกาซที่ขนสงไปยังเยอรมนีหลังปดซอมบำรุงประจำป ทอสงกาซNord Stream 1 
ซึ่งเปนทอสงกาซหลักของรัสเซียไปยังยุโรปผานเยอรมนี เริ่มปดซอมประจำปตามกำหนดตั้งแต 11 - 21 ก.ค. 65 สงผล
ใหในชวงเวลาดังกลาวจะไมมีการสงกาซผานทอ Nord Stream 1 ไปยังยุโรป ขณะท่ีรัฐบาลเยอรมนี และอีกหลายประเทศ
ในยุโรป ตางกังวลวารัสเซียจะขยายเวลาปดซอมบำรุงออกไปอีก เพื่อตอบโตมาตรการคว่ำบาตรจาก EU ซึ่งจะกระทบกับ
หลายประเทศที่ตั้งใจจะเก็บพลังงานเชื้อเพลิงไวใชสำหรับชวงฤดูหนาว และอาจนำไปสูการเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงาน 
รวมถึงทำใหประชาชนในยุโรปตองแบกรับคาใชจายที่สูงขึ้น 

 ฮังการีไมเห็นดวยกับแนวคิดที่จะใหมีการแบงปนกาซกันในประเทศสมาชกิ EU รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศและ
การคาของฮังการีไมเห็นดวยที่สภา EU เสนอใหปนสวนกาซธรรมชาติใหประเทศสมาชิก โดยอางความเปนปกแผนของ
พลังงาน เนื่องจากโรงเก็บกาซของฮังการีเปนทรัพยสินของฮังการี และจะใชเฉพาะในฮังการีเทานั้น เนื่องจากกาซดังกลาว
ซื้อดวยเงินของผูเสียภาษีชาวฮงัการ ี

 รัสเซียเพิ่มความสะดวกในการขอสัญชาติแกชาวยูเครน ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาอนุมัติใหมีการผอน
คลายกฎขอบังคับในการยื่นขอเปนพลเมืองชาวรัสเซียใหแกประชาชนชาวยูเครน ครอบคลุมผูอยูอาศัยทั้งหมดในยูเครน ซึ่ง
เดิมกฎหมายดังกลาวครอบคลุมเฉพาะผู ที ่อยูในแควนโดเนตสกและลูฮันสก และเขตภายใตการยึดครองของรัสเซีย 
(ภูมิภาคเคอรซอนและภูมิภาคซาโปริชเชีย) โดยภายใตกฎหมายดังกลาวจะทำใหขั้นตอนการขอพิจารณารับสัญชาติรัสเซีย
ทำไดงายขึ้น ไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ อาทิ การอยูอาศัยในรัสเซียเปนเวลา 5 ป การมีแหลงรายได หรือ
ความสามารถในการใชภาษารัสเซีย 

12 กรกฎาคม 2565 

 บราซิลบรรลุขอตกลงนำเขาเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ประธานาธิบดีบราซิลประกาศวารัฐบาลบราซิลไดบรรลุขอตกลงนำเขา
เชื้อเพลิงดีเซลจากรัสเซีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการลดราคาเชื้อเพลิงในประเทศ เนื่องจากการนำเขาเชื้อเพลิงดีเซล
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จากรัสเซียมีคาใชจายถูกกวาผูจัดจำหนายตางชาติรายอื่น ๆ  โดยรัสเซียจะจัดสงเชื้อเพลิงมายังบราซิลในอีก 60 วัน 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดบีราซิลยังระบุวา บราซิลเปนกลางในความขัดแยงยูเครน-รัสเซีย และไดตกลงกับประธานาธิบดี
รัสเซียที่จะรักษาอุปทานปุยสำหรับภาคธรุกิจการเกษตรของบราซิลดวย 

 สหรัฐฯ และญี่ปุนหารือเกี่ยวกับมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ หารือกับรัฐมนตรี
ญี่ปุนในระหวางการเยือนญี่ปุนในวันที่ 12 – 13 ก.ค. 65 เกี่ยวกับความพยายามที่จะกำหนดเพดานราคาการนำเขา
น้ำมันจากรัสเซีย ตามแนวคิดของกลุม G7 โดยมีเปาหมายคือกำหนดราคาในระดับที่ครอบคลุมตนทุนการผลิตของรัสเซีย
เพื่อใหรัสเซียมีแรงจูงใจที่จะสงออกน้ำมันตอไป แตราคาไมสูงจนทำใหรัสเซียสามารถนำรายไดไปเปนทุนในการสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งคาดวาจะมีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบในชวง 40 - 60 เหรียญสหรัฐตอ
บารเรล  

 องคการอวกาศยุโรป (ESA) ตัดสัมพันธรัสเซียยุติภารกิจสำรวจดาวอังคาร โดย ESA ประกาศยุติความรวมมือกับ 
Roscosmos หนวยงานอวกาศของรัสเซียในโครงการยานสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารลำแรกของยุโรป โดย ESA กำลัง
พิจารณาที่จะทำงานอยางใกลชิดกับองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติสหรัฐฯ (NASA) ในการเดินหนาโครงการ
ดังกลาวแทน ซึ่งการตัดสัมพันธอยางเปนทางการกับรัสเซียนี้เปนมติของ ESA Council ที่ประกอบดวยตัวแทนจาก
ประเทศสมาชิกในยุโรปที่ตองการดำเนินการใหสอดคลองกับมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย 

13 กรกฎาคม 2565 

 ยูเครนประกาศตัดความสัมพันธเกาหลีเหนือเนื่องจากประกาศรับรองเอกราช 2 สาธารณรัฐในดอนบาส กระทรวง
ตางประเทศยูเครนประกาศตัดสัมพันธทางการทูตกับเกาหลีเหนือ เมื่อ 13 ก.ค. 65 โดยระบุวากระทำการละเมิดอำนาจ
อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของยูเครน หลังจากที่เกาหลีเหนือไดประกาศรับรองเอกราชของสาธารณรัฐประชาชน
โดเนตสกและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนที่เปนชนวนเหตุสำคัญของความขัดแยงรัสเซีย-
ยูเครน โดยเกาหลีเหนือนับเปนประเทศที่ 3 ที่ใหการรับรองสถานะรัฐอิสระแก 2 สาธารณรัฐดังกลาวตอจากรัสเซียและ
ซีเรีย  

 สหรัฐฯ เปดเผยวาอิหรานกำลังเตรียมการสงโดรนสนับสนุนรัสเซียเพื่อใชในยูเครน ท่ีปรึกษาดานความมั่นคงของรัฐบาล
สหรัฐฯ ระบุวาจากขอมูลขาวกรองของสหรัฐฯ พบวาอิหรานกำลังมีแผนสงมอบโดรนติดอาวุธจำนวนมากแกรัสเซีย
สำหรับนำไปใชในปฏิบัติการทางทหารในยูเครน พรอมเตรียมการฝกฝนทหารรัสเซียสำหรับวิธีการใชงาน ซึ่งสรางความ
กังวลวาอาจทำใหสถานการณลุกลามบานปลาย ดานโฆษกกระทรวงการตางประเทศของอิหรานไมปฏิเสธคำกลาวอางของ
สหรัฐฯ พรอมระบุวาอิหรานมีความรวมมือกับรัสเซียในดานเทคโนโลยีล้ำสมัยมาตั้งแตกอนเกิดเหตุการณความขัดแยงใน
ยูเครนแลว ขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียจะเดินทางเยือนอิหรานในสัปดาหหนาเพื่อรวมหารือไตรภาคีกับผูนำของอิหราน
และตุรกี  

 รัสเซียและยูเครนบรรลุขอตกลงเบื้องตนในการขนสงธัญพืชออกจากยูเครนอยางปลอดภัย ในการเจรจา 4 ฝาย ระหวาง
คณะผูแทนจากรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองคการสหประชาชาติ (UN) ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อ 13 ก.ค. 65 
เกี่ยวกับการขนถายธัญพืชที่ติดอยูตามทาเรือตาง ๆ ของยูเครน โดยเฉพาะเมืองทาโอเดสซาในทะเลดำ ออกไปยังตลาด
ตางประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะจัดตั้งศูนยประสานงานรวมเพื่อใหมีการแลนเรือในทะเลดำอยางปลอดภัย โดยมีการ
บรรลุขอตกลงในประเด็นทางเทคนิคตาง ๆ  เชน การควบคุมรวมกันที่จุดหมายปลายทาง และการรับประกันความ
ปลอดภัยในการนำทางไปจนกวาจะถึงจุดเปลี่ยนการดูแล ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งใน
สัปดาหหนา กอนที่จะลงนามขอตกลงอยางเปนทางการตอไป 

14 กรกฎาคม 2565 

 รัสเซียประกาศใชกฎหมายหลายฉบับเพื่อสนับสนุนกองทัพรัสเซีย หลังปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมีแนวโนม
ยืดเย้ือ ประธานาธิบดรีัสเซียลงนามอนุมัติบังคับใชกฎหมายหลายฉบับเพ่ือกระชับอำนาจควบคุมภายในประเทศ ซึ่งมีทั้ง
มาตรการพิเศษทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกองทัพรัสเซียขณะดำเนินปฏิบัติการตอตานการกอการรายและภารกิจอื่น ๆ  
ในตางประเทศ อาทิ การหามบริษัทเอกชนปฏิเสธเขารวมสัญญาจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ เพื่อเปดทางใหรัฐบาลซื้อสินคา 
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เครื่องมือ และซอมบำรุงอาวุธ รวมไปถึงกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษกับผูแปรพักตรไปเขากับศัตรูระหวางเกิดปญหา
ขัดแยงหรือมีปฏิบัติการทางทหาร โดยกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่ 20 ป 

 ลิทัวเนียจะอนุญาตใหรัสเซียขนสงสินคาไปยังคาลินินกราดได เพื ่อลดความตึงเครียดในยุโรป กระทรวงการ
ตางประเทศลิทัวเนีย ประกาศอนุญาตใหรสัเซียสามารถขนสงสินคาที่อยูภายใตมาตรการคว่ำบาตรของ EU ผานอาณาเขต
ของลิทัวเนียไปยังแควนคาลินินกราดของรัสเซียได แตยังคงหามการขนสงสินคาบางประเภท เชน สินคาและเทคโนโลยีที่
ใชไดสองทาง (Dual Use) หลังจากไดรับแนวทางใหมจากคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุวา มาตรการคว่ำบาตรทางการคา
ไมควรถูกนำมาใชกับการขนสงของรัสเซีย ตราบใดที่ปริมาณสินคานั้นไมเกินคาเฉลี่ยในชวง 3 ปที่ผานมา ซึ่งสะทอนถึง
ความตองการสินคาที่แทจริงของพ้ืนที่ปลายทาง 

15 กรกฎาคม 2565 
 รัสเซียประกาศหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรญี่ปุนเดินทางเขาประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ประกาศหาม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรญี่ปุนเดินทางเขาประเทศจำนวน 384 คน โดยใหเหตุผลวาเปนกลุมบุคคลซึ่งสนับสนุนจุดยืนที่
ไมเปนมิตรและตอตานรัสเซีย โดยเฉพาะการแสดงความเห็นและกลาวหารัสเซียโดยไมมีหลักฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการทาง
ทหารของรัสเซียในยูเครน 

16 กรกฎาคม 2565 

 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุม G20 จบลงโดยไมมีการออกแถลงการณรวม ทามกลางความขัดแยงในประเด็น
รัสเซีย-ยูเครน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการคลังของกลุม G20 ในวันที่ 15 – 16 ก.ค. 65 ที่อินโดนีเซียสิ้นสุดลง
โดยไมมีการออกแถลงการณรวม เนื่องจากการสูรบในยูเครนสรางความขัดแยงในเวทีการประชุม โดยมีการพิจารณา
หาทางออกในประเด็นวิกฤตอาหารโลก และปญหาเงินเฟอ แตกลับมีความคิดเห็นที่แตกตางกันของสมาชิก ทำใหไมได
ขอสรุปในแนวทางการแกปญหาดังกลาว เชนเดียวกับการประชุมของกลุมรัฐมนตรกีารตางประเทศในสัปดาหที่แลว 

17 กรกฎาคม 2565 

 รัฐบาลญี่ปุนเรียกรองใหบริษัทญี่ปุนยังคงถือหุนในโครงการน้ำมันและกาซธรรมชาติ Sakhalin-2 ของรัสเซีย รัฐบาล
ญี่ปุนระบุวา บริษัท Mitsubishi และ Mitsui ควรเก็บรักษาหุนท่ีมีอยูในโครงการดังกลาวเอาไว เพ่ือเปนหลักประกันวาจะ
มีการสงออกกาซธรรมชาติเหลว (LNG) มายังญี่ปุนอยางตอเนื่อง หลังจาก หุนโครงการดังกลาวถูกโอนไปเปนทรัพยสิน
ของบริษัท Gazprom ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายใหม และกำหนดใหบริษัทตางชาติตองยื่นแสดง
เจตจำนงในการรักษาหุนที่มีอยูอีกครั้ง ขณะเดียวกันญี่ปุนก็จะขอใหสหรัฐฯ และออสเตรเลียเพิ่มการผลิตกาซ LNG และ
รับประกันวาจะจัดสงใหเพียงพอกับความตองการของญี่ปุนดวย 

18 กรกฎาคม 2565 

 ยูเครนสั่งปลดเจาหนาที่ระดับสูง 2 คน พรอมเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคงจำนวนมาก ดวยขอกลาวหาวา
ทำงานใหรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครนออกคำสั่งพิเศษปลดอัยการสูงสุดและผูอำนวยการสำนักขาวกรองภายในออกจาก
ตำแหนง พรอมกับเจาหนาที่หนวยงานในสำนักงานอัยการและสำนักขาวกรอง มากกวา 60 คน หลังมีการเปดสืบสวนคดี
ที่เก่ียวของกับขอหากบฏ จำนวน 651 คดี โดยมีหลักฐานบงชี้วาบุคคลเหลานี้ทำงานใหฝายตรงขามกับยูเครนในดินแดน
ตาง ๆ ที่อยูภายใตการยึดครองของรัสเซีย 

 EU ยืนยันใหการสนับสนุนแกยูเครนตอไป แมจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของ 
EU เมื่อ 18 ก.ค. 65 มีมติเห็นพองวา EU จะยังคงสนับสนุนทางการเงินและการทหารแกยูเครน แมจะมีผลกระทบดาน
เงินเฟออยางรุนแรงตอเศรษฐกิจของ EU นอกจากนี้ยังไดอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนของ EU อีก 500 ลานยูโร เพ่ือ
จัดหาอาวุธใหกับยูเครน สงผลใหยอดความชวยเหลือทางการทหารที่มอบใหกับยูเครนนับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 รวมแลว
อยูที่ 2.5 พันลานยูโร 

 บริษัท Gazprom ของรัสเซียประกาศวาไมสามารถสงกาซธรรมชาติไปยังยุโรปไดตามสัญญา โดย Gazprom 
รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญของรัสเซียออกประกาศเม่ือวันที่ 14 ก.ค. 65 วาเกิดเหตุสุดวิสัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม
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เกี่ยวกับการไหลของกาซ สงผลใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจัดสงกาซใหแกบริษัทกาซในยุโรปหลายแหง โดยไม
มีรายละเอียดของสาเหตุและกำหนดระยะเวลาที่จะยุติการจัดสงกาซ ทั้งนี้ การระงับการสงกาซดังกลาวเกิดขึ้นหลังจาก
เริ่มมีการซอมบำรุงประจำปของทอสง Nord Stream 1 ซึ่งเปนชองทางหลักในการสงกาซไปยังยุโรปผานเยอรมนีระหวาง
วันที่ 11 – 21 ก.ค. 65 

 เยอรมนียอมรับอาจไมมีกาซธรรมชาติเพียงพอในฤดูหนาว ถาไมไดกาซจากรัสเซียเพิ่มเติม ประธานสำนักงานเครือขาย
กลาง (Federal Network Agency) กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมน ีระบุวา ปริมาณสำรองกาซธรรมชาติของ
เยอรมนีในคลังสำรองกวา 65% ในปจจุบัน แมจะอยูในระดับท่ีดีขึ้นกวาชวงหลายสัปดาหกอน แตก็ยังคงมไีมเพียงพอใช
ตลอดฤดูหนาว ถาไมซื้อกาซจากรัสเซียเพิ่มเติม ซึ่งปริมาณที่ตองการซื้อกาซจากรัสเซียนั้น ขึ้นอยูกับวาการซอมบำรุง 
ทอกาซ Nord Steam 1 จะเสร็จสิ้นทันกำหนดในวันที่ 21 ก.ค. 65 หรือไม 

19 กรกฎาคม 2565 

 ฮังการีเจรจากับรัสเซียเพื่อปรับเสนทางการจัดสงกาซธรรมชาติท้ังหมดไปยังเสนทาง Turkstream เพื่อความมั่นคง
ดานพลังงาน  ฮังการีอยูระหวางเจรจากับรัสเซีย เพื่อปรับเสนทางขนสงกาซธรรมชาติทั้งหมดที่อยูภายใตขอตกลงจัดสง
ระยะยาวที่ลงนามเมื่อป 2564 ใหเปนการขนสงผานทอสงกาซเติรกสตรีม (Turkstream) ซึ่งเปนเสนทางตอนใตที่ผาน
เซอรเบียเขาสูฮังการี เพื่อรับประกันเสถียรภาพของการจัดสง เนื่องจากการขนสงกาซธรรมชาติผานเสนทางออสเตรีย
เขาฮังการีลดลง แสดงถึงความไมมั่นคงในระบบทอสงกาซทางฝงยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ ขอตกลงซื้อขายที่ฮังการีทำ
กับบริษัท Gazprom ของรัสเซีย มีระยะเวลา 15 ป โดยมีเงื่อนไขสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการซื้อไดหลังผาน
ไปแลว 10 ป 

 EU และประเทศสมาชิกเรงเจรจาจัดทำขอตกลงหาแหลงพลังงานใหมทดแทนรัสเซีย ประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) ไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยหุนสวนทางยุทธศาสตรดานพลังงานกับอาเซอรไบจาน ซึ่งจะเพ่ิม
การสงออกกาซธรรมชาติไปยังยุโรปมากกวา 2 เทา จาก 8 พันลานลูกบาศกเมตรในปจจุบัน เปน 2 หมื่นลาน
ลูกบาศกเมตรตอปภายในป 2570 ดานอิตาลีลงนามขอตกลงซื้อขายกาซธรรมชาติกับแอลจีเรียมูลคา 4 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการจัดสงกาซใหอิตาลีอีก 4 พันลานลูกบาศกเมตรตอป พรอมสงเสริมความรวมมือ
เพ่ือพัฒนาพลังงานทางเลือก ขณะทีฝ่รั่งเศสบรรลุขอตกลงความรวมมือดานพลังงานกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานพลังงานของฝรั่งเศสกรณีรัสเซียหยุดจัดสงกาซธรรมชาติทาง
ทอสง ไปยังยุโรป โดยความตกลงสำคัญฉบับหนึ่งที่มีการลงนาม คือ ความรวมมือในการจัดหาพลังงานระหวางโททัล 
เอนเนอจีส (Total Energies) บริษัทพลังงานของฝรั่งเศส กับบริษัทน้ำมันแหงรัฐอาบูดาบี (ADNOC) 

 นักธ ุรก ิจใหญร ัสเซียยื ่นฟองศาลยุโรป เร ียกร องให EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร น ักธ ุรก ิจและ 
ผูทรงอิทธิพลของรัสเซียจำนวนหลายรายฟองรองตอศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป ขอให EU ยกเลิกการคว่ำ
บาตรตนเอง และบางคนฟองเรียกคาเสียหายจาก EU ดวย โดยระบุวาเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และสรางความ
เสียหายตอธุรกิจ โดยผูที่ยื่นฟองรองตอศาล อาทิ โรมัน อับราโมวิช อดีตเจาของสโมสรฟุตบอลเชลซี อลิสเชอร อุ
สมานอฟ ผูประกอบการโลหะและเหมืองแร มิคาอิล ฟริดแมน และพีทร อาเวน ผูบริหารอัลฟา แบงก หนึ่งใน
ธนาคารใหญที่สุดของรัสเซีย  

 อิหรานแสดงความสนับสนุนการปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครน เมื่อ 19 ก.ค. 65 ประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางเยือน
อิหรานเพื่อเขารวมประชุมไตรภาคีกับผูนำอิหรานและตุรกี ซึ่งสวนหนึ่งมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการสูรบในยูเครน 
โดยผูนำสูงสุดของอิหรานไดประกาศจุดยืนใหการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน พรอมระบุวาหาก
รัสเซียไมดำเนินการดังกลาวก็อาจตองเผชิญกับการโจมตีจาก NATO ที่อาจทำสงครามยึดคืนคาบสมุทรไครเมียจากรัสเซีย 
กลับสูการควบคุมของยูเครน 

20 กรกฎาคม 2565 

 รัสเซียเตือนวาอาจตองลดการสงกาซธรรมชาติผานทอสงกาซ Nord Stream 1 ลงอีกเนื่องจากการซอมบำรุง
อุปกรณที่ลาชา ประธานาธิบดีรัสเซียระบุวา ศักยภาพในการจัดสงกาซธรรมชาติของทอสงกาซ Nord Stream 1 ซึ่งเปน
ทอสงขนาดใหญที่สุดจากรัสเซียไปยังยุโรปนั้นอาจจะลดลงอีก เนื่องจากกำหนดการซอมบำรุงระหวางวันที่ 11 - 21 ก.ค. 
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65 อาจลาชาออกไป โดยขณะนี้สามารถจัดสงกาซธรรมชาติไดวันละ 67 ลานลูกบาศกเมตร จากศักยภาพปกติวันละ
ประมาณ 167 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งหากยังซอมบำรุงไมแลวเสร็จ และหากอุปกรณกังหันทอสงกาซท่ีสงไปซอมในแคนาดา 
ไมสงกลับคืนรัสเซียในเร็ว ๆ นี้ การจัดสงกาซธรรมชาติจะลดลงเหลือเพียง 33 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ในชวงสิ้นเดือน 
ก.ค. 65 

 EU เสนอใหประเทศสมาชิกลดการใชกาซธรรมชาติลงในชวง 7 เดือนขางหนา เพื่อรับมือการถูกตัดกาซจากรัสเซีย 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) นำเสนอโครงการรณรงคใหประเทศสมาชิก EU ใชกาซธรรมชาติอยางประหยัดเพื่อใหมีกาซใช
อยางเพียงพอในชวงฤดูหนาว (Save Gas for a Safe Winter) กำหนดเปาหมายใหลดการใชกาซธรรมชาติลง 15% 
ระหวางวันที่ 1 ส.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเปนไปไดท่ีรัสเซียจะยุติการจัดสง
กาซธรรมชาติมายังยุโรป โดยในเบื้องตนจะใหประเทศสมาชิกดำเนินการดวยความสมัครใจกอน และกำลังพิจารณา
บังคับใชทางกฎหมายในอนาคต หากรัสเซียตัดสินใจลดการสงออกกาซธรรมชาติเพิ่มอีกหรือยุติการสงออกกาซ
ธรรมชาติทั้งหมด 

 ยูเครนลงนามเปนประเทศพันธมิตรในทบวงพลังงานระหวางประเทศ (IEA) เมื่อ 20 ก.ค. 65 รัฐมนตรีพลังงานยูเครน
รวมลงนามเปนประเทศพันธมิตร (Association Country) ของ IEA โดยทั้งสองฝายเนนย้ำวาความรวมมืออยางใกลชิดจะ
ชวยใหยุโรปสามารถเผชิญกับฤดูหนาวที่คาดวาจะยากลำบาก ทามกลางวิกฤตพลังงานที่เก่ียวของกับความขัดแยงระหวาง
รัสเซีย-ยูเครน ท้ังนี ้ยูเครนเปนประเทศพันธมิตร IEA รวมกับอารเจนตินา บราซิล จีน อียิปต อินเดีย อินโดนีเซีย โมร็อกโก 
สิงคโปร แอฟริกาใต และไทย ขณะที่ประเทศสมาชิกของ IEA มีทั้งหมด 31 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ 
เชน สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญ่ีปุน 

21 กรกฎาคม 2565 

 รัสเซียกลับมาเปดทอสงกาซ Nord Stream1 หลังปดซอมบำรุงประจำปแลวเสร็จเมื่อ 21 ก.ค. 65 คลายความวิตก
กังวลของประเทศยุโรปท่ีเกรงวารัสเซียจะหาขออางในการปดทอสงกาซถาวรเพ่ือตอบโตมาตรการคว่ำบาตร อยางไรก็ตาม 
ปริมาณการสงกาซธรรมชาติผานทอ Nord Stream1 ไปยังเยอรมนียังคิดเปนประมาณ 30 - 40% ของขีดความสามารถ
ในการจัดสง ซึ่งเปนระดับเดียวกับชวงกอนการซอมบำรุง เนื่องจากกอนหนานั้น (เดือน มิ.ย. 65) รัสเซียไดลดระดับการ
จัดสงกาซลงโดยใหเหตุผลวาไมไดรับคนือุปกรณกังหันทอกาซที่สงไปซอมบำรุงจากแคนาดาเนื่องดวยมาตรการคว่ำบาตร 

 รัสเซียเตรียมทำประชามติเพื่อผนวกดินแดนยูเครนบางสวน โดยกำลังเตรียมจัดการลงประชามติเพื่อผนวกดินแดนของ
ยูเครนที่กองทัพรัสเซียยึดครองไวไดรวมเขากับรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมดินแดนยูเครนทางตอนใตและตะวันออกเกือบทั้งหมด 
โดยคาดวาจะสามารถจัดการลงประชามติโดยเร็วท่ีสุดภายในเดือน ก.ย. 65 สอดคลองกับท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาเปดเผย
ขอมูลจากหนวยขาวกรองวา รัสเซียกำลังวางแผนที่จะผนวกดินแดนยูเครนท่ียึดครองไดในระหวางปฏิบัติการทางทหารครั้ง
นี้เขากับดินแดนของรัสเซีย ดวยการแตงตั้งตัวแทนเขาไปปกครองดินแดน กำหนดใชสกุลเงินรูเบิลเปนสกุลเงินพื้นฐาน 
และบังคับพลเมืองใหเปลี่ยนสัญชาติเปนรัสเซีย พรอมเตือนวาความพยายามดังกลาวของรัสเซียอาจจะเผชิญกับการคว่ำ
บาตรรอบใหมทั้งจากสหรัฐฯ และบรรดาประเทศพันธมิตร 

 EU อนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 7 ตอรัสเซีย ประเทศสมาชิก EU มีมติเห็นพองกำหนดมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย
ชุดที ่ 7 มีผลบังคับใชในวันที่ 21 ก.ค. 65 โดยมาตรการคว่ำบาตรดังกลาวครอบคลุมถึงการหามนําเขาทองคําและ
เครื่องประดับของรัสเซีย การเพิ่มรายการสินคาที่หามสงออกไปรัสเซียในสินคาที่ EU เห็นวาจะมีสวนชวยเสริมสรางความ
เขมแข็งทางทหารและเทคโนโลยใีหกับรัสเซีย การขยายขอจำกัดดานการเงินโดยหามทำธุรกรรมกับองคกรหรือหนวยงาน
ในประเทศที่สามที่มีชาวรัสเซียเปนเจาของ ตลอดจนการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 47 ราย ซึ่งรวมถึงการ
อายัดทรัพยสิน Sberbank สถาบันการเงินรายใหญที่สุดของรัสเซีย แตยังผอนคลายมาตรการคว่ำบาตรการทำธุรกรรมที่
เกี่ยวของกับการขนสงสินคาเกษตรและพลังงานของรัสเซีย 

 รัสเซียเตือนวาจะยุติการสงออกน้ำมันสูตลาดโลก หากชาติตะวันตกจำกัดเพดานราคาต่ำกวาทุน รองนายกรัฐมนตรี
รัสเซีย กลาวถึงกรณีที่ชาติตะวันตกกำลังพยายามผลักดันใหมีการควบคุมราคาน้ำมันที่จะนำเขาจากรัสเซีย เพื่อจำกัด
รายไดของรัสเซียที่จะนำไปใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยระบุวา รัสเซียจะไมรับประกันวาจะสงออกน้ำมันสู
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ตลาดโลก หากมีการกำหนดเพดานราคารับซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่ำกวาตนทุนการผลิต เนื่องจากรัสเซียจะไมยอมขาดทุนใน
การขายน้ำมัน 

22 กรกฎาคม 2565  

 รัสเซีย-ยูเครนลงนามขอตกลงเปดทาเรือเพื่อสงออกธัญพืชของยูเครนผานทะเลดำ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซีย 
และรัฐมนตรีกระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานของยูเครนไดเปนตัวแทนลงนาม โดยมีเลขาธิการสหประชาชาต ิและประธานาธิบดี
ตุรกีรวมเปนสักขีพยานเมื่อ 22 ก.ค.65 ที่ประเทศตุรกี สาระสำคัญของขอตกลงนี้คือการเปดทางการสงออกธัญพืช 
เชิงพาณิชยจากทาเรือของยูเครน 3 แหง ไดแก โอเดสซา เชอรโนมอรสค และยุซนี พรอมจัดตั้งศูนยควบคุมรวม (JCC) 
จากผูแทนท้ัง 4 ฝาย ขึ้นทีตุ่รกี โดยเรือของยูเครนจะนำทางเรือพาณิชยบรรทุกสินคาผานทะเลดำเพื่อหลีกเลี่ยงทุนระเบิด
ที่กองทัพยูเครนวางไว จากนั้นเรือจะขามทะเลดำไปยังชองแคบบอสฟอรัสของตุรกี กอนออกไปสูตลาดโลก ขณะท่ีรัสเซีย
จะหยุดยิงระหวางที่เรือสินคายูเครนแลนผานทะเลดำ โดย JCC จะทำหนาที่ตรวจเรือสินคาทุกลำ เพื่อลดความวิตกของ
รัสเซียวาอาจจะมีการลักลอบขนสงอาวุธไปใหกับยูเครน ขณะเดียวกัน รัสเซียจะไดรับการอำนวยความสะดวกในการ
สงออกธัญพืชและปุยของรัสเซียทางทะเลดำ ทั้งนี้ขอตกลงฉบับนี้ มีกรอบเวลาบังคับใชในเบื้องตนคือ 120 วัน และ
สามารถตออายุการทำงานไดหากทั้ง 2 ฝายเห็นพอง 

 ฮังการีเจรจาซื้อกาซธรรมชาติจากรัสเซียเพิ่มเติมสวนทางมาตรการคว่ำบาตรของ EU รัฐมนตรีตางประเทศของฮังการี
เดินทางไปเจรจาซื้อกาซกับรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียเมื่อ 21 ก.ค. 65 โดยระบุวา ฮังการีมีความจำเปนตองซื้อกาซ
ธรรมชาติจากรัสเซยีเพ่ิมอีก 700 ลานลูกบาศกเมตรในป 2565 เพ่ือใหมีปริมาณกาซสำรองเพียงพอในระดับที่ปลอดภัย
สำหรับฤดูหนาว โดยเปนการเพิ่มจากสัญญาซื้อกาซระยะยาวท่ีลงนามเมื่อป 2564 เดิมท่ีปละ 3,500 ลานลูกบาศกเมตร 
ดานรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียระบุวา คำสั่งซื้อกาซธรรมชาติของฮังการีจะไดรับการพิจารณาทันที พรอมใหคำมั่นวา  
จะหาแสวงหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับการใชมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียของ EU เพื่อใหความรวมมือของทั้ง 2 ประเทศ 
เปนอิสระจากมาตรการเหลานั้น 

23 กรกฎาคม 2565  

 สมาชิก EU หลายประเทศปฏิเสธแผนการลดใชกาซ 15% เปนเวลา 8 เดือน ที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ โดย 12 
ประเทศสมาชิกจากทั้งหมด 27 ประเทศ แสดงความกังวลเกี่ยวกับขอเสนอนี้ โดยหลายประเทศปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว อาทิ สเปน โปรตุเกส กรีซ เดนมารก ฝรั่งเศส ไอรแลนด มอลตา เนเธอรแลนด และโปแลนด โดยสเปน
ระบุวาคณะกรรมาธิการยุโรปไมสามารถขอใหประเทศสมาชิก EU เสียสละโดยไมปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกทั้งหมด
กอน และสเปนไมสนับสนุนขอเสนอนี้ เพราะสเปนไมไดใชพลังงานเกินขีดความสามารถของประเทศ ดานโปรตุเกส ระบุวา 
ขอเสนอดังกลาว ไมยั่งยืนและไมสมสวน เพราะมีหลายประเทศที่ไมไดปองกันตัวเอง แตกลับมาขอความชวยเหลือจาก EU 
ขณะทีก่รซีก็ไมเห็นดวยกับแผนดังกลาว เนื่องจากกรีซไดยื่นขอเสนอเก่ียวกับสถานการณดานพลังงานตอ EU แลว 

 สหรัฐฯ มอบความชวยเหลือทางทหารแกยูเครนเพิ่มเติม พรอมใหคำมั่นสนับสนุนยูเครนสูรบตอเนื่อง โดยรัฐบาล
สหรัฐฯ จะจัดสงอาวุธใหยูเครนมูลคา 270 ลานดอลลารสหรัฐ ครอบคลุมถึงระบบยิงจรวดหลายลำกลอง (HIMARS) 4 
เครื่อง และโดรน 580 ลำ นับเปนการสงอาวุธใหแกยูเครนเปนรอบที่ 16 ของสหรัฐฯ ทำใหยอดรวมความชวยเหลือ 
ทางทหารและความมั่นคงที่สหรัฐฯ มอบใหแกยูเครนอยูที ่ 8,200 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะเดียวกันเมื่อ 23 ก.ค. 65 
คณะผูแทนสมาชิกรัฐสภาระดับสูงของสหรัฐฯ ไดเขาพบประธานาธิบดียูเครน โดยยืนยันวาสหรัฐฯ และพันธมิตรจะใหการ
สนับสนุนยูเครน ดวยการจัดสรรความชวยเหลือดานเศรษฐกิจ การทหาร และมนุษยธรรม เพื่อใหยูเครนสามารถตอสูกับ
รัสเซียไดอยางตอเนื่อง 

24 กรกฎาคม 2565  

 ฮังการีแนะ EU หากลยุทธใหมหลังการคว่ำบาตรรัสเซียไมไดผล แตกลับสรางปญหาใหยุโรปเสียเอง โดยระบุวา
ยุทธศาสตรของชาติตะวันตกในยูเครน ที่ใหการสนับสนุนอาวุธ และใชมาตรการคว่ำบาตรเพื่อใหรัสเซียออนแอ ลวน
ลมเหลว ดังนั้นกลยุทธใหมควรจะเนนไปท่ีการเจรจาสันติภาพ ไมควรเนนการเอาชนะในการตอสู แมรัสเซียกับยูเครนไมมี
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โอกาสเจรจาสันติภาพกัน แตวิกฤตสามารถยุติลงได หากรัสเซียและสหรัฐฯ เจรจาสันติภาพกัน พรอมเนนย้ำวา ฮังการีซึ่ง
เปนหนึ่งในสมาชิก NATO จะไมเขารวมสนับสนุนการตอสูในยเูครน 

25 กรกฎาคม 2565  

 รัสเซียลดการสงกาซธรรมชาติผานทอ Nord Stream 1 ลงอีก 20% บริษัท Gazprom ของรัสเซียประกาศปรับลด
การจัดสงกาซธรรมชาติผานทอสงกาซ Nord Stream 1 ซึ่งเปนทอสงกาซหลักของรัสเซียไปยังยุโรปผานเยอรมนีลงอีก 
20% มีผลตั้งแตวันที่ 27 ก.ค. 65 เนื่องจากบริษัทฯ จะทำการซอมบำรุงกังหันของทอกาซอีก 1 ตัว โดยจะทำใหปริมาณ
การสงกาซลดลงเหลือเพียง 33 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งคิดเปน 20% ของศักยภาพในการจัดสงผานทอดังกลาวที่ 
160 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ทั้งนี้ ปจจุบันรัสเซียจัดสงกาซในระดับ 40% มาตั้งแตชวงเดือน มิ.ย. 65 ดวยเหตุผลวา
กังหันทอกาซที่สงไปซอมในแคนาดายังไมถูกสงคืนกลับมาเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตร 

 รัสเซียเตรียมตั้งศาลระหวางประเทศขึ้นโดยความรวมมือของชาติพันธมิตร พรอมตั้งขอหากออาชญากรรมตอ
มนุษยชาติตอทหารยูเครน ประธานคณะกรรมาธิการสืบสวนคดีอาชญากรรมของรัสเซีย เปดเผยวา รัสเซียไดมีการเสนอ
ใหตั้งศาลระหวางประเทศขึ้นเพ่ือพิจารณาคดเีกี่ยวกับการกออาชญากรรมระหวางประเทศ โดยมีอิหราน ซเีรีย และโบลิเวยี 
ซึ่งเปนชาติพันธมิตรของรัสเซียรวมดวย เนื่องจากการสืบสวนและการพิจารณาคดีของหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก
องคการสหประชาชาติ (UN) นั้น ไมเปนกลาง เพราะประเทศสวนใหญใน UN เชื่อวารัสเซียเปนฝายบุกรุกยูเครน โดย
ขณะนี้รัสเซียไดตั้งขอหากออาชญากรรมตอสันติภาพและความม่ันคงของมนุษยชาติกับทหารยูเครน 92 นาย ซึ่งเปนคดีที่
ไมมีอายุความ  

 รัสเซียใหคำมั่นจัดสงขาวสาลีใหอียิปตครบตามสัญญา พรอมชี้แจงวาไมไดเปนตนเหตุวิกฤตอาหารโลก รัฐมนตรี
ตางประเทศของรัสเซียซึ่งอยูระหวางการเยือนอียิปต ไดรวมหารือกับรัฐมนตรีตางประเทศของอียิปต ที่กรุงไคโร เมื่อวันท่ี 
24 ก.ค. 65 รับประกันวารัสเซียจะจัดสงธัญพืชใหกับอียิปตจนครบตามสัญญาซื้อขาย โดยอียิปตเปนหนึ่งในประเทศผู
นำเขาขาวสาลีรายใหญของโลก และเมื่อปที่แลวนำเขาธัญพืชจากรัสเซียและยูเครนรวมกันกวา 80% ของการนำเขาขาว
สาลีรวม นอกจากนี้ รัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซียยังไดปราศรัยตอทีป่ระชุมคณะเอกอัครราชทูตสันนิบาตอาหรับในกรุง
ไคโรวา จุดเริ่มตนของวิกฤตอาหารโลกมาจากการระบาดของโควิด-19 ไมใชการสูรบในยูเครน ซึ่งการคว่ำบาตรรัสเซียของ
ชาติตะวันตกจะทำใหวิกฤตนี้รุนแรงกวาเดิม 

26 กรกฎาคม 2565  

 ยูเครนวางแผนสงออกอาหาร-ธัญพืชล็อตแรกออกจากทาเรือใหไดภายในสัปดาหนี ้รัฐมนตรีกระทรวงโครงสรางพ้ืนฐาน
ของยูเครน กลาววา ยูเครนจะเตรียมสงออกธัญพืชและอาหารภายใตขอตกลงรวม 4 ฝายที่ไดลงนามเมื่อสัปดาหที่แลว 
(รัสเซยี ยูเครน ตุรกี และ UN) โดยเริ่มจากทาเรือเชอรโนมอรสคในสัปดาหนี ้จากนั้นจึงจะเปดทาเรือในโอเดสซา และยุซนี
ตามแนวชายฝงตะวันตกเฉียงใต ซึ่งยังไมไดถูกรัสเซียยึดครอง โดยมีเปาหมายที่จะเปดทาเรือทุกแหงอยางถาวรเพ่ือสงออก
สินคาเกษตรภายใน 2 สัปดาห ขณะที่องคการสหประชาชาติ (UN) คาดวาเรือขนธัญพืชลำแรกอาจสามารถออกจากทาเรือ
ทะเลดำของยูเครนไดภายใน 2-3 วันนี้ โดยศูนยประสานงานรวมซึ่งมตีุรกีและ UN เปนคนกลาง จะเริ่มดำเนินงานในวันที่ 
27 ก.ค. 65 

 ยูเครนเตรียมกำหนดบทลงโทษพลเมืองที่ขอเปล่ียนสัญชาติเปนรัสเซีย รัฐบาลยูเครนเปดเผยวา กำลังรางกฎหมายฉบับ
ใหม เพื่อกำหนดบทลงโทษชาวยูเครนที่ขอเปลี่ยนสัญชาตหิรือกำลังไดรับสิทธิเปนพลเมืองรัสเซีย โดยบทลงโทษมีทั้งปรับ
เงินและโทษสูงสุดคือจำคุก 15 ป โดยการเตรียมออกกฎหมายดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือน มิ.ย. 65 รัสเซียได
อนุมัติใหชาวยูเครนทุกคนสามารถสมัครเขาถือสัญชาติรัสเซียได โดยสั่งปรับลดขั้นตอนการสมัครใหงายข้ึนและเร็วขึ้น  

 EU บรรลุขอตกลงลดการบริโภคกาซธรรมชาติลง 15% ชวงฤดูหนาว พรอมเตรียมรับมือหากรัสเซียตัดอุปทาน 
ประเทศสมาชิก EU บรรลุขอตกลงรวมกันอนุมัติแผนการฉุกเฉินเพื่อควบคุมความตองการบริโภคกาซธรรมชาติในภูมิภาค 
ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอแลว หลังจากสามารถประนีประนอมกับบางประเทศที่เคยคัดคานมาตรการ
ดังกลาว โดยจะลดการใชกาซธรรมชาติของแตละประเทศลงใหได 15% ตั้งแตเดือน ส.ค. 64 - มี.ค. 65 เพื่อสำรอง
ปริมาณกาซไวใชในชวงฤดูหนาว และเตรียมรับมือในกรณท่ีีรัสเซียปรับลดอุปทานกาซธรรมชาติลงอีก 



81 

27 กรกฎาคม 2565  

 UK ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองคกรรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศ UK ประกาศขึ้นบัญชีบุคคลและ
องคกรของรัสเซีย รวม 42 ราย ดวยการหามการเดินทางเขาประเทศและอายัดทรัพยสิน โดยครอบคลุมถึงผูวาการแควน
และเจาหนาที่ในเขตตาง ๆ ของยูเครนที่รัสเซียแตงตั้ง อาทิ ผูบริหารภูมิภาคดอนบาส และรองประธานเขตปกครองพิเศษลู
ฮันสก ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 UK ประกาศคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียประมาณ 1,100 คน และนิติบุคคลกวา 
100 แหง 

 ยูเครนจะเพิ่มการสงออกไฟฟาไปยังยุโรป เพื่อชดเชยการลดการนำเขากาซธรรมชาติจากรัสเซีย ประธานาธิบดียูเครน 
เปดเผยวา ยูเครนจะเพิ่มการสงออกกระแสไฟฟาไปใหแกประเทศสมาชิก EU หลังจากรัสเซียประกาศลดการสงกาซ
ธรรมชาติไปยังยุโรป ซึ่งการขยายการสงออกไฟฟานั้น นอกจากจะชวย EU ในการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย แลว ยัง
จะชวยสรางรายไดแกยูเครนดวย โดยเปนการชวยเพิ่มกระแสเงินสดใหแกการไฟฟายูเครนที่มรีายไดลดลง เนื่องจากการใช
ไฟฟาในประเทศที่ลดลงจากสถานการณสูรบในปจจุบัน ทั้งนี้ ยูเครนเริ่มสงออกไฟฟาใหแก EU ผานโรมาเนียตั้งแตวันท่ี 
30 ม.ิย. 65 

28 กรกฎาคม 2565  

 ยูเครนเตรียมฟองศาลโลกเอาผิดธนาคารประเทศตะวันตก หลังพบวายังสนับสนุนรัสเซียทางออม รัฐบาลยูเครนเตรียม
ฟองรองกลุมสถาบันการเงินและธนาคารของประเทศตะวันตกตอศาลอาญาระหวางประเทศ (ICC) ไดแก เจพี มอรแกน เชส 
(JP Morgan Chase) ซิตี้ (Citi) และเอชเอสบีซี (HSBC) ในขอหาเปนอาชญากรสงคราม ดวยการที่ยังคงใหการสนับสนุน
ดานการเงินทางออมแกรัสเซีย เนื่องจากธนาคารเหลานี้ยังถือหุนในบริษัทพลังงานของรัสเซีย หรือขยายวงเงินสินเชื่อ
ใหกับบริษัทที่มีการซื้อขายกับรัสเซยี 

 EU มอบเงินชวยเหลือยูเครนผานธนาคารเพื่อการลงทุนแหงยุโรป ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (EIB) อนุมัติเงิน
จำนวน 1.6 พันลานยูโรใหกับยูเครน ซึ่งในจำนวนนี้จะถูกจัดสรรโดยทันที 1 พันลานยูโร โดยเงินทุนขางตนจะถูกนำไปใช
สำหรับการเตรียมพรอมจายคาพลังงานสำหรับทำความรอนในชวงฤดูหนาว และซอมแซมแหลงจายไฟฟา น้ำประปา และ
แหลงพลังงานที่ไดรับความเสียหาย 

29 กรกฎาคม 2565  

 สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองคกรรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร โดยการอายัด
ทรัพยสินบุคคลชาวรัสเซียเพ่ิมเติมจำนวน 2 ราย ซึ่งเปนผูนำองคกรสาธารณะ และหนวยงานของรัสเซียอีก 4 แหง  

 สหรัฐฯ และรัสเซียหารือเรื่องความขัดแยงในยูเครน และขอตกลงการสงออกธัญพชืของยูเครน เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 
รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ และรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียไดจัดการหารือกันโดยตรงผานโทรศัพทเปนครั้งแรกนับตั้งแต
เกิดวิกฤตในยูเครน โดยรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียระบุวา การที่ NATO สงอาวุธใหแกยูเครนอยางตอเนื่อง เปนการยืด
อายุความขัดแยง ขณะที่การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนั้น ทำใหสถานการณยุงยากซับซอน และยืนยันวากองกำลังรัสเซีย
ในยูเครนปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหวางประเทศอยางเครงครัด และพยายามดำเนินการอยางเปนระบบ เพ่ือ
ชวยใหชาวยูเครนกลับไปใชชีวิตอยางปกติอีกครั้ง 

30 กรกฎาคม 2565  
 รัสเซียระงับการสงกาซธรรมชาตไิปลัตเวียเนื่องจากละเมิดขอตกลงการซื้อขาย Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ

ของรัสเซียประกาศวาไดระงับการสงกาซธรรมชาตใิหแกลัตเวีย ตั้งแต 30 ก.ค. 65 โดยใหเหตุผลวาลัตเวียละเมิดขอตกลง
การซื้อขายกับบริษัทฯ แตไมไดระบุอยางชัดเจนวาลัตเวียละเมิดเงื่อนไขในขอใด อยางไรก็ตาม กอนหนานี้ Latvijas Gaze 
บริษัทกาซของลัตเวีย ไดออกมายืนยันที่จะชำระเงินคากาซธรรมชาติแกรัสเซียเปนสกุลเงินยูโร 

31 กรกฎาคม 2565  

 การสงออกธัญพืชล็อตแรกอาจออกจากยูเครนไดในวันที่ 1 ส.ค. 65 โฆษกประธานาธิบดีตุรกี ระบุวา ขั้นตอนการ
บรรทุกสินคาบนเรือเสร็จสมบูรณแลว ซึ่งมีความเปนไปไดสูงที่เรือบรรทุกธัญพืชจะออกจากทาเรือไดอยางชาท่ีสุดภายใน
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วันจันทรที่ 1 ส.ค. 65 และคาดการณวา คาราวานเรือขนสงธัญพืชล็อตแรกที่ประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาแหง 16 ลํา 
จะไปถึงนานน้ำตุรกีในวันท่ี 3 ส.ค. 65 ทั้งนี้ เรือขนสงสินคาดังกลาวจะถูกติดตามโดยโดรน และศูนยประสานงานรวมใน 
อีสตันบูล (JCC) โดยจะใชดาวเทียมเพื่อติดตามเสนทางของเรือที่มีเมล็ดพืช เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของกระบวนการ
สงออกตลอดเสนทาง 

1 สิงหาคม 2565  

 รัสเซียชี้วาสหรัฐฯ และ NATO เปนภัยคุกคามหลักตอความมั ่นคงทางทะเลของรัสเซีย เมื ่อวันที ่ 31 ก.ค. 65 
ประธานาธิบดีรัสเซยี ลงนามคำสั่งบริหารวาดวยการอนุมัติหลักนิยมกองทัพเรือรัสเซีย (Naval Doctrine of Russia) โดยมี
การทบทวนเนื้อหาใหม ระบุวา ความทาทายและภัยคุกคามหลักที่รัสเซยีกำลังเผชิญในแงของการเดินเรือ คือ การที่สหรัฐฯ 
ที่พยายามควบคุมมหาสมุทรทั่วโลก และการขยายโครงสรางพื้นฐานทางการทหารของ NATO เขาใกลพรมแดนของรสัเซีย 
ขณะที่ความเสี่ยงที่กองทัพเรือรัสเซียเผชิญ คือ การขาดการมีสวนรวมของเรือพาณิชยรัสเซียในการขนสงสินคาของโลก และ
การคว่ำบาตรจากนานาชาติ ทั้งนี้ รัสเซียอาจใชกำลังทหารอยางเหมาะสมกับสถานการณในพื้นที่มหาสมุทรโลก หาก
เครื่องมือทางการทูตและเศรษฐกิจไมประสบผลสำเร็จ 

 สหรัฐฯ มอบความชวยเหลือทางทหารเพิ่มเติมใหแกยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติความชวยเหลือทางทหารชุด
ใหมแกยูเครนอีกมูลคารวม 550 ลานเหรียสหรัฐ ครอบคลุมถึงอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ  ประกอบดวย กระสุนสำหรับ
ระบบยิงจรวดหลายลำกลอง (HIMARS) กระสุนปนใหญขนาด 155 มม. กวา 75,000 นัด โดยสหรัฐฯ ไดมอบความ
ชวยเหลือดานความม่ันคงแกยูเครนแลวจำนวน 17 ชุด รวมมูลคากวา 8.7 พันลานเหรียญสหรัฐ 

2 สิงหาคม 2565  

 รัสเซียประกาศเพิ่มรายชื่อชาว UK หามเดินทางเขาประเทศ พรอมคว่ำบาตรองคกรดานศิลปะของ UK กระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซียประกาศ ปรับปรุงรายชื่อชาว UK ที่ถูกคว่ำบาตร โดยหามเดินทางเขารัสเซีย ประกอบดวยนักการเมือง 
รัฐมนตรี เจาหนาที่ สมาชิกของครอบครัวผูมีอิทธิพลและนักธุรกิจ และสื่อสารมวลชน รวม 39 ราย โดยใหเหตุผลวาบุคคล
เหลานี ้มีสวนสงเสริมนโยบายที่ไมเปนมิตร ซึ ่งมุงเปาทำลายภาพลักษณรัสเซีย และโดดเดี่ยวรัสเซียจากนานาชาติ 
ขณะเดียวกัน สำนักงานอัยการสูงสุดรัสเซียประกาศคว่ำบาตร องคกรไมแสวงหาผลกำไรดานศิลปะของ UK (Calvert 22) 
หลังองคกรดังกลาวไดเผยแพรสิ่งพิมพที่ตอตานการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนของรัสเซีย 

 ตุรกีประเมินวาจะมีเรือบรรทุกสินคาออกจากทาเรือยูเครนไดทุกวัน ดานยูเครนวางแผนสงออกอยางระมัดระวัง 
ภายใตขอตกลงเดินเรือที่ทำรวมกันระหวางรัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองคการสหประชาชาติ ตุรกีคาดหวังวาเรือบรรทุก
สินคาธัญพืชจะออกจากทาเรือยูเครนไดวันละ 1 ลำ ดานยูเครนระบุวา ใน 2 สัปดาหแรกจะถือเปนชวงทดลอง โดยจะมี
เรือออกจากทาไมเกิน 3 ลำตอวัน ซึ่งจะเพ่ิมจำนวนเรือเมื่อม่ันใจวามีความปลอดภัย 

3 สิงหาคม 2565  

 สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองคกรของรัสเซียเพิ่มเติม มาตรการคว่ำบาตรที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง
สหรัฐฯ รอบใหมนี้มุงเปาไปท่ีบุคคลใกลชิดของประธานาธิบดีรัสเซีย (Alina Kabaeva) บริษัทผูผลิตเหล็กกลารายใหญของ
โลก รวมไปถึงสถาบันการเงินแหงหนึ่งทีช่วยใหรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ขณะเดียวกันกระทรวงการตางประเทศ
ก็ประกาศคว่ำบาตรโดยมุงเปาไปที่ผูมีอิทธิพล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทท่ีเขาไปดำเนินกิจการในยูเครนอยางผิดกฎหมาย 
รวมถึงบริษัทและสถาบันวิจัยดานเทคโนโลยีและการปองกันประเทศของรัสเซียอีก 24 แหง นอกจากนี้ยังจำกัดวีซา
เจาหนาที่รัสเซีย 893 คน และเจาหนาที่รัฐบาลตางชาติ 31 คน ที่สนับสนุนรัสเซียในการผนวกรวมแควนไครเมียของ
ยูเครน 

 แคนาดาประกาศคว่ำบาตรเจาหนาที่และหนวยงานดานการทหารของรัสเซีย โดยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรตอ
เจาหนาที่ทหารของรัสเซียจำนวน 43 รายและหนวยงานดานการปองกันประเทศจำนวน 17 แหง ซึ่งแคนาดาระบุวามี
สวนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน สงผลใหนับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 แคนาดาไดคว่ำบาตรบุคคล
และหนวยงานรัสเซียรวมกันมากกวา 1,150 ราย 
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 รัสเซียกลาวอางวาสหรัฐฯ มีสวนรวมโดยตรงกับการสูรบในยูเครน กระทรวงกลาโหมรัสเซีย ไดออกมาระบุวา สหรัฐฯ  
มีสวนรวมโดยตรงกับสงครามยูเครน หลังยูเครนใชระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกลอง (HIMARS) จากสหรัฐฯ ในการตอบโต
รัสเซีย โดยมีการหารือระหวางเจาหนาที่ขาวกรองสหรัฐฯ และยูเครนกอนการโจมตีดวย แสดงใหเห็นวา สหรัฐฯ  
มีสวนรวมในสงครามยูเครน แมสหรัฐฯจะยืนยันวามีบทบาทแคจัดหาอาวุธ เพราะไมตองการเผชิญหนาโดยตรงกับรัสเซียก็
ตาม 

4 สิงหาคม 2565  

 ประธานาธิบดียูเครนเรียกรองใหประธานาธิบดีจีนเปดโอกาสเจรจา หาแนวทางยุติสงครามยูเครน โดยขอใหจีน 
ตอบรับคำเชิญในการเจรจาแบบตัวตอตัว เพื่อชวยเปนตัวกลางในการจัดการเจรจายุติความขัดแยงระหวางยูเครนกับ
รัสเซีย หลังรัฐบาลยูเครนไดใชความพยายามหลายครั้งในการนัดพบเพื่อเจรจากับประธานาธิบดจีีน เนื่องจากยูเครนเชื่อวา 
จีนเปนประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ และยังเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาติ
ดวย จึงอาจชวยยูเครนยุตปิญหาความขัดแยงกับรัสเซียได  

 สหรัฐฯ ใหสัตยาบันรับรองฟนแลนด-สวีเดนเขารวมเปนสมาชิก NATO โดยเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ
อนุมัติการใหสัตยาบันรับรองฟนแลนดและสวีเดนเขาเปนสมาชิก NATO ดวยคะแนนเสียง 95 ตอ 1 เสียง สงผลให
สหรัฐฯ เปนประเทศที่ 23 จากสมาชิก NATO ทั้ง 30 ประเทศ ที่ใหสัตยาบันรับรองฟนแลนดและสวีเดนเปนสมาชิก 
NATO แลว  

 สวิตเซอรแลนดประกาศใชมาตรการคว่ำบาตรรอบใหมตอรัสเซีย โดยมาตรการคว่ำบาตรรอบใหมนี้จะสอดคลองกับ
มาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 7 ของ EU ซึ่งรวมถึงการหามซื้อนําเขาหรือขนสงทองคําและผลิตภัณฑทองคำ และบริการ 
ที่เก่ียวของกับสินคาเหลานี้ นอกจากนี้ยังคว่ำบาตรธนาคารรายใหญที่สุดของรัสเซีย (Sberbank) ในขณะเดียวกันไดมีการ
ผอนคลายมาตรการคว่ำบาตร โดยอนุญาตใหบริษัทในประเทศซื้อน้ำมันดิบและสินคาเกษตรของรัสเซีย สงออกไปยัง
ประเทศที่สามได 

5 สิงหาคม 2565 

 รัสเซียออกคำสั่งหามตางชาติขายหุนธนาคาร และธุรกิจพลังงาน ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกาหามนักลงทุน
จากประเทศที่ไมเปนมิตรขายหุนในธนาคารและธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตรตอรัสเซีย เชน โครงการพลังงาน โดย
คำสั่งดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 ส.ค. – 31 ธ.ค. 65  

 รัสเซียและตุรกีเพิ่มความรวมมือดานเศรษฐกิจและพลังงาน รวมถึงการชำระคากาซดวยสกุลเงินรูเบิล ประธานาธิบดี 
รัสเซียและประธานาธิบดีตุรกี พบปะหารือกันในเมืองโซชิของรัสเซียเมื่อ 5 ส.ค. 65 โดยผูนำทั้ง 2 ประเทศเห็นพองที่จะ
สงเสริมความรวมมือในอุตสาหกรรมการขนสง เกษตรกรรม การเงิน และการกอสราง นอกจากนี้ยังตกลงที่จะใหมีการชำระ
คากาซรัสเซียบางสวนเปนสกุลเงินรูเบิลดวย ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินไดแสดงความชื่นชมตอบทบาทของตุรกีใน
การสนับสนุนขอตกลงสงออกธัญพืชยูเครนดวย 

6 สิงหาคม 2565 
 รัสเซียประกาศขับไลนักการทูตบัลแกเรียออกนอกประเทศ กระทรวงตางประเทศรัสเซียประกาศใหเจาหนาที่สถานกงสุล

และสถานทูตบัลแกเรียประจำรัสเซียจำนวน 14 คนออกจากประเทศ เพื่อเปนการตอบโตที่รัฐบาลบัลแกเรียสั่งขับ
เจาหนาที่ทางการทูตของรัสเซียออกจากบัลแกเรีย 70 ราย เมื่อเดือน มิ.ย. 65 และประกาศปดสถานกงสุลของรัสเซียใน
เมือง Ruse ของบัลแกเรียลงชั่วคราวดวย 

7 สิงหาคม 2565 

 ยูเครนวางแผนเพิ่มศักยภาพสงออกธัญพืชภายใตขอตกลง 4 ฝาย (รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และองคการสหประชาชาต)ิ 
รัฐมนตรีกระทรวงโครงสรางพื้นฐานของยูเครนเปดเผยวา รัฐบาลยูเครนมีแผนที่จะขยายความสามารถของทาเรือใหรองรับ
เรือสินคาใหไดอยางนอย 100 ลำตอเดือน โดยจะเริ่มขนสงธัญพืชออกจากทาเรือยุชนีในสัปดาหหนาหลังจากที่ปจจุบัน
สงออกจาก 2 ทาเรือ คือ เชอรโนมอรสคและโอเดสซา ซึ่งจะทำใหสามารถสงออกธัญพืชไดอยางนอย 3 ลานตันตอเดือน 
พรอมระบุวา บริษัทขนสงสินคาทางเรือหลายแหงยื่นขอเสนอตอทางการยูเครนเพื่อรับจางขนสงสินคาจากยูเครนสู
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ตลาดโลก นอกจากนี้ ยูเครนยังเตรยีมหารือใหมีการขยายขอตกลงขนสงสินคาปลอดภัยใหครอบคลุมสินคาประเภทอื่น ๆ  
เพิ่มเติมดวย 

8 สิงหาคม 2565 

 ยูเครนระบุวาจะไมมีการเจรจาสันติภาพหากรัสเซียผลักดันใหมีการจัดประชามติแยกตัวเปนเอกราชในดินแดนของ
ยูเครน ประธานาธิบดียูเครน ระบุวา จุดยืนของยูเครนยังคงเหมือนเดิม โดยจะไมยอมยกดินแดนที่เปนของยูเครนใหกับใคร 
ดังนั้น หากรัสเซียผลักดันใหมีการจัดทำประชามติเรื่องแยกตัวเปนเอกราชและผนวกรวมแควนเคอรซอนและซาปอริเซีย
ของยูเครนกับรัสเซีย จะเปนการปดชองทางการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่รัสเซียออกมา
ปฏิเสธวาไมไดมีสวนเก่ียวของในการทำประชามติ แตเปนความตองการของประชาชนในภูมิภาคดังกลาว 

 เกาหลีเหนือเสนอสงทหารอาสาสมัครเสริมทัพรัสเซีย นายอิกอร โครอตเชนโก ผูเชี่ยวชาญดานกองทัพรัสเซียเปดเผยวา 
เกาหลีเหนือเสนอสงทหารอาสาสมัคร 100,000 นาย เขารวมกับกองทัพรัสเซีย โดยกองทัพเกาหลีเหนือถือเปนหนึ่งใน
กองทัพที่มีประสบการณการรบอยางโชกโชน นอกจากนี้ ยังเสนอสงคนงานกวา 1,000 คน ไปชวยเหลืองานกอสรางใน
ภูมิภาคดอนบสัหลังสถานการณการสูรบสิ้นสุดลงดวย 

 ญี่ปุนยืนยันจะลงทุนโครงการพลังงานกับรัสเซียตอไป รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุนเปดเผยวา 
ตองการจะรวมลงทุนในโครงการพัฒนาน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ Sakhalin-1 กับบริษัท Gazprom ของรัสเซียตอไป 
หลังรัฐบาลรัสเซียประกาศหามนักลงทุนจากประเทศที่ไมเปนมิตรกับรัสเซีย ออกจากโครงการกาซธรรมชาติ Sakhalin-1 
จนกวาจะถึงสิ้นปนี้ รวมถึงโครงการพัฒนากาซธรรมชาติเหลว Sakhalin-2 ที่รัสเซียไดออกกฎหมายใหนักลงทุนตางชาติ
แสดงความจำนงเปนผูถือหุนใหมอีกครั้ง ญี่ปุนก็สนับสนุนใหบริษัทเอกชนของญ่ีปุนถือหุนในโครงการนี้ตอไป เพ่ือเปนการ
รักษาผลประโยชน และกระจายความเสี่ยงดานพลังงาน 

 สหรัฐฯ เตรียมสงความชวยเหลือทางทหารชุดใหญที่สุดใหแกยูเครน รัฐบาลสหรัฐฯ เปดเผยวากำลังเตรียมที่จะจัดสง
อาวุธยุทโธปกรณครั้งใหญที่สุด ซึ่งมีมูลคาถึง 1 พันลานเหรียญสหรัฐไปใหยูเครนเพิ่มเติม ประกอบไปดวยจรวด กระสุน 
รวมถึงยุทโธปกรณอื่นๆ ซึ่งเปนการจัดสงโดยตรงจากคลังยุทโธปกรณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โดยอาวุธชุดใหมนี้
นาจะชวยใหยูเครนสามารถกำหนดทิศทางของการสูรบไดดีข้ึน 

9 สิงหาคม 2565 

 เยอรมนียืนยันไมอนุมัติโครงการทอสงกาซ Nord Stream 2 แมเกิดปญหาขาดแคลนพลังงานในประเทศ โฆษกรัฐบาล
เยอรมนีออกมาปฏิเสธความเปนไปไดที่จะมีการอนุมัติเปดใชทอสงกาซธรรมชาติ Nord Stream 2 ซึ่งเปนทอสงกาซ
ธรรมชาติจากรัสเซียเขาสูเยอรมนี ที่กอสรางเสร็จสิ้นเมื่อปที่แลว โดยรัฐบาลเยอรมนีไดชะลอกระบวนการอนุมัติเปดใช
โครงการดังกลาว ตั้งแตรัสเซียเปดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน พรอมใหคำมั่นวาเยอรมนีและประเทศพันธมิตรจะยังคง
เดินหนาคว่ำบาตรรัสเซียและอยูเคียงขางยูเครนอยางมั่นคง 

 เลบานอนปฏิเสธไมรับเรือสงออกธัญพืชลำแรกของยูเครน โดยใหเหตุผลวาจัดสงลาชา สถานทูตยูเครนในเลบานอน
เปดเผยวา ผูซื้อในเลบานอนปฏิเสธไมรับสินคาจากเรือ Razoni ซึ่งเปนเรือลำแรกที่บรรทุกขาวโพดกวา 26,000 ตัน จาก
ยูเครน ภายใตขอตกลงฟนการสงออกธัญพืชกับรัสเซียรวมกับองคการสหประชาชาติและตุรกี โดยอางวาการขนสงลาชา
นานกวา 5 เดือน ขณะที่รัฐบาลเลบานอนออกมาระบุวา กรณีดังกลาวเปนตัดสินใจของภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลไมมีสวน
เกี่ยวของ 

 การสงน้ำมันของรัสเซียไปยังยุโรปผานยูเครนหยุดชะงักเนื ่องจากมาตรการคว่ำบาตร บริษัทน้ำมันของรัสเซีย 
(Transneft) เปดเผยวา ไดระงับการขนสงน้ำมันไปยังยุโรปตะวันออก (ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย) ที่ตองขนสง
ผานทอสงน้ำมัน Druzhba ทางตอนใตของยูเครน ตั้งแตวันที่ 4 ส.ค. 65 เนื่องจากไมสามารถชำระเงินคาธรรมเนียมการ
ขนสงน้ำมันใหแกยูเครนได โดยมีสาเหตุจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก 

 สหรัฐฯ มอบเงินชวยเหลือยูเครนผานธนาคารโลก สำนักงานพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ (USAID) ระบุวา จะจัดสง
เงินชวยเหลือแกยูเครนจำนวน 4.5 พันลานเหรียญสหรัฐ สำหรับเปนเงินทุนตามความตองการเรงดวนของรัฐบาล อาทิ 
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เงินบำนาญ สวัสดิการสังคม และคารักษาพยาบาล โดยจะเปนการจัดสรรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผานธนาคารโลก
สงไปใหรัฐบาลยูเครนเปนระยะ 

10 สิงหาคม 2565 

 สหรัฐฯ อนุมัตเิงินสนับสนุนโครงการอบรมกำจัดระเบิดที่ตกคางในยูเครน กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ อนุมัติความ
ชวยเหลือมูลคา 89 ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับชวยเหลือยูเครนในการฝกอบรมเจาหนาที่ 100 ทีม เพ่ือเตรียมความพรอม
กำจัดกับระเบิดและอาวุธที่ตกคางอยูในพื้นที่กวา 160,000 ตารางกิโลเมตรของยูเครน หลังความขัดแยงยุติลง โดยจะ
เปนการดำเนินการผานผูรับเหมาและองคกรภาคเอกชน 

 ยูเครนเปดทอสงน้ำมันไปยุโรปหลังรัสเซียจายคาธรรมเนียมน้ำมันแลว บริษัททอสง Transneft ของรัสเซีย เปดเผยวา 
บริษัทจะทำการสงน้ำมันไปยังยุโรปตะวันออกผานทอสง Druzhba ของยูเครนในวันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 16.00 น. 
หลังจากที่ยูเครนไดปดทอสงน้ำมนัตั้งแต 4 ส.ค. 65 เนื่องจากไมไดรับคาธรรมเนียมการขนสงน้ำมันจากรัสเซีย โดยยูเครน
ยืนยันวาหลังจากไดรับเงินคาธรรมเนียมการขนสงน้ำมันจากรัสเซียแลวจะกลับมาเปดทอสงตามปกต ิ

11 สิงหาคม 2565 

 บัลแกเรียอาจกลับมาพึ่งพากาซจากรัสเซียอีกครั้ง รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานบัลแกเรียเปดเผยวา รัฐบาลบัลแกเรียกำลัง
พิจารณาจัดการเจรจากับบริษัท Gazprom ของรัสเซีย เกี่ยวกับการกลับมานำเขากาซธรรมชาติของรัสเซีย หลังจากยุติการ
นำเขาตั้งแตเดือน เม.ย. 65 เนื่องจากไมยอมชำระเงินเปนสกุลรูเบิล พรอมระบุวา การกลับมาซื้อกาซธรรมชาติจากรัสเซีย 
ไมไดหมายความวาบัลแกเรียจงใจจะละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ EU แตทำเพื่อปองกันการขาดแคลนกาซในชวงฤดู
หนาวที่กำลังจะมาถึง นอกจากนีบ้ัลแกเรียยังพิจารณานำเขากาซเพิ่มจากทางอาเซอรไบจานอีกทางหนึ่งดวย 

12 สิงหาคม 2565 

 เอสโตเนียหามนักทองเที ่ยวรัสเซียเดินทางเขาประเทศ โดยนับตั ้งแต 18 ส.ค. 65 เอสโตเนียจะไมอนุญาตให
นักทองเที่ยวรัสเซียซึ่งถือวีซาเชงเกนที่ออกโดยเอสโตเนียเดินทางเขาประเทศ หลังพบวาชาวรัสเซียเดินทางขามพรมแดน
ทางบกผานเอสโตเนียเพื่อเขาสูประเทศในยุโรปเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่องจากการเดินทางทางอากาศถูกปดกั้นจากมาตรการ
คว่ำบาตร ทั้งนี้การหามเดินทางดังกลาวจะยกเวนสำหรับเจาหนาที่ทูตและครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวของกับการขนสง
ระหวางประเทศ และผูท่ีมีถิ่นที่อยูถาวร รวมถึงการเดินทางเขาเอสโตเนียดวยเหตุผลดานมนุษยธรรม 

13 สิงหาคม 2565 

 รัสเซียเตรียมเพิ่มปริมาณจัดสงกาซธรรมชาติใหแกฮังการี รัฐมนตรีตางประเทศของฮังการีระบุวา ในชวงสิ้นเดือน ส.ค. 
65 จะจัดสงกาซธรรมชาติใหฮังการีเพิ่มอีก 2.6 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และกำลังเจรจากับรัสเซียใหสงกาซธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้นอีกในเดือน ก.ย. 65 เพื่อใหแนใจวามีปริมาณพลังงานเพียงพอตลอดชวงฤดูหนาวของปนี้ นอกจากนี้ รัฐบาล
ฮังการียังจะซื้อกาซธรรมชาติจากรัสเซียเพิ่มอีกกวา 700 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเพิ่มเติมจาก 4,500 ลานลูกบาศกเมตร 
ที่ทำสัญญาไวเมื่อเดือน ก.ย. 64 เปนระยะเวลา 15 ป 

 ชาติตะวันตกเห็นพองสนับสนุนดานการทหารแกยูเครนในระยะยาว ในการประชุมนานาชาติ CopenhagenUkraine 
2022 เมื่อ 10 ส.ค. 65 โดยมีตัวแทนจาก 26 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุน และประเทศสมาชิก EU ไดมีการ
หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือยูเครนในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการฝก
ทหาร การกวาดลางทุนระเบิด และการผลิตอาวุธสงตรงไปยังยูเครน ขณะเดียวกันท่ีประชุมยังเห็นชอบที่จะจัดสรรเงิน
ชวยเหลือทางทหารเพ่ิมเติมแกยูเครนอีก 1.5 พันลานยูโร 

14 สิงหาคม 2565 

 สหรัฐฯ กลาวหาอินเดียชวยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรดานพลังงาน โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุวา
มีเรือสินคาอินเดียรับขนถายน้ำมันดิบรัสเซียในเขตทะเลสากลเพ่ือปดบังแหลงกำเนิดของสินคา แลวนำไปที่ทาเรือในรัฐ
คุชราตทางชายฝงตะวันตก เพื่อเขาสูกระบวนการกลั่นหรือแปรรูปแลวสงออกมายังนิวยอรกของสหรัฐฯ ซึ่งเปนการละเมิด
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีการหามนำเขาผลิตภัณฑพลังงานทั้งหมดจากรัสเซีย 



86 

15 สิงหาคม 2565 

 รัสเซีย - เกาหลีเหนือประกาศขยายความสัมพันธทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง จดหมายที่ประธานาธิบดีรัสเซียสง
ถึงประธานาธิบดีเกาหลีเหนือในโอกาสฉลองวันชาติเกาหลีเหนือเมื่อ 15 ส.ค. 65 ระบุวา รัสเซียจะขยายความรวมมือ
อยางเต็มรูปแบบกับเกาหลีเหนือ ภายใตผลประโยชนรวมกันและสอดคลองกัน เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคง
ในคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ดานเกาหลีเหนือระบุวา มิตรภาพของทั้ง 2 ฝายจะมั่นคง
มากข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการสนับสนุนและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งเชิงยุทธศาสตรและเชิงกลยุทธระหวางประเทศ
ทีไ่ดพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในการตอสูกับภัยคุกคาม ตลอดถึงการยั่วยุทางทหารของศตัรูเดียวกัน 

 ยูเครนเตรียมขยายระยะเวลาบังคับใชกฎอัยการศึก หลังความขัดแยงมีแนวโนมยืดเยื้อ ประธานาธิบดียูเครนยื่นเสนอ
รางกฎหมายเขารัฐสภา เพื่อขอตอระยะเวลาใชกฎหมายอัยการศึกและระยะเวลาระดมพลทหารเกณฑเปนกรณีพิเศษ
ออกไปจนถึงเดือน พ.ย. 65 ที่เดิมมีกำหนดหมดอายุในวันที่ 23 ส.ค.65 เพื่อรับมือกับการสูรบที่ยังคงยืดเยื้อ โดยกฎ
อัยการศึกจะยังครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและยังหามไมใหชายอายุ 18 - 60 ป เดินทางออกนอกประเทศ 

16 สิงหาคม 2565 

 รัสเซียประกาศจัดหาอาวุธ-พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศพันธมิตรทั่วโลก ประธานาธิบดีรัสเซียกลาวในงาน
แสดงอาวุธยุทโธปกรณ (ARMY-2022) เมื่อ 15 ส.ค. 65 ระบุวา อาวุธยุทโธปกรณของรัสเซียล้ำหนาและทันสมัยกวา
บรรดาประเทศคูแขงทั้งหลาย ทั้งยังพรอมแบงปนอาวุธที่หลากหลายและรวมมือกับชาติพันธมิตร ทั้งในลาตินอเมริกา 
เอเชีย และแอฟริกา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการทหาร อีกทั้งเชื่อมั่นวา ดวยความรวมมือของรัสเซียกับบรรดา
ประเทศพันธมิตรอยางจีน อินเดีย อิหราน และประเทศอื่นๆ ที่ตอตานมหาอำนาจตะวันตก จะสามารถสรางระเบียบโลก
ใหมที่ไมไดมีสหรัฐฯ เปนผูนำแตเพียงผูเดียว 

 รัสเซียย้ำวาไมมีความจำเปนตองใชอาวุธนิวเคลียร ในยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซีย กลาวตอเวทีการประชุมดาน
ความมั่นคงระหวางประเทศในกรุงมอสโก เมื่อ 15 ส.ค. 65 วา กองทัพรัสเซียเห็นวายังไมมีความจำเปนที่จะใชอาวุธ
นิวเคลียรในการตอสูกับยูเครนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดของการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และกรณีที่มีการ
คาดการณของสื่อตาง ๆ วา รัสเซียอาจจะสงอาวุธนิวเคลียรหรืออาวุธเคมีไปใชสูรบในยูเครนในอนาคตนั้นก็ไมเปนความ
จริงแตอยางใด 

 ยูเครนตั้งเปาสงออกธัญพืช 3 ลานตันจากทาเรือในเดือน ก.ย. 65 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงโครงสรางพื้นฐานของ
ยูเครน เปดเผยวา ดวยศักยภาพของทาเรือในขณะนี้ ยูเครนสามารถสงออกธัญพืช 3 ลานตันจากทาเรือในเดือน ก.ย. 65 
และอาจเพิ่มข้ึนเปน 4 ลานตันตอเดือนในอนาคต โดยขณะนีม้ีเรือกวา 30 ลำขอเทียบทายูเครน เพื่อทำการขนสงธัญพืช 

17 สิงหาคม 2565 

 ฟนแลนดจำกัดจำนวนการออกวีซาแกชาวรัสเซีย ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 65 กระทรวงการตางประเทศฟนแลนดจะเริ่มลด
จำนวนการรับเรื่องการยื่นขอวีซาสำหรับชาวรัสเซียจากเดิม 1,000 รายการ เหลือ 500 รายการตอวัน มาตรการดังกลาว
เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวรัสเซียหันมาใชสนามบินของฟนแลนดซึ่งมีพรมแดนติดรัสเซียเพื่อเปนประตูสูประเทศตาง ๆ ใน
ทวีปยุโรปดวยวีซาเชงเกน ทั้งนี้ ประเทศอื่น ๆ  ใน EU ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย ไดแก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และ
สาธารณรัฐเช็ก ก็มีการจำกัดการออกวีซาสำหรับชาวรัสเซียแลวเชนกัน อยางไรก็ตาม หลายประเทศในยุโรปยังคงไมเห็น
ดวยที่จะจำกัดวีซารัสเซีย เนื่องจากยังตองพ่ึงพานักทองเทีย่วจากรัสเซียอยู 

 สาธารณรัฐโดเนตสกขอใหเกาหลีเหนือจัดสงแรงงานรวมโครงการฟนฟพูื้นท่ี ผูนำสาธารณรัฐโดเนตสคในยูเครนที่ไดรับ
การสนับสนุนจากรัสเซีย ไดสงขอความถึงประธานาธิบดเีกาหลีเหนือ ขอใหจัดสงแรงงานเขารวมในโครงการฟนฟูพื้นท่ีใน
ภูมิภาคที่ไดรับความเสียหายจากการสูรบ โดยคาดหวังวาโดเนตสคจะไดรับความรวมมือทวิภาคีทั้งในดานเศรษฐกิจและ
แรงงาน เนื่องจากเกาหลีเหนือใหการรับรองเอกราชของแควนโดเนตสกและลูฮันสเชนเดียวกับรัสเซีย 

 ยูเครนนำเนื้อหาเก ี ่ยวก ับภาษาและว ัฒนธรรมร ัสเซ ียออกจากหล ักส ูตรการเร ียนการสอนในโรงเร ียน 
กระทรวงศึกษาธิการยูเครนประกาศหลักสูตรใหมสำหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไปของประเทศ โดยนำ
หลักสูตรภาษาและวรรณคดีรัสเซียออกจากการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุง
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หลักสูตรประวัติศาสตรที่จะมีการรวบรวมสถานการณความขัดแยงทางทหารที่กำลังดำเนินอยูในขณะนี้ลงไปในหลักสูตร
ดวย 

18 สิงหาคม 2565 

 จีนประกาศสงทหารรวมซอมรบในรัสเซีย ดานสหรัฐฯ ระบุวาไมกระทบตอจุดยืนของสหรัฐฯ กระทรวงกลาโหมจีน
เปดเผยวา กองทัพจีนจะเขารวมปฏิบัติภารกิจซอมรบกับกองทัพรัสเซีย เพื่อรวมปฏิบัติการซอมรบวอสตอค (Vostok) 
ประจำป 2565 โดยมีประเทศอื่น ๆ เขารวมดวย อาทิ อินเดีย เบลารุส มองโกเลีย และทาจิกิสถาน ในวันที่ 30 ส.ค. - 5 
ก.ย. 65 ซึ่งการเขารวมซอมรบของจีนนั้น เปนสวนหนึ่งของขอตกลงความรวมมือกับรัสเซีย ไมไดเก่ียวของกับสถานการณ
ความขัดแยง ดานโฆษกกระทรวงตางประเทศสหรัฐฯ ระบุวา สหรัฐฯ ไมมีความกังวลตอกรณีดังกลาว และเชื่อวาจะไม
สงผลกระทบตอความพยายามของสหรัฐฯ ในการโดดเดี่ยวรัสเซีย 

 อินโดนีเซียอาสาเปนสะพานทางการทูตระหวางรัสเซียและยูเครน ประธานาธิบดีอินโดนีเซียประกาศวา อินโดนีเซีย
ประธานกลุม G20 ซึ่งเปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ใหญที่สุดของโลก จะใชเวทีการประชุมสุดยอด
ผูนำกลุม G20 ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ในชวงเดือน พ.ย. 65 นี้ เปนสะพานเชื่อมสันติภาพ
ระหวางรัสเซียและยูเครน โดยจะเชิญประธานาธิบดียูเครนเขารวมประชุมดวย แมยูเครนจะไมใชสมาชิกของกลุม G20  
ก็ตาม 

19 สิงหาคม 2565  
 ฮังการีชี้ความขัดแยงในยูเครน อาจทำใหชาติตะวันตกไมเปนผูนำโลกอีกตอไป นายกรัฐมนตรีฮังการีใหความเห็นวา 

เปนไปไดยากที่ตะวันตกจะสนับสนุนทางทหารไปจนยูเครนเอาชนะได และมาตรการคว่ำบาตรก็ประสบความลมเหลว 
ในการบั่นทอนเสถียรภาพของรัสเซีย แตสงผลยอนกลับกับ EU เอง ซึ่งทำให EU ออนแอลงในเวทีโลก เมื่อการตอสูใน
ยูเครนสิ้นสุดลง พรอมตั้งขอสังเกตวาภูมิภาคสวนใหญ เชน จีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต ก็ไมไดใหการสนับสนุน
แนวทางของตะวันตกในความขัดแยงนี้ ดังนั้น มีความเปนไปไดคอนขางมาก ที่สความขัดแยงครั้งนี้จะแสดงใหเห็นจุดจบ
ของผูนำโลกตะวันตกอยางสหรัฐฯ ในทางกลับกัน มหาอำนาอีกฝาย เชน รัสเซีย ซึ่งมีแหลงพลังงานของตนเองกลับจะ
ไดรับประโยชนจากสถานการณดังกลาว 

20 สิงหาคม 2565  
 รัสเซียเตรียมปดทอซอมบำรุงทอสงกาซ Nord Stream 1 อีกครั้ง บริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซีย

ประกาศจะหยุดการสงกาซธรรมชาติไปยุโรปผานทอสงกาซ Nord Stream 1 ในเยอรมนี เปนเวลา 3 วัน ตั้งแต 31 ส.ค. – 
2 ก.ย. 65 เพื่อดำเนินการซอมบำรุงกังหันคอมเพรสเซอรของทอสงกาซ ซึ่งขณะนี้ใชงานอยูเพียงเครื่องเดียว โดยเม่ือเสร็จ
สิ้นการซอมบำรุงครั้งนี้ การสงกาซผาน Nord Stream 1 จะยังคงปริมาณกาซอยูที ่ 33 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน หรือ
ประมาณ 20% ของศักยภาพทั้งหมด หรือเทากับหลังจากการปดซอมบำรุงครั้งกอนเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผานมา ที่รัสเซีย 
ยังไมไดรับคืนอุปกรณกังหันที่สงไปซอมที่แคนาดา 

21 สิงหาคม 2565  

 UN ผลักดันลดอุปสรรคการคา เพื่อนำสินคารัสเซียออกสูตลาดโลก เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เปดเผยวา UN กำลัง
ทำงานรวมกับสหรัฐฯ และ EU ในการยกเลิกอุปสรรคทางการคาตอการสงออกอาหารและปุยของรัสเซียสูตลาดโลกได 
โดยไมมีขอจำกัด เพื่อบรรเทาวิกฤตอาหารโลก พรอมเนนย้ำวา การที่รัสเซียสามารถสงออกอาหารและปุยสูตลาดโลกได
มากขึ ้นจะชวยทำใหตลาดสินคาโภคภัณฑ เกิดเสถียรภาพและมีราคาลดลง ทั้งนี้ แมวาสินคาดังกลาวจะไมไดถูกใช
มาตรการคว่ำบาตรโดยตรง แตมาตรการกดดันแวดลอม เชน การขนสงทางเรือ การประกันภัยและการเงิน สงผลกระทบ
อยางหนักตอกระบวนการสงออกของรัสเซีย 

 สหรัฐฯ เตรียมจัดสงความชวยเหลือทางทหารรอบใหมแกยูเครน รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศความชวยเหลือดานการทหาร
เพิ่มเติมแกยูเครนมูลคา 775 ลานเหรียญสหรัฐ โดยถึงเครื่องกระสุนปนสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกลอง 
(HIMARS) ปนใหญพรอมกระสุน ขีปนาวุธตานรังสีความเร็วสูงซึ่งพุงเปาไปยังระบบเรดาร รวมถึงการสงมอบโดรนสอดแนม 
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“Scan Eagle” ใหยูเครนเปนครั้งแรก ทั้งนี้ ความชวยเหลือดังกลาวนับเปนครั้งที่ 19 ตั้งแตการสูรบในยูเครนเริ่มขึ้น  
ซึ่งรวมเปนเปนมูลคากวา 1.06 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ 

22 สิงหาคม 2565  

 นิวซีแลนดประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอพลเมืองรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศนิวซีแลนดประกาศคว่ำ
บาตร (หามเดินทางเขาประเทศ อายัดทรัพยสิน หามติดตอทางการเงนิ) ตอชาวรัสเซียจำนวน 48 คน และหนวยงานอีก 1 
แหง ซึ่งเปนบุคคล/หนวยงานสำคัญทางการเมืองและการทหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการแบงแยกดินแดนของยูเครน โดย
ครอบคลุมถึงผูวาการแควนและเจาหนาที่ในเขตปกครองพิเศษลูฮันสกและโดเนตสกของยูเครนซึ่งรัสเซียเปนผูแตงตั้ง ท้ังนี้ 
นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 นิวซีแลนดไดกำหนดมาตรการควำ่บาตรตอพลเมืองรัสเซียมากกวา 800 คน และองคกรรัสเซีย
กวา 93 แหง 

 สหรัฐฯ ระบุวาประธานาธิบดียูเครนควรเขารวมประชุม G20 หากประธานาธิบดีรัสเซียเขารวมดวย แถลงการณจาก
ทำเนียบขาวระบุวา แมประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยประกาศไววารัสเซียไมควรจะเขารวมประชุมสุดยอดผูนำกลุม G20 ซึ่งจะ
มีขึ้นในชวงเดือน พ.ย. 65 ที่อินโดนีเซีย แตหากรัสเซียเขารวม ประธานาธิบดียูเครนก็ควรเขารวมดวย ซึ่งถอยแถลง
ดังกลาวมีขึ ้นหลังประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในฐานะเจาภาพการประชุมฯ ยืนยันวา ประธานาธิบดีร ัสเซียและ
ประธานาธิบดีจีน จะเขารวมการประชุม โดยหากผูนำประเทศทั้งหมดเดินทางเขารวมการประชุมดังกลาว จะเปนการพบ
กันครั้งแรกของทุกฝายนับตั้งแตเกิดการสูรบในยูเครน 

 เยอรมนีลงนามขอตกลงเรื ่องพลังงานไฮโดรเจน ที ่จะชวยใหเยอรมนีลดการพึ ่งพากาซธรรมชาติจากรัสเซีย 
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางเยือนแคนาดา ชวง 21 – 23 ส.ค. 65 เพื่อลงนามขอตกลงเรื่องความรวมมือในการกอตั้ง
โรงงานผลิตพลังงานไฮโดรเจนในเยอรมน ีและเปนหนึ่งในแผนสำคัญท่ีจะชวยใหเยอรมนีเดินหนาสูพลังงานสีเขียว และลด
การพึ่งพากาซธรรมชาติจากรัสเซีย ขณะเดียวกันอาจหารือถึงความเปนไปไดที่เยอรมนีจะนำเขากาซธรรมชาติจากแคนาดา
ดวย 

23 สิงหาคม 2565  
 ญี่ปุนประกาศคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย หลังความขัดแยงในยูเครนยังยืดเยื้อ รัฐบาลญี่ปุนประกาศหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 ส.ค. 65 วา ญี่ปุนจะเดินหนาการตอบโตทางการทูตและคงมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียเอาไว
ดังเดิม โดยญี่ปุนจะยังคงทำงานรวมกับประเทศสมาชิก G7 อื่น ๆ อยางใกลชิด ในขณะเดียวกันก็หามาตรการตาง ๆ  เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากปญหาราคาพลังงานทีเ่พิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแยงที่ยืดเยื้อ 

 สหรัฐฯ - เยอรมนี ประกาศแผนชวยเหลือดานความมั่นคงระยะยาวแกยูเครน โดยสหรัฐฯ ประกาศแผนความชวยเหลือ
ทางทหารแกยูเครนชุดใหมมูลคากวา 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาอาวุธ ฝกอบรมทหาร และจัดหากองกำลังให
ยูเครนสามารถตอสูไดในระยะยาว ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 สหรัฐฯ จัดสรรความชวยเหลือดานการทหารใหแกยูเครน
ไปแลวรวมมูลคากวา 10,600 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะที่เยอรมนี ก็ประกาศแผนที่จัดสงอาวุธเพิ่มเติมใหกับยูเครน
มูลคากวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2566 

24 สิงหาคม 2565  

 แคนาดาประกาศมาตรการคว่ำบาตรตอรสัเซียชุดใหม พรอมมอบเงินชวยเหลือยูเครนเพิ่มเติม โดยมาตรการคว่ำบาตร
ชุดใหมนี้มุ งเปาหมายที ่กลุ มผูมีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐบาลและหนวยงานดานการปองกันประเทศของรัสเซีย  
จำนวน 62 ราย ซึ่งสวนหนึ่งเปนเจาหนาที่รัฐบาลรัสเซียระดับสูง อาทิ ผูวาการกลางและหัวหนาระดับภูมิภาค ตลอดจน
สมาชิกครอบครัว และเจาหนาที่อาวุโสของหนวยงานดังกลาว สงผลใหบุคคลและหนวยงานจากรัสเซียและเบลารุสที่ถูก
แคนาดาคว่ำบาตรนับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 รวมแลวมากกวา 1,300 ราย นอกจากนี ้ยังประกาศการจัดสรรเงินทุนสำหรับ
โครงการของยูเครน 2 โครงการ ผานแผนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพ (PSOPs) เพื่อใหการสนับสนุน
เพิ่มเติมแกสถาบันดานความมั่นคงของยูเครนดวย 

 บัลแกเรียเตรียมกลับมาเจรจาขอใหรัสเซียเลิกตัดกาซ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของบัลแกเรีย เปดเผยวา บัลแกเรีย
ตองยอมเจรจากับบริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียเพื่อขอใหกลับมาจัดสงกาซธรรมชาติใหอีกครั้ง หลัง
เผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานในประเทศอยางรุนแรง ทั้งนี้ รัสเซียเคยจัดสงกาซธรรมชาตใิหบัลแกเรียมากถึง 90% ของ
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ความตองการทั้งหมด จนกระทั่งมีการระงับไปเมื่อเดือน เม.ย. 65 เนื่องจากรัฐบาลบัลแกเรียปฏิเสธที่จะจายคากาซเปน
เงินรูเบิล 

 ไตหวันประกาศเลิกนำเขาถานหินจากรัสเซยี Taipower บริษัทการไฟฟาของรัฐบาลไตหวันเปดเผยวา บริษัทฯ ไดทำการ
ชำระเงินงวดสุดทายสำหรับการจัดซื้อถานหินจากรัสเซีย ภายใตขอตกลงที่ลงนามกอนเกิดความขัดแยงในยูเครน จำนวน 
1.16 ลานตัน คิดเปนเงินทั้งสิ้น 280 ลานเหรียญสหรัฐฯ เรียบรอยแลวพรอมประกาศวาจะไมทำขอตกลงจัดซื้อถานหิน
ใหมกับรัสเซียอีก เพื่อแสดงจุดยืนการรวมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก โดยไตหวันจะเปลี่ยนไปนำเขาถาน
หินจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย โคลอมเบีย และแอฟริกาใตแทน 

25 สิงหาคม 2565  
 UK ประกาศมอบความชวยเหลือทางทหารชุดใหมแกยูเครน นายกรัฐมนตรี UK เดินทางเยือนยูเครนเปนครั้งที่ 3  

เมื่อ 24 ส.ค. 65 ใหคำมั่นยืนหยัดเคียงขางยูเครน จนกวาจะสิ้นสุดการตอสู พรอมประกาศมอบความชวยเหลือทางทหาร
แกยูเครนเพิ่มเติมมูลคา 54 ลานปอนด ซึ่งประกอบดวยโดรน และเฮลิคอปเตอรขนาดเล็กเพื่อตรวจจับทุนระเบิด รวมท้ัง
จะฝกอบรมแกเจาหนาที่ยูเครนดวย ทั้งนี้ นับตั้งแตความขัดแยงเริ่มขึ้น UK ไดใหความชวยเหลือทางทหารแกยูเครน 
ไปแลวมากกวา 2.3 พันลานปอนด 

26 สิงหาคม 2565  

 รัสเซียขยายกำลังพลในกองทัพครั้งใหญในรอบ 5 ป ทามกลางการสูรบในยูเครนท่ียืดเยื้อ ประธานาธิบดีรัสเซียลงนาม
ในกฤษฎีกาเมื่อ 25 ส.ค. 65 สั่งใหเพิ่มกำลังทหารเสริมในกองทัพ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2566 สงผลใหกำลังพลจากเดิม 
1.9 ลานนาย เปน 2.04 ลานนาย โดยกำลังพลรบแนวหนาจะเพิ่มขึ้นเปน1.15 ลานนาย พรอมกับสั่งใหรัฐบาลจัดสรร
เงินทุนที่จำเปนสำหรับการขยายกิจการดานการทหารดวย ซึ่งนับเปนการยกระดับกำลังพลกองทัพครั้งใหญที่สุดของรัสเซีย
นับตั้งแตป 2560  

 มติสนับสนุนยูเครนในสหประชาชาติเริ่มถดถอย ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ (UNSC) เมื่อวันที่ 
24 ส.ค. 65 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 6 เดือนของการสูรบในยูเครน ยูเครนเสนอให UNSCลงมติประณามรัสเซียกรณีบุก
ยูเครน โดยการลงมติจากประเทศที่รวมประชุมทั้งหมด 193 ประเทศ ยูเครนไดรับเสียงสนับสนุนอยูที่ 58 ประเทศ หรือ
คิดเปน 30% ซึ่งนับเปนตัวเลขท่ีลดลงมากจากที่เคยไดรับเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 ที่ยูเครนไดรับเสียงสนับสนุนจาก 141 
ประเทศ หรือคิดเปน 73% โดยการลงมติในครั้งนี้ ยูเครนไมไดรับเสียงสนับสนุนจากประเทศในแอฟริกา อาวเปอรเซีย 
และกลุมประเทศ BRICS 

27 สิงหาคม 2565  

 รัสเซียคัดคานรับรองปฏิญญารวมปลดอาวุธนิวเคลียร ทำใหที่ประชุมไมสามารถบรรลุขอตกลง ในการประชุม
สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (NPT) ขององคการสหประชาชาติ (UN) ประจำป 2022 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 
ผูแทนรัสเซียไมยอมรับรางปฏิญญารวมสุดทายวาดวยการปลดอาวุธนิวเคลียร ที่ใชเวลาเจรจากันนานกวา 4 สัปดาห  
จนสงผลใหไมสามารถออกแถลงการณรวมของที่ประชุม เนื่องจากรัสเซียมองวาเนื้อหามีความเอนเอียงทางการเมือง โดยมี
ขอความเกี่ยวกับการสูรบบริเวณโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรซาปอริเซียของยูเครนที่ปจจุบันอยูภายใตการควบคุมของ
รัสเซีย ซึ่งระบุวาภาคีท้ังหลายเห็นพองวาโรงไฟฟาดังกลาวควรอยูภายใตการควบคุมของยูเครน  

 กรุงเฮกของเนเธอรแลนดขอยกเวนคว่ำบาตรรัสเซีย เพื่อรับกาซธรรมชาติในชวงฤดูหนาว สภาเมืองเฮก เปดเผยวา  
ไดจัดประกวดราคาท่ัวทั้งสหภาพยุโรปในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 65 แตยังไมสามารถหากาซจากแหลงอ่ืนมาทดแทนกาซของ
รัสเซียได จึงจะขอให EU ใหการยกเวนชั่วคราวจากมาตรการคว่ำบาตรกาซของรัสเซียไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2566 จากท่ี 
EU กำหนดใหตองยุติการนำเขากาซภายในวันที่ 10 ต.ค. 65 เพื่อใหกรุงเฮกยังคงซื้อกาซธรรมชาติจากบริษัท Gazprom 
ของรัสเซียไดตอไป จนกวาจะไดซัพพลายเออรรายอ่ืน ๆ 

 เบลารุสเตรียมเครื่องบนิรบพรอมรับมือชาติตะวันตก ประธานาธิบดเีบลารุสเปดเผยวา เครื่องบินรบของกองทัพเบลารุส
ไดถูกปรับเปลี ่ยนใหทันสมัย จนสามารถติดหัวรบอาวุธนิวเคลียรของรัสเซียไดแลว หลังไดรับการสนับสนุนจาก
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ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยเบลารุสจะตอบโตทันที หาก NATO หรือชาติตะวันตกไดสรางสถานการณที่เพิ่มความตึงเครียด
กับเบลารุสหรือรัสเซีย 

28 สิงหาคม 2565  

 รัสเซียประกาศจายสวัสดิการใหชาวยูเครนที่ยายมาอยูในรัสเซีย ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามบังคับใชกฎหมายใหสิทธิ
ประโยชนทางการเงินกับพลเมืองยูเครนที่ออกจากดินแดนยูเครนเขามาอยูในรัสเซีย (รวมถึงแควนโดเนตสกและลูฮันสกที่
รัสเซียยอมรับสถานะเปนรัฐอิสระ) ตั้งแตวันท่ี 18 ก.พ. 65 เปนตนมา ซึ่งครอบคลุมถึงผูเกษียณอายุ ผูหญิงตั้งครรภ และ
ผูพิการ โดยผูพิการจะไดรับเงินชวยเหลือเดือนละ 10,000 รูเบิล (ประมาณ 6,102 บาท) สวนกรณีหญิงตั้งครรภจะไดรับ
เงนิชวยเหลือแบบจายครั้งเดียว 

 โปแลนดสั่งซื้ออาวุธชุดใหญจากเกาหลีใต เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงกรณีท่ีความขัดแยงในยูเครนขยายพื้นท่ีเขาประชิด
ชายแดนโปแลนด รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโปแลนด ลงนามในขอตกลงสั่งซื้ออาวุธจากบริษัทของเกาหลีใตมูลคา 
5,760 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบดวยรถถัง ปนใหญ และเครื่องบินขับไล โดยการลงนามครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญา
สั่งซื้ออาวุธชุดใหญที่ทั้งสองประเทศตกลงรวมกันเมื่อเดือนที่แลว ซึ่งประเมินวามูลคาการสั่งซื้ออาวุธจะสูงถึง 15,000 
ลานเหรียญสหรัฐ 

29 สิงหาคม 2565  

 งบชวยเหลือดานอาวุธของ UK แกยูเครนคาดวาหมดลงปลายปนี ้กระทรวงกลาโหม UK ระบุวา แมวารัฐบาล UK จะให
คำมั่นกับยูเครนวาจะใหความชวยเหลือดานอาวุธกับยูเครนเพื่อตอสูกับกองกำลังรัสเซียจนถึงที่สุด แตความเปนจริง
งบประมาณความชวยเหลือดานการทหารของ UK ตอยูเครนกำลังจะหมดลง โดยคาดวาจะอยูไดถึงสิ้นปนี้หรือชวงปใหม
เทานั้น เนื่องจาก UK ก็กำลังประสบปญหาเงินเฟอและคาครองชีพ รวมทั้งคากาซคาพลังงานที่สูงข้ึน จึงตองใชงบประมาณ
ของประเทศเพื่อชวยเหลือประชาชน 

 เยอรมนีเตรียมควบคุมกิจการ Gazprom Germania เปนของรัฐบาล โดยรัฐบาลเยอรมนีไดจัดตั ้งบริษัทมาเพ่ือ
ดำเนินการโอนบริษัท Gazprom Germania ซึ่งเปนกิจการพลังงานที่ถูก Gazprom บริษัทแมในรัสเซียประกาศยุติการ
ดำเนินการในเยอรมนีตั้งแตเดือน เม.ย. 65 ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซีย กลาววา การที่รัฐบาลเยอรมนีจะยึดกิจการของ
บริษัทรัสเซีย ถือเปนการฝาฝนกฎหมายสากลอยางรายแรง 

 EU เชื่อวาการคว่ำบาตรรัสเซียไดผลระยะยาว แตชวงนี้ตองยอมรับผลกระทบไปกอน หัวหนาฝายนโยบายตางประเทศ
ของ EU ยอมรับวา EU จะตองเผชิญความทาทายในหลายดานในระยะสั้นท่ีสืบเนื่องจากผลกระทบมาตรการคว่ำบาตรตอ
รัสเซีย อยางไรก็ตาม เชื่อวามาตรการคว่ำบาตรที่พยายามจำกัดความเปนไปไดตาง ๆ  ในเศรษฐกิจของรัสเซียนั้น จะไดผล
ในระยะยาว เพราะเศรษฐกิจของรัสเซียจำเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีของชาตติะวันตก 

30 สิงหาคม 2565  

 รัสเซียลดการจัดสงกาซธรรมชาติไปยังฝรั่งเศส Engie บริษัทสาธารณูปโภคของฝรั่งเศส เปดเผยวา Gazprom บริษัท
พลังงานรายใหญของรัสเซีย แจงวา จะลดการจัดสงกาซธรรมชาติให Engie ตั้งแตวันที่ 30 ส.ค. 65 เปนตนไป โดยจะลด
ปริมาณสงกาซธรรมชาติเหลือเพียงเดือนละ 1.5 เทระวัตตตอชั่วโมง ซึ่งถือเปนปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับความตองการ
ใชพลังงานประจำปที่มีสูงกวา 400 เทระวัตตตอชั่วโมง ทั้งนี้ Engie กำลังเจรจากับบริษัทพลังงานของแอลจีเรียเพื่อเพ่ิม
การนำเขาพลังงานจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเหนอืเพ่ือทดแทนปริมาณที่ลดลงจากรัสเซีย 

 รัสเซียประกาศซอมรบครั้งใหญกับพันธมิตรนานาชาติ ทามกลางความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับชาติตะวันตก 
กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศจะเริ่มการซอมรบ ภายใตชื่อปฏิบัติการ Vostok 2022 ระหวางวันที่ 1-7 ก.ย. 65 ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและทะเลญี่ปุน โดยจะเปนการซอมรบรวมกับทหารจากประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซ
เวียตหลายประเทศ จีน อินเดีย ลาว มองโกเลีย นิคารากัว และซีเรีย จำนวนมากกวา 50,000 นาย โดยรัสเซียเนนยำ้วา 
การซอมรบครั้งนีเ้ปนสวนหนึ่งของแผนการฝกรบที่ดำเนินมาอยางตอเนื่อง  

 ญี่ปุนเรียกรองใหรัสเซียไมรวมเกาะที่ญี่ปุ นอางกรรมสิทธิ์ เขาเปนพื้นที่ซอมรบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุน ออก
แถลงการณระบุวา รัฐบาลญี่ปุนขอยื่นประทวงรัฐบาลรัสเซีย กรณีที่รวมเกาะเอโตโรฟุ และเกาะคูนาชิริ ซึ่งญี่ปุ นอาง
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กรรมสิทธิ์ เขาเปนพ้ืนที่สวนหนึ่งของการฝกซอมทางทหารในปฏิบัติการ Vostok 2022 ของรัสเซีย พรอมเนนย้ำวา ความ
เคลื่อนไหวดังกลาวของรัสเซีย เปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได 

31 สิงหาคม 2565  

 EU ลดการอำนวยความสะดวกในการขอวีซาของชาวรัสเซีย แตยังไมหามนักทองเที่ยวเขาประเทศ ผลการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศของกลุม EU เมื่อ 31 ส.ค. 65 มีมติเห็นพองระงับขอตกลงอำนวยความสะดวกเรื่องวีซากับรัสเซีย 
ที่ทำไวในป 2550 ซึ่งจะชวยลดจำนวนการออกวีซาใหมของชาติสมาชิก EU แกพลเมืองรัสเซีย เพราะจะยื่นขอวีซาไดยาก
ขึ้น คาวีซาแพงขึ้น และใชเวลานานขึ้น อยางไรก็ตาม ที่ประชุมไมใหใชมาตรการหามออกวีซาใหกับพลเมืองรัสเซียใน
ลักษณะเหมารวม แตแนะนำใหผอนผันเรื่องการออกวีซาโดยพิจารณาเปนราย  ๆไป  

 ฟนแลนดยกระดับมาตรการจำกัดวีซานักทองเที่ยวรัสเซีย โดยกระทรวงการตางประเทศฟนแลนดจะรับเรื่องการยื่นขอ 
วีซานักทองเที่ยวจากชาวรัสเซียเพียง 100 รายการตอสัปดาห เฉพาะวันจันทร และใหเฉพาะพลเมืองจาก 4 เมืองของ
รัสเซีย ไดแก เซนตปเตอรสเบิรก เปโตรซาวอดสก มูรมันสก และกรุงมอสโกเทานั้น โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต 1 ก.ย. 65 
เปนตนไป โดยเปนการยกระดับจากมาตรการเดิมที่ประกาศเมื่อกลางเดือน ส.ค. 65 ที่ไมไดกำหนดวัน และถิ่นพำนักของ 
ผูยื่นขอวีซา 

1 กันยายน 2565  

 ล ัตเว ียประกาศกฎหมายว าด วยการจำก ัดภาษาร ัสเซ ียภายในประเทศ โดยจะส ั ่ งห ามใช ภาษาร ัสเซีย 
ในที่สาธารณะและสถานที่ราชการ สามารถใชไดเฉพาะภาษาตาง ๆ  ที่อยูใน EU และภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันเทานั้น 
หากฝาฝนตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 7 ปและปรับไมเกิน 2000 ยูโร ทั้งนี้ จะประกาศบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ภายใน
วันที่ 1 ต.ค. 65 เปนตนไป 

 ชาวเยอรมนีสวนใหญตองการใหฝงตะวันตกเริ่มดำเนินการเจรจากับรัสเซีย แบบสำรวจความเห็นพลเมืองเยอรมนี 
1,011 คน เกี่ยวกับสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน พบวาชาวเยอรมน ี77% ตองการใหชาติตะวันตกเปด
การเจรจากับรัสเซียอยางเปนรูปธรรม เพื่อชวยยุติความขัดแยงในยูเครน ขณะเดียวกันก็มีผูเห็นดวยถึง 87% ในประเด็นที่
ผูนำประเทศตะวันตกยังคงสนทนาทางโทรศพัทกับประธานาธิบดีรัสเซีย และพบวาสวนใหญพึงพอใจกับสถานะที่ใหความ
ชวยเหลือแกยูเครนในปจจุบันที่ 43% และตองการใหชวยเหลือมากกวานี้ 26% 

 รัฐมนตรีเยอรมนยืีนยันสนับสนุนยูเครนตอไป แมประชาชนในประเทศจะตอตาน รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมนี กลาวให
คำมั่นยืนเคียงขางยูเครนและคว่ำบาตรรัสเซียนานตราบเทาที่ยูเครนตองการ แมวาชาวเยอรมนีบางสวนจะไมเห็นดวย 
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน และตองเผชิญกับความทาทายอยางยิ่งในชวงฤดูหนาว อยางไร
ก็ตาม รัฐบาลจะมีมาตรการชวยเหลือประชาชน เชน การอุดหนุนโครงสรางตลาดพลังงาน การชวยลดภาระคาไฟฟาของ
ประชาชน รวมถึงการตั้งเพดานราคาพลังงาน 

2 กันยายน 2565 

 กลุมประเทศ G7 มีมติเห็นพองที่จะจำกัดราคาน้ำมันสงออกของรัสเซีย รัฐมนตรีคลังจากกลุมประเทศ G7 ลงมติเห็น
พองรวมกันวา จะบังคับใชมาตรการจำกัดเพดานราคาน้ำมันที่นำเขาจากรัสเซีย เพื่อลดความสามารถของรัสเซียในการหา
ทุนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และชวยควบคุมอัตราเงินเฟอ ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวจะหามนำเขาน้ำมันดิบ
และผลิตภัณฑจากปโตรเลียมของรัสเซียที่ขนสงทางทะเล เวนแตจะขายในราคาต่ำกวาเพดานราคาที่กำหนด โดยมาตรการ
ดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชควบคูไปกับมาตรการคว่ำบาตรของ EU ท่ีจะหามการนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียทางทะเล เริ่ม
ตั้งแต 5 ธ.ค. 65 และหามนำเขาผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ตั้งแต 5 ก.พ. 66 

 บริษัทพลังงานนอรเวย ถอนตัวจาก 4 โครงการรวมทุนผลิตน้ำมันดิบกับรัสเซีย บริษัทอีควินอร ผูประกอบธุรกิจ
พลังงานของนอรเวย ถอนตัวจากทั้ง 4 โครงการรวมทุนผลิตน้ำมันดิบกับบริษัทรอสเนฟตของรัสเซีย รวมถึงโครงการผลิต
น้ำมันดิบจากโครงการคารยากา (Kharyaga) ซึ่งตั้งอยูในมหาสมุทรอารกติก โดยขนยายอุปกรณและสัมภาระตาง ๆ  ออก
จากโครงการทั้งหมดแลว ไมมีทรัพยสินหรือโครงการในรัสเซียอีกตอไป นับเปนบริษัทพลังงานรายใหญจากยุโรปแหงแรกท่ี
ถอนตัวจากการรวมลงทุนดานพลังงานกับรัสเซียอยางสมบูรณ 
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3 กันยายน 2565 

 รัสเซียประกาศปดทอสงกาซ Nord Stream 1 อยางไมมีกำหนด เนื่องจากความผิดปกติทางเทคนิค บริษัท Gazprom 
ของรัสเซียระบุวา จำเปนตอปดทอสงกาซ Nord Stream 1 ซึ่งจัดสงกาซธรรมชาติไปยังยุโรปผานเยอรมนี เนื่องจากพบ
การรั่วไหลของน้ำมันที่กังหันหลักของสถานีคอมเพรสเซอรปอรโตวา โดยจะหยุดการจัดสงจนกวาปญหาจะแกไขเสร็จ ทั้งนี้ 
กอนหนานี้ บริษัทฯ ไดปดซอมบำรุงทอสงกาซ 3 วัน โดยมีกำหนดเปดในวันที่ 3 ก.ย. 65 แตจากปญหาลาสุด ทำใหตอง
เลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด 

 สหรัฐฯ งดออกวีซาใหรัฐมนตรีตางประเทศ และคณะผูแทนของรัสเซีย เพื่อรวมประชุมประจำปของ UN ผูแทนถาวร
ของรัสเซียประจำสหประชาชาติ (UN) ไดสงจดหมายถึงเลขาธิการ UN แจงวารัสเซียไดยื่นขอวีซาจำนวน 56 รายการ 
สำหรับรัฐมนตรีตางประเทศรัสเซียและคณะผูแทน ในการเดินทางไปนิวยอรกเพื่อรวมประชุมสมัชชาสหประชาชาต ิในวันที่ 
20 ก.ย. 65 แตยังคงไมไดรับการอนุมัติวีซา ซึ่งถือวาไมใชเรื่องปกติ เพราะตลอดชวงหลายเดือนที่ผานมา สหรัฐฯ ไมอนุมัติวี
ซาใหคณะผูแทนรัสเซียแลวหลายคน ดานโฆษกของ UN แถลงวา กำลังประสานงานอยางใกลชิดกับสหรัฐฯ และรัสเซียใน
กรณดีงักลาวแลว 

4 กันยายน 2565 

 ตุรกีเสนอตัวเปนสื่อกลางคล่ีคลายปญหาความขัดแยงบริเวณโรงไฟฟานิวเคลียรในยูเครน ประธานาธิบดีตุรกี สนทนา
ทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีรัสเซีย เสนอตัวเปนผูไกลเกลี่ยสถานการณความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียรซาปอริเซียของยูเครน เนื่องจากมีความกังวลวาการสูรบที่ยังไมลดความรุนแรงลงจะนำไปสูภัยพิบัติ
นิวเคลียร โดยย้ำวาตุรกีสามารถรับหนาที่สำคัญนี้ เชนเดียวกับที่เคยทำสำเร็จมาแลวเมื่อครั้งเปนผูอำนวยความสะดวก 
ในการทำขอตกลงเก่ียวกับการสงออกธัญพืชยูเครนจากทะเลดำ 

 สวีเดนประกาศมาตรการเพิ่มสภาพคลองฉุกเฉินแกบริษัทพลังงาน เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสูวิกฤตการเงิน 
หลังรัสเซียปดทอสงกาซไมมีกำหนด รัฐบาลสวีเดน ประกาศอัดฉีดเงินเพื่อรับประกันสภาพคลองฉุกเฉินใหแกบริษัท
พลังงานทั่วทั้งภูมิภาคนอรดิกและบอลติก (ไอซแลนด เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย และ
ลิทัวเนีย) สืบเนื่องมาจากการที่รัสเซีย แจงปดทอสงกาซ Nord Stream 1 โดยไมมีกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่สวีเดน 
จะเผชิญกับวิกฤตพลังงาน และอาจรุนแรงจนเกิดวิกฤตการเงิน โดยมาตรการดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชภายในวันที่ 5 
ก.ย. 65 

5 กันยายน 2565 

 นายกรัฐมนตรียูเครนขอใหเยอรมนเีพิ่มการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ นายกรัฐมนตรียูเครน เดินทางเยือนเยอรมนีอยาง
เปนทางการ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 ตามเวลาทองถิ่น เพื่อขอใหรัฐบาลเยอรมนี เพิ่มการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณใหแก
ยูเครน โดยเฉพาะการชวยพัฒนาระบบปองกันภัยทางอากาศและการสรางระบบปนใหญของยูเครน นอกจากนี้ ในการ
พบปะกันดังกลาว เยอรมนียังประกาศมอบเงินชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครน จำนวน 200 ลานยูโร เพ่ือชวยเหลือ
ชาวยูเครนท่ีพลัดถิ่นใหมีขาวของเครื่องใชที่จำเปนในการดำรงชีวิต 

 สาธารณรัฐเช็กประทวงใหญ เรียกรองใหรัฐบาลหยุดสนับสนุนยูเครนและหยุดคว่ำบาตรรัสเซีย โดยผูประทวงกวา 
70,000 คน รวมตัวกันที่จัตุรัสเวนเซสลาสในกรุงปราก กลาวหาวารัฐบาลใหความสนใจยูเครนมากกวาพลเมืองของตน 
และไมสามารถจัดการกับราคากาซธรรมชาติและน้ำมันในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นได ซึ่งผูประทวงไดเรียกรองใหรัฐบาลแสดง
ทาทีทางทหารที่เปนกลาง และทำสัญญาโดยตรงกับผูจัดหากาซธรรมชาติซึ่งรวมถึงรัสเซียดวย นอกจากนี้ ยังประณาม
รัฐบาลที่สนับสนุนการคว่ำบาตรของ EU ตอรัสเซีย 

 ฝรั่งเศสเรียกรองประชาคมโลกรวมมือจำกัดราคาน้ำมันรัสเซีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสระบุวา ความ
พยายามของกลุมประเทศ G7 ในการจำกัดเพดานราคานำเขาน้ำมันของรัสเซียนั้น ไมควรเปนเพียงมาตรการที่ชาติตะวันตก
บังคับใชกับรัสเซีย จำเปนตองไดรับความรวมมือจากประชาคมโลกจึงจะประสบความสำเร็จ  

 รัสเซียเพิ่มรายชื่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่หามเดินทางเขาประเทศ กระทรวงการตางประเทศรัสเซียประกาศหามพลเมืองสหรัฐฯ 
จำนวน 25 คนเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร ซึ่งปครอบคลุมถึงสมาชิกสภาคองเกรส นักธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญ นักแสดง 
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รวมทั้งนางจีนา ไรมอนโด รัฐมนตรีพาณิชยของสหรัฐฯ โดยจนถึงขณะนี้ รัสเซียประกาศหามพลเมืองสหรัฐฯ เดินทางเขา
ประเทศแลวจำนวน 1,073 คน 

6 กันยายน 2565 

 รัสเซียตั้งเงื่อนไข ไมสงกาซใหยุโรป จนกวาชาติตะวันตกจะยกเลิกคว่ำบาตร โฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันวาจะระงับการ
สงกาซธรรมชาติผานทอสง Nord Stream 1 ไปยังประเทศในยุโรป จนกวาพันธมิตรชาติตะวันตกจะยกเลิกการคว่ำบาตรที่
มีตอรัสเซียทั้งหมด หลัง Gazprom ระงับการจัดสงกาซธรรมชาติไปยังเยอรมนีดวยเหตุผลทางเทคนิคตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 
65 และระบุวาปญหาที่เก่ียวของกับการจัดสงกาซธรรมชาติทั้งหมดที่เกิดข้ึนไมใชความผิดของรัสเซียแตเปนความผิดของ
ประเทศในยุโรปที่ใชมาตรการคว่ำบาตรจนทำใหเกิดปญหาในการใหบริการ และการซอมแซมอุปกรณชิ้นสวนตาง ๆ 

 รัสเซียอนุมัติหลักการนโยบายตางประเทศใหม บนแนวทางอนุร ักษนิยม และสงเสริมโลกหลายขั ้วอำนาจ 
ประธานาธิบดีรัสเซียอนุมัติหลักการใหมของนโยบายตางประเทศ โดยอยูบนพื้นฐานของแนวคิด “Russian World” หรือ
โลกของรัสเซีย บงชี้อุดมการณแบบอนุรักษนิยมอยางชัดเจน วารัสเซียควรสงเสริม คุมครองสิทธิ ปกปองผลประโยชน 
และอัตลักษณดานวัฒนธรรมชาวรัสเซียที่อาศัยในตางประเทศ เนื่องจากมีสวนสำคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงของ
รัสเซียบนเวทีโลก ในฐานะประเทศประชาธิปไตยที่มุงสรางโลกหลายขั้ว ขณะเดียวกันรัสเซียควรเพิ่มความรวมมือกับจีน 
อินเดีย และกระชับความสัมพันธมากขึ้นกับประเทศในตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา แอฟริกา รวมถึงประเทศชาติพันธุ
สลาฟท่ีเปนบรรพบุรุษของชาวรัสเซีย ซึ่งสวนใหญอยูในยุโรปตะวันออก และยุโรปกลาง 

 รัสเซียตอบโตขอจำกัดราคาน้ำมัน โดยประกาศสงออกไปยังเอเชียมากขึ้น รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัสเซีย กลาววา 
รัสเซียจะตอบสนองตอการจำกัดเพดานราคานำเขาน้ำมันรัสเซียของกลุม G7 และประเทศพันธมิตรชาติตะวันตก ดวยการ
จัดสงอุปทานน้ำมันไปยังเอเชียมากข้ึน พรอมระบุวาการดำเนินการใด ๆ ที่จะกำหนดขีดจำกัดราคาจะนำไปสูการขาดดุลใน
ตลาดของประเทศนั้นเอง และจะเพิ่มความผันผวนของราคาดวย 

 EU ยอมรับ คลังอาวุธของประเทศสมาชิกใกลหมด เนื่องจากไมไดประสานงานกันใหดีเสียกอน ทำใหมีการจัดสงและ
ชวยเหลือที่ซ้ำซอน หัวหนาฝายนโยบายตางประเทศของ EU กลาวในการอภิปรายกับฝายนิติบัญญัติในรัฐสภายุโรปวา 
คลังอาวุธใน EU ลดลงอยางมาก หลังจากประเทศสมาชิกยังคงจัดหาอาวุธและกระสุนใหยูเครนอยางตอเนื่อง และสูญเสีย
เงินจำนวนมาก เนื่องจากไมประสานกันอยางเหมาะสม ดังนั้น ประเทศสมาชิก EU ตองเริ่มประสานงานการใชจายทาง
ทหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ซ้ำซอน อยางไรก็ตาม EU ควรสนับสนุนยูเครนตอไป โดยเฉพาะในเรื่องการฝกอบรม
กองกำลังทหาร 
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 รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันไมประกาศใหรัสเซียเปน "รัฐสนับสนุนการกอการราย” โฆษกทำเนียบขาว กลาวถึงกรณีที่
ประธานาธิบดียูเครน และสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกรองใหสหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชีดำรัสเซียในฐานะ “เปนรัฐสนับสนุน
การกอการราย” โดยระบุวาการดำเนินการดังกลาวไมใชหนทางที่มีประสิทธิภาพที่จะทำใหรัสเซียรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดข้ึน 
และจะเปนอุปสรรคตอการสงมอบความชวยเหลือไปยังพื้นที่ตาง ๆ ของยูเครน อีกทั้งการประณามเชนนี้จะยิ่งสั่นคลอน
ความพยายามระดับพหุภาคีของสหรัฐฯ และพันธมิตรที่รวมกันคว่ำบาตรรัสเซีย 

 นายกรัฐมนตรีคนใหมของ UK ย้ำจุดยืนสนับสนุนยูเครน โดยนางลิซ ทรัสส ท่ีเพ่ิงเขามารับตำแหนงเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 
ไดพูดคุยกับประธานาธิบดียูเครน เพื่อย้ำจุดยืนวา UK ยังคงสนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตยของยูเครน โดยพรอมที่จะ
ทำงานรวมกับยูเครน และยินดีที่จะตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดียูเครนในการเดินทางเยือนยูเครนในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ UK 
เปนหนึ่งในผูสนับสนุนยูเครนที่สำคัญ โดยสงอาวุธจำนวนมากใหอยางตอเนื่อง และยังทำการฝกฝนทหารของยูเครนดวย 

 UN ขอใหรัสเซียและยูเครนเห็นชอบการกำหนดใหพื้นที่รอบโรงไฟฟานิวเคลียรของยูเครน เปนเขตปลอดทหาร 
เลขาธิการองคการสหประชาชาต ิ(UN) เรียกรองใหรัสเซียและยูเครนกำหนดเขตปลอดทหารรอบโรงไฟฟานิวเคลียรซาปอ
ริเซียของยูเครน ที่ถูกกองทัพรัสเซียยึดครองอยู หลังสำนักงานพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ตรวจสอบแลว
พบวามีความเสียหายเกิดขึ้นหลายแหง โดย UN แนะนำวา ในข้ันแรก กองทัพของท้ัง 2 ฝายจะตองทำสัญญายุติปฏิบัติการ
ทางทหารในพื้นที่รอบโรงงาน และในขั้นที่ 2 คือการทำขอตกลงรับประกันใหเปนพื้นที่เขตปลอดทหาร ซึ่งกองทัพรัสเซีย
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จะตองถอนกำลังพลและอุปกรณทางทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ สวนกองทัพยูเครนก็จะตองไมยายกำลังพลเขาไปอยูใน
โรงไฟฟาแทนท่ี 

 รัสเซียยกระดับความสัมพันธกับเมียนมาหลังทั้ง 2 ประเทศตางเผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตก แถลงการณของ
รัฐบาลรัสเซีย ระบุวา ผูนำรัฐบาลทหารเมียนมา เดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือกับประธานาธิบดีรัสเซีย นอกรอบการ
ประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) ครั้งที่ 7 ที่เมืองวลาดิวอสตอค โดยผูนำทั้งสองประเทศเห็นพองที่จะกระชับ
ความสัมพันธกันในหลายมิติ อาทิ รัสเซียจะจัดสงวัคซีนโควิด-19 และความชวยเหลือทางดานสาธารณสุขใหแกเมียนมา 
ขณะที่เมียนมาเองก็มีแผนจะนำเขานำ้มันเชื้อเพลิงจากรัสเซียดวยการใชสกุลเงินรูเบิลดวย 
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 รัสเซียตองการแกขอตกลงสงออกธัญพืชยูเครน เนื่องจากไมไดชวยเหลือประเทศยากจนตามขอตกลง ประธานาธบิดี
รัสเซียกลาวในการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) ที่เมืองวลาดิวอสต็อก เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 วา ตองการแกไข
ขอตกลง 4 ฝาย ในการสงออกสินคาอาหารและธัญพืชของยูเครน โดยจะเจรจากับตุรกี ซึ่งเปนตัวกลางในการกำหนด
จุดหมายปลายทางสำหรับการสงออกธัญพืช เนื่องจากสินคาอาหารและธัญพืชที่ออกจากยูเครนภายใตขอตกลงฯ ใน
ปจจุบันนั้น ไมไดถูกสงออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนแตถูกสงไปยัง EU ซึ่งเปนการฉวยโอกาสจาก
ขอตกลงดังกลาว 

 ประธานาธิบดีรัสเซียชี้ความขัดแยงในยูเครนทำใหรัสเซียแข็งแกรงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจชาติตะวันตกกำลังเสื่อมถอย
สวนทางเอเชีย ประธานาธิบดีรัสเซียกลาวสุนทรพจนในการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) วา ความขัดแยงครั้ง
นี้ในยูเครนทำใหรัสเซียไดกำหนดแนวทางอธิปไตยใหมที่จะทำใหรัสเซียกลับมามีอิทธิพลบนเวทีโลกอีกครั้ง ขณะที่ชาติ
ตะวันตกกำลังทำลายระบบเศรษฐกิจของโลก และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียกลับทำใหอำนาจตอรองของชาติตะวันตกยิ่ง
เสื่อมถอย โดยขณะนี้เงินดอลลารสหรัฐ เงินยูโรหรือเงินปอนดกำลังเสียความนาเชื่อถือ สวนทางกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกที่จะมีบทบาทเพิ่มข้ึนอยางมากในอนาคตขางหนา เพราะรัสเซียหันไปหาความรวมมือกับเอเชียแทน 

 ตุรกีระบุวิกฤตพลังงานใน EU เกิดจากนโยบายของตนเองที่ตั้งใจยั่วยุรัสเซีย ประธานาธิบดีตุรกี กลาววาประเทศ
สมาชิก EU จะเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากในปนี ้ เนื่องจากการกระทำของตนเอง ซึ ่งการที่ EU ใชมาตรการ 
คว่ำบาตรพลังงานรัสเซีย เปนแรงผลักดันใหรัสเซียตองใชการจำกัดอุปทานพลังงานมาเปนเครื่องมือตอบโต ซึ่งเปน
สาเหตุที่นำไปสูวิกฤตตาง ๆ ในขณะที่ตุรกีซึ่งเนนนโยบายสรางสมดุล และวางตัวเปนกลาง ไมมีปญหาเรื่องดังกลาว 

 อินเดียระบุการนำเขาน้ำมันรัสเซียเปนสวนหนึ่งของการจัดการเงินเฟอ โดยยังรักษาความสัมพันธกับทุกประเทศ 
รัฐมนตรีคลังของอินเดียเปดเผยวา อินเดียยังคงสามารถรักษาความสัมพันธกับทุกประเทศทั่วโลกได แตขณะเดียวกัน 
ก็สามารถนำเขาเชื้อเพลิงจากรัสเซียซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศอ่ืน  ๆอาทิ ญี่ปุน ก็ทำอยูเชนกัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการ
จัดการเงินเฟอของประเทศ ทั้งนี้ อินเดียจะทำการประเมินวาควรสนับสนุนขอเสนอของกลุม G7 ในการกำหนดเพดานราคา
น้ำมันของรัสเซียหรือไม เนื่องจากไมเปนที่แนชัดวาขอเสนอดังกลาวจะสงผลตอตลาดพลังงานอยางไรบาง 

 EU ยุติขอตกลงการอำนวยความสะดวก - เพิ่มขอจำกัดดานวีซาใหกับพลเมืองรัสเซีย คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได
ประกาศขอเสนออยางเปนทางการในการระงับขอตกลงอำนวยความสะดวกดานวีซาระหวาง EU กับรัสเซียเมื่อป 2550 
โดยสมบูรณ หลังจากที่รัฐมนตรีตางประเทศ EU เห็นพองในประเด็นดังกลาวเมื่อเดือน ส.ค. 65 โดยในทางปฏิบัติ ผูสมัคร
ขอวีซาชาวรัสเซียเพื่อเดินทางเขากลุมประเทศสมาชิก EU จะตองเสียคาธรรมเนียมวีซาที่สูงขึ้น 2.28 เทา จาก 35 ยูโร 
เพิ่มเปน 80 ยูโร และจะใชเวลาดำเนินการในการอนุมัติเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกฎเกณฑที่เขมงวดมากขึ้นสำหรับวีซาชนิดเขา-
ออกหลายครั้ง และจะตองสงเอกสารสนับสนุนการขอวีซาเพิ่มมากข้ึนดวย 

 ฝรั่งเศสประกาศพรอมสงกาซใหเยอรมนีทดแทนกาซจากรัสเซีย ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงหลังการพูดคุยผานวีดีโอกับ
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีวา ฝรั่งเศสพรอมที่จะสงกาซธรรมชาติใหเยอรมนี สำหรับการเตรียมพรอมในฤดูหนาวที่กำลังจะ
มาถึง หลังจากที่รัสเซียยุติการจัดสงมายังเยอรมนี และการที่ฝรั่งเศสจัดสงกาซธรรมชาติใหเยอรมนีจะทำใหเยอรมนี
สามารถผลิตไฟฟาไดมากขึ้น ซึ่งจะทำใหเยอรมนีสงไฟฟากลับมายังเครือขายไฟฟาของฝรั่งเศสไดดวย 
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 สหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณใหความชวยเหลือดานความมั่นคงแกยูเครนและชาติพันธมิตรในระยะยาว รัฐบาลสหรัฐฯ 
ประกาศมอบความชวยเหลือทางการทหารระยะยาวมูลคา 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยจะจัดสรรแกยูเครน 1,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ  18 ประเทศ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบาน สมาชิก 
NATO และพันธมิตรดานความมั่นคงในภูมิภาค โดยเงินทุนเหลานี้มีจุดประสงคเพื่อปกปองอธิปไตย ปรับปรุงกองกำลัง
รักษาความปลอดภัยใหทันสมัย รวมถึงยกระดับและสงเสริมความเปนหุนสวนกับพันธมิตร NATO  

 สหรัฐฯ จัดหาอาวุธเพิ่มเติมใหแกยูเครนรอบใหม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศมอบความชวยเหลือดานอาวุธแก
ยูเครนเพิ่มเติมอีก 675 ลานเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมถึงปนใหญ กระสุนวิถีโคง ยานยนตหุมเกราะ และระบบตอตาน 
การโจมตีของรถถัง ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 สหรัฐฯ ใหการสนับสนุนทางดานการทหารแกยูเครนคิดเปนมูลคารวม
กวา 1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 

 โปแลนดประกาศรวมนโยบายจำกัดการเขาประเทศของชาวรัสเซียและเบลารุส โปแลนด ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซีย
ประกาศเขารวมกับกลุมประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย) ในการหามชาวรัสเซียและเบลารุสเดินทางเขา
ประเทศผานพรมแดนทางบก โดยจะมีผลตั้งแต 19 ก.ย. 65 

 EU จัดประชุมฉุกเฉินเรงหาแนวทางรับมือวิกฤตพลังงาน คณะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศสมาชิก EU เขา
รวมประชุมเมื่อ 9 ก.ย. 65 ที่เบลเยียม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาราคาพลังงานที่พุงสูงขึ้น และปองกัน
วิกฤตรายแรงของสาธารณูปโภคดานไฟฟา หลังรัสเซียยุติการสงกาซธรรมชาติมายังยุโรปอยางไมมีกำหนด โดยที่ประชุม
เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปในการใหความชวยเหลือสภาพคลองฉุกเฉินแกบริษัทดานพลังงานที่ไดรับ
ผลกระทบอยางหนักจากกรณีขาดแคลนอุปทาน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหมีการประกาศใชนโยบายควบคุมการใช
พลังงานดวย 

10 กันยายน 2565 

 NATO ยืนยันใหความชวยเหลือยูเครนอยางตอเนื่อง เลขาธิการ NATO เรียกรองยูเครนใหสูรบกับรัสเซียตอไป แมไม
สามารถระบุกรอบเวลาไดวาความขัดแยงในยูเครนจะยุติลงเมื่อใด โดย NATO และชาติพันธมิตรจะใหการสนับสนุนยูเครน
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมสำหรับการสูรบที่คาดวาจะยืดเยื้อไปถึงชวงฤดูหนาว ซึ่งเปนสถานการณท่ี
ยากลำบากสำหรับทุกฝาย 

 สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทอิหราน ที่รวมจัดหาโดรนสงใหรัสเซีย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศ 
คว่ำบาตรบริษัทของอิหราน 1 แหงที่เปนผูประสานงานจัดสงโดรนที่ผลิตในอิหรานสงใหรัสเซีย และอีก 3 บริษัทท่ีมีสวน
รวมในกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดซื้อจัดจางโดรน เพื่อสงไปใหรัสเซีย โดยสหรัฐฯ ระบุวาโดรนบางรุนของ
อิหราน เปนการดัดแปลงเทคโนโลยีจากโดรนของประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งโดรนตรวจการณของสหรัฐฯ ดวย 

11 กันยายน 2565 

 รัสเซียพรอมบริจาคปุยเคมีใหประเทศกำลังพัฒนา ประธานาธบิดีรัสเซียกลาวระหวางการประชุมสภาความมั่นคงรัสเซีย
วา ผูผลิตปุยรัสเซียพรอมจัดสงปุยโพแทสเซียมใหแกกลุมประเทศกำลังพัฒนา โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
กระทรวงการตางประเทศของรัสเซีย จะเปนผูดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว พรอมระบุวา ตั้งแตเดือน พ.ค. - ส.ค. 65 
รัสเซียจัดสงปุยกวา 7 ลานตัน ใหประเทศตาง ๆ  โดยครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกลาวสงไปยังเอเชีย แอฟริกา และลาติน
อเมริกา 

12 กันยายน 2565 

 ยูเครนและรัสเซียสนับสนุนแนวคิดการสรางพื้นที่พิเศษรอบโรงไฟฟานิวเคลียร สำนักงานพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (IAEA) เปดเผยวายูเครนและรัสเซียแสดงความสนใจในขอเสนอของ IAEA ทีใ่หมีการสรางพ้ืนที่พิเศษปองกันไมให
มีกิจกรรมทางทหารรอบ ๆ  โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในเมืองซาปอริเซียของยูเครน ซึ ่งจะชวยลดความเสี่ยงในเกิด
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อุบัติเหตุนิวเคลียรที่หลายฝายมีความกังวล โดยในขณะนี้ ยูเครนไดปดเตาปฏิกรณนิวเคลียรของโรงไฟฟาดังกลาวลงทั้ง
หมดแลวตามมาตรการดานความปลอดภัย 

 ประธานาธิบดีจีน-รัสเซีย เตรียมพบกันนอกรอบการประชุมองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ ขอมูลที่เปดเผยโดยรัฐบาล
รัสเซียระบุวา ประธานาธิบดีจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดผูนำองคการความ
รวมมือเซี่ยงไฮ (รัสเซีย จีน อินเดีย ปากีสถาน คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน) ซึง่จะจัดข้ึนในวันที่ 
15-16 ก.ย. 65 ที่เมืองซามารคานด ประเทศอุซเบกิสถาน โดยการประชุมครั้งนี้จะเปนโอกาสที่จีนจะแสดงบทบาทในเวที
โลก ขณะท่ีรัสเซียจะย้ำจุดยืนในการมุงเนนคาขายกับเอเชียมากข้ึน 

13 กันยายน 2565 

 เยอรมนีปฏิเสธที ่จะสงรถถังแกยูเครนหลังจากเห็นวาประเทศอื ่นไมมีส วนชวยในเรื ่องดังกลาว รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมเยอรมนี กลาววา เยอรมนีขอปฏิเสธขอเรียกรองในการจัดหารถถังลีโอพารด 2 ใหกับยูเครน เนื่องจาก
การชวยเหลือไดเดินทางมาถึงขีดจำกัดแลว อีกท้ังพบวาไมมีประเทศอื่น ๆ สงมอบยานรบทหารราบ หรือรถถังไปยังยูเครน
เลย ทำใหเยอรมนีเห็นวาจะตองไมเปนฝายทำเรื่องนี้แตเพียงประเทศเดียว 

 นอรเวยไมเห็นดวยกับมาตรการกำหนดเพดานราคานำเขากาซของ EU นายกรัฐมนตรีนอรเวย กลาวถึงกรณีที่สมาชิก 
EU บางประเทศเสนอใหกำหนดเพดานราคากาซทั้งหมดที่นำเขามายังยุโรป นอกจากที่กำหนดเฉพาะการนำเขาจากรัสเซีย 
เพื่อชวยควบคุมราคาพลังงานในยุโรป โดยระบุวาความเคลื่อนไหวทางราคาตองอางอิงอุปสงคและอุปทาน ซึ่งควรขึ้นอยูกับ
บริษัทน้ำมันและกาซที่จะเปนผูตอรองราคาในสัญญาซื้อขายตาง ๆ ของแตละบริษัทเอง ทั้งนี้ นอรเวยซึ่งไมไดเปนสมาชิก 
EU ไดกลายเปนผูจัดหาอุปทานกาซรายสำคัญของประเทศในยุโรปแทนรัสเซีย 

 “นิสสัน” ประกาศระงับการผลิตในโรงงานที่รัสเซียตอไปจนถึงสิ้นป 2565 บริษัทนิสสัน มอเตอร ผูผลิตรถยนตราย
ใหญของญี่ปุน เปดเผยวา จะมีการระงับการผลิตในโรงงานที่นครเซนตปเตอรสเบิรกของรัสเซียตอไปอีก 3 เดือน จนถึง
ปลายเดือน ธ.ค. 65 จากแผนเดิมที่จะกลับมาผลิตในชวงปลายเดือน ก.ย. 65 โดยบริษัทฯ ใหเหตุผลวาเปนเพราะความ
ยากลำบากในการจัดหาชิ้นสวนสำหรับผลิตรถยนต ทั้งจากยุโรปและญี่ปุน ทั้งนี้ โรงงานดังกลาวของนิสสันระงับการผลิต
ตั้งแตเดือน มี.ค. 65 เพ่ือรวมคว่ำบาตรรัสเซียกรณปีฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

 ผูนำรัสเซียและอินเดียเตรียมหารือยกระดับความรวมมือทางการคา รัฐบาลรัสเซีย ยืนยันวา ประธานาธิบดีรัสเซียและ
นายกรัฐมนตรีอินเดียจะพบกันที่อุซเบกิสถานนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอดผูนำองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ (รัสเซีย จีน 
อินเดีย ปากีสถาน คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน) โดยผูนำทั้งสองมีแผนหารือเรื่องการรับซื้อปุย
จากรัสเซยี และขอตกลงการคาระดับทวิภาคีดานอาหารอื่น ๆ 

14 กันยายน 2565 

 EU ยกเลิกแผนกำหนดเพดานราคากาซรัสเซีย เปลี่ยนเปนเก็บภาษีสวนเกินบริษัทพลังงาน คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) ยกเลิกมาตรการกำหนดเพดานราคากาซธรรมชาติของรัสเซีย หลังสมาชิก EU ไมสามารถบรรลุขอตกลงใน
ประเด็นดังกลาวได โดยจะเปลี่ยนไปผลักดันมาตรการจัดเก็บภาษีลาภลอย (Windfall Tax) ที่หักจากกำไรสวนเกินของ
บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมัน กาซธรรมชาติ และถานหิน) เพื่อระดมเงินใหรัฐบาลนำไปชวยเหลือธุรกิจและประชาชนใน
ดานคาใชจายสาธารณูปโภค โดย EC คาดวา บริษัทเหลานี้จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 5 เทาในป 2565 จากราคาพลังงานที่พุง
สูงข้ึนทั่วโลก  

 รัสเซียและยูเครน สงออกอาหารมากขึ้น หลังจากบรรลุขอตกลงการสงออกธัญพืช องคการสหประชาชาติ เปดเผยวา 
รัสเซียและยูเครน สงออกอาหารเพ่ิมขึ้นอยางมาก หลงัจากทั้งสองฝายบรรลุขอตกลงเรื่องการสงออกธัญพืช เมื่อวันที่ 22 
ก.ค. 65 โดยยูเครนสามารถสงออกธัญพืชจากทาเรือ 3 แหง ในฝงทะเลดำไดแลวกวา 2.8 ลานตัน เชนเดียวกับการ
สงออกอาหารจากรัสเซียชวงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 65 ที่ขยายตัวรอยละ 12 อยางไรก็ตาม การสงออกปุยของรัสเซียยังอยูใน
ปริมาณจำกัด แมวาขอตกลงดังกลาวจะครอบคลุมการสงออกปุยดวย เนื่องจากยังคงมีปญหาดานการชำระเงินและการ
ขนสง 
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15 กันยายน 2565 

 รัสเซีย – UN หารือประเด็นปญหาในการสงออกธัญพืชตามขอตกลงฟนฟูการสงออกธัญพืชของยูเครน รัสเซีย
แถลงการณวา ประธานาธิบดีรัสเซียไดสนทนาทางโทรศัพทกับเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เพ่ือหารือเก่ียวกับการดำเนิน
ตามขอตกลงเกี่ยวกับการฟ นฟูการสงออกธัญพืชของยูเครนจากทะเลดำ รวมถึงการสงออกอาหารและปุยของรัสเซีย  
โดยรัสเซียเนนย้ำถึงการใหความสำคัญเปนลำดับแรกในการจัดสงธัญพืชของยูเครนไปยังประเทศที่มีความตองการมาก
ที่สุด โดยเฉพาะกลุมประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ขณะเดียวกัน UN ก็ไดแสดงความมุงมั่นอยาง
เต็มที ่ในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่มีตอการจัดจำหนายผลิตภัณฑการเกษตรและปุยของรัสเซียสูตลาดโลก 

 สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคลและองคกรชาวรัสเซียเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ กำหนด
มาตรการคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียอยางนอย 23 คน หนวยงานของรัสเซีย 31 แหง โดยการคว่ำบาตรในรอบนี้มุงเปาไป
ที่องคกรและบุคคลชาวรัสเซียที่ถูกกลาวหาวาเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลักลอบสงออกและยึดเรือ
ขนสงธัญพืชของยูเครน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการดานกลาโหมและธุรกิจการเงินของรัสเซีย องคกรกรดาน
กลาโหมและหนวยงานขาวกรองทางทหาร โดยผูที่มีรายชื่อถูกคว่ำบาตรทั้งหมด จะถูกอายัดทรัพยสินในสหรัฐฯ และสั่ง
หามไมใหบุคคลหรือองคกรใด ๆ ในสหรัฐฯ ติดตอธุรกิจกับบุคคลเหลานั้นดวย 

 ประธานาธิบดรีัสเซียชื่นชมจีนที่วางตัวสมดุลเรื่องสถานการณความขัดแยงในยูเครน การหารือระหวาง ประธานาธิบดี
รัสเซียกับประธานาธิบดีจีน นอกรอบการประชุมสุดยอดผูนำองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ เมื่อ 15 ก.ย. 65 ที่อุซเบกิซ
สถาน ซึ่งเปนการพบหนากันครั้งแรกนับตั้งแตเกิดความขัดแยงในยูเครน โดยประธานาธิบดีรัสเซียกลาวตำหนิสหรัฐฯ ที่
พยายามจะสรางโลกใหมีเพียงขั้วอำนาจเดียว และยกยองการวางตัวอยางสมดุลของจีน ที่ไมแสดงทาทีสนับสนุนการบุก
ยูเครนของรัสเซีย แตมีการคาขายและกระชับความสัมพันธดานอ่ืน ๆ กับรัสเซียมากขึ้น สำหรับแถลงการณของรัฐบาลจีน 
ระบุวา จีนจะทำงานรวมกับรัสเซียเพ่ือขยายการสนับสนุนรวมกันอยางแข็งขันในประเด็นเก่ียวกับผลประโยชนหลักของกัน
และกัน 

 EU ประกาศนโยบายสนับสนุนยูเครนตอเนื่อง พรอมเดินหนาคว่ำบาตรรัสเซีย ในการแถลงนโยบายประจำป 2565 ตอ
ประเทศสมาชิก EU ของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อ 14 ก.ย. 65 ไดมีการกลาวถึงประเด็นในยูเครน โดยย้ำวา EU 
จะยังยึดมั่นในการสนับสนุนยูเครนเต็มที่ และจะเดินหนาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียตอไป โดยประกาศการจัดสรร
งบประมาณเพื่อชวยฟนฟูโครงสรางพื้นฐานของยูเครนกวา 100 ลานยูโรในปนี้ อยางไรก็ตาม EU ยังคงไมไดประกาศ
มาตรการคว่ำบาตรเพ่ิมเติมตอรัสเซีย หรือใหความชวยเหลือทางอาวุธเพ่ิมเติมตอยูเครนในการแถลงนโยบายครั้งนี้ 

16 กันยายน 2565 

 สหรัฐฯ ประกาศการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณแกยูเครนเพิ่มเติม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ทางการทหารแกยูเครนเพิ ่มเติมเมื ่อ 16 ก.พ. 65 มูลคารวม 600 ลานดอลลารสหรัฐ ครอบคลุมถึงอาวุธตาง ๆ 
ประกอบดวย ระบบยิงจรวดหลายลำกลองอัตตาจรสูง (HIMARS) แวนตาสำหรับการมองในเวลากลางคืน เครื่องมือขุดและ
เคลื่อนหิน เครื่องทำลายทุนระเบิด กระสุนปนใหญขนาด 105 มม. และกระสุนปนใหญนำวิถีขนาด 155 มม. รวมถึง
งบประมาณฝกฝนอบรมทางทหารดวย ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 สหรัฐฯ ไดใหการสนับสนุนดานความม่ันคงแกยูเครน 
รวมแลวประมาณ 1.51 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ  

 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเดินทางเยือนยูเครนเพื่อหารือจัดทำแผนงานในการเขาเปนภาคีของ EU ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป เดินทางเยือนยูเครนเปนครั้งที่ 3 นับตั้งแตเกิดวิกฤตในยูเครน โดยรวมหารือกับประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรียูเครนเพื่อจัดทำแผนงานกับยูเครนที่ตองการเขารวมเปนสมาชิก EU วาจะทำอยางไรใหเศรษฐกิจและผูคน
ใน EU มีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น พรอมยืนยันวา EU จะยืนเคียงขางยเูครนตราบเทาที่จำเปน 

 รัสเซียเปดเผยโครงการทอสงกาซธรรมชาตแิหงใหมเขาถึงจีน บริษัท Gazprom ของรัสเซีย เปดเผย โครงการทอสงกาซ 
Soyuz Vostok ซึ ่งเปนโครงการใหมที่เปนสวนหนึ่งของโครงการทอสงกาซ Power of Siberia 2 ที ่ดำเนินการสงกาซ
ธรรมชาติจากรัสเซียผานมองโกเลียไปยังจีน เพื่อแทนโครงการทอสงกาซ Nord Stream 2 ที่ถูกระงับการดำเนินการลง
เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของเยอรมนี โดยคาดวาจะสามารถจัดสงกาซธรรมชาติไดปละ 50,000 ลานลูกบาศกเมตร  
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 กลุม G7 เห็นพองเดินหนาคว่ำบาตรรัสเซีย และสัญญาวาจะชวยยูเครนฟนฟูประเทศ รัฐมนตรีการคาจากกลุมประเทศ 
G7 รวมประชุมหารือกันในเยอรมนีเมื่อ 16 ก.ย. 65 ซึ่งที่ประชุมเห็นพองตองวาจะยังคงเดินหนาคว่ำบาตรรัสเซีย โดยจะ
ไมยอมใหรัสเซียหาประโยชนจากสถานการณความขัดแยงในปจจุบัน โดยเฉพาะจากราคาพลังงานที่พุงสูงขึ้น นอกจากนี้
ยังใหคำมั่นวาจะชวยยูเครนฟนฟูประเทศผานเวทีการคาโลก รวมทั้งจะเครงครัดตอกฎระเบียบทางการคาใหมากขึ้นเพ่ือ
คลายขอกังวลของประเทศสมาชิก 

17 กันยายน 2565 

 ประธานาธิบดีอินเดียเรียกรองใหรัสเซียยุติความขัดแยงกับยูเครน ประธานาธิบดีอินเดียกลาวตอประธานาธิบดีรัสเซีย
นอกรอบการประชุมสุดยอดผูนำองคการรวมมือเซี่ยงไฮที่อุซเบกิซสถาน เมื่อ 16 ก.ย. 65 วาโลกยุคนี้ไมใชยุคของความ
ขัดแยง ปญหาใหญของโลกคือความมั่นคงดานอาหาร ปุยและเชื้อเพลิง และย้ำวา ประชาธิปไตย การทูตและการเจรจา 
เปนสิ่งที่ทำใหโลกอยูรวมกันได ดานประธานาธิบดรีัสเซียกลาวตอบวา มีความเขาใจดีถึงความกังวลของผูนำอินเดีย ซึ่งนา
เสียดายที่ยูเครนปฏิเสธกระบวนการเจรจา แตยนืยันวาจะทำทุกอยางเพ่ือใหสถานการณขัดแยงในยูเครนยุติลงโดยเร็ว 

 รัสเซียยืนยันวาไมมีความเรงรีบและจะไมเปลี่ยนแปลงแผนหรือเปาหมายของปฏิบัติการพิเศษทางทหารประธานาธิบดี
รัสเซียกลาวการประชุมสุดยอดผูนำองคการรวมมือเซี่ยงไฮวา การปฏิบัติการทางทหารในการเรงยึดคืนพื้นที่ของยูเครนจะ
ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงแผนการใด ๆ  ของรัสเซียในยูเครน พรอมระบุวารัสเซียจะทำการตอบโตที่รุนแรงมากกวาเดิม
หากกองทัพถูกกดดันเพ่ิมขึ้นจากการโจมตีตอบโตของยูเครน  
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 ออสเตรเลียยืนยันไมหามนักทองเที่ยวชาวรัสเซียเขาประเทศ แมวาจะใชมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย รัฐมนตรี
กลาโหมของออสเตรเลียระบุวา มาตรการคว่ำบาตรที่ออสเตรเลียประกาศใชกับรัสเซียกรณีความขัดแยงในยูเครนนั้น มุง
เปาหมายไปที่รัฐบาลรัสเซีย ไมใชประชาชนชาวรัสเซียโดยตรง เชน การคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับรัฐบาล
รัสเซีย การหามสงออกสินแรบางอยางใหแกรัสเซีย ดังนั้น จึงไมมีแนวทางท่ีจะระงับวีซาหรือหามนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย
เขาประเทศ 

 เยอรมนีเขาควบคุมบริษ ัทน้ำม ันของร ัสเซีย เพ ื ่อสร างหลักประกันทามกลางวิกฤตขาดแคลนพลังงาน 
ในประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีแถลงวา บริษัท Rosneft และกิจการในเครือ 2 แหง ซึ่งเปนบริษัทดานน้ำมันของ
รัสเซียที่ดำเนินกิจการอยูในเยอรมนี จะเขาไปอยูภายใตการควบคุมดูแลของสำนักงานเครือขายรัฐบาลกลาง (Federal 
Network Agency) ของเยอรมนี นอกจากนี้ จะควบคุมสัดสวนการถือหุนของบริษัท Rosneft ซึ่งจะทำใหรัฐบาลเยอรมนี
สามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันในประเทศโดยใชน้ำมันดิบจากประเทศอื่นที่ไมใชรัสเซยีได ซึ่งเปนหลักประกันวาประเทศจะ
ไมขาดแคลนแหลงพลังงาน โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง 
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 รัสเซียและจีนเห็นพองกันที่จะกระชับความรวมมือทางการทหารและซอมรบรวมกัน ในการประชุมหารือดานความ
มั่นคงเชิงยุทธศาสตรจีน-รัสเซีย รอบที่ 17 และการประชุมกลไกบังคับใชกฎหมายและความรวมมือดานความมั่นคงจีน-
รัสเซีย ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 18-19 ก.ย. 65 จีนและรัสเซียเห็นพองกันที่จะกระชับความรวมมือทางดานการทหารให
แนนแฟนมากข้ึน ดวยการมุงมัน่จัดการซอมรบรวมกัน รวมถึงลาดตระเวนรวมกัน ตลอดจนการติดตอสื่อสารอยางใกลชิด
ระหวางคณะเสนาธิการของสองฝาย 

 สหรัฐฯ เตือนจีนถึงผลกระทบดานการลงทุน หากละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลาวระหวาง
การใหสัมภาษณกับสถานีโทรทัศนของสหรัฐฯ วา ไดเคยเตือนประธานาธิบดีจีนใหตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
การลงทุนในจีน หากจีนละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ที่สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศบังคับใชกับรัสเซีย อยางไรก็ตาม 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุวา จนถึงขณะนี้ ยังไมพบขอบงชี้วา จีนสงอาวุธหรือสิ่งของตาง ๆ  ตามที่รัสเซียตองการ พรอม
ปฏิเสธแนวคดิท่ีวา การเปนพันธมิตรใกลชิดของจีนและรัสเซีย จะหมายความวา สหรัฐฯ กำลังตอสูในสงครามเย็นรูปแบบ
ใหม 
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 UK ใหคำมั่นอยูขางยูเครน พรอมเพิ่มการสนับสนุนทางการทหารแกยูเครนในป 2566 สำนักนายกรัฐมนตรี UK 
เปดเผยเนื้อหาสุนทรพจนที่นายกรัฐมนตรี UK จะประกาศตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA) ในระหวาง
วันที่ 20 – 26 ก.ย. 65 วา UK จะยืนอยูขางยูเครนในทุกยางกาว เพราะความมั่นคงของยูเครนคือความมั่นคง UK และให
ค่ำมั่นวาในป 2566 UK จะใหการสนับสนุนทางการทหารกับยูเครนไมต่ำกวาความชวยเหลือของป 2565 ที่ 2,300 
ลานปอนด พรอมทั้งเรียกรองใหประเทศตาง ๆ  รวมมือกันยับยั้งไมใหรัสเซียไดประโยชนจากการสงออกพลังงาน และลด
การพึ่งพาพลังงานของรัสเซียดวย 

 ธนาคารตุรกียกเลิกใชบัตรชำระเงิน “Mir” ของรัสเซีย หลังสหรัฐฯขู คว่ำบาตร ธนาคาร Isbank และ Denizbank  
ซึ่งเปนธนาคาร 2 จาก 5 แหงของตุรกี ที่รับชำระเงินดวยบัตรชำระเงิน Mir ของรัสเซีย ประกาศยกเลิกการใชบัตร Mir 
ตั ้งแต 19 ก.ย. 65 หลังจากที่สหรัฐฯ ขยายขอบเขตมาตรการคว่ำบาตรผูบริหารบริษัทระบบบัตรชำระเงินแหงชาติ 
(NSPK) ของรัสเซียเม่ือสัปดาหที่แลว รวมถึงกอนหนานี้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไดสงจดหมายถึงกลุมธุรกิจใหญของตุรกี
วา มีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตร หากยังคงมีความสัมพันธเชิงพาณิชยกับชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร สะทอนใหเห็นถึง
ความพยายามของธนาคารทั ้ง 2 แหงในการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางการเงิน จากความขัดแยงระหวางรัสเซียกับชาติ
ตะวันตก 

 4 แควนในยูเครนประกาศจัดประชามติแยกตัวเขารวมกับรัสเซีย ผูนำ 4 แควนทางภาคตะวันออกและภาคใตของ
ยูเครน ไดแก ลูฮันสก โดเนตสก เคอรซอน และซาปอริเซีย ซึ่งในขณะนี้อยูภายใตการควบคุมของรัสเซีย ประกาศวาจะ
จัดทำประชามติวาจะเขารวมเปนสวนหนึ่งของรัสเซียหรือไมในระหวางวันที่ 23-27 ก.ย. 65 
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 รัสเซียเรียกระดมพลกำลังสำรองเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน ประธานาธิบดีรัสเซียออก
แถลงการณทางสถานีโทรทัศนแหงชาต ิประกาศคำสั่งระดมพลบางสวนไปรวมปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เมื่อ 21 ก.ย. 
65 โดยจะเรียกกำลังพลสำรองที่มีประสบการณทางดานการทหารมาแลวประมาณ 300,000 นาย โดยไมครอบคลุม
นักเรียน นักศึกษาหรือผูที่เคยเปนทหารเกณฑ ซึ่งถือเปนการเรียกระดมพลครั้งแรกในรอบ 80 ปนับตั้งแตชวงสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง  

 ประธานาธิบดรีัสเซียเรียกรองใหอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียเรงการผลิต ประธานาธิบดรีัสเซีย กลาวในการประชุมกับ
ตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีและการผลิตทางการทหารของรัสเซียวา บริษัทที่เกี ่ยวของในอุตสาหกรรมการทหาร อาวุธ 
และโลจิสติกส จำเปนตองจัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่จำเปนโดยเร็วที่สุด ขณะท่ีบริษัทในอุตสาหกรรมการปองกันประเทศก็
จำเปนตองแกปญหาการจัดหาอาวุธใหทันทวงทีและครบถวนรวมทั้งตองเรงการผลิตเพ่ือทดแทนการนำเขาทั้งหมด 

 ยูเครนประกาศลงโทษผูที่เขารวมการทำประชามติเพื่อเขารวมเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย รองนายกรัฐมนตรียูเครน ประกาศ
เตือนชาวยูเครน ในแควนลูฮันสก โดเนตสก เคอรซอน และซาปอริเซีย ไมใหมีสวนรวมในการลงประชามติเพ่ือเขาเปนสวน
หนึ่งของรัสเซียระหวางวันที่ 23-27 ก.ย. 65 นี้ โดยมีโทษจำคุก 5-10 ป และอาจถูกหามวาจางในตำแหนงงานบาง
ตำแหนงหรือกิจกรรมบางกิจกรรมเปนเวลาสูงสุด 15 ป นอกจากนี้ก็อาจถูกลงโทษดวยการยึดทรัพยสิน 
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 ยูเครนเรียกรองสหประชาชาตจิัดตั้งศาลพิเศษเพื่อลงโทษรัสเซียกรณีการปฏิบตัิการทางทหารในยูเครน ประธานาธิบดี
ยูเครนกลาวสนุทรพจนผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซตอที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 77 เมื่อ 21 ก.ย. 
65 เสนอให UN จัดตั้งคณะตุลาการพิเศษเพื่อไตสวนการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน การยึดทรัพยสินของ
รัสเซีย และการเพิกถอนอำนาจการใชสิทธิยับยั้ง (Veto) แกรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN 
พรอมทั้งเรียกรองใหมีการใหหลักประกันความม่ันคงใหมแกยูเครน และการจัดตั้งกองทุนชดเชยใหแกประชาชนชาวยูเครน
ที่ไดรับผลกระทบ 

 เกาหลีเหนือปฏิเสธไมไดขายอาวุธใหรัสเซียไปใชในยูเครนตามที่สหรัฐฯ กลาวหา สำนักขาวกลางเกาหลี (KCNA) ของ
รัฐบาลเกาหลีเหนือ เปดเผยแถลงการณของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือ ยืนยันวาไมไดขายอาวุธหรือกระสุนใด ๆ ใหแก
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รัสเซีย และยังไมมีแผนจะขายอาวุธใหรัสเซียในอนาคตอันใกลดวย แถลงการณดังกลาวถือเปนการตอบโตสหรัฐฯ ที่
กลาวหาเมื่อตนเดือน ก.ย. 65 วารัสเซียไดติดตอไปยังเกาหลีเหนือ เพื่อขอซื้อจรวดและกระสุนปนใหญ และกำลังอยูใน
กระบวนการจัดซื้อจรวดและกระสุนปนใหญหลายลานชิ้นจากเกาหลีเหนือ เพ่ือนำไปใชในปฏิบัติการรัสเซียในยูเครน 

 ชาวรัสเซียเรงเดินทางออกนอกประเทศ ทำใหตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวไปตางประเทศถูกซื้อจนขาดตลาดหลังจาก
ประธานาธิบดีรัสเซีย มีคำสั่งเรียกระดมพลทหารกองหนุน 3 แสนนาย เมื่อวันท่ี 21 ก.ย. 65 สรางความกังวลและตื่น
ตระหนกแกชาวรัสเซีย สงผลใหตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวออกจากรัสเซีย ขายหมดอยางรวดเร็ว แมราคาเพิ่มสูงขึ้นกวา 3 
เทาตัว โดยขอมูลจาก Aviasales เว็บไซตจองตั๋วเครื่องบินยอดนิยมท่ีสุดในรัสเซีย ระบุวา ตั๋วเที่ยวบินจากกรุงมอสโก ไปยัง
นครอิสตันบูลของตุรกี และไปยังกรุงเยเรวาน เมืองหลวงอารเมเนียถูกขายจนหมด เนื่องจากชาวรัสเซียสามารถเดินทางไป
ไดโดยไมตองขอวีซา 

 ฟนแลนดเฝาระวังสถานการณบริเวณพรมแดนรัสเซีย หลังรัสเซียประกาศระดมกำลังพลสำรอง รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมของฟนแลนด เปดเผยวา ฟนแลนดกำลังเฝาระวังสถานการณที่พรมแดนติดรัสเซีย หลังรัสเซียสั่งระดม
พลรัสเซียไปเขารวมปฏิบัติการทางทหารในยูเครน พรอมยืนยันวา กองทัพฟนแลนดเตรียมความพรอมเปนอยางดี ดาน
สำนักงานความมั่นคงชายแดนฟนแลนด เปดเผยวาการจราจรทางถนนบนเสนทางเชื่อมชายแดนติดรัสเซีย ซึ่งอยูทาง
ตะวันออกของฟนแลนด มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงคืนวันที่ 21 ก.ย. 65 ซึ่งฟนแลนดอาจตองพิจารณาจำกัด
จำนวนชาวรัสเซียที่เดินทางขามพรมแดนดังกลาว 
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 รัฐมนตรีตางประเทศจีนพบปะกับรัฐมนตรีตางประเทศยูเครน ยืนยันหลักการเปนกลางในสถานการณยูเครน โดยใน
การหารือรวมกันนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ (UNGA) เมื่อวันที2่2 ก.ย. 65 ซึ่งถือเปนการพบปะกัน
โดยตรงครั้งแรกของรัฐมนตรีตางประเทศจีนและยูเครนนับตั้งแตเกิดความขัดแยงในยูเครน รัฐมนตรีตางประเทศของจีน
กลาวย้ำวา จีนมีจุดยืนที่ชัดเจนเก่ียวกับการวางตัวเปนกลางในสถานการณยูเครน พรอมเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหง
ดินแดนของทุกประเทศ และสนับสนุนความพยายามทั้งหมดที่จะนำไปสูการคลี่คลายปญหาอยางสันต ิ

 รัสเซียหามชาวแคนาดาเขาประเทศเพิ่มเติม เพื่อตอบโตการขยายมาตรการคว่ำบาตรของแคนาดา กระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซียออกแถลงการณประกาศหามพลเมืองแคนาดาเดินทางเขารัสเซียอยางไมมีกำหนดเพิ่มอีก 87 คน 
ครอบคลุมถึงผูนำระดับภูมิภาคของแคนาดา นายทหารอาวุโส เจาหนาที ่รัฐบาล รวมถึงผูนำบริษัทจัดหาอาวุธและ
เทคโนโลยีใหฝายยูเครน โดยรัสเซียระบุวาการเพิ่มรายบุคคลในบัญชีดำดังกลาวเปนการตอบโตที่มาตรการคว่ำบาตรของ
แคนาดามีแนวโนมสูงที่จะขยายออกไป ทั้งนี้ นับตั้งแตเกิดความขัดแยง รัสเซียหามชาวแคนาดาเขาประเทศรวมแลว 905 
คน 
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 EU เรงหามาตรการรับมือชาวรัสเซียขอล้ีภัยเขาประเทศ หลังรัสเซียประกาศระดมกำลังพลสำรอง โดยคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EC) ขอใหประเทศสมาชิก EU กำหนดแนวทางท่ีสอดคลองกันในการพิจารณารับชาวรัสเซียเดินทางเขาประเทศเปน
รายบุคคล หลังจากที่รัสเซียประกาศระดมกำลังพลสำรอง เพื่อเขารวมการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจนนำไปสูการ
อพยพลี้ภัยของชาวรัสเซียจำนวนมาก ซึ่งขอเรียกรองของ EC ไดรับการสนับสนุนจากหลายประเทศในยุโรป อาทิ ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย เอสโตเนีย และสาธารณรัฐเช็ก โดยระบุวาจะไมใหชาวรัสเซียลี้ภัย และผลักดันให EU ดำเนินการแนวทางที่หนักข้ึน
ตอรัสเซีย ขณะที่ฟนแลนดเตรียมปดรับนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย เพื่อปองกันการเดินทางผานไปยังประเทศอ่ืน ๆ ใน EU 

 กลุม G7 ประกาศไมยอมรับการลงประชามติผนวกดินแดนยูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย พรอมสนับสนุนยูเครน
ตอไป ผูนำกลุมประเทศ G7 ออกแถลงการณรวมกันระบุวา จะไมยอมรับการลงประชามติการผนวกดินแดนยูเครนของ
รัสเซีย เนื่องจากการดำเนินการดังกลาวเปนการละเมิดกฎหมายของยูเครน รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศ พรอมยืนยัน
วาจะรวมมือกันสนับสนุนยูเครนในการตอสูกับรัสเซียตอไป ขณะเดียวกันรัฐมนตรีตางประเทศของสมาชิก EU ซึ่งอยูใน
กลุม G7 เห็นพองใหดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหมเพื่อตอบโตการผนวกดินแดน โดยมุงเปาไปที่เทคโนโลยขีอง 
EU ที่มีความสัมพันธกับรัสเซียมากขึ้น 
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 ยูเครนประกาศลดความสัมพันธทางการทูตกับอิหรานหลังสนับสนุนอาวุธแกรัสเซีย กระทรวงการตางประเทศยูเครน 
ออกแถลงการณเมื ่อ 22 ก.ย. 65 ประกาศลดความสัมพันธทางการทูตกับอิหราน โดยเพิกถอนสิทธิทางการทูตของ
เอกอัครราชทูตอิหราน และลดจำนวนเจาหนาที่การทูตของสถานเอกอัครราชทูตอิหรานประจำกรุงเคียฟ เนื่องจากมีการ
จัดหาอาวุธใหแกกองทัพรัสเซียเพ่ือใชในการสูรบกับยูเครน 
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 รัสเซียยืนยันความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารตอสหประชาชาติ พรอมเรงเดินหนาตามกระบวนการผนวก
ดินแดนในยูเครนตามแผน รัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซียแถลงตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ (UNGA) เมื่อ 24 
ก.ย. 65 เนนย้ำความชอบธรรมของปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เนื่องจากเปนการทำเพื่อปกปองผูที่พูดภาษารัสเซียใน
ยูเครน โดยระบุวา 4 ดินแดนของยูเครน จะไดรับความคุมครองอยางเต็มรูปแบบภายใตกฎหมายทุกฉบับของรัสเซีย หาก
ผลการลงประชามติที่จะเสร็จสิ้นในวันที่ 27 ก.ย. 65 ชี้วาตองการอยูภายใตการปกครองของรัสเซีย ขณะที่โฆษกรัฐบาล
รัสเซียระบุวา กระบวนการในการผนวกรวมภูมิภาคเหลานั ้นเขากับรัสเซียจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดหลังประกาศผลการ 
ลงประชามติ โดยสภาผูแทนราษฎรรัสเซียจะอภิปรายเรื่องการผนวกดินแดนยูเครนในวันที่ 29 ก.ย. 65 จากนั้น ในท่ี 30 
ก.ย. 65 ประธานาธิบดีรัสเซียจะกลาวปราศรัยตอสภาฯ ในการประชุมวาระพิเศษ  

 จีนเรียกรองรัสเซียและยูเครนใหแกปญหาทางการทูตอยางเรงดวน อยาปลอยใหผลกระทบของความขัดแยงบาน
ปลาย รัฐมนตรีตางประเทศของจีนกลาวตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาต ิ(UNGA) เมื่อ 24 ก.ย. 65 เรียกรองใหมี
การเจรจาสันติภาพที่ยุติธรรมและปฏิบัติไดจริง ซึ่งสิ่งสำคัญคือการเริ่มการเจรจาโดยไมมีการตั้งเงื่อนไขลวงหนา โดยจีน
พรอมที่จะสนับสนุนความพยายามทั้งหมดที่เอ้ือตอการแกปญหาอยางสันต ิพรอมทั้งเรียกรองใหทุกฝายท่ีมีความเปนหวง
ตอวิกฤตในยูเครนรวมกันหาทางออกอยางสมดุลผานการเจรจาอยางสันติตามแนวทางการทูต และควบคุมความขัดแยงให
อยูในวงจำกัด เพื่อไมใหสงผลกระทบตอนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา 

26 กันยายน 2565 

 เยอรมนีบรรลุขอตกลงซื้อกาซธรรมชาติเหลวจาก UAE เพื่อทดแทนการนำเขาจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 65 UAE 
และเยอรมนบีรรลุขอตกลงทวิภาคีในกรอบความรวมมือดานพลังงาน โดยหนึ่งในสวนสำคัญของขอตกลงคือสัญญาซื้อขาย
พลังงาน ซึ่งบริษัทน้ำมันแหงชาติอาบูดาบี (ADNOC) จะจัดสงกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณ 137,000 ลูกบาศก
เมตรใหกับบริษัท RWE ของเยอรมนี ดวยการขนสงทางเรือภายในสิ้นป 2565 จากนั้นจะขยายการจัดสงใหกับบริษัทดาน
พลังงานอีกหลายแหงของเยอรมนีในป 2566 นอกจากนี้ความรวมมือดังกลาวยังครอบคลุมถึงการลดการปลอยคารบอน 
และการตอสูกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกดวย 

 ญี่ปุนประกาศหามสงออกสินคาอาวุธเคมีไปรัสเซีย หลังกังวลวารัสเซียจะใชอาวุธนิวเคลียร หัวหนาเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีญ่ีปุน เปดเผยวา รัฐบาลญี่ปุนออกคำสั่งหามสงออกสินคาที่เกี่ยวของกับอาวุธเคมีไปยังรัสเซีย ซึ่งถือเปนการ
คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม เนื่องจากวิตกกังวลวารัสเซียอาจใชอาวุธนิวเคลียรในการสูรบกับยูเครน โดยมาตรการดังกลาว 
จะหามสงออกวัตถุที่อาจนำไปใชสรางอาวุธเคมีตอหนวยงานในรัสเซีย 21 แหง อาทิ หองปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตรตาง ๆ  

 รัสเซียบังคับใชกฎหมายเพิ่มโทษผูหลบหนีทหาร ทามกลางสถานการณการหลบหนีออกนอกประเทศ ประธานาธิบดี
รัสเซียลงนามผานกฎหมายเพ่ิมโทษใหกับชายชาวรัสเซียทีห่ลบการเรียกเขาเกณฑทหาร หลบหนีทหาร รวมถึงผูฝาฝนหรือ
ตอตานคำสั่งกองทัพจากคำสั่งระดมกำลังพล โดยโทษสูงสุดเปนการจำคุก 10 ป และหากเปนกรณีการหนีทหารใน
ชวงเวลาของสงคราม บุคคลที่ฝาฝนมีสิทธิ์รับโทษสูงสุด 15 ป โดยเปนการเพิ่มความผิดวาดวย "การระดมพล กฎอัยการ
ศึก และสงคราม" เขาไปเปนสวนหนึ่งของกฎหมายอาญาของรัสเซีย 

27 กันยายน 2565 

 รัสเซียสั่งขับนักการทูตญี่ปุนออกนอกประเทศดวยความผิดฐานจารกรรมความลับ สำนักงานความมั่นคงของรัสเซีย 
(FSB) เปดเผยวา เมื่อ 26 ก.ย. 65 ไดควบคุมตัวนักการทูตญ่ีปุนรายหนึ่งจากสถานกงสุลใหญญี่ปุนในเมืองวลาดิวอสตอก
ของรัสเซีย เพ่ือสอบสวนในความผิดฐานจารกรรมขอมูลลับเก่ียวกับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มี
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ตอสถานการณทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย พรอมทั้งระบุวา รัฐบาลรัสเซียประกาศใหนักการทูตราย
นี้เปนบุคคลไมพึงปรารถนา และสั่งใหออกนอกประเทศภายใน 48 ชั่วโมง ดานสถานทูตญี่ปุนไดยื่นเรื่องประทวงตอ
กระทรวงตางประเทศรัสเซีย โดยระบุวาเปนการลวงละเมิดตออนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต 
พรอมสงสัญญาณวาจะตอบโตการกระทำของรัสเซียครั้งนี้ 

 พบรอยรั่วที่ไมทราบสาเหตุในทอสงกาซธรรมชาติกาซหลักจากรัสเซียไปยังยุโรป โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 
ทอสงกาซ Nord Stream 1 พบการรั่วไหล 2 จุด และเมื่อ 25 ก.ย. 65 ทอสงกาซ Nord Stream 2 พบการรั่วไหล 1 จุด 
โดยทั้งหมดอยูในบริเวณนานน้ำสวีเดนและเดนมารก แตจนถึงขณะนี้ยังไมทราบสาเหตุของการรั่วไหลดังกลาว ขณะที่
บริษัท Nord Stream AG ผูดูแลทอสงกาซ ระบุวา ความเสียหายตอเครือขาย Nord Stream ทั้ง 3 จุดในวันเดียวกันเปน
สิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน และยังไมสามารถประเมินเวลาที่จะตองใชในการซอมแซมได ทั้งนี้ หลายฝายมองวารอย
รั่วดังกลาวไมนาเปนอุบัติเหตุ แตเปนการกอวินาศกรรม ซึ่งถือเปนการยกระดับความรุนแรงของสถานการณใน
ยูเครน 

 ผลการลงประชามติเบื้องตน 4 แควนของยูเครนสนับสนุนการรวมดินแดนเปนสวนหนึ่งรัสเซีย สำนักขาว RIA ของ
รัสเซีย รายงานผลการลงคะแนนเสียงประชามติอยางไมเปนทางการจาก 4 แควนในยูเครนที่ถูกรัสเซียเขายึดครอง ไดแก ลู
ฮันสก โดเนตสก เคอรซอน และซาปอริเซีย ซึ่งคิดเปนสัดสวน 15-18% ของดินแดนยูเครนทั้งหมด พบวา ผูใชสิทธิ์
มากกวา 96% ลงมตสินับสนุนใหรวมดินแดนเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย และตองการอยูภายใตการปกครองของรัสเซีย ดาน
รัฐบาลรัสเซียระบุวา จะเรงผนวกพื้นที่ดังกลาวอยางเปนทางการ โดยรัฐสภาอาจพิจารณาเรื่องการผนวกรวมทั้ง 4 แควน
เปนสวนหนึ่งของรัสเซียในวันที่ 4 ต.ค. 65 

28 กันยายน 2565 

 รัสเซียเปดเผยผลประชามติ 4 แควนยูเครนสนับสนุนรวมเขากับรัสเซีย ผลการนับคะแนนซึ่งแลวเสร็จลงในวันที่ 27 
ก.ย. 65 ผูแทนที่รัสเซียแตงตั้งขึ้นในดินแดนทั้ง 4 แหง สรุปผลในทิศทางเดียวกันวา ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ใหการ
สนับสนุนการควบรวมดินแดนทั้งหมดเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย โดยมีการลงคะแนนสนับสนุนการจัดประชามติดังกลาว
เกือบ 100% โดยโดเนตสกสนับสนุน 99.23% ลูฮันสก 98.42% ซาปอริเซยี 93.11% และเคอรซอน 87.05% 

 ยูเครนออกแถลงการณไมยอมรับผลการทำประชามติผนวก 4 ดินแดนกับรัสเซีย กระทรวงตางประเทศของยูเครนระบุ
ในแถลงการณวา การทำประชามติของรัสเซียในดินแดนทั้ง 4 แหง นั้นไมใชเจตนารมณที่แทจริงของประชาชน และไมมี
ความหมายใด ๆ  ตอการปกครองของยูเครน โดยถือวาผลการลงประชามติดังกลาวเปนโมฆะ และยูเครนมีสิทธิโดยชอบ
ธรรมที่จะยึดดินแดนเหลานี้กลับคืนมาดวยวิธีทางทหารและการทูต พรอมเรียกรองใหชาติพันธมิตรของยูเครนใชมาตรการ
คว่ำบาตรที่รุนแรงข้ึนตอรัสเซีย และสงความชวยเหลือทางทหารใหแกยูเครนมากขึ้น  

 ชาติตะวันตกประกาศไมยอมรับผลการทำประชามตผินวกดินแดนยูเครนกับรัสเซีย โดยสหรัฐฯ ยืนยันจะไมมวีันยอมรับ
ผลประชามติดังกลาวและจะเสนอญัตติตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเพื่อไมใหประชาคมโลกยอมรับการ
ผนวกดินแดนดังกลาวของรัสเซีย ขณะที่ผูแทนของสหรัฐฯ และชาติตะวันตกในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 
(UNSC) ระบุวาจะยึดมั่นในบูรณภาพดานดินแดนของยูเครนที่ไดรับการรับรองเทานั้น เชนเดียวกับ EU ที่ระบุวาจะไม
ยอมรับผลการทำประชามติที่ไมชอบดวยกฎหมาย และมองวาเปนการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของ
ยูเครน รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 สหรัฐฯ ประกาศวาจะไมโตแยงใด ๆ หากยูเครนจะใชอาวุธที่สงใหปกปองดินแดนที่จะถูกผนวกรวมกับรัสเซีย 
รัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ กลาวถึงกรณีของผลการลงประชามติผนวก 4 แควนของยูเครนเขากับรัสเซียวา สหรัฐฯ 
และประเทศอื่น ๆ ไมยอมรับผลดังกลาว ดังนั้นยูเครนมีสิทธิโดยสมบูรณที่จะปกปองตนเอง รวมถึงยึดคืนดินแดนที่ถูก
รัสเซียยึดครองอยางผิดกฎหมาย โดยสหรัฐฯ ยินดีที่จะสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณที่มีประสิทธิภาพแกยูเครนเพ่ือ
ดำเนินการปกปองดินแดนดังกลาว 

 หลายประเทศระงับใชบัตร Mir ของรัสเซียชั่วคราว เนื่องจากกังวลการถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ โดยภายหลังผูบรหิาร
ระดับสูงของ National Card Payments System (NSPK) ท่ีกำกับดูแลระบบการชำระเงิน Mir ของรัสเซียตกเปนเปาหมาย
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การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เมื่อตนเดือน ก.ย. 65 ทำใหหลายประเทศทยอยระงับการใชบัตรดังกลาวชั่วคราว โดยอุซเบกิส
ถานระงับการใชงานและออกบัตร Mir โดยอางความขัดของทางเทคนิค รวมถึงธนาคาร Bankasi and Denizbank ในตุรกี 
ธนาคาร Halyk Bank ของคาซัคสถาน และธนาคาร BIDV ของเวียดนาม 

29 กันยายน 2565 

 พบรอยรั่วเพิ่มเติมบนทอสงกาซ Nord Stream ซึ่งลำเลียงกาซจากรัสเซียไปยังยุโรป สวีเดนรายงานเมื่อ 29 ก.ย. 65 
วา ตรวจพบรอยรั่วบนทอสงกาซ Nord Stream 2 ใตทะเลบอลติกบริเวณนานน้ำของสวีเดน ซึ่งนับเปนรอยรั่วจุดที่ 4 
ที่พบในเครือขายทอสงกาซ Nord Stream 1 และ 2 ในนานน้ำของสวีเดนและเดนมารก หลังจากเมื่อตนสัปดาห
พบรอยรั ่ว 3 จุด และจนถึงขณะนี ้ยังไมทราบสาเหตุของการรั ่วไหล ทั ้งนี ้ คณะมนตรีความมั ่นคงแหง
สหประชาชาติ เตรียมจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับสาเหตุและความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทอสงกาซดังกลาวในวันที่ 
30 ก.ย. 65 ตามคำขอของรัสเซีย ขณะที่ EU เชื่อวา เหตุการณดังกลาวเกิดจากการกอวินาศกรรม 

 ชาวรัสเซียอยางนอย 2 แสนคนเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบานเพื่อหลบเลี่ยงการระดมกำลังพล นับตั้งแตรัสเซีย
ประกาศระดมพลกำลังสำรอง 300,000 นาย ไปรวมปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เมื่อ 21 ก.ย. 65 สงผลใหชาวรัสเซีย
จำนวนมากเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีการถูกเรียกเขารวมกองกำลังและอพยพลี้ภัย โดยรัฐบาลจอรเจียและ
คาซัคสถานรายงานเมื่อ 27 ก.ย. 65 วามีชาวรัสเซียกวา 53,000 คน และ 98,000 คน เดินทางเขามายัง 2 ประเทศ
ดังกลาวตามลำดับ ขณะที่สำนักงานกิจการพรมแดนของ EU เปดเผยวา มีชาวรัสเซีย 66,000 คน เดินทางเขามาใน
ประเทศสมาชิกของ EU ในรอบสัปดาหที่ผานมาเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 เมื่อเทียบกับสัปดาหกอนหนา 

 พื้นที่ทางตอนเหนือของรัสเซียจำกัดจำนวนรถยนตที่มาจากตางพื้นที่ หลังประชาชนจำนวนมากเดินทางเขามา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาธารณรัฐนอรทออสซีเชียซึ ่งเปนดินแดนสวนหนึ่งทางตอนเหนือของรัสเซียประกาศใช
มาตรการจำกัดจำนวนรถยนตที่เดินทางมาจากพ้ืนที่อื่น ๆ ของรัสเซยี มีผลตั้งแต 28 ก.ย. 65 หลังจากในชวง 2 วันที่
ผานมามีชาวรัสเซียมากกวา 20,000 คน ซึ่งสวนใหญเปนเพศชายเดินทางเขามาในสาธารณรัฐนอรทออสซีเชีย ซึ่ง
สะทอนวาอาจเปนการหลบเลี่ยงคำสั่งการระดมพล 

 ฟนแลนดประกาศปดพรมแดนสำหรับนักทองเที่ยวชาวรัสเซีย กระทรวงการตางประเทศฟนแลนดประกาศปดจุดผาน
แดนทุกแหงในบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของประเทศซึ่งติดกับรัสเซีย ตั้งแตเวลาเที่ยงคืนวันที ่30 ก.ย. 65 ตามเวลา
ทองถิ่น โดยจะหามนักทองเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางเขาประเทศ แตยังคงยกเวนใหเฉพาะการเดินทางขามพรมแดนดวย
เหตุผลเก่ียวกับการเรียน การทำงาน และกิจธุระท่ีเก่ียวกับครอบครัวเทานั้น ทั้งนี้ฟนแลนดถือเปนประเทศสมาชิก EU ที่มี
พรมแดนติดกับรัสเซียแหงสุดทายที่ใชมาตรการนี้ ตอจากโปแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ซึ่งหามนักทองเที่ยว
รัสเซียเขาประเทศตั้งแตตนเดือน ก.ย. 65 

30 กันยายน 2565 

 รัสเซียประกาศผนวก 4 แควนของยูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซียอยางเปนทางการ ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามใน
พระราชกฤษฎีการับรองแควนเคอรซอน และซาปอริเซียที่เคยอยูในยูเครน ในฐานะรัฐอธิปไตยอิสระโดยมีผลบังคับใช 29 
ก.ย 65 เชนเดียวกับแควนโดเนตสกและลูฮันสกที่เคยประกาศรับรองในเดือน ก.พ. 65 กอนมีพิธีลงนามในสนธิสัญญา
ผนวกดินแดนรวมกับผูนำทั้ง 4 แควน อยางเปนทางการในวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยประธานาธิบดีรัสเซียประกาศในพิธีวา 
รัสเซียมีดินแดนใหมอีก 4 แหง และเรียกรองใหยูเครนเคารพเจตนารมณของประชาชน โดยยุติการเคลื่อนไหวทางทหารใด 
ๆ และกลับเขาสูโตะเจรจา ขณะที่รัสเซียพรอมใชกำลังและวิธีทุกอยางเพ่ือปกปองดินแดนท้ังหมดของรัสเซยี 

 ยูเครนประกาศสมัครเขาเปนสมาชิก NATO แบบเรงดวน ตอบโตการผนวกดินแดนของรัสเซีย พรอมประกาศปดกั้น
การเจรจาสันติภาพ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภาของยูเครน ลงนามในใบสมัครขอเขาเปนสมาชิก 
NATO ดวยชองทางดวนพิเศษ (Fast Track) เมื่อ 30 ก.ย. 65 พรอมทั้งกลาววา ยูเครนยังคงยึดมั่นในแนวคิดของการอยู
รวมกับรัสเซีย ภายใตเงื ่อนไขที ่เทาเทียมกัน และพรอมเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย แตจะไมหารือกับรัฐบาลของ
ประธานาธิบดปีูติน  

 รัสเซียคานมติ UN ประณามกรณีผนวก 4 ดินแดนยูเครน ในการลงมติของสมาชิกคณะมนตรีความมั ่นคงของ
สหประชาชาติ (UNSC) เมื่อ 30 ก.ย. 65 ที่สหรัฐฯ และแอลเบเนียเปนผูเสนอรางญัตติประณามการทำประชามติของ
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รัสเซียในการผนวก 4 แควนในยเูครนวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมถึงประกาศใหการทำประชามติดังกลาว
เปนโมฆะ และเรียกรองใหประเทศภาคีปฏิเสธการรับรองการผนวกดินแดน โดยที่ประชุม 15 ประเทศ มีมติเห็นชอบดวย
คะแนน 10 ตอ 1 เสียง แตรัสเซีย ซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกถาวรของ UNSC ใชสิทธิยับยั้ง (Veto) เพื่อคัดคาน ทำใหมติ
ดังกลาวไดถูกตีตกไป ขณะที่จีน อินเดีย บราซิล และกาบองงดออกเสียง อยางไรก็ตามสหรัฐฯ และแอลเบเนีย จะนำกรณีนี้
เขาสูที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิก 193 ประเทศ โดยไมมีการใชสิทธิยับยั้งอีกครั้ง 

 สหรัฐฯ - แคนาดา ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและหนวยงานรัสเซียเพิ่มเติม สืบเนื่องจากกรณีผนวกดินแดนของยูเครน 
เปาหมายของการใชมาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้ คือ บุคคลและบริษัทที่ใหการสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการผนวก 4 
ดินแดนของยูเครน โดยสหรัฐฯ ไดเพิ่มหนวยงาน 57 แหงในรัสเซียและไครเมียอยูในบัญชีดำการสงออกของสหรัฐฯ คว่ำ
บาตรตอบุคคล 14 คน ในเขตอุตสาหกรรมการทหารของรัสเซีย ผูบริหาร 2 คน ของธนาคารกลางรัสเซีย และสมาชิกใน
ครอบครัวของเจาหนาที่ระดับสูง และสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัสเซีย 278 คน ตลอดจนยกเลิกวีซาชาวรัสเซียมากกวา 
900 คน รวมถึงสมาชิกของกองทัพรัสเซียและเบลารุส และผูแทนของรัสเซีย ขณะทีแ่คนาดาประกาศคว่ำบาตรผูมีอำนาจ
ในรัสเซีย 43 คน ซี่งเปนชนชั้นสูงดานการเงิน และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งเจาหนาที่อาวุโสที่ไดรับการสนับสนุนจาก
รัสเซีย 35 คน ซึ่งอยูในภูมิภาคที่มีการลงประชามติและผนวกดินแดน 

 วุฒิสภาสหรัฐฯ อนุมัติเงินชวยเหลือยูเครนครั้งใหม เมื่อ 30 ก.ย. 65 วุฒิสภาสหรัฐฯ อนุมัติความชวยเหลือแกยูเครน
ทั้งดานการทหารและเศรษฐกิจวงเงินรวม 12,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวยความชวยเหลือ 3,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ สำหรับอาวุธ การจัดหาสิ่งจำเปน และเงินเดือนสำหรับทหารยูเครน รวมทั้งใหอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
อำนวยการโดยตรงเพื่อใหกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ใชเงินอีก 3,700 ลานเหรียญสหรัฐ จัดสงอาวุธใหแกยูเครน และ
จัดสรรเงนิอีก 4,500 เหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินการใหคงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงินของยูเครน 

1 ตุลาคม 2565 

 ตุรกีประกาศไมยอมรับการผนวกดินแดนยูเครนของรัสเซีย เพราะเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ กระทรวง
ตางประเทศตุรกีประกาศไมรับรองการผนวกดินแดนไครเมียของรัสเซียเมื่อป 2557 และปฏิเสธการผนวก ดินแดน 4 
แควนของยูเครน โดยระบุวาขัดตอหลักกฎหมายระหวางประเทศอยางรายแรง พรอมย้ำถึงการสนับสนุนทางออกของความ
ขัดแยงครั้งนี้ บนพื้นฐานของสนัติภาพ และจะตองผานการเจรจาเทานั้น ทั้งนี้ ตุรกีเปนสมาชิก NATO ท่ีดำเนินการทางการ
ทูตอยางสมดุลทามกลางสถานการณรัสเซีย - ยูเครน โดยคัดคานการคว่ำบาตรรัสเซีย และมีความสัมพันธใกลชิดกับรัสเซีย
และยูเครน 

 รัสเซียหยุดจัดสงกาซธรรมชาติใหอิตาลี เนื่องจากปญหาติดขัดในการลำเลียงผานออสเตรีย Eni บริษัทพลังงานของ
อิตาลี เปดเผยวา Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซียแจงวาไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหไดในชวง 1 – 2 ต.ค. 
65 และจะยุติการจัดสงกาซธรรมชาติไปอีกระยะหนึ่ง โดย Gazprom ชี้แจงวามีปญหาติดขัดในการลำเลียงผานออสเตรีย 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานเครือขายพลังงานในออสเตรียเม่ือชวงปลายเดือน ก.ย. ที่ผานมา ขณะที่ รัฐบาล
ออสเตรียระบุวา Gazprom ยังไมไดลงนามในสัญญาตาง ๆ ที่มีความจำเปน 

 สหรัฐฯ ประกาศจัดสงอาวุธเพิ่มเติมใหแกยูเครน เมื ่อ 1 ต.ค. 65 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศสงมอบความ
ชวยเหลือทางทหารเพิ่มเติมใหแกยูเครน มูลคา 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกลอง 
(HIMARS) จำนวน 18 ชุด พรอมเครื่องกระสุน ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 รัฐบาลสหรัฐฯ มอบความชวยเหลือทาง
ทหารใหยูเครนไปแลว เกือบ 17,000 ลานเหรียญสหรัฐ 

2 ตุลาคม 2565 

 NATO – US ยังไมพรอมพิจารณาการสมัครเขาเปนสมาชิก NATO ของยูเครน เลขาธิการ NATO กลาวถึง กรณียูเครน
รีบยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกนาโตอยางเรงดวน (Fast Track) วา ยังไมสามารถรับยูเครนเปนสมาชิกNATO ไดในขณะนี้ 
เพราะการเขาเปนสมาชิก NATO ตองดำเนินการตามกระบวนการมาตรฐาน และจะตองผานการเห็นชอบของทุกประเทศ
สมาชิกโดยไมมีขอยกเวนใด ๆ  อยางไรก็ตาม พันธมิตร NATO จะยังคงมอบการสนับสนุนแกยูเครนตราบเทาที่ยูเครน
ตองการ ขณะที่ที่ปรึกษาดานความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุวา ขณะนี้ไมใชเวลาที่จะพิจารณาการเปนสมาชิก NATO 
ของยูเครน โดยเชื่อวาวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนยูเครนคอืการสนับสนุนทางภาคสนาม 
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 ออสเตรเลียประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม และคัดคานการผนวก 4 แควนของยูเครน กระทรวงการตางประเทศ
ออสเตรเลียประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและหามการเดินทางเขาประเทศของชาวรัสเซีย 28 คน ซึ่งรวมถึง
รัฐมนตรี เจาหนาที่ระดับสูง และผูสนับสนุนการแบงแยกดินแดนของยูเครน พรอมแถลงการณระบุวา ออสเตรเลียคัดคาน
อยางรุนแรงตอการผนวกดินแดนของยูเครน โดยถือวาดินแดนเหลานั้นยังคงเปนดินแดนภายใตอำนาจอธิปไตยของยูเครน 

 ตุรกียังไมรับรอง ใบสมัครเขา NATO ของสวีเดนและฟนแลนด ประธานาธิบดีตุรกีระบุวา ตุรกีจะยังไมใหสัตยาบัน
รับรองสวีเดนและฟนแลนด เขาเปนสมาชิก NATO จนกวาทั้ง 2 ประเทศ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ทำไวกับรัฐบาล
ตุรกีเมื่อเดือน มิ.ย. 65 โดยจะตองยุติการสนับสนุนกลุมกอการราย และดำเนินการสงผูรายขามแดนตามคำขอของตุรกี 
รวมทั้งยกเลิกขอหามการจำหนายอาวุธใหตุรกี ซึ่งลาสุดสวีเดนอนุญาตใหมีการสงออกอาวุธไปยังตุรกีแลว หลังระงับการ
สงออกตั้งแตป 2562 ทั้งนี้ จากสมาชิกปจจุบัน 30 ประเทศ เหลือเพียงตุรกีและฮังการีที่ยังไมอนุมัติการสมัครเขาเปน
สมาชิก NATO ของสวีเดนและฟนแลนด 

3 ตุลาคม 2565 

 ผูนำจาก 9 ประเทศ NATO สนับสนุนยูเครนเขารวมเปนสมาชิก พรอมเรียกรองเพิ่มความชวยเหลือทางทหาร 
แถลงการณรวมของผู นำ 9 ประเทศสมาชิก EU และ NATO ซึ ่งไดแก สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 
มาซิโดเนียเหนือ มอนเตเนโกร โปแลนด สโลวาเกีย และโรมาเนีย ระบุวาขอสนับสนุนการพิจารณารับยูเครนเขาเปนสมาชิก
ของ NATO และเนนย้ำถึงการสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของยูเครน โดยจะไมมีวันยอมรับการผนวก
ดินแดนใด ๆ ของยูเครนเขาเปนสวนหนึง่ของรัสเซีย พรอมเรียกรองใหรัสเซียถอนตัวจากดินแดนที่ยึดครองมาทั้งหมดโดย
ทันที และสนับสนุนใหพันธมิตร NATO เพิ่มความชวยเหลือทางทหารแกยูเครน นอกจากนี้ ยังประกาศสนับสนุนการ
ผลักดันใหยูเครนเปนสมาชิกใหมของ NATO ในอนาคต แตยังไมไดกำหนดระยะเวลาที่แนชัด 

 รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี เดินทางเยือนยูเครน ใหคำมั่นจัดสงอาวุธเพิ่มเติม รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี เดินทางเยือน
ยูเครน โดยไมมีการแจงลวงหนา เมื่อ 2 ต.ค. 65 เพ่ือหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเก่ียวกับสถานการณการสูรบ พรอม
ใหคำมั่นวาเยอรมนีจะเพิ่มความชวยเหลือทางทหารแกยูเครน โดยจะเริ่มสงมอบระบบปองกันขีปนาวุธทางอากาศ Iris-T 
SLM ขั้นสูงล็อตแรกจากทั้งหมด 4 ล็อตในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 เยอรมนีสงมอบอาวุธใหแกยูเครนแลว
รวมมูลคากวา 743 ลานยูโร 

 ร ัฐสภารัสเซียเห ็นชอบกฎหมายผนวกดินแดน 4 แควนของยูเครน สมาชิกสภาผู แทนราษฎรของรัสเซีย 
ลงมติเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทในการออกกฎหมายใหผนวก 4 แควน (โดเนตสก ลูฮันสก เคอรซอน และซาปอริเซีย) ที่
รัสเซียยึดครองมาจากยูเครน หลังประธานาธิบดีรัสเซียลงนามรับรองในสนธิสัญญาผนวกดินแดนกับผูนำทั้ง 4 แควนเมื่อ
สัปดาหที่แลว โดยกฎหมายนี้ชี้ใหเห็นวารัสเซียพรอมที่จะควบคุมโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรในซาปอริเชีย อีกทั้งยังอาจควบ
รวมหนวยทหารในภูมิภาคเหลานี้เขาไปอยูในกองทัพรัสเซีย และเตรียมยกเลิกการใชคาเงินฮริฟเนียของยูเครนภายในสิ้นป
นี้ ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซียก็ใหการรับรองวาสนธิสัญญาผนวกดินแดนดังกลาวชอบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของ
รัสเซีย 

4 ตุลาคม 2565 

 เกาหลีเหนือสนับสนุนรัสเซียผนวกดินแดนของยูเครน กระทรวงการตางประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการณวา 
เกาหลีเหนือสนับสนุนการผนวกรวมดินแดนของยูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย เนื่องจากการที่รัสเซียดำเนินการผนวก 
4 ดินแดนของยูเครน (ลูฮันสก โดเนตสก ซาปอริเชีย และเคอรซอน) ผานการลงประชามตินั้น ถูกจัดขึ้นมาอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และสอดคลองกับกฎบัตรของสหประชาชาติทุกประการ และผลการลงมติสะทอนวาประชาชนใน 4 แควน
ของยูเครนเปนผูตัดสินใจเลือกที่จะเปนสวนหนึ่งของรัสเซียโดยสมัครใจ พรอมระบุวา การท่ีสหรัฐฯ ใชเวทีคณะมนตรี
ความมั่นคงสหประชาชาติ (UNSC) ในการคัดคานการลงประชามติดังกลาว เปนการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
เอกราช และละเมิดสิทธิทางกฎหมาย 

 ยูเครนลงนามในคำสั่งไมเจรจากับประธานาธิบดีปตูนิ ประธานาธิบดียูเครนทำตามเจตจำนงท่ีไดแสดงไวเมื่อสัปดาหกอน
เพื่อตอบโตกรณีรัสเซียผนวกดินแดนของยูเครน ดวยการลงนามในคำสั่งซึ่งมีผลทางกฎหมายอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 4 
ต.ค. 65 โดยระบุวาจะไมมีการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน แตยังมีโอกาสที่จะเจรจากับรัสเซีย (ในฐานะ
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ประเทศ) ดานโฆษกรัฐบาลรัสเซียออกมาระบุวา การปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนจะไมยุติ หากรัฐบาลยูเครนปฏิเสธ
การเจรจา 

 ประธานาธิบดีอินเดีย-ยูเครนสนทนาประเด็นในยูเครนพรอมยกระดับกระชับความสัมพันธ สำนักนายกรัฐมนตรีอินเดีย
ออกแถลงการณยืนยันวา นายกรัฐมนตรีอินเดียไดพูดคุยทางโทรศัพทกับประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 โดยระบุ
วา นายกรัฐมนตรีอินเดียไดย้ำถึงการใชกำลังทหารวาไมสามารถแกปญหาความขัดแยงได และอินเดียพรอมที่จะเดินหนา
เพื่อสันติภาพ นอกจากนี้ยังย้ำถึงความมั่นคงปลอดภัยดานนิวเคลียร ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนแสดงความขอบคุณ
อินเดียที่สนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนในยูเครน นอกจากนี้ผู นำทั้งสองไดหารือเพื ่อเดินหนากระชับ
ความสัมพันธในทุกดานระหวาง 2 ประเทศใหแนนแฟนมากขึ้นผานความรวมมือตาง ๆ 

5 ตุลาคม 2565 

 ญี่ปุนกลับมาเปดสถานทูตในกรุงเคียฟของยูเครน พรอมเตรียมยกระดับความรวมมือกับพันธมิตรในการชวยเหลือ
ยูเครน โดยสถานทูตญี่ปุนในกรุงเคยีฟกลับมาเปดอีกครั้งในวันที่ 5 ต.ค. 65 หลังจากปดทำการชั่วคราวนับตั้งแตเกิดการสู
รบในชวงปลายเดือน ก.พ. 65 โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ นจะกลับมาประจำการดวย เนื ่องจากพิจารณาแลวเห็นวา
สถานการณปจจุบันมีความปลอดภัยเพียงพอ โดยมีเปาหมายเพื่อรวบรวมขอมูลและประสานงานกับยูเครนและกลุม G7 
(ไดแก US UK แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุน) ในการชวยเหลือและฟนฟูยูเครน ทั้งนี้ ประเทศอื่น ๆ  ในกลุม 
G7 ก็กลับมาเปดสถานทูตในยูเครนอีกครั้งแลวเชนกัน 

 สหรัฐฯ ยืนยันสนับสนุนยูเครนตอเนื่อง และประกาศมอบความชวยเหลือดานทหารแกยูเครนเพิ่มเติม รัฐบาลสหรฐัฯ 
ออกแถลงการณภายหลังประธานาธิบดีพรอมดวยรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ หารือทางโทรศัพทกับประธานาธิบดียูเครน 
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 เกี่ยวกับสถานการณในยูเครน โดยระบุวา สหรัฐฯ ไดใหคำมั่นที่จะเดินหนาสนับสนุนยูเครนตอไป 
และจะไมยอมรับการผนวกดินแดนของยูเครนเขากับรัสเซีย พรอมทั้งประกาศมอบความชวยเหลือทางทหารเพ่ิมเติมใหกับ
ยูเครนวงเงิน 625 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดหายุทโธปกรณขั้นสูง อาทิ ระบบยิงจรวดหลายลำกลอง 
(HIMARS) ปนครก กระสุนนำวิถี ทุนระเบิด และรถหุมเกราะทางยุทธวิธี (MRAP) ทั้งนี้ นับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 วงเงิน
ชวยเหลือดานการทหารที่สหรัฐฯ มอบใหกับยูเครนรวมแลวกวา 1.68 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 

 อิหรานยืนยันวาไมไดสงโดรนใหรัสเซียใชในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยย้ำจุดยืนสนับสนุนการเจรจา
สันติภาพ โฆษกกระทรวงการตางประเทศอิหราน ปฏิเสธประเด็นที่สหรัฐฯ กลาวหาวาอิหรานจัดสงอากาศยานไรคนขับ 
(โดรน) ใหรัสเซีย โดยระบุวาขาวดังกลาวไมมีมูลความจริงและไมยืนยันการสงมอบนี้ พรอมระบุวา อิหรานไดประกาศ
นโยบายที่มีหลักการและความชัดเจนเกี่ยวกับความเปนกลางและการตอตานสงครามมาโดยตลอดนับตั้งแตเริ ่มมีความ
ขัดแยงในยูเครน พรอมเนนย้ำถึงความจำเปนในการแกปญหาทางการเมืองเพื่อระงับขอพิพาทระหวางสองฝาย โดย
หลีกเลี่ยงความรุนแรงและแกปญหาความแตกตางอยางสันติผานการเจรจา 

 EU อนุมัติมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียชุดที่ 8 ซึ่งรวมถึงการจำกัดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซีย ประเทศสมาชิก EU 
บรรลุขอตกลงการออกมาตรการคว่ำบาตรชุดใหมตอรัสเซียเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 65 เพื่อตอบโตตอการผนวก 4 ดินแดนของ
ยูเครน มาตรการคว่ำบาตรดังกลาวจะเพิ่มขอจำกัดดานการคา โดยเพิ่มรายการสินคาที่หามสงออกหรือนำเขาจากรัสเซีย 
อาทิ ผลิตภัณฑเหล็ก เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีขั้นสูง และสารเคมีบางประเภท รวมถึงการจำกัดเพดานราคา
น้ำมันที่นำเขาจากรัสเซีย โดยครอบคลุมถึงการจัดสงน้ำมันดิบจากรัสเซียไปประเทศที่สามผานบริษัทในยุโรป ตลอดจน
การคว่ำบาตรบุคคลที่เกี่ยวของกับการลงประชามติผนวกดินแดนของยูเครน และผูที่มีสวนรวมในการหลบเลี่ยงมาตรการ
ควำ่บาตร 

 รัสเซียประกาศใชกฎหมายผนวก 4 ดินแดนของยูเครนอยางเปนทางการ ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฎหมาย 
เพื่อผนวก 4 แควนของยูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซียเม่ือวันที่ 5 ต.ค. 65 ซึ่งถือเปนขั้นตอนสุดทายตามกระบวนการ
ทางกฎหมายในการผนวกดินแดน หลังจากที่ผานการใหสัตยาบันจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาของรัสเซียอยางเปนเอก
ฉันท โดยในเอกสารระบุวา เขตโดเนตสก ลูฮันสก ซาปอริเซีย และเคอรซอน ไดรับการยอมรับเขาเปนดินแดนของรัสเซียแลว 
ภายใตรัฐธรรมนูญของรัสเซีย 
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6 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียประกาศจะสรางเสถียรภาพใน 4 ดินแดนใหมที่ผนวกรวมมาจากยูเครน ประธานาธิบดีรัสเซียแถลงการณวา 
รัฐบาลรัสเซียจะสรางเสถียรภาพใน 4 ดินแดนใหม ไดแก โดเนตสก ลูฮนัสก เคอรซอน และซาปอรเิซียที่ผนวกเขาเปนสวน
หนึ่งของรัสเซีย โดยจะปกปองใหเปนดินแดนของรัสเซียไปตลอดกาล นอกจากนี้ยังไดลงนามคำสั่งควบคุมการดำเนินงาน
ของโรงไฟฟานิวเคลียรซาปอริเซียของยูเครน ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่ใหญที่สุดในยุโรป เพ่ือเตรียมรวมเขาเปน
ทรัพยสินของรฐับาลกลางรัสเซีย ขณะทีส่ำนักงานกำกับดูแลพลังงานของยูเครนยืนยันวาโรงไฟฟาดังกลาวยังคงอยูในการ
ควบคุมของยูเครน 

 ผลการตรวจสอบรอยรั่วโครงการทอสงกาซ Nord Stream ของรัสเซีย บงชี้การกอวินาศกรรม จากกรณีตรวจพบรอย
รั่ว 4 จุดบนทอสงกาซ Nord Stream 1 และ 2 ซึ่งเปนเสนทางสงกาซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปในบริเวณนานน้ำ
ของสวีเดนและเดนมารกเมื่อสัปดาหกอน สวีเดนไดตรวจสอบรอยรั่ว 2 จุดในสวีเดนแลว พบความเชื่อมโยงวานาจะมาจาก
การกอวินาศกรรม โดยมีการวางระเบิดโจมตีทำใหทอสงกาซเสียหายเปนบริเวณกวาง ขณะที่รอยรั่วอีก 2 จุดในเดนมารก
ยังอยูระหวางการตรวจสอบ ทั้งนี้ โครงการ Nord Stream เปนประเด็นที่สรางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตรหลังรัสเซีย
ยุติการสงกาซธรรมชาติไปยังยุโรปผานโครงการนี้ ซึ่งทั ้งสหรัฐฯ และรัสเซียตางปฏิเสธวาไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุ
วินาศกรรมดังกลาว 

7 ตุลาคม 2565 

 ญี่ปุนประกาศคว่ำบาตรชาวรัสเซียในกรณีผนวกดินแดนของยูเครน เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 คณะรัฐมนตรีญี่ปุ นมีมติ
เห็นชอบการใชมาตรการคว่ำบาตรตอผูที่มีสวนสนับสนุนรัสเซียในการผนวก 4 ดินแดนของยูเครน โดยประกาศอายัด
ทรัพยสินบุคคล 81 คน และ องคกร 9 แหง ซึ่งครอบคลุมถึงกลุมแบงแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซีย รวมถึงเจาหนาที่
รัฐบาลระดับสูงและองคกรที่เกี่ยวของกับการทหาร ที่เชื่อวามีสวนโดยตรงในการผนวกดินแดนแตเพียงฝายเดียว 

 ยูเครนเรียกรองผูนำยุโรป 44 ชาติ มอบหลักประกันดานความม่ันคง หลังสมัครเขารวม NATO ประธานาธิบดียูเครน 
เขารวมประชุมประชาคมการเมืองยุโรป (European Political Community) ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ผานระบบวิดโีอ
คอนเฟอเรนซรวมกับผูนำประเทศในยุโรป 44 ประเทศ เม่ือวันที่ 6 ต.ค. 65 โดยประธานาธิบดียูเครนเรียกรองใหประเทศ
ในยโุรปมอบหลักประกันดานความมั่นคง (Security Guarantees) ใหกับยูเครนในระหวางกระบวนการยื่นใบสมัครสมาชิก 
NATO ดานประชาคมยุโรปแสดงพลังความเปนหนึ่งเดียวกัน สนับสนุนยูเครนและตอตานการกระทำผิดของรัสเซีย โดย
ผูนำสวนใหญตางเห็นพองตอจุดยืนดังกลาว มีเพียงตุรกีที่ประกาศตัวเปนกลาง 

 รัสเซียออกกฎหมายตั้งบริษัทใหมควบคุมโครงการพลังงาน Sakhalin-1 ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฎีกา  
เม่ือวันที่ 7 ต.ค. 65 เพ่ือถายโอนหุนและการดำเนินงานของโครงการน้ำมันและกาซ Sakhalin-1 ทั้งหมดใหมาอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทท่ีรัสเซียจัดตั้งขึ้นใหม โดยผูถือหุนจากตางประเทศมีเวลา 1 เดือน ในการยื่นแสดงความจำนงตอรัสเซีย
เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนในบริษัทใหม ซึ่งรัฐบาลรัสเซียมีอำนาจตัดสินใจวาจะใหถือหุนในโครงการดังกลาวตอไป
หรือไม สำหรับผูถือหุนในโครงการดังกลาว ไดแก Exxon Mobil ของสหรัฐฯ Rosneft PJSC ของรัสเซีย SODECO ของ
ญี่ปุน และ Oil & Natural Gas Corp. ของอินเดีย ทั้งนี้ Exxon Mobil ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ ไดประกาศวาจะถอนตัวออก
จากโครงการดังกลาวเมื่อเดือน มี.ค. 65 

8 ตุลาคม 2565 

 ฝรั่งเศสจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณใหแกยูเครน ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เปดเผยภายหลังการประชุมผูนำ 
EU ทั้ง 27 ประเทศ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 ระบุวาฝรั่งเศสจะจัดตั้งกองทุนซึ่งมีมูลคาเริ่มตน 
100 ลานยูโร เพ่ือสนับสนุนยูเครนในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ ในการตอตานการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย พรอม
เนนย้ำวาฝรั่งเศสไดมอบความชวยเหลือทางทหารใหแกยูเครน อาทิ ระบบตอตานรถถัง และระบบตอตานอากาศยาน มา
ตั้งแตชวงแรกท่ีมีการสูรบในยูเครน โดยมอบความชวยเหลือใหยเูครนไปแลวมูลคารวมกวา 233 ลานยูโร 

 กรรมาธิการยุโรปชี้ยูเครนตองมีสันติภาพกอนเปนสมาชิก NATO นายเธียรรี เบรอตง (Thierry Breton) กรรมาธิการ
ยุโรประบุวา การที่ยูเครนยังอยูในภาวะสูรบกับรัสเซีย ทำใหเปนไปไดยากที่จะเขาเปนสมาชิกของ NATO เนื่องจากการ
สมัครเปนสมาชิก NATO กำหนดไววาประเทศนั้นจะตองไมอยูในภาวะสงคราม และเขารวมเปนสมาชิกจะเกิดขึ้นเมื่อ
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ประเทศนั้นอยูในความสงบ เพราะมิเชนนั้นแลวจะกลายเปนการทำใหพันธมิตรทั้งหมดถูกนำเขาสูความขัดแยงที่สมาชิก
ใหมมีสวนรวม ทั้งนี้ สมาชิก NATO ในยุโรปกลางและตะวันออก 9 ประเทศ (โปแลนด โรมาเนีย สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก 
เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอนเตเนโกร และมาซิโดเนียเหนือ) สนับสนุนใหใชกระบวนการเรงรัด เพื่อรับยูเครนเขาเปน
สมาชิกอยางรวดเร็ว ขณะที่สมาชิกอื่น ๆ ระบุวายเูครนจะตองยุติความขัดแยงกับรัสเซียกอนจึงจะสามารถเขารวมกลุมได 

9 ตุลาคม 2565 

 ยูเครนเรงเจรจาขยายระยะเวลาขอตกลงเปดทางสงออกธัญพืช ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน เปดเผยวา ยูเครนกำลัง
เรงเจรจากับตุรกีและองคการสหประชาชาติ (UN) โดยไมเจรจาโดยตรงกับรัสเซีย เพื่อขอขยายเวลาขอตกลงการเปดทาง
สงออกธัญพืชของยูเครนผานทะเลดำที่ลงนามรวมกัน 4 ฝาย (รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และ UN) ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
เมื่อ 22 ก.ค. 65 ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 19 พ.ย. 65 ดานเลขาธิการ UN ระบุวากำลังดำเนินการขยายขอตกลง
ดังกลาวตามขอเรียกรองของยูเครน พรอมทั้งยังพยายามหาแนวทางผอนคลายมาตรการตาง ๆ  ที่เปนอุปสรรคตอการ
สงออกปุยและธัญพืชของรัสเซยี ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมของยูเครนระบุวานับตั้งแตมีการบังคบัใชขอตกลงดังกลาวยูเครน
สงออกธัญพืชไปแลวมากกวา 6 ลานตัน 

 อิหรานยืนยันไมไดจัดสงอาวุธใหรัสเซียใชในความขัดแยงในยูเครน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ
อิหรานแถลงการณระบุวา อิหรานไมไดสงมอบอาวุธใหรัสเซียเพื่อใชในปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และจะไมทำเชนนั้น
ในอนาคตดวย พรอมระบุวาแนวการแกไขวิกฤตในยูเครนควรใชแนวทางทางการเมือง ซึ่งการสงมอบความชวยเหลือทาง
ทหารไมวารูปแบบใดใหยูเครนหรือรัสเซีย ลวนแตจะบั่นทอนโอกาสการฟนฟูสันติภาพ ทั้งนี้ เมื่อเดือน ก.ย. 65 ยูเครน
ประกาศลดระดับความสัมพันธทางการทูตกับอิหราน จากกรณีจัดสงโดรนใหรัสเซียใชในภารกิจทางทหารในยูเครน 

10 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียยกยอง OPEC+ หลังลดกำลังผลิตน้ำมัน โฆษกรัฐบาลรัสเซียกลาวยกยองกลุมประเทศผูสงน้ำมันและประเทศ
พันธมิตร (OPEC+) ที่มีมติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง 2 ลานบารเรลตอวัน เม่ือวันที ่5 ต.ค. ที่ผานมา ทามกลาง
การคัดคานของสหรัฐฯ ที ่ขัดขวางการไดประโยชนจากราคาน้ำมันที ่สูงขึ้นของรัสเซีย โดยระบุวา การตัดสินใจของ 
OPEC+ เปนเรื่องที่ถูกตอง ถือเปนการทำงานที่มีการวางแผนรวมกันอยางสมดุลและพิจารณาถี่ถวนแลวภายในกลุม 
และนับเปนความสำเร็จในการตอบโตอิทธิพลของสหรัฐฯ ที่พยายามสรางไวในตลาดพลังงานโลก 

 สหรัฐฯ เตือนฮองกงกรณีชวยชาวรัสเซียหลบเล่ียงมาตรการคว่ำบาตร โฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ไดออกมา
เตือนฮองกงตอการใหความชวยเหลือแกบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งจะเสี่ยงกระทบตอสถานะศูนยกลางทางการเงินของ
ฮองกง ที่จะตองยึดมั่นตอกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ ดังนั้น การที่มีผูใชฮองกงเปนแหลงหลบภัยเพื่อ
หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ยอมกอใหเกิดคำถามถึงความโปรงใสของภาวะแวดลอมทางธุรกิจในฮองกง ทั้งนี้ คำเตือน
ดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากพบเรือยอรชที่เชื่อมโยงกับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียรายหนึ่ง ซึ่งถูกสหรัฐฯ EU และ UK คว่ำบาตร เขา
จอดเทียบทาในอาวฮองกง อยางไรก็ตาม กรมเจาทาฮองกงระบุวา แมฮองกงจะปฏิบัติตามมติคว่ำบาตรของคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) แตจะไมปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรแตเพียงฝายเดียวของเขตอำนาจกฎหมาย
ประเทศอ่ืน 

 จีนเรียกรองให รัสเซีย-ยูเครน เรงยุติการสูรบโดยหันหนาเจรจากัน โฆษกกระทรวงการตางประเทศจีนแถลงวา รัฐบาล
จีนมีความหวังวาสถานการณในยูเครนจะคลี่คลายในเร็ว ๆ  นี้ หลังมีการสูรบรุนแรงในกรุงเคียฟเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 65 โดย
ยังคงย้ำจุดยืนของจีนวา อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของทุกประเทศควรไดรับการเคารพตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ พรอมหวังวา ทุกฝายจะสามารถคลี่คลายปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาและหารือกัน โดยจีนพรอมจะเขา
มามีบทบทบาทในเชิงสรางสรรค เพื่อคลี่คลายสถานการณตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น 

11 ตุลาคม 2565 

 ที่ประชุม UN ปฏิเสธขอเรียกรองของรัสเซียที่ขอใหลงคะแนนเสียงลับ กรณีผนวกดินแดนยูเครน เมื่อวันที่ 10 
ต.ค. 65 ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA) มีมติปฏิเสธขอเรียกรองของรัสเซียที่ขอใหมีการลงคะแนนเสียง
ลับ ตอกรณีการขอมติไมรับรองการผนวกดินแดนของยูเครนเขาเปนสวนหนึ่งของรัสเซียโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยมี
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ผูแทน 107 ประเทศเห็นชอบใหเปดเผยการลงคะแนนตอสาธารณะ ขณะที่อีก 13 ประเทศเห็นชอบใหลงคะแนนเสียงลับ 
ขณะที่อีก 39 ประเทศ รวมถึงรัสเซียและจีนงดออกเสียง ทั้งนี้ UNGA อยูระหวางการอภิปรายรางขอมติดังกลาว โดยคาดวา
จะลงมติไดในวันท่ี 12 หรือ 13 ต.ค. 65 

 ฮังการี-เซอรเบียสรางทอเพื่อขนสงน้ำมันจากรัสเซีย เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของ EU ฮงัการีและเซอรเบียตกลงกัน
สรางทอลำเลียงน้ำมันดิบจากรัสเซียไปยังเซอรเบีย เนื่องจากปจจุบันเซอรเบียรับน้ำมันของรัสเซียผานทอลำเลียงใน
โครเอเชีย แตหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของ EU ไดจำกัดอุปทานน้ำมันดิบจากรัสเซีย อีกทั้งมาตรการกำหนดเพดานราคา
น้ำมันที่นำเขาจากรัสเซียที่ EU ประกาศเมื่อสัปดาหกอน สรางความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งทอลำเลียงใหมที่
ผานทางฮังการนีี้จะชวยเพ่ิมอุปทานน้ำมันดิบจากรัสเซียมายังเซอรเบียมากข้ึนในราคาที่ถูกลง 

 สหรัฐฯ - เยอรมนี ใหคำมั่นที่จะเรงจัดสงระบบปองกันภัยทางอากาศใหแกยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สนทนาทาง
โทรศัพทกับประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 หลังมีการสูรบอยางหนักในกรุงเคียฟ โดยสหรัฐฯ ระบุวาจะเรงสง
มอบระบบปองกันภัยทางอากาศข้ันสูงที่ล้ำสมัย เพ่ือชวยยูเครนปองกันนานฟา พรอมยืนยันวาจะใหการสนับสนุนยูเครนใน
การปกปองประเทศตอไป ดานกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีประกาศวาจะจัดสงระบบปองกันภัยทางอากาศ IRIS-T SLM ที่
พัฒนาขึ้นโดยกองทัพเยอรมนจีำนวน 4 ชุดใหกับยูเครน  

 เบลารุสตั้งกองกำลังรวมกับรัสเซียเพื่อรับมือสถานการณสูรบบริเวณชายแดน ประธานาธิบดีเบลารุสกลาวในที่ประชุม
สภาความมั่นคงเบลารุส เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 วา เบลารุสและรัสเซียตกลงจะจัดตั้งกองกำลังรวม เพื่อรับมือสถานการณ
ชายแดนดานตะวันตกของเบลารุสที่ติดกับชายแดนตอนเหนือของยูเครน ที่มีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน รวมถึงเพื่อเตรียมพรอม
รับมือกับกองกำลังของ NATO และบางประเทศในภูมิภาคยุโรปที่อาจมีแผนโจมตีเบลารุส พรอมประกาศเตือนวากองทัพ
เบลารุสพรอมตอบโตภัยคุกคามตอประเทศ โดยเบลารุสไดสั่งเคลื่อนกำลังพลสมทบและสนับสนุนรัสเซียในบริเวณชายแดน
ดังกลาวแลว ทั้งนี้ การประกาศดังกลาวของเบลารุสทำใหหลายฝายมองวาสถานการณความขัดแยงอาจมีแนวโนมยืดเยื้อและ
บานปลายมากยิ่งขึ้น 

12 ตุลาคม 2565 

 G7 ประกาศใหการสนับสนุนยูเครนตลอดการสู รบกับรัสเซีย ผูนำประเทศสมาชิกกลุม G7 (แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี 
เยอรมนี ญี่ปุน UK และ US) ไดจัดประชุมฉุกเฉินผานระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซรวมกับประธานาธิบดียูเครน เมื่อวันที่ 11 
ต.ค. 65 ภายหลังจากรัสเซียยกระดับปฏิบัติการทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครน โดยออกแถลงการณรวมกันระบุวา กลุม 
G7 จะยังคงสนับสนุนยูเครน ทั้งความชวยเหลือดานการเงิน ดานมนุษยธรรม ดานการทหาร การทูต และทางกฎหมายตอไป
จนถึงที่สุด เพ่ือสนับสนุนใหยูเครนสามารถรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน 

 ยูเครนระงับการสงออกกระแสไฟฟาไปยัง EU รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยูเครนระบุวา ยูเครนจะระงับการสงออก
กระแสไฟฟาไปยัง EU ตั้งแต 11 ต.ค. 65 เพ่ือรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟาในประเทศ เนื่องจากการสูรบที่ในกรุงเคียฟสราง
ความเสียหายตอระบบการผลิตและจายกระแสไฟฟาในยูเครน ทำใหไมมีไฟฟาใชในหลายเมือง ทั้งนี้ EU เปนตลาดสงออก
พลังงานหลักของยูเครน ดังนั้น การระงับการสงออกกระแสไฟฟาไป EU นอกจากจะทำให EU ประสบปญหาดานพลังงาน
เพ่ิมขึ้นแลวยังทำใหยเูครนสูญเสียรายไดสำคญัอีกดวย 

13 ตุลาคม 2565 

 สมาชิก UN มีมติไมยอมรับการผนวกดินแดนยูเครนของรัสเซีย เมื่อวันที ่ 12 ต.ค. 65 ที ่ประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ (UNGA) มีมติเห็นชอบวา การที่รัสเซียทำประชามติผนวกดินแดนของยูเครนเปนการกระทำที่ไมชอบดวย
กฎหมายระหวางประเทศ และยืนยันวา 4 ภูมิภาค (โดเนตสก ลูฮนัสก ซาปอริเซีย และเคอรซอน) ยังคงเปนของยูเครน ทั้งนี้ 
สมาชิก UNGA จำนวน 193 ประเทศเห็นชอบญัตติดังกลาวดวยคะแนน 143 ตอ 5 เสียง (รัสเซีย เบลารุส ซีเรีย นิการากัว 
และเกาหลีเหนือ ไมเห็นชอบ) โดยมี 35 ประเทศ ซึ่งรวมถึงไทย จีน และอินเดีย งดออกเสียง ขณะที่ 10 ประเทศ ไมไดเขา
รวมลงมต ิ

 NATO และชาติพันธมิตรมีมตสิงมอบระบบปองกันภัยทางอากาศใหยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิก NATO และ
ชาติพันธมิตรมากกวา 50 ประเทศประชุมหารือในวันที่ 12 - 13 ต.ค. 65 ณ กรุงบรัสเซลส เก่ียวกับการใหความชวยเหลือ
ระบบตอตานขีปนาวุธและการปองกันภัยทางอากาศขั้นสูงใหกับยูเครนเพิ่มเติมอยางเรงดวน หลังสถานการณการสูรบ
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รุนแรงมากขึ้น พรอมใหคำมั่นเรื่องการสนับสนุนทางทหารอยางตอเนื่องสำหรับยูเครน นอกจากนี้ ในการประชุมดังกลาว 14 
ประเทศในยุโรปไดลงนามในแผน European Sky Shield Initiative ของเยอรมนีที่จะซื้อระบบปองกันภัยทางอากาศรวมกัน
เพ่ือรับมือกับการขยายการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในอนาคต 

14 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียขอเขาตรวจสอบเหตุทอสงกาซ Nord Stream รั่วใตทะเลบอลติกดวย กระทรวงการตางประเทศของรัสเซียสง
หนังสือแกทูตของเยอรมนี เดนมารก และสวีเดน ระบุถึงประเด็นเก่ียวกับการสอบสวนเหตุระเบิดที่ทอสงกาซ Nord Stream 
1 และ 2 บริเวณนานน้ำของเยอรมนีและเดนมารก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือน ก.ย. 65 หลังจากที่รัสเซียไดแจงขอความ
รวมมือเพื่อขอใหผูเชี่ยวชาญจากบริษัท Gazprom ของรัสเซียเขารวมการตรวจสอบ แต 3 ประเทศดังกลาว ไมยินยอมให
ฝายรัสเซียที่เปนเจาของทอสงกาซเขารวมการสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยรัสเซียระบุวาจะไมยอมรับรายงานผลการ
สอบสวนใด ๆ  เวนแตจะมีผูเชี่ยวชาญของรัสเซียเขารวมในการสอบสวนดวย 

 ประธานาธิบดีรัสเซียเสนอใหตุรกีเปนศูนยกลางลำเลียงกาซธรรมชาติจากรัสเซียไปยุโรป ประธานาธิบดีรัสเซีย หารือ
นอกรอบกับประธานาธิบดีตุรกี ในระหวางเขารวมการประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเนื้อ
ใจระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ที่กรุงอัสตานาของคาซัคสถาน เมื่อ 14 ต.ค. 65 โดยรัสเซียไดเสนอใหตุรกีเปน
ศูนยกลางในการลำเลียงกาซธรรมชาติของรัสเซียทางทอสงไปประเทศในยุโรป ซึ่งรัสเซียคาดหวังวาจะเปนชองทางหลัก
ทดแทนการสงผานทอ Nord Stream และทำใหราคากาซธรรมชาติเปนไปตามราคาตลาดปกติ โดยไมมีการแทรกแซงจาก
การเมือง 

 ฝรั่งเศสสงกาซธรรมชาตใิหเยอรมนี เพื่อชวยบรรเทาวิกฤตพลังงาน บริษัท GRTgaz ของฝรั่งเศส เริ่มสงกาซใหแกเยอรมนี
ผานทอสงกาซบริเวณพรมแดนฝรั่งเศส เมื่อ 14 ต.ค. 65 โดยเยอรมนีจะไดรับกาซประมาณวันละ 31-100 กิกะวัตต/ชม. 
ซึ่งเปนไปตามขอตกลงดานพลังงานระหวาง 2 ประเทศ เพ่ือบรรเทาภาวะขาดแคลนพลังงานในเยอรมนี หลังจากรัสเซียระงับ
การสงกาซธรรมชาติใหหลายประเทศในยุโรป โดยเยอรมนีเปนประเทศที่ไดรับผลกระทบอยางหนัก เนื่องจากมีการพึ่งพากาซ
ธรรมชาติจากรัสเซียมากถึงรอยละ 55 ของความตองการใชทั้งหมด ขณะที่ฝรั่งเศสไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย 

15 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียประกาศเตรียมหยุดระดมกำลังพลสำรอง ประธานาธิบดีรัสเซียระบุวา การเรียกระดมกำลังพลสำรองกวา 3 แสน
นาย เพ่ือเขารวมปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจะสิ้นสุดลงภายใน 2 สัปดาหขางหนา ซึ่งการเรียกระดมพลดังกลาวเมื่อเดือน 
ก.ย. 65 ทำใหพลเมืองรัสเซียจำนวนมากหลบหนีออกนอกประเทศ โดยระบุวารัสเซียยังไมมีความจำเปนตองปฏิบัติการทาง
อากาศครั้งใหญเพิ่มเติมในขณะนี้ พรอมยนืยันวา รัสเซียไมไดตองการทำลายยูเครน และย้ำจุดยืนของรัสเซียวารัสเซียเต็มใจ
จะเปดเจรจา หากยูเครนเต็มใจที่จะเขารวมการเจรจา แตเสนอใหมีคนกลางในการเจรจาดวย 

 ซาอุดีอาระเบียประกาศชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครน และพรอมสนับสนุนการเจรจาสันติภาพ เจาชายมุฮัมมัด 
บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแหงซาอุดีอาระเบียทรงสนทนาทางโทรศัพทกับประธานาธิบดียูเครน เมื่อ 14 ต.ค. 65 ประกาศ
ใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครน 400 ลานเหรียญสหรัฐ พรอมย้ำถึงจุดยืนของซาอุฯ ในการสนับสนุนทุกสิ่งที่
จะชวยลดความรุนแรงของสถานการณ และความพรอมของราชอาณาจักรในการเดินหนาความพยายามไกลเกลี่ย 

 สหรัฐฯ อนุมัติจัดหาอาวุธเพิ่มเติมใหยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามอนุมัติความชวยเหลือทางทหารเพิ่มเติมใหแก
ยูเครนจำนวน 725 ลานเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมถึงกระสุนสำหรับระบบยิงจรวดปนใหญหลายลำกลอง (HIMARS) กระสุน
ปนใหญ 155 มม. และยานยนตลอยางอเนกประสงคความคลองตัวสูง (Humvees) โดยการอนุมัติความชวยเหลือลาสุดนี้ 
เปนการใชอำนาจของประธานาธิบดีในการโอนอาวุธสวนเกินจากคลังแสงสรรพาวุธเปนครั้งที่ 23 และนับตั้งแตเดือน ก.พ. 
65 สหรัฐฯ ไดมอบเงนิชวยเหลือแกยูเครนไปแลวมากกวา 18,300 ลานเหรียญสหรัฐ  

16 ตุลาคม 2565 

 ฝรั่งเศสสนับสนุนการฝกฝนทหารยูเครน พรอมจัดหาอาวุธเพิ่มเติม กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเปดเผยวา เมื่อวันที่ 16 
ต.ค. 65 ประธานาธิบดีฝรั ่งเศสลงนามในขอเสนอสนับสนุนการฝกอบรมทหารของยูเครน จำนวน 2,000 นาย 
ภายในประเทศฝรั่งเศส ตามที่ไดใหคำมั่นไวกับประธานาธิบดียูเครน ในการประชุมรวมกับกลุม G7 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 
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โดยจะใหทหารยูเครนเขาประจำหนวยรบของฝรั่งเศสเปนเวลาหลายสัปดาห ทั้งนี้ ฝรั่งเศสไดสงมอบปนครก 18 กระบอก
ใหกับยูเครนแลว และกำลังจะจัดสงอีก 6 กระบอก รวมทั้งกำลังพิจารณาสงมอบขีปนาวุธ และระบบปองกันขีปนาวุธและ
อากาศยานอีกดวย 

17 ตุลาคม 2565 

 EU ประกาศภารกิจชวยฝกอบรมทหารของยูเครน ประเทศสมาชิก EU เห็นพองในการจัดตั้งภารกิจชวยฝกอบรมบุคลากร
ทางทหารของยูเครน (EU Advisory Mission-EUAM Ukraine) ในพื้นที่ของแตละประเทศ ภารกิจดังกลาวจะเริ่มดำเนินการ
อยางเปนทางการในชวงเดือน พ.ย. 65 โดยศูนยกลางการฝกอบรมจะอยูในโปแลนด ซึ่งจะมีการฝกอบรมใหกับทหารยูเครน
จำนวน 12,000 นาย รวมกับเยอรมนีที่จะมีการฝกทหารยูเครนอยางนอย 3,000 นาย ขณะเดียวกันก็จะมอบอาวุธ
ยุทโธปกรณแกยูเครนมูลคา 500 ลานยูโรดวย ทั ้งนี้ EU จะมีการหารือรายละเอียดขั ้นสุดทายในที ่ประชุมสภาการ
ตางประเทศ (Foreign Affairs Council-FAC) ที่ลักเซมเบิรกในวันที ่17 ต.ค. 65 เก่ียวกับวิธีการเคลื่อนยายทหารจากยูเครน
ไปยังพ้ืนที่ของ EU 

 ยูเครนสงออกธัญพืชภายใตขอตกลง 4 ฝายรวมแลวกวา 7.7 ลานตัน พรอมเจรจาขยายระยะเวลาขอตกลง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตุรกีและรัฐมนตรีกระทรวงโครงสรางพื้นฐานของยูเครน เดินทางมาเยือนศูนยประสานงาน
รวมในนครอิสตันบูลของตุรกี เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 65 โดยออกแถลงการณรวมเปดเผยความคืบหนาเรื่องการสงออกธัญพืช
ของยูเครน ภายใตขอตกลงการเปดเสนทางสงออกธัญพืชผานทะเลดำ โดยนับตั้งแตขอตกลงดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อเดือน 
ก.ค. 65 จนถึงขณะนี้ มีเรือขนสงธัญพืชออกจากยูเครนจำนวน 345 ลำ สงออกธัญพืชไปแลวประมาณ 7.7 ลานตัน พรอม
สงสัญญาณวาการเจรจาขยายเวลาของขอตกลงที่จะหมดอายุในเดือน พ.ย. 65 มีความคบืหนามากข้ึน 

 รัสเซียสงทหารไปยังเบลารุส เพิ่มความกังวลตอสถานการณความขัดแยง กระทรวงกลาโหมเบลารุสเปดเผยวา รัสเซีย
จัดสงทหาร 9,000 นาย เขาประจำการในเบลารุส โดยสวนหนึ่งจะประจำการในกองทหารรวมในภูมิภาค เพื่อปกปอง
ชายแดนบริเวณที่ติดกับยูเครน ดานกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย ระบุวา การตัดสินใจสงทหารไปยังเบลารุส นับเปนครั้งแรก
ตั้งแตเกิดการสูรบในยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. 65 เนื่องจากสถานการณยกระดับความรุนแรงขึ้นเมื่อสัปดาหท่ีผานมา นอกจากนี้
รัสเซียยังมีแผนจะติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียรใหกับเครื่องบินรบเบลารุสดวย 

18 ตุลาคม 2565 

 เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย เรียกรองให EU จัดตั้งศาลยุติธรรมเพื่อสืบสวนรัสเซียกรณีการสูรบในยูเครน รัฐมนตรี

ตางประเทศของเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับทางตะวันตกของรัสเซียไดออกแถลงการณรวมกันเมื่อ 

17 ต.ค. 65 เรียกรองใหสหภาพยุโรปและพันธมิตรระหวางประเทศ ชวยยูเครนจัดตั้งศาลพิเศษสืบสวนการปฏิบัติการทาง
ทหารในยูเครน โดยจะมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมหลักฐานทางวัตถุในพื้นที่สูรบ ซึ่งทั้ง 3 ประเทศระบุวา การจัดตั้ง
ศาลพิเศษดังกลาวจะชวยเอ้ือบทบาทของศาลอาญาระหวางประเทศ (ICC) ชวยอุดชองโหวในกระบวนการกฎหมายอาญาของ

นานาชาต ิและเชื่อวาการใชชองทางทางกฎหมายจะเปนการกดดันใหรัสเซียตองรับผิดชอบตอผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 EU เรงสืบสวนกรณีอิหรานจัดสงโดรนใหรัสเซีย เพื่อยกระดับการคว่ำบาตร ในการประชุมสภาการตางประเทศของ EU  

ที่ลักเซมเบิรก เมื่อ 17 ต.ค. 65 รัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิก EU อาทิ เอสโตเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมารก 

และลักแซมเบิรก เรียกรองให EU คว่ำบาตรตอบโตอิหรานในกรณีที่ยูเครนพบวารัสเซียใชโดรน Shahed-136 ซึ่งผลิตใน
อิหรานในการปฏิบัติการทางทหาร โดยผูแทนระดับสูงดานนโยบายตางประเทศและความมั่นคงระบุวา ขณะนี้ EU อยู
ระหวางรวบรวมหลักฐานในประเด็นดังกลาวและพรอมจะคว่ำบาตรอิหรานเพ่ิมเติม หากผลสอบสวนบงชี้วาโดรนดังกลาวมา

จากอิหราน ทั้งนี้ อิหรานยังคงปฏิเสธวาไมไดจัดหาโดรนใหแกรัสเซีย และรัสเซียระบุวาไมมีขอมูลเกี่ยวกับการใชโดรน
ดังกลาว 

 สหรัฐฯ ระบุกรณีอิหรานสงโดรนไปชวยรัสเซียเขาขายละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ UN โฆษกกระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐฯ เปดเผยวา สหรัฐฯ เห็นพองกับการประเมินของประเทศพันธมิตร เชน UK และฝรั่งเศสวา การที่อิหรานจัดหาโดรน
ใหกับรัสเซียเพื ่อใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั้นเขาขายละเมิดตอมติท่ี 2231 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหง
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สหประชาชาติ (UNSC) วาดวยขอตกลงนิวเคลียรป 2558 ระหวางอิหรานและ 6 ประเทศมหาอำนาจ (US UK รัสเซีย 
ฝรั่งเศส จีน เยอรมนี) โดยหามอิหรานถายโอนเทคโนโลยีทางทหารบางอยางใหกับประเทศอื่นดวย ขณะเดียวกัน UNSC 
เตรียมหยิบยกประเด็นดังกลาวเขาหารือในที่ประชุมลับในวันที่ 19 ต.ค. 65 หลังยูเครนไดเชิญคณะผูเชี่ยวชาญของ UN เขา

ตรวจสอบโดรนที่เก็บกูมาไดจากพื้นที่สูรบ 

19 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียประกาศกฎอัยการศึกใน 4 แควนยูเครนที่ผนวกรวมกับรัสเซีย ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามบังคับใชกฤษฎีวาดวย
การประกาศกฎอัยการศึกใน 4 แควน ไดแก ลูฮันสก โดเนตสก เคอรซอน และซาปอริเซีย เม่ือวันที่ 19 ต.ค. 65 เพ่ือใหมี
อำนาจควบคุมพื้นที่ไดมากขึ้น โดยกฎอัยการศึกดังกลาวจะทำใหกองทัพรัสเซียเขาปกครองดินแดนดังกลาวแทนที่ฝายพล
เรือน มีการหามประชาชนออกจากเคหสถานในยามค่ำคืน จำกัดการเดินทาง และการควบคุมการเสนอขาวของสื่อ นอกจากนี้
ยังประกาศเพิ่มอำนาจการปกครองแกหัวหนาเขตปกครองที่รัสเซียเปนผูแตงตั้งใน 4 แควนดังกลาว ครอบคลุมถึงการ
ปกปองและการปองกันระบบสาธารณูปโภคสำคัญ การรักษาความสงบเรียบรอย ตลอดจนมาตรการรักษาความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการเพิ่มการผลิตสินคาตาง  ๆที่จำเปนตอปฏิบัติพิเศษทางทหาร 

 อิหรานเดินหนาขายขีปนาวุธและโดรนใหรัสเซีย ยืนยันไมละเมิดมติ UNSC เจาหนาที่ระดับสูงดานความมั่นคงและ
นักการทูตของอิหรานยืนยันวา อิหรานตกลงที่จะจัดหาขีปนาวุธพิสัยกลางชนิดยิงจากภาคพื้นสูภาคพื้นและโดรนจำนวน
มากใหกับรัสเซีย ซึ่งขอตกลงดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 65 ระหวางท่ีรองประธานาธิบดีอิหราน พรอมดวยเจาหนาที่
อาวุโสจากกองกำลังพิทักษปฏิวัติของอิหราน และเจาหนาที่จากสภาความมั่นคงแหงชาติเดินทางไปเจรจากับรัสเซียเกี่ยวกับ
การสงมอบอาวุธที่กรุงมอสโก ทั้งนี้ อิหรานระบุวาการจัดหาอาวุธในครั้งนี้ไมไดเปนการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ (UNSC) วาดวยขอตกลงนิวเคลียรป 2558 เนื่องจากอาวุธเหลานั้นจะถูกนำไปใชที่ใดไมใชปญหาของ
ผูขาย ซึ่งอิหรานไมไดเลือกขางในวิกฤตยูเครน และตองการใหวิกฤตครั้งนี้ยุติโดยใชแนวทางทางการทูต 

 รัฐสภาฟนแลนดสนับสนุนการสรางรั้วบริเวณชายแดนที่ติดกับรัสเซีย ที่ประชุมรัฐสภาฟนแลนดเมื่อ 19 ต.ค. 65 มีมติ
ใหสรางรั้วก้ันแบบถาวรตามแนวพรมแดนดานตะวันออกที่ติดกับรัสเซีย ครอบคลุมระยะทางราว 300 กิโลเมตร (ฟนแลนด
มีพรมแดนติดกับรัสเซียเปนระยะทาง 1,300 กิโลเมตร) เพื่อสกัดกั้นการเขาเมืองที่ผิดกฎหมายและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดานความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยมีคาใชจายสำหรับการกอสรางในปแรกอยูท่ี 140 ลาน
ยูโร คาดวาจะใชเวลา 4 ปจึงจะเสร็จสิ้น 

20 ตุลาคม 2565 

 EU คว่ำบาตรชาวอิหรานที่เกี่ยวของกับการสงโดรนใหรัสเซียใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 65 
ประเทศสมาชิก EU มีมติเห็นชอบใหคว่ำบาตรบุคคลชาวอิหรานอยางเปนทางการ โดยใหขึ้นบัญชีดำ พรอมอายัดทรัพยสิน
ของนายพลอิหราน 3 ราย (เสนาธิการทหารของอิหราน เจาหนาที่โลจิสติกส และผูบัญชาการโดรนของกองกำลังพิทักษการ
ปฏิวัต)ิ และบริษัทอาวุธ 1 แหง (Shahed Aviation Industries) ซึ่ง EU เห็นวามีสวนเก่ียวของกับการจัดสงโดรนไปใหรัสเซีย
ใชในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 

 อิหรานยืนยันวาไมไดสนับสนุนรัสเซียดวยการสงโดรนใหรัสเซียนำไปใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เอกอัครราชทูต
ของอิหรานประจำสหประชาชาติ (UN) เปดเผยภายหลังหลังคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) ไดจัดการ
ประชุมแบบปดเมื่อ 20 ต.ค. 65 เพื่อสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดมติ UNSC วาดวยขอตกลงนิวเคลียรของอิหราน โดย
อิหรานยืนยันปฏิเสธขอกลาวหาของชาติตะวันตกที่วา อิหรานจัดหาโดรนใหรัสเซียเพื่อใชในการปฏิบัติการทางทหารใน
ยูเครน โดยระบุวาขอกลาวหานั้นไมมีหลักฐาน และชาติตะวันตกกำลังบิดเบือนขอมูลดังกลาว พรอมยืนยันวาอิหรานมี
จุดยืนที่ชัดเจนและมั่นคงตอสถานการณในยูเครนตามที่ไดประกาศไวตั้งแตความขัดแยงเริ่มตนขึ้น โดยอิหรานสนับสนุน
สันติภาพและการยุติความขัดแยงในยูเครน 

 อิสราเอลปฏิเสธจัดสงระบบปองกันขีปนาวุธใหยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปดเผยวา อิสราเอลปฏิเสธขอเรียกรอง
ของยูเครน ที่ตองการใหจัดสงอาวุธและระบบปองกันขีปนาวุธ โดยเฉพาะระบบปองกันภัยทางอากาศไปให แตจะจัดสงความ
ชวยเหลือทางการแพทยและดานมนุษยธรรมใหแกยูเครน ซึ่งรวมถึงความชวยเหลือในการสรางและจัดหาระบบแจงเตือนภัย



113 

ลวงหนา ทั้งทางอากาศและทางภัยคุกคามอื่น  ๆพรอมระบุวา แมวาอิสราเอลจะไมเห็นดวยกับรัสเซียที่ใชปฏิบัติการทาง
ทหารในยูเครน แตยังคงจำกัดความชวยเหลือยูเครนไวที ่การชวยเหลือดานมนุษยธรรม เนื่องจากยังคงตองการรักษา
ความสัมพันธกับรัสเซีย 

21 ตุลาคม 2565 
 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันวา สหรัฐฯ และ UK จะยังคงเปนพันธมิตรที่ใกลชิดกันในวิกฤตยูเครน แถลงการณของผูนำ

สหรัฐฯ หลังนางลิซ ทรัสส ลาออกจากตำแหนงนายกรัฐมนตรี UK โดยระบุวา สหรัฐฯ และ UK เปนพันธมิตรที่แข็งแกรงและ
มีมิตรภาพที่ยั่งยืน โดย UK เปนหุนสวนที่ดใีนหลายประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นปญหาความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ซึ่ง และ
จะยังคงทำงานรวมกันอยางใกลชิดตอไปเพ่ือรับมือความทาทายตาง  ๆระดับโลกที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญ  

 รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ - รัสเซีย หารือเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณการสูรบไมใหขยายวงกวาง รัฐมนตรีกลาโหม
สหรัฐฯ หารือทางโทรศัพทกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เม่ือวัน 21 ต.ค. 65 ซึ่งเปนการพูดคุยครั้งที่ 2 นับตั้งแตที่รัสเซียเขา
ปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และเปนการพูดคุยครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยทั้งสองฝายไดหารือสถานการณในยูเครนและ
ประเด็นความมั่นคงระหวางประเทศอื่น ๆ  ซึ่งสหรัฐฯ เนนย้ำถึงความสำคัญที่จะตองรักษาการติดตอสื่อสารระหวางสหรัฐฯ 
กับรัสเซีย ในชวงที่รัสเซียยังปฏิบัติการในยูเครนอยู 

22 ตุลาคม 2565 

 สหรัฐฯ เตือนฟลิปปนสใหลมเลิกแผนการนำเขาน้ำมันและปุยจากรัสเซีย สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงมะนิลาของ
ฟลิปปนส ออกแถลงการณระบุวา สหรัฐฯ ยินดีใหคำปรึกษา กอนที่รัฐบาลฟลิปปนสจะตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดก็ตาม ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่จะกลายเปนการสนับสนุนทางการเงินแกรัสเซียเพื่อใชในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และสหรัฐฯ พรอม
ใหการสนับสนุนรัฐบาลฟลิปปนส ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แถลงการณดังกลาวมีข้ึน หลังประธานาธิบดีฟลิปปนส 
เปดเผยวา กำลังพิจารณานำเขาน้ำมันและปุยราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อเติมเต็มความตองการภายในประเทศ และบรรเทา
ปญหาเงินเฟอในประเทศ 

 ยูเครนเรียกรองใหนานาชาติรวมตรวจสอบกรณีรัสเซียเขายึดครองเขื่อนผลิตไฟฟาพลังงานน้ำ นายกรัฐมนตรียูเครน 
ออกแถลงการณเรียกรองให UN EU และองคกรระหวางประเทศตาง ๆ รวมกันจัดตั้งภารกิจตรวจสอบระหวางประเทศใน
พื้นที่เขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ำคาคอฟกา (Kakhovka) ในภูมิภาคเคอรซอน ซึ่งเวลานี้อยูภายใตการยึดครองของรัสเซีย โดย
เรียกรองใหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเดินทางลงพื้นที่ไปยังเขื่อนดังกลาวพรอมกับเจาหนาที่ของยูเครนทันที เนื่องจากมี
ความเสี่ยงสูงที่เขื่อนจะเกิดความเสียหาย ซึ่งจะเกิดน้ำทวมครั้งใหญใน 80 ชุมชนทางตอนใตของยูเครน และสงผลกระทบ
รุนแรงกับการจายไฟฟาของโรงไฟฟานิวเคลียรซาปอริเซยี 

 อิหรานไมยอมรับการสอบสวนของ UN ในขอกลาวหาที่วารัสเซียใชโดรนที่ผลิตในอิหรานปฏิบัติการทางทหารใน
ยูเครน โฆษกกระทรวงตางประเทศอิหรานกลาววา อิหรานขอประณามอยางรุนแรงกรณีที ่มีการเรียกรองจากฝรั่งเศส 
เยอรมนี และ UK เมื่อ 21 ต.ค. 65 เพื่อใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) สอบสวนขอกลาวหาที่วา
อิหรานสนับสนุนปฏิบัติการทางหารของรัสเซียดวยการจัดสงโดรนใหรัสเซีย ซึ่งเปนการละเมิดขอตกลงนิวเคลียรป 2558 
โดยระบุวา ขอกลาวหาดังกลาวไมมีมูลความจริง อิหรานขอปฎิเสธขอกลาวหาเรื ่องนี้ พรอมระบุวารัฐบาลอิหรานจะ
ดำเนินการตอบโตอยางเหมาะสม เพ่ือปกปองผลประโยชนของชาติและรับประกันสิทธิอันมีเกียรติของชาวอิหราน 

23 ตุลาคม 2565 

 กลุม G7 เรียกรองรัสเซียคืนสิทธิ์ควบคุมโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในยูเครน กลุม G7 เผยแพรแถลงการณเมื่อ 23 ต.ค.
65 กรณีรัสเซียยึดครองโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรซาปอริเซียในยูเครน พรอมสงทหารรัสเซียเขาควบคุมพื้นที่ และมีคำสั่ง
ใหโรงไฟฟาและพนักงานชาวยูเครนไปอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานรัสเซีย หลังจากรัสเซียประกาศรับรองการผนวก
รวมดินแดนซาปอรเิซียเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย เมื่อ 5 ต.ค.65 โดยกลุม G7 เรียกรองใหรัสเซียคืนสิทธิ์การควบคุมโรงไฟฟา
ใหกับยูเครนซึ่งเปนเจาของอธิปไตยในพื้นที่ดังกลาว และนำกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยทันท ี

 อินเดียย้ำจุดยืนการใหความชวยเหลือประชาชนเปนหลักตอกรณีวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน นาย R. Ravindra รองผูแทนถาวร
อินเดียประจำสหประชาชาติ กลาวตอที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) เมื่อ 22 ต.ค.65 วา 
อินเดียคำนึงถึงประชาชนเปนหลัก กรณีวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน และจะยังคงใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกยูเครน อีก
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ทั้งใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกประเทศตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากราคาอาหาร พลังงาน และปุยที่ปรับตัวสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง และอินเดียเรียกรองใหทุกฝายยุติความรุนแรงทันที รวมทั้งกลับเขาสูวิถีทางการทูตและการเจรจาโดยเร็ว 

24 ตุลาคม 2565 

 รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย หารือสถานการณในยูเครนกับชาติตะวันตก กระทรวงกลาโหมรัสเซีย เปดเผยวา รัฐมนตรี
กลาโหมรัสเซียไดสนทนาทางโทรศัพทกับรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษ ฝรั่งเศส และตุรกี เมื ่อ 23 ต.ค. 65 เพื ่อหารือ
เกี่ยวกับสถานการณในยูเครน โดยรัสเซียระบุวาสถานการณในยูเครนมีแนวโนมที่จะควบคุมไมไดมากขึ้น ซึ่งรัสเซียมีความ
กังวลวายูเครนจะใชระเบิดกัมมันตรังสี (dirty bomb) ขณะที่รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ UK และฝรั่งเศสออกแถลงการณ
รวมกันวา รัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ ไมเชื่อวายูเครนเตรียมใชระเบิดกัมมันตรังสีในดินแดนของยูเครนเอง และจะเดินหนา
สนับสนุนยูเครนเพื่อปกปองอธิปไตยตอไป 

 สหรัฐฯ เตรียมสงหนวยรบพิเศษสนับสนุนกองทัพยูเครน หากการสูรบบานปลาย ผูบัญชาการกองบินที่ 101 ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยูในระหวางการซอมรบที่โรมาเนียเปดเผยวา หนวยรบพิเศษของสหรัฐฯ มีความพรอมเดินทางขาม
พรมแดนเพื่อเขารวมปฏิบัติการทางทหารหากการสูรบในยูเครนบานปลาย หรือหากสมาชิกของกลุม NATO เขารวมในการ 
สูรบ โดยในขณะนี้กองทัพสหรัฐฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิด และมีทหารอเมริกันประมาณ 4,700 นายจาก
กองบนิที่ 101 ในฟอรตแคมปเบลล รัฐเคนตักกี้ ถูกสงไปยังยุโรปแลว 

25 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียรอง UN พิจารณาตรวจสอบการใชระเบิดกัมมันตรังสีของยูเครน รัสเซียยื่นเรื่องตอเลขาธิการสหประชาชาติ 
(UN) และคณะมนตรีความม่ันคงสหประชาชาติ (UNSC) เพ่ือขอใหมีการอภิปรายในการประชุมแบบปดของสมาชิกถาวรและ
ชั่วคราวรวม 15 ประเทศ ในประเด็นที่ยูเครนอาจยกระดับความรุนแรงของสถานการณความขัดแยงดวยการเตรียมที่จะใช
ระเบิดกัมมันตรังสี (dirty bomb) ในการสูรบ ซึ่งรัสเซียมองวากรณีดังกลาวเขาขายการกอการรายดวยนิวเคลียร พรอมทั้ง
เรียกรองให UN ใชอำนาจที่พึงมีดำเนินการเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาว อยางไรก็ตามยูเครนไดปฏิเสธขอ
กลาวหาของรัสเซีย เชนเดียวกับ NATO และชาติตะวันตกที่เชื่อวายูเครนไมไดใชระเบิดกัมมันตรังสีในดินแดนของตัวเอง 

 IAEA เขาตรวจสอบการทำระเบิดกัมมันตรังสีในยูเครน สำนักงานพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ขององคการ
สหประชาชาติ สงผูตรวจสอบเขาพื้นที่ 2 แหงในยูเครน ไดแก โรงงานแรตะวันออกในภูมิภาคดนีโปรเปตรอฟสคตอนกลาง 
และสถาบันเพื่อการวิจัยนิวเคลียรในกรุงเคียฟ ซึ่งเปนจุดที่รัสเซียอางวายูเครนกำลังเตรียมทำระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty 
Bomb) ทั้งนี ้ ผู อำนวยการ IAEA ยืนยันวา ขณะนี้ยังไมมีการตรวจพบกิจกรรมหรือวัตถุดานนิวเคลียรในสถานที่ทาง
นิวเคลียรของยูเครนแตอยางใด 

 ผูนำกองทัพรัสเซียหารือประเด็นความม่ันคงกับสหรัฐฯ และ UK พรอมเปดชองทางพูดคุยตอเนื่อง ประธานคณะเสนาธิ
การรวมสหรัฐฯ แถลงการณระบุวา ไดพูดคุยทางโทรศัพทกับประธานคณะเสนาธิการทหารรวมของรัสเซีย เมื่อ 25 ต.ค. 
65 ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับปญหาความมั่นคง พรอมตกลงใหมีการเปดระบบติดตอสื่อสารเพื่อพูดคุยกัน ทั้งนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการพูดคุยระหวางผูนำกองทัพของทั้งสองจะถูกเก็บไวเปนความลับของราชการ ดานกองทัพ UK 
เปดเผยวา การพูดคุยระหวางผูบัญชาการทหารสูงสุดของ UK กับประธานคณะเสนาธิการทหารรวมของรัสเซียในครั้งนี้ UK 
ไดย้ำถึงการสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับยูเครน อยางไรก็ดี UK ยังเห็นวาควรรักษาชองทางการสื่อสารกับรัสเซียใหเปดกวาง
มากขึ้น เพ่ือจัดการความเสี่ยงและอำนวยความสะดวก หากมีการลดระดับความขัดแยงตอไป  

 ประธานาธิบดีเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนเพื ่อแสดงความสนับสนุนการฟนฟูประเทศ แถลงการณของทำเนียบ
ประธานาธิบดีเยอรมนีระบุวา ประธานาธิบดีของเยอรมนี เดินทางเยือนยูเครนโดยไมไดแจงลวงหนา เมื่อ 25 ต.ค. 65  
ซึ่งนับเปนการเดินทางเยือนเปนครั้งแรกนับตั้งรัสเซยีปฏิบัติการทางทหาร โดยไดหารือกับประธานาธิบดียูเครนและไดกลาว
แสดงการสนับสนุนยูเครนวา ยูเครนสามารถพึ่งพาเยอรมนีไดทุกเมื่อ ซึ่งนอกจากการสนับสนุนทางทหารอยางตอเนื่องแลว 
การเยือนยูเครนครั้งนีเ้ยอรมนมีุงที่จะใหการชวยเหลือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานที่ถูกทำลาย เชน ระบบสงและจายกระแสไฟฟา 
ทอน้ำ และระบบทำความรอน โดยจะใหการชวยเหลือเร็วที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได กอนที่ฤดูหนาวจะมาถึง 
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26 ตุลาคม 2565 

 ประธานาธิบดียูเครน เรียกรองใหอิสราเอลรวมมือกับยูเครนในการสูรบกับรัสเซีย ดานอิสราเอลระบุวาพรอมใหความ
ชวยเหลือแตมีขอจำกัดดานความม่ันคง ประธานาธิบดียูเครนแถลงการณเรียกรองใหอิสราเอลรวมมือกับยูเครนในการสูรบ
กับรัสเซีย พรอมระบุวาขอเสนอของอิสราเอลในการจะชวยยูเครนพัฒนาระบบการแจงเตือนการโจมตีทางอากาศ ไมเพียงพอ
ตอการปกปองประเทศ จึงขอใหอิสราเอลพิจารณามอบระบบปองกันการโจมตีทางอากาศใหแกยูเครนอีกครั้ง หลังจาก
รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุวาจะไมใหการสนับสนุนอาวุธทุกชนิด รวมถึงระบบปองกันการโจมตีทางอากาศแกยูเครน 
ขณะที่ประธานาธิบดีอิสราเอลระบุวา อิสราเอลคัดคานการละเมิดบูรณภาพแหงดินแดนของยูเครน และไดใหความชวยเหลือ
ยูเครนไปแลวจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนประเด็นดานมนุษยธรรม โดยอิสราเองพรอมสนับสนุนยูเครนอยางเต็มที่ แตดวย
ขอจำกัดดานความมั่นคงของชาติทำใหมีบางเรื่องที่ไมสามารถชวยเหลือได 

 นายกรัฐมนตรีคนใหมของ UK – อติาลี ยืนยันใหการสนับสนุนยูเครนตอไป นายกรัฐมนตรีริชี ซูแน็กผูนำคนใหมของ UK 
สนทนาทางโทรศัพทกับประธานาธิบดียูเครนเมื่อ 25 ต.ค. 65 ระบุวา UK จะใหการสนับสนุนยูเครนอยางแข็งแกรง โดย
รัฐบาล UK จะยืนหยัดในความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับยูเครนอยางตอเนื่อง และยังเห็นถึงความจำเปนในการกดดันรัสเซีย
ผานการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอไป ดานนายกรัฐมนตรีจอรเจีย เมโลนีของอิตาลี ที่เพิ่งเขารับตำแหนง ไดแถลงตอสภา
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65 ระบุวาอิตาลีจะยังคงเปนหุนสวนที่เชื่อถือไดของพันธมิตร NATO ในการสนับสนุนยูเครน
อยางแข็งขันตอไป และพรอมที่จะตอบโตและรับมือกับรัสเซียในประเด็นดานพลังงาน 

 ประธานาธิบดีรัสเซียขอใหภาครัฐเรงตัดสินใจในภารกิจที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ประธานาธิบดี
รัสเซียกลาวกับคณะกรรมาธิการสภาประสานงาน (Coordination Council) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ต.ค. 65 ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยขอใหสภาประสานงาน รวมถึงหนวยงานภาครัฐลดขั้นตอนของระบบ
ราชการที่ยุงยากและลาชา เพื่อใหมีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นตอภารกิจที่เกี ่ยวของกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียใน
ยูเครน พรอมสั่งการใหเพิ่มการประสานงานของหนวยงานราชการ เพ่ือผลิตอุปกรณใหแกกองทัพในแตละภูมิภาค สนับสนุน
การรักษาพยาบาล และเพิ่มการขนสงแกทหารใหดีขึ้น 

 ยูเครนขอใหพลเมืองที่ลี้ภัยไปตางประเทศไมกลับมาในชวงฤดูหนาวเพื่อชวยบรรเทาแรงกดดันตอระบบพลังงานใน
ประเทศ รัฐบาลยูเครนขอใหชาวยูเครนที่อพยพออกนอกประเทศ อยาเพิ ่งเดินทางกลับประเทศ โดยขอใหพำนักที่
ตางประเทศไปจนสิ้นฤดูหนาวชวงตนปหนา เนื่องจากขณะนี้ยูเครนกำลังประสบกับสถานการณไฟฟาดับและพลังงานไม
เพียงพอ เพราะโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานไดรับความเสียหาย หากผูลี้ภัยเดินทางกลับมาจะทำใหสถานการณดังกลาว
เลวรายลง 

27 ตุลาคม 2565 

 อิหรานพรอมเจรจายูเครนกรณีขอกลาวอางสงโดรนใหรัสเซียใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของอิหรานแถลงการณปฏิเสธขอกลาวอางที่ไมมีหลักฐาน กรณีอิหรานจัดสงโดรนใหรัสเซีย ซึ่งอิหราน
พรอมเจรจากับยูเครนเก่ียวกับประเด็นดังกลาว โดยขอเชิญเจาหนาที่ยูเครนเขารวมการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญทวิภาคี เพ่ือ
นำเสนอหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวอางนั้น พรอมเนนย้ำวานโยบายหลักของอิหรานคือตอตานการจัดสงอาวุธใหแตละ
ฝายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงในยูเครน  

 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หารือกับประธานาธิบดีอิสราเอล ประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครน ประธานาธิบดีอิสราเอล
พบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในระหวางการเยือนสหรัฐฯ เมื่อ 27 ต.ค. 65 โดยมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณสูรบและ
ความขัดแยงระหวางประเทศที่รุนแรงมากขึ้นในชวงเดือนที่ผานมา จากการกรณีท่ีพบโดรนของอิหรานบริเวณพื้นที่สูรบใน
ยูเครน ซึ่งการหารือกันในประเด็นดังกลาวเสมือนเปนการกดดันเพื่อใหอิสราเอลละทิ้งความเปนกลาง และหันมาชวยเหลือ
ดานอาวุธแกยูเครนรวมกับสหรัฐฯ และพันธมิตร หลังจากกอนหนานี้อิสราเอลปฏิเสธคำขอของยูเครนที่เรียกรองใหจัดสง
ระบบปองกันภัยทางอากาศ 

 EU ประกาศฟนฟยููเครนฉบับใหม สนับสนุนยูเครนเขาเปนสมาชิก EU ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายกรัฐมนตรี
เยอรมนีแถลงรวมกัน หลังการประชุมผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศเกี่ยวกับการฟนฟูยูเครน เมื่อ 24 - 25 ต.ค. 65 EU 
ประกาศแผนฟนฟูยูเครนฉบับใหม (new Marshall Plan) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหยูเครนสามารถฟนฟูประเทศให
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เปนไปตามขอกำหนดของการเขาเปนสมาชิก EU ซึ่งภายใตแผนการนี้เยอรมนีและ EU จะจัดทำชองทางการบริจาคและรับ
เงินบริจาคที่มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตจากประชาคมระหวางประเทศใหแกยูเครน ทั้งนี้ แผนการดังกลาวเกิดข้ึน
หลังจากธนาคารโลกวิเคราะหวายูเครนตองการใชเงินประมาณ 350,000 ลานยูโร เพ่ือฟนฟูประเทศ แตยูเครนไมสามารถ
จัดหาไดดวยตัวเอง ขณะท่ีประธานาธิบดียูเครน เคยแจงตอประเทศผูบริจาควายูเครนตองการเงิน 38 พันลานเหรียญสหรัฐ 
เพ่ือชดเชยการขาดดุลในป 2566 

 บริษัทผูผลิตรถยนตของสหรัฐฯ และเยอรมนีเรงถอนกิจการออกจากรัสเซีย บริษัทรถยนต Ford ของสหรัฐฯ และบริษัท 
Mercedes-Benz ของเยอรมนี เรงดำเนินการถอนกิจการออกจากรัสเซียทั ้งหมด หลังประกาศระงับการดำเนินกิจการ
ชั่วคราวตั้งแตชวงแรกของความขัดแยงในยูเครน (เดือน มี.ค. 65) โดยบริษัท Ford เสร็จสิ้นการถอนกิจการออกจากรัสเซีย 
ดวยการขายหุนของบริษัทรวมทุน Sollers Ford ในรัสเซีย แตมีขอตกลงวา Ford จะสามารถขอซื้อหุนคืนไดภายใน 5 ป 
หากสถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดานบริษัทผลิตรถยนต Mercedes-Benz ของเยอรมนี แถลงเมื่อ 26 ต.ค.
65 วาจะถอนกิจการออกจากรัสเซีย โดยจะขายหุนบริษัทในดานการผลิตและบริการทางการเงนิในรัสเซยี ใหกับ Avtodom 
บริษัทตัวแทนจำหนายรถยนตของรัสเซยี ภายใตเงื่อนไงที่สามารถซื้อหุนคืนไดภายใน 6 ป 

28 ตุลาคม 2565 

 นอรเวยประกาศมาตรกาคว่ำบาตรชุดใหมตอรัสเซีย โดยมุงเปาไปที่บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผนวก
ดินแดนยูเครน รัฐบาลนอรเวยประกาศกำหนดมาตรการคว่ำบาตรตามแนวทางมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 8 ของ EU โดยคว่ำ
บาตรชาวรัสเซีย 30 คน และหนวยงาน 7 แหง ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสนับสนุนรัสเซียในการลงประชามติผนวก 4 
ดินแดนของยูเครน รวมถึงหนวยงานที่อำนวยความสะดวกแกรัสเซียในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้ยังหาม
สงออกถานหิน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สินคาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการบิน และหามนำเขาผลิตภัณฑเหล็ก เครื่องจักรกล 
พลาสติก ยานพาหนะ สิ่งทอ และรองเทา เปนตน ตลอดจนการหามเรือของรัสเซียเขาถึงทาเรือของนอรเวยดวย 

 แคนาดาประกาศคว่ำบาตรบุคคลชาวรัสเซียพรอมออกพันธบัตรสำหรับสนับสนุนยูเครน รัฐบาลแคนาดาประกาศคว่ำ
บาตรบุคคลชาวรัสเซีย 35 คน ซึ่งครอบคลุมถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน ผูบริหารของบริษัท Gazprom และหนวยงานภาคพลังงานอีก 6 แหง รวมถึงบุคคลในหนวยงานดานความ
มั่นคงของรัสเซีย ขณะเดียวกันก็ประกาศขายพันธบัตรอายุ 5 ป จำหนายแกประชาชนทั่วไปเพื่อเปนสวนหนึ่งในการระดม
ทุนชวยเหลือฟนฟูยูเครน โดยเงินทุนดังกลาวจะถูกสงไปยังยูเครนผานกองทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF) 

 รัสเซียขยายเวลาหามสงออกสินคาไปยังประเทศที่ไมเปนมิตรตออีก 1 ป และหามถายโอนหุนชั่วคราว ประธานาธิบดี
รัสเซียลงนามในกฎหมายเมื่อ 26 ต.ค. 65 ใหขยายระยะเวลาการหามสงออกสินคากวา 200 รายการ ไปยังกลุมประเทศที่
รัสเซียกำหนดวาไมเปนมิตร 48 ประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือน มี.ค. 65 และกำลังจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 65 
ออกไปจนถึง 31 ธ.ค. 66 นอกจากนี้ ยังไดลงนามในกฎหมายหามธนาคารรัสเซียจำนวน 45 แหง ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุน
หรือการโอนหุนท่ีเปนของพลเมืองประเทศที่ไมเปนมิตรชั่วคราว โดยมีผลบังคบัใชจนถึง 31 ธ.ค. 65 

 ยุทธศาสตรปองประเทศฉบับใหมของสหรัฐฯ เนนย้ำภัยคุกคามจากรัสเซีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
ประกาศใชยุทธศาสตรการปองกันประเทศฉบับใหม เมื่อ 27 ต.ค. 65 โดยเนื้อหาระบุวาสหรัฐฯ เผชิญภัยคุกคามที่เกิดข้ึน
แบบฉับพลันจากกรณีรัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งเปนสิ่งที่กระทบตอผลประโยชนและคานิยมของสหรัฐฯ 
ในทันที และถือเปนภัยคุกคามที่รายแรงที่สุดตอความมั่นคงของยุโรปนับตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำใหกองกำลัง
สหรัฐฯ กำลังเผชิญบททดสอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะยังคงขัดขวางการกระทำของรัสเซียเพื่อปกปองผลประโยชนของ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการรวมมือกับพันธมิตร NATO และพันธมิตรหลักอื่น  ๆ

29 ตุลาคม 2565 

 สหรัฐฯ ประกาศสงความชวยเหลือดานอาวุธชุดใหมใหยูเครน เมื่อ 28 ต.ค. 65 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศ
สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณแกยูเครนชุดใหม มูลคา 275 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยครอบคลุมถึงอาวุธ กระสุน และอุปกรณ
ทางการทหารตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหมูลคาความชวยเหลือทางทหารที่สหรัฐฯ มอบใหยูเครนเพิ่มขึ้นเปนกวา 18,500 ลาน
เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ยังเตรียมที่จะจัดสงระบบปองกันภัยทางอากาศ NASAMS ของสหรัฐฯ 2 ชุดแรก
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ใหแกยูเครนภายในเดือน พ.ย. 65 และกำลังดำเนินการรวมกับประเทศพันธมิตรสนับสนุนการจัดสงระบบปองกันภัยทาง
อากาศใหแกยูเครน 

 รัสเซียประกาศยุต ิการระดมกำลังพลสำรองเพื ่อเขารวมปฏิบัต ิการทางทหารในยูเครนแลว รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหมรัสเซีย กลาววา แผนการระดมกำลังทหารกองหนุน 300,000 นาย ตามคำสั่งของประธานาธิบดี ซึ่ง
ประกาศเมื่อเดือน ก.ย. 65 ที่ผานมา เสร็จสิ้นตามเปาหมายเปนที่เรียบรอยแลว โดยขณะนี้กำลังพลจำนวน 82,000 นาย 
ถูกสงไปประจำการในพื้นที่สูรบ สวนจำนวนที่เหลืออยูในขั้นตอนการฝกฝน พรอมระบุวายังไมมีการวางแผนระดมกำลังพล
หรือดำเนนิมาตรการอ่ืนเพิ่มเติมอีก  

 ประธานาธิบดีเกาหลีใตปฏิเสธการสงอาวุธรายแรงใหยูเครน และไมตองการทำลายความสัมพันธกับรัสเซีย 
ประธานาธิบดีเกาหลีใตแถลงการณเมื่อ 28 ต.ค. 65 โดยระบุวา เกาหลีใตมีความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาคมระหวาง
ประเทศที่มุงสรางสันติภาพและความปรองดอง โดยเกาหลีใตไมเคยจัดหาอาวุธรายแรงใด ๆ ใหแกยูเครน เนื่องจากเกาหลีใต
พยายามหลีกเลี่ยงการเปนปฏิปกษกับรัสเซียดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ และไมตองการใหรัสเซียแสดงอิทธิพลกับเกาหลี
เหนือ ซึ่งไมเปนผลดีตอเกาหลีใตเชนกัน ทั้งนี้ถอยแถลงของประธานาธิบดีเกาหลีใตเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดี
รัสเซียไดกลาวหาวาเกาหลีใตมีสวนสนับสนุนอาวุธรายแรงแกยูเครน ในการประชุมระหวางประเทศของผูเชี่ยวชาญนโยบาย
ตางประเทศ (Valdai Discussion Club) ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโกเมื่อ 27 ต.ค. 65 

30 ตุลาคม 2565 

 รัสเซียยุติความรวมมือในขอตกลงการสงออกธัญพืชผานทางทะเลดำ กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 65 
ระงับการมีสวนรวมในขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการสงออกธัญพืชของยูเครนออกจากทาเรือทะเลดำ (Black Sea 
Initiative) โดยใหเหตุผลวาเรือคุมกันขบวนเรือขนสงธัญพืชของรัสเซยีในทะเลดำถูกโดรนของยูเครนซึ่งมี UK เปนผูสนับสนุน
การโจมตีไดรับความเสียหาย ทำใหกองเรือรัสเซียในทะเลดำไมสามารถรับประกันความปลอดภัยของเรือบรรทุกสินคาตาง  ๆ
ที่เขารวมในขอตกลงได จึงตองระงับการดำเนินการทั้งหมดในทันทีโดยไมมีกำหนด ทั้งนี้ ขอตกลงดังกลาวมี UN และตุรกี
เปนตัวกลางเจรจา มีผลบังคบัใชเมื่อเดือน ก.ค. 65 และมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 19 พ.ย. 65 โดยไดมีการสงออกธัญพืชออก
จากทะเลดำไปแลวรวมกวา 9 ลานตัน  

31 ตุลาคม 2565 

 ยูเครน ตุรกี และ UN จะดำเนินการสงออกธัญพืชออกจากยูเครนตามขอตกลงตอไป แมรัสเซียประกาศถอนตัว ยูเครน 
ตุรกี และองคการสหประชาชาติ (UN) เห็นพองรวมกันที่จะดำเนินการตามขอตกลง 4 ฝาย (รัสเซีย-ตุรกี-UN-ยูเครน) ในการ
สงออกธัญพืชจากยูเครนผานทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ตอไป แมวารัสเซียจะประกาศระงับการรวมมือใน
ขอตกลงฯ อยางไมมีกำหนดเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 65 กอนที่ขอตกลงดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 19 พ.ย. 65 โดยศูนย
ประสานงานรวม (JCC) ที่จัดตั้งขึ้นภายใตขอตกลงฯ จะประสานงานกับ UN และตุรกีเพื่อดำเนินการใหเรือขนสงสินคา
เกษตรของยูเครน 16 ลำ (เรือขาออก 12 ลำ และขาเขา 4 ลำ) ที่ติดคางอยูในทะเลดำในขณะนี้สามารถเดินเรือออกจาก
ยูเครนตอไปยังทาเรือปลายทางโดยปลอดภัย  

 ชาติตะวันตก และ UN เรียกรองใหรัสเซียกลับเขารวมขอตกลงขนสงธัญพืชออกจากทะเลดำเพื่อบรรเทาวิกฤตอาหาร
โลก สหรัฐฯ EU รวมถึง NATO ไดออกมาเรียกรองใหรัสเซียเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ระงับขอตกลงขนสงธัญพืช (Black 
Sea Grain Initiative) โดยระบุวา การสงออกธัญพืชของยูเครนไดชวยลดราคาอาหารทั่วโลกลงได การยุติการเขารวมใน
ขอตกลงฯ ของรัสเซียจะนำไปสูการขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ้น และทำใหเสนทางการสงออกหลักของธัญพืชและปุยที่มุงแก
วิกฤตอาหารโลกอยูในภาวะเสี่ยง โดยเรียกรองใหรัสเซียกลับมาพิจารณาการตัดสินใจของรัสเซียอีกครั้ง และกลับเขาสู
ขอตกลงดังกลาวโดยทันที ดานเลขาธิการ UN ออกแถลงการณแสดงความวิตกกังวลเปนอยางยิ่งตอกรณีดังกลาว และระบุ
วาจะเรงดำเนินการเพื่อฟนฟูและตออายุขอตกลงฯ ทั้งนี้ กระทรวงโครงสรางพื้นฐานของยูเครนระบุวา หลังจากรัสเซียถอน
ตัว เรือขนสงธัญพืชจำนวน 218 ลำ ตองหยุดชะงัก ทำใหไมสามารถสงสินคาเกษตรไปยังประเทศตาง ๆ  ซึ่งรวมถึงประเทศ
ที่ตองการความชวยเหลือดานอาหารภายใตโครงการชวยเหลือของ UN ดวย 

 นิวซีแลนดประกาศคว่ำบาตรบุคคลและหนวยงานของรัสเซียเพิ่มเติม เมื่อ 31 ต.ค. 65 กระทรวงการตางประเทศ
นิวซีแลนดประกาศมาตรการคว่ำบาตรโดยการขึ้นบัญชีดำหามเขาประเทศและอายัดทรัพยสินทั้งหมดในนิวซีแลนดตอบุคคล
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ชาวรัสเซีย 14 คน และหนวยงาน 7 แหง โดยมุงเนนไปท่ีหนวยงานดานความมั่นคงและสื่อมวลชน ซึ่งครอบคลุมถึงบุคลากร
ในหนวยงานดานกลาโหม องคกรทหารและผูบัญชาการอาวุโส สมาชิกของกลุมทหารอาสา ผูบริหารและผูถือหุนบริษัทผลิต
ขีปนาวุธและอาวุธปน บริษัทสื่อโฆษณาในไครเมีย ตลอดจนสำนักขาวของหนวยขาวกรองทางทหารของรัสเซีย สงผลให
จนถึงขณะนี้นิวซีแลนดคว่ำบาตรบุคคลและหนวยงานของรัสเซียรวมแลวกวา 1,200 ราย 

1 พฤศจิกายน 2565 

 รัสเซียยืนยันไมไดถอนตัวจากขอตกลงสงออกธัญพืช แคระงับความรวมมือชั่วคราว พรอมเรียกรองให รับประกัน
ความปลอดภัยของเรือรัสเซีย ประธานาธิบดีรัสเซียแถลงขาวเมื่อ 31 ต.ค. 65 ระบุวา รัสเซียยังไมยุติการปฏิบัติตาม
ขอตกลงสงออกธัญพืชของยูเครนผานทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) โดยสิ้นเชิง แตเปนเพียงการระงับไวเทานั้น 
เนื่องจากเรือของกองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการคุมครองเรือขนสงธัญพืชของยูเครน ไดถูกโจมตีโดยโดรนของยูเครนบริเวณ
เสนทางในทะเลดำที ่ถูกกำหนดใหเปนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสงออกธัญพืช ดังนั้น UN ในฐานะตัวกลางการเจรจา
ขอตกลง ควรผลักดันใหยูเครนรับประกันความปลอดภัยสำหรับการเดินเรือในเสนทางดังกลาว พรอมย้ำวาโครงการดังกลาว
ตองใหความสำคัญกับการสงออกอาหารไปยังประเทศที่ยากจนมากขึ้น ดานโฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันวา รัสเซียยังคง
ประสานงานกับตุรกี และ UN อยู แตรัสเซียยังไมระบุวาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใดจึงจะสามารถเขารวมในขอตกลง
ไดอีกครั้ง 

 นอรเวยยกระดับการเตรียมความพรอมทางทหารหลังตรวจพบโดรนตองสงสัยหลายครั้ง นายกรัฐมนตรีนอรเวยออก
แถลงการณระบุวา ตั้งแต 1 พ.ย. 65 เปนตนไป กองทัพนอรเวยจะยกระดับการเตรียมความพรอมสำหรับสถานการณอันสืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน หลังจากนอรเวยพบโดรนตองสงสัยบินใกลที่ตั้งทางยุทธศาสตรของ
นอรเวยหลายครั้งเมื่อปลายเดือน ต.ค. 65 ทำใหนอรเวยหวงกังวลถึงภัยคุกคามตอโครงสรางพ้ืนฐานทางพลังงาน อยางไรก็
ตาม ขณะนี้ยังไมพบภัยคุกคามโดยตรงตอนอรเวย และเชื่อวารัสเซียไมนาจะตองการดึงนอรเวยหรือประเทศอื่นเขาสูความ
ขัดแยง 

 ญี่ปุนยืนยันคงการลงทุนในโครงการพลังงานซาคาลิน-1 ของรัสเซีย รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
ของญี่ปุน ระบุวา ญี่ปุนจะคงการลงทุนในโครงการน้ำมันและกาซซาคาลิน-1 (Sakhalin-1) ในรัสเซียตอไป หลังจากเมื่อวันที่ 
7 ต.ค. 65 รัสเซียออกกฎหมายโอนหุนและการดำเนินงานของโครงการนี้ทั ้งหมดมาเปนของรัสเซีย โดยรัฐบาลไดขอให
สมาคมบริษัทญี่ปุน (รัฐบาลญี่ปุนถือหุน 50%) ที่เปนผูถือหุนในโครงการซาคาลิน-1 แสดงความจำนงตอรัสเซียเพื่อรักษา
สัดสวนการถือหุนในโครงการดังกลาว เพื่อรับประกันความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ Exxon Mobil ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญ ไดประกาศวาจะถอนตัวออกจากโครงการดังกลาว ดานบริษัทพลังงานของอินเดียก็กำลังพิจารณาที่จะรักษาสัดสวน 
การถือหุนไว 

2 พฤศจิกายน 2565 

 รัสเซียประกาศกลับเขารวมขอตกลงสงออกธัญพืชยูเครนผานทะเลดำอีกครั้ง หลังยูเครนรับรองความปลอดภัย 
กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณเมื่อ 2 ต.ค. 65 ระบุวา รัสเซียจะกลับมาใหความรวมมือในขอตกลงสงออกธัญพืช
ผานทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) หลังระงับการมีสวนรวมเมื่อ 29 ต.ค. 65 เนื่องจากรัฐบาลยูเครนไดสงหนังสือให
การรับรองวาจะไมใชชองทางเดินเรือและทาเรือในทะเลดำปฏิบัติการทางทหารตอรัสเซีย ซึ่งรัสเซียถือวาการที่ยูเครนให
คำมั่นเปนลายลักษณอักษรนั้น เพียงพอสำหรับการพิจารณาใหขอตกลงนี้เดินหนาตอไป 

 มอลโดวาประกาศขับไลนักการทูตของรัสเซียออกนอกประเทศ หลังพบขีปนาวุธในดินแดนมอลโดวา กระทรวงการ
ตางประเทศมอลโดวาประกาศใหนักการทูตรัสเซีย 1 ราย เปนบุคคลไมพึงปรารถนา และมีคำสั่งใหออกจากประเทศ หลังจาก
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 มีขีปนาวุธลูกหนึ่งตกในหมูบาน Naslavcea ซึ่งอยูใกลพรมแดนมอลโดวา-ยูเครนสงผลใหบานเรือน
ไดรับความเสียหาย แตยังไมมีรายงานผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้ เมื่อตนเดือน ต.ค. 65 
รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศมอลโดวาไดใหเอกอัครราชทูตรัสเซียเขาพบและอธิบายเหตุผลวา เหตุใดขีปนาวุธนำวิถี 3 ลูก
ของรัสเซียจึงผานนานฟาของมอลโดวา 

 รัสเซียจะตอบโต UK กรณีระเบิดโครงขายทอสงกาซ Nord Stream โฆษกรัฐบาลรัสเซียแถลงวารัสเซียจะดำเนิน
มาตรการตอบโต UK เนื่องจากหนวยขาวกรองของรัสเซียมีขอมูลซึ่งบงชี้วา ผูเชี่ยวชาญจากกองทัพ UK เปนผูสั่งการและ
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ประสานงานเพื่อทำลายบางสวนของทอสงกาซ Nord Stream 1 และ 2 ในบริเวณนานน้ำของเยอรมนีและเดนมารก ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือน ก.ย. 65 อยางไรก็ดี โฆษกของประธานาธิบดี UKไดแถลงปฏิเสธขอกลาวหาดังกลาวของรัสเซีย พรอม
ระบุวา UK จะยังคงใหการสนับสนุนยูเครนและตอบโตการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียตอไป 

 EU เรงชวยเหลือยูเครนฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน กรรมาธิการพลังงานยุโรปเดินทางเยือนยูเครนเมื่อวันที่ 1 
ต.ค. 65 เพื ่อหารือกับประธานาธิบดียูเครนเกี ่ยวกับความชวยเหลือในการซอมแซมโครงสรางพื ้นฐานดานพลังงาน 
(น้ำประปาและไฟฟา) ที่เสียหายประมาณ 30 - 40% ของโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานทั้งหมดของประเทศ จากการ
ยกระดับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในชวงสัปดาหที่ผานมา โดย EU จะเรงประสานงานกับพันธมิตรระหวางประเทศเพ่ือ
มอบเครื่องมือ และอุปกรณพลังงาน ตลอดจนการเรงสงมอบเงินทุนชวยเหลือ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก 
ประกาศมอบเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลมูลคา 20 ลานโครูนาเช็ก สำหรับภูมิภาค Kharkiv และ Dnipropetrovsk ของยูเครน 

3 พฤศจิกายน 2565 

 สหรัฐฯ กลาวหาวาเกาหลีเหนือลักลอบสงกระสุนปนใหญใหรัสเซียใชในการสูรบกับยูเครน โฆษกสภาความมั่นคง
แหงชาติ (NSC) ของสหรัฐฯ แถลงวา สหรัฐฯ มีขอมูลที่บงชี้ไดวาเกาหลีเหนือไดลักลอบจัดสงกระสุนปนใหญไปยังรัสเซีย
เพื่อใชในการสูรบกับยูเครน โดยมีการปดบังจุดหมายปลายทางใหดูเหมือนเปนการสงไปยังประเทศในตะวันออกกลางหรือ
แอฟริกาเหนือ ซึ่งสหรัฐฯ จะติดตามอยางใกลชิดวาพัสดุเหลานี้ถูกจัดสงไปใหใคร อยางไรก็ดีโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
ไมไดระบุวาพัสดุดังกลาวถูกจัดสงไปดวยวิธีใด และสหรัฐฯ จะยับยั้งการจัดสงพัสดุดังกลาวไปยังรัสเซียหรือไม ทั้งนี้ กอน
หนานี้ รัฐบาลเกาหลีเหนือไดออกมายืนยันวาไมเคยมีการจัดสงอาวุธใหแกรัสเซีย และไมมีแผนการที่จะทำเชนนั้น 

 UNSC มีมติไมร ับคำรองของรัสเซียใหสอบสวนการพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครน คณะมนตรีความมั ่นคงแหง
สหประชาชาติ (UNSC) มีมติไมรับคำรองของรัสเซียที่ใหสอบสวนสหรัฐฯ วามีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพใน
ยูเครน เนื่องจากมีคะแนนสนับสนุนไมเพียงพอ โดยรัสเซียและจีนในฐานะสมาชิกถาวรของ UNSC ลงมติสนับสนุนรางขอ
เรียกรองดังกลาว ขณะที่สมาชิกถาวรของ UNSC ที่เหลือ คือ ฝรั่งเศส สหรัฐฯ และ UK ออกเสียงคัดคานมติ สวนสมาชิก 
UNSC ไมถาวร อีก 10 ประเทศงดออกเสียง ทั้งนี้ ผูแทนรัสเซียประจำ UN ระบุวาจะยกประเด็นนี้เขาสูการประชุมทบทวน
อนุสัญญา Biological Weapons Convention อีกครั้งระหวาง วันที่ 28 พ.ย.- 16 ธ.ค. 65 ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอรแลนด 

 ผูนำญี่ปุนและเยอรมนีเห็นพองที่จะสนับสนุนยูเครนตอไป นายกรัฐมนตรีญี่ปุนและประธานาธิบดีเยอรมนี ไดพบหารือกัน
ในกรุงโตเกียวเมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 65 ในระหวางการเยือนญี่ปุนของผูนำเยอรมน ีโดยทั้ง 2 ประเทศมีความกังวลเก่ียวกับการท่ี
รัสเซียยกระดับปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและกังวลวาอาจมีการใชอาวุธนิวเคลียร โดยผูนำญี่ปุนและเยอรมนีไดเห็นพอง
ที่จะคว่ำบาตรรัสเซียอยางรุนแรงตอไป และสนับสนุนยูเครนเพ่ือใหการสูรบดังกลาวยุติลงโดยทันท ีพรอมยืนยันวา ทั้งญี่ปุน
และเยอรมนีจะทำงานรวมกัน เพื่อนำกลุมประเทศ G7 รับมือประเด็นตาง ๆ ที่ประชาคมนานาชาติกำลังเผชิญอยู โดยปนี้
เยอรมนีเปนประธานกลุม G7 และในป 2566 ญี่ปุนจะรับหนาที่ดังกลาว 

 กัมพูชา - ยูเครน หารือยกระดับกระชับความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศกัมพูชา
เปดเผยถึงผลการหารือทางโทรศัพทระหวาง นายกรัฐมนตรีกัมพูชากับประธานาธิบดียูเครน เมื่อ 1 พ.ย. 65 โดยผูนำ
กัมพูชาแสดงความเสียใจตอสถานการณความไมสงบในยูเครน และเนนย้ำจุดยืนการสนับสนุนการเจรจาเพื่อแกไขความ
ขัดแยงระหวางยูเครนกับรัสเซีย พรอมจะรวมมือกับญี่ปุนในการใหความชวยเหลือยูเครนในการอบรมการเก็บกูวัตถุระเบิด 
รวมถึงการผลักดันใหยูเครนเปนคูเจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียน นอกจากนี้ ผูนำทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะยกระดับ
ความสัมพันธทางการทูตดวยการแตงตั้งองคกรความรวมมือระหวางประเทศระหวางกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือดานตาง  ๆ
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 กลุม G7 เห็นพองที่จะชวยยูเครนฟนฟูโครงสรางพื้นฐานและปองกันการโจมตีจากรัสเซีย ใหคำมั่นสนับสนุนยูเครน
อยางเต็มที่ รัฐมนตรีตางประเทศกลุม G7 ไดออกแถลงการณหลังการประชุมเมื่อ 4 พ.ย. 65 ที่เยอรมนี แสดงคำมั่นที่จะให
ความชวยเหลือดานการเงิน การปองกันประเทศ การเมือง และอื่น ๆ  ตอไป ซึ่งจะใหความสำคัญกับการชวยเหลือยูเครนใน
การฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานและแหลงน้ำ รวมทั้งปองกันการโจมตีจากรัสเซีย โดยไดจัดตั้งกลไกความรวมมือใน
กรอบ G7 เพ่ือชวยฟนฟูและปองกันโครงสรางพื้นฐานที่สำคญัของยูเครน ทั้งนี้ กลุม G7 จะหารือกันในรายละเอียดอีกครั้งวา 
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สมาชิกประเทศใดมีศักยภาพที่จะชวยใหยูเครนยกระดับความสามารถในการปกปองโครงสรางพื้นฐานของประเทศจากการ
โจมตีดวยโดรนและขีปนาวุธจากรัสเซียไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเรียกรองจีนกดดันรัสเซียยุติสงครามในยูเครน ถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีภายหลังการ
หารือกับประธานาธิบดีจีนในระหวางการเดินทางเยือนจีนอยางเปนทางการ เมื่อ 4 พ.ย. 65 ระบุถึงความสำคัญของจีน 
ที่จะตองใชอิทธิพลของตนกดดันรัสเซียใหยุติการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งสรางความเสียหายตอประชาชน พรอม
ทั้งยืนยันวาทั้งสองชาติเห็นตรงกัน เรื่องที่การขมขูใชอาวุธนิวเคลียรเปนสิ่งที่อันตรายและไรความรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม 
ในถอยแถลงของประธานาธิบดีจีนไมไดมีการพูดถึงรัสเซียแตอยางใด โดยกลาวเพียงวา จีนสนับสนุนเยอรมนีและ EU ใหมี
บทบาทสำคญัในการเจรจาสันติภาพ รวมถึงสรางกรอบความมั่นคงของยุโรปที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

 อิตาลีชะลอการจัดสงอาวุธใหยูเครน กังวลกระทบความสามารถในการปองกันประเทศตนเอง รัฐบาลอิตาลีระบุวา การ
จัดสงความชวยเหลือดานอาวุธชุดที่ 6 ของอิตาลีใหกับยูเครน เปนไปอยางลาชา เนื่องจากคำขอของยูเครนที่ตองการระบบ
ขีปนาวุธตอตานอากาศยานนั้น เปนอาวุธที่อิตาลีมีอยูจำกัด จึงเกรงวาจะสงผลกระทบตอความสามารถในการปองกัน
ประเทศ อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีอิตาลีระบุวา อิตาลียังคงยืนยันการสนับสนุนยูเครน เพราะวิธีเดียวที่จะนำไปสู
ขอตกลงสันติภาพระหวางรัสเซียและยูเครนก็คือการชวยใหยูเครนสามารถปกปองตนเองได โดยอิตาลีใหคำมั่นวาจะดำเนิน
นโยบายสนับสนุนยูเครนในแนวทางเดียวกับ EU และ NATO รวมถึงจะปฏิบัติตามคำขอของยูเครนที่ตองการความชวยเหลือ
ทางทหารเพ่ิมเติม และระบบปองกันภัยทางอากาศข้ันสูง 

 IAEA รายงาน ไมพบหลักฐานการพัฒนาระเบิดกัมมันตรังสีในยูเครนตามที่รัสเซียกลาวอาง สำนักงานพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (IAEA) ระบุวา จากการตรวจสอบสถานท่ี 3 แหง ไดแก สถาบันวิจัยนิวเคลียรในกรุงเคียฟ เหมืองและ
โรงไฟฟาทางภาคตะวันออกในเมืองซอฟติโวดี และโรงไฟฟาในเมืองดนีโปร ของยูเครน ตามการรองขอของรัฐบาลยูเครนนั้น 
ไมพบสิ่งที่บงชี้ถึงกิจกรรมนิวเคลียรหรือวัตถุนิวเคลียรใด ๆ ทั้งนี้ คำขอใหมีการตรวจสอบดังกลาวของยูเครนเกิดข้ึน
หลังจากรัสเซียสงจดหมายถึงประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) กลาวหาวายูเครนกำลัง
เตรียมการใชระเบิดกัมมันตรังส ี(dirty bomb) เมื่อสัปดาหท่ีผานมา 
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 ตุรกีและรัสเซีย เห็นชอบการจัดสงธัญพืชและปุยของรัสเซีย ใหแกประเทศดอยพัฒนา ประธานาธิบดีตุรกี เปดเผย

ภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซีย โดยระบุวา ทั้ง 2 ประเทศเห็นชอบในแนวทางที่จะมีการการจัดสงธัญพืชและปุย
ของรัสเซีย โดยไมคิดคาใชจาย ใหแกประเทศดอยพัฒนา อาทิ จิบูตี โซมาเลีย และซูดาน ซึ่งกำลังรับมือกับวิกฤตความมั่นคง
ทางอาหารอยางรุนแรง สวนรายละเอียดอ่ืน  ๆเพิ่มเติมจะนำไปหารือกันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดผูนำ G20 ทีจ่ะจัดข้ึนใน

อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 15 - 16 พ.ย. 65 
 สวิตเซอรแลนดปฏิเสธขอเรียกร องของเยอรมนีในการจัดสงกระสุนใหย ูเครน เนื ่องจากขัดตอหลักความ 

เปนกลาง รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจสวิตเซอรแลนด ไดสงจดหมายปฏิเสธคำอุทธรณที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ

เยอรมนี ไดสงมายังสวิตเซอรแลนด เมื่อเดือน ต.ค. 65 ท่ีไดขออนุญาตใหทางสวิตเซอรแลนด จัดหากระสุนจำนวน 12,400 
นัด สำหรับยานเกราะตอตานอากาศใหยูเครน โดยรัฐบาลสวิตเซอรแลนดระบุวา ภายใตหลักการของการปฏิบัติที่เทาเทียม
กันในกฎหมายความเปนกลาง ทำใหสวิตเซอรแลนดไมสามารถถายโอนยุทโธปกรณสงครามที่ผลิตในสวิสเซอรแลนดไปยัง

ยูเครนได ตราบใดท่ียูเครนยังมีสวนเก่ียวของในความขัดแยงทางอาวุธระหวางประเทศ 
 ยูเครนผลักดันการใหสัตยาบันความรวมมือดานการสื่อสารและขาวกรองกับ NATO นายกรัฐมนตรียูเครนเสนอใหสภา

นิติบัญญัติยูเครนดำเนินการใหสัตยาบันบันทึกความรวมมือระหวางยูเครนกับสำนักงานสื ่อสารและสารสนเทศ 
(Communications and Information Agency) ของ NATO ที่มีการลงนามรวมกันที่กรุงบรัสเซลส เบลเยียม เมื่อ 17 ม.ค. 
65 มีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 10 ป เพื่อทดแทนบันทึกความรวมมือฉบับเดิมที่หมดอายุเมื่อ 27 ก.ค.63 ซึ่งจะเปนการ
สงเสริมความรวมมือทางทหาร การขาวกรอง การสังเกตการณ และการสอดแนมทางทหารระหวางยูเครนกับ NATO 
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 อิหรานยอมรับสงโดรนใหรัสเซียจริงแตเกิดขึ้นกอนความขัดแยงในยูเครน รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศอิหราน

ปฏิเสธขอกลาวหาที่วาอิหรานยังคงสงมอบโดรนใหแกรัสเซียอยางตอเนื่อง โดยระบุวารัฐบาลอิหรานเคยจัดสงโดรนแบบติด
อาวุธใหแกรัสเซียจำนวนหนึ่ง แตเปนการดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นหลายเดือนกอนท่ีรัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครน
เม่ือเดอืน ก.พ. 65 และไมรูวาโดรนของอิหรานไดถูกใชโจมตียูเครนหรือไม โดยจะไมนิ่งเฉยหากพิสูจนไดวารัสเซียใชโดรนข

องอิหรานในยูเครน พรอมเนนย้ำถึงจุดยืนของอิหรานในการหาทางหยุดความขัดแยง ทั้งนี้ ประธานาธิบดียูเครน กลาวหาวา
อิหรานพูดเท็จ เนื่องจากยูเครนพบโดรนของอิหรานอยางนอย 10 ลำในแตละวัน 

 สหรัฐฯ แนะนำยูเครนใหสงสัญญาณพรอมเจรจากับรัสเซีย เพื่อคงเสียงสนับสนุนจากนานาชาติตอไปหนังสือพิมพ The 

Washington Post เปดเผยวา รัฐบาลสหรัฐฯ ไดขอใหผูนำยูเครนสงสัญญาณเปดรับการเจรจากับรัสเซีย และใหเลิกพูด
ปฏิเสธในที่สาธารณะวา จะไมขอรวมโตะเจรจาสันติภาพใด  ๆหากประธานาธิบดีปูติน ไมออกจากตำแหนงเสียกอน โดย
แหลงขาวซึ่งไมเปดเผยตัวที่ใกลชิดกับประเด็นนี ้กลาววา คำรองขอจากรัฐบาลสหรัฐฯ นั้นไมไดตั้งใจที่จะกดดันใหยูเครนเขา

รวมการเจรจากับรัสเซีย แตเปนเพียงความพยายามที่จะชวยใหยูเครนยังคงไดรับการสนับสนุนจากชาติอื่น ๆ  ที่เริ่มมีความ
กังวลถึงผลกระทบจากความยืดเยื้อของสงครามมากข้ึน หลังประธานาธิบดียูเครนประกาศอยางเปนทางการวาจะไมเจรจากับ
รัสเซยีอยางเด็ดขาดเมื่อเดือน ต.ค. 65 
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 เจาหนาที่ระดับสูงดานความม่ันคงของสหรัฐฯ และรัสเซียหารือลับ เพื่อหวังลดความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร สำนักขาว 
The Wall Street Journal รายงานวา นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาดานนโยบายความมั่นคงแหงชาติของรัฐบาลสหรัฐฯ ได
หารือลับกับนายยูริ ยูชาคอฟ ที่ปรึกษาดานนโยบายตางประเทศของรัฐบาลรัสเซีย และนายนิโคไล ปาตรูเชฟ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติของรัสเซยี เปนจำนวนหลายครั้งในชวงหลายเดือนมานี ้เพ่ือหาทางลดความเสี่ยงไมใหสถานการณความ
ขัดแยงในยูเครนลุกลามบานปลาย หรือทวีความรุนแรงจนนำไปสูสงครามนิวเคลียร อยางไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะ
แสดงความคดิเห็นอยางเปนทางการเกี่ยวกับกรณดัีงกลาว  

 ฮังการีประกาศไมสนับสนุน EU ในการระดมทุนชวยเหลือยูเครน รัฐมนตรตีางประเทศของฮังการ ีเปดเผยวา ฮังการีจะไม
สนับสนุนความพยายามของ EU ในการรวมระดมทุน ตลอดจนการกูยืมรวม เพ่ือชวยเหลือยูเครนทามกลางสถานการณความ
ขัดแยงกับรัสเซียที่ยังยืดเยื้อ อยางไรก็ตาม ฮังการีจะยังคงสนับสนุนยูเครนโดยตรงบนฐานของขอตกลงทวิภาคีระหวาง
ฮังการีและยูเครนในฐานะประเทศเพื่อนบานตอไป ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือน ต.ค. 65 EU ประกาศฟนฟูยูเครนฉบับใหม (new 
Marshall Plan) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนยูเครนฟนฟูประเทศตามขอกำหนดของการเขาเปนสมาชิก EU โดยจะจัดทำ 
ชองทางการรับบริจาคจากนานาชาติใหแกยเูครน 
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 เกาหลีเหนือปฏิเสธขอกลาวหาของสหรัฐฯ กรณีการจัดสงอาวุธใหรัสเซียเพื่อใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน สำนัก
ขาวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ เปดเผยแถลงการณจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือ ปฏิเสธขอ
กลาวหาของสหรัฐฯ ท่ีกลาวหาวาเกาหลีเหนือจัดหากระสุนปนใหญจำนวนมากใหกับรัสเซีย ดวยการลักลอบขนสงผานหลาย
ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยระบุวา เกาหลีเหนือไมเคยมีขอตกลงดานอาวุธใด ๆ กับรัสเซีย และไมมี
แผนจะทำเชนนั้นในอนาคตดวย พรอมระบุวาสหรัฐฯ พยายามปลอยขาวลือ โดยมีเจตนาใหเกาหลีเหนือเกิดความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงบนเวทีระหวางประเทศ 

 รัฐบาลยูเครนใชกฎอยัการศึกโอนหุนบริษัทที่เกี่ยวของกับรัสเซีย เพื่อแปลงมาเปนงบประมาณในการสนับสนุน
กองทัพยูเครน การประชุมของเจาหนาที ่ดานความมั่นคงระดับสูงของประเทศ โดยมีประธานาธิบดียูเครนเปน
ประธาน เมื่อ 5 พ.ย. 65 ไดใชอำนาจตามกฎหมายชวงเวลาสงคราม ดวยการมีคำสั่งใหยึดทรัพยสิน ซึ่งรวมถึงหุน
บริษัทของมหาเศรษฐี ตลอดจนผูทรงอิทธิพล ที่มีความเก่ียวของกับการทำธุรกิจกับรัสเซีย เพ่ือเปนการรับประกัน
วากองทัพของยูเครน จะมีเสบียงและยุทธปจจัยเพียงพอในการรับมือตอปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย ทั้งนี้ เม่ือ
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กฎอัยการศึกสิ้นสุดลงทรัพยสินเหลานี้จะกลับคืนสูเจาของหรือไดรับการชดเชยในมูลคาที่เหมาะสม สำหรับคำสั่ง
ขางตนจะทำใหทรัพยสินและหุนของบริษัท 5 แหง ไดแก บริษัทผูผลิตเครื่องยนต Motor Sich บริษัทพลังงาน Ukrnafta 
และ Ukrtatnafta บริษัทผูผลิตยานยนต Avtokraz และบริษัทผูผลิตหมอแปลงไฟฟา Zaporizhtransformator ถูกโอนมาอยู
ภายใตการควบคุมของกระทรวงกลาโหม โดยมีผลตั้งแต 6 พ.ย. 65 

 สหรัฐฯ ยอมรับวามีการติดตอกับรัสเซียจริง เพื่อลดความตึงเครียดการสูรบในยูเครน ที่ปรึกษาดานความมั่นคง
แหงชาติของรัฐบาลสหรัฐฯ เปดเผยหลังมีรายงานอางวาสหรัฐฯ และรัสเซียไดมีการเจรจาแบบปดเปนความลับในชวง
หลายเดือนที่ผานมา โดยระบุวา สหรัฐฯ ยังคงเปดชองทางการติดตอสื่อสารกับรัสเซียอยางตอเนื่อง แมวาจะมีการสูรบ
ในยูเครน ซึ่งสหรัฐฯ มองวาการเจรจาดังกลาวมีผลดีตอการรักษาผลประโยชนดานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ และ
ทุกประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการบุกยูเครนของรัสเซีย ทั้งนี้เปาประสงคของการเจรจาเปนไปเพื่อปองกันความ
ขัดแยงท่ีอาจบานปลาย แตไมไดเจรจาในประเด็นเรื่องการยุติการสูรบในยูเครน 
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 ประธานาธิบดียูเครนสงสัญญาณความเปนไปไดในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย แตยังตองอยูภายใตเงื่อนไขบูรณ
ภาพแหงดินแดน ประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการณเมื่อ 8 พ.ย. 65 เรียกรองใหนานาประเทศกดดันใหรัสเซียกลับสูโตะ
เจรจาเพ่ือหารือขอตกลงสันติภาพกับยูเครน โดยมเีงื่อนไขที่กำหนด ไดแก การคืนดินแดนที่ยึดครองท้ังหมดใหแกยูเครน 
การชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงคราม และการดำเนินคดีการกออาชญากรรมสงครามกับรัสเซีย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหว
ดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนแปลงทาทีของประธานาธิบดียูเครนที่กอนหนานี้ไดออกกฎหมายหามเจรจากับประธานาธิบดีว
ลาดิเมียร ปูติน ดานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซียเนนย้ำวา รัฐบาลรัสเซียพรอมเสมอสำหรับ 
การเจรจาสันติภาพ โดยไมไดกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเจรจากับยูเครนแตอยางใด 

 สหรัฐฯ โดย USAID มอบความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหยูเครนเพิ ่มเติม นาง Linda Thomas-Greenfield 
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ (UN) ซึ่งอยูระหวางการเยือนยูเครนในวันที่ 8 พ.ย.65 แถลงวา สหรัฐฯ 
หวงกังวลกับความตองการใชพลังงานในยูเครน หลังจากในชวงหลายสัปดาหที่ผานมาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานใน
ยูเครนถูกทำลายจากการสูรบอยางรุนแรง ทำใหชาวยูเครนจำนวนมากไมมีไฟฟาและน้ำประปาใชในฤดูหนาว ทั้งนี้ 
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ (USAID) จะมอบเงิน 25 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนแกชาวยูเครน และจะรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) จัดเตรียมศูนยพักพิง 
น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เงินสด และการดูแลสุขอนามัยใหกับชาวยูเครนตอไป 

 ตุรกปีระกาศพรอมสนับสนุนสวีเดนเขา NATO หากมีความชัดเจนในการตอตานกลุมกอการราย ประธานาธิบดีตุรกี
กลาวหลังการเดินทางเยือนตุรกีของนายกรัฐมนตรีคนใหมของสวีเดนเมื่อ 8 พ.ย. 65 วา การที่สวีเดนและฟนแลนด
ตัดสินใจลมเลิกนโยบายเปนกลางทางทหารที่ดำเนินมาตลอดหลายสิบปสมัครเขาเปนสมาชิก NATO หลังเกิดความ
ขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ก็เพื่อความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งตุรกีก็ตองการเห็นสวีเดนสนับสนุนตุรกีในการแกไขปญหา
ดานความปลอดภัยดวยเชนกัน โดยหวังวาสวีเดนจะขจัดขอกังวลในเรื่องของการตอตานองคกรที่ตุรกีมองวาเปน
ผูกอการราย ทั้งนี้ ปจจุบันเหลือเพียงรัฐสภาของตุรกีและฮังการีที่ยังไมไดใหสัตยาบันรับรองสวีเดนและตุรกีเขาเปน
สมาชิก NATO 
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 ยูเครนลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือกับอาเซียน รัฐมนตรีตางประเทศของยูเครน เดินทางรวมการ
ประชุมผูนำอาเซียนที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 10 - 13 พ.ย. 65 โดยเมื่อ 10 พ.ย. 65 
ไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยมิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC :Treaty on Amity and 
Cooperation in Southeast Asia) เพื่อเนนย้ำหลักการพ้ืนฐานระหวางประเทศหลายประการ ซึ่งรวมถึงการเคารพในเอก
ราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และอัตลักษณความเปนชาติ ตลอดจนการไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน และแกไขปญหาดวยสันติวิธ ีทำใหยูเครนเปนประเทศลำดับที่ 50 ที่เขารวมในสนธิสัญญาฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป 
2519 โดยมีประเทศนอกอาเซียน 49 ประเทศ รวมถึงรัสเซีย จีน สหรัฐฯ และ EU ท่ีเขารวมแลว ทั้งนี้ สนธิสัญญานี้
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เปนกรอบความรวมมือเชิงสัญลักษณทางการทูต ไมเก่ียวของกับการมอบความสนับสนุนทางการเงินแกภาค ีซึ่งรวมถึงไม
มพัีนธะกรณีที่จะตองสงความชวยเหลือใด ๆ ใหกับยูเครนที่กำลังเผชิญสถานการณความไมสงบในประเทศ 

 สหรัฐฯ ยืนยันสนับสนุนยูเครนแมพรรครีพับลิกันครองเสียงในสภาผูแทนราษฎร โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันวา 
สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตของประธานาธิบดีโจ ไบเดนมีความชัดเจนในการสนับสนุน
ยูเครนอยางไมเปลี่ยนแปลง โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังมุงมั่นที่จะทำงานรวมกับทั้ง 2 พรรค ในการสานตอ
นโยบายสนับสนุนยูเครนอยางเต็มกำลัง ทั้งนี้ การยืนยันจากโฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากถอยแถลงของ
ประธานาธิบดียูเครนมีความกังวลวาการเปลี่ยนขั้วอำนาจในฝายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ อาจทำใหความชวยเหลือ
ยูเครนลดลง และเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐฯ คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันในการเดินหนาชวยเหลือยูเครนตอไป 

 EU เสนอความชวยเหลือยูเครนในรูปแบบเงินกูตลอดป 2566 รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) แถลงขาวเมื่อ 
9 พ.ย. 65 ประกาศวา EU มีแผนที่จะกูเงินจำนวน 18,000 ลานยูโร เพื่อนำไปใหความชวยเหลือยูเครน โดยจะแบง
โอนเปนรายเดือน เดือนละ 1,500 ลานยูโร ภายในป 2566 ซึ่งยูเครนจะชำระหนี้เงินตนในระยะเวลา 35 ป ขณะที่
ยุโรปจะรับชำระดอกเบี้ยแทนยูเครน อยางไรก็ตาม ความชวยเหลือรอบใหมนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก EU 
กอน ซึ่ง EC คาดหวังวา แผนการชวยเหลือนี้จะผานการอนุมัติ และจะสามารถสงเงินชวยเหลืองวดแรกใหยูเครนไดใน
เดือน ม.ค. 66 ทั้งนี้ ในป 2565 EU ไดใหเงินกูแกยูเครนแลวกวา 4,200 ลานยูโร และในสิ ้นเดือนนี้จะใหเงินอีก 
2,500 ลานยูโร นอกจากนี ้ยังมีความชวยเหลือทางทหารมูลคากวา 2,000 ลานยูโร 
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 สหรัฐฯ ถอดรายชื่อรัสเซียออกจากสถานะชาติท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เมื่อวันที ่10 พ.ย. 65 กระทรวงพาณิชย
สหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนรัสเซียออกจากสถานะชาติที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy country) ซึ่งจะ
เปนการเปดทางใหสหรัฐฯ สามารถใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดของรัสเซียไดอยางเต็มที่ โดยกระทรวงพาณิชย
สหรัฐฯ อางผลการวิเคราะหที่พบวา การที่รัฐบาลรัสเซียเขาไปควบคุมระบบเศรษฐกิจมากจนเกินไป สงผลใหมีการ
บิดเบือนตนทุนและราคาสินคา และทำใหสินคารัสเซียที่นำเขาสหรัฐฯ อาจถูกตั้งราคาอยางไมเปนธรรม ทั้งนี้ สหรัฐฯ 
ประกาศรับรองใหรัสเซียเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในป 2544 ซึ่งถือเปนขั้นตอนสำคัญที่ชวยใหรัสเซีย
ถูกรับเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในป 2555 

 EU ประกาศไมรับพาสปอรตรัสเซียจากดินแดนที่ยึดครองมาจากยูเครน คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ออกแถลงการณ
เมื่อ 10 พ.ย. 65 ประกาศวา EU จะไมออกวีซาใหกับผูถือพาสปอรตรัสเซียจากดินแดนยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครอง ทั้ง 
4 แควน คือ ลูฮันสก โดเนตสก เคอรซอน และซาปอริเซีย ตลอดจนแควนไครเมียที่รัสเซียผนวกไปเมื่อป 2557 
นอกจากนี้ ยังรวมถึง 2 ดินแดนในจอรเจียที่อยูภายใตการควบคุมของรัสเซียดวย โดย EC ระบุวา พาสปอรตเหลานี ้จะ
ไมไดรับการรับรองตามหลักสากล จึงจะไมไดรับวีซาและไมสามารถเดินทางเขากลุมประเทศเชงเกนได 

 สหรัฐฯ ประกาศความชวยเหลือทางทหารชุดใหมสำหรับยูเครน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศวงเงินชวยเหลือ
ดานทหารมูลคา 400 ลานดอลลารสหรัฐใหแกยูเครนมูลคา 400 ลานเหรีญสหรัฐ โดยมุงเนนไปที่การสนับสนุนระบบ
ปองกันภัยทางอากาศ เชน ขีปนาวุธจากพื้นสูอากาศ Stinger ขีปนาวุธสำหรับ HAWK และระบบการปองกันการโจมตี
ทางอากาศ US Avenger รวมถึง กระสุนเพิ่มเติมสำหรับระบบจรวดปนใหญอัตตาจรสูง (HIMARS) รถฮัมวี 100 คัน 
เครื่องยิงลูกระเบิด 400 เครื่อง และกระสุนปนขนาดเล็กมากกวา 20 ลานนัด สงผลใหงบประมาณที่สหรัฐฯ สนับสนุน
ใหแกยูเครนตั้งแตเดือน ก.พ. 65 รวมอยูที่ 18,600 ลานเหรียญสหรัฐ 

 เกาหลีใตปฏิเสธกรณีมีรายงานวาทำขอตกลงลับกับสหรัฐฯ เพื่อสงอาวุธใหยูเครน กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต
แถลงการณการปฏิเสธรายงานจากสำนักขาว The Wall Street Journal วา สหรัฐฯ ไดทำขอตกลงซื้อกระสุนปนใหญ
ขนาด 155 มม. จำนวน 100,000 นัดจากเกาหลีใต เพื่อสงตอใหกับยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมยืนยันจุดยืนและ
นโยบายที่จะไมสงความชวยเหลือดานอาวุธรายแรงใหกับยูเครน และระบุวา การเจรจาจัดซื้ออาวุธของสหรัฐฯ จาก
เกาหลีใต ตองอยูภายใตเงื่อนไขสำคัญวา สหรัฐฯ ตองเปนผูใชงานกระสุนที่ซื้อไปเทานั้น 
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 ยูเครนเรียกรองอาเซียนกดดันรัสเซียใหตออายุขอตกลงสงออกธัญพืช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ยูเครน กลาวระหวางการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน เมื่อ 12 พ.ย. 65 เรียกรองใหผูนำกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมี
กำหนดการประชุมรวมกับรัสเซีย ใชมาตรการทั้งหมดหาทางกดดันใหรัสเซียขยายเวลาของขอตกลง 4 ฝายในการสงออก
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ธัญพืชของยูเครนออกจากทะเลดำ ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 19 พ.ย. นี้ หลังรัสเซียยังไมแสดงถึงความพรอมในการ
เจรจาขอตกลง นอกจากนี้ยังกลาวดวยวา รัสเซียพยายามถวงเวลาในการตรวจสอบเรือสินคายูเครน ทำใหประเทศใน
แอฟริกาและเอเชียกำลังประสบปญหาจากการจัดสงลาชา 

 รัสเซียประกาศรายชื่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่หามเขาประเทศเพิ่มเติม กระทรวงการตางประเทศรัสเซีย ประกาศหาม
พลเมืองสหรัฐฯ เดินทางเขารัสเซียเพิ่มอีก 200 คน โดยบุคคลที ่ถูกเพิ่มรายชื่อในบัญชีดำหามเขารัสเซียในครั้งนี้
ครอบคลุมถึง ญาติสนิทของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เจาหนาทีร่ัฐบาลสหรัฐฯ หัวหนาบริษัท ผูเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวของกับ
การรณรงคตอตานรัสเซียและสนับสนุนยูเครน ทั้งนี้ จนถึงปจจุบันรัสเซียกำหนดมาตรการคว่ำบาตรชาวสหรัฐฯ จำนวน
กวา 1,073 คนแลว 

 จีนยืนยันความสัมพันธกับรัสเซียยังแข็งแกรงเหมือนเดิม โฆษกกระทรวงตางประเทศของจีนแถลงขาววา 
สถานะปจจุบันของความสัมพันธจีนและรัสเซียยังคงแข็งแกรง โดยจีนและรัสเซียเปนหุนสวนความรวมมือเชิงกลยุทธใน
ยุคใหม ที่ไมเคยพยายามเผชิญหนาหรือมุงเปาไปที่ประเทศอื่น ๆ  เลย ความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศ ขึ้นอยูกับความ
ไววางใจซึ่งกันและกันในระดับสูง และเปนไปในแบบระยะยาว แข็งแรง และมั่นคง จีนยินดีท่ีจะทำงานรวมกับรัสเซีย เพ่ือ
สงเสริมความกาวหนาอยางตอเนื่อง ของความสัมพันธระหวาง 2 ประเทศใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตอไป ทั้งนี้ คำ
แถลงดังกลาวมีขึ้น เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดกลาววา จีนพยายามรักษาระยะหางกับรัสเซีย 
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 โครงการอาหารโลกของ UN เตรียมสงปุยรัสเซียจากทาเรือยุโรปไปแอฟริกาในสัปดาหหนา องคการสหประชาชาติ 
(UN) เปดเผยวา ปุยที่สงออกจากรัสเซียจำนวน 20,000 ตัน ที่ถูกเก็บไวที่คลังสินคาของทาเรือรอตเตอรดัมใน
เนเธอรแลนด อันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรดานการขนสงของ EU จะถูกจัดสงไปยังมาลาวีในสัปดาหหนา ภายใต
การรับรองของโครงการอาหารโลกวา บริษัทรัสเซียและบุคคลผูอยูในบัญชีถูกคว่ำบาตรจะไมไดรับผลประโยชนจากการ
ทำธุรกรรมนี ้ทั้งนี้ ความคืบหนาดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหวางผูแทนของ UN กับรัสเซีย เมื่อ 11 พ.ย. 65 
เก่ียวกับการอำนวยความสะดวกในการสงออกสินคาเกษตรและปุยของรัสเซีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอตกลง 4 ฝายในการ
สงออกธัญพืชของยูเครนออกจากทะเลดำ อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความกาวหนาเกี่ยวกับการขนสงสินคาของรัสเซีย  
แตรัสเซียก็ยังไมแสดงทาทีวาจะตอบรับการขยายเวลาขอตกลง 4 ฝายหรือไม 

 รัสเซียกลาวหาชาติตะวันตกมุ งขยายอิทธิพลทางทหารในอาเซียน เพื่อตอตานรัสเซียและจีน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศรัสเซีย แถลงนอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 
พ.ย. 65 วาสหรัฐฯ และพันธมิตร NATO กำลังมุงขยายอิทธิพลทางทหารเขาสูภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะยุทธศาสตรอิน
โด-แปซิฟกของสหรัฐฯ คือความพยายามที่จะหลีกเลี ่ยงโครงสรางของความรวมมือในระดับภูมิภาค เพื ่อจำกัด
ผลประโยชนของรัสเซียและจีน ซึ่งจะทำใหภูมิภาคแหงนี้มีแนวโนมกลายเปน “สมรภูมิยุทธศาสตรภูมิศาสตรการเมือง” 
ภายในอีกไมก่ีทศวรรษขางหนา  

 ตุรกีจะผลักดันใหเกิดกระบวนการสันติภาพระหวางรัสเซียกับยูเครน ถอยแถลงของประธานาธิบดีตุรกี เมื่อ 12 พ.ย.
65 ระบวุา ตุรกีจะยังคงผลักดันใหเกิดการเจรจาสันติภาพระหวางรัสเซียกับยูเครนตอไป โดยตุรกีไดริเริ่มการดำเนินการ
ดังกลาวนับตั้งแตความขัดแยงระหวางสองฝายเริ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาแลววาเปนกระบวนการเดียวที่จะนำมาซึ่ง
สันติภาพอยางยั่งยืน อยางไรก็ดี ยูเครนยังคงยืนยันขอเรียกรองใหรัสเซียสงมอบดินแดนของยูเครนท่ีถูกยึดครองกลับมา
ทั้งหมด ขณะที่รัสเซียตองการใหปฏิบัติการพิเศษทางทหารบรรลุผลสำเร็จ 
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 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ - จีน เห็นพองรวมมือแกไขปญหาสำคัญระดับโลก พรอมตอตานอาวุธนิวเคลียรในสงคราม
ยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แถลงหลังการหารือกับประธานาธิบดีจีนเมื่อ 14 พ.ย. 65 นอกรอบการประชุมผูนำกลุม 
G20 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ ่งนับเปนการพบปะกันแบบตัวตอตัวในรอบกวา 2 ป โดยระบุวา ทั ้ง 2 ฝาย 
จะแขงขันในดานตาง ๆ อยางเขมขนตอไป แตจะไมยอมใหการแขงขันกลายเปนปญหาความขัดแยงระหวางจีนกับสหรัฐฯ 
และเห็นพองที่จะรวมมือแกไขปญหาเรงดวนสำคัญ  ๆระดับโลก เชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
ปญหาอื่น ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงของโลก พรอมทั้งหารือเรื่องสถานการณการสูรบในยูเครน โดยย้ำวาทั้งสองฝาย
คัดคานการนำอาวุธนิวเคลียรมาใชในการสูรบกับยูเครน 
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 สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรเครือขายจัดซื้อยุทโธปกรณทางทหารของรัสเซีย กระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหมตอบุคคล 14 คน และองคกร 28 แหง ที่เปนสวนหนึ่งของ
เครือขายระหวางประเทศที่ชวยจัดหาเทคโนโลยีทางการทหารตาง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกดานการเงิน 
สนับสนุนรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยผูที่อยูในรายชื่อคว่ำบาตรจะถูกอายัดทรัพยสิน หามบุคคลและ
หนวยงานของสหรัฐฯ ติดตอทำธุรกิจ และหามเดินทางเขาสหรัฐฯ 

 รัสเซีย – อิหรานเดินหนายกระดับความสัมพันธทุกดาน พรอมเตรียมรับมือการแทรกแซงจากชาติตะวันตกเกี่ยวกับ
ประเด็นในยูเครน ทำเนียบรัฐบาลรัสเซียออกแถลงการณเมื่อ 13 พ.ย. 65 ระบุวา ประธานาธิบดีรัสเซีย สนทนาทาง
โทรศัพทกับประธานาธิบดีอิหรานเมื่อ 12 พ.ย. 65 โดยผูนำทั้ง 2 ประเทศเนนย้ำการเดินหนายกระดับความสัมพันธ 
และความรวมมือในทุกมิติที ่สำคัญ ทั ้งในดานการเมือง การคา เศรษฐกิจ และโลจิสติกส ตลอดจนการเพิ ่มการ
ติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทุกระดับ ทั้งนี้ การหารือของผูนำทั้ง 2 ประเทศ เกิดขึ้น
หลังจากมกีารกลาวหาของชาติตะวันตกวาอิหรานจัดสงโดรนใหรัสเซียใชปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ขณะที่เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติของรัสเซียจะเดินทางเยือนอิหรานเพื่อหารือกับเจาหนาที่ระดับสูงดานขาวกรองในวันที่ 16 
พ.ย. 65 เกี่ยวกับการแทรกแซงของชาติตะวันตกที่มีตอกิจการภายในของทั้งสองประเทศ และประเด็นเกี่ยวกับการสูรบ
ในยูเครนดวย 

15 พฤศจิกายน 2565 

 UN ลงมติใหรัสเซียจายคาปฏิกรรมสงครามแกยูเครน ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA) ไดลงมติให
รัสเซียรับผิดชอบตอการกระทำที่ผิดกฎหมายระหวางประเทศจากกรณีการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ดวยการชดใช
คาเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับยูเครนในระหวางที่เกิดความขัดแยงกัน พรอมทั้งใหสมาชิก UN 
รวมมือกับยูเครนในการสรางระบบทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานทุกอยางที่อาจจะใชเอาผิดกับรัสเซียได โดยมติดังกลาว
เปนการลงคะแนนจาก 193 ประเทศ ซึ่งมีเสียงที่สนับสนุนมตินี้ 94 ประเทศ ไมเห็นดวย 14 ประเทศ โดยประเทศที่ไม
เห็นดวย นอกจากรัสเซียแลว ยังมีจีน อิหราน และซีเรียดวย ขณะที่อีก 73 ประเทศงดออกเสียง อยางไรก็ดี การลงมตินี้
ไมไดมีผลผูกพันทางกฎหมาย เปนเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณทางการเมือง 

 ประธานาธิบดียูเครนเรียกรองใหผูนำ G20 สนับสนุนแผนสันติภาพของยูเครน ถอยแถลงของประธานาธิบดียูเครน 
ผานคลิปวิดีโอในที่ประชุมสุดยอดกลุมประเทศ G20 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 15 พ.ย. 65 เรียกรองใหกลุม G20 สนับสนุน
แผนสันติภาพของยูเครน เพื่อยุติการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอยางยุติธรรมและอยูบนพื้นฐานของกฎ
บัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดจนเรียกรองใหกดดันรัสเซียใหถอนทหารออกจากยูเครน และ
ฟนฟูความปลอดภัยในบริเวณโรงไฟฟานิวเคลียรซาปอริเซียดวย นอกจากนี้ ยังแนะนำใหจำกัดราคาการสงออก
พลังงานของรสัเซีย และขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการตออายขุอตกลงการสงออกธญัพืช 
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 ที่ประชุม G20 เห็นชอบออกปฏิญญาประณามความขัดแยงที่เกิดขึ้นในยูเครน แถลงการณรวมหลังสิ้นสุดการประชุม
สุดยอดผูนำกลุม G20 ระหวางวันที่ 15 – 16 พ.ย. 65 ระบุวา สมาชิกสวนใหญประณามการสูรบในยูเครน แมวาที่
ประชุมมีทัศนะและการประเมินที่แตกตางกันตอสถานการณในยูเครนและการใชมาตรการคว่ำบาตร แตเห็นพองกันวา
การใชหรือการขูวาจะใชอาวุธนิวเคลียรเปนสิ่งที่ยอมรับไมได ทุกฝายจะตองยึดมั่นในกฎหมายระหวางประเทศและระบบ
พหุภาคีท่ีสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ พรอมทั้งเรียกรองใหแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี นอกจากนี้ ผูนำ
ประเทศสมาชิก G20 ยังไดใหคำม่ันในการบรรเทาผลกระทบจากปญหาราคาอาหารและพลังงานที่พุงสูงเปนประวัติการณ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามารถบรรลุฉันทามติในการออกแถลงการณรวมดังกลาว โดยหลีกเลี่ยงการกลาวถึงรัสเซียโดยตรง ซึ่ง
ไดรับการยอมรับจากรัสเซียและจีน หลังมีความเห็นที่ไมลงตัวกันของสมาชิก G20 เก่ียวกับประเด็นดังกลาว 

 FIFA เรียกรองรัสเซียหยุดยิงในยูเครน 1 เดือน ชวงฟุตบอลโลก 2022 ประธานสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
กลาวปราศรัยระหวาง การประชุมสุดยอดกลุมประเทศ G20 เมื่อ 16 พ.ย. 65 เรียกรองใหมีการหยุดยิงในประเทศ
ยูเครนเปนเวลา 1 เดือน (นับตั้งแต 20 พ.ย. - 18 ธ.ค. 65) ในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดทายที่
ประเทศกาตาร โดยระบุวา การจัดแขงขันฟุตบอลโลกไดใหชวงเวลาพิเศษสำหรับสันติภาพ และความสามัคคี โดยเปน
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ชองทางสำหรับความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และสามารถนำไปสูการเจรจากันอีกครั้ง ซึ่งจะเปนกาวแรกที่นำไปสู
สันติภาพ 
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 ขอตกลงรวม 4 ฝายในการสงออกธัญพืชออกจากยูเครนไดรับการตออายุออกไปจนถึงเดือน มี.ค. 66 เลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ (UN) ออกแถลงการณระบุวา รัสเซีย ยูเครน ตุรกี และ UN เห็นพองใหตออายุขอตกลงการ
สงออกธัญพืชจากยูเครนผานทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ออกไปอีกเปนระยะเวลา 120 วัน จากเดิมที่จะ
สิ้นสุดใน 19 พ.ย. 65 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือขนสงธัญพืช อาหาร และปุยจากยูเครน พรอมใหคำมั่นวา
จะใชความพยายามมากขึ้นในการขจัดอุปสรรคในการสงออกอาหารและปุยจากรัสเซียดวย  

 ผลการตรวจสอบขีปนาวุธที่ตกในโปแลนดพบวาเปนของยูเครน ชวยคลายความกังวลความขัดแยงลุกลามบาน
ปลาย เลขาธิการ NATO แถลงกรณีมีขีปนาวุธตกในหมูบานทางชายแดนตะวันออกของโปแลนดเม่ือ 15 พ.ย. 65 ซึ่งแต
แรกโปแลนดเขาใจวาอาจเปนขีปนาวุธจากรัสเซีย แตผลการตรวจสอบพบวาเปนขีปนาวุธที่มาจากระบบปองกันภัยทาง
อากาศของยูเครนที่ยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซีย แตพลัดหลงมาตกในโปแลนด อยางไรก็ดี เลขาธิการ NATO ระบุวากรณี
ดังกลาวเปนความผิดของรัสเซียที่เปนผูกอสงคราม และย้ำวาไมใชความผิดของยูเครนแตอยางใด ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ
ดังกลาวชวยบรรเทาความกังวลวาหากขีปนาวุธที่ตกเปนของรัสเซีย อาจสงผลใหความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน
ลุกลามเปนความขัดแยงระหวางรัสเซียกับ NATO ได 

 ผูแทนระดับสูง EU ระบุวารัสเซียตองมีสวนรับผิดชอบตอกรณีขีปนาวุธของยูเครนตกในโปแลนด ถอยแถลงของนาย 
Josep Borrell ผูแทนระดับสูงดานการตางประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรป (EU) ระบุวา รัสเซียตองมี
สวนรับผิดชอบตอกรณีขีปนาวุธของยูเครนที่ตกในหมู บานทางชายแดนตะวันออกของโปแลนดเมื่อ 15 พ.ย. 65 
เนื่องจากเหตุดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่รัสเซียโจมตีเมืองตาง ๆ  ในยูเครนดวยขีปนาวุธระลอกใหญ โดยมุง
เปาหมายพลเรือนซึ่งถือเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ โดย EU เรียกรองใหรัสเซียหยุดการกระทำดังกลาว และ
ย้ำวาจะคงการสนับสนุนทางการเมือง การทหาร มนุษยธรรม และการเงิน แกยูเครนอยางเต็มที่ 
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 ผูนำเอเปคมีแถลงการณรวมประณามรัสเซียรุกรานยูเครน แถลงการณรวมระดับรัฐมนตรีของกลุมเอเปคหลังสิ้นสุด
การประชุมเมื่อ 18 พ.ย. 65 สวนหนึ่งที่กลาวถึงสถานการณในยูเครน มีใจความระบุวา สมาชิกสวนใหญประณาม
สถานการณในยูเครนอยางรุนแรง และเนนย้ำวาสถานการณดังกลาว ทำใหความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกยิ่งเลวรายลง
ไปอีก ดวยการขัดขวางการเติบโต เพ่ิมอัตราเงินเฟอ ขัดขวางหวงโซอุปทาน ทำใหความไมมั่นคงดานพลังงานและอาหาร
มีมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในดานเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งยังมีมุมมองอื่น ๆ รวมถึงมีการประเมินสถานการณและ
การลงโทษที่แตกตางกัน แมวาเอเปคไมใชเวทีสำหรับแกไขปญหาดานความมั่นคง แตรับทราบวาประเด็นความมั่นคงสง
ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเศรษฐกิจโลก 

 รัสเซียเนนย้ำแนวทางการปองกันประเทศอยางสันติ พรอมยืนยันไมใชอาวุธนิวเคลียร โฆษกทำเนียบประธานาธิบดี
รัสเซียแถลงเก่ียวกับแนวทางการปองกันประเทศ ภายหลังจากประธานาธบิดีรัสเซียกลาวถึงการใชอาวุธนิวเคลียรปองกัน
ประเทศ หากเกิดการรุกรานดินแดนรัสเซีย โดยชี้แจงวา ชาติตะวันตกเขาใจนัยที่ประธานาธิบดีรัสเซียสื่อสารผิดพลาด 
พรอมเนนย้ำแนวทางการปองกันประเทศอยางสันติ โดยรัสเซียยืนยันมาตลอดวา สงครามนิวเคลียรเปนสิ่งที่ยอมรับไมได 
ซึ่งเปนไปตามแถลงการณรวมในการตอตานสงครามนิวเคลียรโดย สหรัฐฯ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส และ UK ที่ประกาศใชเมื่อ
เดือน ม.ค.65 แตชาติพันธมิตรก็ยังคงกลาวหารัสเซียในเรื่องนี้มาโดยตลอด 

 ประธานาธิบดีตุรกี - รัสเซีย หารือสนับสนุนความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแยง รัฐบาลตุรกีแถลงวา 
ประธานาธิบดีตุรกีไดสนทนาทางโทรศัพทกับประธานาธิบดีรัสเซีย เมื่อ 18 พ.ย. 65 โดยประธานาธิบดีตุรกีไดยืนยันถึง
ความพยายามในการสนับสนุนทางการทูตเพ่ือยุติความขัดแยงในยูเครน และไดแสดงความขอบคุณทีร่ัสเซียไดขยายเวลา
ขอตกลงการขนสงธัญพืชจากทะเลดำ พรอมทั้งกลาวถึงการพบปะกันระหวางเจาหนาที่หนวยขาวกรองสหรัฐฯ และ
รัสเซียวามีความสำคัญ เพื่อปองกันเหตุการณความรุนแรงที่อาจลุกลามจนไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ ยังมีการ
หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนยกลางกาซธรรมชาติขนาดใหญที่ตุรกดีวย 
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 EU จะใหความชวยเหลือแกยูเครนดานการเงินและพลังงานอยางเรงดวน ในระหวางการเยือนยูเครนของนาย Valdis 

Dombrovskis รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อ 18 พ.ย.65 ไดเขาพบหารือกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี
ยูเครน เกี่ยวกับสถานการณระหวางรัสเซีย-ยูเครน และการใหความชวยเหลือของ EU โดยประธานาธิบดียูเครน กลาวถึง
ความจำเปนเรงดวนของเงินชวยเหลือภายในสิ้นป 2565 และสำหรับใชในป 2566 รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
มาตรการคว่ำบาตรของ EU ตอรัสเซีย โดยเฉพาะการสนับสนุนเพ่ิมข้ึนในดานพลังงานหลังบริการดานพลังงานในประเทศ
เสียหายเกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่ง EU ยืนยันวา EU จะใหการสนับสนุนยูเครนอยางตอเนื่องควบคูกับการกดดันรัสเซีย โดย EU 
มีแผนจัดสรรเงินชวยเหลือแกยูเครนสำหรับป 2566 จำนวน 18,000 ลานยูโร ซึ่งคาดวาจะผานความเห็นชอบในเดือน 
ธ.ค. 65 และยูเครนจะไดรับเงินชวยเหลืองวดแรกในเดือน ม.ค. 66 
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 นายกรัฐมนตรี UK คนใหมเยือนยูเครนเปนครั้งแรก เพื่อยืนยันสนับสนุนยูเครน พรอมมอบความชวยเหลือเพิ่มเติม 
เมื่อ 19 พ.ย. 65 นายริชี ซูแน็ก นายกรัฐมนตรี UK ไดหารือกับประธานาธิบดียูเครน ในระหวางการเดินทางเยือนกรุง
เคียฟของยูเครน เปนครั้งแรกหลังเขารับตำแหนงเมื่อปลายเดือน ต.ค. 65 เพื่อยืนยันการสนับสนุนของ UK และใหคำม่ัน
ที่จะอยูเคียงขางยูเครนในการตอสูกับรัสเซียตอไป พรอมทั้งประกาศใหความชวยเหลือเพิ่มเติมมูลคา 50 ลานปอนด ซึ่ง
รวมถึงยุทโธปกรณดานการปองกันภัยทางอากาศชุดใหม ไดแก ปนตอสูอากาศยาน และเทคโนโลยีการใชเรดารตอตาน
การโจมตีของโดรน รวมทั้งจะเพ่ิมการฝกอบรมใหแกกองทัพยูเครนดวย 

 อิหรานบรรลุขอตกลงกับรัสเซียในการสรางโดรนติดอาวุธในรัสเซีย หนังสือพิมพ The Washington Post รายงาน
อางขอมูลขาวกรองจากสำนักงานความม่ันคงสหรัฐฯ และชาตติะวันตกวา รัสเซียบรรลุขอตกลงกับอิหรานในการสรางโด
รนติดอาวุธจำนวนหลายรอยลำในดินแดนของรัสเซีย หลังเจาหนาที่รัสเซียและอิหรานสรุปขอตกลงระหวางพบกันท่ี
อิหรานเมื่อตนเดือน พ.ย. 65 ซึ่งท้ัง 2 ประเทศกำลังเรงลำเลียงแบบและชิ้นสวนสำคัญ เพ่ือใหสามารถเริ่มการผลิตไดใน
อีกไมกี่เดือน ขณะที่เจาหนาที่ขาวกรองคาดวา ผูนำอิหรานเชื่อวาจะสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหมได 
หากโดรนที่โจมตียูเครนเปนโดรนที่ผลิตในรัสเซีย หลังจากที่พบโดรนผลิตในอิหรานไปในยูเครน ทำใหยุโรปอาจจะใช
มาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจครั้งใหมกับอิหราน 

21 พฤศจิกายน 2565 

 NATO เรียกรองใหสมาชิกยกระดับการสนับสนุนยูเครน พรอมย้ำการปกปองยูเครนคือการปกปองประชาธิปไตย 
เลขาธิการ NATO กลาวตอที่ประชุมสมัชชารัฐสภา NATO ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปนเมื่อ 21 พ.ย. 65 เรียกรองให
ประเทศสมาชิกตองลงทุนดานการเงินเพื่อสนับสนุนดานการทหารใหแกยูเครนมากขึ้น เพื่อใหยูเครนรอดพนจาก
สถานการณความขัดแยงและกาวผานมาเปนประเทศหนึ่งในยุโรปที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีอิสรภาพและ
อธิปไตย ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดียูเครนที่เขารวมการประชุมผานระบบวิดีโอ ยืนยันวาการสนับสนุนทางทหารและ
ทางการเงินของ NATO มีความสำคัญอยางมากตอยูเครน และเรียกรองใหกลุมพันธมิตรชวยผลักดันใหยูเครนเขาเปน
สมาชิก NATO และ EU ดวย 

 UN เรียกรองใหหยุดโจมตีโรงไฟฟานิวเคลียรซาปอริเซียในยูเครนทันที ผูอำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (IAEA) ขององคการสหประชาชาติ (UN) ออกมาแสดงความกังวล หลังจากในชวงสุดสัปดาหที่ผานมามี
การโจมตีโรงไฟฟานิวเคลียรซาปอริเซียของยูเครน ซึ่งเปนโรงไฟฟานิวเคลียรที่ใหญที่สุดในยุโรป โดยระบุวา การกระทำ
ดังกลาวเปนเรื่องที่ยอมรับไมไดอยางสิ้นเชิง เนื่องจากกระทบตอความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร และขอใหผู
ที่อยูเบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้หยุดการกระทำทันที ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญจาก IAEA ไดเขาไปตรวจสอบเบื้องตนพบวา เกิด
ความเสียหายในพ้ืนที่ของโรงไฟฟา แตไมมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมา 

22 พฤศจิกายน 2565 

 นอรเวยประกาศมอบเงินชวยเหลือยูเครนเพื่อจัดซื้อกาซธรรมชาติในชวงฤดูหนาว เมื่อ 21 พ.ย. 65รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังของนอรเวย และรองประธานอันดับหนึ่งของธนาคารเพื่อการฟนฟูและพัฒนาแหงยุโรป (EBRD)  
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ไดลงนามในขอตกลงในการจัดสรรเงินทุน 2 พันลานโครนนอรเวย แกยูเครนสำหรับจัดซื้อกาซธรรมชาติในชวงฤดู
หนาว โดยขอตกลงนี้จะเปนการจัดสรรเงินทุนผานธนาคาร EBRD ซึ่งเงินทุนดังกลาวจะถูกชำระโดยตรงแกผูจัดหากาซ
ในยุโรปที่ไดรับอนุมัติลวงหนาและจะออกใบแจงหนี้ตามปริมาณกาซที่จัดสง โดย Naftogaz บริษัทของรัฐบาลยูเครน
จะเปนผูรับเงินอยางเปนทางการ ทั้งนี้ รัฐบาลนอรเวยมีแผนจะจัดสรรเงินท้ังหมด 1 หมื่นลานโครนนอรเวย แกยูเครน
ในป 2565 – 2566 

 WHO เตือนวาชาวยูเครนจะเผชิญภัยคุกคามรุนแรงในฤดูหนาวนี้ ผูอำนวยการองคการอนามัยโลก (WHO) ประจำ
ภูมิภาคยุโรป กลาวเตือนวา ในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ อาจทำใหชาวยูเครนหลายลานคนเผชิญวิกฤตฤดูหนาวรุนแรงท่ี
อาจทำใหถึงแกชีวิตได เนื่องจากโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานครึ่งหนึ่งของยูเครนไดรับความเสียหายหรือถูกทำลาย ซึ่ง
สงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขโดยรวม โดยในขณะนี้ชาวยูเครนกวา 10 ลานคน ไมมีไฟฟาใช ขณะทีอุ่ณหภูมิคาดวา
จะลดลงต่ำสุดที่ -20 องศาเซลเซียสในบางพ้ืนที่ ซึ่ง WHO คาดวาชาวยูเครนกวา 3 ลานคน อาจจะอพยพไปยังพื้นที่อื่น
ที่มีสภาพอากาศอบอุน และปลอดภัยมากกวา ขณะเดียวกัน YASNO บริษัทพลังงานรายใหญในยูเครน ก็คาดการณวา
ชาวยูเครนอาจจะตองใชชีวิตทามกลางไฟดับไปจนถึงสิ้นป 66 เปนอยางนอย 

23 พฤศจิกายน 2565 

 คิวบาประณามการใชมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตก พรอมประกาศกระชับความเปนหุ นสวน
ยุทธศาสตรกับรัสเซีย ในการเดินทางเยือนกรุงมอสโกของประธานาธิบดีคิวบาอยางเปนทางการในระหวางวันที่ 21 – 
23 พ.ย. 65 โดยประธานาธิบดีคิวบาไดกลาวตอสภาผูแทนราษฎรของรัสเซียวา มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียแตเพียงฝาย
เดียวของชาติตะวันตกไมไดชวยแกไขวิกฤตในยูเครน พรอมยืนยันวาคิวบาสนับสนุนจุดยืนของรัสเซียในการตอตานการ
ขยายอิทธิพลประชิดพรมแดนรัสเซียของสหรัฐฯ และ NATO นอกจากนี ้ ประธานาธิบดีคิวบายังไดรวมหารือกับ
ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยมีการแลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับประเด็นระหวางประเทศ และไดมีการลงนามการสงเสริมความ
เปนหุนสวนยุทธศาสตรระหวางรัสเซีย-คิวบา ทั้งความรวมมือดานการเมือง การคาและเศรษฐกิจ มนุษยธรรม และ
วัฒนธรรม เพ่ือรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มีตอทั้ง 2 ประเทศ 

 รัสเซียประกาศลดปริมาณสงกาซผานทอสงยูเครนไปยังยุโรป บริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานของรัสเซีย
ประกาศเมื่อ 23 พ.ย. 65 วา จะลดปริมาณการสงกาซธรรมชาติผานเสนทางทอสงกาซ Sudzha ในยูเครนไปยัง
มอลโดวา ตั้งแตเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 พ.ย. 65 โดยใหเหตุผลวา กาซธรรมชาติที่รัสเซียสงใหกับมอลโดวาผาน
ทอสงจากยูเครน ไมไดนำมาใชในมอลโดวาแตถูกยูเครนกักไวในคลังเก็บกาซของยูเครนเอง รวมถึงบริษัท Moldovagaz 
ของรัฐบาลมอลโดวาก็คางชำระคากาซธรรมชาติงวดเดือน พ.ย. 65 บางสวนดวย ขณะที่ยูเครนตอบโตขอกลาวหาของ 
Gazprom โดยบริษัท Gas Transmission System Operator of Ukraine ผู ดูแลโครงขายทอสงกาซ Sudzha ออกมา
ยืนยันวา กาซธรรมชาติทั้งหมดที่รัสเซียสงผานระบบทอสงของยูเครนไปยังมอลโดวา ถูกสงใหกับมอลโดวาทั้งหมด  
พรอมกลาวหาวารัสเซียใชประเด็นเรือ่งกาซธรรมชาติเปนเครื่องมือกดดันทางการเมืองตอยูเครนและ EU 

 สหรัฐฯ ประกาศมอบเงินชวยเหลือดานการทหารแกยูเครนเพิ่มเติม เมื่อ 23 ก.ย. 65 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติให
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จัดสงอาวุธชุดใหมรวมมูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐ แกยูเครน ซึ่งครอบคลุมถึงระบบปองกัน
ทางอากาศล้ำสมัย (NASAMS) และระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกลอง (HIMARS) ปนกลหนักสำหรับตอตานโดรน 
ยานพาหนะอเนกประสงคเคลื่อนที่เร็ว และกระสุนอาวุธขนาดเล็กอีกกวา 20 ลานนัด นอกจากนี้ ยังมเีครื่องกำเนิดไฟฟา 
200 เครื่อง เพื ่อชวยจัดการกับปญหาไฟฟาดับ หลังโครงสรางพื ้นฐานดานพลังงานถูกทำลาย ทั้งนี้ การประกาศ 
ความชวยเหลือดังกลาวนับเปนการเบิกอาวุธจากคลังของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รอบที่ 26 ซึ่งทำใหความชวยเหลือ
ทางทหารท่ีสหรัฐฯ มอบใหยูเครนนับตั้งแตเดือน ก.พ. 65 รวมแลวกวา 19.7 พันลานเหรียญสหรัฐ 
 

2. ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการคาโลก 

การปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลก 
1. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประเมินวา ภาวะสงครามและมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซีย จะสงผลกระทบ

อยางรุนแรงตอเศรษฐกิจโลก (ณ 16 มี.ค. 65) จึงเตรียมปรับลดคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้ลง 
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โดย IMF คาดการณวาสถานการณรัสเซีย-ยูเครน จะสงผลกระทบตอประเทศตางๆ ใน 3 ดานหลักๆ ไดแก (1) ราคา
สินคาอุปโภคบรโิภค โดยเฉพาะขาวสาลีและพลังงาน (น้ำมัน กาซธรรมชาติ) สูงขึ้น สงผลตอเงินเฟอ (2) การคา ระบบ
ชำระเงิน และ Supply Chain และประเทศใกลเคียงอาจตองรับปญหาผูอพยพ และ(3) ภาคธุรกิจและนักลงทุนมีความ
เชื่อมั่นลดลง สงผลตอราคาอสังหาริมทรัพย เงินทุนไหลออกจากประเทศที่เปนตลาดใหม และสงผลตอสภาพการเงิน 
ในประเทศ 

2. Capital economics ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2565 (16 มี.ค. 65) จากขยายตัว 4.0% เปนขยายตัว 
3.2% เนื่องจากผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ซ้ำเติมปญหาการขาดแคลนของหวงโซอุปทาน ซึ่งกลุมประเทศ
ในยุโรปจะถูกปรับลดการคาดการณมากที่สุด โดยเฉพาะเศรษฐกิจของโปแลนด และสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจาก
เศรษฐกิจของสองประเทศมีความเกี่ยวเนื่องกับรัสเซียมาก ขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางจะไดรับประโยชนจาก
ราคาพลังงานทีสู่งข้ึน 

3. องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเมินผลกระทบวิกฤตยูเครน (ณ 18 มี.ค. 65) 
โดยคาดวาวิกฤตในยูเครนอาจทำใหการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปนี้ลดลงมากกวา 1% และเพิ่มอัตราเงินเฟอมากถึง 
2.5% โดยการเพิ่มการใชจายของรัฐบาลในกลุมประเทศ OECD ประมาณ 0.5% ของ GDP สามารถลดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจของสงครามลงไดประมาณครึ่งหนึ่ง โดยไมทำใหอัตราเงินเฟอเพิ ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ OECD 
ประเมินวา ประเทศในยุโรปตองพึ่งพาการนำเขาพลังงานของรัสเซียอยางมาก ผลกระทบจากสงครามตอเศรษฐกิจ 
ยูโรโซนอาจสูงถึง 1.4% ในขณะที่ในสหรัฐฯ จะอยูที่ประมาณ 0.9% 

4. IHS Markit Economics and Country Risk คาดการณเศรษฐกิจโลกในป 2565 (23 มี.ค. 65) จะขยายตัวลดลง
เหลือ 3.3% จากเดิมที่คาดการณไว 4.1% ในเดือน ก.พ. 65 เพราะสงครามรัสเซีย-ยูเครน กอใหเกิดปญหาหวงโซ
อุปทานรุนแรงขึ้นและทำใหเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น แมวาเศรษฐกิจของรัสเซียและยูเครนคิดเปนเพียง 1.8% และ 0.1%  
ของ GDP โลกในป 2564 ตามลำดับ แตการผลิตสินคาของทั้งสองประเทศ เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ ขาวสาลี ขาวโพด 
น้ำมันดอกทานตะวัน ปุย ไมแปรรูป กาซนีออน อะลูมิเนียม นิกเกิล ไททาเนียม แพลเลเดียม เหล็ก และเหล็กกลา สราง
ผลกระทบอยางมากตอโลก อีกทั้งเงินเฟอที่สูงขึ้นทำใหเกิดสภาวะการเงินตึงตัว และทำใหการใชจายผูบริโภคชะลอลง 

5. UNCTAD ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลก จากเหตุวิกฤตยูเครน-รัสเซีย (ณ 25 มี.ค. 65) การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ไดปรับลดคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 ลงมาอยูที่ 
2.6% จากเดิมที่ 3.6% เนื่องจากปญหาความขัดแยงระหวางยูเครน-รัสเซีย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคของประเทศตาง ๆ  ในชวงไมกี่เดือนที่ผานมา โดย UNCTAD ระบุวา รัสเซียจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อยางรุนแรงในปนี้ ขณะที่เศรษฐกิจของบางประเทศในยุโรปตะวันตก รวมถึงเอเชียกลาง เอเชียใต และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต จะขยายตัวชาลงอยางมีนัยสำคัญ ปญหาความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อนั้นมีแนวโนม 
ที่จะหนุนใหกลุมประเทศที่พัฒนาแลวใชนโยบายคุมเขมทางการเงินตอไป และคาดวาจะมีการปรับลดคาใชจาย 
ในงบประมาณที่จะอนุมัติในอนาคต 

6. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจเอเชียป 2565 (ณ 6 เม.ย. 65) โดยรายงาน
การวิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียประจำป 2565 ของ ADB คาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะเติบโตที่ 5.2% (จากคาดการณเดิมเดือน ธ.ค. 64 ที ่ 5.3%) ซึ่งลดลงอยางมาก 
เมื่อเทียบกับการขยายตัวในป 2564 ที่ 6.9% โดยระบุวา สงครามรัสเซีย-ยูเครน จะซ้ำเติมเศรษฐกิจเอเชียซึ่งไดรับ
ผลกระทบอยูแลวจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กอใหเกิดความเสี่ยงอยางรุนแรงตอแนวโนมการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยสงครามไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในภมูิภาคนี้แลว ดังจะเห็นไดจากราคาสินคาโภคภัณฑท่ีปรับตวั
สูงขึ้น อีกทั้งยังทำใหตลาดการเงินโลกมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นดวย ทั้งนี้ ADB ไดปรับเพิ่มคาดการณอัตราเงินเฟอ 
ในกลุมประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียข้ึนสูระดับ 3.7% ในปนี้ จากคาดการณเดิมที่ 2.7% 

7. ธนาคารโลก (World Bank) เผยแพรรายงานคาดการณเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (ณ 6 เม.ย. 65) โดยประเมนิวา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามในยูเครนที่สงผลใหราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ ้น ภาวะอุปทานที่หยุดชะงักของสินคา 
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โภคภัณฑ และความตึงเครียดทางการเงิน จะฉุดใหเศรษฐกิจของเอเชียชะลอลงในอีกไมกี ่เดือนขางหนา ทั ้งนี้ 
คาดการณวาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกและแปซิฟกในป 2565 จะขยายตัว 5% 
ลดลงจากคาดการณเดิมเมื่อเดือน ต.ค. 64 ที่ 5.4% และในกรณีที่สถานการณความขัดแยงเลวราย คาดการณวา 
การเติบโตจะอยูท่ี 4% 

8. องคการการคาโลก (WTO) ประเมินวาวิกฤตในยูเครนจะทำใหการเติบโตของการคาและ GDP โลกในป 
2565 ลดลง (ณ 17 เม.ย. 65) โดย GDP โลกจะลดลง 0.7-1.3% ทำใหเศรษฐกิจโลกป 2565 จะขยายตัว 
ที่ 3.1-3.7% สวนการเติบโตของการคาโลกจะขยายตัว 2.4-3.0% ซึ ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ ่งจากที ่คาดไว 
เมื่อเดือน ต.ค. 64 ที่ 4.7% โดย WTO ระบุวา ทั่วโลกจะเผชิญกับตนทุนที่สูงข้ึนเนื่องจากการลดลงของการคา
และผลผลิต ผานราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของสินคาสงออกจากรัสเซียและยูเครนที่
ลดลง แมสัดสวนของเศรษฐกิจรัสเซียและยูเครนจะมีขนาดคอนขางเล็ก แตทั้งสองประเทศก็มีความสำคัญใน
ฐานะประเทศผูสงออกสินคาที่จำเปนแหลงสำคัญของโลก โดยเฉพาะอาหารและพลังงาน 

9. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2565 และ 2566 (ณ 19 เม.ย. 
65) IMF คาดการณวาเศรษฐกิจโลกในป 2565 และ 2566 จะขยายตัวที่ 3.6% ลดลงจากที่คาดการณใน
เดือน ม.ค. 65 ที่ 4.4% ในป 2565 และ 3.8% ในป 2566 โดยระบุวา ความเสียหายทางเศรษฐกิจจาก
ความขัดแยงจะสงผลใหการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอยางมีนัยสำคัญ และทำใหอัตราเงินเฟอสูงข้ึน
ทั่วโลก โดยราคาเชื้อเพลิงและอาหารที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอประชากรกลุมเปราะบางในประเทศ
ที่มีรายไดต่ำมากที่สุด 

10. ธนาคารโลกปรับลดตัวเลขคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2565 (ณ 7 มิ.ย. 65) โดยคาดวาเศรษฐกิจโลกป 2565 จะ
ขยายตัว 2.9% ลดลงจากเดิมท่ีคาดการณในเดือน ม.ค. ที่ 4.1% เนื่องจากผลกระทบของการสูรบในยูเครน การที่จีน
ใชมาตรการล็อกดาวนเพื่อสกัดการแพรระบาดของโควิด-19 และภาวะชะงักงันของหวงโซอุปทาน รวมทั้งยังมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดภาวะ stagflation มากขึ้น ทามกลางเงินเฟอที่อยูในระดับสูง และภาวะการเงินที่ตึงตัว 

11. องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2565 (ณ 8 
มิ.ย. 65) โดยคาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2565 จะขยายตัว 3% ลดลงจากเดิมที่ประเมินไวเมื่อเดือน ธ.ค. 64 ที ่4.5% 
เนื่องจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ทำใหราคาอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก และสรางความเสียหายอยาง
หนักตอเศรษฐกิจโลก ประกอบกับผลกระทบจากการล็อกดาวนตามนโยบายโควิดเปนศูนยของจีน สงผลกระทบตอ
หวงโซอุปทานระหวางประเทศ นอกจากนี้ OECD ยังคาดวาอัตราเงินเฟอจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดการณวาอัตรา
เงินเฟอโลกจะสูงถึง 8.5% ซึ่งสูงที่สุดนับจากป 2531 

12. ADB ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจเอเชียป 2565 – 2566 ทามกลางความเสี่ยงจากผลกระทบจากความขัดแยง
รัสเซีย-ยูเครน และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก (ณ 21 ก.ค. 65) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลด
คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟก ป 2565 ลงสูระดับ 4.6% จาก
คาดการณเดิม (เดือน เม.ย. 65) ที่ระดับ 5.2% และปรับลดตัวเลขคาดการณป 2566 ลงสูระดับ 5.2% จากเดิม 
5.3% โดยระบุวาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจตอภูมิภาคเอเชียนั้นสูงขึ้น ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับปจจัยภายนอก ทั้งภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการสูรบในยูเครนและปญหาหวงโซอุปทาน รวมทั้งการท่ีธนาคารกลางทั่ว
โลกตางเรงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือสกัดเงินเฟอ 

13. IMF ปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 และ 2566 จากความไมแนนอนที่เพิ่ม
มากขึ้น (ณ 26 ก.ค. 65)กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดวา เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.2% ในป 
2565 กอนที่จะชะลอตัวสู 2.9% ในป 2566 โดยปรับลดลงจากคาดการณเดิมในเดือน เม.ย. 65 ที่ 3.6% ทั้งในป 
2565 และ 2566 โดยระบุวา เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอย ทามกลางความเสี่ยงหลายประการ ทั้งการ
พุงขึ้นของอัตราเงินเฟอที่กอใหเกิดภาวะการเงินโลกที่เขมงวดขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงกวาคาด 
รวมทั้งผลกระทบทางลบเพ่ิมเติมจากการสูรบในยูเครน 
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14. ADB ปรับลดคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในป 2565 – 2566 (ณ 21 ก.ย. 65) ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) คาดการณวา เศรษฐกิจของกลุมประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชยีจะขยายตัว 4.3% 
ในป 2565 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณไวในเดือน ก.ค.ที่ 4.6% สวนในป 2566 นั้น ADB คาดวาเศรษฐกิจในภูมิภาค
แหงนี้จะขยายตัว 4.9% ซึ่งลดลงจากที่คาดการณเดิมท่ี 5.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่
ธนาคารกลางใชนโยบายคุมเขมดานการเงิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแยงในยูเครนที่ยืดเยื้อ และ
การที่จีนใชมาตรการล็อกดาวนเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

15. OECD ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจโลกป 2566 ลง เนื่องจากความขัดแยงในยูเครน (ณ 26 ก.ย. 65) องคการเพื่อ
ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ปรับลดประมาณการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในป 2566 อยูท่ี 
2.2% ลดลงจาก 2.8% ที่คาดการณไวในเดือน มิ.ย. 65 (เศรษฐกิจเกือบทุกประเทศในกลุม G20 ถูกปรับลดลง ยกเวน 
ตุรกี อินโดนีเซีย และ UK) เนื่องจากความขัดแยงในยูเครนเปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้นทั่ว
โลก ทำใหแรงกดดันดานภาวะเงินเฟอและคาครองชีพรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางประเทศตาง ๆ ที่มุงควบคุมเงินเฟอก็มีสวนทำใหเศรษฐกิจโลกชะลอลง รวมถึงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเฉพาะมาตรการ Zero Covidในจีนก็ยังคงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก 

16. WTO ปรับลดคาดการณการคาโลกป 2566 จากผลกระทบความขัดแยงและความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก (ณ 6 ต.ค. 
65) องคการการคาโลก (WTO) ประเมินวาการคาโลกมีทิศทางชะลอตัวตอเนื่องในครึ่งหลังของป 2565 และป 
2566 โดยคาดวาปริมาณการคาสินคาทั่วโลกจะขยายตัว 3.5% (ดีกวาคาดการณเดิมในเดือน เม.ย.ที่ 3.0%) ขณะทีป่ 
2566 คาดวาจะขยายตัว 1% (ลดลงมากจากคาดการณเดิมที่ 3.4%) โดยปจจัยสำคัญมาจากหลายวิกฤตที ่สงผล
กระทบดานลบตอเศรษฐกิจโลก อาทิ ความขัดแยงในยูเครน การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและอัตราเงินเฟอ รวมไปถึง
การใชนโยบายทางการเงินท่ีเขมงวดของประเทศตาง  ๆ

17. IMF ปรับลดคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกป 2566 เนื่องจากอัตราเงินเฟอที่สูงกวาคาดและความไม
แนนอนที่เพิ่มมากขึ้น (ณ 11 ต.ค. 65) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดวา เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวชะลอลง
จากรอยละ 6.0 ในป 2564 เปนรอยละ 3.2 ในป 2565 (เทาคาดการณเดิมในเดือน ก.ค. 65) และรอยละ 2.7 ในป 
2566 (ลดลงจากคาดการณเดิมที่ 2.9%) ซึ่งเติบโตนอยที่สุดนับตั้งแตป 2544 หากไมนับชวงวิกฤตการเงินโลกและ
การระบาดใหญของโควิด-19 โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก ไดแก ความขัดแยงรัสเซีย – ยูเครน วิกฤตเงิน
เฟอและคาครองชีพ ภาวะการเงินที่ตึงตัว และการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ที่ทำใหเกิดความผันผวนทาง
เศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร และระบบนิเวศในโลก 

18. OECD คาดการณเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงตอเนื่องในป 2565 - 2566 โดยยุโรปจะไดรับผลกระทบ(ณ 23 พ.ย. 
65) หนักที่สุดทามกลางวิกฤตน้ำมัน องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) คาดการณวา
เศรษฐกิจโลกในป 2565 จะเติบโต 2.2% (ลดลงจากป 2564 ที่ 5.9%) และเติบโต 2.2% ในป 2566 เนื่องจาก
ผลกระทบของการที่ธนาคารกลางทั่วโลกใชนโยบายคุมเขมดานการเงินเพื่อสกัดภาวะเงินเฟอ อันเปนผลมาจากความ
เสี่ยงทางดานพลังงานจากความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน ทีผ่ลักดันราคาน้ำมันและกาซธรรมชาติใหสูงขึ้น และทำ
ใหเกิดวิกฤตพลังงานที่เลวรายที่สุดนับตัง้แตทศวรรษที่ 1970 โดยเศรษฐกิจยุโรปจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกหนักที่สุด เพราะตองเผชิญผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานโดยตรง เนื่องจากอุตสาหกรรมของ
ประเทศในยุโรปพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในสัดสวนที่สูง 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศตางๆ 
1. สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส วิเคราะหผลกระทบจากการใชมาตรการคว่ำบาตรทาง

เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU) ตอรัสเซียและเบลารุส และความสูญเสียของยูเครนวา จะสงผลกระทบตอภาค
การเกษตรและอาหารของ EU เนื่องจาก EU มีการนำเขาธัญพืชอาหารสัตวจากยูเครนและรัสเซีย รวมถึงการนำเขากาซ
และปุยจากรัสเซียและเบลารุส อีกทั้งขอจำกัดในดานการขนสง การดำเนินธุรกิจและภาคการเงิน (สรางความยุงยาก 
ในการรับ/จายเงิน) สงผลกระทบซ้ำเติมปญหาการขาดแคลนดานอุปทานและภาวะหวงโซอุปทานหยุดชะงัก ซึ่งจะทำ
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ใหราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น มีความเสี่ยงและสรางความกดดันดานความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนภาวะเงินเฟอของ
ประเทศสมาชิก อาจสงผลตอความสามารถในการแขงขันของ EU และสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจยุโรป 

2. Capital economics วิเคราะหผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนตอตนทุนทางการคลังของยูโรโซน โดยคาดวาผล
ของสงครามจะทำใหการขาดดุลทางการคลังของรัฐบาลในกลุมยูโรโซนจะสูงกวาที่คาดไวในปนี้ประมาณ 1% โดยมี
สาเหตุหลักจาก (1) การอุดหนุนพลังงานจากรัฐบาล (2) การสนับสนุนผูลี้ภัย และ (3) การใชจายดานกลาโหมที่สูงข้ึน 

3. ธนาคารเพื่อการฟนฟูและพัฒนายุโรป (EBRD) ประเมินวาเศรษฐกิจยุโรปจะหดตัวลงอยางหนักจากวิกฤตใน
ยูเครน (ณ 31 มี.ค. 65) โดยสงครามระหวางรัสเซียและยูเครนจะสงผลใหเกิดภาวะอุปทานชะงักงันครั้งใหญที่สุด
นับตั้งแตป 2513 และจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจนอกเหนือพื้นที่ขัดแยงดวย โดยปรับลด
ประมาณการการเติบโตในป 2565 สำหรับภูมิภาคยุโรปเหลือขยายตัว 1.7% จาก 4.2% ในคาดการณครั้งกอน 
สำหรับเศรษฐกิจของรัสเซียในปนี้จะหดตัวลง 10% ขณะที่เศรษฐกิจของยูเครนจะหดตัว 20% (กอนสงครามคาดวา
จะขยายตัว 3.5% และรัสเซียจะขยายตัว 3%)  

4. กระทรวงเศรษฐกิจยูเครนคาดเศรษฐกิจยูเครนอาจหดตัวถึง 40% ในป 2565 (ณ 4 เม.ย. 65) กระทรวงเศรษฐกิจ
ยูเครนเปดเผยวา เศรษฐกิจของยูเครนในไตรมาสแรกของป 65 หดตัวลง 16% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยเฉพาะการขนสงทางอากาศ ทางทะเล และภาคบริการไดรับผลกระทบอยางหนัก และคาดวาจะหดตัวลงถึง 40% 
ในปนี้ ซึ่งเปนผลจากการที่ถูกรัสเซียบุกโจมตี 

5. Goldman Sachs คาดการณ ผลกระทบจากการคว่ำบาตรจะทำใหเศรษฐกิจรัสเซียป 2565 หดตัว 10% (ณ 7 
เม.ย. 65) โดยระบุวา การที่สหรัฐและชาติพันธมิตรไดใชมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการตัดธนาคาร
ของรัสเซียบางแหงออกจากระบบ SWIFT และการอายัดทรัพยสินของธนาคารกลางรัสเซียในสหรัฐฯ จะสงผลกระทบ
อยางหนักตอเศรษฐกิจรัสเซียในปนี้ โดยคาดการณวาเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวรุนแรงถึง 10% จากเดิมที่คาดการณไว
กอนหนานี้วาจะหดตัว 7% 

6. Economic Intelligence Unit (EIU) เปดเผยรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตอประเทศในเอเชีย
แปซิฟกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน (ณ 10 เม.ย. 65) โดย EIU ระบุวา หลายประเทศในเอเชียอาจไดรับ
ผลกระทบอยางหนัก แมวาประเทศเหลานี้ไมไดมีสวนรวมโดยตรงในสงครามก็ตาม โดยผลที่เกิดขึ้นทันทีหลัง
สงครามคือราคาสินคาโภคภัณฑเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำใหบางประเทศในเอเชียที่นำเขาสินคาเหลานั้นตองรับภาระ
ตนทุน โดยกลุมประเทศที่รับภาระราคาปุย ไดแก ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต สวนประเทศ
เอเชียตะวันออกที่เปนแหลงผลิตชิป ก็จะตองรับภาระตนทุนแรธาตุท่ีใชผลิต ขณะที่บางประเทศซึ่งเปนผูสงออก
สินคาประเภทเดียวกับรัสเซีย-ยูเครน อาทิ ถานหิน น้ำมันดิบ นิกเกิล และขาวสาลี จะไดอานิสงสจากราคาสูงขึ้น 
และการสงออกที่เพ่ิมขึ้นจากการหาแหลงสินคาทดแทน นอกจากนี้ ประเทศท่ีพ่ึงพิงนักทองเที่ยวรัสเซียจะไดรับ
ผลกระทบจากคาเงินรูเบิลท่ีลดลง และการท่ีรัสเซียถูกตัดออกจากระบบการชำระเงิน 

7. ธนาคารโลก (World Bank) ระบุวาผลกระทบของสงครามจะทำใหเศรษฐกิจรัสเซียและยูเครนป 2565 
หดต ัวลงอย างมาก (ณ 11 เม.ย. 65) โดยในรายงาน Europe and Central Asia Economic Update 
คาดการณวาเศรษฐกิจของยูเครนจะหดตัว 45.1% เนื่องจากการบุกรุกของรัสเซียทำใหแรงงานในยูเครนสวน
ใหญตองอพยพออกนอกประเทศ หรือตองเขาสูการสูรบ ทำใหธุรกิจปดตัว โครงสรางพ้ืนฐานถูกทำลาย ซึ่งทำให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมสามารถดำเนินการได สวนเศรษฐกิจรัสเซียคาดวาจะลดลง 11.2% เนื่องจากการคว่ำ
บาตรทางการเงินที่บังคับใชโดยสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกที่มีตอธนาคารของรัสเซีย รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
อ่ืน ๆ ของรัสเซีย 

8. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เตือนภูมิภาคเอเชียมีความเสี่ยงเกิดภาวะ stagflation (ณ 26 เม.ย. 
65) เจาหนาที่อาวุโสของ IMF ระบุวา ภูมิภาคเอเชียอาจเผชิญกับแนวโนม stagflation หรือภาวะที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว แตเงินเฟอพุงสูงขึ้น โดยเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนจาก
ราคาสินคาโภคภัณฑที่สูงขึ้น ประกอบกับผลจากการชะลอตัวของคูคาในยุโรป และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
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ของจีนกำลังเพิ่มแรงกดดันตอการเติบโตในภูมิภาค ดังนั้นภูมิภาคเอเชียจึงอาจเผชิญกับแนวโนมเศรษฐกิจที่ซบ
เซา ทามกลางภาวะเงินเฟอทีสู่งข้ึน 

9. กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียคาดการณเศรษฐกิจรัสเซียป 2565 (ณ 27 เม.ย. 65) โดยคาดวาเศรษฐกิจจะหด
ตัว 8.8% ในกรณีพื้นฐาน หรือในกรณีเลวรายอาจหดตัวถึง 12.4% เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากการคว่ำบาตรของ
ประเทศตะวันตก ซึ่งจะเปนการหดตัวสูงสุดนับตั้งแตป 2537 ขณะที่อัตราเงินเฟออาจสูงถึง 22.6% 

10. เศรษฐกจิซาอุดีอาระเบียเติบโตที่สุดในรอบ 10 ป ดวยอานิสงสจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเกิดการสู
รบในยูเครน (ณ 2 พ.ค. 65) โดย GDP ของซาอุดีอาระเบียในไตรมาสแรกของป 2565 ขยายตัว 9.6% เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดวยปจจัยสนับสนุนสำคัญจากการเติบโตของภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของกับน้ำมันที่ขยายตัว 20.4% ขณะที่ภาคการผลิตอ่ืน ๆ ที่ไมใชน้ำมันขยายตัว 3.7% 

11. คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดการคาดการณการเติบโตของยุโรป (ณ 16 พ.ค. 65) โดยคาดวาเศรษฐกิจจะ
ขยายตัว 2.7% ในป 2565 และ 2.3% ในป 2566 ลดลงจากที่คาดการณเมื่อเดือน ก.พ. 65 ที ่4.0% และ 
2.7% และคาดการณวาภายใตสถานการณที ่รุนแรง คือหากมีการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย จะทำให
เศรษฐกิจของยุโรปขยายตัวเพียง 0.2% ใน 2565 และราคาสินคาพลังงานจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหากจะ
ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซยีตอไป โดยจะทำใหอัตราเงนิเฟอสูงถึง 9% 

12. สถาบันการเงินระหวางประเทศ (Institute of International Finance: IIF) ประเมินวาเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว
ลงจากการถูกคว่ำบาตร (ณ 8 มิ.ย. 65) โดย IIF คาดการณวาเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 15% ในป 2565 และหดตัว 
3% ในป 2566 เนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกบังคับใชกับรัสเซีย รวมทั้งการที่บริษัท
ตางชาติพากันถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย ปญหาบุคลากรคณุภาพอพยพออกนอกประเทศ และการสงออกที่ชะลอตัวลง 
ซึง่จะเปนการลบลางการเติบโตมาตลอด 15 ปของรัสเซีย และคาดวา รัสเซียและยูเครนจะไมสามารถบรรลุขอตกลง
หยุดยิง รวมทั้งคาดวามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะขยายตัวเปนวงกวางมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในอีกไมกี่เดือน
ขางหนานี้ 

13. IMF ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ป 2565 - 2566 ลงอีกครั้ง (ณ 17 ก.ค. 65) โดยในการประเมินนโยบาย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประจำปรวมกับสหรัฐฯ IMF ไดปรับลดตัวเลขคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2565 
ลง ซึ่งเปนการปรับลดลงถึง 3 ครั้งในเวลา 3 เดือน โดยคาดวาจะขยายตัว 2.3% จากเดิม 2.9% ที่คาดไวเมื่อเดือน มิ.ย. 
65 และ 3.7% เมื่อเดือน เม.ย. 65 สำหรับป 2566 คาดวาจะเติบโต 1.0% จาก 1.7% และ 2.3% ในเดือน มิ.ย. 65 
และ เม.ย.65 ตามลำดับ พรอมทั้งเตือนวามีแนวโนมท่ีจะเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ไดอยางยากลำบากยิ่งข้ึน 
โดยมีสถานการณในยูเครนท่ียืดเยื้อ และขอจำกัดดานอุปทาน เปนความทาทายเพ่ิมเติม 

14. IMF ปรับเพิ่มคาดการณเศรษฐกิจรัสเซียป 2565 หลังรับมือมาตรการคว่ำบาตรไดดีเกินคาด (ณ 31 ก.ค. 65) IMF 
คาดการณวาเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 6.0% ดีขึ้นจากประมาณการเดิมในเดือน เม.ย. 65 ที่หดตัว 8.5% โดยหัวหนา
นักเศรษฐศาสตรของ IMF ระบุวา แมวาเศรษฐกิจของรัสเซียจะหดตัวลงมาก แตเหตุผลหลักที่ทำใหสถานการณไมแย
จนเกินไป คือ ธนาคารกลางรัสเซียและผูกำหนดนโยบายสามารถปองกันความตื่นตระหนกทางภาคธนาคารและวิกฤต
การเงินไดตั้งแตในชวงแรกที่ถูกคว่ำบาตร ขณะเดียวกันราคาพลังงานที่พุงสูงขึ้นก็สรางรายไดจำนวนมากใหแกรัสเซีย 
อยางไรก็ตาม ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรที่สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ  และมาตรการคว่ำบาตรที่ยังเพิ่มมากขึ้นในระยะ
ขางหนา ทำให IMF คาดการณวาเศรษฐกิจรัสเซียในป 2566 จะหดตัว 3.5% 

15. ธนาคารกลางยูเครนประเมินวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 2565 อาจหดตัว 33.4%  
เมื่อเทียบกับปกอน (ณ 31 ก.ค. 65) โดยระบุวาความขัดแยงทางการทหารในปจจุบัน และการไหลออกนอกประเทศ
ของประชากร เปนปจจัยหลักที ่ส งผลให GDP ปรับลดลง โดยเศรษฐกิจยูเครนในไตรมาสที่สามอาจจะหดตัว 
37.5%(YoY) หลังหดตัว 15.1% ในไตรมาสแรก และ 39.3% ในไตรมาสที่สอง สวนอัตราเงินเฟอจะสูงแตะ 31% 
ในชวงสิ้นป 2565 เมื่อเทียบกับ 10% ในปกอนหนา ขณะที่มูลคา GDP ที่เปนตัวเงินของยูเครนอาจจะหดตัวจาก 
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5.46 ลานลานฮริฟเนียน (5.36 ลานลานบาท) ในป 2564 มาอยูที่ 4.54 ลานลานฮริฟเนียน (4.56 ลานลานบาท) 
ในป 2565 สำหรับป 2566 คาดวา GDP จะเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 

16. ธนาคารกลางรัสเซียคาดวาเศรษฐกิจรัสเซียจะเริ่มกลับมาฟนตัวในครึ่งหลังป 2566 หลังจากชะลอตัวในป 2565 
จากผลของการสูรบในยูเครนและมาตรการคว่ำบาตร (ณ 2 ส.ค. 65) โดยคาดวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) จะลดลง 7% ในไตรมาสที่ 3 หลังจากหดตัว 4.3% ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการสงออกไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร และประเมินวาเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวในชวงครึ่งหลังของป 2566 จากภาวะอุปทานท่ี
ตึงตัวมีแนวโนมคลี่คลายลง ทั้งนี้ ในป 2565 คาดวาเศรษฐกิจจะหดตัว 4-6% และ 1-4% ในป 2566 กอนที่จะ
กลับมาเติบโต 1.5-2.5% ในป 2567 

17. ยูเครนคาดวา GDP จะลดลงกวา 40% ภายในสิ้นป 2565 พรอมชวยเหลือภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบ (ณ 18
ส.ค. 65) กระทรวงเศรษฐกิจยูเครน ระบุวา จากสถารการณการสูรบในพื้นที่ จะทำใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) ของยูเครน อาจจะลดลงถึง 35-40% ภายในชวงสิ้นป 2565 และภาวะเงินเฟอมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากถึง 31% 
โดยรัฐบาลกำลังดำเนินการเพ่ือสนับสนุนเอกชน และมีแผนการโยกยายธุรกิจไปยังฝงตะวันตกของประเทศซึ่งไมไดอยูใน
พ้ืนที่สูรบ โดยขณะนี้นี้บริษัทกวา 700 แหง ยายไปยังภูมิภาคทางตะวันตกแลว 

18. รัสเซียคาดวาเศรษฐกิจในป 2565 จะหดตัวนอยกวาที่คาดการณไว แมถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตร (ณ 31 ส.ค. 
65) รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย (นายอังเดร เบโลซอฟ) คาดการณวา เศรษฐกิจรัสเซียในป 2565 จะหดตัวเพียง 2% และ
หลังจากนั้นจะหดตัวลงไมเกิน 1% ในปหนา ซึ่งเปนตัวเลขที่ดีกวาที่กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซียคาดการณไวในชวง
กลางเดือน ส.ค. 65 วาเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัว 4.2% ในปนี้ เนื่องจากรัสเซียไมไดรับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการ
คว่ำบาตรตามที่หลายฝายกังวล แมวาบริษัทตางชาติจำนวนมากถอนธุรกิจออกจากรัสเซีย แตยังไมเห็นสัญญาณบงชี้วา
ตลาดแรงงานของรัสเซียย่ำแยลง โดยอัตราวางงานในเดือน มิ.ย. 65 อยูที่ 3.9% ซึ่งเปนระดับต่ำสุดนับตั้งแตสำนักงาน
สถิติของรัสเซียเริ่มเผยแพรขอมูลแรงงานในป 2535 

19. รัสเซียคาดเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวไดเร็วกวาคาด (ณ 6 ก.ย. 65) กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซียไดปรับประมาณการ 
GDP ป 2565 วาจะหดตัว 2.9% (YoY) ดีขึ้นจากที่เคยประมาณการณในเดือน ส.ค. 65 ที่หดตัว 4.2 % (YoY) และ
คาดการณวาเศรษฐกิจรัสเซียจะกลับมาขยายตัวตอไตรมาส (%QoQ) ไดในปลายป 2565 หรือตนป 2566 สวน
เศรษฐกิจรัสเซียทั้งป 2566 จะยังคงหดตัวเล็กนอยที่ 0.9% (YoY) โดยในภาพรวมแลวเศรษฐกิจรัสเซียในชวงหลายป
ขางหนาจะแข็งแกรงมากกวาที่คาดการณในชวงแรกของปฏิบัติการทางทหาร โดยมีแนวโนมจะขยายตัวหลังจากป 
2567 ในอัตราที่เกิน 3% ตอป และจะทรงตัวตามเปาหมายการขยายตัวระยะยาวที่ 3% ตอป ภายในป 2569 

20. เศรษฐกิจยูเครนหดตัว 30% ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2565 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน (ณ 9 
ต.ค. 65) กระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนระบุวา ปจจัยหลักที่ทำใหเศรษฐกิจหดตัวสูงคือผลกระทบจากการสูรบในพื้นที่ 
ประกอบกับสภาพอากาศที่เลวรายในชวงเดือน ก.ย. 65 ทำใหการเก็บเก่ียวผลผลิตไดไมเต็มที ่รวมถึงผลกระทบจากการ
จายกระแสไฟฟา หลังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรซาปอริเซีย อยางไรก็ตาม การสงออกเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้นจากเดือน
กอน 23% ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มข้ึนสูงที่สุดนับตั้งแตรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. 65 อันเปน
ผลจากการขอตกลงการเปดทางสงออกธัญพืชจากทาเรือในทะเลดำ 

21. ความไมแนนอนเกี่ยวกับการนำเขาพลังงานจากรัสเซียกำลังทำใหเศรษฐกิจยุโรปมีความเสี่ยงถดถอยในป 2566 (ณ 
17 ต.ค. 65) นาย Luis de Guindos รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุวา ตั้งแตปลายเดือน ส.ค. 65 ยุโรปไมได
รับกาซจากรัสเซียผานทอสงกาซ Nord Stream 1 จึงทำใหราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหอัตราเงินเฟอสูง
เปนประวัติการณที่รอยละ 10 ในเดือน ก.ย. 65 ทำให ECB และธนาคารกลางหลายแหงทั่วโลกไดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
ควบคุมเงินเฟอ แตกลับทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคลดลงซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจถดถอย โดยคาดวาเศรษฐกิจยูโรโซนในป 
2566 อาจหดตัวประมาณ 0.9% และคาดวาอัตราเงินเฟอจะสูงถึงรอยละ 8.4 ในป 2565 และรอยละ 6.9 ในป 2566 

22. ธนาคารกลางยูเครนปรับเพิ่มคาดการณเศรษฐกิจป 2565 หลังสงออกธัญพืชไดมากขึ้นตอเนื่อง (ณ 24 ต.ค. 65) 
ธนาคารกลางยูเครนคาดวาเศรษฐกิจยูเครนในป 2565 จะหดตัว 32% จากคาดการณเดิมเมื่อเดือน ก.ค. ท่ี 37.5% 
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัวในชวงไตรมาส 2 และ 3 หลังสงออกธัญพืชตามขอตกลงการสงออกธัญพืช



135 

ออกจากทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ประกอบกับมาตรการกระตุนความตองการของผูบริโภคและการลงทุนในการ
ฟนฟูประเทศของภาครัฐ อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยทีเ่สี่ยงที่ฉุดรั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก ปญหาดานโล
จิสติกส การสูญเสียกำลังแรงงานโรงงานผลิต และพื้นที่เพาะปลูกราคาพลังงานโลกที่อยูในระดับสูง และความตองการ
นําเขาที่เพิ่มขึ้น จึงคาดวาเศรษฐกิจยูเครนในป 2566 จะกลับมาเติบโตเพียง 4-5% 

ผลกระทบดานตางๆ  
1. เงินรูเบลิกลับมาแข็งคาใกลจุดเดิมกอนรัสเซียถูกควาบาตรแลว โดยกลับมาแข็งคาที่ระดับ 85.25 รูเบิลตอดอลลาร

สหรัฐแลว (ราคาเฉลี่ย ณ 29 มี.ค. 65) หลังจากกอนหนานี้ออนคาลงมากถึงประมาณ 150 รูเบิลตอดอลลารสหรัฐ 
หรือกลาวไดวาเงินรูเบิลแข็งคากลับมากวา 50% แลว แมวาการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกตอรัสเซียจะยังไมไดถูก
ยกเลิก ทั้งนีก้ารกลับมาแข็งคาอยางตอเนื่องของรูเบิลในชวงสัปดาหที่ผานมา เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียประกาศรับเงินคา
กาซและพลังงานจากประเทศที่ไมเปนมิตรเปนสกุลเงินรูเบิล และสั่งใหธนาคารกลางเปดแลกเงินรูเบิลกับทองคำดวย
อัตราสวน 5,000 รูเบิล/1 กรัม 

2. HIS Markit ระบุวาปญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนสรางความเสี่ยงตออัตราคาระวางเรือของโลก คาดวาอัตราคาระวาง
เรือสวนใหญจะยังคงเพ่ิมสูงขึ้น จากความตองการขนสงสินคาทดแทนในเสนทางเอเชีย และการฟนตัวของอุปสงคสินคา
โภคภัณฑพ้ืนฐาน โดยการขนสงระหวางประเทศมีการปรับเสนทางขนสงทดแทนการขนสงสินคาไปรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่
ปญหาความแออัดของทาเรือ จะลดนอยลง เนื่องจากตูคอนเทรนเนอรสรางใหมจำนวนมากจะเริ่มใหบริการในไตรมาส 
ที่ 4 ของปนี้ และการขนสงจะคอยๆ ปรับสูภาวะสมดุลในระยะตอไป  

3. IMF เตือนการคว่ำบาตรรัสเซียอาจทำใหอิทธิพลของเงินดอลลารสหรัฐในฐานะสกุลเงินหลักลดลง (ณ 31 มี.ค. 
65) รองกรรมการผูจัดการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เปดเผยกับหนังสือพิมพ Financial Times วา 
มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่ชาติตะวันตกใชลงโทษรัสเซีย ทำใหสัดสวนการถือครองเงินดอลลารสหรัฐในฐานะทุน
สำรองระหวางประเทศลดลง และสงผลใหระบบทุนสำรองนานาชาติมีการแตกยอย (fragmented) ออกไปสูสกุลเงิน
อื่นๆ เพิ่มขึ้นโดยขณะนี ้มีบางประเทศที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนไปใชสกุลเงินใหมสำหรับการชำระหนี้การคา นอกจากนี้ 
การทำสงครามระหวางรัสเซียและยูเครนยังสงผลใหความนิยมดานเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ไมวาจะเปนคริปโท
เคอรเรนซ ีหรือ Stablecoin ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางประเทศตาง ๆ  ซึ่งยิ่งประเทศตาง ๆ หันมาใชสกลุ
เงินอ่ืน ๆ ในการคาโลกมากขึ้น ก็จะยิ่งทำใหธนาคารกลางของแตละประเทศตองกระจายการถือสินทรัพยสำรองมากขึ้น 

4. กระทรวงการคลังสิงคโปร (ณ 4 เม.ย. 65) เปดเผยวา วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน อาจสงผลกระทบใหเศรษฐกิจสิงคโปร
ถดถอย และเตรียมใชนโยบายการเงินการคลังเพิ่มเติม หากความขัดแยงสงผลใหเงินเฟอขยายตัว พรอมทั้ง เฝาระวัง
ติดตามผลกระทบตอภาคครัวเรือน ภาคแรงงาน และบริษัทเอกชนตาง ๆ อยางใกลชิด 

5. สงครามยูเครนอาจทำใหเกิดวิกฤตอาหารโลกรุนแรงที ่สุดนับตั ้งแตสงครามโลกครั ้งที ่ 2 (ณ 4 เม.ย. 65) 
ผูอำนวยการบริหารของโครงการอาหารโลก (World Food Program) ขององคการสหประชาชาติ ระบุวา ธัญพืช 50% 
ที่โครงการอาหารโลกซื้อเพื่อแจกจายใหประชาชน 125 ลานคนทั่วโลกมาจากยูเครน ซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นทำให
เกษตรกรตองออกไปสู รบแทนที่ตองออกไปสู รบแทนที่จะไดดูแลพืชผลในชวงฤดูเพาะปลูก และยังเผชิญภาวะ 
ขาดแคลนปุยจากเบลารุสและรัสเซีย ซึ่งอาจทำใหยูเครนมีผลเก็บเก่ียวนอยลง 50% และหากสงครามยังดำเนินตอไป
จะทำใหเกิดวิกฤตอยางรุนแรง เพราะโครงการอาหารโลกอาจตองเริ่มลดอาหารที่แจกจายอาหารลง ซึ่งกอนหนานี้ก็ได
ลดการแจกจายอาหารลงไปครึ่งหนึ่งแลว เนื่องจากคาใชจายอาหาร เชื้อเพลิง และการขนสงที่สูงขึ้น  

6. IHS Markit ลดการคาดการณการผลิตรถยนตทั่วโลกสำหรับป 2565 และ 2566 (ณ 4 เม.ย. 65) ลงประมาณ 
2.6 ลานคันตอป จากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน โดยเฉพาะการผลิตในยุโรป (ลดลงประมาณ 1.7 
ลานคันตอป) และอเมริกาเหนือ (ลดลงประมาณ 5 แสนคันตอป) สาเหตุสำคัญ คือ (1) การขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับ
การผลิตเซมิคอนดักเตอร  โดยเฉพาะกาซนีออนจากยูเครนและแพลเลเดียมที่รัสเซียเปนผูผลิตท่ีสำคัญของโลก (รัสเซีย
ผลิตแพลเลเดียม 40% ของโลก) (2) การจัดหาชุดสายไฟ เนื่องจากยูเครนเปนแหลงวัตถุดิบชุดสายไฟของการผลิต
รถยนตท่ีสำคัญในยุโรป (ประมาณ 500,000 – 1 ลานคัน) และยังคาดวาความตองการซื้อจะลดลงประมาณ 1 ใน 3 
ของอุปสงคเดิม จากการสูญเสียความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ราคาน้ำมันและวัตถุดิบสูง ตลาดหุนออนแอ 
และอัตราดอกเบี้ยท่ีตึงตัว 
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7. Euromonitor คาดสงครามรัสเซีย-ยูเครนกระทบอุตสาหกรรมทองเที่ยวโลก (ณ 4 เม.ย. 65) โดยในรายงานระบุวา 
สงครามการสูรบในยูเครนจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั่วโลกที่กำลังจะฟนตัวจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในปนี้ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางการ
ทองเที่ยวดานอารยธรรมเกาแกโบราณ อยางนครดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส กรุงไคโร ของอียิปต และนคร 
อีสตันบูล ของตุรกี โดยประเมินวาความสูญเสียจะอยูที่กวา 6,900 ลานเหรียญสหรัฐ 

8. สำนักขาว Nikkei Asia รายงานวา ผลจากมาตรการปดนานฟาของหลายประเทศในชวงสงคราม ทำใหราคา
ปลาแซลมอนและอาหารทะเลนำเขาอื่น ๆ  ในญี่ปุนเพิ่มสูงขึ้น (ณ 5 เม.ย. 65) เนื่องจากเครื่องบินขนสงสินคาจาก
ยุโรปไปยังญี่ปุนไมสามารถบินเหนือนานฟารัสเซียไดโดยตรงตั้งแตสงครามเริ่มขึ้น ทำใหเปลี่ยนไปใชเสนทางอื่นซึ่งใช
เวลานาน ทำใหตนทุนการขนสงเพ่ิมข้ึน สงผลใหผูบริโภคและธุรกิจตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากตนทุนอาหารที่สูงขึ้น 

9. สำนักขาว Nikkei Asia รายงานวา สงครามยูเครนทำใหความตองการคอมพิวเตอร PC ลดลงทั่วโลก (ณ 6 เม.ย. 
65) แบรนดคอมพิวเตอรทั่วโลก อาทิ HP, Dell และ Asustek Computer ระบุวา กำลังเตรียมปรับลดปริมาณการ
ผลิตในชวง 6 เดือนขางหนา ทามกลางความกังวลของผูบริโภคเรื่องเงินเฟอและสงครามในยูเครน ซึ่งเปนสัญญาณวา
ความตองการคอมพิวเตอร PC ที่เพิ่มขึ้นมากในชวงสถานการณโควิด-19 กวา 2 ปที่ผานมาเริ่มลดลง รวมถึงในฝง
ผูผลิตก็ประสบปญหาการหยุดชะงักของหวงโซอุปทาน ที่สงผลกระทบตอแผนการผลิต PC  

10. Tata Motors ผูผลิตรถยนตไฟฟาที่มียอดขายสูงสุดของอินเดียเผชิญแรงกดดันตนทุนเซลลแบตเตอรี่ที่ปรับตัว
สูงขึ้นกวา 20% (ณ 6 เม.ย. 65) อันเนื่องมาจากคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนของนิกเกิล โคบอลต และลิเธียม ซึ่งใชในการผลิต
แบตเตอรี ่  และเปนสวนที ่แพงที ่ส ุดของรถยนตไฟฟา (EV) โดยเปนผลจากจากอุปสงคที่ม ีมากกวาอุปทาน  
ซึ่งสถานการณเลวรายลงหลังจากเกิดสงครามระหวางรัสเซียและยูเครน ซึ่งทำใหราคาวัสดุ/วัตถุดิบตาง ๆ ปรับเพ่ิม
สูงขึ้นทั่วโลก โดยบริษัทฯ คาดวาราคาเซลลแบตเตอรีจ่ะยังคงอยูในระดับสูงเปนเวลาประมาณหนึ่งป 

11. สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก (ณ 6 เม.ย. 65) รายงานวา นับตั้งแตยุโรประงับการปลอย
สินคาไปยังรัสเซีย รวมทั้งทาเรือสำคัญหยุดการขนถายสินคากับรัสเซีย ปรากฎวามีตู คอนเทนเนอรบรรจุสินคา 
ของรัสเซียตกคางที่ทาเรือรอตเตอรดัมซึ่งเปนทาเรือใหญที่สุดในยุโรปกวา 4,500 ตู ทั้งนี้ สาเหตุที่ตูตกคางจำนวน
มาก เนื่องจากบริษัทขนสงสินคาและบริษัทขนสงตูปฏิเสธที ่จะไมดำเนินการขนสงสินคาไปยังรัสเซีย นอกจากนี้  
มีกระบวนการที่ตองตรวจสอบอยางละเอียดวามีสินคาที่ถูกมาตรการคว่ำบาตรหรือไมกอนที่จะปลอยออกจากทาเรือเปน
การเพ่ิมตนทุนคาบริการของทาเรือรอตเตอรดัม เนื่องจากมีพื้นที่จัดเก็บนอยลง ใชระยะเวลา และคาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น 

12. จีนซื้อขาวโพดสหรัฐฯ จำนวนมากเพื่อทดแทนการนำเขาจากยูเครน (ณ 7 เม.ย. 65) สำนักขาว Reuters รายงานวา 
รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุวา จีนไดดำเนินการสั่งซื้อขาวโพดจากสหรัฐฯ จำนวนกวา 1.084 ลานตัน ซึ่งนับเปนการซื้อ
ธัญพืชจากสหรัฐฯ ครั้งใหญที่สุดของจีนนับตั้งแตเดือน พ.ค. 64 เนื่องจากการขนสงสินคาจากยูเครนท่ีเปนแหลง
นำเขาหลักของจีนตองหยุดชะงัก รวมถึงการสูรบในพื้นที่ไดสรางความไมแนนอนในการเพาะปลูกขาวโพด ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ จะจัดสงขาวโพด 676,000 ตัน ในรอบป 2564/2565 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันท่ี 31 
ส.ค. 65 และจะจัดสงขาวโพดอีก 408,000 ตัน ในรอบป 2565/2566 

13. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ระบุวา ราคาอาหารโลกเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวสูงขึ้น
แตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณ (ณ 10 เม.ย. 65) โดยดัชนีราคาอาหาร (FAO Food Price Index) เฉลี่ยอยูที่
ระดับ 159.3 เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับระดับของเดือน ก.พ. 65 ที่ 141.4 ซึ่งเปนระดับสูงสุดกอนหนานี้ 
โดยสินคาที่ราคาเพิ่มสูงมากที่สุดในเดือน มี.ค. 65 ประกอบดวย สินคาโภคภัณฑสำคัญหลายชนิด อาทิ น้ำมัน
พืช ธัญพืชเกือบทุกชนิด และเนื้อสัตว ซึ่งลวนมีราคาพุงทำสถิติใหมเปนประวัติการณ ขณะที่ราคาน้ำตาลและ
ผลิตภัณฑจากนม ก็มีแนวโนมสูงข้ึนอยางมาก 

14. สำนักขาว Reuters รายงานวา รัสเซียหันไปพึ่งพาการผลิตชิปคอมพิวเตอรจากจีน (ณ 10 เม.ย. 65)  
เพื่อนำมาใชในบัตรเครดิตสำหรับจายเงินผานระบบ เมียร (Mir) ที่กำลังเปนที่ตองการอยางมากในชวงที่รัสเซีย
ถูกใชมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินจากชาติตะวันตก รวมถึงบริษัท Visa และ MasterCard ก็ระงับการทำ
ธุรกรรมกับรัสเซีย โดยระบบบัตรชำระเงินแหงชาติ หรือ National Card Payment System (NSPK) ของ
รัสเซีย ระบุวารัสเซียกำลังประสบปญหาขาดแคลนไมโครชิปสำหรับบัตรชำระเงินดังกลาว และผูผลิตในยุโรป
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หยุดปอนชิปใหกับรัสเซีย อยางไรก็ตาม รัสเซียสามารถหาผูผลิตในจีนทดแทนไดแลว ทั้งนี้ Reuter ระบุวา 
NSPK ไดออกบัตรชำระเงิน Mir ไปแลวมากกวา 2 ลานใบในปนี ้ ทำใหขณะนี้มีบัตร Mir อยูในตลาดแลว
ประมาณ 116 ลานใบ 

15. สำนักขาว Reuters รายงานวา ญี่ปุนสั่งบริษัทพลังงานเพิ่มการสำรองกาซธรรมชาติหลังประกาศเตรียมระงับ
นำเขาจากรัสเซีย (ณ 11 เม.ย. 65) โดยรัฐบาลญี่ปุนไดกำชับใหบริษัทพลังงานภายในประเทศเพิ่มปริมาณการสำรอง
กาซธรรมชาติเหลว (LNG) เนื่องจากญี่ปุนเตรียมระงับการนำเขาเชื้อเพลิงจากรัสเซีย ทั้งนี้ ภาคสาธารณูปโภคญี่ปุน
ประสบความยากลำบากอยูแลวจากภาวะพลังงานที่ตึงตัว จากการรวมมือกับชาติตะวันตกออกมาตรการคว่ำบาตร
รัสเซีย แตสถานการณมีแนวโนมรุนแรงข้ึน หลังจากเมื่อสัปดาหที่ผานมา ญี่ปุนประกาศหามนำเขาถานหินรัสเซีย และ
ออกมาตรการคว่ำบาตรอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

16. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ระบุวาวิกฤตอาหารและน้ำมันแพงทั่วโลก เนื่องจากภาวะสงคราม จะทำให
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเส่ียงผิดนัดชำระหนี้ (ณ 17 เม.ย. 65) โดยสงครามในยูเครนเพ่ิมความเสี่ยงใหการ
กูยืมของภาครัฐเพิ่มสูงข้ึนอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ในขณะที่การระบาดของโควิด-19 ทำใหรัฐบาลในหลายประเทศ
มีงบประมาณอยางจำกัด จึงจำเปนตองมีความรวมมือระดับโลกเพ่ือแกไขปญหาหนี้ และปองกันการผิดนัดชำระหนีโ้ดย
ไมจำเปน 

17. ผูอำนวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) (ณ 17 เม.ย. 65) กลาววา การทำสงครามระหวางรัสเซีย
และยูเครนทำใหแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญในโลกออนแอลง โดยสงครามไดสงผลกระทบตอการคา
โลกในดานพลังงานและธัญพืช และมีแนวโนมท่ีจะนำไปสูภาวะขาดแคลนอาหารในแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
นอกจากนี้ ยังอาจกอใหเกิดการแบงแยกเศรษฐกิจโลกออกเปนกลุมตามภูมิรัฐศาสตรใหมดวย โดยแบงเปนกลุม
ที่คว่ำบาตรรัสเซียกับกลุมสนับสนุนหรือคาขายกับรัสเซีย 

18. ราคาพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกพุง หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน (ณ 17 เม.ย. 65) โดยราคาพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตยในตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นกวา 30% ภายใน 1 ป เนื่องจากผูผลิตตองเผชิญกับ
ปญหาหวงโซอุปทาน และตนทุนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแตการขนสงชิ้นสวน ไปจนถึงคาแรง ซึ่งสถานการณเหลานี้เลวราย
ยิ่งขึ้นหลังจากเกิดสงครามในยูเครน ทำใหประเทศตาง ๆ พยายามลดการพึ่งพากาซธรรมชาติจากรัสเซีย ซึ่งเพิ่ม
ความตองการพลังงานหมุนเวียน โดย LevelTen Energy ระบุวา ในไตรมาสแรกของปนี้ราคาสัญญาพลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้น 9.7% ในอเมริกาเหนือ และ 8.6% ในยุโรป 

19. บริษัทญี่ปุนเรงหาแหลงพลังงานแทนรัสเซีย (ณ 17 เม.ย. 65) โดย Nikkei Asia รายงานวา หลังจากรัฐบาล
ญี่ปุนประกาศแผนเตรียมระงับการนำเขาถานหินจากรัสเซียทั้งหมด บริษัทพลังงานและผูผลิตสินคาในญี่ปุน
หลายรายระบุวา กำลังเรงกระจายการนำเขาถานหินจากแหลงอื่นเพื่อทดแทนการนำเขาจากรัสเซีย อาทิ 
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมไปถึงมีแผนนำเขากาซธรรมชาติจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ และมาเลเซียดวย 

20. การคาระหวางจีนกับรัสเซีย เดือน มี.ค. 65 ชะลอตัวลงแตยังอยูในระดับสูงกวาคูคาอื่น ๆ (ณ 17 เม.ย. 65)
มูลคาการคาระหวางจีนกับรัสเซีย เดือน มี.ค. 65 อยูที่ 11,670 ลานเหรียญ เพิ่มขึ้น 12.76%(YoY) ซึ่งเปน
อัตราที่ชะลอตัวจากระดับ 25.7%(YoY) ในเดือน ก.พ. 65 (กอนเกิดสงคราม) แตเมื ่อเทียบกับอัตราการ
ขยายตัวของการคาระหวางจีนกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ 7.75% แลว การคากับรัสเซียดูแข็งแกรงมาก สอดคลองกับ
ที่หลายฝายมองวา จีนนาจะกาวขึ้นมาเปนคูคาที่สำคัญ ชวยบรรเทาผลกระทบจากการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตร 
ดวยการสั่งซื้อสินคาจากรัสเซยีมากขึ้น 

21. การสงออกของอินโดนีเซียสูงสุดเปนประวัติการณรับอานิสงสสงครามยูเครน (ณ 18 เม.ย. 65) มูลคาการ
สงออกของอินโดนีเซียในเดือน มี.ค. 65 เพ่ิมข้ึน 44.36%YoY มมีูลคากวา 2.65 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงสุด
เปนประวัติการณ ทามกลางราคาสินคาโภคภัณฑท่ีเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบของการสูรบในยูเครน จึงทำ
ใหอินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศผูสงออกสินคาโภคภัณฑสำคัญ อาทิ เหล็กกลา ถานหิน ดีบุก นิกเกิล และน้ำมัน
ปาลม ไดรับผลประโยชนจากการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคาดังกลาว 

22. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของรัสเซียเผชิญกับภาวะสมองไหล (ณ 18 เม.ย. 65) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ถูกมอง
วาเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัสเซีย เพราะมีการเติบโตอยางรวดเร็วมาโดยตลอดและเปน
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อุตสาหกรรมที่ใหคาตอบแทนสูง กำลังเผชิญกับภาวะสมองไหล เนื่องจากแรงงานในประเทศรัสเซียจำนวนมาก
ทยอยออกจากประเทศ โดยกลุมการคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของรัสเซียคาดการณวาแรงงานดานเทคโนโลยี
จำนวนระหวาง 50,000 - 70,000 คน ไดเดินทางออกจากประเทศไปแลวและอีก 70,000 - 100,000 
คนจะตามไปในไมชา โดยผูอพยพแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ1) กลุมที่ออกจากรัสเซียเพราะไมเห็นดวยกับ
ความขัดแยงในยูเครน และกลัววาจะไมสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไดอยางเสรีหากยังอยูในรัสเซีย 
และ 2) กลุมที่ออกจากประเทศเพราะมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งตองออกจากรัสเซียตามมาตรการของประเทศหรือ
บริษัท 

23. แรงงานรัสเซียเผชิญผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร (ณ 18 เม.ย. 65) นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ใหความเห็น
วา การที่ชาติตะวันตกถอนกิจการจากรัสเซียหรือระงับธุรกิจไว ทำใหประชาชนในกรุงมอสโก มากกวา 
200,000 คน มีความเสี่ยงที่จะตกงาน แมวาขณะนี้หลายบริษัทจะยังจายเงินใหพนักงานอยู แตยังไมแนชัดวา
บริษัทเหลานั้นจะชวยเหลือพนักงานไดนานเพียงใด 

24. ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนกระทบการผลิต-ยอดขายยานยนตโลก (ณ 19 เม.ย. 65) โดย S&P 
Global Mobility ระบุวา ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนทำใหอุปทานแรแพลลาเดียมซึ่งกำลังมีความ
ตองการสูง เพ่ือใชในอุปกรณไอเสียรถยนตหยุดชะงักลง รวมถึงโรงงานในยุโรปตะวันออกตองปดตัวลง และอาจ
สงผลตอการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งจะเห็นชัดในชวง 2 ปขางหนา จึงไดปรับลดคาดการณการผลิต
รถยนตท่ัวโลกลง 2.6 ลานคนัในป 2565 และ 2566 โดยหากสถานการณเลวรายลงมากขึ้นจะมียานพาหนะ
หายไปจากระบบรวมทั้งสิ้น 4 ลานคัน 

25. อินเดียพรอมเปนแหลงอาหารของโลก (ณ 20 เม.ย. 65) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
ใหความเห็นวา ปญหาในระบบหวงโซอุปทานประกอบกับการที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย ทำใหภาพรวมการ
สงออกอาหารของโลกเปลี่ยนไป ขณะนี้ อินเดียอาจจะเปนประเทศสงออกอาหารทดแทนรัสเซียและยูเครนที่เคย
เปนผูสงออกขาวสาลีไดมากขึ้น ผูประกอบการอินเดียไดทำสัญญาสงออกขาวสาลีปริมาณกวา 3 ลานตันในชวง
เดือน เม.ย.-ก.ค. 65 แลว สงผลใหการสงออกอาหารของอินเดียในชวงป 2565 จะเพ่ิมขึ้นเปนประวัติการณ 

26. เยอรมนีจะตองชำระเงินนำเขาพลังงานจากรัสเซียในป 2565 เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปกอน (ณ 20 เม.ย. 
65) องคกรสิ่งแวดลอมกรีนพีซ (Greenpeace) คาดการณวา เยอรมนีจะมียอดชำระเงินคานำเขาน้ำมันจาก
รัสเซียเพิ่มขึ้น 25% แตะที่ 1.42 หมื่นลานยูโร ขณะท่ียอดชำระเงินนำเขากาซอาจเพิ่มขึ้น 2 เทา แตะที่ 1.76 
หมื่นลานยูโรในป 2565 ซึ่งจะทำใหยอดชำระเงินคาพลังงานแกรัสเซียสูงเปนประวัติการณที่ 3.18 หมื่นลานยู
โร ขณะเดียวกันราคาพลังงานในครัวเรือนและน้ำมันเชื้อเพลิงไดเพ่ิมขึ้นแลว 39.5% สงผลใหอัตราเงินเฟอในเดือน 
มี.ค. 65 แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปที่ 7.3% อยางไรก็ตาม เยอรมนีมีแผนยุติการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียท้ังหมด
ในสิ้นป 2565 และยุติการนำเขากาซทั้งหมดในชวงกลางป 2567  

27. จีนนำเขาถานหินโคกราคาถูกจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเทาตัวในเดือน มี.ค. 65 (ณ 20 เม.ย. 65) จีนนำเขาถานหินโคก 
ซึ่งสวนใหญใชในการถลุงแร จากรัสเซียเพิ่มขึ้นเปน 1.4 ลานตันในเดือน มี.ค. 65 (มี.ค. 64 นำเขา 5.9 แสน
ตัน เดือน ก.พ. 65 นำเขา 1.1 ลานตัน) ทั้งนี้ จีนไดสวนลดจำนวนมาก เนื่องจากผูซื้อรายอื่น ๆ เชน ญี่ปุนและ 
EU หามการนำเขาเชื้อเพลิงจากรัสเซีย 

28. ยูเนี่ยนเพย (UnionPay) ปฏิเสธที่จะรวมมือกับธนาคารในรัสเซีย เนื่องจากกังวลวาจะถูกคว่ำบาตรทางออม 
(ณ 21 เม.ย. 65) หลังจากทีธ่นาคารรัสเซียหลายแหงวางแผนที่จะออกบัตรชำระเงนิที่ใชเครือขาย UnionPay แทน 
Visa และ Mastercard แตลาสุด UnionPay ปฏิเสธที่จะรวมมือกับ Sberbank ธนาคารรายใหญที่สุดของรัสเซีย 
และระงับการเจรจากับธนาคารเอกชนรายอื่น ๆ ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก อาทิ Alfa Bank, VTB 
และ Otkrytie เนื่องจากกังวลวาจะถูกใชมาตรการคว่ำบาตรทางออม (secondary sanctions) 

29. ธนาคารโลก(World Bank) ระบุวาสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนอาจทำใหเกิดวิกฤติ
อาหารยืดเย้ือถึงปหนา (ณ 21 เม.ย. 65) เนื่องจากสงผลใหราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น สรางแรงกดดันตอกลุมคน
ยากจนทั่วโลก นอกจากนี้ ภาวะขาดแคลนอาหาร พลังงาน และปุย ซึ่งสำคัญสำหรับวัฏจักรการเพาะปลกู กำลังสราง
วิกฤตการณความไมม่ันคงทางอาหาร ซึ่งจะกินเวลานานอยางนอยหลายเดือน และอาจยืดเยื้อไปจนถึงปหนา 
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30. ความขัดแยงของชาติตะวันตก เปนโอกาสมุงสูอาเซียนของรัสเซีย (ณ 21 เม.ย. 65) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ
ประเทศไทย ระบุวา การที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจากชาติพันธมิตรตะวันตก ไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจของรัสเซีย
อยางมาก อยางไรก็ตาม ทามกลางความขัดแยง มองวาอาจเปนโอกาสที่ทำใหรัสเซียแสวงหาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ใหม ๆ โดยเฉพาะกับประเทศในเอเชียกลาง อาเซียน และเอเชียแปซิฟก ทั้งดานการคาแบบทวิภาคี และเปดโอกาสใหม
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงระหวางกัน โดยไมผานระบบ SWIFT ที่ใชสกุลดอลลารสหรัฐเปนตัวกลาง ซึ่งมีหลาย
ประเทศใหความสนใจแลว อาท ิจีน และอินเดีย 

31. สำนักขาว Bloomberg รายงานวาบริษัทพลังงานรายใหญของจีนกำลังเจรจาซื ้อหุนจากบริษัทเชลล 
(Shell Plc) (ณ 25 เม.ย. 65) โดยบริษัท Cnooc, CNPC และ Sinopec กำลังหารือกับบริษัทเชลลเพื่อขอเขา
ซื้อหุนในโครงการ Sakhalin-2 ซึ่งเปนโครงการทอสงออกกาซขนาดใหญของรัสเซีย หลังจากเชลลประกาศ
เตรียมจะถอนธุรกิจที่รวมกับรัสเซีย ทำใหจีนไดใชโอกาสนี้เขามารวมธุรกิจกับรัสเซียมากขึ้น  

32. นโยบายหามการสงออกน้ำมันปาลมของอินโดนีเซียอาจซ้ำเติมภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลก (ณ 25 เม.ย. 
65) อินโดนีเซียประกาศหามสงออกน้ำมันปาลม เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนน้ำมันปรุงอาหารภายในประเทศโดย
จะมีผลบังคับใชในวันที่ 28 เม.ย. 65 ซึ่งนโยบายดังกลาวอาจกระทบผูบริโภคทั่วโลก เนื่องจาก น้ำมันปาลมถือ
เปนน้ำมันพืชที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก และอินโดนีเซียเปนผูผลิตและสงออกน้ำมันปาลมรายใหญที่สุดของ
โลก โดยอาจทำใหเกิดภาวะขาดแคลน และราคาน้ำมันปรุงอาหารเพิ่มสูงข้ึน 

33. UK ประสบปญหาขาดแคลนน้ำมันดอกทานตะวัน (ณ 25 เม.ย. 65) โดยหางสรรพสินคาในอังกฤษ อาทิ เทสโก 
มอรริสัน และเวทโรส ประกาศจำกัดการซื้อน้ำมันปรุงอาหารไดไมเกินคนละ 2-3 ขวด ทามกลางภาวะขาด
แคลนน้ำมันทานตะวัน หลังเกิดการสูรับระหวางรัสเซีย-ยูเครน เนื่องจากยูเครนเปนประเทศที่สงออกน้ำมัน
ทานตะวันมากที่สุดใหแก UK และการสู รบกับรัสเซียก็ไดทำใหการสงออกหยุดชะงักลง และสงผลใหราคา
ปรับตัวขึ้น  

34. รัสเซียเตรียมใชรูเบิลดิจิทัลชำระเงินระหวางประเทศภายในป 2566 เพื่อเลี่ยงการถูกคว่ำบาตร (ณ 25 เม.ย. 
65) ธนาคารกลางรัสเซียมีแผนจะเปดตัวรูเบิลดิจิทัลที่สามารถชำระเงินระหวางประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังทำการ
ทดสอบกับธนาคารตาง ๆ และในปหนาจะเริ่มทำธุรกรรมนำรอง นอกจากนี้ จะขยายจำนวนประเทศที่รับบัตร
ชำระเงินระบบ MIR ที่บริหารงานโดยธนาคารกลางรัสเซียแทน Visa และ Mastercard 

35. บริษัทยุโรปติดตอนำเขาน้ำมัน UAE ในรอบ 2 ป เพื่อลดการพึ่งพารัสเซีย (ณ 25 เม.ย. 65) บริษัทโททาลเอน
เนอรยีส (Total Energies) ของฝรั่งเศสไดทำการเชาเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อขนสงน้ำมันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิ
เรสต (UAE) ไปยังยุโรปในชวงตนเดือน พ.ค. 65 นี้ ซึ่งถือเปนการขนสงน้ำมันดิบจาก UAE สูยุโรปครั้งแรกใน
รอบ 2 ป หลังนำเขาน้ำมันดิบครั้งสุดทาย เมื่อเดือน พ.ค. 63 ทั้งนี้ คาดการณวายุโรปจะนำเขาน้ำมันดิบจาก 
UAE ตลอดชวงหลายเดือนขางหนาเพื่อชดเชยการระงับการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียตามแนวทางการคว่ำบาตร 

36. ผลสำรวจระบุวาบริษัทเยอรมนีเตรียมลดการลงทุน เนื่องจากปญหาราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น (ณ 25 เม.ย. 
65) โดย Ifo ซึ่งเปนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเปดเผยผลสำรวจ ทีร่วบรวมจากบริษัทจำนวน 1,100 แหง ระบุ
วา บริษัท 46% ตองการลดการลงทุนเนื่องจากราคาพลังงานทีเ่พ่ิมสูงขึ้น และ 25% คาดวาจะไดรับผลกระทบ
จากราคาที่เพิ่มขึ้นรุนแรงในชวงครึ่งหลังของป 2565 โดยบริษัท 10% กำลังพิจารณาที่จะยกเลิกธุรกิจที่ใช
พลังงานสูงโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ บริษัทกวา 90% อาจปรับขึ้นราคาเพ่ือรับมือกับตนทุนที่เพ่ิมสูงข้ึน 

37. UK เตรียมยกเวนภาษีสินคานำเขาจากยูเครน (ณ 26 เม.ย. 65) โดยจะยกเวนภาษีนำเขา ซึ่งปจจุบันเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 22% รวมถึงยกเลิกกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อชวยสงเสริมธุรกิจของชาวยูเครนที่เกี่ยวของกับการสงออกที่
สำคัญ เชน ขาวบารเลย น้ำผึ้ง มะเขือเทศกระปอง และสัตวปก นอกจากนี้ ยังจะกำหนดมาตรการหามสงออก
ผลิตภัณฑไปยังรัสเซียเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเงินสด ผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีทางทะเล และผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ
พลังงาน 

38. รัสเซียเจรจาซื้อขายถานหินโคกกับอนิเดียทามกลางการถูกคว่ำบาตรของรัสเซยี (ณ 26 เม.ย. 65) โดยอินเดีย
ไดวางแผนที่จะเพ่ิมการนำเขาถานหินโคกจากรัสเซียเปน 2 เทา หรือประมาณ 9 ลานตันในป 2565 แตในชวง
เดือน มี.ค. 65 ปริมาณการนำเขาจากรัสเซียลดลงมาก เนื่องจากความยุงยากในการชำระเงิน และอุปสรรคดาน
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การขนสงอันเปนผลมาจากถูกคว่ำบาตรของรัสเซีย ทำใหโรงงานเหล็กอินเดียตองนำเขาจากแหลงอื่นทดแทน 
เชน ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ซึ่งท้ัง 2 ฝายกำลังหารือแกไขปญหาดังกลาว 

39. ธนาคารโลก (World Bank) ระบวุาผลกระทบของการสูรบระหวางรัสเซีย–ยูเครน อาจทำใหเกิดวิกฤตราคา
อาหาร–พลังงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 50 ป นับตั้งแตป 2516 (ณ 27 เม.ย. 65) การหยุดชะงักในภาคการ
ผลิตท่ีเปนผลจากความขัดแยง จะสงผลใหราคาสินคาโภคภัณฑอยูในระดับสูงเปนประวัติการณตอเนื่องไปจนถึง
สิ้นป 2567 ราคาพลังงานจะเพ่ิมข้ึนมากกวา 50% ในป 2565 กอนที่จะชะลอตัวลงในป 2566 และ 2567 สวน
ราคาสินคานอกกลุมพลังงาน เชน สินคาโภคภัณฑ และโลหะ คาดวาจะเพิ่มขึ้นกวา 20% ในป 2565 กอนจะผอน
คลายลงในปหนา  

40. อินโดนีเซียขยายมาตรการระงับการสงออกน้ำมันปาลม (ณ 27 เม.ย. 65) โดยจะหามการสงออกผลิตภัณฑจาก
น้ำมันปาลมทุกประเภท ตั้งแต 28 เม.ย. 65 ไดแก น้ำมันปาลมดิบ (CPO) น้ำมันปาลมบริสุทธิ์ (RPO) น้ำมัน
ปาลมโอเลอิน (RBD) น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาลม (POME) และน้ำมันปรุงอาหารที่ใชแลว จากเดิมที่
ระงับการสงออกเฉพาะผลิตภัณฑน้ำมันปาลมโอเลอิน การดำเนินการดังกลาวยิ่งเปนการสรางความวิตกกังวล
เก่ียวกับการขาดแคลนสินคาในตลาดโลก โดยทำใหราคาน้ำมันปาลม และน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ปรับตัวสูงข้ึน 

41. EU มีแผนยกเวนภาษีนำเขาสินคาจากยูเครน (ณ 28 เม.ย. 65) คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอใหประเทศสมาชิก 
EU ยกเวนจัดเก็บภาษีสินคานำเขาจากยูเครนทุกประเภท ที่ไมไดอยูในขอตกลงการคาเสรี ที่บังคับใชในปจจุบันเปน
เวลา 1 ป ซึ่งจะเปนการชวยเหลือผูผลิตและผูสงออกของยูเครน และชวยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของยูเครน 

42. รัสเซียเตรียมนำรูเบิลกับเขาสูมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) เพื่อไมตองผูกติดกับเงินดอลลารสหรัฐฯ 
(ณ 28 เม.ย. 65) รัสเซียกำลังเรงพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อสรางระบบการเงินและการคลังแบบใหม โดยใน
เบื้องตนคาดวา จะเปนการจัดหาสกุลเงินของรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนกับทองคำที่มีอยูในตลาดโลก ซึ่งจะทำให
ระบบการเงินตาง ๆ ของรัสเซียไมผูกติดกับดอลลารสหรัฐฯ อีกตอไป และยังสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงไป
พรอม ๆ กับการรักษาเสถียรภาพของคาเงินรูเบิล 

43. รัฐบาลพมาเตรียมเจรจาซื้อพลังงานถูกจากรัสเซีย เพื่อบรรเทาปญหาขาดแคลนไฟฟา (ณ 2 พ.ค. 65) ขอมูล
จากสำนักขาว Bloomberg ระบุวา รัฐบาลพมากำลังอยูระหวางการเจรจาโดยตรงกับรัสเซียในการนำเขา
เชื้อเพลิงราคาถูก อันเปนสวนหนึ่งของความพยายามบรรเทาปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในประเทศ 
ที่เรื้อรังมานาน โดยนับตั้งแตชวงเดือน ม.ค. 65 ที่ผานมา รัฐบาลตองดับกระแสไฟฟาอยางนอย 2 ชั่วโมงในแต
ละวัน 

44. รัสเซียแนะนำใหอนิเดียซื้อน้ำมันเปนสกุลเงินหลักเพื่อเลี่ยงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร รัสเซียและอินเดีย
กำลังอยูระหวางการเจรจาเพื่อวางแนวทางการชำระเงินการซื้อขายสินคาระหวางกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหอินเดีย
เผชิญกับแรงกดดันของชาติตะวันตก โดยรัฐบาลไดเสนอใหอินเดียชำระเงินคาน้ำมันแกรัสเซียเปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐหรือยูโรได เพื่อเปนการเลี่ยงไมใหเปนการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐฯ และชาติ
ตะวันตก สวนสินคาชนิดอ่ืน ๆ ใหชำระเปนเงินรูเบิล 

45. รัสเซียตั้งเปาเพิ่มการคากับจีนถึง 2 แสนลานเหรียญสหรัฐภายในป 2567 (ณ 1 พ.ค. 65) กระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซียระบุวา หลังจากที่ธุรกิจชาติตะวันตกไดทยอยถอนตัวออกจากรัสเซียภายใตมาตรการคว่ำ
บาตร ถือเปนโอกาสอันดีของบริษัทจีนที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดในรัสเซีย ซึ่งรัสเซียมุงที่จะบรรลุเปาหมาย
มูลคาการคากับจีนท่ี 2 แสนลานเหรียญสหรัฐ ภายใน 2 ป 

46. รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนจะใหวีซาเขาประเทศแกนักวิทยาศาสตรรัสเซียเพื่อดึงดูดใหเขามาทำงานในประเทศ 
(ณ 1 พ.ค. 65) ขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญกับวิกฤตสมองไหลหลังจากคนรุนใหมที่มีทักษะอพยพออกจากรัสเซีย
จำนวนมาก สหรัฐฯ จึงวางแผนที่จะนำผูเชี ่ยวชาญพิเศษที่มีประสบการณทางดานตาง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร
การแพทย อวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร จากรัสเซียใหเขามาทำงานในสหรัฐฯ 
มากขึ้น ดวยการยกเลิกกฎเกณฑเกี่ยวกับการขอวีซาการทำงานใหงายขึ้น โดยจุดมุงหมายของการดำเนินการ
ดังกลาวก็เพ่ือทำใหทรัพยากรที่ทันสมัยและฐานนวัตกรรมของรัสเซียออนแอลง และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐฯ 
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47. เยอรมนีประกาศความคืบหนาลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย (ณ 2 พ.ค. 65) กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีระบุวา 
ขณะนี้เยอรมนีลดการพึ่งพาดานพลังงานจากรัสเซียไดอยางมากเมื่อเทียบกับกอนเกิดการสูรบในยูเครน โดยปจจุบัน
ปริมาณการนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียของเยอรมนีลดลงมาอยูที่ระดับ 12% จากระดับ 35% ขณะที่ปริมาณการ
นำเขาถานหินจากรัสเซียลดลงจาก 45% เหลือ 8% อยางไรก็ตาม เยอรมนียังคงพึ่งพากาซธรรมชาติจากรัสเซียใน
ระดับสูงถึง 35% แตก็ลดลงจากระดับ 55% เมื่อเดือน ก.พ. 65 

48. ฟนแลนดยืนยันไมชำระคากาซเปนสกุลเงินรูเบิลและพรอมยุติการนำเขากาซจากรัสเซีย (ณ 2 พ.ค. 65) รัฐบาล
ฟนแลนดและบริษัทตาง ๆ ทั่วประเทศกำลังเตรียมพรอมสำหรับการสิ้นสุดการใชกาซธรรมชาติของรัสเซีย หลังยืนยัน
วาจะไมยอมชำระคากาซเปนสกุลเงินรูเบิลแกบริษัทกาซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งมีกำหนดชำระใน
วันที่ 20 พ.ค. 65 ทั้งนี้ คาดวาจะไมสงผลกระทบตอฟนแลนดมากนัก เพราะสดัสวนท่ีใชกาซธรรมชาติจากรัสเซียคิด
เปน 5% ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศเทานั้น 

49. EU เตรียมพิจารณามาตรการหามนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย (ณ 2 พ.ค. 65) โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะสงราง
แผนการคว่ำบาตรการนำเขาน้ำมันสงไปยังแตละประเทศสมาชิก EU เพื่อพิจารณา อยางเร็วที่สุดภายในวันที่ 4 พ.ค. 
65 นี้ ขณะท่ีฮังการียังคงยืนยันไมเห็นดวยกับมาตรการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซีย โดยรัฐบาลฮังการีระบุวาจะ
คัดคานทุกขอเสนอของ EU ที่เกี่ยวของกับการขยายมาตรการคว่ำบาตรในดานพลังงานตอรัสเซีย เนื่องจากอาจสงผล
ตอความมั่นคงดานพลังงานของฮังการ ีซึ่งมีสัดสวนพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในระดับสูง 

50. รัสเซียสงออกกาซไปจีนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในปนี้ (ณ 2 พ.ค. 65) บริษัทกาซพรอม (Gazprom) ของรัฐบาล
รัสเซีย เปดเผยวา ระดับการสงออกกาซจากรัสเซีย ไปยังจีนในชวง 4 เดือนแรกของป 2565 เติบโตขึ้นถึง 60% เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และยังมีแนวโนมจะเติบโตตอเนื่อง หลังมีการทำสัญญาระยะยาวระหวางทั้ง 2 
ประเทศเพื่อสงกาซจาก Gazprom ไปยังบริษัท China National Petroleum Corporation (CNPC) บริษัทผู ผลิต
น้ำมันรายใหญที่สุดของจีน 

51. ธนาคารกลางยูเครนยังมีทุนสำรองเพยีงพอแมเกิดสงคราม (ณ 4 พ.ค. 65) ธนาคารกลางยูเครนเปดเผยวาเมื่อ
ตนเดือน พ.ค. 65 ธนาคารกลางมีทุนสำรองระหวางประเทศ 26,800 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 28,100 
ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อตนเดือน เม.ย. 65 แตยังคงถือวาเพียงพอ หลังจากหักลบการชำระหนี้ตางประเทศทั้ง
หมดแลว อยางไรก็ดี ความชวยเหลือทางการเงินจากตางประเทศ จะชวยใหยูเครนสามารถรักษาทุนสำรองไวใน
ระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

52. สงครามรัสเซีย-ยูเครนเปนปจจัยเรงให EU เจรจาขอตกลงการคาเร็วขึ้น (ณ 4 พ.ค. 65) สำนักขาว Bloomberg 
รายงานวา กลุมประเทศใน EU กำลังผลักดันใหเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับขอตกลงการคาเสรีที่หยุดชะงัก เพื่อหวัง
ชวยบรรเทาผลกระทบจากความขัดแยงรัสเซียกับยูเครนที่สงผลตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของ EU โดยอยาง
นอย 10 ประเทศ รวมทั้งเยอรมนีและสเปน เรียกรองใหมีการเจรจาที่รวดเร็วขึ้นกับนิวซีแลนด ออสเตรเลีย 
อินเดีย และอินโดนีเซีย และเรงดำเนินการตามขอตกลงกับชิลี เม็กซิโก และกลุ มประเทศ Mercosur 
(อารเจนตินา บราซิล อุรุกวัย และปารากวัย) 

53. การสงออกชาของศรีลังกาลดต่ำสุดรอบ 23 ป หลังไดรับผลกระทบจากสงครามในยูเครน (ณ 4 พ.ค. 65) 
การสงออกชาซึ่งเปนสินคาสำคัญของประเทศในไตรมาสแรกของปนี้ลดลงเหลือ 63.7 ลานกิโลกรัม จาก 69.8 
ลานกิโลกรัมในชวงเดียวกันของปกอน และมีมูลคาอยูที่ 287 ลานเหรียญสหรัฐ จาก 338 ลานเหรียญสหรัฐ 
อันเปนผลมาจากสงครามในยูเครน ที่ทำใหทั้งรัสเซียและยูเครนซึ่งเปนผูซื้อชารายใหญของศรีลังกาลดการนำเขาลง 

54. UAE รับอานิสงสจากการเลี่ยงคว่ำบาตรของมหาเศรษฐี-ผูประกอบการชาวรัสเซีย (ณ 5 พ.ค. 65) สำนักขาว 
BBC รายงานวา ยอดการซื้ออสังหาหาริมทรัพยในนครดูไบของชาวรัสเซียเพ่ิมข้ึน 67% ในชวง 3 เดือนแรกของ
ป 2565 และมีชาวรัสเซียจำนวนมากเขามาขอคำปรึกษาดานการจัดตั ้งบริษัทหรือดำเนินธุรกิจใน UAE 
ขณะเดียวกันแรงงานมีทักษะ บริษัทขามชาติ และสตารทอัพของรัสเซียหลายแหงตางเตรียมแผนยายพนักงาน
ของตนไปยัง UAE ดวยเชนกัน อาทิ Goldman Sachs, JP Morgan และ Google 

55. อินเดียเจรจานำเขาน้ำมันดิบในราคาสวนลดกวา 30% จากรัสเซีย (ณ 5 พ.ค. 65) สำนักขาว Bloomberg 
รายงานวา รัฐบาลอินเดียกำลังเจรจากับรัสเซียที่จะนำเขาน้ำมันในราคาต่ำกวา 70 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 
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หรือคิดเปนราคาสวนลด (Discount) ประมาณ 30-35% จากราคาตลาดโลก โดยหากไดราคาดังกลาวอินเดีย
พรอมจะนำเขาน้ำมันจากรัสเซียมากถึง 15 ลานบารเรลตอเดือน ทั้งนี้ อินเดียไดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียไปแลว
มากกวา 40 ลานบารเรลนับตั้งแตมีการสูรบในยูเครน ซึ่งสูงกวายอดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียทั้งป 2564 กวา 
20% 

56. กลุมประเทศโอเปกพลัสยืนยันไมเพิ่มกำลังการผลิต (ณ 8 พ.ค. 65) โดยระบุวาไมใชความรับผิดชอบของกลุม 
ในการแกปญหาน้ำมันแพง และกลุมโอเปกพลัสไมควรถูกตำหนิ หรือรับผิดชอบตอการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันท่ี
เกิดจากภาวะตึงตัวในตลาดขณะนี้ เนื่องจากเปนปญหาที่ชาติตะวันตกกอขึ้นเอง จากมาตรการคว่ำบาตรรสัเซีย 
โดยจะยังคงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอยูที่ 432,000 บารเรลตอวัน ในเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งเทากับเดือนกอน 
แมวาชาติตะวันตกจะเรียกรองใหเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันใหมากขึ้นกวาระดับปจจุบัน เนื่องจากราคาน้ำมันโลก
ปรับสูงข้ึนอยางมากหลังการสูรบในยูเครน 

57. มาเลเซียวางแผนเพิ่มสวนแบงตลาดน้ำมันปาลมใน EU (ณ 8 พ.ค. 65) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการ
เพาะปลูกและสินคาโภคภัณฑของมาเลเซีย ระบุวา ความตองการน้ำมันพืชของ EU จะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอัน
ใกล เนื่องจากอุปทานน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันถั่วเหลืองอยูในภาวะตึงตัว จากผลของการสูรบในยูเครน 
โดยมองวามาเลเซียจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคครั้งนี้ โดยรัฐบาลจะใชความพยายามและ
การสงเสริมเชิงรุก เพ่ือเติมเต็มชองวางอุปทานโลกในระยะยาว 

58. ญี่ปุนเตรียมใชพลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟาใชในประเทศ (ณ 8 พ.ค. 65) นายกรัฐมนตรีญี่ปุน เปดเผยวา ญี่ปุน
จะใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อแกปญหาความมั่นคงดานพลังงาน และทดแทนการนำเขากาซธรรมชาติจาก
รัสเซีย ดวยการกระจายความหลากหลายของแหลงที่มาของพลังงานตาง ๆ หลังจากวิกฤตยูเครนไดผลักดันให
ตนทุนราคาพลังงานเพิ ่มสูงขึ้น ทั ้งนี้ การใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเครื่องเดียวสามารถชวยผลิตพลังงาน
เทียบเทากับกาซธรรมชาติเหลว (LNG) 1 ลานตัน  

59. ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตความมั่นคงทางอาหารจากสถานการณความขัดแยงรัสเซีย-
ยูเครน (ณ 8 พ.ค. 65) โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ (WFP) ระบุวา ความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน สงผล
กระทบเชิงลบตอความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ซึ่งพ่ึงพาการนำเขาอาหารและปุย รวมถึง
ภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงสงผลเปนวงกวาง โดยประเทศที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก เคนยา โซมาเลีย 
ยูกันดา เอธิโอเปย ซูดานใต และบุรุนดี นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอที่เพ่ิมข้ึนอาจทำใหประชาชนกวา 7 - 10 ลาน
คน ในแอฟริกาตะวันออกเผชิญกับภาวะอดอยากอยางเฉียบพลันในปนี้ 

60. ราคาอาหารโลกเดือน เม.ย. 65 ผอนคลายลงเล็กนอย แตความมั่นคงดานอาหารโลกยังคงนาวิตกกังวล (ณ 
8 พ.ค. 65) โดยดัชนีราคาอาหารขององคการอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) เฉลี่ยอยูที่ระดับ 
158.5 ลดลงจากระดับสูงสุดเปนประวัติการณในเดือน มี.ค. 65 ที่ระดับ 159.7 แตยังคงสูงกวาเดือน เม.ย. 64 
ถึง 29.8% สะทอนใหเห็นการตึงตัวของตลาดจากสถานการณความขัดแยงที่ยังมีอยู 

61. UK เตรียมปรับขึ้นภาษีนำเขาสินคาจากรัสเซียและเบลารุส (ณ 9 พ.ค. 65) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการคว่ำ
บาตรครั้งใหมที่มีเปาหมายสรางผลกระทบดานการคาของรัสเซียมูลคา 1.7 พันลานปอนด โดย UK จะปรับข้ึน
ภาษีนำเขาสินคาจากรัสเซียประมาณ 35% ในหลายผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงแพลตินัมและพาลาเดียม ซึ่งเปนสินคา
สงออกหลักของรัสเซีย พรอมทั้งจะหามการสงออกสินคา อาทิ เคมีภัณฑ พลาสติก ยาง และเครื่องจักรไปยัง
รัสเซีย ซึ่งมีมูลคารวมกวา 250 ลานปอนด  

62. ลาวกำลังหาทางสั่งซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศ (ณ 9 พ.ค. 65) โดย
จะมีการจัดตั้งบริษัทน้ำมันแหงชาติขึ้น เพื่อทำหนาที่รวมศูนยในการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และให
บริษัทน้ำมันแหงชาติดังกลาว เจรจาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงราคายอมเยาจากประเทศรัสเซีย เพื่อชวยลดตนทุนการ
นำเขาน้ำมันเชื้อเพลิง 

63. สำนักงานพลังงานสากลเตือนวาการคว่ำบาตรรัสเซียจะกอใหเกิดวิกฤตพลังงาน (ณ 9 พ.ค. 65) ผูอำนวยการ
สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุวามาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกตอรัสเซีย และมาตรการตอบโตของรัสเซีย 
จะสงผลกระทบตอตลาดพลังงานโลก และรุนแรงกวาวิกฤตน้ำมันโลก ในชวงยุคทศวรรษที่ 70 อยางแนนอน 
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เนื่องจากรัสเซียเปนผูสงออกน้ำมันและกาซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก และเปนผูนำเขาสำคัญในตลาดวัตถุดิบที่
ใชในภาคพลังงาน 

64. ยูเครนไมสามารถสงออกสินคาเกษตรเนื่องจากทาเรือถูกปดกั้น (ณ 10 พ.ค. 65) นายกรัฐมนตรียูเครน ระบุวา 
การขนสงสินคาผานทาเรือยูเครน บริเวณทะเลดำถูกระงับตั้งแตวันที่ 24 ก.พ. 65 เนื่องจากสถานการณสูรบ โดย
ปจจุบัน มีเรือถูกปดกั้นที่ทาเรือในฝงทะเลดำของยูเครน ประมาณ 70 ลำ และที่ทาเรือโอเดสซาประมาณ 10 
ลำ ซึ่งเรือสวนใหญเปนเรือบรรทุกสินคาเกษตร สงผลใหสินคาเกษตรที่ยูเครนวางแผนจะสงออกถูกปดกั้นการ
ขนสง 

65. ผลสำรวจชาวอเมริกันระบุวามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียสงผลกระทบสหรัฐฯ มากกวารัสเซีย (ณ 11 พ.ค. 65) 
สถาบันประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร (Democracy Institute/Express.co.uk poll) รายงานผลการสำรวจ
ความเห็นชาวอเมริกันผูมีสิทธิเลือกตั้ง พบวา ชาวอเมริกัน 53% เชื่อวามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะสงผลกระทบ
ตอสหรัฐฯมากกวารัสเซีย ทามกลางราคาพลังงาน และราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงสุดเปนประวัติการณ รวมถึงอัตราเงิน
เฟอที่สูงที่สุดในรอบ 40 ป นอกจากนี้ ยังมองวาการสูรบในยูเครนไมใชสาเหตุของปญหาเงินเฟอในสหรัฐฯ แตคา
ครองชีพปรับตัวสูงขึ ้นตอเนื ่องหลายเดือนกอนที ่ร ัสเซียจะปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแลว โดยผู ตอบ
แบบสอบถามไมพึงพอใจกับแนวทางรับมือวิกฤตยูเครนของประธานาธิบดีไบเดน 52% และไมเห็นดวยกับการ
จัดการนโยบายตางประเทศของรัฐบาล 56% 

66. รายไดจากน้ำมันของรัสเซียในป 2565 เพิ ่มขึ ้น 50% ทามกลางการถูกคว่ำบาตร (ณ 16 พ.ค. 65) 
สำนักงานพลังงานระหวางประเทศ (IEA) ระบุวา นับตั้งแตป 2565 รายไดจากการสงออกน้ำมันดิบและ
ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องของรัสเซียอยูท่ีประมาณ 20,000 ลานเหรียญสหรัฐตอเดือน หรือปริมาณ 8 ลานบารเรล
ตอวัน และเมื ่อเทียบกับชวง 4 เดือนแรกของป 2564 รายไดจากการสงออกน้ำมันเพิ ่มขึ ้นกวา 50% 
นอกจากนี้ การสงออกน้ำมันในเดือน เม.ย. 65 แตะที่ 8.1 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งเปนระดับปกติในเดือน ม.ค.-
ก.พ. 65 แมวารัสเซียจะเผชิญกับการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก แตรัสเซียสามารถสงออกน้ำมันโดยตรงไปยัง
เอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ไดมากขึ้น ทดแทนการสงออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรป 

67. อินเดียประกาศหามสงออกขาวสาลีเพื่อควบคุมราคาภายในประเทศ (ณ 16 พ.ค. 65) กระทรวงพาณิชย
อินเดียออกประกาศคำสั่งหามการสงออกขาวสาลโีดยมีผลบังคับใชตั้งแต 13 พ.ค. 65 ยกเวนการขนสงในกรณี
ที่มีหนังสือรับรองการชำระเงินโดยธนาคาร (letters of credit – L/C) แลวเทานั้น และจะมีการอนุญาตให
สงออกไดภายใตเงื่อนไขบนพื้นฐานของความมั่นคงดานอาหาร หรือตามคำขอของประเทศที่ขอความชวยเหลือ 
โดยนับตั้งแตเกิดการสูรบในยูเครน ผูซื ้อขาวสาลีทั่วโลกไดหันมาซื้อขาวสาลีจากอินเดียเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ปญหาคลื่นความรอนในประเทศที่สงผลตอการผลิต สงผลใหราคาขาวสาลีและผลิตภัณฑในอินเดียปรับเพิ่มข้ึน
ถึง 15 - 20% 

68. รัสเซียประกาศเพิ่มการสงออกขาวสาลีสูตลาดโลก หลังผลิตไดมากเปนประวัติการณ (ณ 17 พ.ค. 65) 
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน ระบุในที่ประชุมเจาหนาที่เศรษฐกิจระดับสูงของรัสเซียวา รัสเซียจะเพิ่มการ
สงออกขาวสาลีในป 2565 เนื่องจากมีความเปนไปไดวาผลการผลิตจะมากสุดเปนประวัติการณ (คาดวาจะเก็บ
เก่ียวผลผลิตธัญพืชได 130 ลานตัน ในป 2565 ซึ่งรวมท้ังขาวสาลี 87 ลานตัน) โดยรัสเซยีจะแขงกับ EU และ
ยูเครน ในการสงออกขาวสาลีไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกา พรอมระบุวารัสเซียยังคงสงออกไดตอเนื่อง 
แมวาจะมีปญหาความยุงยากเก่ียวกับการขนสงและการชำระคาสินคา ซึ่งมีสาเหตุมาจากมาตรการคว่ำบาตรของ
ชาติตะวันตกตอรัสเซีย 

69. บริษัทวิจัยดานพลังงาน Rystad Energy คาดราคากาซในยุโรปอาจเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาในฤดูหนาว (ณ 17 
พ.ค. 65) จากกรณีท่ี EU พยายามจำกัดการนำเขากาซจากรัสเซีย จะทำใหกลุ มประเทศในยุโรปอาจมี 
กาซธรรมชาติเหลว (LNG) ไมพอใชในชวงที่อากาศหนาวจัด และคาดวาราคากาซในยุโรปจะเพิ่มข้ึนเปน 3,500 
เหรียญสหรัฐตอ 1,000 ลูกบาศกเมตร (ปจจุบันอยูที่ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐตอ 1,000 ลูกบาศก
เมตร) นอกจากนี้ ยังคาดวาความตองการ LNG ทั่วโลกจะแตะ 436 ลานตันในป 2565 ซึ่งมากกวาอุปทานที่มีอยู
เพียง 410 ลานตัน ดวยความไมสมดุลของอุปทานที่มีจำกัด จะทำใหราคา LNG อยูในระดับสูงไปอีกเปน 10 ป 



144 

70. รัสเซียกลายเปนแหลงนำเขาน้ำมันรายใหญอันดับ 4 ของอินเดียในเดือน เม.ย. 65 (ณ 18 พ.ค. 65) สำนัก
ขาว Reuters รายงานวา สวนแบงตลาดของรัสเซียในการซื ้อน้ำมันของอินเดียเพิ ่มขึ ้นเปนประวัติการณ 
ในเดือน เม.ย. 65 โดยเพ่ิมขึ้นกวา 6% เม่ือเทียบกับการนำเขาน้ำมันทั้งหมดของอินเดีย ทำใหรัสเซียกลายเปน
แหลงนำเขาอันดับ 4 รองจากอิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการนำเขาอยูที่ประมาณ 
277,000 บารเรลตอวัน (เดือน มี.ค. 65 รัสเซียเปนแหลงนำเขาอันดับที่ 10 ประมาณ 66,000 บารเรลตอ
วัน) และคาดวาการนำเขาน้ำมันจากรัสเซียจะเพิ่มขึ้นอีกเปน 487,500 บารเรลตอวันในเดือน พ.ค. 65 
เนื่องจากโรงกลั่นไดเพ่ิมการซื้อจากรัสเซีย เพราะราคาถูกกวาแหลงอ่ืน 

71. อินโดนีเซีย ยกเลิกคำสั่งหามสงออกน้ำมันปาลม (ณ 19 พ.ค. 65) โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 23 พ.ค. 
65 หลังจากที่ปญหาการขาดแคลนน้ำมันปรุงอาหารในประเทศไดบรรเทาลง แมวาราคาน้ำมันปรุงอาหารยัง
ไมไดลดลงสูระดับ 14,000 รูเปยห/ลิตร ตามเปาหมายของรัฐบาล แตรัฐบาลระบุวา การยกเลิกคำสั่งดังกลาว
จะชวยบรรเทาความเดือดรอนของแรงงานจำนวน 17 ลานคนในอุตสาหกรรมน้ำมันปาลมที่ไดรับผลกระทบจาก
คำสั่งหามสงออก 

72. จีนเจรจาซื ้อน้ำมันจากรัสเซียเติมสต็อกน้ำมันสำรองในประเทศ (ณ 19 พ.ค. 65) สำนักขาว Bloomberg 
รายงานวา รัฐบาลจีนกำลังอยูระหวางเจรจากับรัสเซียในการซื้อน้ำมันในราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อเติมสต็อก
น้ำมันดิบในประเทศ อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายละเอียดแนชัดเกี่ยวกับขอตกลงการซื้อพลังงานของรัสเซีย 
โดยเฉพาะขอกำหนดดานการชำระเงิน หรือปริมาณที่จีนตองการซื้อจากรัสเซีย และยังไมมีการรับประกันวาจะมี
การสรุปขอตกลงอยางเปนทางการระหวางสองชาติ 

73. การสงออกโลหะหลายชนิดจากจีนเพิ่มสูงขึ้นเปนประวัติการณหลังการผลิตทั่วโลกตึงตัว (ณ 19 พ.ค. 65) 
โดยสำนักขาว Bloomberg รายงานวา ในเดือน เม.ย.65 จีนสงออกแรอลูมินาเพ่ิมข้ึนเปน 170,000 ตัน ซึ่งสูง
ที่สุดนับตั้งแตเดือนเดือน เม.ย. 61 และการสงออกผลิตภัณฑทองแดงและทองแดงดิบเพิ่มขึ้นเปน 116,461 ตัน 
สูงสุดนับตั้งแตเดือน พ.ค. 59 โดยเปนการสงออกเพิ่มขึ้นมากในยุโรปและรัสเซียท่ีเผชิญกับการขาดแคลน
วัตถุดิบ เนื่องจากการสูรบในยูเครนและการคว่ำบาตร ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของหวงโซอุปทาน 
และภาวะตึงตวัของอุปทานทั่วโลกที่รุนแรงข้ึน 

74. อัตราเงินเฟอ (CPI) ใน EU ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับเลข 2 หลัก ในหลายประเทศตาง (ณ 22 พ.ค. 65) จาก
รายงานของหนังสือพิมพ Financial Times พบวามีชาติสมาชิก EU 9 ประเทศ ที่มีอัตราเงินเฟออยูเหนือระดับ 
10% โดยที่เอสโตเนีย เพิ่มสูงมากที่สุด เพิ่มขึ้นถึง 19% สวนประเทศอื่น ๆ ที่มีอัตราเงินเฟอสูงเชนกัน อาทิ 
ลิทัวเนีย 16.8% บัลแกเรีย 14.4% สาธารณรัฐเช็ก 14.2% โรมาเนีย 13.8% ลัตเวีย 13% โปแลนด 
12.4% และสโลวาเกีย 11.7% ซึ่งราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศเหลานี้เปนผลกระทบจากปฏิบัติการทาง
ทหารของรัสเซียในยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย รวมถึงมาตรการตอบโตของรัสเซีย ที่ผลักใหราคา
พลังงานปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก โดยสัดสวนเงินเฟอขึ้นอยูกับอัตราการพ่ึงพิงพลังงานรัสเซียของแตละประเทศ 

75. กลุม BRICS มีแนวคิดรับประเทศสมาชิกเพิ่ม (ณ 22 พ.ค. 65) ประเทศตาง ๆ ในกลุม BRICS (กลุมประเทศ
กําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว) ซึ่งประกอบดวย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 
และแอฟริกาใต สนับสนุนขอเสนอของจีนที่ระบวุา ทางกลุมควรขยายขอบเขตรับสมาชิกเพ่ิมเติม แตยังไมไดระบุ
ชื่อประเทศท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม ทั้งนี ้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเคยระบุวาตองการเขารวมกลุม BRICS 
ขณะทีน่ักวิเคราะหมองวาอินโดนีเซียก็อาจเปนอีกหนึ่งวาที่ผูสมัครเชนกัน 

76. Moody's ปรับลดเครดิตสกุลเงินยูเครนเปน Caa3 เนื่องจากสงครามยืดเยื้อ ทำใหเกิดความไมแนนอนของ
การชำระหนี้ (ณ 22 พ.ค. 65) โดย Moody's บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ไดประกาศปรับลดความนาเชื่อถือ
ของสกุลเงินตางประเทศของยูเครนเปน Caa3 จาก Caa2 ซึ่งเปนระดับที่มีความเสี่ยงสูงในการผิดชำระหนี้ โดย
ระบุวา มีความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนของหนี้ภาครัฐ และสถานการณสูรบในยูเครน 

77. อัฟกานิสถานประกาศหามสงออกขาวสาลี (ณ 22 พ.ค. 65) โดยกระทรวงการคลังอัฟกานิสถานไดสั่งใหกรม
ศุลกากรหยุดสงออกขาวสาลีในตางประเทศ มีผลบังคับใชตั้งแต 20 พ.ค. 65 เพื่อปองกันภาวะขาดแคลนขาวสาลีใน
ประเทศ หลังปญหาภัยแลงทำใหผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการบริโภคในประเทศ 
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78. รัสเซียเตรียมผอนปรนมาตรการควบคุมดานการเงินหลังเงินรูเบิลมีเสถียรภาพมากขึ้น (ณ 23 พ.ค. 65)  โดย
เตรียมปรับลดสัดสวนสกุลเงินตางชาติที่ตองนำมาแลกเปนรูเบิลลงเหลือ 50% จากปจจุบันท่ี 80% ซึ่งจะทำให
ธุรกิจในรัสเซียกลับไปถือครองสกุลเงินตางชาติไดมากขึ้นในบัญชี หลังเงินรูเบิลกลับมาแข็งคาและมีเสถียรภาพ
มากขึ้น โดยคาเงินรูเบิลปจจุบันอยูที่ประมาณ 57.5 รูเบิลตอดอลลารสหรัฐฯ จากที่เคยออนคาไปถึงกวา 150 
รูเบิลตอดอลลารสหรัฐ 

79. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เตือนวาผลของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนจะทำใหโลกยากจนลง
และเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น (ณ 23 พ.ค. 65) ความขัดแยงดังกลาวทำใหสินคาหลายชนิดขาด
แคลน สงผลใหกวา 30 ประเทศออกมาตรการจำกัดการคาหรือการสงออกในภาคอาหาร พลังงาน และสินคา
โภคภัณฑที่สำคัญอ่ืน ๆ ซึ่งเปนการทำใหเกิดปญหาหวงโซอุปทานทั่วโลก และราคาสินคาเพ่ิมข้ึนตามมา โดยสิ่งท่ี
ทุกประเทศควรดำเนินการในขณะนี้ คือ การกระจายการนำเขาและสงออกสินคา เพ่ือรักษาหวงโซอุปทาน และ
ลดการสูญเสียดานผลผลิตจากภาวะติดขัดตาง ๆ ขณะทีก่ลุม G20 ซึ่งเปนกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีสุด
ของโลก ควรพัฒนากรอบการทำงานรวมกันเพื่อรับมือการปรับโครงสรางหนี้ และบรรเทาความเสียหายทาง
เศรษฐกิจที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นตอไป 

80. มาเลเซียประกาศควบคุมการสงออกไก (ณ 24 พ.ค. 65) โดยจะระงับการสงออกไกเดือนละ 3.6 ลานตัวตั้งแต
วันที่ 1 มิ.ย. 65 เปนตนไป เพื่อแกปญหาการขาดแคลนเนื้อไกและควบคุมราคาเนื้อไกภายในประเทศที่เพ่ิม
สูงขึ ้น นอกจากนี ้ มาเลเซียจะอนุญาตใหนำเขาเนื้อไกจากโรงฆาสัตวในตางประเทศมากขึ ้น และยกเลิก
ใบอนุญาตนำเขาสัตวปกจากตางประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อไกในประเทศ ทั้งนี้มาตรการดังกลาวอาจสงผล
กระทบตอประเทศทีพ่ึ่งพาการนำเขาไกจากมาเลเซียในสัดสวนสูง อาทิ สิงคโปร บรูไน และอินเดีย 

81. อินเดียเตรียมจำกัดการสงออกน้ำตาลเพื่อคุมสต็อกในประเทศ (ณ 24 พ.ค. 65) รัฐบาลอินเดียกำลังวางแผนที่
จะจำกัดการสงออกน้ำตาลไวที่ 10 ลานตัน สำหรับปการตลาดที่สิ้นสุดในเดือน ก.ย. 65 โดยมเีปาหมายเพ่ือให
แนใจวามีสต็อกในประเทศเพียงพอถึงฤดูกาลน้ำตาลถัดไปในเดือน ต.ค. 65 ทั้งนี้ ในป 2564 อินเดียเปนผู
สงออกน้ำตาลรายใหญที่สุดของโลก รองจากบราซิล ซึ่งมีบังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตสเปนลูกคารายใหญ 

82. รัสเซียประกาศลดการพึ่งพาเศรษฐกิจชาติตะวันตก-สานสัมพันธกับจีน (ณ 24 พ.ค. 65) รัฐมนตรีตางประเทศ
รัสเซียระบุวา รัฐบาลรัสเซียจะพิจารณาอยางจริงจังวายังจำเปนตองมีการสถาปนาความสัมพันธกับชาติตะวันตก
ขึ้นใหมหรือไม โดยขณะนี้รัสเซียกำลังพัฒนาระบบทดแทนการนำเขาของตนเอง หลังจากถูกคว่ำบาตรจาก
นานาชาติ พรอมย้ำวา รัสเซียไมควรพึ่งพาภาคการผลิตจากชาติตะวันตก มารับรองการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สำคัญตอความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะเดียวกัน เหตุการณดังกลาวทำใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจของ
รัสเซียกับจีนยิ่งเติบโตเร็วขึ้น ซึ่งจีนมีเทคโนโลยีดานขอมูลและการสื่อสารที่ไมแพชาติตะวันตก การทำขอตกลงระหวาง
รัสเซียกับจีนจะรับประกันวาทั้ง 2 ฝายจะไดประโยชนรวมกัน 

83. ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเงินเฟอชะลอตัว-เงินรูเบิลฟนตัว (ณ 26 พ.ค. 65) ธนาคาร
กลางรัสเซีย (CBR) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 11% จาก 14% เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 
เน่ืองจากอัตราเงินเฟอชะลอตัวเรว็กวาที่คาด ตามแรงกดดันที่มีตอคาเงินรูเบิลท่ีลดลง ซึ่งเปนการปรับลดเปนครั้ง
ที่ 3 นับจากที่ CBR ไดปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 9.5% เปน 20% ในชวงปลายเดือน ก.พ. ที่ผานมา 

84. Gro Intelligence เตือนปริมาณขาวสาลีสำรองทั่วโลกเหลืออยูเพียง 10 สัปดาห (ณ 26 พ.ค. 65) โดย Gro 
Intelligence บริษัทดานขอมูลระดับโลก ซึ่งใช AI และขอมูลจากภาครัฐและเอกชนในการคาดการณเกี่ยวกับ
ปริมาณอาหารสำรองของโลก พบวาปริมาณขาวสาลีสำรองของโลกเหลืออยูเพียง 10 สัปดาหเทานั้น โดยระบุ
วาสถานการณการสูรบในยูเครนไมไดเปนสาเหตุหลักของวิกฤติการณดานอาหารในครั้งนี้ แตเปนปจจัยซ้ำเติม
ปญหาการขาดแคลนปุยทั่วโลก วิกฤติหวงโซอุปทาน และวิกฤติภัยแลงท่ีรุนแรง  

85. สเปนออกคำสั่ง ลดอณุหภูมิแอรชวงฤดูรอน ประหยัดพลังงาน-ลดพึ่งพารัสเซีย (ณ 26 พ.ค. 65) รัฐบาลสเปน
ออกคำสั่งใหสถานที่ราชการ จะตองลดอุณหภูมิเครื ่องปรับอากาศลงในชวงฤดูร อน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ



146 

มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการพึ่งพารัสเซีย รวมถึงใหขาราชการพลเรือนทำงานจากบาน เพิ่มการใช
พลังงานแสงอยางมีประสิทธิภาพ และใหติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคาของอาคารสถานที่ราชการ 

86. ชาติเอเชียสามารถชวยใหวิกฤตอาหารโลกลดความรุนแรงลงไดดวยการไมกักตุนขาว (ณ 29 พ.ค. 65) สำนัก
ขาว Bloomberg อางถึงคำกลาวของผูเชี ่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ที่ระบุวา แมวาราคาขาวสาลี 
ขาวโพด และถั่วเหลืองจะแพงขึ้นมาก แตขาวซึ่งเปนอาหารหลักสำหรับคนมากกวา 3,000 ลานคน โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียยังทรงตัว ดังนั้นหากประเทศตาง ๆ ไมตื่นตระหนกหรือกักตุนขาว ก็จะสามารถหยุดวิกฤตปจจุบัน
ไมใหซ้ำรอยในป 2551 ซึ่งในเวลานั้นขาวมีราคาแพง เนื่องจากอินเดียและเวียดนามระงับการสงออก สงผลให
เกิดการกักตุนอยางมาก จนทำใหความมั่นคงดานอาหารของภูมิภาคเอเชียตกอยูในความเสี่ยงอยางรายแรง แต
วิกฤตอาหารในปจจุบันยังไมรุนแรงเทาป 2551 เนื่องจากผูบริโภคในอินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สามารถปรับเปลี่ยนการบริโภคระหวางขาวกับขาวสาลี ไดงายกวาในพื้นที่อ่ืน ๆ 

87. S&P ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือยูเครน และคาดวาความขัดแยงยังไมจบเร็วๆ นี้ (ณ 29 พ.ค. 65) โดย
บริษัท S&P Global Ratings ไดปรับลดอันดับหนี้สกุลเงินตางประเทศระยะยาวและระยะสั้นของยูเครนเปน 
CCC+/C จาก B-/B เนื่องจากเศรษฐกิจยูเครนอาจไมมั่นคงในระยะขางหนา โดยระบุวาการสูรบในยูเครนที่ยังไม
มีแนวโนมยุติลง ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจ และความสามารถในการเก็บภาษีของยูเครน จึงมี
ความเสี่ยงในการชำระหนี้เชิงพาณิชยที่เปนสกุลเงนิตางประเทศ 

88. การสงออกน้ำมันจากรัสเซียไปยังอินเดียเดือน พ.ค. 2565 สูงกวาคาเฉลี่ยป 2564 กวา 25 เทา (ณ 31 
พ.ค. 65) ปริมาณการสงออกน้ำมันจากรัสเซียไปยังอินเดียในเดือน พ.ค. 2565 สูงถึง 24 ลานบารเรล เทียบกับ
คาเฉลี่ยในป 2564 อยูที่ 960,000 บารเรลตอเดือน หรือเติบโตกวา 2,500% (เดือน เม.ย 65 สงออก 7.2 
ลานบารเรล และเดือน มี.ค. 65 สงออก 3 ลานบารเรล) และคาดวาในเดือน มิ.ย. 65 จะมีการสงมอบน้ำมันสูง
ถึง 28 ลานบารเรล 

89. รัสเซีย-จีน ลดการพึ่งพาดอลลารสหรัฐฯ ยกระดับการคาขายโดยตรงระหวางสกุลเงินหยวน-รูเบิล (ณ 1 มิ.ย. 65) 
สำนักขาว Bloomberg ระบุวา ในชวง 3 เดือนที่ผานมา (มี.ค. - พ.ค. 65) ปริมาณการแลกเปลี่ยนเงนิรูเบิลและหยวน
เพ่ิมขึ้นถึง 1,067% คิดเปนมูลคาประมาณ 4,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะในเดือน พ.ค. 65 ตลาดซื้อขายทันที 
(spot) มีการแลกเปลี่ยนเงินหยวนเปนเงินรูเบิลประมาณ 25,910 ลานหยวน หรือประมาณ 3,900 ลานเหรียญสหรฐั 
ทุบสถิติสูงสุดของเดิมเมื่อเดือน ก.พ. 65 ถึง 12 เทา ขอมูลดังกลาวเปนสัญญาณบงชี้วารัสเซียกำลังตองการสินคา
ของจีนเพ่ิมมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเขาจากตะวันตกที่หยุดชะงัก และสินคาจากบริษัทขามชาติที่ถอนตัวออกไป ใน
สวนของจีนก็เปนการสะทอนบทบาทความเปนสากลของสกุลเงินหยวนในการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางประเทศ
มากขึ้น 

90. รัสเซียระงับสงออกกาซที่มีความสำคัญในการผลิตชิปจนถึงสิ้นป 2565 (ณ 6 มิ.ย. 65) รัฐบาลรัสเซียประกาศ
ระงับการสงออกกาซมีตระกูลหรือกาซเฉื่อย (Noble or inert gases) เชน นีออน อารกอน และซีนอน ซึ่งเปนหนึ่งใน
วัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร การหามสงออกดังกลาวสรางความวิตกกังวลวาจะยิ่งเพ่ิม
ความตึงตัวใหกับอุตสาหกรรมการผลิตชิปทั่วโลก เนื่องจากรัสเซียครองสวนแบงการสงออกกาซเฉื่อยประมาณ 30% 
ของตลาดโลก 

91. ราคาอาหารโลกเดือน พ.ค. 65 ปรับลงเล็กนอยแตราคาขาวสาลียังสูงขึ้นตอเนื่อง (ณ 6 มิ.ย. 65) องคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ระบุวา ดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน พ.ค. 65 อยูที ่ระดับ 157.4 ลดลงจาก
เดือนกอน 0.6% (เดือน เม.ย. อยูที่ระดับ 158.3) ซึ่งเปนการปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 เนื่องจากราคา
ผลิตภัณฑนมและน้ำมันพืชปรับลดลง ขณะที่ราคาขาวสาลียังคงสูงขึ้นกวา 5.6% เมื่อเทียบกับเดือนกอน เนื่องจาก
ความกังวลตอมาตรการหามสงออกสินคาโภคภัณฑของอินเดีย รวมทั้งผลผลิตขาวสาลีที่ลดลงในยูเครน 

92. การคว่ำบาตรกาซรัสเซียทำใหผูเสียภาษีชาวเยอรมันรับภาระเพิ่มขึ้น (ณ 6 มิ.ย. 65) ตัวแทนจากอุตสาหกรรม
นำเขากาซของเยอรมนีระบุวา การดำเนินมาตรการคว่ำบาตรการนำเขากาซจากรัสเซียนั้น สงผลใหผูเสียภาษีชาว
เยอรมันตองรับภาระเพิ่มขึ้นอีกปละ 5,400 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อจายใหกับการนำเขากาซทดแทน โดยหลังจาก
รัสเซียหยุดสงกาซใหเยอรมนี หนวยงานกำกับดูแลดานพลังงานจำเปนตองหาซื้อกาซทดแทนเพื่อใหเพียงพอตอความ
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ตองการของตลาดในประเทศ ซึ่งคาดวาจะตองหากาซทดแทนกวา 10 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และอาจตองใชเงินกวา 
3,500 ลานยูโรตอป นอกจากนี้ ยังมีตนทุนดานการกักเก็บกาซที่เพิ่มขึ้น และคาธรรมเนียมกาซที่ตองจัดเก็บกับซพั
พลายเออรและผูบริโภคดวย 

93. ยูเครนปรับเพิ่มดอกเบี้ยกวาสองเทาเพื่อสกัดเงินเฟอ-ปกปองคาเงิน (ณ 6 มิ.ย. 65) ธนาคารกลางยูเครนประกาศ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (benchmark interest) ในรอบ 4 เดือน จาก 10% เปน 25% ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับตั้งแต
เดือน ก.ย. 58 โดยมีเปาหมายเพื่อชะลออัตราเงินเฟอในประเทศทีเ่พ่ิมสูงข้ึน และทำใหสกุลเงนิฮริฟเนียนของยูเครนมี
เสถียรภาพมากขึ้น หลงัจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการสูรบในประเทศ 

94. ยูเครนสงออกสินคาเกษตรไดเพิ่มขึ้นแตยังต่ำกวาระดับปกตอิยูมาก (ณ 7 มิ.ย. 65) กระทรวงเกษตรยูเครนเปดเผยวา 
การสงออกธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน และน้ำมันพืชในเดือน พ.ค. 65 รวมอยูที ่1,743,000 ตัน เพิ่มข้ึนจากเดือน เม.ย. 
65 กวา 80% โดยในจำนวนนี้เปนขาวโพด 959,000 ตัน และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 202,650 ตัน (เดือน 
พ.ค. ปกอนที่สงออกขาวโพดและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 2,244,000 ตัน และ 501,800 ตันตามลำดับ) ทั้งนี้ 
ชวงกอนเดือน ก.พ. 65 ยูเครนเคยสงออกธัญพืชเฉลี่ยเดือนละประมาณ 6 ลานตัน 

95. อารเจนตินาเตรียมเก็บภาษีบริษทัที่ไดรับประโยชนจากสถานการณรัสเซีย-ยูเครน (ณ 7 ม.ิย. 65) รัฐบาลอารเจนตินา
กำลังอยูระหวางพิจารณากฎหมายที่จะเก็บภาษีกับบริษัทที่ไดรับรายไดเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความขัดแยงในยูเครน 
โดยจะเก็บภาษีเพ่ิมอีก 15% สำหรับบริษัทที่มีกำไรมากกวา 1 พันลานเปโซ (8.3 ลานเหรียญสหรัฐ) ในป 2565 ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ธัญพืช เกษตรกรรม และพลังงานจะไดรับผลกระทบจากการถูกเก็บภาษีมากที่สุด เนื่องจาก
หลายประเทศหันมาพึ่งพาสินคาจากอารเจนตินา ซึ่งเปนแหลงผลิตและสงออกธัญพืชและเนือ้สัตวรายใหญของโลก 

96. UN เตือนผลกระทบของความขัดแยงกระทบความมั่นคงทุกดาน (ณ 8 มิ.ย. 65) เลขาธิการ UN ระบุวา ผลกระทบ
ของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนตอความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและการเงิน กำลังเลวรายลงเรื่อย ๆ  ทำใหเศรษฐกิจ
และสังคมอยูในภาวะไมมั่นคง โดยขณะนี้ มีประมาณ 94 ประเทศซึ่งมีประชากรกวา 1.6 พันลานคน กำลังเผชิญกับ
วิกฤตอยางนอยหนึ่งอยางและไมสามารถรับมือได และประชากร 3 ใน 4 ของจำนวนนี้ หรือกวา 1.2 พันลานคน 
อาศัยอยูในประเทศที่ไดรับผลกระทบทุกดาน (การเงนิ อาหาร และพลังงาน) ทั้งนี้ สงครามอาจทำใหมีผูไมมั่นคงดาน
อาหารเพ่ิมขึ้นอีก 47 ลานคน จนมีจำนวนผูไมมั่นคงดานอาหารทั้งหมด 323 ลานคน ภายในชวงสิ้นป 2565 

97. เกษตรกรญี่ปุนเตรียมหันไปปลูกถั่วเหลือง-ขาวสาลี หลังราคาตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น (ณ 12 มิ.ย. 65) กระทรวง
เกษตรปาไมและประมงของญี่ปุนเปดเผยผลสำรวจที่บงชี้วา เกษตรกรญี่ปุนจำนวนมากกำลังวางแผนที่จะลดการผลิต
ขาว และเปลี่ยนไปปลูกถั่วเหลืองและขาวสาลีแทนในปนี้ เนื่องจากราคาธัญพืชดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก เปนผลมา
จากการสูรบระหวางรัสเซียกับยูเครน โดยผลสำรวจพบวา ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65 เกษตรกรญี่ปุน ใน 37 จังหวัด จาก
ทั้งหมด 47 จังหวัด จะลดพื้นที่ปลูกขาวลงจากปกอน ซึ่งจังหวัดที่ลดปลูกขาวลงนั้น เพิ่มขึ้นจาก 22 แหงจากผล
สำรวจครั้งกอนในเดือน ม.ค. 65 

98. ราคาแหวนเพชรปรับขึ้น 15-20% ดวยแรงหนุนงานแตงเติบโตหลังโควิด-คว่ำบาตรรัสเซีย (ณ 12 มิ.ย. 65)
สำนักขาวบลูมเบิรกรายงานบทสัมภาษณประธานเจาหนาท่ีบริหารของ Signet Jewellers ธุรกิจเครื่องประดับรายใหญ
ที่สุดในโลกวา ความตองการแหวนเพชรจะเติบโตอยางแข็งแกรงในป 2566 เนื่องจากจะเปนปสำหรับงานแตงงาน โดย
คาดวาจะมีการจัดงานแตงงานจำนวนมากที่สุดในรอบกวา 40 ป หลังสถานการณโควิด-19 คลี่คลายลง สงผลใหราคา
ของเพชรเพิ่มขึ้น 15-20% ในชวง 6 เดือนที่ผานมา โดยสาเหตุที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นนั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการคว่ำ
บาตรเพชรที่ขุดไดในรัสเซีย ซึ่งเปนแหลงอัญมณทีี่ใหญที่สุดในโลก  

99. ธนาคารกลางรัสเซียลดดอกเบี้ยลงสูระดับกอนถูกคว่ำบาตร หลังเงินเฟอชะลอตัว (ณ 12 มิ.ย. 65) ธนาคารกลาง
รัสเซียประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% สูระดับ 9.50% ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 ซึ่งเปนระดับกอน
เกิดการสูรบในยูเครนเมื่อเดือน ก.พ. 65 โดยธนาคารกลางรัสเซียสงสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยตอไป หลังเศรษฐกิจ
มีแนวโนมหดตัวนอยกวาที่คาด อัตราเงินเฟอไดชะลอตัวลง และเงินรเูบิลมีเสถียรภาพมากขึ้น 

100. รัสเซียเพิ่มเงิน 9.5 พันลานเหรียญสหรัฐในกองทุนสำรองฉุกเฉิน หลังเผชิญผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร  
(ณ 12 มิ.ย. 65) รัฐบาลรัสเซียเพิ่มงบประมาณ 5.514 แสนลานรูเบิล (9.5 พันลานเหรียญสหรัฐ) ใหกับกองทุน
สำรองฉุกเฉิน สำหรับการเพิ่มมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบของการถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก โดย
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เงินในกองทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นมาจากผลกำไรพิเศษที่เกิดจากการสงออกน้ำมันและกาซที่สำคัญของรัสเซีย หลังราคาใน
ตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นมาก 

101. รัสเซียและจีนเปดสะพานขามแดนแหงใหม หวังสงเสริมการคา หลังรัสเซียถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก  
(ณ 12 มิ.ย. 65) เมื่อ 10 มิ.ย. 65 รัสเซียและจีนเปดสะพานขามแดนแหงใหม ความยาวกวา 1 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อม
ระหวางเมืองบลาโกเวชเชนสก ในภูมิภาคอามูร ทางตอนใตของรัสเซีย กับเมืองเฮยเหอ ในมณฑลเฮยหลงเจียง ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งชวยลดระยะทางขนสงสินคาระหวาง 2 ประเทศลงไดถึง 1,500 กิโลเมตร ทั้งนี้ 
รัฐบาลรัสเซียเปดเผยวา สะพานขามแดนแหงนี้ จะนำมาซึ่งความสัมพันธที่แนนแฟนขึ้นระหวางจีนกับรัสเซีย และยัง
เปนการสงเสริมการคาระหวางกันอยางไมมีขอจำกัด โดยคาดวา มูลคาทางการคาของทั้งสองประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง 2 
แสนลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 2 ปขางหนา 

102. FAO ระบุวา ขาวอาจแพงขึ้นตามราคาอาหารทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะมีการใชมาตรการปกปองทางการคา 
(ณ 13 ม.ิย. 65) องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ระบุวา ราคาอาหารทั่วโลก ตั้งแตขาวสาลีและ
ธัญพืชอื่นๆ ไปจนถึงเนื้อสัตวและน้ำมันไดปรับตัวสูงขึ้นในชวงไมกี่เดือนที่ผานมา เนื่องจากความขัดแยงในยูเครน ทำให
เกิดภาวะชะงักงันและมีการหามการสงออกอาหารในหลายประเทศ โดยขาวซึ่งเปนอาหารหลักของชาวเอเชีย อาจเปน
สินคาชนิดตอไปที่มีราคาสูงข้ึน สะทอนจากดัชนีราคาอาหารของ FAO ในเดือน พ.ค. 65 บงชี้วา ราคาขาวทั่วโลก
เพิ่มขึ้นเปนเดือนที่ 5 ติดตอกัน และแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ป นอกจากนี้ ราคาขาวสาลีท่ีเพิ่มสูงขึ้นอาจนำไปสู
การความตองการขาวทดแทน จึงมีความเสี่ยงที่จะเห็นการปกปองทางการคาดานการสงออกจากประเทศตาง ๆ 
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวยังอยูในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณขาวทั่วโลกมีเพียงพอ และการเก็บเก่ียว
ในอินเดียคาดวาจะไดผลดีในฤดูรอนนี้ 

103. รัสเซียยังคงมีกำไรจำนวนมากจากการสงออกพลังงาน โดยประเทศในเอเชียเปนแหลงรายไดท่ีสำคัญมากขึ้น (ณ 
14 มิ.ย. 65) ศูนยวิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ (Centre for Research on Energy and Clean Air: CREA) ใน
ฟนแลนด เปดเผยขอมูลวา ในชวง 100 วันแรกของการสูรบในยูเครน (24 ก.พ. 65 – 3 มิ.ย. 65) รัสเซียมีรายได 
93,000 ลานยูโร จากการขายเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยแมวาปริมาณการสงออกน้ำมันดิบจะลดลงอยางมากในเดือน พ.ค. 
65 เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก และมีการขายในราคาสวนลดใหแกหลายประเทศ แตดวยราคา
พลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก ทำใหรายไดจากการสงออกสูงสุดเปนประวัติการณ โดยที่อินเดีย จีน รวมถึงประเทศอื่นใน
เอเชีย กำลังกลายเปนแหลงรายไดสำคัญจากการสงออกน้ำมันของรัสเซียมากขึ้นทดแทนสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 

104. มาเลเซียยกเวนการหามสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของบางสวน (ณ 15 ม.ิย. 65) โดยผอนปรนมาตรการ
หามสงออกเนื้อไกที่บังคับใชเมื่อ 1 มิ.ย. 65 โดยอนุญาตใหสงออกไกสดพื้นบานสายพันธุกำปง ไกดำ และลูกเจี๊ยบ 
รวมถึงผลิตภัณฑเนื้อไก เชน นักเก็ต และฮอตด็อก ตั้งแต 14 มิ.ย. 65 เปนตนไป แตยังคงใชคำสั่งระงับการสงออกไก
กระทงที่เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเปนหลัก 

105. ยุโรปนำเขาถานหินจากแอฟริกาใตมากขึ้นหลังคว่ำบาตรรัสเซีย (ณ 15 มิ.ย. 65) โดยขอมูลจากสำนักขาว 
Reuters ระบุวาประเทศในยุโรปนำเขาถานหินจากแอฟริกาใตเพิ่มขึ้น 40% ในชวง 5 เดือนแรกของป 2565 ซึ่ง
นับเปนปริมาณที่มากกวาทั้งป 2564 โดยหนึ่งในทาสงออกถานหินหลักของแอฟริกาใตอยาง Richards Bay Coal 
Terminal (RBCT) มีการสงมอบถานหินไปยังประเทศยุโรป ในชวง 5 เดือนแรกของป 2565 จำนวน 3,240,752 
ตัน คิดเปน 15% ของการสงออกรวมของ RBCT ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากในป 2564 ประมาณ 4% หรือ 2,321,190 ตัน 

106. จีนนำเขาน้ำมันจากรัสเซียมากที่สุดเปนประวัติการณ ทำใหรัสเซียกลายเปนแหลงนำเขาอันดับ 1 แทนท่ี
ซาอุดีอาระเบีย (ณ 20 มิ.ย. 65) สำนักงานศุลกากรกลางของจีนรายงานสถิติการนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซีย 
ผานทอสงไซบีเรียตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟก และจากการขนสงทางเรือวา ในเดือน พ.ค. 65 ปริมาณการ
นำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซีย เพิ่มขึ้น 55% จากปกอน มีปริมาณสูงสุดเปนประวัติการณที่ 8.42 ลานตัน หรือ
เทากับประมาณ 1.98 ลานบารเรลตอวัน โดยเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 65 ซึ่งอยูที่ 1.59 ลาน
บารเรลตอวัน ทำใหรัสเซียแซงหนาซาอุดีอาระเบีย กลับขึ้นมาเปนแหลงน้ำมันหลักของจีนเปนครั้งแรกในรอบ 
19 เดือน เนื่องจากรัสเซียขายน้ำมันดิบใหจีนในราคาถูกลงหลังถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก ขณะเดียวกัน 
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บริษัทพลังงานและโรงกลั่นน้ำมันรายใหญของจีนก็เรงจัดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียมากขึ้นในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา 
เพ่ือความมั่นคงดานพลังงาน 

107. การอพยพของชาวยูเครนอาจชวยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในยูโรโซนลงได (ณ 21 มิ.ย. 65) ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เปดเผยวา การอพยพของชาวยูเครนเขามาในยุโรป นาจะสามารถชวยบรรเทาปญหาการขาด
แคลนแรงงานในยูโรโซนที่กำลังอยูในภาวะตึงตัวลงได เนื่องจากผูที่ลี้ภัยจากสงครามบางสวนมีแนวโนมที่จะพัก
อาศัยอยางถาวรในประเทศใหม และหวังทีจ่ะเขามาหางานที่มั่นคงในยูโรโซนดวย ซึ่งปจจุบัน 75% ของผูอพยพ
ชาวยูเครนอาศัยอยูในยูโรโซน นำโดยอิตาลีที่ระดับ 30% เยอรมนี 18% และสเปน 13% ทั้งนี้ ECB คาดการณ
วา การอพยพของชาวยูเครนนาจะทำใหกำลังแรงงานยูโรโซนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ถึง 0.8% หรือเพิ่มข้ึน
ประมาณ 0.3-1.3 ลานราย 

108. เยอรมนีอาจเผชิญความเสี่ยงถดถอย หากรัสเซียยุติการสงกาซ (ณ 22 มิ.ย. 65) สมาคมอุตสาหกรรมของ
เยอรมนี (BDI) เตือนวา เศรษฐกิจเยอรมนีเผชิญความเสี่ยงที่จะถดถอย จากการที่ราคาน้ำมันโลกไดเพิ่มขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดเปนประวัติการณ สงผลใหอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น และหากรัสเซียยุติการสงกาซอยางสมบูรณ ก็จะ
ผลักดันใหราคากาซเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งจะเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหกับผูบรโิภค และเปนการเพิ่มความทาทาย
ใหกับผูกำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ แมเยอรมนีจะเพ่ิมกำลังการจัดเก็บกาซสำรองเพ่ือรับมือกับการ
ขาดแคลนในชวงฤดูหนาวแลวก็ตาม ทั้งนี้ BDI ไดปรับลดคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจเยอรมนีในป 2565 
ลงเหลือขยายตัว 1.5% ลดลงจากการคาดการณในเดือน ม.ค. 65 ที่คาดวาจะขยายตัว 3.5% 

109. การระงับสงกาซธรรมชาติของรัสเซียกระทบสมาชิก EU กวา 10 ประเทศ (ณ 23 มิ.ย. 65) ประธานฝาย
นโยบายดานสภาพภูมิอากาศของ EU เปดเผยวา ขณะนี้มีประเทศในกลุม EU ไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณ
การสงกาซจากรัสเซียแลวประมาณ 10 ประเทศ ทามกลางปญหาดานพลังงานระหวาง EU กับร ัสเซีย 
ที่เริ่มรุนแรงขึ้น โดยรัสเซียไดระงับการสงกาซไปยังโปแลนด บัลแกเรีย เนเธอรแลนด เดนมารก และฟนแลนดแลว 
เนื่องจากประเทศเหลานี้ปฏิเสธที่จะจายคากาซเปนเงินรูเบิล และกำลังจะลดการสงกาซไปยังเยอรมนีและอิตาลี ทำ
ใหขณะนี้สมาชิก EU 10 ประเทศ จาก 27 ประเทศ ไดออกประกาศ "เตือนระยะแรก" เก่ียวกับอุปทานกาซ ซึ่งเปน
ระดับการเตือนวิกฤติขั้นแรกจากทั้งหมดสามระดับที่ระบุไวในระเบียบความม่ันคงดานพลังงานของ EU 

110. เยอรมนียกระดับเตือนภัยวิกฤติกาซธรรมชาติหลังรัสเซียลดการจัดสงกาซ (ณ 23 มิ.ย. 65) รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
เยอรมนีไดประกาศยกระดับการเตือนภัยภายใตแผนฉุกเฉินดานกาซธรรมชาติขึ ้นสูระดับ 2 หรือระดับ “นา
ตระหนก” เนื่องจากรัสเซียเริ่มลดปริมาณการสงกาซลง โดยขณะนี้ปริมาณกาซสำรองอยูที ่ 58% แตเพื่อความ
ปลอดภัยและปองกันรัสเซียที่อาจระงับการสงกาซทั้งหมด เยอรมนีจึงประกาศยกระดับเขาสูระดับ 2 เพื่อลดการใช
กาซและเพ่ิมปริมาณกาซสำรองใหได 90% ภายในเดือน ธ.ค. 65 เพ่ือสรางความมั่นใจวาจะไมเกิดการขาดแคลนใน
ฤดูหนาว ทั้งนี้ แผนฉุกเฉินของเยอรมนีมีทั้งหมด 3 ระดับ โดยระดับ 2 หมายถึงการปรับลดการใชกาซภายในประเทศ
ลง และหากเขาสูระดับ 3 ซึ่งเปนระดับสูงสุด คือระดับ “สถานการณฉุกเฉิน” จะเริ่มใชการปนสวนกาซ 

111. กลุม BRICS เตรียมตั้งกองทุนสำรองระหวางประเทศลดพึ่งดอลลารสหรัฐ (ณ 23 มิ.ย. 65) ประธานาธิบดี
รัสเซียเปดเผยวา ประเทศสมาชิกกลุม BRICS (รัสเซีย บราซิล อินเดีย จีน และแอฟริกาใต) กำลังดำเนินการ
จัดตั้งทุนสำรองระหวางประเทศใหมบนพื้นฐานระบบตะกราเงินของประเทศสมาชิก เพื่อลดการพึ่งพิงระบบ
การเงินตะวันตก และกำลังพัฒนากลไกทางเลือกที ่มีความนาเชื่อถือสำหรับการชำระเงินระหวางประเทศ 
ขณะเดียวกันก็จะผลักดันใหมีการใชเงินสกุลทองถิ่น โดยเฉพาะเงินหยวน เปนอีกหนึ่งสกุลหลักในการเจรจาทำ
ธุรกรรมทางการคาขามพรมแดนระหวางกัน 

112. บริษัทญี่ปุนยุติการทำธุรกิจในรัสเซียในสัดสวนที่นอยที่สุดในกลุม G7 (ณ 26 มิ.ย. 65) มหาวิทยาลัยเยล 
(Yale School of Management) ของสหรัฐฯ เผยแพรผลการสำรวจบริษัทขนาดใหญ 1,300 แหงทั ่วโลก 
เกี่ยวกับการยุติการดำเนินธุรกิจในรัสเซียภายหลังการออกมาตรการคว่ำบาตรของหลายประเทศ พบวา มีบริษัท
ญี่ปุนเพียง 4 แหงจาก 168 แหงที่ยุติกิจการในรัสเซีย คิดเปนเพียง 2.4% เทานั้น ซึ่งเปนสัดสวนนอยที่สุดใน
บรรดากลุมประเทศ G7 โดยหลายบริษัทเพียงหยุดดำเนินงานเปนการชั่วคราว เชน หยุดการจัดสงและรับคำสั่งซื้อ 
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และหวังวาจะกลับมาทำธุรกิจไดอีกครั้งในอนาคต สำหรับประเทศในกลุม G7 ที่มีการถอนตัวออกจากรัสเซียมาก
ที่สุด ไดแก สหราชอาณาจักร (48%) แคนาดา (33%) และสหรัฐฯ (29%) ตามลำดับ 

113. ความตองการใชเงินธนบัตรเพิ่มขึ้นทามกลางวิกฤติโควิดและความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน (ณ 26 มิ.ย. 65) 
สำนักขาว Reuters รายงานวา บริษัทการพิมพ Koenig & Bauer Banknote Solutions ใหขอมูลวา นับตั ้งแต
วิกฤตโิควิด-19 จนถึงความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ทำใหความตองการใชเงนิธนบัตรเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการ
ใชงานเพ่ิมข้ึน 2-5% ทุกป และคาดการณวาจะเปนเชนนั้นในอีก 10-15 ปขางหนาแมวาจะมีการแขงขันจากการ
ชำระเงินรูปแบบอ่ืน เชน ชำระเงินออนไลน สกุลเงินดิจิทัล และวิธีการชำระเงินแบบไมตองสัมผัสเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ในภาวะวิกฤตหรือความไมแนนอนตาง ๆ ประชาชนจะนิยมถือเงินสดเพื่อสรางความมั่นใจวาจะสามารถชำระหนี้ได
ในทุกสถานการณ 

114. อิหราน-อารเจนตินา ย่ืนสมัครเขารวมกลุม BRICS ดวยการสนับสนุนจากรัสเซีย (ณ 28 มิ.ย. 65) โดยตั้งแต
เกิดความขัดแยงในยูเครน รัสเซียไดผลักดันการกระชับความสัมพันธที่ใกลชิดกับเอเชีย อเมริกาใต และตะวันออก
กลางมากขึ้น เพื่อรับมือการคว่ำบาตรจากยุโรป สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเทศในกลุม BRICS (บราซิล 
รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต) มีประชากรรวมกัน 40% ของประชากรโลก และมีสัดสวน GDP คิดเปนกวา 
30% ของโลก 

115. รัสเซียคาดสงออกขาวสาลีสูงสุดเปนประวัติการณในปนี้ (ณ 28 มิ.ย. 65) สำนักขาว Reuters ระบุวา ปริมาณ
ขาวสาลีที่คาดวารัสเซียจะสงออกนั้นอาจสูงเปนประวัติการณถึง 41 ลานตัน ในปการผลิต 2565/66 เพิ่มขึ้น 
25% จากฤดูกาลปจจุบัน แมวาปริมาณการสงออกบางสวนจะไดรับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร รวมถึง
ความทาทายอื่น ๆ โดยหากรัสเซียสามารถสงออกไดตามการคาดการณ รัสเซียก็จะยังคงเปนประเทศผูสงออกขาว
สาลีรายใหญท่ีสุดในโลก ซึ่งมีตลาดหลัก คือ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ขณะที่รัสเซียเคยทำสถิติสงออกขาวสาลี
มากเปนประวัติการณที่ 39 ลานตัน เมื่อป 2563/64 

116. รัสเซียบังคับใชกฎหมาย “การนำเขาซอน” (parallel import) เพื่อปกปองเศรษฐกิจทามกลางการถูกคว่ำ
บาตร (ณ 29 มิ.ย. 65) ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามรับรองรางกฎหมายดังกลาวเมื่อ 28 มิ.ย. 65 ซึ่งเปนกฎหมาย
คุมครองบริษัทรัสเซียที่นำเขาสินคาบางประเภทโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของทรัพยสินทางปญญาจากความผิด
ทางแพง ทางปกครอง และทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นได หรือที่เรียกวาการนำเขาซอน รวมถึงอนุญาตใหรัฐบาลรัสเซีย
กำหนดรายการสินคาที่ระบุในกฎหมายใหม โดยกฎหมายดังกลาวมีขึ้นเพื่อปกปองและลดผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
พลเมืองของรัสเซียจากการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ลดความซับซอนของการคาสินคาที่เขาเกณฑ ตลอดจนรักษา
เสถียรภาพราคา 

117. จีนนำเขาถานหินรัสเซียเพิ่มขึ้นแมอุปสงคในประเทศจะลดลง เนื่องจากไดขอเสนอราคาถูก (ณ 30 มิ.ย. 65) 
ขอมูลจาก S&P Global Market Intelligence ระบุวา แมจะมีอุปสงคที่ลดลงและการผลิตถานหินในประเทศ 
ที่สูงขึ้น แตจีนไดซื้อถานหินรัสเซียในปริมาณที่สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญตั้งแตเดือน พ.ค. 65 เนื่องจากรัสเซียไดเสนอ
สวนลดที่ต่ำกวาราคาถานหินที่ซื้อขายในตลาดโลกอยางมาก โดยการนำเขาถานหินจากรัสเซียของจีนในเดือน พ.ค. 
65 เพ่ิมข้ึน 20% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และในชวง 28 วันแรกของเดือน มิย. 65 เพิ่มขึ้นถึง 55% 
สวนการผลิตถานหินในประเทศชวง 5 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 10.4% ขณะทีก่ารนำเขาถานหินรวมลดลง 13.6% 

118. รัสเซียประกาศรับชำระเงินคาธัญพืชหลายชนิดเปนสกุลเงินรูเบิล (ณ 3 ก.ค. 65) รัฐบาลรัสเซียไดเพิ่มรายการ
สินคาธัญพืช ประกอบดวย เมล็ดพืช และน้ำมันดอกทานตะวัน ในรายการสินคาสงออกที ่ต องชำระเปนรูเบิล  
โดยมีผลตั้งแต 1 ก.ค. 65 นอกจากนี้ ยังมีการประกาศขยายระยะเวลาเก็บภาษีสำหรับการสงออกน้ำมันดอกทานตะวัน 
และกากเมล็ดทานตะวันตอไปอยางนอย 1 ป จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 

119. ยอดขายสมารตโฟนจีนในตลาดรัสเซียพุง ไดประโยชนจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน (ณ 3 ก.ค. 65) บริษัท
M.Video-Eldorado บริษัทคาปลีกสินคาอิเล็กทรอนิกสรายใหญของรัสเซียเปดเผยวาสวนแบงยอดขายสมารตโฟน
จีนในรัสเซียระหวางเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65 เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง จาก 50% ในไตรมาสแรก สู 70% ในเดือน มิ.ย. 
65 ซึ่งเปนผลจากการทีผู่ผลิตสมารทโฟนรายใหญหลายรายของตะวันตกไดประกาศยุติการขายสินคาใหมในรัสเซีย
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หลังจากมีการสูรบในยูเครน ขณะเดียวกันการคว่ำบาตรทางการเงินและการปดนานฟาสงผลกระทบตอหวงโซ
อุปทานของรัสเซีย ผลักดันใหผูคาปลีกและผูบริโภคชาวรัสเซียตองหันไปหาสินคาจีนทดแทน 

120. ยุโรปนำเขากาซธรรมชาติจากสหรัฐฯ สูงกวารัสเซียแลว หลังเผชิญอุปสรรคจากการคว่ำบาตร (ณ 4 ก.ค. 
65) สำนักงานพลังงานระหวางประเทศ (IEA) การที่สหภาพยุโรปดำเนินมาตรการลดนำเขากาซธรรมชาติของรัสเซีย 
ประกอบกับการเรงสำรองพลังงานไวใชในชวงฤดูหนาว และการที่รัสเซียลดการสงกาซไปยังยุโรปผานทอ Nord 
Stream กวา 60% รวมถึงการตัดการจัดสงกาซไปยังประเทศที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระเงินใหม ทำใหเดือน 
มิ.ย. 65 เปนเดือนแรกในประวัติศาสตร ที่ EU นำเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ มากกวาการนำเขา
จากรัสเซีย ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไดบรรลุขอตกลงที่จะจัดหากาซธรรมชาติแก EU จำนวน 15 พันลานลูกบาสกเมตรในปนี ้

121. สำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดวาในชวงหลายปขางหนาอุปสงคกาซทั่วโลกจะมีแนวโนมเติบโตชาลง (ณ 
5 ก.ค. 65) โดยคาดวาปริมาณการใชกาซธรรมชาติทั่วโลกในป 2565 จะหดตัว 0.5% และจะเติบโตอยางชา ๆ 
ในอีก 3 ปขางหนา เนื่องจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนผลักดันใหราคาสูงข้ึน และการที่รัสเซียปรับลดอุปทานการ
สงกาซสงผลใหความตองการใชกาซ โดยเฉพาะในยุโรปลดลงอยางรวดเร็ว นำไปสูการปรับลดคาดการณการใชกาซ
ทั่วโลก โดยคาดวาความตองการกาซทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 140 พันลานลูกบาศกเมตรในระหวางป 2564 – 2568 
ซึ่งลดลงครึ่งหนึ่งของการคาดการณกอนหนานี ้

122. รัสเซียขายพลังงานใหจีนและอินเดีย ชดเชยการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยุโรป (ณ 6 ก.ค. 65)สำนักขาว 
Bloomberg รายงานวาในเวลาเพียง 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.) หลังเกิดการสูรบในยูเครน รัสเซียไดรับเงินมูลคากวา 
24,000 ลานเหรียญสหรัฐจากการขายพลังงานใหจีนและอินเดีย โดยจีนนำเขาน้ำมัน กาซ และถานหินจากรัสเซีย 
18,900 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนอินเดียนำเขา 5,100 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปกอนมากกวา 5 เทา ซึ่งยอดการสั่งซื้อจากจีนและอินเดียที่เพิ่มขึ้น ชวยชดเชยยอดการสั่งซื้อ
พลังงานจากสหรัฐฯ และยุโรปที่หยุดหรือชะลอการซื้อพลังงานรัสเซีย 

123. อินเดียควบคุมการสงออกแปงสาลีเพื่อปกปองตลาดในประเทศจากการขาดแคลนแปงสาลีโลก (ณ 7 ก.ค. 65)
สำนักงานการคาตางประเทศอินเดียประกาศวา ตั้งแตวันที่ 12 ก.ค. 65 ผูสงออกแปงสาลีจากอินเดียจะตองขออนุญาต
จากรัฐบาลกอน เพื ่อคงปริมาณ และรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ เนื่องจากความตองการแปงสาลีอินเดียจาก
ประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้นมาก หลังจากเดือน พ.ค. 65 อินเดียหามการสงออกขาวสาลี ทามกลางผลจากการสูรบใน
ยูเครนทำใหขาวสาลีขาดแคลนทั่วโลก และราคาแพงข้ึน ทำใหประเทศตาง ๆ ไมสามารถหาขาวสาลีราคาถูกจากผูสงออก
รายอื่น ๆ มาผลิตแปงได  

124. ยูเครนคาดวายอดเก็บเกี่ยวธญัพืชป 2565 จะสูงถึง 60 ลานตัน (ณ 7 ก.ค. 65) กระทรวงนโยบายการเกษตรและ
อาหารของยูเครน คาดการณวายอดเก็บเกี่ยวธัญพืชของยูเครนในปนี้จะสูง 60 ลานตัน โดยจะมีการสงออกธัญพืชจาก
การเก็บเกี่ยวปนี้ประมาณ 30-40 ลานตัน เพื่อระบายธัญพืชในคลังของประเทศ ซึ่งนาจะชวยบรรเทาวิกฤตอาหารโลก
ไดบางสวน นอกจากนี้ หนวยงานทองถิ่นยังระบุวายูเครนยังคงมีเมล็ดพืชและเมล็ดพืชนำ้มันกวา 18 ลานตัน จากการ
เก็บเกี่ยวปที่แลวซึ่งอยูระหวางรอการสงออก  
(ขอมูลจาก USDA ระบุวา ในป 2564 ยูเครนมีผลผลิตธัญพืชประมาณ 85 ลานตัน สงออก 48 ลานตัน ขณะที่ผลผลิต
ทั่วโลกอยูที่ 2,794 ลานตัน) 

125. มาตรการคว่ำบาตรมีผลตอเศรษฐกิจรัสเซียนอยกวาที่คาด (ณ 10 ก.ค. 65) สำนักขาว Bloomberg รายงานโดย
อางอิงความเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของรัสเซีย ซึ่งนักเศรษฐศาสตรจากสถาบันการเงิน
ขนาดใหญหลายแหงตางปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจรัสเซียครั้งใหม โดยคาดวา เศรษฐกิจจะหดตัวประมาณรอยละ 
3.5 ดีกวาเดิมที่มีการคาดการณไววา เศรษฐกิจอาจหดตัวสูงสุดถึงรอยละ 12 เนื่องจากรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวอยาง
รวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพคาเงินรูเบิล ชวยใหสามารถปกปองวิกฤตเอาไวได นอกจากนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ
รัสเซียเดือน พ.ค. 65 ที่เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 65 1.7% หมายถึงการที่เศรษฐกิจหดตัวไดหยุดลงแลว อีกทั้งการ
สงออกน้ำมันในระดับสูง และการเปลี่ยนเปาหมายการสงออกไปยังผูซื ้อในเอเชีย กลายเปนตัวขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจรัสเซีย 
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126. ปญหาหวงโซอุปทานของยูเครนยังคงเปนความเสี ่ยงหลักตอการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร (ณ 10 ก.ค. 65)  
IHS Markit ระบุวา หลังจากเกิดภาวะเงินเฟอและวิกฤตอาหาร ทำใหมีความพยายามในการสงออกธัญพืชจากยูเครน  
โดยแมวาจะมีการขนสงทางทาเรือแมน้ำดานูบของยูเครนและโรมาเนียเพิ่มขึ้น แตก็ไมสามารถชดเชยการสงออกสินคา
จากยูเครนไดทั้งหมด เนื่องจากเปนการขนสงดวยเรือขนาดเล็กไมเกิน 10,000 dwt เทานั้น ขณะที่การใชชองทางบก
ขนสงทางชายแดน มีการจัดหาไซโลชั่วคราวเก็บผลผลิต และอุปกรณการขนถายสินคาตาง ๆ  แตก็ยังไมสมบูรณตองใช
เวลาหลายเดือนจึงจะใชงานไดอยางเต็มที่ สำหรับการขนสงสินคาเกษตรของยูเครนโดยรถไฟไปยังทาเรือโรมาเนียมี
คาใชจายสูงมากและใชเวลานาน ทำใหมีขีดความสามารถจำกัด จึงคาดวาในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ ผลผลิตธัญพืชจะ
คอนขางมีจำกัด การขาดแคลนเมล็ดพืชทั่วโลก โดยเฉพาะขาวสาลียังคงมีอยู ดังนั้น ปญหาหวงโซอุปทานจะยังเปนความ
เสี่ยงหลักตอเงินเฟอดานอาหารตอไป 

127. การคาโลกทำมูลคาสูงสุดเปนประวัติการณในไตรมาสแรกของป 2565 สูระดับ 7.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ  
จากแรงหนุนของราคาสินคาโภคภัณฑที่เพิ่มขึ้น (ณ 10 ก.ค. 65) UNCTAD ระบุวา มูลคาการคาโลกในไตรมาสแรก
ของป 2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของป 2564 ถึง 1 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้นเชนกันแต
นอยกวา เนื่องจากการสูรบในยูเครนสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศโดยเพิ่มแรงกดดันตอราคาพลังงานของโลก
และสินคาโภคภัณฑข้ันตน อยางไรก็ตาม คาดวาการคาในไตรมาสที่สองป 2565 จะชะลอลง จากหลายปจจัยกดดัน เชน 
การขึ้นอัตราดอกเบี้ย การลดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอสูง ภาระหนี้ในหลายประเทศ ความผันผวนของราคา
สินคาโภคภัณฑ ภูมิรัฐศาสตรโลกท่ีเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนหวงโซอุปทานโลก การเปลี่ยนแปลงไปสูเศรษฐกิจที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตชาลง และสงผลลบตอปริมาณการคาโลกในชวงที่เหลือของป 
2565 

128. ฮังการีประกาศภาวะฉุกเฉินดานพลังงานหลังสถานการณรัสเซีย-ยูเครนทำใหการผลิตกระจายเชื้อเพลิงเกิดภาวะ
หยุดชะงักและราคาเชื้อเพลิงพุงสูง (ณ 17 ก.ค. 65) รัฐบาลฮังการีระบุวา มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของ EU นาจะทำ
ใหยุโรปมีกาซไมเพียงพอในชวงฤดูหนาว ฮังการีจึงตองประกาศภาวะฉุกเฉินดานพลังงานเชื้อเพลิงที่จะมีผลบังคับใช
ตั้งแตเดือน ส.ค. 65 เปนตนไป เพื่อใหมั่นใจวาจะมีอุปทานเพียงพอในประเทศ โดยจะระงับการสงออกพลังงาน เพ่ิม
กำลังการผลิตกาซธรรมชาติจาก 1.5 พันลานลูกบาศกเมตร เปน 2 พันลานลูกบาศกเมตรตอป และเพิ่มการสกัดถานหิน
ลิกไนต พรอมกับกลับมาดำเนินการโรงไฟฟาพลังงานถานหินลิกไนตอีกครั้ง นอกจากนี้ จะเพิ่มการผลิตพลังงานจาก
โรงไฟฟานิวเคลียรท่ีมีอยูเพียงแหงเดียว 

129. ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และอียิปต เตรียมเขารวมกลุ ม BRICS (ณ 17 ก.ค. 65)ประธานกลุ ม BRICS ระบุวา 

ซาอุดีอาระเบีย ตุรกีและอียิปตกำลังเจรจาเพื่อสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต) ซึ่งคาดวาจะมีการหารือและอาจยื่นขอเสนอที่เปนไปไดตอกันในการประชุมสุดยอดผูนำในป 2566 ที่
แอฟริกาใต ซึ่งสะทอนความมั่นคงของขั้วอำนาจใหมทางเศรษฐกิจที่นำโดยรัสเซียและจีน หลังมีการประกาศวา BRICS 
กำลังสรางระบบตะกราสกุลเงินสำรองใหมของโลกบนพื้นฐานระบบตะกราเงินของประเทศสมาชิกเพ่ือลดการพ่ึงพิงระบบ
การเงนิตะวันตก 

130. ยุโรปกลายเปนผูซื้อน้ำมันดิบรายใหญของสหรัฐฯ แทนที่เอเชียครั้งแรกในรอบ 6 ป (ณ 17 ก.ค. 65) สำนักขาว 
Bloomberg รายงานวา ตั้งแตเดือน ม.ค. - พ.ค. 65 ยุโรปนำเขาน้ำมันดิบประมาณ 213.1 ลานบารเรล แซงหนาเอเชีย
ทีน่ำเขาประมาณ 191.1 ลานบารเรล ซึ่งเปนครั้งแรกนับตั้งแตป 2559 สะทอนใหเห็นวาวิกฤตรัสเซียยูเครนนั้น ทำให
อุปทานพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง หลังสหรัฐฯ และ EU คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย จึงทำใหยุโรปตองหันไปนำเขา
น้ำมันจากสหรัฐฯ ในขณะที่รัสเซียก็ไดเสนอขายน้ำมันดิบในราคาลดพิเศษใหกับพันธมิตรในเอเชียอยางจีนและอินเดีย
แทน 

131. อิหรานประกาศจะทยอยเลิกใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐทำการคาขายกับรัสเซีย (ณ 24 ก.ค. 65) ผูวาการธนาคาร
กลางของอิหราน เปดเผยวา อิหรานจะทยอยลดการใชเงินดอลลารสหรัฐในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางอิหราน
กับรัสเซีย โดยทั้งสองประเทศไดลงนามบันทึกความเขาใจ เพื่อใชสกุลเงินเรียลของอิหรานและเงินรูเบิลของรัสเซียในการ
ทำธุรกรรมการคาขนาดเล็กระหวางกัน ขณะเดียวกัน อิหรานยังเปดการซื้อขายสกุลเงินเรียล-รูเบิลในตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศอยางเปนทางการดวย 



153 

132. รัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยเปนครั้งที่ 5 ในปนี้ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว (ณ 24 ก.ค. 65) ธนาคาร
กลางรัสเซียประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1.50% สูระดับ 8.0% ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 
เนื่องจากเศรษฐกิจรัสเซียกำลังเผชิญการทาทายจากปจจัยภายนอก ซึ่งยังคงสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยาง
มีนัยสำคัญ และระบุวาการตัดสินใจดานอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยูกับการปรับตัวของเงินเฟอ และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในระยะยาวจากชาติตะวันตก 

133. ธนาคารกลางยูเครนคาดอัตราเงินเฟอจะสูงกวา 30% ภายในสิ้นป 2565 (ณ 24 ก.ค. 65) ผูวาการธนาคารกลาง
ยูเครน เปดเผยวา อัตราเงินเฟอของยูเครนจะอยูในระดับสูงกวารอยละ 30 ภายในสิ้นปนี้ โดยอัตราเงินเฟอในเดือน มิ.ย. 
65 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาอยูที่ 21.5%(YoY) สาเหตุหลักคือผลกระทบจากการสูรบในยูเครนที่นำไปสูการหยุดชะงัก
ของหวงโซอุปทาน ทำใหสินคาบางอยางมีการผลิตลดลง ตนทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมดวยแรงกดดันจากราคาพลังงาน
อยูในระดับสูงเปนเวลานาน และปญหาเงินเฟอในประเทศคูคาทั่วโลก ทั้งนี้ คาดวา อัตราเงินเฟอจะลดลงเปน 20.7% 
ในป 2566 และ 9.4% ในป 2567 จากนั้นจะกลับสูเปาหมายหลักที่ 5% ในป 2568 ขณะที่ธนาคารกลางยูเครน
ยังใหคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมไวที่ 25% และคาดวาอาจตองคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ไปจนถึงไตรมาส 2 ของป 
2567 

134. ปริมาณการซ้ือขายเงินหยวนในตลาดแลกเปลี่ยนรัสเซียแซงหนาเงินยูโรเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร (ณ 25 ก.ค. 
65) ขอมูลปริมาณการซื้อขายเงินหยวนในตลาดแลกเปลี่ยนมอสโก เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 พบวา ปริมาณการซื้อขายเงิน
หยวนอยูที่ 52,800 ลานรูเบิล ในขณะที่การซื้อขายเงินยูโรอยูที่ 41,000 ลานรูเบิล สงผลใหปริมาณการซื้อขายเงิน
หยวนกลายเปนอันดับสองรองจากเงินดอลลารสหรัฐที่ 124,700 ลานรูเบิล นอกจากนี้ ยังมีปริมาณการซื้อขายเงิน
หยวนในตลาดรัสเซีย เกิน 5 หมื่นลานติดตอกันเปนวันที่ 2 ขณะที่ในชวงครึ่งแรกของเดือน ก.ค. 65 ปริมาณการซื้อขาย
เงินหยวนเฉลี่ยอยูที่ 30,000 ลานรูเบิล โดยการเติบโตของปริมาณการซื้อขายเงินหยวนในตลากรัสเซียนั้น เปนผลจาก
การเก็งกำไรในเงินหยวน ที่นักลงทุนคาดวากฎหมายใหมของรัสเซียจะออกกฎใชเงินหยวน เปนหนึ่งในสกุลการคาหลัก
กับรัสเซีย ประกอบกับการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกก็มีสวนชวยใหการใชเงินหยวนมีมากข้ึน 

135. S&P ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของยูเครนลงอีก เนื่องจากความเสี่ยงผิดชำระหนี้มีมากขึ้น หลังขอใหเจาหนี้
ตางประเทศชะลอการชำระหนี้ (ณ 31 ก.ค. 65) S&P Global Ratings ประกาศปรับลดอันดับความนาเชื่อถือเครดิต
หนี้สกุลเงินตางประเทศของยูเครนเปน CC จากเดิม CCC+ ซึ่งสะทอนแนวโนมเชิงลบ เนื่องจากมีความเปนไปไดสูงทีจ่ะ
ผิดชำระหนี้ และมีความเปนไปไดที่ยูเครนจะเขาสูการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ หลังจากที่ยูเครนไดขออนุมัติพัก
ชำระหนี้พันธบัตรกับเจาหนี้ตางประเทศหลายรายไปจนถึงปลายป 2566 เปนอยางนอย 

136. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อนุมัติเงินชวยเหลือสมาชิก EU รับมือผลกระทบสถานการณรัสเซีย-ยูเครน (ณ 3 ส.ค. 
65) ECB อนุมัติเงินชวยเหลือประเทศสมาชิก EU 19 ประเทศ จำนวน 0.9% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในแตละประเทศ ในรูปแบบของเงินอุดหนุนคาเชื้อเพลิงและมาตรการสนับสนุนดานอื่น ๆ เพื่อใหรัฐบาลแตละ
ประเทศสามารถใชเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมกับผลักดันใหลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล และการใชพลังงาน
จากรัสเซยี ควบคูไปกับการรักษาระบบการเงินสาธารณะใหมีความมั่นคงในระยะยาว 

137. เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) เรียกรองใหมีการเก็บภาษีในอัตราพิเศษกับกลุ มบริษัทดานน้ำมันและกาซ
ธรรมชาติ (ณ 5 ส.ค. 65) เนื่องจากบริษัทดังกลาวไดกำไรมหาศาลในชวงที่โลกกำลังเกิดวิกฤตพลังงาน อันเปนผลจาก
ความขัดแยงรัสเซียและยูเครน โดยขอใหทุกรัฐบาลบังคับเก็บภาษีกับผลกำไรที่สูงเกินควร แลวนำไปใชเปนกองทุน
สนับสนุนกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบ ซึ่งไดมีบางประเทศดำเนินการแลว อาทิ UK และอิตาลี ที่ออกมาตรการเก็บภาษี
เงินกำไรกับบริษัทพลังงาน เพื่อนำไปเปนกองทุนชวยเหลือภาคครัวเรือนรับมือกับราคาพลังงานที่สูงข้ึนและบรรเทาปญหา
คาครองชีพ 

138. รัสเซียเตรียมเปดรานสินคาปลอดภาษีขายสินคานำเขาจากตะวันตกใหแกนักการทูตหลังจากที่แบรนดสินคา
ตะวันตกถอนตัวออกจากรัสเซีย (ณ 4 ส.ค. 65) รานคาดังกลาวจะดำเนินการโดยกระทรวงการตางประเทศรัสเซียและ
หนวยงานทองถิ่นอื่น ๆ ขายสินคานำเขาจากตะวันตกที่หายาก ซึ่งคาดวาจะเปดขายในชวงปลายป 2565 โดยจะขาย
สินคาใหเฉพาะกลุมนักการทูตตางชาติ ลูกจางในองคการระหวางประเทศ หรือสมาชิกในครอบครัว และจะรับเงินซื้อ
สินคาในสกุลเงนิดอลลารสหรัฐฯ และยูโรเทานั้น ซึ่งแนวคดินี้คลายกับรานคา Beriozka ท่ีดำเนินการโดยรัฐในสหภาพโซ
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เวียต ซึ่งมีเพียงนักทองเที่ยวตางชาติที่มีสกุลเงินตางประเทศ (Hard Currency) เทานั้นที่สามารถเขาถึงได เพื่อเปนการ
ดึงเงินตางชาติเขามายังประเทศ 

139. ดัชนีราคาอาหารโลกลดลงหลังรัสเซียและยูเครนสามารถบรรลุขอตกลงสงออกธัญพืช (ณ 7 ส.ค. 65) องคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) เปดเผยดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน ก.ค. 65 อยูที่ระดับ 140.9 ซึ่งเปน
การลดลงเปนเดือนที่ 4 ติดตอกัน และลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ซึ่งถือเปนอัตราการลดลง (%MoM) 
มากที่สุดในรอบ 14 ป โดยปจจัยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการตอบสนองขอตกลงในการเปดเสนทางปลอดภัยใหยูเครน
ขนสงธัญพืชออกจากทาเรือในทะเลดำไดอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ดัชนีราคาอาหารเดือน ก.ค. 65 ยังสูงกวาปกอน 13.1% 

140. รัสเซียอาจลดเปาหมายการสงออกธัญพืชในป 2565 เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดอาจลดลง (ณ 7 ส.ค. 65) 
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของรัสเซีย กลาววา อาจปรับลดแผนการสงออกธัญพืชที่ตั้งเปาไวที ่50 ลานตันในปนี้ เนื่องจาก
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดอาจลดลง จากสภาพอากาศที่เลวรายในหลายภูมิภาค รวมถึงอุปสรรคในการจัดหาสวนประกอบ
อุปกรณการเกษตรจากตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงตอผลผลิตตามเปาหมาย 130 ลานตัน จึงทำใหตองลดการ
สงออกลง เพื่อจัดสรรผลผลิตใหเพียงพอตอการบริโภคในประเทศกอน 

141. การสงออกของจีนไปรัสเซียเดือน ก.ค. 65 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน กลับมาใกลกับระดับกอนการสูรบใน
ยูเครน (ณ 8 ส.ค. 65) มูลคาการสงออกจีนไปยังรัสเซีย เดือน ก.ค. 65 มีมูลคา 6.7 พันลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
22.2% เมื่อเทียบกับในชวงเวลาเดียวกันของปกอน หลังจากหดตัว 17% ในเดือน มี.ค. 65 สอดคลองกับปริมาณการ
ซื้อขายในระหวางสกุลเงินหยวน-รูเบิลทีเ่พิ่มข้ึนสูงสุดเปนประวัติการณเมื่อเดือน ก.ค. 65 

142. ตลาดหลักทรัพยรัสเซียลดวงเงินขั้นต่ำสำหรับเงินดอลลารสหรัฐที่ใชในการทำธุรกรรม-ระงับการซื้อขายเงินเยน 
(ณ 9 ส.ค. 65) โดยตลาดหลักทรัพยมอสโก ซึ่งเปนตลาดหลักทรัพยชั้นนำของรัสเซีย ประกาศลดวงเงินขั้นต่ำในการนำ
เงินดอลลารสหรัฐมาเปนหลักประกันในการทำธุรกรรมเหลือเพียง 25% จากกอนหนานี้ที่ระดับ 50% เพื่อการลดการ
พึ่งพาสกุลเงินจากประเทศที่ไมเปนมิตร นอกจากนี้ ยังประกาศระงับการซื้อขายสกุลเงินเยนของญี่ปุน และไมใหใชเปน
หลักประกันในการทำธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย โดยระบุวาเปนสกุลเงินที่มคีวามเสี่ยง 

143. เศรษฐกิจเยอรมนีจะไดรับผลกระทบจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งสงผลตอการจางงานดวย (ณ 10 ส.ค. 65) 
สถาบันวิจัยดานการจางงานของเยอรมนี (IAB) เปดเผยผลการศึกษา ระบุวา เยอรมนีจะสูญเสียมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กวา 2.6 แสนลานยูโรภายในป 2573 จากผลของการสูรบในยูเครนและราคาพลังงานที่อยูในระดับสูง โดยในป 2566 
GDP เยอรมนีจะลดลง 1.7% และการจางงานจะลดลงประมาณ 240,000 ตำแหนง ซึ่งอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุดคืออุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากยังไมฟนตัวจากโควิด-19 และมีแนวโนมไดรับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลด
นอยลงของผูบริโภค นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่เนนการพึ่งพาพลังงานก็เสี่ยงไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษ เชน 
อุตสาหกรรมเคมี และการผลิตโลหะ 

144. รัสเซียเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงตอเนื่องจากรายไดดานพลังงาน ทามกลางการถูกคว่ำบาตร (ณ 10 ส.ค. 65) โดย
ตั้งแตเดือน ม.ค. - ก.ค. 65 ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของรัสเซีย เพ่ิมขึ้นกวา 3 เทาเปน 167,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 50,000 ลานเหรียญสหรัฐในชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นมาก 
แมจะถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกพยายามลดการพ่ึงพาจากพลงังานของรัสเซีย 

145. บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือโลกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ยูเครนสูระดับผิดชำระหนี้ (ณ 14 
ส.ค. 65) โดยหลังจากรัฐบาลยูเครนเจรจากับกลุมผูถือพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐบาล เพ่ือขอยืดเวลาชำระหนี้มูลคาเกือบ 
20,000 ลานเหรียญสหรัฐจำนวน 13 ฉบับ ที่จะครบกำหนดระหวางป 2565 ถึง 2576 ออกไปอีกเปนเวลา 2 ป ทำ
ให S&P Global Rating ไดปรับลดระดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศของยูเครนลงไปอยูระดับ 
SD/SD จาก CC/C ซึ่งหมายถึงระดับผิดนัดชำระหนี้บางสวน ขณะที่บริษัท Fitch Rating ปรับลดระดับความนาเชื่อถือลง
ไปอยูระดับ RD จาก C หมายถึงผิดนัดชำระหนี้ในวงจำกัด  

146. รัสเซียเตรียมเพิ่มเงินสกุลอื่นแทนดอลลารสหรัฐและยูโรในกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (ณ 14 ส.ค. 65) ธนาคาร
กลางรัสเซียกำลังพิจารณาความเปนไปไดที่จะถือครองสกุลเงินตาง ๆ  แบบผสมผสาน ในกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ 
(Russia National Wealth Fund) โดยการเพิ่มเงินหยวนของจีน รูปของอินเดีย และลีราของตุรกีในกองทุนฯ แทนที่เงิน
ดอลลารสหรัฐและยูโรทั้งหมด เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการพ่ึงพาสกุลเงินหลัก สืบเนื่องจากกรณีที่รัสเซียถูกกีดกันไมให
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เขาซื้อสกุลเงินของชาติตะวันตกหลังจากถูกคว่ำบาตร พรอมกับสนับสนุนใหรัฐบาลออกคำสั่งเพื่อใหรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางชาติท่ีถือครองอยูไปเปนสกุลเงินของประเทศท่ีไมไดรวมคว่ำบาตรรัสเซีย 

147. เศรษฐกิจรัสเซียไตรมาสท่ี 2/2565 หดตัวเปนครั้งแรกในรอบมากกวา 1 ป (ณ 14 ส.ค. 65) โดย GDP ของรัสเซีย
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2565 หดตัว 4.0%(YoY) ซึ่งนับเปนการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแตไตรมาสแรกของป 2564 เมื่อ
ชวงการระบาดของโควิด-19 โดยภาคขายสงหดตัวรอยละ 15.3 สวนภาคขายปลีกลดลงรอยละ 9.8 ขณะที่ภาคการ
ผลิตลดลงรอยละ 3.3 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการที่นานาประเทศใชมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำใหการคาและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ของรัสเซียตองหยุดชะงักลง รวมถึงการที่ผูบริโภคในประเทศชะลอการใชจายในภาวะความไม
แนนอน 

148. ตลาดหลักทรัพยรัสเซียกลับมาเปดขายตราสารหนี้ ใหกับนักลงทุนจากประเทศที่ไมเขารวมคว่ำบาตร (ณ 15 ส.ค. 
65) ตลาดหลักทรัพยมอสโกของรัสเซีย จะกลับมาเปดตลาดซื้อขายพันธบัตรสำหรับนักลงทุนตางชาติ ตั้งแตวันที่ 15 
ส.ค. 65 เปนตนไป โดยจะอนุญาตใหมีการซื้อขายพันธบัตรเฉพาะนักลงทุนจากประเทศที่ไมไดออกมาตรการคว่ำบาตร
ตอรัสเซียเทานั้น ทั้งนี้ รัสเซียปดตลาดพันธบัตรตั้งแตเดือน ก.พ. 65 เพ่ือจำกัดไมใหเงินออกนอกประเทศ  

149. การสงออกของ EU ไปยังรัสเซียเดือน มิ.ย. 65 ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน ทามกลางมาตรการคว่ำบาตร (ณ 15 
ส.ค. 65) การสงออกของ EU ไปยังรัสเซียในเดือน มิ.ย. 65 มีมูลคา 4,450 ลานยูโร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 18% ซึ่ง
นับเปนการเพิ ่มขึ้นเดือนที ่ 2 ติดตอกัน โดยสินคาที ่สงออกสำคัญ ไดแก อุปกรณอุตสาหกรรม ยา น้ำหอมและ
เครื่องสำอาง พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก โดยเยอรมนีเปนประเทศที่สงออกสินคามายังรัสเซียมากที่สุด อยางไรก็
ตาม มูลคาการสงออกยังคงต่ำกวาเดือนเดียวกันของปกอนซึ่งอยูที่ 7,210 ลานยูโร เนื่องจากการสงออกสินคา
ของ EU ไปยังรัสเซียประมาณ 28% ยังคงอยูภายใตมาตรการคว่ำบาตร (อาทิ เครื่องบิน ตลับลูกปน และสินคาฟุมเฟอย) 

150. รัสเซียเสนอพันธมิตรทางการคาใหเขารวมระบบการชำระเงิน SPFS (ณ 16 ส.ค. 65) รัสเซียไดเสนอใหประเทศ
พันธมิตรในองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ (SOC) ไดแก จีน อินเดีย คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน ปากีสถาน และ
อุซเบกิสถาน และประเทศพันธมิตรของ SOC ไดแก อัฟกานิสถาน เบลารุส อิหราน มองโกเลีย อารเมเนีย อาเซอรไบจาน 
กัมพูชา เนปาล ตุรกี และศรีลังกา รวมทั้งสิ้น 17 ประเทศ ใหเขารวมระบบ SPFS ซึ่งเปนระบบการชำระเงินระหวาง
ประเทศ ท่ีรัสเซียเปนผูพัฒนาเอง ทดแทนระบบ SWIFT ของชาติตะวันตก 

151. เยอรมนีคาดวาจะมีกาซธรรมชาติใชอีกเพียง 2 เดือน หากรัสเซียยุติการจัดสงกาซ (ณ 17 ส.ค. 65) ประธาน 
Federal Network Agency ซึ่งเปนหนวยงานกำกับดูแลดานพลังงานของเยอรมนี ระบุวา เยอรมนีจะมีกาซธรรมชาติ
เพียงพอสำหรับการใชในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไดมากท่ีสุดเพียง 2 เดือนเทานั้น หากรัสเซยียุติ
การจัดสงกาซธรรมชาติ ในเดือน พ.ย. 65 ขณะที่การจัดเก็บกาซเขาสูคลังสำรองตามเปาหมายที่ 95% เปนเรื่องที่ยาก 
เนื่องจากสถานที่กักเก็บกาซบางแหงตองใชเวลาในการเติมกาซมากกวาที่คาดการณไว ทำใหไมสามารถรับประกันไดวา
จะสามารถจัดเก็บกาซสำรองไดตามเปาหมายภายในเดือน พ.ย. 65 

152. เมียนมาเตรียมนำเขาน้ำมันรัสเซียเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนพลังงานและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น (ณ 18 
ส.ค. 65) โฆษกรัฐบาลของเมียนมาเปดเผยวา เมียนมาไดรับคำตอบรับจากรัสเซียใหนำเขาน้ำมันที่มีคุณภาพและราคา
เหมาะสม หลังจากผูนำรัฐบาลทหารไดเจรจาเรื่องการนำเขาน้ำมันและกาซในระหวางเยือนรัสเซียเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผาน
มา โดยรัสเซียจะเริ่มจัดสงน้ำมันเชื้อเพลิงมายังเมียนมาผานสิงคโปรตั้งแตเดือน ก.ย. 65 นอกจากนี้ เมียนกำลังอยูใน
ระหวางพิจารณาที่จะทำโครงการสำรวจน้ำมันในประเทศรวมกับรัสเซียและจีนดวย 

153. รัสเซียคาดวารายไดจากการสงออกพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมากในปนี้จะชวยฟนฟูเศรษฐกิจ (ณ 18 ส.ค. 65) 
กระทรวงเศรษฐกิจรัสเซีย เปดเผยวา ปริมาณการสงออกพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการสงออกน้ำมันในตลาด
เอเชียชดเชยการลดการนำเขาเชื้อเพลิงตาง ๆ  จากยุโรป ประกอบกับราคาพลังงานที่อยูในระดับสูง จะทำใหรายไดจาก
การสงออกพลังงานของรัสเซียในป 2565 เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปกอน หรือมีมูลคา 3.375 แสนลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งคาดวาจะมีสวนชวยสนับสนุนและฟนฟูเศรษฐกิจรัสเซียที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศ
ตะวันตก 

154. รัสเซียเดินหนาเจรจาเกี่ยวกับการใชบัตรชำระเงิน Mir กับหลายประเทศ (ณ 21 ส.ค. 65) รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการตางประเทศของรัสเซียระบุวา การที่ระบบชำระเงินดวยบัตรระหวางประเทศรายใหญ ไดทำการปดก้ัน
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ลูกคาชาวรัสเซียทั้งหมด ทำใหรับบาลรัสเซียตองเรงดำเนินการขยายขอบเขตการใชระบบบัตรชำระเงิน Mir ที่รัสเซีย
พัฒนาขึ้นเอง โดยขณะนี้กำลังอยูในขั้นตอนการเจราความรวมมือกับหลายประเทศ อาทิ อาเซอรไบจาน บาหเรน อียิปต 
อินเดีย จีน คิวบา เมียนมา ไนจีเรีย และไทย ทั้งนี้ ปจจุบันระบบการชำระเงินของรัสเซียสามารถใชไดใน 11 ประเทศ 
ไดแก อับคาเซีย อารเมเนีย เบลารุส เวียดนาม คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน เกาหลีใต และ
เซาทออสซีเชีย 

155. เดือน ก.ค. 65 จีนนำเขาถานหินรัสเซียแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ป และยังนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียมากที่สุด
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 (ณ 21 ส.ค. 65) สำนักงานศุลกากรจีน เปดเผยวา ในเดือน ก.ค. 65 จีนนำเขาถานหินจาก
รัสเซียสูงสุด ในรอบ 5 ปที่ 7,420,000 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบชวงเดียวกันของปกอนที่ 6,490,000 ตัน  
ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการที่รัสเซียยังคงลดราคาถานหิน นอกจากนี้ จีนยังนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้น ทั้งจากที่
สงผานทอสงกาซไซบีเรียตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟก และจากการขนสงทางเรือ มีปริมาณรวมกัน 7,150,000 ตัน 
เพิ่มขึ้น 7.6%(YoY) ซึ่งนับเปนเดือนท่ี 3 ติดตอกันที่รัสเซียครองอันดับหนึ่งของประเทศผูสงออกน้ำมันดิบรายใหญ
ที่สุดของจีน 

156. รัสเซียใชเงินหยวนในการชำระเงินมากเปนอันดับ 3 ของโลกหลังถูกมาตรการคว่ำบาตร (ณ 22 ส.ค. 65) จาก
รายงานที่เผยแพรโดยบริษัทสวิฟต (SWIFT) เครือขายการชำระเงินระหวางประเทศท่ัวโลก แสดงใหเห็นวา ในเดือน ก.ค. 
65 รัสเซียกลายเปนตลาดใหญอันดับ 3 ของโลก (ไมรวมประเทศจีน) ที่ใชเงินหยวนชำระเงินระหวางประเทศ คิดเปน
สัดสวน 3.9% ของการชำระเงินระหวางประเทศดวยสกุลเงินหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.42% ในเดือน มิ.ย. 65 และจาก 
0% ในเดือน ก.พ. 65 ทั้งนี้ ฮองกงยังคงเปนตลาดใหญที่สุดที่ใชเงินหยวนในการทำธุรกรรม โดยคิดเปนสัดสวน 73.8% 
ตามมาดวยสหราชอาณาจักร 6.4% 

157. การสงออกสินคาเกษตรของยูเครนลดลงครึ่งหนึ่งนับตั้งแตเกิดความขัดแยงในยูเครน (ณ 23 ส.ค. 65) กระทรวง
เกษตรของยูเครนเปดเผยวา ปริมาณการสงออกสินคาโภคภัณฑดานการเกษตรของยูเครนระหวางวันที่ 24 ก.พ. - 15 
ส.ค. 65 ลดลงสูระดับ 10 ลานตัน จากตัวเลขประมาณ 19.5 ลานตันในชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ กระทรวงฯ 
คาดการณวา การเก็บเกี่ยวธัญพืชประจำป 2565 ของยูเครนมีแนวโนมลดลงสูประมาณ 50 ลานตัน จาก 86 ลานตัน
ในป 2564 

158. ตลาดหลักทรัพยรัสเซียหามใชเงินดอลลารสหรัฐเปนหลักประกันในการทำธุรกรรม (ณ 23 ส.ค. 65) ตลาด
หลักทรัพยมอสโกของรัสเซียประกาศหามการใชเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนหลักประกันในการทำธุรกรรมการรับประกันภัย 
โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ส.ค. 65 เปนตนไป ซึ่งเปนความพยายามของรัสเซียในการลดการพึ่งพาสกุลเงินของ
ประเทศที่ไมเปนมิตร 

159. UK งดนำเขาเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงเปนครั้งแรกในเดือน มิ.ย. 65 (ณ 24 ส.ค. 65) รายงานจากสำนักงาน
สถิติแหงชาติของ UK ระบุวา UK งดการนำเขาเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรในเดือน มิ.ย. 
65 ขณะที่มูลคาการนำเขาสินคาจากรัสเซียกล็ดลงสูระดับ 33 ลานปอนด ซึ่งเปนระดับต่ำสุดนับตั้งแตเริ่มมีการบันทึก
ขอมูลในเดือน ม.ค. 40 

160. รัสเซีย - อินเดีย ประกาศไมตองการเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการคาระหวางกันอีกตอไป (ณ 25 ส.ค. 65) ประธาน
กลุม BRICS (บราซลิ รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต) กลาววา ขณะนี้รัสเซียและอินเดียไมจำเปนตองใชเงินดอลลาร
สหรัฐในการคาระหวางกัน หลังจากประสบความสำเร็จในการสรางกลไกการชำระเงินรวมกันในสกุลรูเบิลและรูป 
นอกจากนี้ จีนก็กำลังพัฒนากลไกการชำระเงินรวมกันในสกุลเงินรูเบิล-หยวน ซึ่งสะทอนวาประเทศในกลุม BRICS กำลัง
เปดรับอำนาจทางเศรษฐกิจและการคาของรัสเซียและจีน และพรอมที่จะเปดโอกาสใหรัสเซียเอาชนะผลกระทบจากการ
ถูกคว่ำบาตรทางการเงิน โดยใชระบบการชำระเงินดวยเงินสกุลทองถิ่นภายในกลุม 

161. อินเดียประกาศจำกัดการสงออกแปงสาลี เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและควบคุมราคาในประเทศ (ณ 28 
ส.ค. 65) คณะรัฐมนตรีอินเดียไดอนุมัตินโยบายจำกัดการสงออกแปงสาลีเพื่อควบคุมราคาในประเทศ หลังการสงออก
แปงสาลีของอินเดียเพิ่มขึ้น 200% ในระหวางเดือน เม.ย. - ก.ค. 2565 ทามกลางความตองการจากทั่วโลกเพื่อชดเชย
การสงออกที่ลดลงของยูเครน โดยเปนการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดือน ก.ค. 65 ที่กำหนดใหผูคาตองไดรับอนุญาตกอน
สงออกแปงสาล ีเนื่องจากราคาขาวสาลีในประเทศสูงเปนประวัติการณที่ 24,500 รูป (306.71 เหรียญสหรัฐ) ตอตัน 
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162. บังกลาเทศเตรียมนำเขาน้ำมันและสินคาราคาถูกจากรัสเซีย (ณ 29 ส.ค. 65) รัฐบาลบังกลาเทศอยูระหวาง
พิจารณาขอเสนอนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูกจากรัสเซีย ในราคา 59 ดอลลารตอบารเรล นอกจากนี ้ยังมคีวามรวมมือ
ระหวางบังกลาเทศกับรัสเซียในสินคาอื่น ๆ  อาทิ ขาวสาลี และปุย โดยมีการเจรจาระหวางรัฐตอรัฐเพื่อนำเขาขาวสาลี
จากรัสเซยี 500,000 ตัน ในราคาตันละ 430 เหรียญสหรัฐ และมีการหารือเพื่อนำเขาปุยกวา 100,000 ตัน 

163. อิหราน-รัสเซียวางแผนขยายใชงานสกุลเงินเรียล-รูเบิลในการคาทวิภาคี เพื่อลดผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร 
(ณ 29 ส.ค. 65) ผูวาการธนาคารกลางอิหราน เปดเผยวา อิหรานและรัสเซียจะขยายการใชงานสกุลเงินเรียล-รูเบิลใน
การทำธุรกรรมดานอื่น ๆ  สำหรับการคาระดับทวิภาคีเพิ่มเติม หลังจากเริ่มมีการเปดซื้อขายสกุลเงินเรียล-รูเบิลในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของอิหราน เม่ือชวงปลายเดือน ก.ค. 65 โดยมองวาเปนทางออกที่มีประสิทธิภาพ ภายใต
สถานการณทางการเมืองโลกในปจจุบันที่สกุลเงินหลักถูกใชเปนเครื่องมือในการคว่ำบาตรของประเทศมหาอำนาจ  

164. รัสเซียสามารถหยุดการสงออกกาซธรรมชาติแก EU ไดนานกวา 1 ป โดยไมสงผลตอเศรษฐกิจรัสเซีย (ณ 29 ส.ค. 
65) นักวิเคราะหจาก Capital Economics ประเมินวา จากสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียและราคาพลังงานที่อยูในระดับสูง
ในปจจุบันนั้น มีความเปนไปไดสูงวารัสเซียสามารถระงับการสงออกกาซธรรมชาติไปยังยุโรปไดเปนเวลาเกินกวา 1 ป 
โดยจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของรัสเซียไมมากนัก ซึ่งถาราคาน้ำมันและการสงออกน้ำมันของรัสเซียยังอยูในระดับ
ปจจุบัน รัสเซียจะสามารถคงระดับการสงออกกาซไปยังยุโรปไวที่ 20% จากระดับปกติไปอยางนอย 3 ป 

165. ผลผลิตน้ำมันรัสเซียสูงกวาคาด แตมาตรการคว่ำบาตรเริ่มสงผลกระทบ (ณ 30 ส.ค. 65) ผูอำนวยการบริหาร
สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปดเผยวา ผลผลิตน้ำมันของรัสเซียสูงกวาคาดการณหลังเกิดความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน 
จากความตองการน้ำมันภายในประเทศของรัสเซียที่แข็งแกรง และการขายน้ำมันจำนวนมากใหกับผูซื้อนอกยุโรปในราคา
พิเศษ แตในระยะตอไปอาจมีความทาทายในการรักษาระดับการผลิต เนื่องจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเริ่มสง
ผลกระทบ และประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิกของ IEA อาจระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร (SPR) เพ่ิมมากข้ึน 

166. Morgan Stanley คาดอุปทานกาซธรรมชาติในยูโรโซนป 2566 จะลดลง 11% หากรัสเซียลดจัดสงนาน
ตอเนื่อง (ณ 30 ส.ค. 65) โดยคาดการณวาในปงบประมาณ 2566 อุปทานกาซธรรมชาติในยูโรโซนจะลดลง 11% 
หลังปริมาณการจัดสงกาซธรรมชาติจากรัสเซียมายังยุโรปลดลง 80% ในชวงสองเดือนที่ผานมา และยังมีความกังวลวา
การปดซอมแซมทอสงกาซของรัสเซีย ตั้งแต 31 ส.ค. 65 อาจยาวนานกวาที่แจงไว ซึง่จะสงผลกระทบกับการสำรองกาซ
ของอิตาลี และเยอรมนี ขณะที่ตลาดกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ก็มีแนวโนมที่จะเผชิญกับภาวะตึงตัวเชนเดียวกัน ในกรณี
ที่จีนเพิ่มปริมาณนำเขากาซ LNG อีกครั้ง และอาจทำใหราคากาซเพ่ิมข้ึนถึงระดับที่ไมเคยมีมากอน 

167. ตุรกีเผย สหรัฐฯ พยายามรวมมือกับบริษัทในตุรกี เพื่อเปนสะพานเชื่อมไปทำการคากับรัสเซียอีกครั้ง (ณ 1 ก.ย. 
65) บทความที่เผยแพรในสื่อของตุรกี ระบุวา บริษัทจำนวนหนึ่งของสหรัฐฯ ที่ถอนตัวออกจากรัสเซีย เนื่องจากแรง
กดดันจากมาตรการการคว่ำบาตร พยายามจะใชประโยชนในความสัมพันธที่แนนแฟนของตุรกีและรัสเซีย ดวยการ
ชักชวนบริษัทในตุรกีใหทำธุรกิจรวมกัน โดยเสนอคาตอบแทนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังพยายามที่จะนำเขาสินคารัสเซีย
หลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑปโตรเคมี โลหะและหิน เหล็กและเหล็กกลา ธัญพืช ปุยและสารเคมีอนินทรีย 

168. รัสเซียวางแผนซื้อเงินหยวนเพื่อรักษาเสถียรภาพของคาเงินรูเบิลและลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร (ณ 1 
ก.ย. 65) รัฐบาลและธนาคารกลางรัสเซียพิจารณาแผนซื้อเงินหยวนและสกุลเงินของมิตรประเทศอื่น ๆ  มากถึง 7 หมื่น
ลานเหรียญสหรัฐในป 2565  เพื่อชะลอการแข็งคาของเงินรูเบิล กอนจะเปลี่ยนไปใชกลยุทธระยะยาวในการขายเงิน
หยวนที่รัสเซียถือครองไวเพื่อนำเงินไปใชในการลงทุน โดยการซื้อเงินหยวนครั้งนี้เปนหนึ่งในมาตรการที่จะชวยใหรัสเซีย
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรเศรษฐกิจ ทามกลางการถูกคว่ำบาตร ที่ทำใหไมสามารถใชเงินทุนสำรองตางประเทศท่ีถูกอายัดได 

169. ดัชนีราคาอาหารโลกลดลงตอเนื่อง หลังยูเครนกลับมาฟนการสงออกสินคาเกษตร (ณ 4 ก.ย. 65) ดัชนีราคาอาหาร
โลกขององคการอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ในเดือน ส.ค. 65 อยูที่ระดับ 138 ต่ำที่สุดนับตั้งแตเดือน 
ม.ค. 65 โดยลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนกอน และลดลงเปนเดือนที่ 5 ติดตอกัน เปนผลมาจากอุปทานอาหารที่
เพิ่มข้ึนหลังจากยูเครนสามารถสงออกธัญพืชไดอีกครั้ง ซึ่งชวยชดเชยการขาดแคลนธัญพืชบางสวน รวมถึงความตองการ
สินคาบางประเภทลดลง (อาทิ น้ำมันดอกทานตะวัน นม) อยางไรก็ตาม ดัชนีราคาอาหารเดือน ส.ค. 65 ยังคงสูงกวา
เดือนเดียวกันของปที่กอน 7.9% 
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170. รัสเซีย-จีนบรรลุขอตกลงจายคากาซเปนเงินรูเบิล-หยวน (ณ 7 ก.ย. 65) บริษัท Gazprom รัฐวิสาหกิจกาซ
ธรรมชาติของรัสเซียไดลงนามในขอตกลงรวมกับบริษัทปโตรเลียมแหงชาติจีน (CNPC) อนุญาตใหจีนเปลี่ยนมาชำระเงิน
คากาซธรรมชาติเปนเงินหยวนและเงินรูเบิล แทนการใชเงินดอลลารสหรัฐ หรือสกุลเงินของประเทศตะวันตก โดยกลไก
ชำระเงินใหมนี้เปนทางออกที่ใหประโยชนแกทั้งสองฝายที่ประสบปญหาการชำระเงินเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตร 

171. รัสเซียรวมมือมิตรประเทศสรางแพลตฟอรมชำระเงินสเตเบิลคอยนขามพรมแดน เพื่อลดผลกระทบจากการถูก
คว่ำบาตร (ณ 7 ก.ย. 65) กระทรวงการคลังของรัสเซียไดเริ่มทำงานกับรัฐบาลของประเทศที่เปนมิตร ซึ่งอาจรวมถึงจีน 
เบลารุส และเกาหลีเหนือ ในการสรางแพลตฟอรมการชำระเงินขามพรมแดนโดยใชสเตเบิลคอยน (สินทรัพยดิจิทัลที่มี
ราคาอางอิงกับราคาสินทรัพยอ่ืน) เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชเงินดอลลารสหรัฐและยูโร โดยสามารถตึงราคากับตราสารที่เปนท่ี
รูจัก เชน ทองคำ 

172. ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปอาจทำใหขาดแคลนอาหาร เพราะหลายบริษัทลดการผลิต (ณ 11 ก.ย. 65) 
สหภาพเกษตรกรแหงยุโรป (Copa-Cogeca) เปดเผยวา วิกฤติราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปอันเนื่องมาจากความ
ขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน อาจทำใหเกิดการขาดแคลนผักและผลไม โดยขณะนี้มีบริษัทดานเกษตรและอาหารจำนวนมากที่
จำเปนตองลดกำลังการผลิตหรือปดตัวลง เนื่องจากไมสามารถรับภาระตนทุนคาไฟฟาของระบบทำความเย็นใน
กระบวนการเก็บรักษาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น 

173. อินโดนีเซียอาจซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซีย เพื่อลดแรงกดดันจากตนทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น (ณ 12 ก.ย. 
65) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเปดเผยวา รัฐบาลกำลังพิจารณาทางเลือกทั้งหมดในการจัดหาเชื้อเพลิงจากประเทศที่
เสนอขายในราคาที่ดีกวา เพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานในประเทศที่พุงสูงขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการกลับมา
พิจารณาขอเสนอของรัสเซียที่จะขายน้ำมันใหกับอินโดนีเซียในราคาที่ต่ำกวาราคาตลาดถึง 30% แมมีความกังวลวาจะ
ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ 

174. เยอรมนีนำเขาสินคาจากรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นมากในเดือน ก.ค. 65 เนื่องจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น (ณ 12 ก.ย. 
65) สำนักงานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) เปดเผยวา มูลคาการนำเขาสินคาของเยอรมนีจากรัสเซียในเดือน ก.ค. 65 
อยูที ่2.9 พันลานยูโร เพ่ิมขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากตนทุนดานพลังงานพุงสูงขึ้น สวน
ทางกับความตั้งใจของเยอรมนีที่จะยุติการนำเขาจากรัสเซียและความพยายามในการจำกัดรายไดจากการสงออกของ
รัสเซีย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาสินคา โดยเฉพาะในภาคพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมูลคาการนำเขาน้ำมันดิบและกาซ
ธรรมชาติจากรัสเซยีเพิ่มข้ึน 1.6% สวนการนำเขาถานโคกและผลิตภัณฑปโตรเลียมเพิ่มข้ึนถึง 72.5% 

175. ปญหาการขาดแคลนอาหารท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกยังคงมีความเส่ียง แมวายูเครนกลับมาสงออกธัญพืชแลว (ณ 13 ก.ย. 
65) ผูอำนวยการสวนภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรปตะวันออกของโครงการอาหารโลก (WFP) กลาว
วา การกลับมาสงออกสินคาเกษตรของยูเครนอีกครั้งเปนความคืบหนาครั้งสำคัญ แตพื้นที่การเกษตรและโครงสราง
พื้นฐาน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกของยูเครนที่เปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญไดรับความเสียหาย จึงคาดวาใน
ฤดูกาลที่จะถึงนี้ยูเครนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดลดลง 30% จากฤดูกาลที่แลว ซึ่งเก็บเกี่ยวไดประมาณ 100 ลานตัน 
นอกจากนี้ ทั่วโลกจะเผชิญปญหาราคาปุยที่พุงสูงขึ้น อีกทั้งปญหาภัยแลงและน้ำทวม ซึ่งหากแนวโนมยังเปนไปใน
ทิศทางเชนนี้ อาจทำใหอาหารไมเพียงพอสำหรับประชากรโลกในปหนา 

176. บริษัทของรัสเซียเปลี่ยนไปใชเงินหยวนในการออกตราสารหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร (ณ 14 ก.ย. 65) 
บริษัทรัสเซียจำนวนมากหันมาออกตราสารหนีใ้นสกุลเงินหยวนแทนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ อาทิ Rosneft รัฐวิสาหกิจ
น้ำมันรัสเซีย บริษัท Polyus ผูขุดทองรายใหญที่สุดของรัสเซีย และบริษัท Rusal ผูผลิตอลูมิเนียมรายใหญ เนื่องจาก
การคาระหวางประเทศในสกุลเงินหยวนกับจีนเติบโตขึ้นตอเนื่องภายใตการถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก 

177. จีนไดอานิสงสพลังงานราคาถูกหลังชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย (ณ 14 ก.ย. 65) สำนักขาว Reuters รายงานวา 
จีนซึ่งเปนผูบริโภคพลังงานรายใหญที่สุดของโลกไดรับประโยชนจากความขัดแยงในยูเครน โดยกำลังนำเขาพลังงาน
ปริมาณมากขึ้นในราคาถูกลงจากรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียมองหาตลาดอื่นทดแทนจากการสูญเสียตลาด EU และประเทศ
พันธมิตรอื่น ๆ  โดยในระหวางเดือน เม.ย. - ก.ค. 65 จีนนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซีย เพิ่มขึ้น 17%(YoY) นำเขา LNG 
เพิ่มข้ึนกวา 50%(YoY) และถานหินเพิ่มข้ึน 6%(YoY) ขณะที่การนำเขาไฟฟาก็เพ่ิมขึ้น 39% ซึ่งนับตั้งแตตนป 2564 
จีนซื้อน้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟาจากรัสเซียรวมแลวกวา 4.368 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 
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178. อินเดีย - รัสเซียบรรลุขอตกลงชำระเงิน เตรียมเริ่มคาขายกับรัสเซียดวยสกุลเงินรูป (ณ 19 ก.ย. 65ประธาน
สหพันธองคกรการสงออกของอินเดีย (FIEO) เปดเผยวา ธนาคาร State Bank of India (SBI) ซึ่งเปนธนาคารรายใหญ
ที่สุดของประเทศ เห็นพองกับธนาคารในรัสเซียในกลไกชำระเงินแบบใหมที่ลดการพึ่งพาเงินดอลลารสหรัฐ และเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแกการคาดวยสกุลเงินรูปกับรัสเซีย ทั้งนี้ คาดวาการคาในรูปแบบรูป จะชวยเพิ่มการสงออกของ
อินเดียไปยังรัสเซียมากววา 5,000 ลานดอลลารสหรัฐในปนี้ 

179. เกษตรกรสหภาพยุโรปกำลังเผชิญการตัดราคาสินคาเกษตรจากยูเครน เนื่องจากมาตรการยกเวนภาษีและโควตา
นำเขา (ณ 19 ก.ย. 65) โดยมาตรการของกรรมาธิการยุโรปที่ยกเลิกภาษีศุลกากรและจัดสรรโควตาการนำเขาสินคา
เกษตรใหม เพื่อชวยใหยูเครนสามารถสงออกธัญพืชไดทั้งทางบกและจากทาเรือยุโรป ทำใหหลายประเทศใน EU เผชิญ
กับสินคาเกษตรราคาถูก อาทิ ขาวสาลี ขาวโพด และไกเนื้อ สงผลใหเกษตรกรประสบกับปญหาการผลิตที่ไมคุมทุน ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศที่ขาดแคลนธัญพืช ซึ่งควรจะไดรับประโยชนจากขอตกลงของสหประชาชาติกลับไมไดรับสินคา
เหลานั้นมากเทาท่ีควร 

180. ราคาขนมปงใน EU เพิ่มขึ้น 18% หลังความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนกระทบหวงโซอุปทาน (ณ 20 ก.ย. 65)
สำนักงานสถิติยุโรป (Eurostat) เปดเผยวา ราคาขนมปงของประเทศสมาชิกยูโรโซนในเดือน ส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 18% เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ซึ่งนับเปนการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแตเดือน ธ.ค. 61 โดยปจจัยสำคัญที่ทำใหราคา
ขนมปงเพิ่มขึ้น เนื่องจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ซึ่งเปน 2 ประเทศที่ผลิตและสงออกขาวสาลี และขาว
บารเลยมากที่สุดในโลก รวมถึงการจำกัดการสงออกปุยของรัสเซีย สงผลใหหวงโซอุปทานหยุดชะงัก รวมถึงอัตราเงินเฟอ
ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเปนประวัติการณ ผลักดันใหราคาสินคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประเทศที่มีราคาขนมปงเพิ่มข้ึน
มากที่สุด คือฮังการี 66% ลทิวัเนีย เพ่ิมข้ึน 33% และสโลวาเกีย เพ่ิมขึ้น 32% 

181. เมียนมาตองการหันไปใชสกุลเงินรูเบิล - หยวนมากขึ้น และลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลารของสหรัฐ (ณ 22 ก.ย. 
65) โฆษกสภาบริหารแหงรัฐของเมียนมา ระบุวา ผูนำรัฐบาลทหารเมียนมา ไดหารือกับรัสเซียเมื่อชวงตนเดือน ก.ย. 65 
เรื่องระบบการแลกเปลี่ยนสินคา และการใชสกุลเงินอื่น เชน รูเบิลหรือหยวน แทนการใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในการ
ชำระคาสินคา ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางเมียนมาและรัสเซียกำลังหารือเกี่ยวกับระบบชำระเงินโดยตรงเปนสกุลเงินรู
เบิลและจาด โดยเมียนมาจะอนุญาตใหใชบัตรชำระเงิน Mir ของรัสเซียผานการโอนเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
อนุญาตใหธนาคารกลางรัสเซียเปดระบบสงขอความเพื่ออำนวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนแบบทวิภาค ี

182. รัสเซียวางแผนใชเงินรูเบิลดิจิทัลใชชำระหนี้รวมกับจีนภายในตนป 2566 (ณ 27 ก.ย. 65) ธนาคารกลางรัสเซีย
อยูระหวางการทดสอบการใชเงินรูเบิลดิจิทัล (digital ruble) กับธนาคารพาณิชยเพื่อรับมือกับการถูกมาตรการคว่ำบาตร
ระบบการชำระเงิน โดยคาดวาจะสามารถเปดใชสกุลเงินรูเบิลดิจิทัลในตนป 2566 และจะใชสกุลเงินดังกลาวในการ
ชำระหนี้รวมกับจีน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเปนผูนำโลกทางการเงินของสหรัฐฯ และหลีกเลี่ยงระบบการเงินที่
ควบคุมโดยประเทศที่ไมเปนมิตร 

183. อัฟกานิสถานลงนามขอตกลงซื้อเชื้อเพลิงและขาวสาลีราคาถูกจากรัสเซีย (ณ 28 ก.ย. 65) รัฐบาลตาลีบันของ
อัฟกานิสถาน เปดเผยวา ตาลีบันไดลงนามในขอตกลงกับรัสเซยีเพื่อซื้อสินคาตาง ๆ ในราคาลดพิเศษจากรัสเซียดวยสกุล
เงินรูเบิล โดยขอตกลงดังกลาว รัสเซียจะจัดสงน้ำมันเบนซินประมาณ 1 ลานตัน น้ำมันดีเซล 1 ลานตัน กาซหุงตมหรือ
กาซปโตรเลียมเหลว 500,000 ตัน และขาวสาลี 2 ลานตันตอป ทั้งนี้ การทำขอตกลงกับรัสเซียของตาลีบัน นับเปน
การทำขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศครั้งใหญครั้งแรกของตาลีบัน ตั้งแตกลับมาครองอำนาจในอัฟกานิสถานอีก
ครั้งเมื่อกวา 1 ปกอน 

184. รัสเซียเตรยีมอดุหนุนเงินทุนเพื่อการคาแกผูนำเขาธัญพืชจากรัสเซีย หลังการถูกคว่ำบาตรสงผลกระทบตอรายได
ภาคกสิกรรม (ณ 4 ต.ค. 65) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรัสเซียเปดเผยวา รัสเซียมีแผนใหการสนับสนุนดานการเงินแกผู
ที ่นำเขาธัญพืชของประเทศ โดยกำลังดำเนินการกับธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา (EXIM Bank) ของรัสเซียและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมดานสินเชื่อเพื่อการสงออกและการประกันการลงทุน เพ่ือจัดหาเงินทุนใหกับบริษัท
ตางชาติในการซื้อสินคาของรัสเซีย โดยเชื่อวากลยุทธนี้จะชวยเปดโอกาสใหรัสเซียสามารถสงออกสินคาจำนวนมากได 
แมยังมีปญหาดานการชำระเงินอันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรก็ตาม ขณะเดียวกัน รัสเซียจะสนับสนุนใหประเทศที่
นำเขาธัญพืชจากรัสเซียชำระเงินดวยสกุลเงินรูเบิลหรือสกุลเงินของชาติตนเอง 
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185. ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดทายของรัสเซียเดือน ก.ย.ขยายตัวมากสุดในรอบ 3 ปครึ่ง แมยังไดรับแรงกดดันจาก
การมาตรการคว่ำบาตร (ณ 4 ต.ค. 65) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดทายของรัสเซียในเดือน ก.ย. 
65 อยูที่ระดับ 52.0 (บงชีว้าภาคการผลิตขยายตัว) เพ่ิมขึ้นจากระดับ 51.7 ในเดือน ส.ค. 65 และเปนการขยายตัวมาก
ที่สุดในรอบ 3 ปครึ่ง โดยไดแรงหนุนจากการผลิต คำสั่งซื้อใหม และความตองการจากลูกคาที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็
ตามความตองการจากลูกคานั้นมาจากลูกคาในประเทศเปนหลัก ขณะที่คำสั่งซื้อใหมเพ่ือการสงออกลดลงอยางมาก โดย
อุปสงคจากลูกคาตางประเทศที่ปรับตัวลงนั้นเปนผลมาจากการสูญเสียลูกคาและผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร 

186. เงินหยวนกลายเปนสกุลเงินตางประเทศที่ซื ้อขายมากที่สุดในรัสเซียแทนที่เงินดอลลารสหรัฐ (ณ 6 ต.ค. 65) 
RosBiznesConsulting (RBC) สำนักงานดานขอมูลของรัสเซียเปดเผยวา เงินหยวนกลายเปนสกุลเงินตางประเทศที่มีการ
ซื้อขายมากที ่สุดในตลาดเงินและตลาดทุนของรัสเซีย (Moscow Exchange) แซงหนาดอลลารสหรัฐเปนครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 65 โดยมูลคาการซื้อขายระหวางหยวนกับรูเบิลเพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.03 หมื่นลานรูเบิล มากกวา
มูลคาการซื้อขายระหวางดอลลารสหรัฐกับรูเบิลซึ่งอยูที่ 6.82 หมื่นลานรูเบิล และมีการทำธุรกรรมโดยใชคูเงินหยวน-รู
เบิลทั้งหมด 64,900 รายการ เทียบกับการทำธุรกรรมโดยใชคูเงินดอลลารสหรัฐ-รูเบิล 29,500 รายการ ทั้งนี้ 
สินทรัพยในสกุลเงินหยวนของจีนกำลังไดรับความนิยมในตลาดรัสเซีย เนื่องจากการเรงสรางความรวมมือทางการคา
ระหวางสองประเทศทามกลางการถูกคว่ำบาตรและความขัดแยงกับชาติตะวันตก 

187. ราคาอาหารโลกปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 แตยังคงมีปจจัยกดดัน (ณ 9 ต.ค. 65) องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) เปดเผย ดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน ก.ย. 65 อยูท่ีระดับ 136.3 ลดลงจากเดือนกอน 
1.1% (เดือน ส.ค. อยูที่ระดับ 137.8) ซึ่งเปนการปรับตัวลดลงเปนระดับต่ำสุดนับตั้งแตเดือน ม.ค. 65 โดยราคาน้ำมัน
พืช น้ำตาล เนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากนม ลดลงอยางมาก อยางไรก็ตามราคาธัญพืชปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวล
เกี่ยวกับความตอเนื่องของขอตกลงการสงออกธัญพืชของยูเครน ที่จะสิ้นสุดในเดือน พ.ย. 65 รวมทั้งสภาพอากาศที่ไม
เอื้ออำนวยสงผลกระทบตอผลผลิตในหลายประเทศ 

188. อินเดียนำเขาน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในโลก หลังเกิดความขัดแยงในยูเครน (ณ 10 ต.ค. 65) ขอมูล
จากศูนยวิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ของฟนแลนด (CREA) พบวา การสงออกเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียไปยัง
อินเดียเพ่ิมข้ึนอยางมาก นับตั้งแตเกิดความขัดแยงในยูเครน สวนทางกับการสงออกไปยังสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุนท่ีลดลง
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสงออกน้ำมันดิบของรัสเซียไปยังอินเดีย ในชวงเดือน ก.ค. - ส.ค. 65  เพ่ิมขึ้น 5.7 เทา หรือ 
40 ลานยูโร เมื่อเทียบกับชวงเดือน ก.พ. - มี.ค. 65 ที่เปนชวงเริ่มตนของการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย ซึ่งถือเปน
การเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก ทำใหรัสเซียกลายเปนเปนแหลงนำเขาน้ำมันดิบรายใหญ อันดับ 2 ของอินเดีย (รองจาก
อิรัก) เปนครั้งแรกในเดือน มิ.ย. 65 โดยปรับเพิ่มข้ึนจากเดิมที่อยูอันดับ 10 ในป 2564 

189. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกอาจตองเผชิญกับราคาอาหารที่สูงขึ้นตอเนื่อง หลังรัสเซียระงับการมีสวนรวมในขอตกลง
สงออกธัญพืชของยูเครน (ณ 1 พ.ย. 65) งานวิจัยที่เผยแพรโดย RSIS Think Tank ของสิงคโปร ระบุวา ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกอาจเผชิญกับราคาธัญพืชและเนื้อสัตวที่สูงขึ้นหลังจากรัสเซียระงับความรวมมือในขอตกลงสงออกธัญพืชของ
ยูเครน (Black Sea Grain Initiative) โดยธัญพืช อาทิ ขาวสาลี ขาวโพด และถ่ัวเหลืองเปนสิ่งจำเปนสำหรับอาหารสัตว เพ่ือ
ผลิตเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อสัตวปก และเนื้อปลา ซึ่งผูสงออกรายใหญ คือ รัสเซียและยูเครนที่มีสัดสวนการสงออกธัญพืช 
โดยเฉพาะขาวสาลีประมาณ 30% ของโลก รวมถึงขาวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งประเทศในเอเชียจะไดรับผลกระทบเนื่องจาก
มีการนำเขาจำนวนมาก สงผลใหผูบริโภคในเอเชียตองเผชิญกับราคาอาหารที่สูงขึ้นอีก เนื่องจากความขัดแยงที่ยืดเยื้อ
ระหวางรัสเซียและยูเครน 

190. สหรัฐฯ เรียกรองบริษัทน้ำมันในประเทศใหยุติการแสวงกำไรจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน (ณ 1 พ.ย. 65) ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ เรียกรองบริษัทน้ำมันในสหรัฐฯ ใหยุติการแสวงหากำไรจากราคาน้ำมันสูงขึ้นมากในชวงวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน 
ในขณะที่ประชาชนกำลังเผชิญกับภาวะเงนิเฟอและวิกฤตคาครองชีพ และขอใหบริษัทน้ำมันขยายกำลังการผลิต เนื่องจาก
ราคาน้ำมันยังอยูในระดับสูง ที่แกลลอนละ 3.76 เหรียญสหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 0.35 เหรียญสหรัฐ จากชวงเวลาเดียวกันของ
ปกอน) พรอมกับระบุวารัฐบาลอาจเรียกเก็บภาษีลาภลอย(Windfall Tax) ซึ่งจะเก็บจากกำไรสวนเกินที่เพ่ิมขึ้นของ
บริษัทน้ำมันรายใหญที่ไดประโยชนจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน หากบริษัทเหลานี้ไมปรับลดราคาน้ำมัน 
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191. รัสเซียสงออก LNG สูงสุดเปนประวัติการณนับตั้งแตเดือน มี.ค. 65 สะทอนวาทั่วโลกยังคงตองการพึ่งพาพลังงาน
จากรัสเซีย (ณ 3 พ.ย. 65) สำนักขาว Bloomberg รายงานวา การสงออกกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ของรัสเซียในเดือน 
ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 1.1% (YoY) ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือน มี.ค. 65 หลังจากเกิดความขัดแยงในยูเครน โดยมี
ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุนเปนผู นำเขารายใหญ ซึ่งสวนทางกับความพยายามในการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียของ
ประเทศในยุโรป นอกจากนี้สถิติดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาอุปสงค LNG ยังคงแข็งแกรง ทามกลางการเตรียมพรอมรับมือ
กับฤดูหนาว ซึ่งผลักดันอุปทานทั่วโลกใหตึงตัวมากขึ้น 

192. ญี่ปุนเรียกรองใหทุกภาคสวนรวมกันประหยัดพลังงานเปนครั้งแรกในรอบ 7 ป เนื่องจากความผันผวนของตลาด
พลังงาน (ณ 3 พ.ย. 65) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุน ออกแถลงการณขอใหภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจในญี่ปุน รวมกันประหยัดพลังงานในชวงฤดูหนาวนี้ (เดือน ธ.ค. 65 –  มี.ค. 66) เพื่อใหสามารถ
รักษาอัตราการผลิตกระแสไฟฟาสำรองไวที่รอยละ 3 ซึ่งเปนระดับต่ำที่สุดที่จำเปนตอการจายกระแสไฟฟาไดอยางมี
เสถียรภาพทั่วประเทศ เนื่องจากอุปทานกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนอยู
ในภาวะตึงตัว จากตนทุนในการจัดหาพลังงานที่สูงข้ึน และสถานการณผันผวนของตลาดพลังงานโลก อันเนื่องมาจากความ
ขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน 

193. ยุโรปเสี่ยงเผชิญการขาดแคลนกาซธรรมชาติและวิกฤตพลังงานที่รุนแรงมากขึ้นในชวงฤดูหนาวปหนา (ณ 6 พ.ย. 
65)ทบวงพลังงานระหวางประเทศ (IEA) แถลงเมื่อ 4 พ.ย. 65 วาประเทศในยุโรปมีแนวโนมที่จะขาดแคลนกาซธรรมชาติ
ในป 2566 - 2567 เนื่องจากคาดวาอุปทานกาซธรรมชาติที่เคยจัดหาจากรัสเซียจะลดลง และจีนอาจจะมีความตองการ
ใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นหลังทยอยผอนคลายล็อกดาวน สงผลใหยุโรปอาจสำรองกาซสำหรับชวงกอนหนาฤดูหนาวป 
2566 ไดเพียง 65% แมปจจุบันยุโรปจะสามารถสำรองกาซธรรมชาติในคลังสำรองไดมากถึง 95% สำหรับชวงกอนหนา
ฤดูหนาวป 2565 แตยังต่ำกวาเปาหมาย และอาจจะสงผลกระทบตอการผลิตไฟฟา 

194. รัสเซียเรงนำเขารถยนตใชแลว หลังการผลิตในประเทศตกต่ำเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตร (ณ 6 พ.ย. 65)  
สำนักขาว Reuters รายงานวา ดวยอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศของรัสเซียไดรับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของ
ประเทศตะวันตก สงผลใหยอดขายรถยนตใชแลวฟนตัวอยางรวดเร็ว ขณะที่ยอดขายรถยนตใหมที่ผลิตในรัสเซียลดลง
ตั้งแตรัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรไดจำกัดการเขาถึงชิ้นสวนยานยนต และผูผลิต
ตางประเทศหลายรายระงับการดำเนินการในรัสเซีย โดยขอมูลจาก Autostat พบวาการนำเขารถยนตใหมในเดือน ส.ค. 65 
ต่ำกวาเดือน ก.พ. 65 แตการนำเขารถยนตมือสองเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวเปน 23,117 คัน จาก 11,055 คัน โดยเปนการ
นำเขาจากญ่ีปุนคิดเปนสัดสวน 76% ของการนำเขารถยนตใชแลวทั้งหมด 

195. ความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ผลักดันยุโรปลงทุนผลิตพลังงานหมุนเวียนทำสถิติใหมของการใชพลังงานในยุโรป (ณ 
7 พ.ย. 65) การผลิตพลังงานหมุนเวียนในยุโรปแตะระดับสูงสุดเปนประวัติการณหลังจากการเกิดวิกฤติรัสเซีย-ยูเครนท่ี
สรางความไมแนนอนดานพลังงานในยุโรป โดยไดผลักดันใหพลังงานหมุนเวียนเปนที่ตองการมากขึ้น ตามรายงานของ
หนวยงานดานพลังงาน E3G and Ember ระบุวานับตั้งแตเดือน มี.ค. - ก.ย. 65 การใชกระแสไฟฟาจากแผงพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลมใน EU เพิ่มขึ้นเปนประวัติการณ มากถึง 13% จาก 311 เทราวัตต-ชั่วโมง (TWH) เปน 350 
TWh เมื่อเทียบชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งชวยประหยัดการนำเขากาซธรรมชาติ 7 หมื่นลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปน
มูลคา 9.9 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 

196. รัสเซีย-อินเดีย กระชับความสัมพันธดานพลังงาน (ณ 9 พ.ย. 65) รัฐมนตรีตางประเทศอินเดียออกแถลงรวมกับ
รัฐมนตรีตางประเทศรัสเซีย ระหวางการเยือนรัสเซียเมื่อ 9 พ.ย. 65 วา อินเดียกำลังมองหาความสัมพันธดานพลังงาน
ที่มั่นคงกับรัสเซีย และจะซื้อน้ำมันรัสเซียตอไปเพ่ือประโยชนของผูบริโภคในอินเดีย ท้ังนี้ รัสเซียไดกลายเปนผูสงออก
น้ำมันรายใหญสุดของอินเดีย หลังจากรัสเซียถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก และมองหาตลาดสงออกใหม พรอมทั้ง
เสนอสวนลด โดยในเดือน ต.ค. 65 อินเดียนำเขาน้ำมันจากรัสเซียสัดสวน 22% เทียบกับเมื่อเดือน มี.ค. 65 ที่ 0.2% 
แซงหนาตลาดเดิมอยางอิรักและซาอุดีอาระเบียที่ 20% และ 16% ตามลำดับ 

197. โมซัมบิกจะสงกาซ LNG ไปยุโรปเพื ่อชวยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนพลังงาน (ณ 11 พ.ย. 65) ประธานาธิบดี
โมซัมบิกแถลงวาโมซัมบิกจะสงออกกาซธรรมชาติเหลว (LNG) เปนครั้งแรก เพื่อบรรเทาวิกฤตขาดแคลนพลังงานใน
ยุโรปหลังจากรัสเซียระงับการสงพลังงานใหยุโรป ทั้งนี้ โมซัมบิกสามารถผลิตกาซธรรมชาติเหลวไดมากกวา 3.4 ลาน
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ตันตอป ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณการนำเขากาซธรรมชาติเหลว UK เม่ือป 2564 โดยการสงออกพลังงานครั้งนี้
จะชวยสรางรายไดใหกับประเทศโมซัมบิกซึ่งเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก นอกจากนี ้ ยังมีแผนจะใช
อุตสาหกรรมพลังงานเพ่ือดึงดูดการลงทุนมูลคากวา 1.2 แสนลานเหรียญสหรัฐ 

198. EU เรงนำเขาน้ำมันจากรัสเซีย กอนมาตรการคว่ำบาตรบังคับใชในเดือน ก.พ. 66 (ณ 21 พ.ย. 65) สำนักขาว 
Reutersรายงานวา ผูคาชาวยุโรปกำลังเรงนำเขาน้ำมันดีเซลของรัสเซีย กอนถึงกำหนดที ่EU จะบังคับใชมาตรการหาม
นำเขาผลิตภัณฑน้ำมันของรัสเซียในวันที่ 5 ก.พ. 66 โดยนักวิเคราะหของบริษัทวิเคราะหดานพลังงาน Vortexa  
ใหขอมูลวา ปริมาณน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่สงไปยังคลังน้ำมันที่อัมสเตอรดัม - รอตเตอรดัม-แอนทเวิรป (ARA) 
เพิ่มขึ้นเปน 215,000 บารเรลตอวัน ตั ้งแตวันที่ 1 - 12 พ.ย. 65 ซึ่งเพิ่มขึ ้นถึง 126% จากเดือน ต.ค. 65 
นอกจากนี้ ขอมูลจาก Refinitiv แสดงใหเห็นวาในเดือน พ.ย. 65 สัดสวนน้ำมันดีเซลจากรัสเซียอยูที่ 44% ของการ
นำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใชกับรถยนตท้ังหมดของยุโรป เพิ่มข้ึนจาก 39% ในเดือน ต.ค. 65 และตอนนี้ผูจำหนายน้ำมัน
ในยุโรปก็ยังไมสามารถหาแหลงนำเขาทดแทนที่มีราคาถูกเหมือนน้ำมันจากรัสเซียได 

199. ยอดสงออกธัญพืชของยูเครนในปการตลาด 2565 -2566 อาจสูงถึง 40.3 ลานตัน (ณ 21 พ.ย. 65) สำนักขาว 
Ukrinform ของรัฐบาลยูเครนรายงานโดยอางอิงคาดการณจากหนวยงาน APK-inform วา ยอดสงออกธัญพืชของ
ยูเครนในปการตลาด 2565 – 2566 (ก.ค. 65 - มิ.ย. 66) อาจแตะระดับ 40.3 ลานตัน หากสถานการณเปนไปใน
เชิงบวก และการสงออกธัญพืชออกจากทะเลดำยังคงดำเนินตอไปได ในฤดูกาลนี้ ยูเครนจะสามารถสงออกขาวโพดได 
24 ลานตัน ขาวสาลี 13.8 ลานตัน และขาวบารเลย 2.4 ลานตัน อยางไรก็ตาม หากสถานการณเปนไปในเชิงลบจาก
การระงับขอตกลงขนสงธัญพืช คาดวายอดสงออกธัญพืชของยูเครนจะอยูที่ 24.3 ลานตัน ทั้งนี้ นับตั้งแตเริ่มตนป
การตลาดเม่ือ 1 ก.ค. 65 ยูเครนสงออกธัญพืชไปแลว 15.95 ลานตัน 

200. รัสเซียระดมทุนครั้งใหญที่สุดหลังคาใชจายในดานการทหารเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง (ณ 22 พ.ย. 65) รายงานขาว
กรองของ UK ระบุวา กระทรวงการคลังของรัสเซียไดดำเนินการออกตราสารหนี้ (debt issuance) ดวยมูลคาที่มาก
ที่สุดเปนประวัติการณภายในวันเดียว เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 รวมมูลคา 13,600 ลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังตั้ง
งบประมาณคาใชจายดานการปองกันประเทศสำหรับป 2566 อยูที่ประมาณ 5 ลานลานรูเบิล (8.4 หมื่นลานเหรีญ
สหรัฐ) ซึ่งมากกวาที่คาดการณไว 40% รายงานดังกลาวยังระบุดวยวา กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังมีมุมมองท่ีดีตอ
สถานการณในปจจุบัน แตคาดวาภาวะความไมแนนอนทางดานงบประมาณจะเกิดขึ้นในปหนา 

201. รัสเซียและจีน ขยายการใชสกุลเงินประจำชาติในการคาพลังงาน (ณ 22 พ.ย. 65) รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบุ
ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลจีน-รัสเซีย ในดานความรวมมือทางพลังงาน เมื่อ 18 พ.ย. 65 วา  
การซื้อขายพลังงานระหวางรัสเซียกับจีนเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งน้ำมัน กาซ ถานหิน และไฟฟา โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ถึง 64% นับตั้งแตเขาสูป 2565 ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีเปาหมายพัฒนาความสัมพันธทางการคาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการ
ขยายสัดสวนการใชสกุลเงินรูเบิลและหยวนสำหรับชำระคาสินคาพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลารสหรัฐและยูโร 
ทั้งนี้ ขอมูลจาก Bloomberg ระบุวา ในเดือน ต.ค. 65 จีนยังคงเพิ่มการนำเขาพลังงานของรัสเซีย โดยซื้อกาซธรรมชาติ 
ถานหิน น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑน้ำมันเพิ่มขึ้นแตะระดับเกือบ 6 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ จากประมาณ 3.5 หมื่นลาน
เหรียญสหรัฐในปกอนหนา 
 

3. ผลกระทบตอเศรษฐกิจการคาไทย 

สรุปผลกระทบตอการคาไทย 
1. ความตองการใชยางพาราทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น สงผลดีตอการสงออกยางพาราของไทย เนื่องจากราคายางสังเคราะห

จะปรับตัวสูงขึ้นตามตนทุนปโตรเคมีและราคาน้ำมันดิบ สงผลใหมีความตองการใชยางพาราเปนสินคาทดแทน 
2. ความวิตกกังวลดานความมั่นคงทางอาหารจากภาวะสงครามเปนโอกาสสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทย 

อาทิ ขาว มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย สินคาประมง เนื้อสัตว ไกสดแชเย็นแชแข็ง ผลไม อาหารแปรรูป เปนตน รวมถึง
ภาวะตึงตัวในกลุมสินคาธัญพืชที่สำคัญ เชน ขาวโพด และขาวสาลี ยังสงผลใหมีความตองการสินคาเกษตรอื่นทดแทน
มากขึ้น 
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3. ราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑเพิ่มสูงขึ้น สงผลตอตนทุนการขนสงสินคาทางเรือ และราคาสินคานำเขาสูงข้ึน 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากปโตรเลียม หรือปโตรเคมี เชน ปุย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ (เชน ยาฆาแมลง ยาปราบ
ศัตรูพืช), สินแร เชน เหล็ก อลูมิเนียม นิกเกิล, และสินคาธัญพืช เชน ขาวสาลี และขาวโพด  

4. ไทยขาดดุลการคากับประเทศผูสงออกน้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคานำเขาน้ำมันเพ่ิมขึ้น และคาเงินบาทผันผวน 
5. ผูนำเขาจากรัสเซียชะลอคำสั่งซื้อสินคาไทยชั่วคราว เนื่องจากคาเงินรูเบิลออนคาและผันผวน และมีปญหา

การโอน/ชำระเงินสกุลหลัก (เชน ดอลลารสหรัฐ ยูโร) 
6. ตนทุนและระยะเวลาการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทสายการเดินเรือขนสงคอนเทนเนอรหลักของยุโรป 

ยกเลิกการใหบริการนำเขา-สงออกสินคาทั่วไปจากรัสเซีย รวมถึงการปดนานฟาของรัสเซียและการยกเลิก
เที่ยวบินไปยังรัสเซียของสายการบินตาง ๆ อยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการสงออกสินคา โดยเฉพาะอาหารและ
เครื่องดื่ม ผัก/ผลไม/ดอกไมสด 

7. ผลกระทบตอภาคการทองเท่ียวของไทย เชน ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในไทยถูกยกเลิกการจองหองพัก และ
มีความเสี่ยงนักทองเท่ียวชาวรสัเซียไมสามารถใชบัตรเครดิตชำระคาสินคาและบริการได 

8. ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคา อาทิ อะไหลรถยนต เซมิคอนดักเตอร จะสงผลกระทบกับการ
สงออกรถยนตและสวนประกอบของไทย 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจการคาไทย (รายงานสถานการณรายวัน) 
1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง (ณ 30 มี.ค. 65) โดยจะ

ขยายตัวในป 2565 และ 2566 ที่รอยละ 3.2 และ 4.4 ตามลำดับ แมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทยผานการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑ ที่ทำใหตนทุนสินคาสูงข้ึน และอุปสงคตางประเทศ
ที่ชะลอลง แตจะไมกระทบแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม อยางไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยง
จากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรมที่อาจยืดเยื้อ และผลกระทบจากคาครองชีพและตนทุนที่สูงขึ้น 
ตอภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจในกลุมเปราะบาง 

2. TDRI ประเมินเศรษฐกิจไทยฟนตัวชากวาที่คาด จากผลกระทบทางออมของสงครามรัสเซีย และการสงออกจะเปน
แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยปนี้ (ณ 30 มี.ค. 65) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) วิเคราะหวา 
สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน สงผลใหราคาสินคาโภคภัณฑตาง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบหลักตอ
ไทยจะเปนผลทางออม คือ ราคานำเขาสินคาพลังงาน วัตถุดิบอาหารสัตว ปุยเคมีราคาสูงขึ ้น โดยประเมินวาราคา
น้ำมันดิบยังอยูในระดับสูงตลอดทั้งป แตคาดวาในชวงครึ่งปหลังราคาน้ำมันจะลดลงมาอยูต่ำกวา 100 เหรียญสหรัฐ 
ตอบารเรล ปญหาความขัดแยงสามารถเจรจากันได สวนการสงออกนั้น เชื่อวาจะยังเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
ไทยในปนี้ แมจะเติบโตไดไมเทากับปที่ผานมา โดยคาดวาปนี้การสงออกจะเติบโตไดประมาณ 5% เนื่องจากหลาย
ประเทศตางไดรับผลกระทบจากปญหารัสเซีย-ยูเครน การระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงมีอยู ทำใหกำลังซื้อยังไม
กลับไปเทาเดิม และคาดวาเศรษฐกิจไทยปนี้จะเติบโตไดประมาณ 3% ต่ำกวาที่เคยคาดการณไวเดิมที่ 3.5-4% 

3. Capital economics วิเคราะหผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนตอภาวะทางการคลังของไทย (ณ 29 มี.ค. 
65) โดยคาดวาภาระการคลังของไทยจะเพ่ิมข้ึนจาก การอุดหนุนราคาพลังงานเพ่ือชะลอผลกระทบของเงินเฟอ และการ
อัดฉีดเงินชวยเหลือแกประชาชนผานมาตรการทางการคลัง  

4. ศูนยวิจัยกสิกรไทย (ณ 29 มี.ค. 65) ประเมินวา สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะยืดเยื้อ และมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะคง
อยูตลอดป ผลักดันใหราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้นกระทบตอตนทุนการผลิต โดยประเมินวา ภาคการผลิต
ไทยจะไดรับผลกระทบคิดเปนมูลคาไมต่ำกวา 8 หมื่นลานบาท ซึ่งผูผลิตอาหาร รถยนต วัสดุกอสราง บรรจุภัณฑ  
เปนกลุมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบเปนอันดับตน ๆ  เนื่องจากมีสัดสวนตนทุนวัตถุดิบที่ไดรับผลกระทบตอตนทุนรวม
คอนขางสูง 

5. ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย (EIC) (ณ 29 มี.ค. 65) ปรับลดประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในป 2565 เปน 2.7% จากเดิมคาดไวที่ 3.2% จากผลกระทบของสงครามระหวางรัสเซียและยูเครน 
ที่สงผลใหราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑปรับสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบทั้งจากกำลังซื้อของครัวเรือนที่ลดลง
ตามราคาพลังงานและอาหารที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังประเมินวาการสงออกสินคาไทยจะไดรับผลกระทบจากจาก
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สงครามรัสเซีย-ยูเครนผานแนวโนมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยุโรปที่ชะลอลงกวาคาด และปญหาการชะงักงันของอุปทาน 
(supply disruption) ที่รุนแรงข้ึน 

6. ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย (REIC) (ณ 29 มี.ค. 65) ประเมินวาราคาพลังงานและเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะสงคราม 
จะสงผลใหตนทุนวัสดุกอสรางข้ึนราคาตามไปดวย โดยจากผลสำรวจราคาที่อยูอาศัยใน กทม. และปริมณฑล พบวามีบาง
โครงการปรับราคาขึ้นแลวตามตนทุนใหม โดยเฉลี่ยบานจัดสรรเพิ่มขึ้น 6% และคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 11% ทั้งนี้ภาค
อสังหาริมทรัพยประเมินวาหากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงยืดเยื ้อก็จะทำใหตนทุนราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ ้นกวา 
30,000 บาท ตอตันในปจจุบัน 

7. สนค. ประเมินโอกาสสงออกสินคาทดแทนรัสเซีย-ยูเครน (ณ 4 เม.ย. 65) ภาวะความกดดันดานความมั่นคงทาง
อาหารเปนสิ่งที่โลกกำลังกังวลจากภาวะสงคราม ซึ่งจะเปนปจจัยบวกตอสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความ
ไดเปรียบในการสงออกทดแทนตลาดของทั้งสองประเทศ จากความพรอมของไทยในการเปนแหลงผลิตอาหารของโลก 
ซึ่งสินคาเกษตรและอาหารของไทยท่ีนาจะมีโอกาสในการสงออก อาทิ ขาว ยางพารา สินคาประมง เนื้อสัตว ไกสด
แชเย็นแชแข็ง ผลไม อาหารแปรรูป เปนตน สินคาเหลานี้ทั้งสองประเทศสงออกคอนขางมาก และไทยมีศักยภาพใน
การสงออกในตลาดโลกจึงถือเปนโอกาสของไทย 

8. สถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมกอสรางไทย (ณ 4 เม.ย. 65) สมาคมอุตสาหกรรม
กอสรางไทย ระบุวา อุตสาหกรรมกอสรางตองเผชิญกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งคาขนสงจากปญหาน้ำมันแพง 
และราคาวัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเหล็กที่เปนโครงสรางหลักมีความผันผวนมาก ซึ่งนับตั้งแต
ยุคโควิด-19 ในป 2563 ถึงปจจุบัน พบวาราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ ้นมากกวา 60% สงผลกระทบตอตนทุนการ
ประกอบธุรกิจของผูประกอบการกอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนเปนเหตุใหผูประกอบการหลายรายขาดสภาพ
คลองทางการเงิน ซึ่งจะเปนตนเหตุใหเกิดปญหาอื่น ๆ กระทบเปนลูกโซตอเนื่อง เชน การเลิกจางแรงงาน การละทิ้ง
งาน หรืออาจกระทบถึงโครงการภาครัฐท่ีอยูระหวางกอสราง ซึ่งจะสรางความเสียหายเปนวงกวาง 

9. นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ รองประธาน และโฆษกกลุมอตุสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ณ 4 เม.ย. 65) ระบุวา ในขณะนี้สถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังไมมีผลกระทบโดยตรงตอการสงออกรถยนตของ
ไทย แตหากยืดเยื้อบานปลายจะสงผลกระทบทางออม ทำใหการขาดแคลนไมโครชิพและชิ้นสวนอื่น ๆ  เพ่ิมข้ึน จากการ
ที่รัสเซียหามสงออกแรธาตุที่ใชเปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิ้นสวนของหลายอุตสาหกรรม เชน นิกเกิล พาลาเดียม 
แรเหล็ก และอ่ืน ๆ 

10. ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินสถานการณสงคราม กระทบยอดขายรถยนตในประเทศไทยป 2565 (ณ 5 เม.ย. 65) 
โดยผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนสงผลใหปญหาชิ ้นสวนรถยนต อยางชิป
อิเล็กทรอนิกสขาดแคลนรุนแรงยิ่งข้ึน และมีผลทำใหปริมาณการผลิตรถยนตชะลอตัวลง โดยเฉพาะรถยนตนั่ง ซึ่งมีการ
ใชชิ้นสวนชิปอิเล็กทรอนิกสมากกวารถปกอัพ นอกจากนี้ ปญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วจากวิกฤติเดียวกัน  
ยิ่งสงผลทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคชะลอลงดวย จึงมีโอกาสที่รถยนตซึ่งเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูงจะไดรับผลกระทบกอน 
โดยประเมินวาหากสถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นมาก จนกระทบตอการผลิตชิ้นสวนและราคา
น้ำมันมากขึ ้น ยอดขายรถยนตในประเทศอาจปรับลดลงไปไดถึงระดับ 8 แสนคัน หรือจะเติบโตอยู ที ่ 5.4%  
หากสถานการณการขาดแคลนชิ้นสวนคลี่คลายไดเร็วอาจจะทำใหยอดขายสูงเกินกวา 8.25 แสนคัน เปรียบเทียบ 
ในกรณีไมมีสงครามที่ศูนยวิจัยกสิกรไทยเคยมองไววานาจะทำได 8.6 แสนคัน หรือจะเติบโตอยูที่ 13.3% 

11. ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย (EIC) (ณ 5 เม.ย. 65) มองผลกระทบจากสงครามที่ทำใหราคา
พลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้น สงผลตอเศรษฐกิจไทย 5 ทิศทาง ไดแก (1) กำลังซื้อและการใชจายของครัวเรือนลดลง  
(2) ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และการขาดแคลนชิ้นสวน จะกลายเปนภาระตนทุนและความเสี่ยงสำคัญของภาคธรุกิจ 
(3) ผลกระทบดานการทองเที่ยวจากคาใชจายในการเดินทางที่เพ่ิมข้ึน (4) ภาระดานการคลังที่หนักข้ึนจากการอุดหนุน
ราคาขายปลีก และ (5) ผลกระทบตอดุลบัญชีเดินสะพัดและความผันผวนของคาเงินบาท 

12. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3% ในป 2565 (ณ 6 เม.ย. 65) และ
ขยายตัว 4.5% ในป 2566 เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางชา ๆ ตั้งแต 2-3 เดือนสุดทาย
ของปท่ีแลว และคาดวาเศรษฐกิจจะฟนตัวอยางตอเนื่องในปนี้ อยางไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจยังคงมีความเสีย่ง
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ขาลง ทั้งการระบาดรอบใหมของโควิด-19 ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก 
รวมทั้งคาครองชีพและตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนในประเทศไทย  

13. ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยในป 2565 ลดลงเหลือ 2.9% (ณ 6 เม.ย. 65)  
จากการคาดการณเดิมที่ 3.9% ในเดือน ม.ค. 65 โดยระบุวาสงครามรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบตอราคาพลังงาน ซึ่ง
ไทยไดรับผลกระทบคอนขางมากเพราะมีการนำเขาพลังงานถึง 4.5% ของ GDP ผลกระทบดังกลาว จะสงผานมา
ทางดานราคาพลังงานที่จะทำใหตนทุนสูงขึ้นและกระทบตอการบริโภคเอกชนดวย โดยราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเปน
ปจจัยกดดันตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และทำใหการสงออกของไทยจะไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน นอกจากนี้
ราคาน้ำมัน กาซ และสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น เปนภาระตอกำลังซื้อในครัวเรือน ซึ่งอาจทำใหรัฐบาลตอง
รับภาระหนี้ครัวเรือนท่ีสูงข้ึนผิดปกติดวย 

14. คณะกรรมการรวมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2565 พรอมปรับเพิ่มกรอบเงินเฟอ 
(ณ 6 เม.ย. 65) โดย กกร.ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยวายังเผชิญความเสี่ยงรอบดาน โดยเฉพาะผลกระทบจาก
สงครามความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน และแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอทั่วไปที่มีแนวโนมสูงสุดรอบ 10 ป โดยคาดวา
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดในกรอบ 2.5- 4.0% และคงประมาณการสงออก 3-5% พรอมกับปรับเพิ่มกรอบเงินเฟอ
เปน 3.5-5.5% หลังราคาสินคาอุปโภค และบริโภค ปรับตัวสูงข้ึน ทั้งนี้ มองวาความเสี่ยงจากผลกระทบจากความ
ขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครนจะกระทบการสงออกและการทองเที่ยวโดยตรงไมมากนัก แตผลจากการเพิ่มข้ึนของราคา
น้ำมันสินคาโภคภัณฑทั่วโลก ทำใหภาคธุรกิจตองเผชิญภาระตนทุนที่สูงขึ้น และสงผลตอเนื่องไปยังระดับราคาสนิคา 
ซึ่งเริ่มสงผลตอความเชื่อมั่นของทั้งผูบริโภคและนักลงทุน 

15. ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำใหนักทองเที่ยวยุโรปชะลอเดินทางและขอคืนหองพัก (ณ 6 เม.ย. 65)  
โดยรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผูประกอบการที่พัก ในเดือน มี.ค. 65 ของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา 
ความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน สงผลตอยอดจองหองพักเปนหลัก ขณะที่ผลตอธุรกรรมการเงินมีไมมาก โดย
นักทองเที่ยวตางชาติชะลอการเดินทางมากถึง 50% และกวา 90% ของโรงแรมในทุกภูมิภาคมีลูกคายกเลิกการจอง
หองพัก ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพบวาปจจัยหลักที่กระทบธุรกิจโรงแรมมาจากตนทุนวัตถุดิบและราคาสินคาที่สูงข้ึน 
มากกวาไดรับผลกระทบจากสงคราม 

16. สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก (ณ 6 เม.ย. 65) รายงานวา ปญหาการระงับการขนสงสินคา
ไปยังรัสเซียของสายการเดินเรือและทาเรือหลักในยุโรปยังไมมีแนวโนมคลี่คลาย ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญในการขนสง
สินคาของไทยไปยังรัสเซีย โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคที่สวนใหญจำเปนตองมีการเปลี่ยนถายลำในทาเรือสำคัญ
ของยุโรปกอนที่จะถึงปลายทางที่ทาเรือเซนตปเตอรสเบิรกของรัสเซีย จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่ตูสินคาจะตกคางกลาง
ทางเพ่ือรอการตรวจปลอย ดังนั้น จึงแนะนำใหผูสงออกไทยโดยเฉพาะสินคาเกษตรและอาหารชะลอการสงออกสินคาที่
มีอายุการจำหนายสั้น หรือเนาเสียงายไวกอน จนกวาปญหาและอุปสรรคดานการขนสงจะคลี่คลาย 

17. ความวิตกกังวลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำใหคูคาขาวของไทยสั่งซื้อขาวเพิ่มขึ้น (ณ 7 เม.ย. 65) สมาคมผู
สงออกขาวไทย เปดเผยวา การสงออกขาวของไทยในชวง 2 เดือนแรกของป 2565 มีปริมาณ 1,095,671 ตนั ขยายตัว 
28.9% (YoY) คิดเปนมูลคา 18,383.2 ลานบาท ขยายตัว 16.1% (YoY) ขณะที่ขอมูลเบื้องตนในเดือน มี.ค. 65 มี
ปริมาณสงออกขาวประมาณ 7 แสนตัน เนื่องจากประเทศผูนำเขาสำคัญในตะวันออกกลาง (เชน อิรัก อิหราน) เอเชีย 
(เชน จีน ญี่ปุน) และแอฟริกา ยังคงมีความตองการนำเขาขาวอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจวาจะมีขาวเพียงพอ
สำหรับบริโภคในประเทศในชวงท่ีสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังไมคลี่คลาย ทำใหเกิดภาวะตึงตัวในกลุมสินคาธัญพืชที่
สำคัญ เชน ขาวโพด และขาวสาลี สงผลใหมีความตองการขาวมากขึ้นเพ่ือทดแทนสินคาทั้งสองชนิด 

18. สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.) ประเมินผลกระทบจากการสูรบระหวางรัสเซีย–ยูเครน (ณ 7 เม.ย. 
65) วาความยืดเยื้อของสงครามและมาตรการตอบโตดานการคาและการเงินของประเทศตาง ๆ จะกระทบทั้ง
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของตนทุนภาคการผลิตท้ังราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น และปญหาดานการขนสงซึ่งอาจทำใหคำสั่งซื้อของคูคาลดลงบางสวน ทั้งนี้ สรท. ประเมินวา การสงออก
ของไทย ป 2565 จะยังเติบโตไดที่ระดับ 5% โดยคาดวาการสงออกในไตรมาสแรกจะสามารถเติบโตไดที่ 8% 
เนื่องจากผูสงออกมีคำสั่งซื้อไวแลวลวงหนากอนเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน แตหากสถานการณยังคงยืดเยื้ออาจ
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กระทบตอการสงออกในไตรมาส 2 โดยคำสั่งซื้ออาจลดลงประมาณ 4-5 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะสงผลให
การสงออกของไทยในไตรมาสที่ 2 เติบโตที่ 2-4% 

19. Economic Intelligence Unit (EIU) (ณ 10 เม.ย. 65) ระบุในรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นตอ
ประเทศในเอเชียแปซิฟกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน วา ไทยเปนหนึ่งในประเทศที่จะไดรับผลกระทบและเผชิญ
ความเสี่ยงจากราคาสินคาโภคภัณฑที่สูงขึ้นมากที่สุด โดยพิจารณาจากสัดสวนการนำเขาจากรัสเซียและยูเครน
ในป 2563 ซึ่งไทยนำเขาปุย 10% และนำเขาธัญพืชจากรัสเซีย 5% นำเขาธัญพืชจากยูเครน 10% นอกจากนี้ 
ในสวนของภาคการทองเที่ยว EIU ระบุวาประเทศไทยนาจะเปนประเทศที่สูญเสียผลประโยชนมากที่สุดใน
ภูมิภาค เนื่องจากในป 2564 มีนักทองเที่ยวจากรัสเซยีมาเยือนประเทศไทย 14 ลานคน แตก็คิดเปนสัดสวนนอย
วา 4% ของนักทองเท่ียวท่ีมาไทยทั้งหมด 

20. ประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.) ระบุวา ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณเงินเฟอที่
กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหประเทศผูนำเขาเริ่มมีปญหาสภาพคลองตึงตัว (ณ 10 เม.ย. 65) ดังนั้น ผูสงออกตอง
ระมัดระวังเรื่องการผิดนัดชำระหนี้จากคูคาที่มีปญหาเรื่องกระแสเงินสด โดยเชื่อวาในอนาคตมากกวา 50% มีโอกาส
ที่ผูนำเขาจะเจรจาขยายเวลาการชำระหนี้นานขึ้นจาก 30 วัน เปน 60 วัน โดยปรับรูปแบบการออก letter of credit 
(L/C) ซึ่งเปนหนังสือค้ำประกันจากธนาคารในการสงมอบสินคา อาจจะมีการเจรจาใหมรูปแบบการซื้อขายดวยเงินสด 
เปนตน 

21. ธนาคาร CIMB ไดปรับประมาณการณเศรษฐกิจไทยป 2565 (ณ 10 เม.ย. 65) ลดลงเหลือ 3.1% จากระดับ 3.8% 
ทั้งนี้ ภายใตกรณีพื้นฐาน คาดวาสงครามไมยืดเยื้อ การรบนาจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น นาจะมีการถอนกำลัง และหา
มาตรการบางอยางที่นำไปสูทางลงได สวนกรณีเลวราย เชน สงครามรอนแรงมากขึ้น จนนำไปสูวิกฤติ ลามไปสูการผิด
นัดชำระหนี้ การปดชองทางสงออกน้ำมัน และกาซธรรมชาติ การคว่ำบาตรเกิดขึ้นรุนแรง เหลานี้จะสงผลกระทบตอการ
สงออก โดยเฉพาะยุโรปที่เปนตลาดหลักของไทยถึงกวา 10%  

22. ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดราคาสินคาเกษตรเดือน 
เม.ย. 65 ปรับตัวสูงขึ้น (ณ 10 เม.ย. 65) โดยราคาสินคาเกษตรสวนใหญมีแนวโนมราคาปรับตัวสูงข้ึนจากเดือนกอน 
ไดแก ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ ขาวเปลือกเจาความชื้น 15% น้ำตาลทราย มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลม
น้ำมัน ยางพารา และสุกร ซึ่งการเพิ่มข้ึนของราคาสินคาเกษตรสวนหนึ่งเปนผลจาก สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทำใหราคา
น้ำมันดิบและคาระวางเรือเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหตนทุนปุยและอาหารสัตวเพ่ิมขึ้น 

23. สมาคมตราสารหนี้ (ThaiBMA) ประเมินวาสงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบตราสารหนี้ไทยไมมาก (ณ 11 เม.ย. 65) 
โดยผลของสงครามสงผลกระทบโดยตรงตอตลาดตราสารหนี้ไทยคอนขางจำกัด แตมีผลกระทบทางออมสงผานไปทาง
อัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น จนอาจกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต และทำใหธนาคารกลางตาง ๆ  ตอง
เรงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จนมีผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) มีแนวโนมปรับขึ้นสูงและเร็ว
กวาที่คาด ซึ่งจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโนมผันผวนสูง โดย Bond yield ระยะกลางถึง
ยาวมีทิศทางเพ่ิมข้ึนตาม Bond yield สหรัฐฯ ในขณะท่ี Bond yield ระยะสั้นจะยังทรงตัวในระดับต่ำจนกวาจะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายซึ่งคาดวาอาจเกิดข้ึนไดในชวงปลายป 

24. ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย (REIC) ระบุ สงครามรัสเซีย - ยูเครน กระทบความเชื่อมั่นผูประกอบการอสังหาฯ (ณ 17 
เม.ย. 65) โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ไตรมาส 1 ป 
2565 มีคาดัชนีเทากับ 47.1 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และเปนการกลับมามีคาดัชนีต่ำกวาคากลางที่
ระดับ 50.0 อีกครั้ง ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นฯ ที่ลดลงในไตรมาสนี้ มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณการสูรบระหวาง
รัสเซียและยูเครน ที่สงผลทำใหราคาน้ำมันและราคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น
มากถึงรอยละ 35.0 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการกอสราง ปญหาภาวะ
เงนิเฟอ และการปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหผูประกอบการมีความกังวลในการดำเนินธุรกิจในไตรมาสปจจุบัน 

25. การสงออกไกสดไปยุโรปไดอานิสงสจากความตองการกักตุนอาหารในภาวะสงคราม (ณ 17 เม.ย. 65) นายคึกฤทธิ์ 
อารีปกรณ ผูจัดการสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย ระบุวา ลูกคายุโรปมีคำสั่งซื้อสินคาไกสดไทยเพ่ิม มองวามาจาก 2 
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ปจจัยคือ 1) เพ่ือเสริมความม่ันคงดานอาหารจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ 2) ตองเรงนำเขาสินคาภายใต
โควตาภาษีที่ใหกับไทยภายในเดือน พ.ค. 65 

26. การสงออกทูนากระปองมีโอกาสขยายตัวมากกวา 10% (ณ 17 เม.ย. 65) นายชนินทร ชลิศราพงศ นายกสมาคม
อุตสาหกรรมทูนาไทย กลาววา ไทยไมไดรับอานิสงสทางตรงจากยุโรปที่เริ ่มขาดแคลนและกักตุนอาหาร เพราะการ
สงออกทูนาประปองของไทยไปตลาด EU ตองเสียภาษีนำเขาสูงถึง 24% แตไดอานิสงสทางออมจากการที่ EU ไปซื้อ
สินคาทูนาจากฟลิปปนส และเอกวาดอร ที่ไดสิทธิพิเศษทางภาษีจาก EU เพิ่มขึ้น ทำใหผลผลิตของทั้งสองประเทศไม
เพียงพอกับความตองการ มีผลใหผูนำเขาในตลาดอื่น ๆ  มานำเขาสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับตนทุนน้ำมันของ
เรือประมงจับปลาสูงข้ึน และราคาสินคาโภคภัณฑปรับข้ึนทั่วโลก มีผลใหราคาทูนาปรับตัวสูงข้ึนกวา 20% ทั้งนี้ คาด
วาในป 2565 มูลคาการสงออกทูนากระปองของไทยนาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปที่แลวไมต่ำกวา 10% 

27. ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ 17 เม.ย. 65) เผยแพรรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับยอ) ครั้ง
ที่ 2/2565 ระบุวา เศรษฐกิจไทยไมเขาขายภาวะ stagflation โดยยังมีแนวโนมขยายตัว ตอเนื่อง และผลจาก
มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะไมกระทบแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม แตความขัดแยงระหวางรัสเซียและ
ยูเครนที่รุนแรงหรือขยายวงกวาง อาจนำไปสูปญหาภูมิรัฐศาสตรระดับโลกที่สรางความไมแนนอนในระยะขางหนา ซึ่ง
จะซ้ำเติมปญหา global supply disruption ที่ยังไมกลับมาเปนปกติกอนการระบาดของโควิด-19 หรือเกิดการแบงขั้ว
การคาและการลงทุนในโลก (deglobalization) ซึ่งอาจทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบหวงโซอุปทานโลก และ
กระทบตอการตัดสินใจลดหรือเพิ่มการลงทุนของภาคธุรกิจในระยะยาว 

28. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพจำกัด กลาวถึงประเด็นผลกระทบจากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน (ณ 18 เม.ย. 65) ระบุวา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยจะเกิดขึ้น 3 สวน ดังนี้ 1) ผลกระทบทางตรง 
ผลกระทบทางตรงจะอยูที่การทองเที่ยวเปนหลัก โดย เดือน ก.ค. 64 (ชวงเปดรับทองเที่ยวแบบแซนดบ็อกซ) มี
นักทองเที่ยวรัสเซียกวา 16,000 คน หรือ 6% ของนักทองเที่ยวทั้งหมด แตหลังเกิดสงครามทำใหไมมีนักทองเที่ยว
จากรัสเซีย 2) ผลกระทบทางออม เศรษฐกิจรัสเซียเกี่ยวของหลายประเทศ เนื่องจากเปนผูสงออกน้ำมันดิบและกาซราย
ใหญ การคว่ำบาตรรัสเซียจึงทำใหราคาน้ำมันและสินคาโภคภัณฑสูงขึ้น และ 3) ผลกระทบตอเนื่องจากทางตรงและ
ทางออม จะเกิดภาวะเงินเฟอจากราคาสินคาและคาขนสงสินคาแพงขึ้น หากราคาน้ำมันอยูในระดับสูงเปนเวลานาน 
และรัฐถอนมาตรการดูแลราคาสินคา อาจทำใหเงินเฟอบางเดือนสูงถึง 7-9% ซึ่งจะกระทบตอกำลังซื้อและการบริโภค 

29. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) คาดการณสงครามรัสเซยี-ยูเครนกระทบการทองเที่ยวไทยไตรมาสที่สอง (ณ 
18 เม.ย. 65) ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหขอมูลวา ภาพรวมยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
ลวงหนามายังประเทศไทย เดือน เม.ย.-มิ.ย. 65 เทียบกับ เดือน ม.ค.-มี.ค. 65 หดตัวประมาณ 28% โดยเปนผลมา
จากยอดจองเที่ยวบินจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งมีสัดสวนการจองเดินทางเขาไทยมากที่สุด (สัดสวน 89%) ลดลงมาก 
สะทอนถึงผลกระทบของความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ที่สงผลกระทบโดยตรงในเรื่องการระงับเที่ยวบินเขา
ไทยจากประเทศรัสเซีย การปดกั้นระบบการเงินการธนาคาร รวมถึงการออนคาของเงินรูเบิล ขณะเดียวกันยังมี
ผลกระทบทางออมดวยคอื ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินปรับตัวเพ่ิมขึ้น ทำใหอำนาจการซื้อของนักทองเที่ยวลดลง 

30. ตนทุนคากอสรางบานเพิ่มขึ้นหลังราคาวัสดุกอสรางปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ (ณ 18 เม.ย. 65) โดยศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย (REIC) เปดเผย ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน ไตรมาส 1 ป 2565 มีคาดัชนีอยูที่ 129.8 
เพิ่มขึ้น 5.3% (YoY) และเพิ่มขึ้น 3.9% (QoQ) ซึ่งเปนผลจากราคาวัสดุกอสรางที่ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ 
โดยเฉพาะราคาเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กเพิ่มข้ึนมากถึงประมาณรอยละ 35.0 เมื่อเทียบกับปกอน จากสถานการณ
การสูรบระหวางรัสเซียและยูเครน 

31. ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจ ttb analytics ศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบตอตนทุนการ
ผลิตและอัตรากำไรของแตละธุรกิจ (ณ 21 เม.ย. 65) พบวา แนวโนมราคาวัตถุดิบการผลิตในป 2565 ใน
หมวดสินคาน้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร จะสงผลทำใหตนทุนการผลิตของธุรกิจไทย
ในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น 5.7% หรือเพิ่มกวา 4.16 แสนลานบาท และกำไรตอยอดขายของธุรกิจลดลง 4.5% 
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ซึ่งกลุมที่ไดรับผลกระทบมาก ไดแก พลังงาน ขนสงและโลจิสติกส ประมง ผูผลิตไฟฟา เหมืองแร เคมีภัณฑ 
โรงสีขาวและสงออกขาว สนิคาเกษตรแปรรูป อาหาร และการเลี้ยงสัตว 

32. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในป 
2565 (ณ 27 เม.ย. 65) โดยคาดวาจะขยายตัว 3.5% จากคาดการณเดิมที่ 4.0% ในเดือน ม.ค. 65 เนื่องจาก
สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ทำใหเศรษฐกิจประเทศคูคาไทยชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศในกลุม
สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ รวมทั้งราคาพลังงาน และอัตราเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดการณอัตราเงินเฟอทั่วไปของ
ไทยในปนี้สูงข้ึนมาที่ 5% ตอป หรืออยูในชวงคาดการณ 4.5-5.5% 

33. การสงออกไกไป EU เติบโตรับอานิสงสจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน (ณ 5 พ.ค. 65) นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ 
ผูจัดการสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย ระบุวา สงครามรัสเซีย-ยูเครนสงผลกระทบตอการผลิตและการสงออก
ไกจากยูเครนไป EU ลำบากขึ้น ผูนำเขาใน EU จึงหันมาเรงนำเขาไกจากไทยกอนจะปดโควตานำเขาประจำป 
ประกอบกับราคาขายไกปรับเพ่ิมข้ึนจากตนทุนอาหารสัตวและพลังงาน และเปนจังหวะเดียวกับที่เงินบาทออนคา 
ทำใหคาดวาการสงออกผลิตภัณฑไกไป EU ในป 2565 จะมีปริมาณไมต่ำกวา 9.4 แสนตัน 

34. ความขัดแยงรัสเซีย - ยูเครน สงผลใหราคาขาว น้ำตาล มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น (ณ 10 พ.ค. 65) 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณราคาสินคาเกษตรในเดือน พ.ค.65 ระบุวาราคาสินคาเกษตร
สวนใหญ อาท ิขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราดิบ และมันสำปะหลัง มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
หลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงตอเนื่อง ประเทศผูนำเขามีความตองการสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีความตองการขาวเพื่อใชเปนวัตถุดิบทดแทนขาวสาลีที่มีราคาสูง และยางธรรมชาติ
ทดแทนยางสังเคราะห 

35. ความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนผลักดันสงออกอาหารไทยไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 26% (ณ 10 พ.ค. 65)
สมาคมผูผลิตอาหารสำเร็จรูปเปดเผยวา ปญหาสงครามในยูเครนที่ยังยืดเยื้อตอเนื่อง ทำใหประเทศตางๆ กังวล
เรื่องความมั่นคงทางอาหาร จึงเรงนำเขาเพ่ือสำรองอาหารตอเนื่อง สงผลดีตอไทยซึ่งเปนประเทศผูสงออกอาหาร
รายใหญของโลก สะทอนไดจากไตรมาส 1/2565 ที่ไทยสงออกอาหารสูงถึง 324,415 ลานบาท ขยายตัว 
26% แบงเปนสินคาเกษตรอาหาร 137,707 ลานบาท ขยายตัว 10% และสินคาอุตสาหกรรมอาหาร 
186,709 ลานบาท ขยายตัว 40.5% สำหรับสินคาที่เติบโตสูง ไดแก ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว 
12,186 ลานบาท ขยายตัว 242% 

36. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ GDP ป 2565 (ณ 17 
พ.ค. 65) โดยคาดวาเศรษฐกิจไทย (GDP) ป 2565 จะขยายตัวในชวง 2.5 - 3.5% โดยมีคากลางที่ 3% ปรับ
ลดจากคาดการณครั้งกอนเมื่อเดือน ก.พ. 65 ที่ 3.5-4.5% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวจาก
สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในชวงที่ผานมา
สงผลใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยังตองเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากการดำเนิน
มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 อยางเขมงวด 

37. ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย (EIC) (ณ 18 พ.ค. 65) คาดวาสงครามรัสเซีย-ยูเครน  
จะสงผลตอเศรษฐกิจไทยชัดเจนขึ้นในไตรมาสที ่ 2/2565 โดยประเมินวา เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวไดอยาง
ตอเนื่อง จากอุปสงคในประเทศหลังการแพรระบาดของโอมิครอนคลี่คลาย ประกอบกับการทองเที่ยวที่ขยายตัว
จากการเปดประเทศทั่วโลก อยางไรก็ตาม การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบของสงคราม ผาน
ผลกระทบของการคาและเงนิเฟอ โดยการสงออกไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบมากข้ึน จากการชะลอตัวของอุปสงค 
รวมถึงปญหาชะงักงันของอุปทานโลก ขณะที่ผลกระทบดานเงินเฟอจากราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑที่
ปรับตัวสูงข้ึน จะสรางแรงกดดันตอการบริโภคและการลงทุนในประเทศในระยะถัดไป 

38. สถาบันอาหารคาดการณสงออกสินคาอาหารไทยป 2565 (ณ 22 พ.ค. 65) โดยคาดวาไทยจะสงออกอาหาร
มูลคา 1,200,000 ลานบาท ขยายตัว 9.3% ตามความตองการสินคาในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจากการเปด
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว และแนวโนมการดำเนินวิถีชีวิตปกติของผูคน อยางไรก็ตามปจจัยหนึ่ง 
ที่ทำใหการสงออกอาหารไมเปนไปตามคาดการณ คือ ตนทุนการผลิตและคาขนสงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อันเปนผลมาจาก
สถานการณรัสเซีย-ยูเครน ที่กระทบตอราคาวัตถุดิบอาหาร พลังงาน รวมทั้งปจจัยการผลิตสำคัญทั่วโลก  
เงินบาทที่ออนคาลงกระทบราคาสินคานำเขาใหเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการระงับการสงออกสินคาเกษตรอาหารที่
เกิดขึ้นทั่วโลก 

39. รัสเซีย-ไทยตั้งเปาเพิ่มมูลคาทางการคาระหวางกัน (ณ 23 พ.ค. 65) นายมักซิม เรียชเชสนิคอฟ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ หารือกับนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย โดยยังคงเปาหมายที่จะเพ่ิมมูลคาทางการคาระหวางกันในป 2566 ใหถึง 1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เปนเปาหมายเดิมที่ตั้งไวในป 2564 (ป 2564 มีมูลคาการคาระหวางกัน 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่ง
อุตสาหกรรมทีร่ัสเซียสนใจนำเขา คือ สินคาเกี่ยวกับยานยนต และอาหาร (ขาว ผลไม) นอกจากนี้ จะเพ่ิมความ
รวมมือดานพลังงาน (น้ำมัน กาซธรรมชาติ) ปุย และดานวิศวกรรม 

40. อสังหาฯ ภูเก็ตไดรับอานิสงสจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน (ณ 25 พ.ค. 65) สมาคมอสังหาริมทรัพยภูเก็ตระบุ
วา ชวง 1-2 เดือนที่ผานมา ตลาดอสังหาริมทรัพยภูเก็ตเริ่มฟนตัวขึ้น โดยเฉพาะยอดซื ้อจากชาวตางชาติ 
เนื่องจากสถานการณความไมสงบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ไดสงผลใหชาวรัสเซีย ยุโรป สหรัฐฯ เขามาซื้อ บาน
ระดับ Luxury (มูลคา 10 ลานบาทขึ้นไป) ในภูเก็ตเปนบานหลังที่สองจำนวนมาก ทั้งนี้ คาดการณวาป 2565 
ตลาดอสังหาริมทรัพยในภูเก็ตนาจะมียอดขายเพิ ่มขึ้นอยางนอย 50% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยตลาด 

Luxury จะมีมูลคาซื้อขายประมาณ 2,000 ลานบาท และป 2566 ประมาณ 5,000 ลานบาทขึ้นไป 

41. ศูนยวิจัยกสิกรคาดราคาปุยเคมีนำเขาจะเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องเปนประวัติการณ (ณ 30 พ.ค. 65) ราคาปุยเคมี  
(ยูเรีย) นำเขาของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องตามราคาวัตถุดิบและอุปทานปุยในตลาดโลกที่ตึงตัวจากผลกระทบ
ของความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน ผนวกกับภาครัฐไดอนุญาตใหปรับเพ่ิมราคาขายปุยเคมีในประเทศให
สะทอนตนทุนที่แทจริงมากข้ึน อีกทั้งคาเงินบาทมีแนวโนมออนคามากขึ้น โดยคาดวา ราคาปุยยเูรียนำเขาของไทย
ในป 2565 จะอยูในระดับสูงที่ 950-1,000 เหรียญสหรัฐตอตัน เรงขึ ้นกวาเทาตัวจากป 2564 ทั ้งนี้ 
เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ำมัน เปนกลุมที่จะไดรับผลกระทบมากจากราคาปุยท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราการใชปุย
ตอไรสูง ตามมาดวยยางพาราและออย ขณะที่ ขาว แมจะมีอัตราการใชปุยตอไรที่นอยกวา แตดวยฤดูเพาะปลูก
หลักของขาวนาปที่เพิ่งเริ่มตน หากเกษตรกรที่ปลูกขาวจำนวนมากไมสามารถปรับตัว ก็อาจจะสงผลใหปริมาณ
ผลผลิตขาวทั้งปนี้นอยกวาที่คาดไว 

42. สิงคโปรจะเพิ่มนำเขาไกแชเย็นจากไทย (ณ 7 มิ.ย. 65) เพื ่อเพิ่มความมั่นคงดานอาหารในประเทศ รมช.
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของสิงคโปร กลาวถึงสถานการณหวงโซอุปทานของไกภายในประเทศ ทั้งไกเปนตัว
และเนื้อไกชำแหละวา ยังคงมีเสถียรภาพและไมถึงขั้นขาดแคลน เนื่องจากรัฐบาลสามารถหาแหลงซื้อสินคา
ทดแทนตลาดมาเลเซียที่ระงับการสงออกไดแลว โดยจะเพิ่มการนำเขาเนื้อไกแชเย็นจากไทยและออสเตรเลีย 
และเพิ่มการนำเขาเนื้อไกสดแชแข็งจากบราซิลและสหรัฐฯ โดยในสวนของเนื้อไกสดแชเย็นนั้น รัฐบาลสิงคโปร
เพ่ิมการนำเขาจากไทยมากขึ้นถึง 10 เทา 

43. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่องและมีโอกาสฟนตัวดีกวา
ที่ประเมินไว (ณ 8 มิ.ย. 65) โดยคาดวาจะขยายตัวในป 2565 ที่ 3.3% (ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณเดือน มี.ค. 65 
ที่ 3.2%) และป 2566 จะขยายตัวที่ 4.2% (ปรับลดลงจากคาดการณเดือน มี.ค. 65 ที่ 4.4%) จากอุปสงคใน
ประเทศและแรงสงจากการกลับมาของนักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ่มข้ึน ขณะที่การระบาดของโควิด-19 และสถานการณ
ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนสงผลตอเศรษฐกิจไทยจำกัด ดานอตัราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและอยู
ในระดับสูงนานกวาที่ประเมินไวเดิม จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันและการสงผานตนทุนที่มากและนานกวาคาด 
โดยประเมินวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2565 และ 2566 จะอยูที ่ 6.2% และ 2.5% ตามลำดับ (เพิ่มขึ้นจากท่ี
ประเมินไวเมื่อเดือน มี.ค. 65 ที ่4.9% และ 1.7% ตามลำดับ) 



170 

44. ธนาคารโลกปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2565 (ณ 8 มิ.ย. 65) โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.9% ใน
ป 2565 ซึ่งปรับลดลงจากคาดการณเดิมเมื่อเดือน ม.ค. 65 ที่ 3.9% สืบเนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 และ
การใชมาตรการล็อกดาวนในประเทศจีนที่สงผลตอภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบกับภาวะเงินเฟอและการ
หยุดชะงักของหวงโซอุปทานระหวางประเทศ สำหรับในป 2566 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวไดมากขึ้นที ่4.3% เปน
ผลจากการฟนตวัของภาคการทองเที่ยวเปนสำคญั 

45. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงตอเนื ่องหลังสถานการณรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อและราคาน้ำมัน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง (ณ 9 มิ.ย. 65) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยผลการสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 65 อยูที่ระดับ 84.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.2 ในเดือนกอน และ
ปรับตัวลดลงเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน ซึ่งปจจัยที่สงผลลบตอความเชื่อมั่นของผูประกอบการ ไดแก ความขัดแยง
รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงข้ึน สงผลใหราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงราคาสินคาโภคภัณฑ
และราคาวัตถุดิบตาง ๆ ปรับตัวสูงข้ึน ทำใหตนทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตาม กระทบตอผูประกอบการภาคการ
ผลิตโดยเฉพาะ SMEs ขณะที่อุปสงคในประเทศยังฟนตัวชา จากปญหาเงินเฟอและคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
สงผลใหกำลังซื้อของประชาชนลดลง สะทอนจากดัชนีฯ คำสั่งซื้อและยอดขายที่ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนหนา 

46. ไทยเจรจารัสเซียซื้อปุยราคาพิเศษ (ณ 12 มิ.ย. 65) นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปดเผยวา ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายใหแกไขปญหาปุยมี
ราคาแพงและขาดแคลน จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน นั้น ในสัปดาหที่ผานมากระทรวงเกษตรฯ ไดหารือ
รอบแรกกับท่ีปรึกษาสำนักงานผูแทนการคารัสเซียประจำประเทศไทย ประธานหอการคาไทย-รัสเซีย และนายกสมาคม
สงเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-รัสเซีย เกี่ยวกับการเพิ่มการนำเขาปุยเคมีจากรัสเซีย ในราคามิตรภาพ ซึ่งผูแทน
การคารัสเซีย ระบุวารัสเซียกับไทยมีความสัมพันธกันมากกวารอยป จึงเห็นดวยในหลักการที่จะขายปุยใหไทยในราคา
พิเศษ โดยในขั้นตอนตอไปคือการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการนำเขา วาจะเปนการนำเขาโดยสถาบันเกษตรกร หรือโดย
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร แลวจำหนายใหเกษตรกรโดยตรง หรือจะเปนการตกลงในแบบรัฐตอรัฐ แลวใหเอกชนผู
สงออก-นำเขาของ 2 ประเทศไปเจรจากัน 

47. สภาอตุสาหกรรมยานยนตเตรียมพิจารณาปรับลดเปาหมายการผลิตรถยนตในป 2565 ลง เนื่องจากการขาดแคลน
ชิ้นสวน (ณ 25 ก.ค. 65) กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวา ยอดการผลิต
รถยนตเดือน มิ.ย.65 อยูที่ 143,014 คัน ขยายตัว 6.53% (YoY) จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 4.58% 
ขณะท่ีปริมาณการผลิตเพื่อการสงออกยังหดตัว 11% และมูลคาสงออกลดลง 13.18% ขณะที่ 6 เดือนแรกของป 
2565 ผลิตได 870,109 คัน เพิ่มขึ้น 3.02% โดยคาดวาทั้งป2565 จะผลิตได 1.7 ลานคัน นอยกวาเปาหมายที่ตั้ง
ไวที่ 1.8 ลานคัน เนื่องจากการขาดแคลนชิ้นสวน วิกฤตรัสเซียและยูเครน รวมถึงการหามนำเขารถยนตของเมียนมาดวย 

48. สศค. ประเมินเศรษฐกิจไทยป 2565 ขยายตัวตอเนื่องจากอุปสงคในประเทศและการทองเที่ยว แตตองติดตาม
ผลกระทบสถานการณรัสเซีย-ยูเครนอยางใกลชิด (ณ 26 ก.ค. 65) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดวา
เศรษฐกิจไทยป 2565 จะขยายตัวไดอยางตอเนื่องที่ 3.5 % (คงประมาณการเดิมเมื่อเดือน เม.ย. 65) เนื่องจากอุปสงค
ภายในประเทศและภาคการทองเที่ยวที่ฟนตัวไดดีอยางตอเนื่อง หลังมีการผอนปรนมาตรการเดินทางระหวางประเทศ
ตั้งแต 1 ก.ค. 65 ซึ่งจะเปนแรงสนับสนุนการฟนตัวของการบริโภค เชนเดียวกับมูลคาการสงออกที่คาดวาจะขยายตัวได
เชนกัน แมวาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนที่สงผลใหราคาพลังงานและ
สินคาโภคภัณฑปรับเพิ่มขึ้น สงผลใหการดำเนินนโยบายการเงินของกลุมประเทศเศรษฐกิจหลักเขมงวดมากขึ้น อีกทั้ง
ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในหวงโซอุปทานที่ยืดเยื้อ 

49. กระทรวงอตุสาหกรรมออกมาตรการชวยผูสงออกสินคาถูกตีกลับ จากผลกระทบของความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน (ณ 
1 ส.ค. 65) กรณีผูสงออกของไทยที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำใหไมสามารถสงสินคาไปยัง
ประเทศปลายทางได และตองการนำสินคากลับเขามาในประเทศ ซึ่งเดิมกฎหมายไมมีขอยกเวนใหกระทำได จึงไดแกไข
หลักเกณฑการสงออกสินคาในกรณีที่เมื่อสงออกแลวมีความจำเปนตองนำกลับเขามาในประเทศอีก พรอมแสดงหลักฐาน
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ที่สามารถพิสูจนไดวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับที่ไดสงออก โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและ
ลักษณะใด ๆ 

50. การสงออกไทยไปรัสเซียมีแนวโนมดีขึ้น หลังสถานการณขนสงเริ่มคลี่คลาย (ณ 5 ก.ย. 65) ผูอำนวยการสำนักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก เปดเผยถึงสถานการณสงออกไทยไปรัสเซียวา มูลคาการสงออกของไทยไป
รัสเซียเดือน ก.ค .65 อยูที่ 46.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.68% จากเดือน มิ.ย. 65 และนับตั้งแตเดือน เม.ย. 
65 การสงออกไปรัสเซียหดตัวในอัตราชะลอลง (เม.ย. (-77%) พ.ค. (-65%) มิ.ย. (-53%) ก.ค. (-43%)) เนื่องจากปญหา
การขนสงสินคาทุเลาลง เพราะมีสายการเดินเรือในเอเชียเขามา ทดแทนสายการเดินเรือหลักของยุโรปที่ถอนตัวออกไป 
อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปกอน การสงออกเดือน ก.ค. 65 ยังหดตัวที่ 42.59% และ 7 เดือนแรกของป 65 หดตัว 
37.01% 

51. การสงออกไทยไปรัสเซียมีแนวโนมดีขึ้นตามลำดับ จากปญหาการขนสงที่เริ่มคลี่คลายและเงินรูเบิลที่แข็งคา (ณ 3 
ต.ค. 65) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ (สคต.) ณ กรุงมอสโก เปดเผยวา การสงออกของไทยไปยัง
รัสเซียที่หดตัวรุนแรงในชวงเดือนมี.ค. – เม.ย. 2565 เริ่มมีการหดตัวลดลงเปนลำดับ โดยในเดือน ส.ค. 65 มูลคาการ
สงออก 61.5 ลานเหรียญสหรัฐ ปรับดีขึ้นจากเดือนที่ผานมา 32% (หากเทียบกับปกอน -25.10%) เนื่องจากปญหา
การขนสงสินคาระหวางประเทศของรัสเซียทุเลาลง นอกจากนี้ยังไดอานิสงคจากเงินรูเบิลที่แข็งคาขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
เงินดอลลารชวยใหตนทุนสินคานำเขาไมสูงเกินไป โดยกลุมสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรยังสามารถขยายตวัไดดี ขณะที่
กลุมสินคาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง โดยเฉพาะหมวดรถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร 
และความไมแนนอนของหวงโซอุปทานโลกไดสงผลลบตออุตสาหกรรมเหลานี้คอนขางรุนแรง 

52. ไทยไดอานิสงสจากความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครน ผลักดันตลาดสงออกมันสำปะหลังไปฟลิปปนส (ณ 6 พ.ย. 65) 
โดยฟลิปปนสมีความตองการนำเขามันสำปะหลังจากไทยเพื่อใชเปนวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว ทดแทน
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและธัญพืชอ่ืนที่มีราคาสูง อันเปนผลมาจากสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน ดังนั้น 
กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จึงเรงผลักดันการสงออก
โดยจัดกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) เมื่อ 6 พ.ย. 65 ระหวาง 3 สมาคมของไทย ไดแก ผูผลิตมันสำปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการคามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสำปะหลังไทย กับ
สมาคมผูผลิตอาหารสัตวของฟลิปปนส (PAFMI) เพ่ือซื้อขายมันเสนและมันอัดเม็ดของไทย 2,000,000 ตัน สงมอบ
ภายในหนึ่งป คดิเปนมูลคากวา 20,000 ลานบาทตอป 
 

4. การคาระหวางไทย-รัสเซีย และไทย-ยูเครน  

 รัสเซีย : รัสเซียเปนคูคาอันดับที่ 30 ของไทย ในป 2564 การคาระหวางไทย-รัสเซีย มีมูลคา 88,167 ลานบาท 

ขยายตัว 14.56% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยไทยสงออกไปรัสเซีย มูลคา 32,508 ลานบาท 
ขยายตัว 44.90% และนำเขาจากรัสเซีย มูลคา 55,660 ลานบาท ขยายตัว 2.07% สินคาสงออก 5 อันดับแรก 

คือ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (10,162 ลานบาท) ผลิตภัณฑยาง (3,379 ลานบาท) เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบของเครื ่องจักรกล (1,706.9 ลานบาท) ผลไมกระปองและแปรรูป (1,455.6 ลานบาท) และ 
เม็ดพลาสติก (1,380.7 ลานบาท) สินคาสงออกที่มีการขยายตัวสูงในหมวดสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก 

ยางพารา สิ่งปรุงรสอาหาร อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง และผลิตภัณฑมัน
สำปะหลัง สินคานำเขา 5 อันดับแรก คือ น้ำมันดิบ (25,958.9 ลานบาท) ปุย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว 
(5,667.6 ลานบาท) เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ (5,568.4 ลานบาท) สินแรโลหะอื ่น ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ (5,307.4 ลานบาท) และเครื่องบิน เครื่องรอน อุปกรณการบินและสวนประกอบ (3,350.3 ลานบาท)  
 ยูเครน : ยูเครนเปนคูคาอันดับที่ 63 ของไทย ในป 2564 การคาระหวางไทย-ยูเครน มีมูลคา 12,428 ลานบาท 

ขยายตัว 28.67% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยไทยสงออกไปยูเครน มูลคา 4,228 ลานบาท ขยายตัว 
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37.36% และนำเขาจากยูเครน มูลคา 8,199 ลานบาท ขยายตัว 24.60% สินคาสงออก 5 อันดับแรก คือ 
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (1,037.1 ลานบาท) ผลิตภัณฑยาง (671.7 ลานบาท) ผลไมกระปองและแปรรูป 
(542.5 ลานบาท) อาหารทะเลกระปองและแปรรูป (285.3 ลานบาท) และเม็ดพลาสติก (264.3 ลานบาท) สินคา

นำเขา 5 อันดับแรก คือ พืชและผลิตภัณฑจากพืช (4,419 ลานบาท) เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (3,013.6 
ลานบาท) ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ (133 ลานบาท) สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ (112.5 ลานบาท) 
และแรและผลิตภัณฑจากแร (112.3 ลานบาท) 

5. แนวทางการรับมือของกระทรวงพาณิชย 

1. ติดตามสถานการณรายวัน วิเคราะหผลกระทบตอเศรษฐกิจการคา และหาแนวทางแกไขใหทันตอเหตุการณ 
ความคืบหนาลาสุด การเจรจาแบบพบหนากันในวันที่ 29 มี.ค. 65 ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีความคืบหนาอยางมาก 
โดยในรางขอตกลงเบื้องตน ระบุวา ยูเครนจะตองเปนรัฐปลอดขีปนาวุธขั้นสูงและนิวเคลียร และจะตองไมมีฐานทัพ/กอง
กำลังตางชาติภายในประเทศ ตองไมเขารวมเปนสมาชิกทหารของ NATO แตสามารถเขารวมการคากับ EU ได และจะมีการ
ค้ำประกันความปลอดภัยของยูเครนจากหลายประเทศ ซึ่งขอพิพาทหลักเหลืออยูในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ขัดแยงภูมิภาค
ดอนบาสและไครเมีย โดยที่ทั้ง 2 ฝายยังไมมีขอตกลงในเรื่องนี้ อยางไรก็ดี สถานการณความขัดแยงและสงครามมีแนวโนม
ยืดเยื้อตอไป และการเจรจายังคงไมคบืหนา  

2. หารือกับภาคเอกชนอยางใกลชิด เพ่ือประเมินสถานการณ หาตลาดสงออกทดแทน รับทราบปญหา/อุปสรรค 
และขอเสนอแนวทางแกไข กรณีรัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศคูคา ซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ได
จัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ที่ประชุมได
เตรียมมาตรการรองรับรวมกัน โดยเตรียมบุกตลาดอื่นทดแทน เชน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รวมทั้งหา
โอกาสสงออกไปยังตลาดที่รัสเซียและ/หรือยูเครน ไมสามารถสงออกได เชน มันสำปะหลัง (สงออกไปจีนทดแทนขาวโพด
ยูเครน) ผลิตภัณฑยาง (สงออกไปสหรัฐฯ ทดแทนรัสเซีย) อาหารสำเร็จรูป (ทดแทนตลาดรัสเซียยูเครน) เปนตน 

3. กรมการคาภายใน จะหารือกับผูผลิต ผูนำเขา ผูคาสง และผูคาปลีก เพ่ือติดตามสถานการณและกำกับดูแลทั้ง
ราคาและปริมาณสินคา ไมใหสงผลกระทบตอการครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปน 
และปจจัยการผลิตของเกษตรกร 

4. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดติดตามปญหาและอุปสรรคในการนำเขาสินคา เพื่อประเมินผลกระทบ และ
ดำเนินกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางการคาอยางเหมาะสม โดยปรับเปนรูปแบบออนไลนมากขึ้น ในชวงสถานการณความ
ขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน เพื่อใหการคายังสามารถดำเนินการไดตอเนื่อง 

5. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ติดตามสถานการณเกี่ยวกับผลกระทบดานโลจิสติกสใหกับผูประกอบการ 
ผานชองทางสื่อสารทั้งรูปแบบออนไลนและออฟไลนของกรม เปนศูนยกลางในการรวบรวม ประสาน และเผยแพรรายชื่อ
ผูใหบริการโลจิสติกสไทยที่มีความชำนาญการสงสินคาไปยังตลาดรัสเซียและกลุมประเทศ CIS และรวมมือกับสมาพันธ/ 
สมาคมดานโลจิสติกสในการอำนวยความสะดวกหากพบปญหาดานโลจิสติกส 

6. กำกับดูแลและติดตามสถานการณราคาสินคาและบริการอยางใกลชิด ซึ่งขณะนี้ราคาสินคาอุปโภคบริโภคในหาง
ราคายังคงทรงตัวและมีการปรับลดลงตามโปรโมชั่นของแตละหาง ทั้งนีก้ระทรวงพาณิชยยังคงขอความรวมมือตรึงราคา
สินคาและกำกับดูแลอยางตอเนื่อง สำหรับกรณีที่ผูประกอบการไดรับผลกระทบจากตนทุนวัตถุดิบ เชน ปุย อาหารสัตว 
กระทรวงพาณิชยไดหารือกับผูประกอบการอยางใกลชิด เชน กลุมอาหารสัตวขอใหภาครัฐทบทวนมาตรการที่เก่ียวของ
เพ่ือลดตนทุน ซึ่งตองพิจารณาผลกระทบอยางรอบดาน  

--------------------------------------------------------------------- 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
กระทรวงพาณิชย 

25 พฤศจิกายน 2565 


