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7 événements marquants en France et dans le monde en 2021-2022

สถานการณ์โควิดปี 2021 : Situation de la COVID-19 en 2021
สถานการณ์โควิดปี 2021 เป็ นภาคต่อของปี 2020 หรือไม่ แม้ว่าปี 2021 จะเริม่ มีการฉีดวัคซีน
กันแล้วทั ่วโลกแต่ผูเ้ สียชีวติ จากไวรัสโคโรนายังคงมีจานวนมาก รวมแล้วกว่า 5.3 ล้านรายทั ่วโลกตัง้ แต่มี
โควิดมา ปั จจัยหนึ่งเป็ นเพราะความรุนแรงของสายพันธุ์เดลตา (le variant Delta) ที่ระบาดหนักในช่วง
กลางปี 2021
ช่วงต้นปี 2021 มีการจัดสรรแจกจ่ายวัคซีนทั ่วโลก แต่หลายประเทศกลับมิได้รบั การกระจาย
วัคซีนอย่างทั ่วถึง หรือแม้แต่ประเทศทีม่ วี คั ซีนเพียงพอก็มกี ลุ่มต่อต้านวัคซีน (des antivax) ทีร่ วมตัวจัด
กิจกรรมประท้วงการฉีดวัคซีน อยู่เนือง ๆ อย่างที่ทราบดี การฉีดวัคซีน “มิกนั ติดแต่กนั ตาย” สาหรับ
ประเทศทีป่ ระชากรได้รบั วัคซีนครบโดสนัน้ มีอตั ราการเสียชีวติ น้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ในขณะเดียวกัน
ประเทศทีป่ ระชากรไม่ได้รบั วัคซีนกลับมีอตั ราผูเ้ สียชีวติ สูงขึน้ ทวีคูณ การเร่งฉีดวัคซีนนี้เองก็ทาให้หลาย
ประเทศกลับมาเปิ ดพรมแดน (la réouverture des frontières) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึง มีการจัด
กิจกรรมกีฬาโอลิมปิ ก (les Jeux olympiques) ทีป่ ระเทศญี่ป่ นุ หลังจากเลื่อนมานานถึงหนึ่งปี
ดูเหมือนว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายในช่วงปลายปี แต่เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
องค์การอนามัยโลก (l’Organisation mondiale de la Santé : OMS) ประกาศให้โ ควิด สายพัน ธุ์ “โอ
ไมครอน” (Omicron) เป็ นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (le variant classé inquiétant) เนื่องจากเป็ นสายพันธุ์ที่
แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และพบว่าวัคซีนนัน้ มีประสิทธิภาพลดลงเกือบครึง่ เมื่อเจอสายพันธุ์ดงั กล่าว
กล่าวได้ว่าสถานการณ์โควิดปี 2021 นัน้ ก็มไิ ด้ต่างจากปี 2020 เท่าใดนัก รัฐบาลหลายประเทศเริม่ ออก
มาตรการให้ประชาชนกลับมาทางานทางไกล (le télétravail) กักตัว (le confinement) รวมถึงเร่งฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้น (un rappel vaccinal) ให้กบั ประชาชน
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- https://www.liberation.fr/checknews/plus-le-taux-de-vaccination-est-eleve-plus-la-mortalite-est-faible-cegraphique-de-la-commission-europeenne-est-il-exact-20211125_RH2BPZV5X5HDNPDB26U6UPSOHI/
- https://www.rtl.fr/sujet/annee-2021

ใบรับรองการฉี ดวัคซีน : Passe vaccinal
ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ Passe vaccinal เป็ นเอกสารแสดงประวัติการฉีดวัคซีนรุ่น ที่ส อง
ประกาศใช้เ มื่อ วัน ที่ 23 มกราคม 2022 โดยเดิมทีรุ่ น แรกใช้ช่ือ ว่ า Passe sanitaire (ใบรับรองทาง
สาธารณสุข) ที่ประกาศใช้เมื่อวัน ที่ 9 มิถุน ายน 2021 โดย Passe vaccinal นั น้ มุ่ง เน้ น ให้ครอบคลุม
ประชากรทุกคนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 16 ปี ขน้ึ ไป
Passe vaccinal นัน้ มีสองรูปแบบด้วยกัน กล่าวคือ ระบบดิจติ อล (numérique) ทีล่ งทะเบียนใน
แอปพลิเคชัน « TousAntiCovid » คล้าย ๆ “หมอพร้อม” บ้านเรา และระบบกระดาษ (papier) Passe
vaccinal นี้ใช้เพื่อเป็ นหลักฐานทางสาธารณสุขโดยมีขอ้ มูลหลัก ๆ 3 ประการดังนี้
1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (le certificat de vaccination) ใช้เพื่อระบุประวัตกิ ารฉีดวัคซีน
2. ผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ว่าเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วระหว่าง 11 วันถึง 4 เดือน
3. ใบรับ รองว่ า มิส ามารถฉี ด วัค ซีน ได้ (le certificat de contre-indication à la vaccination)
โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์
ประชากรฝรั ่งเศสทุกคนทีม่ อี ายุมากกว่า 16 ปี ขน้ึ ไปจะต้องมีหลักฐานข้างต้นอย่างน้อย 1 อย่าง
เพื่อเข้าใช้สถานทีท่ เี่ รียกตรวจ Passe vaccinal ซึ่งประกอบด้วยสถานทีด่ งั นี้
- สถานที่ทากิจ กรรมและสถานที่พักผ่อนหย่อ นใจ (les lieux d’activités et de loisirs) เช่น
ห้องประชุม โรงภาพยนตร์ สถานทีอ่ อกกาลังกาย แม้ว่าจะเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิ ด (en plein air)
- สถานที่ที่มกี ารรวมตัวกัน (les lieux de convivialité) เช่น ผับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร งาน
แต่ง หรือพืน้ ทีจ่ ดั พิธกี รรมทางศาสนา
- ระบบขนส่งสาธารณะทีม่ รี ะยะทางการเดินทางยาว (les transports de longue distance)
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- ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (les grands centres commerciaux)
อย่างไรก็ตามคาดว่าตัง้ แต่วนั ที่ 14 มีนาคม 2022 เป็ นตันไปรัฐบาลฝรั ่งเศสจะกาหนดยกเลิก
Passe vaccinal รวมถึงยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากอนามัย (le port du masque obligatoire) เนื่องจาก
เห็นว่าสถานการณ์โรคระบาดคลีค่ ลายลงเรื่อย ๆ
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2688851-pass-vaccinal-arret-suspendu-france14-mars-difference-pass-sanitaire-salle-sport/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121
โอลิมปิ ก 2020 : Jeux olympiques 2020
กีฬ าโอลิม ปิ กเกม 2020 จัดขึ้น ณ กรุ ง โตเกียวประเทศญี่ป่ ุนตัง้ แต่ วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8
สิงหาคม 2021 ที่เรียกว่าโอลิมปิ ก 2020 นัน้ เนื่องจากเดิมทีมกี าหนดการณ์ ให้จดั ปี 2020 แต่เนื่องจาก
เกิดโรคระบาดทั ่วโลกจึงเลื่อนมาจัดปี 2021 ถือว่าเลื่อนมา 1 ปี เต็ม ๆ (le report d’un an)
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กปี ครัง้ นี้ถอื เป็ นความแปลกใหม่อย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นครัง้ แรกทีม่ กี ารจัด
แข่ง ขัน กีฬาแบบไร้ผู้ช ม (à huis clos/sans spectateurs) ตามมาตรการโรคระบาดของประเทศญี่ป่ ุน
ผูค้ นจึงมีโอกาสชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เท่านัน้ และสิง่ ทีเ่ ป็ นทีพ่ ูดถึงของงานนี้อย่างมากคงหนีมิพ้น
พิธจี ุดคบเพลิง (le relais de flamme) โดยปี น้ีได้นักเทนนิสชาวญี่ป่ นุ (la joueuse de tennis japonaise)
นาม Naomi Osaka เป็ นผูถ้ อื คบเพลิงคนสุดท้ายและได้บุคลากรทางการแพทย์เป็ นผูร้ ่วมวิง่ คบเพลิงเพื่อ
เป็ นการขอบคุณทีค่ อยเป็ นด่านหน้าในช่วงวิกฤติโรคระบาดมาตลอด
ส าหรับ ปี น้ี นั ก กีฬ าฝรัง่ เศสคว้า เหรีย ญรางวัล (la médaille) กลับ บ้า นทัง้ หมด 33 เหรียญ
ประกอบด้วย เหรียญทอง (la médaille d’or) 10 เหรียญ เหรียญเงิน (la médaille d’argent) 12 เหรียญ
และเหรียญทองแดง (la médaille de bronze) 11 เหรียญ
https://www.lepoint.fr/societe/l-annee-2021-en-dix-evenements-marquants-30-12-20212458588_23.php
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https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-2021-pas-de-spectateurs-a-tokyo-a-cause-de-la-pandemie08-07-2021-XMRHGERTLZE5NJV5QR63TAOAZI.php
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รัฐประหารพม่า : Coup d’état en Birmanie
วัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2021 คณะรัฐ ประหาร (la junte militaire) เข้ายึดอานาจการปกครอง (la
prise du pouvoir) พร้อ มจับ กุ ม ตัว นาง Aung San Suu Kyi หนึ่ ง ในผู้น าประเทศในขณะนั น้ เช้า วัน
ดัง กล่าวกองทัพ ทหาร (l’armée) น าโดย Min Aung Hlaing รวมตัวน ารถถัง กีดขวางหน้ ารัฐ สภา (le
Parlement) รวมถึงเข้ายึดศาลากลาง (l’hôtel de ville) ปิ ดสนามบิน และเข้าควบคุมสื่อพร้อมประกาศ
สภาวะฉุกเฉินเป็ นระยะเวลา 1 ปี เต็ม สาเหตุการรัฐประหารครัง้ นี้ คาดว่ามีผลมาจากการเลือกตัง้ เมื่อ
ปลายปี 2020 ที่พรรค NLD ชนะการเลือกตัง้ ขาดลอยเป็ นผลให้พรรคทหารแพ้การเลือกตัง้ ถึงสองครัง้
ติดกัน
แม้ว่าคณะรัฐประหารจะประกาศเคอร์ฟิว (le couvre-feu) และห้ามการชุมนุม (l’interdiction de
manifestation) กลับมีผู้ออกมาเคลื่อนไหว (la mobilisation) และหยุดงานประท้วง (la grève) กัน ทั ่ว
ประเทศ คณะรัฐประหารจึงตอบโต้ผตู้ ่อต้านเหล่านี้โดยใช้ความรุนแรงคร่าชีวติ ประชาชนกว่า 570 ราย
ภายในระยะเวลาไม่ถงึ สองเดือน พร้อมจับประชาชนเข้าคุกเป็ นว่าเล่นกว่า 2,700 คน
อย่างไรก็ตาม ต่างชาติก็ม ินิ่ ง นอนใจต่อ เหตุการณ์น องเลือด (l’événement sanglant) ครัง้ นี้
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปต่างใช้มาตรการคว่าบาตร (la sanction) พม่า ส่วนองค์กร
สหประชาชาติ (l’Organisation des Nations unies : ONU) ก็ได้ประณามความรุนแรงทีค่ ณะรัฐประหาร
กระท าต่อประชาชนเช่นกัน ทว่า มิส ามารถออกแถลงการณ์ต่อต้านสถานการณ์ได้เนื่องจากจีนและ
รัสเซียคัดค้าน

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/06/coup-d-etat-repression-aung-san-suu-kyicomprendre-la-crise-en-birmanie-en-cinq-questions_6075748_3210.html
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พระสันตะปาปาฟรานซิ สเสด็จเยือนประเทศอิ รกั : Pape François en Irak
วันที่ 5 มีนาคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปา (un pape) ฟรานซิสทรงเสด็จเยือนประเทศอิรกั
โดยก่อนหน้านี้มเิ คยมีพระสันตะปาปาองค์ใดเคยเสด็จเยือนประเทศดังกล่าวมาก่อน การเสด็จเยือนครัง้
นี้จึงถือเป็ นการเสด็จทีเ่ สีย่ งอันตรายทีส่ ุดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดและสถานการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศ
การเสด็จเยือนครัง้ นี้ได้รบั การต้อนรับจากชาวคริสต์ (des chrétiens) อย่างคับคั ่ง โป๊ ปฟรานซิส
ทรงเดินทางไปยังเมืองนาจาฟ (Najaf) เพื่อเข้าพบ Ayatollah Ali Sistani ผู้นาทางศาสนาอิสลามนิกาย
ชีอะห์ นอกจากนี้ทรงเข้าร่วมพิธี ณ เมืองอูร์ (Ur) ซึ่งเป็ นพื้นที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ของอิรกั เนื่องจากเป็ นทีป่ ระสูติ
ศาสดา (un prophète) อับราฮัม และยัง เป็ น พื้น ที่ ที่มีประชากรจากหลากหลายศาสนาไม่ ว่าจะเป็ น
ศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ (le chiisme) นิกายสุหนี่ (le sunnisme) และคริสต์ศาสนา (le christianisme)
การเดิน ทางเสด็จ เยือ นอิร ัก ครัง้ นี้ ถือ เป็ น การสร้า งความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า งศาสนา (l’amitié
interreligieuse) ผูค้ นแม้จะมีความเชื่อทีต่ ่างกันแต่กส็ ามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุขได้

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/07/le-pape-francois-dans-le-nord-de-l-iraksur-les-terres-meurtries-par-les-djihadistes_6072245_3210.html
https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/le-pape-a-en-irak-a-ur-la-rencontre-des-fils-dabraham71793.php
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เจ้าชายน้ อยครบรอบ 75 ปี : 75 ans du Petit Prince
ในปี 2021 นวนิยายเรื่อง เจ้าชายน้อย (Le Petit Prince) ของ Antoine de Saint-Exupéry มีอายุ
ครบรอบ 75 ปี หลังจากตีพมิ พ์ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 6 เมษายน 1946 เคยสงสัยหรือไม่ ทาไมทั ่วโลกจึงพูดถึง
นิ ท านปรัช ญา (le conte philosophique) เรื่องนี้ อยู่ตลอดไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่ าใด สิ่ง หนึ่ ง คงเป็ น
เพราะนวนิยายเรื่องนี้มปี รัชญาชีวติ สอดแทรกทัง้ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องความรัก (l’amour) มิตรภาพ
(l’amitié) หรื อ ความเป็ นวั ย เยาว์ (le jeunesse) จึ ง ไม่ แ ปลกใจที่ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ถู ก แปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศเยอะที่สุดในโลกรองจากคัมภีร์ไบเบิล (la Bible) และคัมภีร์อัลกุรอาน (le Coran)
รวมถึงยังเป็ นวรรณกรรมเยาวชนทีข่ ายดีทสี่ ุด (le best-seller) อีกด้วย
สาหรับวาระครบรอบ 75 ปี น้ีประเทศฝรั ่งจัดงานทั ่วประเทศอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็ นนิทรรศการ
ต่าง ๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์มณ
ั ฑนศิลป์ (le Musée des Arts décoratifs) ที่จดั แสดงงานเขียนต้นฉบับ (le
manuscrit original) และภาพวาดเจ้าชายน้ อย ส่วนเมืองลียง (Lyon) บ้านเกิด Saint-Exupéry ก็ไ ม่
น้ อ ยหน้ า พิพิธ ภัณ ฑ์ศิล ปะเก่ า แก่ อ ย่ า ง La Sucrière ก็ไ ด้ จัด นิ ท รรศการร าลึก เช่ น กัน ภายใต้ ช่ื อ
« Antoine de Saint-Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes » (อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูวเ์ ปรี
เจ้าชายน้อยในหมู่มนุษย์)
นอกจากนิ ท รรศการแล้ว ยัง มีการแข่ง ขัน เขียนเรียงความ (le concours d’écriture) จัดโดย
สมาคมอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี เพื่อเยาวชน (la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse) โดยมีหวั ข้อว่าด้วยเรื่องการรักษาสิง่ แวดล้อม (la protection de l’environnement) ซึ่งเป็ น
ประเด็นทีส่ อดแทรกอยู่ในนวนิยายเรื่องดังกล่าวอีกด้วย
นอกจากนี้ โรงกษาปณ์รฐั บาลฝรั ่งเศส (la Monnaie de Paris) ยังออกเหรียญทีร่ ะลึกรูปเจ้าชาย
น้อยให้ผทู้ ชี่ ่นื ชอบได้สะสม ส่วนไปรษณียฝ์ รั ่งเศส (la Poste) ก็ได้ทจี่ ดั ทาแสตมป์ ลายเจ้าชายน้อยเนื่ อง
ในโอกาสทีน่ วนิยายครบรอบ 75 ปี โดยเฉพาะ
https://www.la-croix.com/Culture/Le-Petit-Prince-fete-75-ans-2021-04-09-1201150080
https://www.vogue.fr/culture/article/le-petit-prince-75-ans-antoine-de-saint-exupery
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การเลือกตัง้ ประธานาธิ บดีฝรังเศส
่
2022 : Élection présidentielle française de 2022
อีกสองสัปดาห์ นั กการเมืองฝรั ่งเศสจะเริ่มหาเสียง (la campagne électorale) ส าหรับการ
เลือกตัง้ ประธานาธิบดีทจี่ ะเกิดขึน้ ในวันที่ 10 เมษายน 2022 รูห้ รือไม่ ตาแหน่งประธานาธิบดีฝรั ่งเศส (le
Président de la République française) มีวาระละ 5 ปี (le quinquennat) และอยู่ตดิ ต่อได้เพียง 2 วาระ
เท่านัน้ โดยประธานาธิบดีคนล่าสุด Emmanuel Macron ดารงตาแหน่งครบวาระแรกแล้วในปี น้ี (20172022)
ผู้ลงสมัครเป็ นประธานาธิบดีฝรั ่งเศสนัน้ มิใช่ ว่าจะเป็ นใครก็ได้ แต่ จะต้องเป็ นผู้ที่มรี ายชื่อ (la
signature) สนั บสนุ น จากนักการเมือง 500 รายชื่อจึง จะมีสทิ ธิ ์ลงสมัคร ส าหรับช่วงเวลาหาเสียงเป็ น
ช่วงเวลาทีช่ าวฝรั ่งเศสรอคอยอย่างยิง่ นักการเมืองจะมีระยะเวลาหาเสียงเพียง 2 สัปดาห์เท่านัน้ และวัน
ก่อนหน้าวันเลือกตัง้ มีขอ้ บังคับห้ามหาเสียงในทุกรูปแบบ สาหรับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีฝรั ่งเศสจะมี
ขึน้ สองรอบด้วยกัน รอบแรก (le premier tour) เป็ นการเลือกตัง้ เพื่อคัดให้เหลือผูส้ มัครเพียง 2 คน และ
ผูช้ นะรอบสอง (le second tour) จะได้เป็ นประธานาธิบดี หลายคนมองว่าการเลือกตัง้ ลักษณะนี้สูญเสีย
งบประมาณอย่างมากแต่กจ็ ะได้ประธานาธิบดีทปี่ ระชาชนเลือกเองกับมือ
การเลือกตัง้ รอบนี้ Macron จากพรรค République en Marche ! คงมีห นาวเนื่ องจากมีผู้ชิง
ตาแหน่งทัง้ หมด 12 คน และหนึ่งในนัน้ คือ Marine Le Pen คู่แข่งตัวเต็งของ Macron ในการเลือกตัง้
ครัง้ ก่อน ลองมาลุน้ กันว่าท้ายทีส่ ุดแล้วใครจะคว้าตาแหน่งประธานาธิบดีปีน้ีไปได้

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-voici-la-liste-des-12candidats-a-l-elysee_4977312.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283138-election-presidentielle-2022-les-dates-cles
https://www.1jour1actu.com/france/elections-presidentielles-pose-tes-questions-aux-candidats
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