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7 ข่าวเดด็ท่ีฝรัง่เศสและทัว่โลกในปี 2021-2022 

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

 

 สถานการณ์โควิดปี 2021 : Situation de la COVID-19 en 2021 

สถานการณ์โควดิปี 2021 เป็นภาคต่อของปี 2020 หรอืไม่ แม้ว่าปี 2021 จะเริม่มกีารฉีดวคัซนี

กนัแลว้ทัว่โลกแต่ผูเ้สยีชวีติจากไวรสัโคโรนายงัคงมจี านวนมาก รวมแลว้กว่า 5.3 ลา้นรายทัว่โลกตัง้แต่ม ี       

โควดิมา ปัจจยัหนึ่งเป็นเพราะความรุนแรงของสายพนัธุ์เดลตา (le variant Delta) ที่ระบาดหนักในช่วง

กลางปี 2021 

 ช่วงต้นปี 2021 มกีารจดัสรรแจกจ่ายวคัซีนทัว่โลก แต่หลายประเทศกลบัมไิด้รบัการกระจาย

วคัซนีอย่างทัว่ถงึ หรอืแมแ้ต่ประเทศทีม่วีคัซนีเพยีงพอกม็กีลุ่มต่อต้านวคัซนี (des antivax) ทีร่วมตวัจดั

กิจกรรมประท้วงการฉีดวคัซีนอยู่เนือง ๆ อย่างที่ทราบดี การฉีดวคัซีน “มกินัติดแต่กนัตาย” ส าหรบั

ประเทศทีป่ระชากรได้รบัวคัซนีครบโดสนัน้มอีตัราการเสยีชีวติน้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั ในขณะเดียวกนั

ประเทศทีป่ระชากรไม่ไดร้บัวคัซนีกลบัมอีตัราผูเ้สยีชวีติสูงขึน้ทวคีูณ การเร่งฉีดวคัซนีนี้เองกท็ าใหห้ลาย

ประเทศกลบัมาเปิดพรมแดน ( la réouverture des frontières) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงมกีารจดั

กจิกรรมกฬีาโอลมิปิก (les Jeux olympiques) ทีป่ระเทศญี่ปุ่นหลงัจากเลื่อนมานานถงึหนึ่งปี 

 ดูเหมอืนว่าสถานการณ์โควดิจะคลี่คลายในช่วงปลายปี แต่เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโลก ( l’Organisation mondiale de la Santé : OMS) ประกาศให้โควิดสายพันธุ์ “โอ

ไมครอน” (Omicron) เป็นสายพนัธุ์ที่น่ากงัวล (le variant classé inquiétant) เนื่องจากเป็นสายพนัธุ์ที่

แพร่ระบาดได้อย่างรวดเรว็และพบว่าวคัซนีนัน้มปีระสทิธภิาพลดลงเกอืบครึง่เมื่อเจอสายพนัธุ์ดงักล่าว 

กล่าวได้ว่าสถานการณ์โควดิปี 2021 นัน้ก็มไิด้ต่างจากปี 2020 เท่าใดนัก รฐับาลหลายประเทศเริม่ออก

มาตรการให้ประชาชนกลับมาท างานทางไกล ( le télétravail) กักตัว (le confinement) รวมถึงเร่งฉีด

วคัซนีเขม็กระตุ้น (un rappel vaccinal) ใหก้บัประชาชน 
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- https://www.liberation.fr/checknews/plus-le-taux-de-vaccination-est-eleve-plus-la-mortalite-est-faible-ce-

graphique-de-la-commission-europeenne-est-il-exact-20211125_RH2BPZV5X5HDNPDB26U6UPSOHI/ 

- https://www.rtl.fr/sujet/annee-2021 

 

ใบรบัรองการฉีดวคัซีน : Passe vaccinal 

ใบรบัรองการฉีดวคัซีน หรอื Passe vaccinal เป็นเอกสารแสดงประวตัิการฉีดวคัซีนรุ่นที่สอง 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2022 โดยเดิมทีรุ่นแรกใช้ชื่อว่า Passe sanitaire (ใบรับรองทาง

สาธารณสุข) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2021 โดย Passe vaccinal นัน้มุ่งเน้นให้ครอบคลุม

ประชากรทุกคนทีม่อีายุตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป 

Passe vaccinal นัน้มสีองรูปแบบดว้ยกนั กล่าวคอื ระบบดจิติอล (numérique) ทีล่งทะเบยีนใน             

แอปพลิเคชนั « TousAntiCovid » คล้าย ๆ “หมอพร้อม” บ้านเรา และระบบกระดาษ (papier) Passe 

vaccinal นี้ใชเ้พื่อเป็นหลกัฐานทางสาธารณสุขโดยมขีอ้มูลหลกั ๆ 3 ประการดงันี้ 

1. ใบรบัรองการฉีดวคัซนี (le certificat de vaccination) ใชเ้พื่อระบุประวตักิารฉีดวคัซนี 

2. ผลตรวจ RT-PCR หรอื ATK ว่าเคยตดิเชื้อโควดิมาแลว้ระหว่าง 11 วนัถงึ 4 เดอืน 

3. ใบรับรองว่ามิสามารถฉีดวัคซีนได้ ( le certificat de contre-indication à la vaccination) 

โดยจะต้องมใีบรบัรองแพทย ์

ประชากรฝรัง่เศสทุกคนทีม่อีายุมากกว่า 16 ปีขึน้ไปจะต้องมหีลกัฐานข้างต้นอย่างน้อย 1 อย่าง

เพื่อเขา้ใชส้ถานทีท่ีเ่รยีกตรวจ Passe vaccinal ซึ่งประกอบดว้ยสถานทีด่งันี้ 

- สถานที่ท ากิจกรรมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (les lieux d’activités et de loisirs) เช่น 

หอ้งประชุม โรงภาพยนตร ์สถานทีอ่อกก าลงักาย แมว่้าจะเป็นพืน้ทีเ่ปิด (en plein air)  

- สถานที่ที่มกีารรวมตวักนั (les lieux de convivialité) เช่น ผบั ร้านกาแฟ ร้านอาหาร งาน

แต่ง หรอืพืน้ทีจ่ดัพธิกีรรมทางศาสนา 

- ระบบขนส่งสาธารณะทีม่รีะยะทางการเดนิทางยาว (les transports de longue distance) 
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- หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ (les grands centres commerciaux) 

อย่างไรก็ตามคาดว่าตัง้แต่วนัที่ 14 มนีาคม 2022 เป็นตนัไปรฐับาลฝรัง่เศสจะก าหนดยกเลิก 

Passe vaccinal รวมถงึยกเลกิการบงัคบัใส่หน้ากากอนามยั (le port du masque obligatoire) เนื่องจาก

เหน็ว่าสถานการณ์โรคระบาดคลีค่ลายลงเรื่อย ๆ 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2688851-pass-vaccinal-arret-suspendu-france-

14-mars-difference-pass-sanitaire-salle-sport/ 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121 

โอลิมปิก 2020 : Jeux olympiques 2020 

กีฬาโอลิมปิกเกม 2020 จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตัง้แต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 

สงิหาคม 2021 ที่เรยีกว่าโอลิมปิก 2020 นัน้เนื่องจากเดิมทีมกี าหนดการณ์ใหจ้ดัปี 2020 แต่เนื่องจาก

เกดิโรคระบาดทัว่โลกจงึเลื่อนมาจดัปี 2021 ถอืว่าเลื่อนมา 1 ปีเตม็ ๆ (le report d’un an) 

การแข่งขนักฬีาโอลมิปิกปีครัง้นี้ถอืเป็นความแปลกใหม่อย่างยิง่เนื่องจากเป็นครัง้แรกทีม่กีารจดั

แข่งขนักีฬาแบบไร้ผู้ชม (à huis clos/sans spectateurs) ตามมาตรการโรคระบาดของประเทศญี่ปุ่น 

ผูค้นจงึมโีอกาสชมถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์เท่านัน้ และสิง่ทีเ่ป็นทีพู่ดถงึของงานนี้อย่างมากคงหนีมิพ้น

พธิจีุดคบเพลงิ (le relais de flamme) โดยปีนี้ไดน้ักเทนนิสชาวญี่ปุ่น (la joueuse de tennis japonaise) 

นาม Naomi Osaka เป็นผูถ้อืคบเพลงิคนสุดทา้ยและไดบุ้คลากรทางการแพทยเ์ป็นผูร้่วมวิง่คบเพลงิเพื่อ

เป็นการขอบคุณทีค่อยเป็นด่านหน้าในช่วงวกิฤตโิรคระบาดมาตลอด 

ส าหรับปีนี้นักกีฬาฝรัง่เศสคว้าเหรียญรางวัล ( la médaille) กลับบ้านทัง้หมด 33 เหรียญ 

ประกอบดว้ย เหรยีญทอง (la médaille d’or) 10 เหรยีญ เหรยีญเงนิ (la médaille d’argent) 12 เหรยีญ 

และเหรยีญทองแดง (la médaille de bronze) 11 เหรยีญ 

https://www.lepoint.fr/societe/l-annee-2021-en-dix-evenements-marquants-30-12-2021-

2458588_23.php 
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https://www.leparisien.fr/sports/JO/jo-2021-pas-de-spectateurs-a-tokyo-a-cause-de-la-pandemie-

08-07-2021-XMRHGERTLZE5NJV5QR63TAOAZI.php 
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รฐัประหารพม่า : Coup d’état en Birmanie 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 คณะรัฐประหาร ( la junte militaire) เข้ายึดอ านาจการปกครอง (la 

prise du pouvoir) พร้อมจับกุมตัวนาง Aung San Suu Kyi หนึ่งในผู้น าประเทศในขณะนัน้ เช้าวัน

ดังกล่าวกองทัพทหาร (l’armée) น าโดย Min Aung Hlaing รวมตัวน ารถถังกีดขวางหน้ารัฐสภา ( le 

Parlement) รวมถึงเข้ายดึศาลากลาง (l’hôtel de ville) ปิดสนามบิน และเข้าควบคุมสื่อพร้อมประกาศ

สภาวะฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม สาเหตุการรฐัประหารครัง้นี้คาดว่ามผีลมาจากการเลือกตัง้เมื่อ

ปลายปี 2020 ที่พรรค NLD ชนะการเลือกตัง้ขาดลอยเป็นผลให้พรรคทหารแพ้การเลือกตัง้ถึงสองครัง้

ตดิกนั 

แม้ว่าคณะรฐัประหารจะประกาศเคอรฟิ์ว ( le couvre-feu) และห้ามการชุมนุม (l’interdiction de 

manifestation) กลับมีผู้ออกมาเคลื่อนไหว ( la mobilisation) และหยุดงานประท้วง ( la grève) กันทัว่

ประเทศ คณะรฐัประหารจึงตอบโต้ผูต่้อต้านเหล่านี้โดยใช้ความรุนแรงคร่าชวีติประชาชนกว่า 570 ราย

ภายในระยะเวลาไม่ถงึสองเดอืน พรอ้มจบัประชาชนเขา้คุกเป็นว่าเล่นกว่า 2,700 คน 

อย่างไรก็ตาม ต่างชาติก็มินิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์นองเลือด ( l’événement sanglant) ครัง้นี้  

ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศในยุโรปต่างใช้มาตรการคว ่าบาตร (la sanction) พม่า ส่วนองค์กร

สหประชาชาต ิ(l’Organisation des Nations unies : ONU) กไ็ดป้ระณามความรุนแรงทีค่ณะรฐัประหาร

กระท าต่อประชาชนเช่นกัน ทว่า มิสามารถออกแถลงการณ์ต่อต้านสถานการณ์ได้เนื่องจากจีนและ

รสัเซยีคดัคา้น 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/06/coup-d-etat-repression-aung-san-suu-kyi-

comprendre-la-crise-en-birmanie-en-cinq-questions_6075748_3210.html 
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พระสนัตะปาปาฟรานซิสเสดจ็เยือนประเทศอิรกั : Pape François en Irak 

 วนัที่ 5 มนีาคม 2021 สมเด็จพระสนัตะปาปา (un pape) ฟรานซิสทรงเสด็จเยอืนประเทศอริกั

โดยก่อนหน้านี้มเิคยมพีระสนัตะปาปาองคใ์ดเคยเสด็จเยอืนประเทศดงักล่าวมาก่อน การเสดจ็เยอืนครัง้

นี้จึงถือเป็นการเสด็จทีเ่สีย่งอนัตรายทีสุ่ดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดและสถานการณ์ความไม่สงบ

ในประเทศ 

 การเสดจ็เยอืนครัง้นี้ไดร้บัการต้อนรบัจากชาวครสิต์ (des chrétiens) อย่างคบัคัง่ โป๊ปฟรานซิส

ทรงเดินทางไปยงัเมอืงนาจาฟ (Najaf) เพื่อเข้าพบ Ayatollah Ali Sistani ผู้น าทางศาสนาอิสลามนิกาย

ชีอะห์ นอกจากนี้ทรงเขา้ร่วมพธิ ีณ เมอืงอูร์ (Ur) ซึ่งเป็นพื้นที่ศกัดิส์ทิธิข์องอิรกัเนื่องจากเป็นทีป่ระสูติ

ศาสดา (un prophète) อับราฮัม และยังเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจากหลากหลายศาสนาไม่ว่าจะเป็น 

ศาสนาอสิลามนิกายชอีะห ์(le chiisme) นิกายสุหนี่ (le sunnisme) และครสิต์ศาสนา (le christianisme)  

การเดินทางเสด็จเยือนอิรักครัง้นี้ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ( l’amitié 

interreligieuse) ผูค้นแมจ้ะมคีวามเชื่อทีต่่างกนัแต่กส็ามารถอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขได้ 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021 /03 /07 / le-pape-francois-dans-le-nord-de-l-irak-

sur-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-dabraham-

71793.php 
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เจ้าชายน้อยครบรอบ 75 ปี : 75 ans du Petit Prince 

ในปี 2021 นวนิยายเรื่อง เจา้ชายน้อย (Le Petit Prince) ของ Antoine de Saint-Exupéry มอีายุ

ครบรอบ 75 ปีหลงัจากตพีมิพค์รัง้แรกเมื่อวนัที ่6 เมษายน 1946 เคยสงสยัหรอืไม่ ท าไมทัว่โลกจงึพูดถงึ

นิทานปรัชญา ( le conte philosophique) เรื่องนี้อยู่ตลอดไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด สิ่งหนึ่งคงเป็น

เพราะนวนิยายเรื่องนี้มปีรชัญาชีวติสอดแทรกทัง้เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรกั (l’amour) มติรภาพ 

( l’amitié)  หรือความเ ป็นวัย เยาว์  ( le jeunesse)  จึ ง ไม่ แปลกใจที่ หนั งสือ เล่ มนี้ ถูกแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศเยอะที่สุดในโลกรองจากคัมภีร์ไบเบิล ( la Bible) และคัมภีร์อัลกุรอาน ( le Coran) 

รวมถงึยงัเป็นวรรณกรรมเยาวชนทีข่ายดทีีสุ่ด (le best-seller) อกีดว้ย  

ส าหรบัวาระครบรอบ 75 ปีนี้ประเทศฝรัง่จดังานทัว่ประเทศอย่างคกึคกัไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ

ต่าง ๆ เช่น พพิธิภณัฑ์มณัฑนศิลป์ (le Musée des Arts décoratifs) ที่จดัแสดงงานเขยีนต้นฉบบั (le 

manuscrit original) และภาพวาดเจ้าชายน้อย ส่วนเมืองลียง (Lyon) บ้านเกิด Saint-Exupéry ก็ไม่

น้อยหน้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก่าแก่อย่าง La Sucrière ก็ได้จัดนิทรรศการร าลึกเช่นกันภายใต้ชื่อ 

« Antoine de Saint-Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes » (อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูวเ์ปร ี

เจา้ชายน้อยในหมู่มนุษย)์ 

นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีการแข่งขนัเขียนเรียงความ ( le concours d’écriture) จัดโดย

สมาคมอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี เพื่อเยาวชน (la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la 

Jeunesse) โดยมหีวัข้อว่าด้วยเรื่องการรกัษาสิง่แวดล้อม (la protection de l’environnement) ซึ่งเป็น

ประเดน็ทีส่อดแทรกอยู่ในนวนิยายเรื่องดงักล่าวอกีดว้ย 

นอกจากนี้ โรงกษาปณ์รฐับาลฝรัง่เศส (la Monnaie de Paris) ยงัออกเหรยีญทีร่ะลกึรูปเจ้าชาย

น้อยใหผู้ท้ีช่ื่นชอบไดส้ะสม ส่วนไปรษณียฝ์รัง่เศส (la Poste) กไ็ดท้ีจ่ดัท าแสตมป์ลายเจ้าชายน้อยเนื่อง

ในโอกาสทีน่วนิยายครบรอบ 75 ปีโดยเฉพาะ 

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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การเลือกตัง้ประธานาธิบดีฝรัง่เศส 2022 : Élection présidentielle française de 2022 

อีกสองสัปดาห์ นักการเมืองฝรัง่เศสจะเริ่มหาเสียง (la campagne électorale) ส าหรับการ

เลอืกตัง้ประธานาธบิดทีีจ่ะเกดิขึน้ในวนัที ่10 เมษายน 2022 รูห้รอืไม่ ต าแหน่งประธานาธบิดฝีรัง่เศส (le 

Président de la République française) มวีาระละ 5 ปี (le quinquennat) และอยู่ตดิต่อไดเ้พยีง 2 วาระ

เท่านัน้ โดยประธานาธิบดีคนล่าสุด Emmanuel Macron ด ารงต าแหน่งครบวาระแรกแล้วในปีนี้ (2017-

2022) 

ผู้ลงสมคัรเป็นประธานาธิบดีฝรัง่เศสนัน้มิใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มรีายชื่อ (la 

signature) สนับสนุนจากนักการเมอืง 500 รายชื่อจึงจะมีสทิธิล์งสมัคร ส าหรับช่วงเวลาหาเสยีงเป็น

ช่วงเวลาทีช่าวฝรัง่เศสรอคอยอย่างยิง่ นักการเมอืงจะมรีะยะเวลาหาเสยีงเพยีง 2 สปัดาหเ์ท่านัน้ และวนั

ก่อนหน้าวนัเลอืกตัง้มขีอ้บงัคบัห้ามหาเสยีงในทุกรูปแบบ ส าหรบัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดฝีรัง่เศสจะมี

ขึน้สองรอบดว้ยกนั รอบแรก (le premier tour) เป็นการเลอืกตัง้เพื่อคดัใหเ้หลือผูส้มคัรเพยีง 2 คน และ

ผูช้นะรอบสอง (le second tour) จะไดเ้ป็นประธานาธิบด ีหลายคนมองว่าการเลือกตัง้ลกัษณะนี้สูญเสยี

งบประมาณอย่างมากแต่กจ็ะไดป้ระธานาธบิดทีีป่ระชาชนเลอืกเองกบัมอื 

การเลือกตัง้รอบนี้ Macron จากพรรค République en Marche ! คงมีหนาวเนื่องจากมีผู้ชิง

ต าแหน่งทัง้หมด 12 คน และหนึ่งในนัน้คอื Marine Le Pen คู่แข่งตวัเต็งของ Macron ในการเลือกตัง้

ครัง้ก่อน ลองมาลุน้กนัว่าทา้ยทีสุ่ดแลว้ใครจะควา้ต าแหน่งประธานาธบิดปีีนี้ไปได ้ 

 

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-voici-la-liste-des-12-

candidats-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 

 


