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สถานการณสำคัญรอบป 2564 และแนวโนมป 2565 
 

สถานการณสำคัญรอบป 2564 

มกราคม 2564 

1 ม.ค.2564 - สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) หรือ Brexit  

  อยางเปนทางการ 

5 ม.ค.2564 - ซาอุดีอาระเบีย UAE บาหเรน และอียิปต ลงนามขอตกลงเพ่ือฟนฟู 

  ความสัมพันธทางการทูตกับกาตาร 

6 ม.ค.2564 - เหตุผูประทวงซ่ึงสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป บุกอาคาร  

  รัฐสภาสหรัฐฯ  

8 ม.ค.2564 - ท่ีประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลีแตงตั้งนายคิม จ็อง-อึน ผูนำสูงสุด  

  เปนเลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี 

10 ม.ค.2564 - คาซัคสถานจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 

13-15 ม.ค.2564 - ลาวจัดการประชุมใหญสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พปปล.)  

  โดยแตงตั้ง ดร.ทองลุน สีสุลิด นรม. เปนประธานประเทศ และ  

  ดร.พันคำ วิพาวัน เปน นรม.ลาว 

20 ม.ค.2564 - นายโจเซฟ ไบเดน สังกัดพรรคเดโมแครตดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 

  คนท่ี 46 ของสหรัฐฯ  

25 ม.ค.-1 ก.พ.2564 - เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 

 

กุมภาพันธ 2564 

1 ก.พ.2564 - พล.อ.อาวุโสมินอองไลง ผบ.ทหารสูงสุดเมียนมา เขาควบคุมอำนาจจาก 

  พรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League for  

  Democracy-NLD) ของอองซานซูจี  

9 ก.พ.2564 - สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสงยานสำรวจอวกาศไรนักบินบังคับไปยังดาว 

  อังคาร เปนชาติอาหรับประเทศแรกและประเทศท่ี 5 ของโลก  

13 ก.พ.2564 - นาย Mario Draghi ดำรงตำแหนง นรม.อิตาลี ตอจากนาย Giuseppe  

  Conte ซ่ึงประกาศลาออก  

 

มีนาคม 2564 

1 มี.ค.2564 - นาง Ngozi Okonjo-Iweala ชาวไนจีเรีย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ 

  องคการการคาโลก (WTO) ตอจากนาย Roberto Azevêdo  

23 มี.ค.2564 - อิสราเอลจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 

22-26 มี.ค.2564 - ลาวจัดการประชุมสภาแหงชาติลาวชุดท่ี 9 สมัยสามัญครั้งแรก  

  เพ่ือรับรองตำแหนงสำคัญ และคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
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เมษายน 2564 

5 เม.ย.2564 - สภาแหงชาติเวียดนามลงมติแตงตั้งนายเหวียน ซวน ฟุก นรม. เปน 

  ประธานาธิบดีเวียดนาม และนายฝม มิญ จิ๊ญ เปน นรม.เวียดนาม  

8 เม.ย.2564 - นายเฮง ซวี เกียต รอง นรม.สิงคโปร ประกาศถอนตัวจากการเปนทายาท 

  รุนท่ี 4 พรรคกิจประชาชน (People ’s Action Party-PAP) เพ่ือสืบทอด 

  ตำแหนง นรม.สิงคโปร ตอจาก นายลี เซียน ลุง 

9 เม.ย.2564 - เจาชายฟลิป ดยุกแหงเอดินบะระ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถ 

  เอลิซาเบธท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักร สิ้นพระชนม 

9 เม.ย.2564 - จิบูตีจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี  

23 เม.ย.2564 - สิงคโปรปรับคณะรัฐมนตรี 

29 เม.ย.2564  - ไทยและสิงคโปรลงนามความรวมมือการโอนเงินแบบ real-time  

 

พฤษภาคม 2564 

23 พ.ค.2564 - เวียดนามจัดการเลือกตั้งสภาแหงชาติ  

 

มิถุนายน 2564 

มิ.ย.2564 - สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอ 

  เบลารุส เนื่องจากการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง  

13 มิ.ย.2564 - นายนัฟตาลี เบเนตต สาบานตนเขารับตำแหนง นรม.อิสราเอล  

 

กรกฎาคม 2564 

1 ก.ค.2564 - ไทยเปดโครงการนำรองเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวโครงการแซนดบอกซ  

2 ก.ค.2564 - ประธานาธิบดีรัสเซียประกาศใชยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติฉบับใหม 

  ซ่ึงเนนถึงภัยคุกคามจากตะวันตก  

7 ก.ค.2564 - อินเดียปรับคณะรัฐมนตรี  

23 ก.ค.-8 ส.ค.2564 - ญี่ปุนเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปก ท่ีกรุงโตเกียว  

 

สิงหาคม 2564 

1 ส.ค.2564 - พล.อ.อาวุโสมินอองไลง ผบ.ทหารสูงสุด ดำรงตำแหนง นรม. คนท่ี 12  

  ของเมียนมา 

15 ส.ค.2564 - กลุมตอลิบันยึดอำนาจและเขาปกครองประเทศแทนรัฐบาลอัฟกานิสถาน  

16 ส.ค.2564 - ตัน ศรี มูหยิดดิน ยัสซิน ประธานพรรคเบอรซาตู ลาออกจากตำแหนง  

  นรม.มาเลเซีย  

20 ส.ค.2564 - ดาโตะ ซรี อิสมาอิล ซาบรี ยากบ รองประธานพรรคอัมโน ดำรงตำแหนง  

  นรม.มาเลเซีย ตอจาก ตัน ศรี มูหยิดดิน ยัสซิน  
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กันยายน 2564 

3 ก.ย.2564 - นายสึกะ โยชิฮิเดะ ลาออกจากตำแหนง นรม.ญี่ปุน  

8 ก.ย.2564 - โมร็อกโกจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

16 ก.ย.2564 - ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ประกาศตั้งหุนสวน 

  ความม่ันคงไตรภาคีในนามกลุม AUKUS  

17-19 ก.ย.2564 - รัสเซียจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (Duma) 

29 ก.ย.2564 - นายคิชิดะ ฟูมิโอะ ไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) 

 

ตุลาคม 2564 

2 ต.ค.2564 - กาตารจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเปนครั้งแรกของประเทศ  

4 ต.ค.2564 - นายคิชิดะ ฟูมิโอะ ดำรงตำแหนง นรม.ญี่ปุน อยางเปนทางการ 

10 ต.ค.2564 - อิรักจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 

25 ต.ค.2564 - ทหารซูดานทำรัฐประหารรัฐบาล นรม. Abdalla Hamdok 

26 ต.ค.2564 - การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมท่ีเก่ียวของผานระบบ 

  ทางไกล 

31 ต.ค.2564 - ญี่ปุนจัดการเลือกตั้งท่ัวไป พรรค LDP ไดรับเสียงขางมากและเปน 

  แกนนำจัดตั้งรัฐบาล 

 

พฤศจิกายน 2564 

3-4 พ.ย.2564 - ไทยและลาวจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission-JC)  

  ครั้งท่ี 22 ท่ีกรุงเทพฯ  

10 พ.ย.2564 - นายคิชิดะ ฟูมิโอะ ดำรงตำแหนง นรม.ญี่ปุน สมัยท่ี 2 

21 พ.ย.2564 - ชิลีจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

25-26 พ.ย.2564 - กัมพูชาเปนเจาภาพการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe  

  Meeting-ASEM) ครัง้ท่ี 13 ท่ีราชธานีพนมเปญ 

28 พ.ย.2564 - สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ อดีต นรม.กัมพูชา สิ้นพระชนมท่ีฝรั่งเศส  

 

ธันวาคม 2564 

3 ธ.ค.2564 - ลาวเปดใชงานเสนทางรถไฟลาว-จีนเท่ียวปฐมฤกษ จากนครหลวง 

  เวียงจันทน ถึงบอเต็น แขวงหลวงน้ำทา (ชายแดนจีน)  

4 ธ.ค.2564 - ลาวเปดบริการโครงการทาบก-ทานาแลง และเขตโลจิสติกสนครหลวง 

  เวียงจันทน  

7 ธ.ค.2564 - รมว.กระทรวงการตางประเทศเมียนมา เยือนกัมพูชา และพบหารือกับ  

  นรม.กัมพูชา  
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8 ธ.ค.2564 - พล.อ. Bipin Rawat เสนาธิการกลาโหมอินเดีย (เทียบเทา ผบ.ทหารสูงสุด)  

  เสียชีวิตจากเหตุ ฮ.ตก 

17-18 ธ.ค.2564 - ไทยและกัมพูชาจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint  

  Commission-JC) ครั้งท่ี 11 ท่ีราชธานีพนมเปญ 

24 ธ.ค.2564 - ลิเบียกำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป  

 

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

 

แนวโนมป 2565 

 การแพรระบาดและการกลายพันธุของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำใหการประชุมที่สำคัญ

ในป 2565 อาทิ การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสำคัญที่เกี่ยวของ การประชุมสุดยอด APEC 

การประชุมสุดยอด G20 อาจตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม หรือเลื่อนการประชุมไปจนกวาสถานการณ       

โรค COVID-19 จะคลี่คลาย 

 

มกราคม 2565 

1 ม.ค.2565 - ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะมีผลบังคับใช 

1 ม.ค.2565 - กัมพูชาเปนเจาภาพการประชุมอาเซียนอยางเปนทางการ ตอจากบรูไน  

7-8 ม.ค.2565 - นรม.กัมพูชากำหนดเยือนเมียนมา และจะพบหารือกับ พล.อ.อาวุโส 

  มินอองไลง ผบ.ทหารสูงสุด และ นรม.เมียนมา 

17-19 ม.ค.2565 - การประชุม World Future Energy Summit ท่ี Abu Dhabi National  

  Exhibition Centre กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

17-21 ม.ค.2565 - การประชุมประจำปของ World Economic Forum ท่ี Davos- 

22-25 ม.ค.2565 - สหภาพแอฟริกา (African Union-AU) กำหนดจัดการประชุมระดับสูง 

  เรื่องการจัดหาเงินทุน ประเด็นหลักเรื่อง “Beyond COVID-19 :  

  Enhancing the Resilience of African Economies and Financial  

  Sustainability of the African Union.” 

  Klosteres สวิตเซอรแลนด 

27 ม.ค.2565 - เลบานอนกำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

กุมภาพันธ 2565 

17-18 ก.พ.2565 - การประชุมสุดยอด EU-AU ครั้งท่ี 6 ท่ีกรุงบรัสเซลส เบลเยียม 

18-20 ก.พ.2565 - การประชุมดานความม่ันคงประจำป Munich Security Conference  

  (MSC) ครั้งท่ี 58 ท่ีนครมิวนิค เยอรมนี 

27 ก.พ.2565 - มาลีกำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 
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ก.พ.2565 - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะแถลงสถานภาพแหงชาติ (State of the  

  Union) เพ่ือชี้แจงเปาหมายและทิศทางการดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ  

  ในป 2565 ท้ังนโยบายภายในประเทศและนโยบายตางประเทศ  

ก.พ.2565 - จีนเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว ท่ีกรุงปกก่ิง 

ก.พ.2565 - การประชุมสุดยอดสหรัฐฯ- อาเซียน วาระพิเศษ 

 

มีนาคม 2565 

1-25 มี.ค.2565 - การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ครั้งท่ี 49  

  ท่ีนครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 

20 มี.ค.2565 - ติมอร-เลสเต กำหนดจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี 

27 มี.ค.2565 - ฮองกงจัดการเลือกตั้งผูบริหารเขตบริหารพิเศษ 

มี.ค.2565 - โคลอมเบียกำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 

มี.ค.2565 - จีนกำหนดจัดการประชุมสภาประชาชนแหงชาติ (National People’s  

  Congress-NPC) และสภาท่ีปรึกษาทางการเมือง (Chinese People's  

  Political Consultative Conference-CPPCC) 

 

เมษายน 2565 

10 เม.ย.2565 - ฝรั่งเศสกำหนดจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรก แตหากไมมีผูสมัคร 

  คนใดไดคะแนนเสียงขางมาก ก็จะจัดการลงคะแนนรอบสองใน  

  24 เม.ย.2565  

22-24 เม.ย.2565 - การประชุมประจำปของธนาคารโลก (World Bank-WB) และกองทุน 

  การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund-IMF)  

  ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ ชวงฤดูใบไมผลิ 

 

พฤษภาคม 2565 

9 พ.ค.2565 - ฟลิปปนสกำหนดจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี  

  วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายกเทศมนตรี 

20 พ.ค.2565 - ประธานาธิบดีติมอร-เลสเต คนใหมทำพิธีสาบานตัว 

22-28 พ.ค.2565 - การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งท่ี 75 ท่ีนครเจนีวา สวิตเซอรแลนด 

23-27 พ.ค.2565 - การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก  

  ครั้งท่ี 78 ท่ีกรุงเทพฯ 

27 พ.ค.2565 - โคลอมเบียกำหนดจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
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มิถุนายน 2565 

5 มิ.ย.2565 - กัมพูชากำหนดจัดการเลือกตั้งสวนทองถ่ิน  

 

กรกฎาคม 2565 

25 ก.ค.2565 - ตูนิเซียกำหนดจัดการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 

 

สิงหาคม 2565 

9 ส.ค.2565 - เคนยากำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 

ส.ค.2565 - แองโกลากำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

กันยายน 2565 

13 ก.ย.2565 - เปดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ (United Nations  

  General Assembly-UNGA) ครั้งท่ี 77 ท่ีนครนิวยอรก สหรัฐฯ 

20 ก.ย.2565 - เปดการอภิปรายท่ัวไป (General Debate) สำหรับการประชุม UNGA  

  ครั้งท่ี 77 ท่ีนครนิวยอรก สหรฐัฯ 

ก.ย.2565 - สวีเดนกำหนดจัดการเลือกตั้งท่ัวไป  

 

ตุลาคม 2565 

14-16 ต.ค.2565 - การประชุมประจำปของธนาคารโลก (World Bank-WB) และ 

  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund-IMF)  

  ท่ีวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ ชวงฤดูใบไมรวงท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ 

30-31 ต.ค.2565 - อินโดนีเซียกำหนดเปนเจาภาพการประชุมสุดยอด G20 ครั้งท่ี 17  

  ท่ีบาหลี 

 

พฤศจิกายน 2565 

8 พ.ย.2565 - สหรัฐฯ จะจัดการเลือกตั้งกลางสมัย (เลือกตั้ง ส.ส. 435 คน และ ส.ว.  

  1 ใน 3 ของ 100 คน)    

8-19 พ.ย.2565 - การประชุมสภาพภูมิอากาศโลก (COP27) ท่ีอียิปต 

21 พ.ย.-18 ธ.ค.2565 - กาตารเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลกป 2022  

 

ป 2565 

 - ออสเตรเลียมีแผนจัดการเลือกตั้งท่ัวไปในหวงกุมภาพันธ-พฤษภาคม2565  

 - บาหเรนกำหนดจัดการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรในป 2565 

 

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


