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ประจําเดือนกุมภาพันธ 2558 

 

ชื่อตําแหนง  นายมนสัพาสน  ชูโต 

   ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสมัพันธ 

   และการดําเนินงานดานสารนเิทศของกรมสารนิเทศ   

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

รายงาน วิเคราะหความเคลื่อนไหว และกิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558 

 ขาวสําคัญที่คาดวาจะนาํเสนอในเดือนกุมภาพันธ 2558 มีหลายดานดวยกนั เทาทีพ่อจะกําหนดในช้ัน
นี้มีดังตอไปนี ้แตเมื่อเวลาผานไป อาจจะมีขาวอ่ืนเพิ่มตามพลวัตของความสัมพนัธและการเมืองระหวาง
ประเทศ ซึง่จะไดเสนอมาเปนเร่ือง ๆ ไป พรอมขอมูลภูมิหลังและขอสังเกตเชนที่ไดปฏิบัติมา โดยจะไดประมวล
ทุกกรณีทั้งเดือนในระยะปลายเดือนเชนเคย- 

  สถานะของ “รัฐอิสลาม” (IS) เร่ิมดวยการสังหารโหดผูถูกจับดวยการตัดคอชาวญ่ีปุน 2 คน  คนแรก
ไดแก นาย Haruna Yukawa ประมาณ 1 สัปดาห กอนหนา และตอมา อันเปนขาวเอิกเกริกมาก ไดแกนาย 

Kenji Goto ผูส่ือขาวสํานักขาวเกียวโด กรณีนี้มีผลกระทบนาย ชนิโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนทาง
การเมืองไมนอย แตโดยที่ไดรับเสียงสนับสนุนในการเลือกต้ังซึ่งเขาไดกําหนดใหมีข้ึนเพื่อขอรับอาณัติจาก
ประชาชนอยางมาก จงึไมนากระทบกับตําแหนงทางการเมือง ขาวการสังหารโหดนาย Goto กระจายไปทัว่โลก 

ในวนัทีพ่ิมพรายงาน สวนผูถูกจับอีกรายหน่ึง คือเรืออากาศตรี Moaz al-Kassasbeh ที่มาจากสกลุที่สําคัญ
มากแกกษัตริย อับดุลลาห ที่ 2 แหงจอรแดน รัฐบาลจอรแดนไดเสนอใหแลกตัวกับนาง Sajida al-Rishawi ผู
ตองโทษประหาร อาย ุ46 ป ซึ่งถูกขังเด่ียวมาแลว 9 ป และกลุมรัฐอิสลามไมเคยขอตัวเธอมาเลย จนกระทั่งเมื่อ
ไมนานมานี้ รัฐบาลจอรแดนไดเรียกรองใหกลุมรัฐอิสลามสงหลักฐานความมชีวีิตอยูของนักบิน al-Kassasbeh 

แตยังไมเคยไดรับ ชตากรรมของนักบินหนุมคนนี้ คงเปนทีท่ราบชัดในอีกไมกีว่ันนี้ นอกจากกรณีนี้ จะนาํเสนอ
ความเปนมาของกลุมรัฐอิสลาม และสถานการณดานการรบ ซึ่งตามทีพ่อทราบในวนัตนเดือนนี ้กลุมรัฐอิลาม



2 

 

สูญเสียกําลังพวก “จิฮาดิสต” ไปนับพนั จากการโจมตีทางอากาศ และการสูรบภาคพื้นดินกับชาวเคิรดและ 

Peshmergar วงการขาวเขาใจวา หากนกับินจอรแดนถูกฆา จอรแดนคงจะแกแคนอยางหนัก แตขาพเจาเองไม
แนใจวานักบินของจอรแดนยังมีชวีิตอยูหรือเปลา เพราะประโยชนทางการเมืองที่กลุมรัฐอิสลามไดรับในชวง
ของการตอรองที่เปนมา นาจะหมดความหมายไปแลว 

 ปญหายูเครน ซึ่งขณะนี้มกีารสูรบอยูทางภาคตะวนัออก ติดชายแดนรัสเซีย ลาสุดการเจรจาระหวาง
ยูเครนกับพวกที่เรียกกันวา พวกแบงแยกดินแดนภาคตะวันออก ซึง่มข้ึีนที่กรุงมิ้นส ในไบโรรัสเซีย ลมเหลวใน
วันตนเดือนกมุภาพนัธ ศกนี้ พวกแบงแยกดินแดนแถลงวา จะพยายามหากาํลังพลมาเสริมจํานวน 100,000 

คน ซึง่ผูสังเกตการณคิดวามิใชเร่ืองงาย อันที่จริง รัสเซยีไดใหการสนบัสนุนดานอาวุธมาตลอด และรายงาน
จากแหลงทีน่าเช่ือถือแจงวา ขามชายแดนภาคตะวนัออกของยูเครน จะมีทหารรัสเซียจํานวนนับพัน พรอม
อาวุธ ต้ังอยู อันเปนสถานะท่ีในรายงานกอนหนานี้ของขาพเจาไดกลาวถงึแลว เพราะเมื่อไดเขาครองคาบสมุทร
ไครเมียแลว กาวตอไปของรัสเซียไดแกการขยายอํานาจไปในภาคตะวนัออกของยูเครน ทัง้หมดนี้เปนความมุง
หมายของปูติน แตเมื่อการเศรษฐกิจของรัสเซียตกตํ่า (เอสแอนดพีไดลดคาตราสารหนี้ของรัสเซยีถึงข้ัน “ขยะ” 

เงินตรารูเบิลลดคาลงอยางมาก และการเศรษฐกิจของรัสเซียกําลังจะเขาสูสถานะ Recession ทั้ง ๆ ที่ปูตินเอง
จะคาดหมายวา สถานะทางเศรษฐกิจของรัสเซียนาจะคอย ๆ ฟนตัวเร่ิมแตไตรมาสที่สองของปนี้) และยุโรปกับ
นาโตเร่ิมชวยเหลือยูเครนภายใตการนาํของประธานาธิบดีโปโรเชนโก ทั้งทางการเงนิและอาวุธยุทโธปกรณ 
รัสเซียจึงจําตองปฏิเสธเสียงแข็งวารัสเซียมิไดเขาไปแทรกแซงภายในภาคตะวันออกของยูเครน เชนโดเนียส 

บัลทเซเว และลูแกนส  ความเสียหายยับเยินของสนามบินโดเนยีสเปนภาพที่ปรากฏทางโทรทัศนระหวาง
ประเทศ รวมทั้งที่จอดรถใตดินที่สนามบินซ่ึงทหารฝายนยิมรัสเซียนอนตายเกล่ือนกลาด และเมื่อสามารถ
พิสูจนไดชัดแจงวา เพราะเหตุใด เคร่ืองบินมาเลเช่ียนแอรไลน เทีย่วบินที ่MH17 จึงตกในภาคตะวันออกของ
ยูเครน กจ็ะเปนโจทยที่หลายฝายคงจะตองสอบถามรัสเซียมากข้ึน อยางไรก็ดี ในระดับโลก แมประธานาธบิดี
โอบามาจะไดยืนยนัวา การประจันหนาระหวางสหรัฐกับรัสเซียไมยังประโยชนแกฝายใดทั้งส้ิน แตทุกฝายก็คง
จะเฝามองพฤติกรรมของปูตินวา มีจุดมุงหมายอยางไรกนัแน ทีน่าหวงยิ่งก็คือ การที่เคร่ืองบินทิง้ระเบิดของ
รัสเซียไดบินใกลนานฟาของอังกฤษบอยคร้ังข้ึนในระยะหลัง ๆ มานี ้

 3. สถานการณของกรีซภายใตรัฐบาลฝายซาย ซึ่งชนะการเลือกต้ังมาดวยการสัญญากับผูออกเสียงวา
จะไมยอมรับแผนรัดเข็มขัดของอียู และแมจะไมประกาศชัดวา จะไมยอมใชหนี ้อันมจีํานวนไมนอย แตก็ได
พยายามจะลดภาระหน้ีตอไปดวยการเจรจากับเจาหนี้เปนราย ๆ ไป ส่ิงแรกที่รัฐบาลใหมดําเนินการไดแก
มอบหมายใหนาย Yanis Varoufakis รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไปเจรจากบัประเทศตาง ๆ เร่ิมตนที่
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ฝร่ังเศส หลังจากนัน้ ไดไปยังกรุงลอนดอน  และในวันพรุงนี้มีแผนจะไปยังประเทศอิตาลี ที่คาดวาจะเปนที่หนัก
ที่สุด คงจะไดแกเยอรมน ีเพราะในชวงหลายปที่กรีซไดพยายามจะแกปญหาทางเศรษฐกิจการคลัง แองเกลา 

แมเค่ิล นายกรัฐมนตรี มทีาทีที่คอนขางจะแข็งกราวที่สุด สําหรับสเปน นั้น ยอมตามกระแสของฝายซายในกรีซ 

ดังจะเห็นไดจากพรรค โปเดมอส ซึ่งเมื่อวนัสุดสัปดาหทีเ่พิ่งผานมาไดระดมผูสนับสนุนไดถงึประมาณแสนคน 

อยางไรก็ดี เมือ่ถูกถามในการใหสัมภาษณแกผูจัดรายการของ ซีเอ็นเอ็น ที่กรุงนิวเดลี ประธานาธบิดีโอบามามี
น้ําเสียงเหน็ใจ โดยกลาววา การรัดเข็มขัด (Austerity) เปนเร่ืองลําบากสําหรับคนทั่วไปภายในกรีซ ซึ่งเขาเอง
เขาใจดี แต Reform ก็จาํเปน แมจะยังไมทราบรายละเอียดวาจะปฏิรูปในทางใดบาง โอบามากลาวสองคร้ังวา 

กรีซถูกบีบ (squeezed) มาพอสมควรแลว ควรพิจารณาสภาพการณตามความเปนจริง เขาเองก็ไดมีสวนให
กรีซเผชิญปญหามาต้ังแตกอนหนานี้ แตถงึอยางไร เขาเห็นวา กรีซควรจะอยูใน Eurozone ตอไป สวน ดร. 
Joseph Stiglitz ผูไดรับรางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร และเคยเปนที่ปรึกษาของสถาบันการเงนิระหวาง
ประเทศมากอน เห็นวา กรีซควรจะไดรับการผอนภาระหนี้ โดยยอมใหมี primary deficit เพื่อชวยใหการ
เศรษฐกิจขยายตัวไดบาง อันจะชวยใหสามารถบริหารหนี้ไดดีข้ึน เขาไดกลาววา ในระยะหลังสงครามโลกคร้ังที่ 
2 ยังมกีารใหแผนการมารแชลลเพื่อฟนฟเูศรษฐกิจได ( ขาพเจาไมแนใจวา สหรัฐใชแผนนี้กับกรีซ เทาที่จําได 
โครงการชวยกรีซเปนอีกแผนหนึ่ง ซึ่งมีมิติที่เรียกกันวา Point Four เกี่ยวกับความม่ันคงดวย เพราะที่กรีซสมัย
นั้นที่สหรัฐเร่ิมนโยบายที่ตอมาเรียกกันวา Policy of Containment เพือ่กั้นมิใหฝายคอมมิวนิสตขามเขามา 

สหภาพโซเวยีตจึงตองหนัทศิทางมายังเอเชีย และเมื่อไดจังหวะจึงหนนุเกาหลีเหนือใหรุกรานเกาหลีใต สงคราม
เกาหลีจึงอุบัติข้ึน—ที่ต้ังขอสังเกตเชนนี ้เพราะเปนนักศึกษาประวัติศาสตร) สวนขอความที่ปรากฏใน “ขาว
สําคัญกรมยุโรป ลงวนัที ่2 กุมภาพนัธ 2558” วา “เพื่อเพิ่มอํานาจเจรจาของกรีซ รัฐบาลชุดใหมมนีโยบาย
กระชับความสัมพันธกับรัสเซยีใหมากข้ึน” ขอเท็จจริงมีอยูดังทีก่ลาวไวขางตนก็คือ รัสเซียเองก็กําลังเผชิญ
วิกฤติทางเศรษฐกิจอยางหนัก ไมอยูในฐานะจะไปชวยประเทศอ่ืนใดได  

 4. ภยันตรายของการกอการรายในแอฟริกา โดยเฉพาะอยางยิ่ง Boko Haram ที่มฐีานอยูในไนจีเรีย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ Al Shabab ที่แมจะต้ังอยูในโซมาเลีย แตไดไปกอการรายในที่อ่ืน ดังเชนกรณี
การกอการรายทีห่างสรรพสินคา West Gate ในเคนยา เมื่อปที่แลว และปฏิบัติการในประเทศอืน่ ๆ ในแอฟริกา
ตะวันออก ไนจีเรียเปนประเทศที่รํ่ารวย เพราะเคยมีรายไดไมนอยจากการจําหนายน้าํมัน กับยังมโีครงการสราง
ฐานะทางเศรษฐกิหลายประการ รวมทัง้การพัฒนาชายฝงทางตะวันตก ปญหามูลฐานของไนจีเรียก็คือการขาด
ความยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล อยางไรก็ดี ไนจีเรียจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีในวนัที ่14 กมุภาพนัธ ศกนี ้
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 5. การประทวงเรียกรองประชาธิปไตยในฮองกงรอบใหม แมเปนเร่ืองยากทีจ่ะประสบความสําเร็จก็
ตาม ซึง่เร่ืองนี ้ขาพเจาไดรายงานและวิเคราะหสถานการณมาในรายงานประจําเดือนหลายคร้ังแลว รวมทัง้ใน
รายงานเดือนธันวาคม 2557 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

 โดยที่มีเวลาจํากัด จงึขอเสนอไวเพยีงเทานี้กอน เพราะยังมีอีกหลายเหตุการณ วิเคราะห และกิจกรรม
ตอเนื่องที่จะตองจัดทําและนําเสนอ ในวิธกีารใหมดังที่ไดชี้แจงไวในความนําแลว ขาพเจาตองขออภัยที่การ
เรียกช่ือบางคนและสถานทีอ่าจจะไมเหมอืนกนั ทั้งนี้ เพราะเปนการทําคนเดียว และพิมพเอง ทัง้ ๆ ที่ไมสูจะ
ถนัดในการพมิพภาษาไทย และไมไดทําโดยมีรางไวกอน ไมแตเทานัน้ ขาพเจาไดปรับเปล่ียนผูที่จะไดรับ
เอกสารนี ้โดยนอกจากจะแจกจายใหหลายทานในกรมสารนิเทศแลว จึงไดกระจายวงไปยงัผูบริหารและกรม
กองในกระทรวงที่นาจะไดทราบความเคล่ือนไหวใหทนัทวงทีอีกดวย 

 

(นายมนัสพาสน  ชูโต) 

                  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ 
และการดําเนนิงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  



ขาวดวนมาก-ในกรอบของการกอการราย 3-4 กุมภาพันธ 2558 

 ในรายงานลวงหนาวา ประเด็นปญหาใดอาจจะเกิดข้ึนในเดือนกมุภาพันธ ศกนี้ เหตุรายเกิดข้ึนเร็วกวา
ที่คาด อยางนอยก็ในสวนที่เกี่ยวกับการตอสูกับกลุมที่บัดนี้เรียกกนัวา “รัฐอิสลาม” 

 ในเร่ืองอันเกี่ยวกับนักบินเคร่ืองบินไอพนของกองทัพอากาศจอรแดนที่ตกลงในเขตที่กําลังของรัฐ
อิสลามจับไวได ซึ่งในรายงานข้ันตนของขาพเจาบันทึกไววา “ขาพเจาเองไมแนใจวานักบินของจอรแดนยังมี
ชีวิตอยูหรือเปลา เพราะประโยชนทางการเมืองทีก่ลุมรัฐอิสลามไดรับในชวงของการตอรองที่เปนมา นาจะหมด
ความหมายไปแลว” ในใจของขาพเจาเอง คอนขางจะคิดไปในทางวา นักบินหนุมคนนี้ไมมชีีวิตอยูแลว 

 เมื่อกลางดึกของคืนวนัที่ 3 กุมภาพนัธ ขาวจากส่ือระหวางประเทศ ไดรายงานวา เรืออากาศตรี Moaz 

al-Kassasbeh กลุมรัฐอิสลามไดเผยแพรวิดิโอ อันแสดงวา นักบินจอรแดนซ่ึงปรากฏภาพวาอยูในกรงและถูก
เผาจนเสียชวีติเพราะกอนนัน้ รางกายถูกราดดวยน้ํามนัเช้ือเพลิง ซึ่งผูนับถือศาสนาอิสลามต้ังขอสังเกตวา เหตุ
ที่เกิดข้ึนมิใชพธิีที่ถกูตองตามศาสนา 

 โศกนาฏกรรมที่เกิดข้ึนทั้งในการสังหารชาวญ่ีปุนดวยการตัดคอสองคนและการเผานักบินชาวจอรแดน 

ในเวลารวมแลวไมเกนิสองสัปดาหตอกยํ้าความโหดรายปาเถื่อนของกลุมรัฐอิสลาม อันยอมนาํไปสูการตอบโต
อยางรุนแรง นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน ไดประกาศความต้ังใจที่จะรวมกับประชาคมระหวาง
ประเทศในการตอตานการกอการราย ดังเชนทีก่ลุมรัฐอิสลามไดกระทาํอยางปาเถื่อน เมื่อภาพวิดิโอยืนยนัการ
เผานกับินจอรแดนทั้งเปน กษัตริยอับดุลลาหแหงจอรแดน ซึง่อยูระหวางเสด็จเยือนกรุงวอชงิตัน ไดตัดสิน
พระทยัเสด็จกลับกรุงอัมมนั แตกอนหนานัน้ ไดมีพระราชดํารัสทางโทรทัศน เนนวาจอรแดนจะตองแกแคน
อยางเต็มที ่อันเปนทาททีี่ขาพเจาไดคาดหมายไวในสรุปแผนรายงานสําหรับเดือนกมุภาพนัธที่เสนอมาเมื่อวาน
นี้ ประธานาธิบดีโอบามาไดแถลงวา พันธมิตรที่ตอตานการรุกคืบของรัฐอิสลามจะ redouble การรวมกัน
ตอตานภัยจากรัฐอิสลาม 

 อีกเหตุหนึง่ที่ไมควรจะละเลยไดแกการที่คนซ่ึงใชชื่อเดียวกับผูกอการรายในกรุงปารีสเมื่อเดือนที่แลว 

คือคูลิบาลีไดไปทํารายชาวฝร่ังเศสที่จงัหวดัทางใตของฝร่ังเศส แมเหตุที่เกิดข้ึนจะไมรุนแรงเทากับที่กรุงปารีส 

แตก็จําเปนตองสืบสวนรายละเอียดและความเกีย่วโยงของเครือขายตอไป ซึ่งในชวงดึกของคืนวนันี้ ยงัไมแจง
ชัดเพียงพอ แตอยางนอยทีสุ่ด กําลังระวงัภัยของฝร่ังเศสก็เขาคุมสถานการณไดอยางรวดเร็วและมีการ
ประสานงานดานการขาวดีข้ึน อันสะทอนถึงการเตรียมพรอมที่ปรับตัวมากข้ึนหลังจากเหตุรายในกรุงปารีสเมือ่
เดือนมกราคม 2558 

(นายมนัสพาสน  ชูโต) 

                  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ 
และการดําเนนิงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  

 



ขาวดวนมาก ภาคพื้นยุโรป 5 กุมภาพันธ 2558 

 สถานการณสูรบในภาคตะวนัออกของยูเครน ซึ่งสัมพนัธมิตรตะวันตกมั่นใจวา รัสเซยีใหการหนุนหลัง 
ทั้งทางอาวุธและกําลังรบ ไดทวีความรุนแรงหนักข้ึน จอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐไดเดินทางดวนไปหารือกับประธานาธิบดีโปโรเชนโกและนาย Arseiniy Yatsermyud นายกรัฐมนตรี
ยูเครนทีก่รุงเคียฟ ในขณะเดยีวกนันางแองเคลา แมรเคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมันและประธานาธิบดีฟรังคซัวส 
ออลลองแหงฝร่ังเศสก็ไดไปหารือกับผูนําของยูเครน เพือ่แสดงถึง United Support เพื่อความอยูรอดของยูเครน 

ดวยวถิีทางการทูต และชวยใหยูเครนสามารถรักษาไวซึง่บูรณภาพแหงดินแดน เพราะบัดนี ้พวกแบงแยก
ดินแดน ดวยการสนับสนุนจากรัสเซียพยายามยึดครองเมืองหลายแหง รวมทัง้โดเนยีส บัลทเซเวและลูแกนส 
เปนสถานการณสงครามที่เส่ียงตอการบานปลายเปนอยางยิ่ง นับแตสงครามเยน็ไดยุติลง  หลายฝายเชื่อวา 

รัสเซียเปนผูกดปุมจรวดยิงเคร่ืองบินของสายการบินมาเลเซีย เที่ยวบินที่ MH17 ตกในภาคตะวนัออกของ
ยูเครน การตกลงหยุดยิงมีข้ึนอยางนอยสองสามคร้ัง แตรัสเซียก็ไดละเมิดมาตลอด คร้ังสุดทายไดแกความ
ลมเหลวของการเจรจาทีก่รุงมิ้นสก ในไบโรรัสเซีย หากความพยายามทางการทูตและการเมืองไมบังเกิดผล แม
ผูนําตะวันตกจะเรียกรองกบัประธานาธบิดีปูตินมากอนแลว กองกาํลังสวนหนาหรือที่สัมพนัธมิตรนาโตเรียกวา 

“spearhead” จํานวน 5,000 นาย ก็ไดเคล่ือนกําลังไปเตรียมพรอมอยู ณ หกฐานทพั อันไดแก เอสโตเนีย ลิธูเอ
เนีย ลัตเวีย โปแลนด โรมาเนีย และบัลกาเรีย กองกําลังหัวหอกเหลานีพ้รอมที่จะปฏิบัติการใน 2 วนั การ
เคล่ือนกําลังรบดังที่กลาวนีอ้อกไปแลว เพราะ “changed security environment” นาย Fallon รัฐมนตรี
กลาโหมอังกฤษ แถลงวา สหราชอาณาจักรไดมอบภารกิจใหเคร่ืองบิน Typhoon จากกองทัพอากาศไป
ลาดตระเวนเหนือประเทศแถบบอลติค พรอมทหารภาคพื้นดินอีก 1,000 นาย นายพล Phillip Breedlove—

Supreme Allied Commander-Europe กลาวในการใหสัมภาษณแกคริสเตียน อามันพอร เมื่อประมาณ 

24.00 น. เศษ ของคืนนี้ (5 กุมภาพนัธ 2558) วา ในชั้นนี้ ข้ันตน ไดแกการทําความเขาใจทางการทูตและ
การเมือง ขาพเจาเองไดยนินายจอหน แครร่ียกลาวถึงการเจรจาที่จะมข้ึีนทีน่ครมิวนคิศในวันสุดสัปดาหนี้ 
อยางไรก็ดี สภาพการณเฉพาะหนาเปนกรณีที่นากงัวล ถือเปนความตึงเครียดคร้ังแรกนับแตการยุติลงของ
สงครามภาคพื้นยุโรป ในสงครามโลก คร้ังที ่2 แตการวางกาํลังขณะนี้สหรัฐไดแถลงหลายคร้ังวา ไมประสงคที่
จะปะทะกับรัสเซีย แตรัสเซยีเองไมเคยกลาวเชนนี ้อันทีจ่ริง รัสเซียกลับเคลื่อนไหวในทางตาง ๆ อันอาจนําไปสู
การประมาณการณผิดได ดังที่ไดกลาวไวใน สถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะนําเสนอในรายงานเดือนกุมภาพันธ
ศกนี้ โดยเฉพาะอยางยิง่การที่เคร่ืองบินทิง้ระเบิดของรัสเซียไดบินเขาไปใกลนานฟาของอังกฤษบอยคร้ังข้ึน    

จนบางคร้ังอาจกระทบการบินพลเรือนระหวางประเทศทีจ่ะไปยังทาอากาศยานในประเทศอังกฤษไดดวย 

ขอเรียนเพิม่เติมจากขาวลาสุดวา นายกรัฐมนตรีเยอรมนแีละประธานาธิบดีฝร่ังเศสจะเดินทางไปยงักรุงมอสโก
ในวนัศุกร เพือ่เสนอแผนสันติภาพ และพบกับประธานาธิบดีปูติน 

(นายมนัสพาสน  ชูโต) 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงาน 

ดานสารนิเทศของกรมสารนเิทศ  
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ขาวดวนมาก ภาคพื้นยุโรป 5 กุมภาพันธ 2558 

 สถานการณสูรบในภาคตะวนัออกของยูเครนรวมดินแดนที ่รมว กต สหรัฐเรียกวา Donbass ซึ่ง
สัมพันธมิตรตะวันตกมั่นใจวา รัสเซียใหการหนนุหลัง ทั้งทางอาวุธและกําลังรบ ไดทวีความรุนแรงหนักข้ึน 

จอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดเดินทางดวนไปหารือกับประธานาธบิดี Petro 

Poroshenko และนาย Arseniy Yatsenyuk นายกรัฐมนตรียูเครนทีก่รุงเคียฟ ทัง้สองฝายไดพจิารณาภาพรวม
ของการสูรบ และขอบเขตความชวยเหลือที่สหรัฐจะใหแกยูเครน ทัง้ทางเศรษฐกิจและทางทหาร ความ
ชวยเหลือทางการเงนิมีจาํนวน16.5 พนัลานดอลลาร เพื่อชวยผอนภาระของรัฐบาลยูเครนนอกเหนือจากความ
ชวยเหลือจากสถาบันการเงนิระหวางประเทศ เพราะต้ังแตเดือนเมษายน 2557 ชาวยูเครนประมาณ 1.2 ลาน
ตองหนีออกจากถ่ินที่อยูเดิมของตน เพราะเหตุการณความไมสงบในภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากการที่
รัสเซียผนวกดินแดนในคาบสมุทรไครเมีย ซึ่งแตนั้นมาประชาชนทีน่ิยมรัสเซียและไดรับการชักนาํจากรัสเซีย ได
ประกาศแยกตัวเปนอิสระจากยูเครน ในเวลาอันส้ัน ฝายกบฏไดเขายดึภูมิภาคดอนบาสส (Donetsk และ 

Luhansk) การสูรบไดแผไปยังภูมิภาค Debaltseve และ Mariupol สําหรับความชวยเหลือทางทหาร นัน้ ในชัน้
นี้ สหรัฐแถลงวาไดใหความชวยเหลือทางยุทธภัณฑเชน “non-lethal assistance, e.g, night vision goggles 

and body armour” นาย จอหน แครร่ีย กลาวหลังการพบปะกับนายกรัฐมนตรียูเครนวา “We need to get 

peace. But we will never consider anything that undermines the territorial integrity of Ukrain” นาย
แครร่ียกลาวอยางชัดเจนวา รัสเซียละเมิดอธิปไตยของยูเครนและ “has been acting with impunity” โดยขาม
พรมแดนยูเครนตามใจชอบ ทั้งอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพล และเสริมวา “We are choosing solution 

through diplomacy-but you cannot have a one-sided peace” ทางกรุงมอสโก โฆษกกระทรวงการ
ตางประเทศรัสเซีย วาการตัดสินใจของสหรัฐที่จะชวยยูเครนจะ “inflict colossal damage in Russian-

American relations” ในการตอบคําถามของผูส่ือขาววา เปนความจริงเพยีงใดที่รัสเซียมีสวนในการชวยเหลือ
พวกแบงแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครน ทัง้นายแครรียและนายกรัฐมนตรียูเครนยืนยันวา ดวยเทค็
โนโลยีปจจุบันนี้ สามารถยืนยันไดถึงความพัวพันในยูเครนตะวนัออกของกองกําลังรัสเซีย อันทาํความเสียหาย
และชีวิตพลเรือนผูบริสุทธิ์อยางหนัก  

ตอมาในวนัเดียวกนันางแองเคลา แมรเคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมันและประธานาธิบดีฟรังคซัวส ออล 

ลองแหงฝร่ังเศสก็ไดไปหารือกับผูนําของยูเครน โดยใชเคร่ืองบินของแตละชาติ แตมิไดรวมไปพรอมกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ แมจะเปนการเดินทางที่ตางทราบแนวทางซ่ึงกนัและกันโดย
แสดงถึง United Support เพื่อความอยูรอดของยูเครน ดวยวถิีทางการทูต และชวยใหยูเครนสามารถรักษาไว



2 

 

ซึ่งบูรณภาพแหงดินแดน เพราะบัดนี้ พวกแบงแยกดินแดน ดวยการสนับสนนุจากรัสเซียไดระดมการโจมตีและ
ยึดครองเมืองหลายแหง รวมทั้งโดเนยีส ดีบัลทเซฟและลูแฮนส และตอมาก็ไดบุกเขายึดมาริโอโป เปน
สถานการณสงครามทีเ่ส่ียงตอการบานปลายเปนอยางยิ่ง นับแตสงครามเยน็ไดยุติลง การตกลงหยุดยงิมีข้ึน
เปนระยะ ๆ  แตทั้งสองฝายกไ็ดละเมิดมาตลอด โดยกําลังฝายรัฐบาลยเูครนไมสามารถเอาชนะทางอาวธุได
ความตกลงยติุการสูรบอันเปนผลของการเจรจาทีก่รุงมิน้สก ในเบลารุส ไมบังเกิดผล ดังจะเหน็ไดจากการทวีท
ขอความตอไปนี้โดยนาย Pavio Klimkin รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศยูเครน ในวันพฤหัสบดีที ่5 

กุมภาพนัธ “Good mtg of Normandy troika. Minsk agmts roadmap to peace & territorial integrity of 

the Ukraine. Specific step2 ensure implementation discussed.” ในวนัถัดมา คือวันศุกร ที่ 6 กุมภาพนัธ 
ผูนําเยอรมนกีบัฝร่ังเศสไดเดินทางจากกรุงเคียฟไปยงักรุงมอสโก ไปถึงประมาณบาย และไดพบกับ
ประธานาธิบดีปูติน ทั้งสามรวมการหารือกนัโดยไมมีผูชวย นางแองเคลา แมเคิลถือหลักวาการแกปญหา
จะตองใชวถิีทางการทูต แตประธานาธิบดีออลลองคงจะหาทางใหรัสเซียดําเนินการตามแนวทางที่ไดตกลงกนั
ไวแลวที่กรุงมิน้สก  

 หากความพยายามทางการทูตและการเมอืงไมบังเกิดผล แมผูนาํตะวนัตกจะเรียกรองกับ
ประธานาธิบดีปูตินมากอนแลว แตเพื่อความวางใจของประเทศที่อยูติดกับเขตที่กําลังมีขอพพิาท กองกาํลัง
สวนหนาหรือที่สัมพนัธมิตรนาโตเรียกวา “spearhead” จํานวน 5,000 นาย ก็ไดเคล่ือนกําลังไปเตรียมพรอมอยู 
ณ หกฐานทพั อันไดแก เอสโตเนีย ลิธูเอเนีย ลัตเวีย โปแลนด โรมาเนยี และบัลกาเรีย กองกําลังหวัหอกเหลานี้
พรอมที่จะปฏิบัติการใน 2 วนั  ทัง้นี้เพราะ “changed security environment” นาย Fallon รัฐมนตรีกลาโหม
อังกฤษ แถลงวา สหราชอาณาจักรไดมอบภารกิจใหเคร่ืองบิน Typhoon จากกองทัพอากาศไปลาดตระเวน
เหนือประเทศแถบบอลติค พรอมทหารภาคพื้นดินอีก 1,000 นาย นายพล Phillip Breedlove—Supreme 

Allied Commander-Europe กลาวในการใหสัมภาษณแกคริสเตียน อามันพอร เมื่อประมาณ 24.00 น. เศษ 

ของคืนนี ้(5 กมุภาพนัธ 2558) วา ในชัน้นี ้ข้ันตน ไดแกการทําความเขาใจทางการทตูและการเมือง ขาพเจาเอง
ไดยินนายจอหน แครร่ียกลาวถงึการเจรจาหลายฝายดานความมัน่คงที่จะมีข้ึนที่นครมิวนิคศในวนัสุดสัปดาหนี ้
อยางไรก็ดี สภาพการณเฉพาะหนาเปนกรณีที่นากงัวล ถือเปนความตึงเครียดคร้ังแรกนับแตการยุติลงของ
สงครามภาคพื้นยุโรป ในสงครามโลก คร้ังที ่2 แตการวางกาํลังขณะนี้สหรัฐไดแถลงหลายคร้ังวา ไมมีประโยชน
ประการใดที่จะปะทะกับรัสเซีย แตรัสเซียเองไมเคยกลาวถึงประเด็นเชนนี ้อันที่จริง รัสเซียกลับเคลือ่นไหว
ในทางตาง ๆ อันอาจนําไปสูการประมาณการณผิดได ดังที่ไดกลาวไวใน สถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะ
นําเสนอในรายงานเดือนกุมภาพันธศกนี ้โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่เคร่ืองบินทิ้งระเบิดของรัสเซียไดบินเขาไป
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ใกลนานฟาของอังกฤษบอยคร้ังข้ึน จนบางคร้ังอาจกระทบการบินพลเรือนระหวางประเทศที่จะไปยังทาอากาศ
ยานในประเทศอังกฤษไดดวย 

ผูนําเยอรมนีและฝร่ังเศสใชเวลาในการเจรจาแบบ face to face กับปูตินเกือบ 5 ชั่วโมง โดยมิได
ประสบผลอยางเปนรูปธรรม ปญหาการสูรบในยูเครนจึงเปนหวัขอใหญในการประชุมหลายฝายดานความ
มั่นคงที่นครมวินิคสเมื่อวันเสาร ที ่7 ก.พ. รองประธานาธิบดีโจไบเดน รมว กต สหรัฐ และคณะผูแทนจากสอง
พรรคของสหรัฐ ผูแทนรัสเซยีไดแกนายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซีย และ
ผูนําจากอีกหลายประเทศ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ซึง่เปนประธานในการประชุมยงัคงเนนการแกปญหาใน
ยูเครนวา วิธีการทางทหารจะใชมิได ควรใชความพยายามตอไปดวยวถิีทางการทูต อันไดแกการเจรจาตอไป 

ในที่สุด ประเทศที่มีสวนรวมในการเจรจาแกปญหา จึงตกลงใหกลับไปประชุมหาทางแกปญหาอีกรอบหนึง่ที่
กรุงมิ้นสก ประเทศเบลารุส ในวนัพุธ ที ่11 กุมภาพันธ ศกนี ้

 

(นายมนัสพาสน  ชูโต) 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงาน 

ดานสารนิเทศของกรมสารนเิทศ  
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ความเคลื่อนไหวเพิม่เติม สําหรบัเดือนกุมภาพันธ 2558 

 วันที่ 11 กุมภาพนัธ มีกาํหนดนัดอันควรแกการติดตาม และมีความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสงครามและ
โอกาสที่ความสงบจะเกิดข้ึนหรือไม สักเพยีงใดและในรูปแบบหรือขอประนีประนอมในลักษณะใด— 

 ดังที่ปรากฏทายรายงานกอนหนานี้ วันพธุ ที่ 11 กุมภาพันธนี้ เปนกําหนดการประชุมทีก่รุงมิน้สก 
ประเทศเบลารุส เพื่อใหประเทศชั้นแนวหนาหาทางแกวกิฤตการณในยเูครน หลังจากที่ขอตกลงกรุงมิ้นสก เมื่อ
เดือนกันยายน 2557 ไมมีการปฏิบัติตาม ตรงกันขาม การสูรบในภาคตะวันออกของยูเครนกลับหนักหนวงยิ่งข้ึน 

ระหวางฝายนยิมรัสเซียที่มุงหมายจะแยกเปนอิสระและอาจจะไปรวมตัวกับสหพนัธรัฐรัสเซีย โดยเปนทีท่ราบกัน
ทั่วไปวา รัสเซยีไดใหความสนับสนนุอยางเต็มที่ ทั้งทางอาวุธยุทโธปกรณและทางกําลังรบ แมรัสเซยีจะปฏิเสธ
อยางแข็งขันตลอดมาก็ตาม ทางรัฐบาลยเูครนไดพยายามตอสู ทัว่อาณาบริเวณดอนบาสส และเมืองทาง
ตะวันออกอีกหลายแหง เมือ่วันที่ 10 กมุภาพันธ ฝายแบงแยกดินแดนไดโจมตี เมือง Kramatorsk ซึ่งลํ้าเขามาใน
เขตของรัฐบาลยูเครน ขามเขตช่ัวคราวที่ขีดไวในการเจรจาทีก่รุงมิน้ส มีการถลมถนนเพื่อจะกันมิใหฝายรัฐบาล
ติดตอกับภาคตะวันออก และในวันนี้ฝายแบงแยกดินแดนไดบุกเขาโจมตีเมือง Horlivka ซึ่งอยูที่ชายแดนภาค
ตะวันออก ใกลพรมแดนกับรัสเซีย เมื่อสองวนัมาแลวขณะที่นางแองเคลา เมอเคิลไปหารือกับประธานาธบิดี
บารัค โอบามาทีท่ําเนียบขาว ประธานาธิบดีโอบามาสรางความผิดหวงัแกฝายยูเครนมากเมื่อหลีกเล่ียงที่จะ
กลาวถึงการสนับสนนุสรรพาวุธ แทนการให Non-lethal weapons ซึ่งไมอาจชวยยูเครนไดดังที่ปรากฏตาม
รายงานขาวอยูแลว เพราะในการปะทะกับฝายแบงแยกดินแดน ฝายรัฐบาลไมมีสรรพาวุธทนัสมยัเลย เมื่อเทยีบ
กับอาวธุยทุโธปกรณซึ่งรัสเซยีปอนใหอยางไมขาดสาย ขออางของโอบามาที่วาไมประสงคจะใหการสูรบทวีความ
รุนแรงข้ึนอีกเพราะถงึอยางไรฝายรัฐบาลยูเครนก็ไมสามารถตานทานแนวรุกของอีกฝายหนึง่และรัสเซียได ในชั้น
นี้จึงนาจะใชวธิีการเจรจาหรือใชวิถีทางการทูต อันเปนทาทีเดียวกนักับที่นางแองเคลา เมอเคิลยึดถอืมา แมวา 

คร้ังนี้ เธอจะเสริมความวา ควรเปดโอกาสใหการทูตเปนทางแกปญหาอีกสักคร้ัง เพราะการใชวิถทีางการทหาร 
ไมอาจจะแกปญหาได บางทกีารทีท่ั้งสองผูนําจะถือนโยบายดังกลาว กเ็พื่อมิใหเปนการสงสัญญาณอันอาจทํา
ใหการเจรจาทีก่รุงมิ้นสลมเหลวกอนที่จะเร่ิมในวนันี ้(11 กุมภาพนัธ) เมื่อชวงบายวนันี ้ประธานาธิบดีโอบามาได
โทรศัพทถึงประธานาธบิดีปูติน สาระสําคัญไมแนชดั ทางเครมลินใหขาวอยางหนึง่ ในขณะทีท่าํเนียบขาวแถลง
ขาวในถอยคําที่คอนขางจะเฉียบขาดวาตองการใหการเจรจาคร้ังนี้สัมฤทธิผลในการแกปญหา เมื่อวันที่ให
สัมภาษณทีท่าํเนยีบขาวเมือ่วันจันทร ผูนาํทัง้สองไดย้ําความจําเปนทีจ่ะตองใหไดหลักประกันวาจะมีการฟนฟู
อํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของยูเครน ในประเด็นนี ้นายกรัฐมนตรีเยอรมันมิไดระบุวาบูรณภาพ
แหงดินแดนทีใ่ดบาง แตโอบามากลาวถงึไครเมียและดินแดนของยูเครนตาง ๆ ดวย สวนประธานาธิบดีโปโรเชน
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โกไดแถลงในวันนี้วา ยูเครนคงจะหลีกเล่ียงมิไดที่จะตองประกาศใชกฎอัยการศึก ปญหาอยูที่วา รัฐบาลยูเครน
จะบังคับใชกฏดังกลาวไดสักเพียงใด ในขณะนี้ คือ 24.00 น. นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประธานาธิบดีปูติน 

ประธานาธิบดีออลลองด และประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก ไดเดินทางถงึที่ประชุมแลว ผลการประชุมจึงตอง
รอใหการเจรจาเสร็จส้ินเสียกอน ซึง่คงจะไดทราบกนัในวนัพฤหัสบดี ที ่12 กุมภาพนัธ ตามเวลาในประเทศไทย 

ไมวา ที่ประชุม ณ กรุงมิน้สจะมีผลประการใด ก็จะตองวเิคราะหและติดตามรายงานวาไดมีการปฏิบัติตาม
วิถีทางสักเพียงใด เพราะในวันที่นายกรัฐมนตรีเยอรมันและประธานาธิบดีฝร่ังเศสเจรจากับปูตินที่กรุงมอสโกถงึ
เกือบ 5 ชัว่โมง ไมปรากฏวาสามารถตกลงกันไดอยางไรบาง สวนการประชุมดานความมัน่คงทีน่ครมิวนิค นั้น ไม
มีผลเปนรูปธรรมแตอยางใด แตจอหน แครร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ไดกลาวหารัสเซีย
อยางรุนแรง ทาํนองเดียวกับที่กลาวที่กรุงเคียฟ ตามรายงานกอนหนานี้ ในระยะใกลเคียงกนัรองประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ก็ไดแถลงเรียกรองใหรัสเซียถอนตัวจากการรุกรานยูเครนโดยดวน  

 +++++รายงานไมเปนทางการแจงวา ผูนาํทัง้ส่ีไดประชุมปรึกษากันประมาณช่ัวโมงเศษและลงมา
ถายภาพหมู ผูส่ือขาวกลาววา ประธานาธบิดีโปโรเชนโกแหงยูเครนสีหนาไมคอยเบิกบาน และหลังจากนั้น
ทั้งหมด พรอมดวยรัฐมนตรีตางประเทศและผูชวยไดประชุมรวมกนั เขาใจวา อาจจะมีการกนัเขตที่จะให 
autonomy หากเปนเชนนั้นกไ็มแนใจวา การเคารพบูรณภาพแหงดินแดน และสถานภาพของไครเมีย+++++

ขอความในกรอบจะตองดัดแปลงใหถกูตองตอไปเมื่อการประชุมเสร็จแลว 

 เกี่ยวกับไอซิส กลุมกอการรายที่เหี้ยมโหดและปาเถื่อนนี้อาจจะคาดการณผิด จากการที่ไดสังหาร
นายทหารอากาศของจอรแดน ดวยการเผยแพรวิดิโอแสดงการเผานกับิน วา คงจะทําใหจอรแดนหวาดเกรง แต
กรณีนี้ตางจากชาวญ่ีปุนทั้งสองคนที่ถูกตัดคอ ซึ่งต้ังแตตนญ่ีปุนไมมอํีานาจตอรองใด ๆ ทั้งส้ิน แตนักบิน
จอรแดนที่ถูก “เผาทัง้เปนในกรงขัง” ไมเพยีงเพราะการกระทําดังกลาวละเมิดศาสนาอิสลามซึ่งมิใหใชวิธี 
mutilation เทานัน้ แตบิดาของ Lt Moaz Youssef al-Kasasbeh `เปนหัวหนาเผาที่มอิีทธิพลมาก เมื่อวิดิโอ
กระจายวงข้ึน เสียงประณามมาจากหลายแหง นาย Safi al-Kasasbeh ประกาศกองวา การประหารชีวิต 

(สมาชิกกลุมอัล-เคดา) ไมเพยีงพอ “I call for (IS) to be eliminated completely” ในขณะที่เกิดเหตุนาสลดใจ 

กษัตริยอับดุลลาห ที ่2 เสด็จไปเยือนกรุงวอชิงตัน และไดหารือกับประธานาธบิดีโอบามา กษัตริยอับดุลลาหได
มีพระราชดํารัสทางโทรทัศนไปทั่วโลก และเสด็จกลับกรุงอัมมนัในทันที ส่ิงแรกที่รัฐบาลจอรแดนดําเนนิการใน
เวลา 04.00 น. ไดแกการแขวนคอนาง Sajida al-Rishawi นักโทษรอการประหาร ซึง่ถูกขังเด่ียวมา 9 ป เพราะ
เปนคนที่ไปกบัผูที่เปนสาม ี(จําเปน) เพราะไดรับมอบหมายใหไปจุดระเบิดพลีชพี ทีโ่รงแรมกลางกรุงอัมมัน เปน
ระเบิดที่ทาํใหมีคนตาย 60 คน แตระเบิดที่ผูกไวกบั Sajida ไมระเบิด แตผูที่ทําหนาที่เปนสามีตายไป (ที่ตองให
แตงงาน เพื่อใหเขาไปในงานแตงงานได) เมื่อกษัตริยเสด็จกลับถึงกรุงอัมมัน ก็ไดทรงหารือขอราชการ และได
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รีบเสด็จไปพบกับบิดาของนายรอยคาสซาเบฮ ในระยะใกลเคียงกัน กองทัพอากาศจอรแดนก็ไดออกปฏิบัติการ 
ณ จุดตาง ๆ ทีฐ่านขาวช้ีชัดวา เปนที่ต้ังของกลุมไอซิส  ผูบัญชาการทหารอากาศแถลงตอที่ประชุมนักขาววา 

กองกาํลังทางอากาศจะโจมตีไอซิสอยางไมหยุดยัง้จนกวาจะกวาดลางไอซิสใหส้ินซากบนพืน้โลก  หลังจากที่
จอรแดนระดมกําลังทางอากาศเพื่อทําลายลางไอซิส ยู.เอ.อี. ซึง่ยุติการบินทิง้ระเบิดเมื่อนายรอยคาซาสเบฮ
เคร่ืองบินตกเมื่อวันที่ 24 ธนัวาคม 2014 ตอมาในเดือนกุมภาพนัธ ศกนี้ ไดสงฝูงบินไอพนมาประจําการณที่
จอรแดน และออกปฏิบัติการรวมกับจอรแดน ทางภาคพืน้ดิน นักรบไอซิสพยายามโจมตีเมืองเคียรคุกทางใต
ของเมืองโมซลูซ่ึงไอซิสยังยดึไว ทัง้นี ้เพื่อลดความกดดันที่โมซูล ทหารชาวเคิรด และเปชเมอรกาไดรุกเขาไป
เพื่อจะขับไอซสิใหตองถอย ขณะนี้ ทั้งสองฝายยงัสูรบกนัอยู เปชเมอรกาเปนกาํลังสําคัญที่โจมตีและเขายึด
เมืองโคบาน ีติดกับเขตตุรกี และขับกลุมไอซิสออกไปจากเมืองได 

 กลุมไอซิสยังพยายามจะหากําลังชวยจากประเทศตาง ๆ สํานกัขาวอางวา กลุมจิฮาดิสตตางชาติยังไป
เขารวม แตจํานวนไมนอยไดตายไปในการรบ และอีกไมนอยกลับไปกอการรายในประเทศตน แมกระทัง่สหรัฐก็
พยายามสืบสวนเพราะเยาวชนหลายคนก็ถูกหลอกไป ขาวกระแสหน่ึงกลาววา ชาวมาเลเซยีและอินโดนีเซยีได
ไปรวมกับไอซิส สวนไอซิสเอง นั้น อางวา คนจากประเทศตาง ๆ รวม 90 ประเทศไดไปรับการฝกกอนไป
ปฏิบัติการ ทางกรุงบรัสเซลส ศาลไดพิจารณาบุคคล 46 คน และพิพากษาวา 45 คนกระทําผิดฐานกอการราย 

ถูกตัดสินจําคุกต้ังแต 3 ถงึ 12 ป นาย Fouad Balkazem หัวหนากลุม Sharia 4 Belgiums` ถูกพิพากษาจําคุก 

12 ป 

 เมื่อเวลา 03.30 น. (ตามเวลาในไทย) ประธานาธิบดีโอบามา กระหนาบดวย รองประธานาธบิดีโจ ไบ
เดน รมว กต จอหน แครร่ีย และ รมว กห ชัค เฮเกล ไดแถลงส้ัน ๆ ถงึผลสําเร็จนาพอใจในการปราบปรามไอซิส 

จุดหมายที่จะ degrade ไอซิสในยุทธภูมิตาง ๆ ไดผลดีมาก เมืองโคบานีถูกยึดกลับมาแลว โอบามาแถลงดวย
วา ฝายบริหารกับนิติบัญญัติ ไดรวมหารือกันเพื่อจะตอสูกับไอซิส ประธานาธิบดีไดเสนอ Resolution เขาสูสภา 

แตจะไมใหทหารสหรัฐม ีcombat basis หมายถงึ สหรัฐจะไมสงทหารภาคพื้นดินไปปฏิบัติการรบ ในกรณี
จําเพาะ อาจจะใชกองกาํลังพิเศษ (Special Forces) รางญัตติที่เสนอไปนี้จะยกเลิกญัตติฉบับป ค.ศ. 2001 

ญัตติใหมจะมอีายุ 3 ป เพื่อใหพอดีกับการรับตําแหนงของประธานาธิบดีใหม แตถาภารกิจเสร็จส้ินกอน ก็จะ
ยุติปฏิบัติการ ดวยเหตุนี้ จงึไมตองการใหกฎหมาย Open-ended 

                                                        (นายมนัสพาสน  ชูโต) 

                 ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ 
และการดําเนนิงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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ความเคลื่อนไหวเพิม่เติม ฉบับที่ 2 สําหรับเดือนกมุภาพันธ 2558 

 รายงานที่นาํเสนอมาในชวงเชาของวนัพฤหัสบดี ที่ 12 กมุภาพนัธ ศกนี้ ในสวนที่เกีย่วกับวิกฤตการณ
ดานยูเครน ยงัไมสมบูรณพอ แมจะไดใชเวลาในการจัดทาํจนเกือบรุงเชาของวนัที ่12 กุมภาพนัธ เนือ่งจากการ
ประชุมเจรจาระหวางฝายที่บัดนี้เรียกกนัวา Normandy 4 (แทน Normandy Troika ที่ รมว กต ยูเครนใชใน
ทวิตเตอรที่ขาพเจาอางถึงในรายงานเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ) อันประกอบดวยนางแองเคลา เมอรเคิล 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินแหงรัสเซยี ประธานาธิบดีฟรังซัวส ออลลองดแหง
ฝร่ังเศส และประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโกแหงยูเครน ไมสามารถหาขอตกลงรวมกนัไดในการประชุมทีก่รุง
มิ้นสก ประเทศเบลารุส ตลอดคืนวันพุธที ่11 กุมภาพันธ การประชุมจึงไดมีตอมาอีกในวนันี้ รวมเวลาทั้งหมด
ประมาณ 17 ชั่วโมง 

 ตอมาในชวงบายตน ๆ (ตามเวลาในประเทศไทย) วนันี ้แหลงขาวหลักที่ขาพเจาใชในการประมวลขาว
ความเคล่ือนไหวดานการประชุม และเหตุการณภาคสนาม คือ CNN และ BBC ไดเสนอแนวทางกวาง ๆ ของ
ขอตกลงอันเปนผลจากการประชุมที่กรุงมิน้สก ซีเอ็นเอ็นอางขาวจากสํานักขาว Novosti ซึ่งอยูในความควบคุม
ของภาครัฐรัสเซีย ในขณะที ่บีบีซี อาศัยรายงานของลีส ดูเซ็ท นักชาวอาวุโสของบีบีซีเอง แตทัง้สองสํานักก็ไม
อาจระบุถงึขอตกลงไดชัดเจนนกั ตอมาจนเกือบเย็นวันนี้ ทั้งสองแหลง จงึสามารถนําเสนอขอตกลงได ปรากฏ
ประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. คูกรณีตกลงทีจ่ะหยุดยิง เร่ิมแตเวลา 24.00 น. ตามเวลาทองถิน่ ของวันที่ 15 กุมภาพนัธ 
2. ใหมีการถอนอาวุธหนักทัง้หมดออกจากบริเวณที่มกีารสูรบกัน และใหกําหนดเขตปลอดทหารใน

พื้นที่ทีก่ําหนดในภาคตะวนัออกของยูเครน (เขาใจวาเขตดังกลาวไดแกพืน้ที่ในดอนบาสส ซึง่รวม
ภูมิภาคโดเนียสและดีบัลทเซฟดวย) 

3. ใหทุกฝายยอมรับนับถืออธปิไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของยูเครนอยางเต็มที ่
4. การมอบอํานาจในการปกครองตนเองสําหรับดินแดนทีก่ําหนด 

นอกจากขอตกลงหลักดังขางตนนี้ ยงัมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีกหลายประการ อาท ิการจัดการเลือกต้ังทอง 
ถิ่น การมอบภารกิจในการตรวจสอบเสนแบงเขตตาง ๆ ใหองคกรเชน OSCE รวมทัง้เสนพรมแดน
ระหวางยูเครนกับรัสเซียดวย 

 ประธานาธิบดีโปโรเชนโกไมเขาใจวา ทาํไมไมกําหนดใหมีการหยุดยงิในทนัท ีแทนท่ีจะรอไปถึง 72 

ชั่วโมง ซึง่ขอนี ้ผูส่ือขาวหลายคนก็ไมสูจะวางใจ เพราะเกรงวา สถานการณจะซ้ํารอยความตกลงมิน้สกคร้ัง
กอน เมื่อเดือนกนัยายน 2557 ซึ่งถูกละเมิดทุกประเด็น จนทาํใหตองมีการประชุมใหมคร้ังนี้ นอกจากนี้ 



2 

 

ประธานาธิบดีโปโรเชนโกยังกลาวอีกวา เพราะเหตุใดจึงไมกลาวถึง “ผูกอการราย” ทีย่ิงเคร่ืองบินของสายการ
บินมาเลเซีย เที่ยวบิน ที ่MH17 ตกในภาคตะวันออกของดินแดนยเูครน เมื่อเดือนกรกฎาคม ปที่แลว เหตุราย
คร้ังนั้น สํานักขาว ซีเอ็นเอ็น ไดเคยระบุในรายการขาวเม่ือไมนานมานีว้า เคร่ืองบินพาณิชยดังกลาว ถูกยงิตก
ดวยจรวด Bruk โดยเช่ือไดวา ทหารรัสเซียเปนผูกดยงิจากพืน้ข้ึนสูฟา เพราะจรวดที่วาเปนอาวธุที่รัสเซียมอบ
ใหแกพวกแบงแยกดินแดนในยูเครนภาคตะวันออก 

 เอกอัครราชทตู Andre Kelin ผูแทนรัสเซยีประจํา OSCE กลาวแสดงความมัน่ใจวา ผูตรวจการตาม
พรมแดน ตลอดจนการถอนพลังอาวุธหนกัออกจากยูเครนภาคตะวนัออกและการหยุดยิง นอกจากนี้ยงัมี
เงื่อนไขในขอตกลงที่จะแบงปนการปกครองตนเอง รวมทั้งการใหประชาชนในท่ี เชนโดเนยีสและลูฮั๊นสเลือก
ภาษาที่จะใชอีกดวย (ขอนี้ขาพเจายงัไมทราบรายละเอียดของขอตกลง แตทราบวา คนสวนใหญในเมืองทั้ง
สองสมัครใจทีจ่ะใชภาษารัสเซียมากกวาภาษาอ่ืน และในการเลือกต้ัง ทั้งสองแหงนี้กไ็ดลงประชามติใหแยก
เปนอิสระจากยูเครนมากอนแลว ในชวงไมนานหลังจากที่ไครเมียออกเสียงใหดินแดนคาบสมทุรเปนสวนหนึง่
ของรัสเซีย ประเด็นที่กลาวมานี้อยูในสวนที่เรียกวา Political Settlement) 

 ในวนันี ้ผูอํานวยการกองทนุการเงนิระหวางประเทศ แถลงวา กองทนุฯ จะใหความชวยเหลือแกยูเครน
เปนจํานวน 17.5 พนัลานดอลลาร เปนเวลา 4 ป ประเทศอ่ืน ๆ เชนสหรัฐ และสหภาพยโุรป ก็จะใหความ
ชวยเหลือเชนกัน แตยูเครนจะตองปฏิรูปในทางตาง ๆ และยอมรับเงื่อนไขในดานความโปรงใสกับการ
ปราบปรามคอรรับชั่นดวย 

 ขอเสนอแนะ หากมสัีญญาณในทางดีและสรางสรรค ซึง่นาจะสังเกตไดหลังจากวนัอาทิตย ที ่15 

กุมภาพนัธ ศกนี้ กระทรวงอาจเหน็เปนการสมควรที่ผูนาํรัฐบาลจะมีสาสนแสดงความยินดีไปยงัรัฐบาลยูเครน  

 

 (นายมนัสพาสน  ชูโต) 

     ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและ 

การดําเนินงานดานสารนเิทศของกรมสารนิเทศ  

 

 

  



ขาวดวนมาก สถานการณดานยูเครนเพิ่มเติม สาํหรับเดือนกุมภาพันธ 2558 

 ขาวดวนมาก อันเกี่ยวกับการกอการรายทีก่รุงโคเปนเฮเกน เมื่อวนัที ่14 กุมภาพันธ มิไดปรากฏในไฟล
ที่สงไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะความผิดพลาดของขาพเจาเองในการเช่ือมไฟลกับรายงานขางลางนี้ แตกรมยุโรปก็
ไดนําเสนอใน “ขาวสําคัญกรมยุโรป” ลงวนัที่ 16 กมุภาพนัธ 2558 ซึง่เวียนไปเพื่อใชในราชการ กต. ตอมาใน
วันนี้ (16 กพ.) มีรายงานวา ตํารวจเดนมารกไดจับกุมชาย 2 คน ที่ทางการเขาใจวา คงจะมีสวนกบัเหตุรายที่
เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 14 กพ รายละเอียดเกี่ยวของยังไมมมีากนัก แตขาพเจาไดโทรศัพทแจงไปยังเจาหนาทีก่อง
ยุโรป 2 เพื่อเปนการประสานขอมูลแลว 

 จนถงึคํ่าวนัที่ 16 กุมภาพนัธ มีขาวคืบหนาหลายประการ ดังนี ้ 

เร่ืองแรกไดแกแถลงการณของอียิปตวา ตามบัญชาของประธานาธิบดี อัล-ซิซี่ ฝูงบิน Eagles หรือ
เคร่ืองบิน F16 ไดโจมตีกลุมไอซิส ณ ฐานทีต้ั่งที่เมือง Derna ทางตะวนัออกเฉียงเหนอืของลิเบียเมือ่คืนวันที ่15 

กพ. เพื่อตอบโตการที่กลุมนี้ไดสังหารชาวอียิปตที่นบัถือศาสนาคริสเตียนนกิายค็อปติค 21 คนบนชายหาดริม
ฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน (คงจะแสดงใหชนชาติตะวนัตกเห็นความอํามหิตของไอซิส เพราะเหตุรายนี้อยูหาง
จากยโุรปตะวนัตกเพียง 200 กิโลเมตร) ตามวธิีการของไอซิส คือใหเหยื่อทั้ง 21 คนสวมชุดสีสม ยนืเรียงแถว
หนาแถวฆาตกรจิฮาดิสตในชุดสีดํา และตัดคอ กับไดบันทึกภาพวิดิโอเพื่อเผยแพรใหชนชาติอ่ืนเหน็ชัดถึงความ
โหดเหีย้มของไอซิส เชนการสังหารโหดเหยื่อรายอ่ืน ๆ รัฐบาลอียปิตแถลงวา การโจมตีทางอากาศถูกเปาหมาย
ตาง ๆ ตามทีก่ําหนด เชนฐานที่ต้ัง อาคารสรรพาวุธ เปนตน เคร่ืองบินที่ไปปฏิบัติภารกิจดังกลาวทุกเคร่ือง กลับ
สูฐานทัพในอียิปตโดยปลอดภัย แถลงการณกลาวดวยวาปฏิบัติการทางอากาศเชนนี ้อาจจะเกดิข้ึนอีก 

นอกจากการสังหารชาวอียิปตคร้ังลาสุด ไอซิสเคยโจมตีดินแดนของอียิปตในคาบสมุทรไซนายคร้ังหนึ่ง 
ปฏิบัติการทางอากาศของอียิปตตอฐานกาํลังของไอซิส เทากับเปนการเปดแนวรบกบัไอซิสแหงทีส่อง 
นอกเหนือจากซีเรียและอิรัค โดยเฉพาะอยางยิง่หลังจากที่ผูกอการรายไอซิสใชระเบิดพลีชีพที่โรงแรมในกรุงทริ
โปลี ลิเบีย และกําลังเขายึดพื้นที่ในประเทศลิเบีย โดยอาศัยการแตกแยกของลิเบีย ซึ่งบัดนี ้แยกออกเปนอยาง
นอย 2 ฝาย ผูบัญชาการทหารอากาศลิเบียกลาววา ทางลิเบียไดประสานปฏิบัติการคร้ังนี้กับอียปิต และ
ยอมรับวา ความแตกแยกระหวางฝายตาง ๆ ในลิเบียทาํใหฝายลิเบียตองรวมมือกบัอียิปต เนื่องจากกลุมไอซิส
ไดแผกระจายกําลังเขายึดพืน้ทีห่ลายแหงในลิเบีย เมืองทีถู่กโจมตีโดยอียิปตเปนฐานกําลังของกลุมไอซิส 



เพราะเปนศูนยกลางแหงสําคัญของกลุมไอซิสมานาน และเปนที่บัญชาการของ Abu Bakr al-Baghdadi  

(หรือ the caliph of the so-called Islamic State (IS) in Syria and Iraq—ตามช่ือที่นิตยสาร The Economist

เรียก) หวัหนากลุมซึ่งพลพรรคใหม ๆ จะไปพบและกลาวปฏิญญานตน ทางดานอิรัค วันนี้ บาหเรนไดสงฝูงบิน
ไปยังจอรแดน เพื่อรวมกับจอรแดน ยู.เอ.อี ในการโจมตีเปาหมายไอซสิในอิรัค ขาววนันี้เชนกนั หนงัสือพิมพ อัล 

อาหราม รายงานวาอียิปตไดสงกองบินโจมตีระลอกที่ 2 ไปทําลายเปาหมายไอซิสในลิเบีย อันไดแกศูนยฝก 

และคลังแสงหางจากอียิปตประมาณ 200 ไมล แตรัฐบาลอียิปตยังมิไดออกแถลงการณ ในขณะเดียวกนั
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอียิปตไดออกเดินทางไปยงันครนิวยอรก เพื่อรายงานสถานการณ
เกี่ยวกับไอซิสตอคณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติ เพื่อหาทางจัดต้ังกาํลังผสมนานาชาติที่จะรับมือกับ
การรุกคืบหนาของกลุมไอซิส (ขอให คทถ ณ นครนวิยอรกติดตามความเคลื่อนไหวดานนี้ดวย) 

 ในวนันี ้(16 กพ.) หลังจากทีญ่ี่ปุนไดปดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงซานา เชนเดียวกบัอีกหลาย
ประเทศ เร่ิมแตสหรัฐ คณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติ ไดลงมติใหกลุมกบฏ Houthis ยุติการกระทํา
อันกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง เปนผลใหเยเมนกลายเปนรัฐลมเหลว ไมมีรัฐบาลทีถู่กตองบริหาร
ประเทศ ซึง่กอนหนานี้ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดลาออกจากตําแหนง หลังจากทีพ่วก 

Houthis เขายดึอํานาจรัฐ (ดังที่ไดรายงานมากอนนี้) นายบัน คี มนู เลขาธิการสหประชาชาติ ไดแถลงตอคณะ
มนตรีความมัน่คงวา เยเมนกําลังจะลมสลาย 

 ในวนันี้เชนกนั นาง Helle Thorning-Schmidt นายกรัฐมนตรีเดนมารก ไดเปดใหสัมภาษณส่ือมวลชน 

โดยกลาวถงึเหตุรายที่เกิดข้ึน วาในชั้นนี้ ยงัไมม ี“indication” วาผูกอเหตุทัง้ที่อภิปราย ณ Krudtlenden และ
โบสถยิว เปนสมาชิกของ cell ซึ่งเจาหนาที่กําลังสืบสวนอยู ผูที่ตํารวจจับตัวไว 2 คนนัน้เปนเด็กหนุม อายุเพียง 
22 และ 19 แตการสืบสวนแสดงชัดวา ทัง้สองมีสวนเกีย่วพนักับคนทีถู่กยงิตาย จึงถูกขอหาใหแหลงพักพิงและ
สมรูรวมคิดกับผูกอการราย สําหรับชาวยวิที่ถกูสังหาร นั้น เดนมารกถือวา ชนกลุมนอยทั้งหมดเปนชาว
เดนมารกเชนเดียวกนั เดนมารกไดเขารวมการประชุมเร่ืองผูกอการราย และแนวทางปองกนั ที่สหภาพยุโรปจัด
ข้ึนที่กรุงบรัสเซลส ภายหลังเหตุรายที่กรุงปารีส ฉะนั้น จึงไดมีการจัดกําลังรักษาความปลอดภัยตามสถานที่
เส่ียงทั้งหมด รวมทัง้ที่โบสถยิว ในวนันีเ้ชนกนั นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮู ไดโทรศัพทมาดวยความหวงใยชน
ชาวยวิ ซึ่งไดใหความมัน่ใจไปแลววา กลุมเส่ียงภัยทั้งหลายจะไดรับความเอาใจใส เพราะเปนชาวเดนมารก



เชนเดียวกนั ตอนเทีย่งคืน (ตามเวลาในไทย) นาย Lars Vilks นักวาดการตูนลอเลียนศาสดาโมฮัมเหม็ดที่ไป
รวมการอภิปรายดวย แตมิไดถูกยิงทัง้ ๆ ที่คนรายไดยิงกราดกวา 30 นัดเขาไปในหองประชุม ไดแจงมายัง ซี
เอ็นเอ็น วาเขาไดไปหลบซอนในที่ที่ปลอดภัยแลว 

 สถานการณในยูเครนจนถงึกลางดึกของคืนวนัที ่16 กพ. ตามเวลาในประเทศไทย 

 ความเคล่ิอนไหวดานยเูครน ตามความตกลง “มิน้สก” ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเสนอรายละเอียดตอจากรายงาน
นี้ ตามรายงาน จากแหลงตาง ๆ ทัง้สองฝาย อันไดแกกาํลังฝายรัฐบาลยูเครนกับฝายแบงแยกดินแดน ปรากฏ
วา การยงิโตตอบกันไดมีข้ึนอยางหนัก ตลอดชวงเวลากอนที่จะถึงกําหนดการหยุดยิงในเวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 15. กุมภาพนัธ 58  

 ตลอดเวลาของวันที ่15 กุมภาพันธ อันเปนวนัแรกของการหยุดยงิ เหตุการณดานชายแดนของยูเครน 

ดูสงบเงียบ แตก็มีรายงานของการละเมิดขอตกลงเพียงบางคร้ัง อันเปนประสบการณตางจากภายหลังขอตกลง
มิ้นสก 1 ซึง่ถกูละเมิดต้ังแตตน ความไมวางใจของฝายตางๆ จงึเปนทีเ่ขาใจได วาขอตกลงฉบับใหมนีจ้ะ
นาเช่ือถือไดสักเพียงใด 

 การประกาศหยุดยิงคร้ังนี้มทีั้งฝายยเูครนและฝายแบงแยกดินแดน ประธานาธบิดีเปโตร โปโรเชนโก
แหงยูเครนไดย้ําวา หากสถานการณไมสงบ ในพืน้ทีท่ั้งหมดจากชายแดนติดตอกับรัสเซีย เขาจะประกาศกฏ
อัยการศึกในอาณาบริเวณทัว่ยูเครน 

 ความพยายามในตอนทายกอนหนาที่จะถึงกาํหนดหยดุยิง คือ 24.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพนัธ ฝาย
ที่ตองการเขารวมกับรัสเซยีและกองกําลังของรัสเซียเองไดระดมยิงจรวดระยะไกลมายังดินแดน “มาริโอโปล” 

ซึ่งดาวเทยีมของสหรัฐไดถายภาพไวชัดเจน มาริโอโปลเปนสถานที่เชือ่มตอกับคาบสมุทรไครเมีย เมื่อทางการ
สหรัฐไดเปดเผยภาพถายจากดาวเทยีมดังกลาว ฝายรัสเซียมิไดชี้แจงแกขาวจนบัดนี้ (รุงเชาวนัที่ 16 

กุมภาพนัธ) 

 ในวนันี ้(16 กพ.) การตอสูเร่ิมรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณรอบนอกของเมอืง Mariupol 

และดินแดน เดบัลตสะเว ซึง่กองกําลังของยูเครนยังคงรักษาเมืองไวได แตกองกําลังของฝายแบงแยกดินแดน



ไดระดมยิงอาวุธหนักมากและถ่ียิง่ข้ึน คณะผูตรวจตราจากองคการ OSCE ยังไมอาจเขาไปถงึเมอืงเหลานี้ได 
เพราะคณะผูตรวจตราไมมีอาวุธติดตัวและกองกําลังปองกนั โฆษกขององคการชี้แจงวา การที่เสียงยิงยังไม
เงียบสงบ นั้น เปนสถานะทีค่าดหมายได คงตองรอไปอีกสองสามวนั  

 ในวนันี้เชนกนั มีขาววา คณะผูเจรจาทั้งส่ี หรือ Normandy Quartet จะมีการประชมุกันอีก แตจนถงึ
เวลาดึก ก็ยงัไมมีการแถลงขาวเกี่ยวกับกาํหนดวันและเวลา อาจเปนไดวา นางแองเคลา เมอรเคิล 

นายกรัฐมนตรีเยอรมันติดการประชุมปรึกษาเร่ืองการแกปญหาหนี้สินของกรีซ เพราะกรีซไมยอมเจรจากับ 

Troika โดยจะเจรจาปญหาหนีก้ับประเทศเจาหนี้เปนราย ๆ ไป 

 

      นายมนัสพาสน ชูโต  

       

 

 

 

 

 



 ความคลื่อนไหวดานยเูครน ตามความตกลง “มิน้สก” ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเสนอรายละเอียดตอจากรายงาน
นี้ ตามรายงาน จากแหลงตาง ๆ ทัง้สองฝาย อันไดแกกาํลังฝายตอตานรัฐบาลยเูครนกับฝายแบงแยกดินแดน 

ปรากฏวา การยิงโตตอบกันไดมีข้ึนไดทีหนักข้ึน ตลอดชวงเวลากอนทีจ่ะถึงกําหนดการหยุดยิงในเวลา 24.00 

น. ของวันที ่15. กุมภาพนัธ 58  

 ตลอดเวลาของวันนี ้คือวนัที ่15 กุมภาพันธ เหตุการณดานชายแดนของยูเครน ดูสงบเงียบ แตก็มี
รายงานของการละเมิดชอตกลงเพียงบางคร้ัง อันเปนประสบการณตางจากภายหลังขอตกลงม้ินสก 1 ซึง่ไมมี
การปฏิบัติตามต้ังแตตน ความไมวางใจของฝายตางๆ จึงเปนที่เขาใจได วาขอตกลงฉบับใหมนี้จะนาเชื่อถือได
สักเพียงใด 

 การประกาศหยุดยิงคร้ังนี้มทีั้งฝายยเูครนและฝายแบงแยกดินแดน ประธานาธบิดีเปโตร โปโรเชนโก
แหงยูเครนไดย้ําวา หากสถานการณไมสงบ ในพืน้ทีท่ั้งหมดจากชายแดนติดตอกับรัสเซีย เขาจะประกาศกฏ
อัยการศึกทั่วอาณาบริเวณทัว่ยูเครน 

 ความพยายามในตอนทายกอนหนาที่จะถึงกาํหนดหยดุยิง คือ 24.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพนัธ ฝาย
ที่ตองการเขารวมกับรัสเซยีและกองกําลังของรัสเซียเองไดระดมยิงจรวดระยะไกลมายังดินแดน “มาริโอโปล” 

ซึ่งดาวเทยีมของสหรัฐไดถายภาพไวชัดเจน มาริโอโปลเปนสถานที่เชือ่มตอกับคาบสมุทรไครเมีย เมื่อทางการ
สหรัฐไดเปดเผยภาพถายจากดาวเทยีมดังกลาว ฝายรัสเซียมิไดชี้แจงแกขาวจนบัดนี้ (รุงเชาวนัที่ 16 

กุมภาพนัธ) 
 

 (นายมนัสพาสน  ชูโต) 

     ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและ 

การดําเนินงานดานสารนเิทศของกรมสารนิเทศ  
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ความเคลื่อนไหวเพิม่เติม รายงานวนัที ่19 กุมภาพนัธ 2558 

 สถานการณดานยูเครนสออันตรายในวงกวาง เมื่อถึงวันที่ 4 ของการหยุดยิงตามขอตกลงกรุงมิ้นสก 
2 อันมีประเด็นสําคัญโดยสรุปดังนี-้ 

 กําหนดการหยุดยิง เร่ิมแต 00.01 วันที่ 15 กุมภาพันธ ตามเวลาทองถิ่นในภาคตะวันออกของยูเครน 

 ใหมีการถอนอาวุธหนัก อาท ิปนใหญ ขีปนาวุธประเภทตาง ๆ รถถงัและยานเกราะ ฯลฯ เร่ิมแตวนัที่ 16 

กุมภาพนัธ โดยใหแลวเสร็จในเวลาสองสัปดาห  รวมอาวุธทั้งหมดที่อยูเลยเขตกันชนดานหลังแนวหนาที่
กําหนดใหกองกําลังของยูเครน และดานหลังแนวหนาทีก่ําหนดใหกองกําลังแบงแยกดินแดนตามความตกลงใน
ขอตกลงม้ินสกเมื่อเดือนกันยายน 

 นักโทษทั้งหมดจะไดรับการปลอยตัว และใหนิรโทษกรรมทุกคนทีม่ีสวนในการรบระหวางกัน 

 ใหถอนทหารตางชาติทั้งหมดพรอมอาวุธออกจากดินแดนของยูเครน กลุมคนที่เขาไปในบริเวณโดยผิด
กฎหมายตองถูกปลดอาวธุ 

 ยูเครนจะตองอนุญาตใหทุกคนท่ีอยูในเขตกบฏใชชีวิตตามปกติ โดยยกเลิกขอหามตาง ๆ ที่ใชบังคับอยู 

 ใหมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพือ่เปดโอกาสใหมีการกระจายอํานาจในภูมิภาคฝายกบฏ ภายในส้ินป 
ค.ศ. 2015 

 ยูเครนจะมีอํานาจบังคับพรมแดนติดตอกับรัสเซีย หากเงื่อนไขทุกประการมีการปฏิบัติตามในระยะส้ิน
ป ค.ศ. 2015 

 แมถงึวนันี้ (19 กพ.) การหยุดยิงกย็ังไมเปนไปตามขอตกลงมิน้สก 2 คณะผูตรวจตราจาก OSCE ยัง
ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่หลายแหง ในระยะสามวันหลังมานี้ การยิงตอสูระหวางยูเครนกับกลุม
แบงแยกดินแดน ซึง่อาจจะมีทหารรัสเซียเขาไปแฝงอยูดวยมาต้ังแตตน อาวุธหนกัตาง ๆ ทีก่ลุมแบงแยก
ดินแดนใชอยู เปนอาวุธที่รัสเซียทยอยสงไปให สถานการณสูรบเหลานี้ไดรับการพิจารณาโดยคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึง่เรียกรองใหทกุฝายยุติการปะทะกัน ที่ควรแกการสงสัยไดแกความเคล่ือนไหวของ
ประธานาธิบดีปูติน ซึง่ปฏิเสธความเกี่ยวพนัมาแตตน เพราะวงการภายนอกอานเจตนาของปูตินไดมาต้ังแต
การผนวกคาบสมุทรไครเมีย ซึ่งปูตินเองไดบรรยายความใฝฝนของเขาที่ประสงคจะเขาครอบครองอดีตดินแดน
ของสหภาพโซเวียตใหได เพราะในทันทีทีช่าวไครเมียจัดการลงประชามติแยกตัวออกจากยูเครน รัสเซียก็ไดชัก
นําใหบรรดาผูที่อยูในภาคตะวันออกของยูเครนเร่ิมประกาศอิสระภาพ โดยเมืองใหญตาง ๆ ไดแยกตัวเปน
สาธารณรัฐอิสระ เชน Donetsk และ ลูแฮนสก อันเปนยุทธภูมิสําคัญ มาตรการแซงคชั่นทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่สหรัฐและสหภาพยุโรป สงผลกระทบตอการเศรษฐกิจและการคลังของ
รัสเซียมาก ซ้าํรายราคาน้ํามนัไดลดตํ่าลงอยางมาก รัสเซยีตองเผชิญกบัความตกตํ่าทางเศรษฐกิจอยางหนัก 

อาจจะเพราะเหตุนี้ ปูตินจึงตองลดการผจญภัยในตางแดน แตก็ยงัรุดหนาในการคุกคามประเทศฝายตรงขาม 

โดยลาสุดไดเร่ิมกดดันประเทศกลุมบอลติค สวนการสงเคร่ืองบินทิง้ระเบิดไปใกล ๆ กบันานฟาของประเทศเชน
อังกฤษ ดังที่ไดรายงานมากอนแลว ลาสุดเมื่อวานนี้ (18 กุมภาพันธ) เร่ืองบินทิง้ระเบิด 4 เคร่ืองยนตไดเขาใกล
ฝง Cornish ของอังกฤษ ทาํใหกองทัพอากาศอังกฤษตองสงเคร่ืองบินประจัญบาน Typhoon สองเคร่ืองข้ึนไป
บินกระหนาบ นับเปนคร้ังที่สองที่อังกฤษตองทาํเชนนัน้ นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดกลาวถงึ
กรณีนี้ แตไดพยายามจะใชคําพูดมิใหเขาสูตรตามพันธกรณีของนาโต ซึ่งกาํหนดวา การโจมตีสมาชิกประเทศ
ใด ยอมถือวาเปนการโจมตีสัมพันธมิตรทัง้หมด สถานการณดังที่กลาวมาน้ีแสดงถึงความเปนไปไดที่จะเกิด
สงครามในวงกวางข้ึน เพราะถาไมระวัง เหตุการณดังกลาวอาจนาํไปสูสงครามโลกคร้ังที่ 3 ได อยางไรก็ดี 

ความเคล่ือนไหว เชิงยั่วยุของรัสเซียที่มีมาหลายคร้ังเปนภยันตรายตอโลกมาก เพราะขณะนี้ รัสเซยีตกอยูใน
ฐานะลําบาก ไมมีใครคาดไดวา ปูตินจะแสวงหาความตึงเครียดภายนอกเพื่อกลบเกล่ือนความยากลําบาก
ภายใน และเขาจะขีดเสนตายไดที่ใด 

 ถึงขณะที่รายงานนี ้ไมมีใครสามารถยืนยนัไดวา ขอตกลงม้ินสก 2 จะประสบผลสําเร็จในการนาํความ
สงบมาสูพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกของยูเครนหรือไม แมวาฝายยูเครนจะตองถอยกําลังจากหลายพ้ืนทีก่็ตาม การ
ตอสูกันที่เมืองเดบัลตเชฟ ทาํความเสียหายใหแกเมืองอยางยับเยนิ เมือ่วานนี ้(18 กมุภาพนัธ) กองกําลังของ
ยูเครนไดรับคําส่ังใหถอนตัวจากเมือง จะเคล่ือนกําลังไปทางอ่ืนไมปลอดภัย เพราะฝายแบงแยกดินแดนไดวาง
ระเบิดและเรือใบไวตลอดถนน แตรถถงัและยานเกราะของยูเครนก็ไดเคล่ือนกําลังจากตัวเมือง โดยไดมุงหนา
ไปในทางทีม่ีกาํลังของยูเครน ตามคําแถลงของยูเครน ฝายตนถูกจับไวประมาณ 300 คน ประชาชนท่ีอาศัยอยู
ในเมืองตางหลบหนีไปในทีต่าง ๆ เมื่อกาํลังของฝายแบงแยกดินแดนสามารถเขายดึตัวเมือง เดบัลตขเวร ก็อยู
ในสภาพที่เสียหายหนัก เมืองนี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตรมาก เพราะเปนชุมทางของการคมนาคมและการ
รถไฟ อันอาจเปนภัยคุกคามยุโรปตะวนัตกได เหตุปจจัยทั้งหลายเหลานี้อาจสงผลรายแรงตอไปได  กอน
หนานี ้นาย Jens Stoltenberg เลขาธิการของสัมพันธมิตรนาโตไดเรียกรองใหรัสเซบีถอนกาํลังทัง้หมดออก
จากภาคตะวนัออกของยูเครน และเมื่อการสูรบระหวางยูเครนกับกลุมแบงแยกดินแดนเจาะจงไปสูเดบัลต
เซเวย นาง Federica Mogherini ผูดูแลกิจการดานการตางประเทศของสหภาพยุโรปไดแถลงวา ปฏิบัติการของ
ฝายแบงแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนเปนการละเมิดอยางชัดแจงของการหยุดยิง และไดขอให 
OSCE ซึ่งเปนผูรับหนาที่ตรวจตราการหยุดยิงตองไดรับการอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่ เพราะจนบัดนี้ OSCE    

ยังไมอาจปฏิบัติหนาทึ่ไดตามอาณัติที่ไดรับมอบหมาย ความพายแพของยูเครนที่เมืองอันเปนยทุธภูมิสําคัญ 
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อาจจะเปนเหตุหนึง่ทีท่ําใหประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก เสนอใหสหประชาชาติสงกําลังไปดูแลการหยุดยิง
ในยูเครน ซึ่งผูแทนรัสเซียตางพากนัมาคัดคาน โดยอางวาหากทําเชนนัน้ก็จะเทากับเปนการทําลายขอตกลง
มิ้นสก 2 

 ความเคลื่อนไหวท่ีจะตองติดตามอยางใกลชิดอีกรณีหนึ่งไดแกเหตุการณไอซสิ ตอเนื่องจาก
รายงานกอนหนานี้ที่อียิปตไดสงเคร่ืองบินไปโจมตีฐานทีต้ั่งของไอซิสทีเ่มืองเดอรนาในลิเบีย พรอมกับการสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไปเสนอรายงานตอคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ดวย
จุดมุงหมายทีจ่ะใหมีการรวมกําลังนานาชาติ (Interntional Coalition) เพื่อปราบปรามไอซิสภายในลิเบีย 

อียิปตไดเสนอดวยวา เพื่อจะใหบังเกิดผล อยากจะใหยกเลิกขอหามการสงอาวุธใหแกฝายตาง ๆ ในบิเบีย ซึ่ง
ใชมาต้ังแตการปราบปรามรัฐบาลของมวนมาร กัดดาฟ อันมผีลในปจจุบันนีท้ี่ลิเบียไดแตกแยกเปนกลุมตาง ๆ 

ตามชนเผามีท่อียูไมนอยในลิเบีย แมกระทัง่รัฐบาลก็ไดแยงกนัเปนสองฝายอยางนอยที่สุด แตการทีอี่ยิปตไดรับ
เปนแนวหนาเพื่อตอบโตความโหดรายของกลุมไอซิส กม็ีสวนชวยไดบาง โดยเฉพาะอยางยิง่ เพราะไอซิสได
พยายามใชการโฆษณาชวนเช่ือจนในวันนี้ ไดขมขูวาจะรุกรานประเทศในยุโรป เชนการขูวาไอซิสจะรุกราน
มาถงึกรุงโรมได ทั้งนี้ เพราะการเพิม่ข้ึนของผูอพยพจากแอฟริกาเหนือ ซึ่งเขามาทางเมือง Lampedusa โดยไม
แนวา ระบบตรวจสอบผูอพยพมีประสิทธผิลเพียงใด อาจเปนไดวา ผูกอการรายอาจปะปนเขามากบัผูอพยพ
เหลานี้ดวย 

 หลังจากเหตุการณการกอการรายในแคนาดา ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม กรุงโคเปนเฮเกน โดยพวกไอซิส สืบ
เนื่องมาจากปลายปที่แลว ประเทศกลุมตะวันตกไดมีการประชุมปรึกษาหลายคร้ัง เชนทีก่รุงปารีส กรุง
บรัสเซลส (สําหรับสหภาพยโุรป) และเมื่อวานนี ้(18 กพ.) ทีท่ําเนยีบขาว ณ กรุงวอชงิตัน ซึ่งมีผูไปรวมการ
ประชุมประมาณ 60 ประเทศ โดยมีนายโจ ไบเดน รองประธานาธิบดีสหรัฐ ทําหนาที่ประธาน การประชุมคร้ังนี ้
ซึ่งจะใชเวลารวม 3 วนั ใชชือ่วา เพื่อตอสูกับ Violent Extremism ซึง่นายเท็ด ครูซ ตัวนํากลุมอนรัุกษนิยม (Tea 

Party) จากพรรครีพับลิกันไดกลาวหาวา เพราะเหตุใดจึงไมมีคําวาอิสลามเลย ซึ่งเปนความเขาใจผิด เพราะทุก
ฝายไมตองการเอาเร่ืองความแตกตางทางศาสนามาเกี่ยวกันดวย เพราะเปนเร่ืองที่มคีวามเปราะบางมาก 

 ในวนันี ้(19 กพ.) ประธานาธิบดีโอบามาไดกลาวคําปราศรัยโดยย้ําถึงตนเหตุเบ้ืองลึกของการเกิดข้ึน
ของกลุมกอการรายเชนไอซิส และแถลงความเหน็สวนตัววา เพราะเหตุใด การกอการราย หรือการใชความ
รุนแรงจึงมีข้ึนในท่ีตาง ๆ กอนที่จะกลาวคําปราศรัย ไดมีการแถลงถอยคําของประธานาธิบดีโอบามา วา 

ปญหาที่เกิดข้ึนสวนหนึ่งมาจากการบิดเบืยนคําสอน (Perverted Islam) จากศาสนา เชนอิสลาม เพื่อจะนําไป
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เปนขออางในการกอความรุนแรง จนขณะนี้ ถาไมระมัดระวัง ก็อาจนําไปสูการปะทะกันทางอารยธรรม (Clash 

of Civilizations) 

 ทางดานสมรภูมิในอิรัค การสูรบยังมีอยูเต็มที่ แตทหารอิรัคยังมิไดรับการฝกอบรมเพียงพอตามแผน 

สวนสหรัฐ นั้น ไมตองการใชทหารภาคพืน้ดิน เพราะในสองเดือนตอจากนี้ ทหารสหรัฐจะเร่ิมการฝกอบรม
ทหารอิรัค เมื่อเปนเชนนี ้กองกําลังที่ไดรับภาระหนักของการตอสูเพื่อยึดดินแดนคืนจากพวกไอซิส จงึไดแกชาว
เคิรดและชนเช้ือสายเปชเมอรกา ซึง่ก็ไดรับความสําเร็จในการยึดเมืองคืนจากไอซิสหลายแหงแลว เชนโคบานี 
กับยังไดปะทะกับไอซิสที่เมืองเคียรคุก และโดยทีพ่วกเคิรดและเปชเมอรกาพยายามจะยึดเมืองโมซลู
คืนกลับมา จงึไดพยายามบุกเขายึดเมืองเออรบิล ทางเหนือของอิรัค ใกลกับเมืองโมซูล แตกลุมกูชาติเหลานี้ไม
มีอาวุธยุทโธปกรณเพียงพอ จงึเปนที่เขาใจไดที่นักสูดังกลาวตองการความสนับสนุนดานอาวุธ ซึ่งจนถึงวนัที่
รายงานนี้ ไดเพียงอาวธุเบาจากบางประเทศในยุโรปตะวันตก 

 แตความโหดรายของไอซิสกม็ิไดผอนคลายลง เพราะวันนี้มีขาววา ไดสังหารโหดชาวอิรัคไป 47 คน 

และมีขาวอีกดวยวา ไอซิสหารายไดอีกทางหน่ึงดวยการคาอวัยวะของผูที่ตนสังหาร ซึ่งเร่ืองนี้ตองหาหลักฐาน
ยืนยนัตอไป  

 เหตุรายที่ไอซิสไดกระทําอยางเปดเผยดวยการเผยแพรภาพทางวิดิโอเปนเร่ืองที่จะตองศึกษาตอไป แต
เร่ืองที่กลุมไอซิสใชเปนยทุธวิธี นั้น จะตองพิจารณากันใหชัดแจง เพราะเหตุรุนแรงทาํนองเดียวกันไดแพรไปยัง
กลุมตาง ๆ ไมเพียงแตในตะวันออกกลาง เทานั้น แตพฤติกรรมของ Al-Shabab ในโซมาเลียกับ Boko Haram 

ในไนจีเรีย ก็ไมตางกนันัก ในกรณีหลัง เปนเหตุใหประธานาธิบดี Good Luck Jonathan ตองประกาศเล่ือนการ
เลือกต้ังประธานาธิบดี ซึง่เดิมกําหนดจะมีข้ึนในวันที่ 14 กุมภาพันธ ออกไป 

  

 (นายมนัสพาสน  ชูโต) 

     ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและ 

การดําเนินงานดานสารนเิทศของกรมสารนิเทศ  

 

  

  



หลายขาวพิเศษ ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ 2558 

 ขาวที่ปรากฏทางโทรทัศนระหวางประเทศในชวงสามส่ีวันมาจนถึงวนันี้เปนขาวขบวนการกอการราย
หลายแหงดวยกัน อาทิ รายงานจากกลุมไอซิส ISIS, ISIL เกี่ยวกับการจับผูคนของประเทศตาง ๆ ในบริเวณ
อิรัค และซีเรีย รวมถงึแนวรบของกลุมเคิอรดและเปสเมอรกา ซึง่กําลังสกัดการรุกหนาของกลุมไอซสิ การขูที่จะ
บุกฆาลูกคาหางสรรพสินคาในประเทศตะวันตก เชนทีก่ลุมอัลชาบับจากโซมาเลีย ไดทํามาแลวที่
หางสรรพสินคา “เวสตเกต” ในกรุงไนโรบี ประเทศคีนยา และกลุมโบโก ฮารามในไนจีเรีย และอาจจะมีกลุมอ่ืน 

ๆ อีก แตจนบัดนี้ แมจะไมมกีลุมใดในภูมภิาคเอเชีย แตประเทศเชนไทยก็ไมควรประมาท ดวยเหตุผลที่ไดเคย
เสนอมากอนแลว อันไดแกความที่ไทยมักจะคิดวา ไทยเปนประเทศพทุธศาสนาและเปนประเทศเปด มิไดสราง
ความเปนศัตรูกับประเทศหรือกลุมกอการรายอ่ืนใด ในปจจุบันนี้ ทาทีของแตละประเทศมิไดมีสวนในการตกลง
ใจของประเทศหรือกลุมกอการรายโดยตรง เหตุรายอาจเกิดข้ึนไดเพราะเหลารายมุงตอเปาหมายที่เปน
ผลประโยชนของประเทศที่เขาถือเปนศัตรู เชนกรณีที่เกดิข้ึนเมื่อวนัที ่28 ธันวาคม 2515 ในการเขายึดสถาน
เอกอัครราชทตูอิสราเอลที่ถนนหลังสวน และความพยายามอีกอยางนอย 2 คร้ังที่จะทํารายสถาน
เอกอัครราชทตูอิสราเอลในกรุงเทพฯ แตไมประสบผลสําเร็จ มิใชเพราะการกระทําของเจาหนาที่ไทย แตเพราะ
เปนความผิดพลาดของผูกอการรายเอง 

 ขาวคราวเกี่ยวกับเจตนาของกลุมกอการรายจากหลายประเทศคอนขางจะถี่ข้ึนในระยะสองสามวนัมา
นี้ อาจเปนเพราะ กลุมไอซิสเปนขาวมากข้ึน เพราะสามารถใชการโฆษณาชวนเชื่ออยางกวางขวาง ตาม
รายงานขาวระหวางประเทศ ไอซิสสามารถใชผูเชี่ยวชาญในการผลิตระดับคุณภาพช้ันสูงไดดีกวากลุมอ่ืน ๆ 

เชนอัล ชาบับ และโบโกฮาราม เร่ืองของไอซิสนี้ ถามีเวลาพอ ก็จะเรียบเรียงเสนอมาในรายงานฉบับนี้ หรือ
มิฉะนัน้ก็ในฉบับตอไป แตในวนันี ้ก็มีขาว ซึ่งหลายแหลงเสนอมาสอดคลองกัน อันไดแกการที่กลุมไอซิสไดจับ
ชาวซีเรียคริสเตียนจากหมูบานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียไปประมาณ 90 คน  ตามปกติวิสัยของไอ
ซิส ผูทีถู่กจับกมุไปเชนนี ้มกัจะถูกสังหารอยางโหดรายเชนทีท่ํามาแลว กับผูที่ถกูอางวาเปนชาวอิรัค 47 คน
กอนหนานี้และผูที่ถกูโฆษณาชวนเช่ือวาเปนชาวเปสเมอรกาซ่ึงในระยะหลัง ๆ มานี้ไดโจมตีสกัดการรุกรบของ
ฝายไอซิสในหลายพืน้ที่ดวยกัน และสามารถตีโตไดสําเร็จดวย ในกรณีหลังนี้ ผูส่ือขาว ซีเอ็นเอ็น ต้ังขอสังเกต
วา ภาพประกอบของวิดิโอหลังนี ้ดูไมปกติ เพราะในชวงสามส่ีวนัมานี ้อากาศแปรปรวน มีหมิะตก ซึ่งดูจะไม
เปนภาพประกอบของวิดิโอดังกลาว  

 ขาวความเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ 

 สถานการณดานยเูครนไมดีข้ึน เนื่องจากฝายแบงแยกดินแดน ซึง่ไดรับการสนับสนุนจากรัสเซยีอยางมิ
พักตองสงสัยไดบุกเขาโจมตีเมืองตาง ๆ ทางภาคตะวันออกของยูเครน โดยเฉพาะอยางยิง่เดบัลตซเว ซึง่เมืองนี้
ไดถูกทําลายยอยยับไปเกือบหมด ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเมืองกาํลังขาดอาหารการกิน และกําลังรอความ
ชวยเหลือจากองคการระหวางประเทศ 



 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ เปนวนัครบรอบปของการชมุนุมขับไลนายยานูโกวิช ประธานาธิบดี ซึ่ง
รัสเซีย สนับสนุน และในที่สุด นายยานูโกวิชไดประกาศลาออกและไดยายไปอยูในรัสเซีย ชวงนั้น เปนระยะใกล
เคียงกับการทีรั่สเซียกําลังเขาผนวกคาบสมุทรไครเมีย ซึง่ก็เปนผลสําเร็จตามแผนของประธานาธิบดีปูติน นับ
แตนั้น ชื่อนายยานโูกวิชก็ไมไดรับการกลาวถึงอีก 

 เมื่อวันที่ 23 กมุภาพนัธ ผูส่ือขาว บีบีซ ีไดไปสัมภาษณประธานาธิบดีปูตินทีพ่ระราชวังเครมลิน 

คําถามหลักกคื็อมีขาวหนาหูวา สงครามระหวางรัสเซยีกับยูเครนอาจจะเกิดข้ึน นายปูตินไดตอบวา ไมเกิดข้ึน
แน เพราะขอตกลงมิน้สก 2 จะตองมีผลในการดูแลการหยุดยงิในพื้นที่ และรัสเซียเองก็ไดติดตอกับประเทศ
ภาคีของขอตกลงอยูตลอดเวลา ตอมาในคืนวนันี ้(24 กมุภาพนัธ) มีรายงานวา รัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐ 

รัสเซีย ฝร่ังเศส และเยอรมนั กาํหนดจะหารือกันในวนัสองวนันี ้ทีก่รุงปารีส 

 สถานการณทางประเทศเยเม็น ปนปวนมากข้ึน สถานทตูสุดทายที่ปดการปฏิบัติงานไดแกอียิปต กอน
หนานี ้คณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติไดลงมตใิหต้ังรัฐบาลชั่วคราวข้ึนเพือ่บริหารประเทศ ขอทีน่า
สังเกตก็คือ ประธานที่ประชุมที่ไดเขารวมในการลงมติคร้ังนี้ไดแกสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งมติกอนหนา
นี้ที่ใหเยเม็นเปนรัฐลมเหลว 

 หลังจากที่กลุมกอการรายขูจะบุกเขาโจมตีหางสรรพสินคา นัน้ ไมวาทกุประเทศเปาหมายจะถูกโจมตีก็
ตาม แตทกุประเทศก็มิไดประมาท กองกาํลังรักษาความปลอดภัยของแคนาดา อันไดแก Royal Canadian 

Mounted Police ก็ไดรวมมอืกับตํารวจทองถิ่นของมณฑลอัลเบอรตา ดูแลหางใหญที่เมืองเอ็ดมอนต้ัน ใน
มณฑลอัลเบอรตา เพราะทีน่ัน่มีหางสรรพสินคาขนาดใหญมาก คือ West Edmonton Mall ซึ่งเดิมทีเศรษฐีเชื้อ
สายอิหรานเปนผูกอสรางข้ึน สวนในสหรัฐ นั้น เปาหมายหนึง่ไดแกหางในมลรัฐมินเนโซตา 

 สถานการณเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาประสบปญหาหนกั นอกจากความขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคและ
บริโภคดังที่รายงานมากอนแลว ประธานาธิบดีมาดูโรกห็ันไปโทษคนอ่ืน เชนกลาวหาวา สถานการณเลวรายที่
เกิดข้ึนเปนผลจากการแทรกแซงกอรัฐประหารของสหรัฐ นายกเทศมนตรีของกรุงคารากัสถูกจับแลว ดวยขอหา
วาเปนผูกอเหตุแทนสหรัฐ ปญหาของเวเนซุเอลาสืบเนื่องมาจากนโยบายประชานยิม ซึ่งไดรับทอดมาจากอดีต
ประธานาธิบดีฮิวโก ชาเวซ เศรษฐกิจยิ่งตกหนักเมื่อราคาน้าํมันตกอยางมาก ขณะนี ้อัตราเงนิเฟอของ
เวเนซุเอลาสูงที่สุดในโลก ในสภาวะเชนนี ้ความเปล่ียนแปลงทางเมืองคงจะหลีกเล่ียงไดยาก 

 ปญหาทางเศรษฐกิจของรัสเซียก็ตกตํ่าเชนกนั แตแมวา การผลิตและจําหนายจะตกตํ่าลงในทกุภาค 

แตปรากฏวา ภาคหนึง่อันไดแกปนกล คาลาสนิคอฟ หรือ เอ.เค. 47 ซึง่เปนอาวธุประจํากลุมกอการราย รวมทัง้
กลุมทีก่อเหตุรายทีก่รุงปารีสเมื่อเดือนมกราคม ศกนี้ กลับเพิ่มผลผลิตและจําหนายไดดีอยางมาก  

       (นายมนัสพาสน  ชูโต) 

                 ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ 
และการดําเนนิงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ความเคลื่อนไหวตอจากฉบับกอนนี้ ลงวันที่ 25 กมุภาพันธ 2558 

 ขาวความเคลื่อนไหวของขบวนการกอการรายระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งไอซิสในตะวันออก
กลาง โบโกฮารามในไนจีเรียและอัลชาบับในโซมาเลีย ยงัคงเปนกรณีทีน่าสนใจติดตาม แมขาวจากแหลงตาง ๆ 

ในวนันี ้(25 กพ. 58) จะแสดงวา ฝายตอตานจากตะวนัตกและพลังรวมของตะวนัออกกลาง จะสามารถ
ตานทานการรุกลํ้าของไอซิสไดผลสําเร็จเปนทีน่าพอใจกต็าม 

 ในอิรัค ซึ่งขณะนี้ กองกําลังของชาวเคิรดและชนเผาเปชเมอรกาจะสามารถสกัดการรุกคืบหนาของ    
ไอซิสไดในหลายสมรภูมิ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เมืองเออรบิลและทองทีต่าง ๆ อันจะเปดทางไปสูเมอืงโมซูล      

ซึ่งเปนเมืองใหญที่สองของอิรัคและอาจถือไดวาเปนเมืองสัญลักษณ รองจากกรุงแบกแด็ด แมวา กองกําลัง  
ชาวเคิรดจะสามารถตรึงการสูรบไดเปนที่นาพอใจ ประกอบกับการโจมตีทางอากาศของเคร่ืองบินกลุมอาหรับ 

นําโดยจอรแดน สนับสนนุโดยกองทัพอากาศของประเทศอาว เชนยเูออี และสหรัฐกบัฝร่ังเศส ภาพท่ีปรากฏใน
รายงานขาวแสดงชัดถึงความเสียหายและการเสียชวีิตของกองกําลังกลุมไอซิส เปนจํานวนไมนอย แมวาสหรัฐ
จะไดประกาศกําหนดการปลดเปล้ืองเมืองโมซูลในเวลาประมาณเดือนเมษายน ศกนี้  อันทําใหหลายหมูเหลา 

โดยเฉพาะอยางยิง่ชาวเคิรดไมสูจะสบายใจ แตถึงวนันี้ ดูทุกฝายจะเขาใจเจตนาในทางยุทธศาสตรแลว เพราะ
ความสนใจจะหันไปทางความเปนไปในประเทศลิเบีย ซ่ึงดูเหมือนวา ไอซิสกําลังหนัเหไปในทางน้ัน เพื่อขยาย
เขตอํานาจของกลุมตน แตแนวรบดานนัน้ ก็ยังเปนปญหาอยู เพราะอียปิตก็กําลังรวบรวมกําลังกนัเพื่อตอตาน
ไอซิสอยู ขาวลาสุดในคืนวนันี ้ไดแกการที่กองทพัอิรัคไดโจมตีเมืองอันวารกลับคืนมาได และยังยึดไดอุโมงค   
ซึ่งไอซิสไดสรางไวมีอุปกรณประกอบเพยีบพรอม ในปฏิบัติการเดียวกันนี้ดวย 

 ในลิเบีย เพราะความแตกแยกภายในชักนําใหกลุมไอซสิหันมาใหความสนใจ และพยายามที่จะเขา
ครองพื้นที่ใหไดมากที่สุด แมจะเปนเร่ืองยาก เพราะ tribes ตาง ๆ มมีากเหลือเกนิ และอียิปตก็จบัจองที่จะสกดั
กั้นการรุกรานของกลุมไอซิส ดังทีเ่หน็ไดจากการสงกองทพัอากาศเขาโจมตีกลุมไอซิสที่เมืองเดอรนา บนชายฝง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน และในทันทหีลังจากนัน้ ก็ไดมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไปยงั
สหประชาชาติ เพื่อเสนอใหคณะมนตรีความมั่นคงจัดต้ังกองกาํลังผสมนานาชาติเพื่อตานทานการรุกรานและ
ความโหดรายของกลุมไอซิส  

 ในภาคสนาม การสูรบระหวางกลุมไอซิสกบักลุมชาวเคิอรดและเปชเมอรกา ซึง่เกงกลาพอที่จะผลักดัน
ใหกลุมไอซิสตองลาถอยจากเมืองโคบาน ีบนพรมแดนระหวางซีเรียกบัตุรกี และในสมรภูมิเออบิล อันเปน
ทางเขาสูเมืองโมซูล และเคียรคุก ทุกแหงนี ้ชนเผาทัง้หลายปฏิบัติการทางภาคพืน้ดิน โดยไดรับการสนับสนุน
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จากการโจมตีทางอากาศ ตามภาพที่ปรากฏทางโทรทัศน นักรบของไอซิสเสียชีวิตไปไมนอย นับถงึวนันี ้(25 

กพ.) ไอซิสถูกสังหารไปไมนอย ในเมืองอันวาร ทางตะวันตกของกรุงแบกแด็ด 

 ดวนที่สุด 01.10 (เวลาในไทย) ซีเอ็นเอ็นรายงานขาวดวนทีสุ่ดวา ผูอํานวยการ FBI แถลงวา 
ไดจับกุมคนสัญชาติอเมริกัน 3 คน 2 คน เชื้อชาติอุสเบคกิสถานและอีก 1 คนเชื้อชาติคาซัค ขณะ
กําลงัจะเดินทางจากทาอากาศยานจอหน เอฟ. เคนเนดี ไปยงัตุรกีเพื่อไปเปนพวกของไอซิส ตามทาง
สอบสวน กลุมนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะยอนกลับมาในสหรฐัเพื่อสงัหารประธานาธิบดีบบารัค โอบามา
และผูอํานวยการเอฟบีไอ กับกอการรายอีกหลายแหง เชนวางระเบิดที่โคนี่ ไอสแลนด 

 ผูเชี่ยวชาญดานความมัน่คงไดยืนยนัตรงกันวา ชาวอเมริกันจากมลรัฐตาง ๆ มีจุดมุงหมายที่จะไปเขา
พวกกับไอซสิ เพราะหลายคนไดรับการฝกเปน Radicalized ในขณะเดียวกนั มีรายงานวา ไอซิสวางแผนจะ
โจมตี Hi-end shopping malls และภัตตาคารในกรุงอัมมัน ราชอาณาจักรจอรแดน ในความเห็นของขาพเจา 

กลุมไอซิสและขบวนการอัลเคดาในคาบสมุทรอะเรเบียนในเยเม็น เปนกลุมเดียวกนั อันเปนที่มาของ Cells  

ตาง ๆ ที่ไปซุมอยูในหลายประเทศในยุโรปตะวันตก 

 ตามรายงานของการสืบสวน พวกนี้ไดติดตอกันในภาษาอุสเบ็คถึงแผนการรายตาง ๆ ที่ต้ังใ จจะทํา 

หลังจากที่ไดรับอนุมัติจากไอซิส 

 ความเคล่ือนไหวอันนาหวงนี้ เกิดข้ึนในระยะสองสามวนัที่ทางอังกฤษพยายามจะหาตัวเด็กสาว 3 คน
ที่หลบหนีเดินทางไปยังตุรก ีและเขาใจวาไดขามเขาไปในซีเรียแลว เพือ่จะไปเขากับไอซิส เทาที่ไดสังเกตดู    

เด็กสาวทั้งสามคนไมมีททีาวาเขาใจความหมายของการท่ีจะไปตามการชักชวน ซึง่เขาใจวาเปนการติดตอกัน
ทางส่ือสังคม นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษไดแถลงในวนันีว้า จะตองพยายามสรางความเขาใจ
กับประชาชนถึงอันตรายทีจ่ะเกิดข้ึนแกตัวเอง แตที่ชัดกคื็อ ส่ือสังคมเปนตัวนําสําคัญที่เชื่อมโยงใหเกิดกรณี
เชนนี้ข้ึน กรณีเชนนี้เปนเร่ืองที่ฝายความม่ันคงของไทยจะตองเฝาระวังใหรัดกุม โดยตองระวังมิใหเปนการ
แทรกแซงส่ือ อันเปนเร่ืองยาก ไมวาจะเปนในประเทศไทยหรือในประเทศอ่ืนใด 

 กรณีที่ตองระแวดระวังไดแกเคร่ืองบินเล็กแบบ โดรน ซึง่ในทางหนึ่งกเ็ปนอาวุธสังหารได และก็ไดมีการ
ใชมาหลายตอหลายคร้ังแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ในอัฟกานิสถาน ปากีสถาน เยเม็น ฯลฯ สถานีโทรทัศนบาง
แหงก็ไดใชเพือ่ถายภาพจากมุมสูง แตก็ปฏิเสธมิไดวา อุปกรณเชนนี้เปนเคร่ืองมือในการสังหารผูคนไดเชนกนั 

ในสองวันที่ผานมานี้ มีกรณีที่โดรนถกูพบเหนือสถานท่ีสําคัญในกรุงปารีส เชนหอไอเฟล สถานเอกอัครราชทูต
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สหรัฐ และสถานที่สําคัญอีกประมาณ 5 ถงึ 6 แหง นีก่็เปนอีกกรณีหนึง่ที่ขอเสนอใหฝายความมัน่คงให
ความสําคัญอยางรอบคอบ ซึ่งอาจรวมถงึตํารวจ การบินกองทพับกและกองทัพอากาศ 

 ดังที่ไดเสนอรายงานกอนนี้ ความเคล่ือนไหวของขบวนการกอการรายเร่ิมแสดงบทบาทคึกคักข้ึนใน
ระยะไมนานมาน้ี จริงอยูเหตุรายที่เกิดข้ึนทีก่รุงปารีสเมื่อตนเดือนมกราคม ศกนี ้เปนความเคล่ือนไหวที่นาํไปสู
ภยันตรายในที่อ่ืน ๆ อีก เชนกรุงโคเปนเฮเกน แตจุดเร่ิมตนที่ไมควรลมืเลือนไดแกเหตุการณ 9/11 ที่สหรัฐ 

เพราะเหตุการณคร้ังนั้นไดปลูกฝงการกอการรายในรูปแบบตาง ๆ อันสรางความยุงยากและซับซอนใหแกฝาย
ความมัน่คงมิใชนอย ถาจะศึกษาความเคล่ือนไหวของแตละบุคคลที่เขารวมในการโจมตีเปาหมายที่อาคารแฝด
ในนครนวิยอรกและที่อ่ืนในภาคตะวันออกของสหรัฐ (ซึง่ที่จริงแลว มกีารโจมตีในเบลเยี่ยมและบางประเทศใน
ยุโรปตะวนัตกดวย แตขาวคราวถูกกลบดวยขาวเหตุรายในสหรัฐ) ทั้งหมดนี้ ปรากฏวาผูกอเหตุมิไดรับ
มอบหมายภารกิจหรือแมแตไดพบกับอูซามา บิน ลาเด็น หากแตสวนมากไดรับแรงบันดาลใจจากคําโฆษณา
ชวนเช่ือ ซึง่มผีลในการลางสมองของคนจํานวนหนึ่ง ซึง่ไดไปกอการราย แมจะทราบดีวาจะทาํใหตนเองตอง
เสียชีวิต แนวทางนี ้ยงัคงเปนเคร่ืองมือของกลุมกอการรายตอมาจนบัดนี้ ดวยส่ือสังคมที่เทคโนโลยีสมัยนี้มีอยู 
การชักนําคนใหหลงตาม จึงงายข้ึน เพราะเหตุนี ้เด็กสาววัยเพียง 15-16 ทั้งสามคนจากประเทศอังกฤษที่เขาใจ
วา บัดนี้ไดขามพรมแดนตุรกีเขาไปในซีเรีย เพื่อไปหาผูชักชวนจากกลุมไอซิส จึงเปนกรณีทีย่ากจะหลีกเล่ียง 

 จนถงึบัดนี ้(25-26 กพ.) ยังไมอาจยืนยันไดวา คนคริสเตียนประมาณ 150 คน ที่ถูกไอซิสจับตัวไปเมื่อ
วานนี ้ตองประสบชตากรรมประการใด แตถายอนรําลึกถงึค็อปติคคริสเตียน 21 คน ทีถู่กตัดคอเม่ือไมกี่วนัมานี ้
จนเปนเหตุใหอียิปตไดตกลงใจสงเคร่ืองบินไปถลมฐานที่ต้ังของไอซิสที่เมืองเดอรนาในลิเบีย สงครามตอสูกับ
ไอซิสจึงขยายพื้นที่ไปยังแนวรบใหม 

 ในวนันี ้มีขาววา ขบวนการกอการรายในไนจีเรียที่โหดเหี้ยมและปาเถือ่นมาก ไดทาํความตกลงเปน
พันธมิตรกับไอซิส ซึ่งอันที่จริง ขาพเจาไดเคยคาดหมายมากอนแลววา ทัง้สองกลุมนีจ้ะรวมมือกนั เพราะ
เปาหมายที่เปดเผยมา อันไดแกการจัดต้ัง “รัฐอิสลาม” ตรงกัน ในวนันี้เชนกัน มีรายงานวา โบโกฮาราม กําลัง
ถูกตีโตโดยกาํลังของรัฐบาลอยางหนัก จะไดผลประการใด ตองรอดูความคืบหนาตอไป เพราะบัดนี้ กองทพั
ไนจีเรียไดเร่ิมรุกหนกั 

 (นายมนัสพาสน  ชูโต) 

     ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและ 

การดําเนินงานดานสารนเิทศของกรมสารนิเทศ 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ประจําเดือนมีนาคม 2558 

 

ช่ือตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

ประธานคณะทํางานปรับปรงุแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงานดาน
สารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

รายงาน วิเคราะหความเคล่ือนไหว และกิจกรรมในรอบเดือนมีนาคม 2558 

รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 1 
การเสนอรายงานและวิเคราะหความเคล่ือนไหวในโลกมิใชงาย หากขาพเจาไดทําเชนเม่ือเดือน

กุมภาพันธ 2558  เพราะเหตุการณที่เกิดข้ึนในระหวางประเทศ บางครัง้ไมอาจคาดหมายลวงหนาได แต
รายงานประจําเดือนที่ไดทํามาก็มีสวนชวยในการวางกรอบของการนาํเสนอ เพราะถึงอยางไรก็ไดเปด
ชองทางไวแลววาถามีความเคล่ือนไหวอันนาสนใจทีมิ่ไดคาดหมายไวกอน ก็สามารถนําเสนอได ขาพเจาได
ใชคําวา “พลวัต” (Dynamism) อันเปนปจจัยหลักของการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งแสดงวาบางครัง้คราว 

เหตุบางอยางก็อุบัติข้ึนตามวิสัยของปฏิสัมพันธระหวางรัฐ ภายในแตละรัฐเอง และกับองคกรหรือกลุมชนที่
เรียกกันวา non-state actors 

 เหตุอันควรแกความสนใจในเดือนมีนาคม ศกนี้ บางเรื่องเปนความตอเนื่องมาจากเดือนกุมภาพันธ 
แตอาจจะมีบางเรื่องที่มิไดคาดคดิ กรณหีนึ่งที่จะตองกลาวถึงไดแกการสังหารอดตีรองนายกรัฐมนตร ีสมัย
ที่บอริส เยลทซิ่นเปนประธานาธิบด ีในชื่อวานายบอริส เนียมสอบ (Boris Nemtsov) ในทศวรรษ 1990 

 นายบอริส เนยีมสอบ วัย 55 ป มิไดเปนผูมีชื่อเสียงโดงดัง เพราะอยูในกลุมนักการเมืองฝายคาน 

ซึ่งในสมัยทีน่ายวลาดิเมีย ปูติน เปนผูนํา พวกนี้อยูในขายที่มักจะถูกกันมิใหมีบทบาทโดดเดนนัก หรืออีก
นัยหนึง่ เปนพวกที่ถูกกันตกขอบ แตดวยความที่เปนแกนนําฝายคานซ่ึงยึดม่ันในหลักการเสรีนิยมและ
ตอตานการคอรรับช่ันรวมทัง้การปกครองแบบเผด็จการ เนียมสอบจึงเปนที่ยอมรับนบัถือของทั้งภายในและ
นอกรัสเซีย วงการภายนอกอาจไมมีใครคุนกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีผูนีน้ัก แตก็มผูีนําจากตางประเทศ
จํานวนหนึ่งที่รูจักและยอมรับนับถือเขาอยูด ี
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 เม่ือคนืวันศุกร ที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ตามเวลาทองถ่ิน  บอริส เนียมสอบกับเพ่ือนหญิง ชื่อแอน
นา ดรูิสกายยา นางแบบสาวชาวยูเครน ไปรับประทานอาหารกัน หลังจากนั้น ทั้งสองตัง้ใจจะแยกกันกลับที่
พัก ฝายหญิงแนะใหเรียกแท็กซี่แตบอริสเห็นวา เดินกลับดีกวา ทั้งคูจงึเดินขามสะพานใกลกําแพงวังเครม
ลิน  ประมาณกลางสะพานมีรถว่ิงไปมาตามปกติ และมีคนยิงบอริส เนียมสอบกลางหลงัสี่นดั โดยอาจเปน
คนที่เดนิตามมาเปนผูยิงแลวข้ึนรถยนตที่ว่ิงมารับตัวไป ในขณะเดียวกันมีรถกวาดหิมะผานเขามาพอดี 

ทั้งหมดนีเ้ปนภาพจากกลองวงจรปด เพ่ือนสาวของเนียมสอบไมอาจใหถอยคําไดมากนัก เพราะตื่น
ตระหนกและไมเหน็คนที่ยิง ดวยไมคาดคดิวาเหตรุายจะเกิดข้ึน จึงจําเหตุการณไมไดเทาใดนัก แตเธอก็ถูก
นําตัวไปสอบปากคําถึงสามวัน เม่ือใหการแลว แอนนาก็ขอเดินทางกลับไปพักที่กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 

โดยมิไดเขารวมในพิธีศพที่กรุงมอสโก   

 พิธีฝงศพของเนียมสอบมีข้ึนในวันอังคารที ่3 มีนาคม แตในวันที ่1 มีนาคม ที่เนียมสอบเองนดั
หมายใหมีการชุมนุมทางการเมืองในกรงุมอสโกเพ่ือตอตาน “ระบอบ” ปูติน ซึง่เนียมสอบเกริ่นวา เขาพรอม
จะเปดเผยหลักฐานเก่ียวกับการคอรรับชัน่ในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดหูนาวที่ Sochi และที่
สําคัญย่ิงกวานั้นคือหลักฐานในการบุกรุกยูเครนตะวันออก โดยกองกําลังของรัสเซีย เริม่แตการยึดครอง
คาบสมุทรไครเมียเม่ือปที่แลว ประชาชนนบัหม่ืนคนไดไปรวมเดนิขบวน เพ่ือเปนการไวอาลัย นับเปน
จํานวนมากกวาที่ทางการรสัเซียคาดการณ  เทาที่ไดติดตามดูจากโทรทัศนระหวางประเทศ ชนชัน้นําจาก
ตางประเทศท่ีไปยังพิธีศพมีนอยมาก ที่ไดเห็นก็คือนาย John Major อดตีนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ตาม
รายงานขาว ผูนําชาวตางประเทศไมไดรับอนุญาตใหเดนิทางเขาไปยังกรุงมอสโก จะดวยเหตุใด คงไมยาก
ที่จะคาดเดา พิธีศพเปนไปโดยเรียบรอยและสมเกียรติ  

 การสังหารนายเนียมสอบอยูในขายผูนําฝายคานที่ตองถูกกําจัด อาจเปนเพราะความหวาดเกรงวา 

หลักฐานตาง ๆ ที่เขาแถลงไวลวงหนาคงจะมีน้ําหนักพอที่จะเปนปญหาแกผูนําของรสัเซียและรัฐบาล สัก
วันหนึง่ขางหนาก็คงจะไดทราบกันวา เบ้ืองลึกของผูถูกสังหารกลางกรุง ใกลกับกําแพงวังเครมลนิพาดพิง
ไปถึงเรื่องใดบาง แมประธานาธิบดีปูตนิจะไดแถลงคําประณามผูกอเหต ุโดยกลาววาเหตุรายที่เพ่ิงเกิดข้ึน
นาจะเปนวิธีการ “contract killing”  และในวันที ่5 มีนาคม จะไดกลาววาเปนเรื่องทีมี่มูลเหตคุวามจูงใจ
ทางการเมือง (politically motivated) ก็ตาม กอนหนานัน้ เม่ือปรากฏขาวการสังหารบอริส เนียมสอบ 

ประธานาธิบดฟีรังซัวส ออลลองดแหงฝรั่งเศสแถลงวาเปนการลอบสังหาร (Assasination) สวนนายเดวิด 
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คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไดเรียกรองให “this callous murder” ตองไดรับการสอบสวน “fully, 

rapidly and transparently.” 

 ใครเปนมือปน คงไมตองคอยการสืบสวน เพราะในระยะหลายปที่ผานมา ผูทีต่อตานรัฐบาล
ประมาณ กวา 10  คน ไดถูกขจัดไปดวยวิธีการตาง ๆ จนบัดนี ้ก็ไมปรากฎวาใครเปนฆาตกร และถึงแมจะ
มีการกลาวถึงมือปน ประสบการณที่ผานมาก็มิไดแสดงวา ใครเปนผูบงการ และใครบางเปนผูสมรูรวมคดิ 

 ตลอดระยะกวาหนึ่งปที่ผานมา ทั่วโลกที่สนใจคงจะไดทราบขาวความเคล่ือนไหวของรัสเซียภายใต
การนําของปูตนิที่จะเขาครองดนิแดน ซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอยางย่ิงยูเครน ซึ่ง
ขาพเจาไดเคยจัดทําขอมูลภูมิหลังเสนอในวงจํากัดมาแลว เม่ือขณะนี้ ยูเครนยังเปนปญหาที่สําคญัและ
อาจจะเปนเหตุปจจัยทีน่ําไปสูการประจันหนากันระหวางรัสเซียกับฝายตะวันตก โดยเปนจุดปะทขุองการ
ปะทะกันระหวางทั้งสองฝาย จึงขอนําขอมูลภูมิหลังเก่ียวกับยูเครนมาเสนอในวงกวางกวาเฉพาะบางคนใน
กรมสารนิเทศดังนี้ โดยในบางตอนไดมีการปรับวันที่เพ่ือมิใหผูอานสับสน 

ขอมูลภูมิหลัง 

ดินแดนที่บัดนีเ้รียกกันวายูเครน (UKRAINE) มีแมน้ําขนาดยาว 2,290 กิโลเมตร ชือ่วา Dnieper 

ไหลผาน ลําน้าํนี้เริ่มจากธารน้ําแข็ง “วัลโด” ทางเหนือในเขตซึง่ตอมาไดแกเบลารุสและผานสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําจนไหลลงสูทะเลดํา ยูเครนตกเปนอาณานิคมของโปแลนด ออสเตรียและรัสเซียอยูประมาณ 

700 ป และมปีระชากรท่ีสืบเชื้อสายจากพวกมองโกลและตารตาอยูสืบตอมาจนทุกวันนี ้ตอมาเมื่อแปร
สภาพเปนยูเครนหรือ Eastern Slav และไดนายนิกิตา ครุสชอฟ (ซึ่งมีเชื้อสายยูเครน) เปนผูนํา ครุสชอฟก็
ไดรับมอบคาบสมุทรไครเมยีมาอยูในดินแดน ไครเมียเปนคาบสมทุรขนาดใหญพอสมควร แตมีสวนตดิตอ
ทางพ้ืนดินกับแผนดนิใหญยูเครนนอยมาก เทาที่เปนมาตองพ่ึงน้ํา สาธารณูปโภค ไฟฟา แมกระทัง่อาหาร
จากแผนดินใหญยูเครนเปนสวนใหญ ซึ่งเครื่องอุปโภคและบริโภค เหลานี้ก็คอนขางอัตคดัมากอนแลว 

อยางนอยตั้งแตป ค.ศ. 1954 ที่ยูเครนมีสถานะเปน Ukrainian Soviet Socialist Republic เพราะระยะน้ัน 

ยูเครนเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต  

            ผูนําหรือประธานคณะอภิมุขของยูเครนไดเคยมาเยือนประเทศไทย และในป ค.ศ. 1989 สมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก็ไดเสดจ็ฯ เยือนกรุงเคียฟและสถานทีน่าสนใจในยูเครนทางใต
ดวย อันเปนสถานท่ีสุดทายของการเสด็จฯ เยือนสหภาพโซเวียตอยางเปนทางการ ชื่อยูเครนเปนที่รูจักกัน
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เพราะเปนสถานที่ทีโ่รงไฟฟาพลังนิวเคลียรชื่อ “เชอรโนบิล” ระเบิดข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1986 และกระจาย
กัมมันตภาพรงัสีไปทั่ว รวมทั้งยุโรปตะวันตกดานเหนือดวย  

เม่ือสหภาพโซเวียตลมสลายในป ค.ศ. 1991 ยูเครนทั้งดนิแดนก็ไดแยกตัวเปนเอกราช หากจะยัง
โยงใยอยูกับอดตีสหภาพโซเวียต ก็เพราะมีสถานะเปนสมาชิกของ Commonwealth of Independent 

States (CIS) สวนความเก่ียวเนื่องกันในชวงของการที่ตางฝายตางคอย ๆ ผอนคลายออกจากระบบ
เศรษฐกิจรวมศูนยหรือ Command Economy ที่ใชมาตั้งแตสมัยสหภาพโซเวียต แตเครือขายของทอ
สงกาสธรรมชาติและน้ํามันจากรัสเซียซึ่งลําเลียงไปยุโรปยังคงอยู อนัหมายความวารัสเซีย ซึ่งเปนฝาย
ควบคุมปากทอ ก็ไดใชการเปดปดทอเหลานี้เปนครัง้คราวเพ่ือเปนการกดดันทั้งยูเครนเองและทางลําเลียง
ไปยุโรปตะวันตกดวย ซึ่งนี่ก็เปนปจจัยหนึง่ที่ยูเครนเองตกอยูในฐานะลําบากมาก และยังตองเปนหนี้แก
รัสเซียตลอดมา แตยุโรปตะวันตกมิไดพ่ึงแหลงพลังงานทางดานนัน้เพียงถายเดียว แมจะสําคญัและสะดวก
ก็ตาม เนื่องจากยังมีทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งแหลงแอฟรกิาเหนือและตะวันออกกลางดวย สหรฐัเองคอนขาง
อิสระในดานนีด้วยสามารถอาศัยแหลงพลังงานทั้งน้ํามัน กาสธรรมชาติ และshale gas  ซึ่งเพ่ิงเริม่นํามาใช
เม่ือไมก่ีปมานี้ หลังจากที่กักเก็บไวใตดินมานาน สวนฐานทัพเรือรัสเซยีที่เซวาสโตโพลตอนปลายแหลมไคร
เมีย นั้น รัสเซยีไดครอบครองมาตลอด และเม่ือยูเครนมปีระธานาธิบดทีี่โอนเอียงไปทางรัสเซีย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงนายวิคเตอร ยานูโควิช ก็ไดมีการตออายุสัญญาเชาไปอีกนานดวยคาเชาปละรอยลานดอลลาร
สหรัฐ ในประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงในสงครามโลกคร้ังที ่2 ประชาชนทีค่าบสมุทรไครเมยีไดสราง
วีรกรรม จนทาํใหไดรับการขนานนามวาเปน Jewel of the Black Sea 

แตขอนีค้งจะไมเปนปญหาสําหรับรัสเซียนกั เพราะในวันที่ 16 มีนาคม 2557 คาบสมุทรไครเมีย
ทั้งหมด ตามแผนของปูตินจะแยกตัวไปเขากับรัสเซีย โดยผลของการลงประชามติแยกดินแดน เพราะเสียง
สวนใหญในภาคตะวันออกของยูเครนคอนขางนิยมรัสเซียอยูแลว สวนไครเมีย นั้น พรอมที่จะไปเขากับ
รัสเซียตามเสยีงสวนใหญ โดยไดประกาศยืนยันใหภาษารัสเซียนเปนภาษาทางการอยูแลว แตคาบสมุทรก็
คงจะตองเผชญิกับความขาดแคลนทรัพยากรบางอยางดังที่กลาวขางตน โดยเฉพาะอยางย่ิงน้ําดื่ม น้ําใช 
เพราะความตองการกวารอยละ 80 ทุกวันนี ้ยังตองพ่ึงน้ําจากลําน้ํา Dnieper โดยสงผานคลองไครเมีย
เหนือ ซึ่งรับชวงมาจากอางเก็บน้ํา Kakhoka ทางตะวันออกเฉียงใตของแผนดินใหญ ผานชองแคบ 

Perekop ตามรายงานในวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2014 ของหนังสือพิมพ Deutshe Welle แมไครเมียจะมี
โรงไฟฟาน้ํารอนอยู 4 แหง แตกําลังผลิตก็ไดเพียง 1 ใน 10 ของความตองการ รอยละ 90 ตองมาจาก
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แผนดนิใหญผานชองแคบ Perekop เชนเดียวกับสรรพาหารและผลติภัณฑอุตสาหกรรม ไครเมียมีกาสพ
อจากแหลงทางฝงตะวันตกและทะเล Azov สําหรับอนาคต นั้น มีศักยภาพอยูมากเพราะมีการสํารวจและ
ขุดเจาะจากแหลงในทะเลดํา สวนที่มาทางทอก็ตองผานแผนดินใหญ ซ่ึงเปนที่เขาใจวา หากถูกตัด รัสเซีย 

ซึ่งเปนตนทางก็จะโตตอบได สําหรับทางเชือ่มตอระหวางไครเมียกับแผนดนิใหญรัสเซีย นั้น ยังไมมีอยู แต
นายดมิตริ เม็ดเวเดฟ นายกรัฐมนตรรีัสเซยี เคยแถลงวารัสเซียมีแผนจะสรางสะพานเช่ือมตอไป เพราะเหตุ
นี้ เมืองมาริอโูป จึงเปนจดุทีส่ําคัญ ในบรบิทของการตอสูปจจุบัน 

          ยูเครนตกอยูในบวงของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศและสวนภูมิภาคมาตลอด 

ขาพเจาไมทราบวารัสเซีย โดยเฉพาะอยางย่ิงปูตนิ ไดเขาไปแทรกแซงเพียงใด แตพอเขาใจไดวาคงจะไมไร
เดียงสาเสียทีเดียว ดวยปูตินเองก็คงหวังทีจ่ะสรางทั้งอาณาจักรและดนิแดนกันชนเพ่ือฟนสถานะของ
จักรวรรดิในอดตีอยูบาง เพราะเปนที่เขาใจวา ชื่อยูเครนหมายถึงพ้ืนที่ชายแดนของรสัเซีย แตรูปแบบการ
ปกครองจะไมยอนกลับไปเชนเผด็จการคอมมิวนิสต แตเผด็จการ นั้น คงหลีกเลี่ยงไดยาก ตามรายงาน
วิเคราะหลาสุดในนติยสารอีคอโนมิสต ปูตนิไดปดปากสื่อเสรีไปเกือบหมดแลวจนถึงวันนี ้และใน
ขณะเดียวกันก็ไดจัดตั้งสื่อทีด่ําเนนิการเชิงโฆษณาชวนเชื่อมากข้ึนไมนอย ดงัเหน็ไดจากรายงานสํานักขาว
ตางประเทศเม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2557 วาคะแนนนิยมของปูตนิไดเพ่ิมสูงข้ึนในชวงที่รัสเซียเริ่มนโยบายเชิง
รุกดวยกําลังทหารและการโฆษณาชวนเช่ือที่ระดมมากข้ึนในภาคตะวันออกและคาบสมุทรไครเมียใน
ยูเครน  

 ดังที่ไดกลาวแลวในรายงานเดือนกุมภาพันธ 2557 การขาดเอกภาพเปนปญหาใหญของยูเครน 

เพราะมีประชากรเชื้อชาติหลากหลาย แตชนเช้ือสายยูเครนมีจํานวนมากกวาพวกอ่ืน ความขัดแยงกัน
ระหวางพรรคการเมืองตาง ๆ อันไดแกพรรคแนวเสรนีิยมทางตะวันตกหรือพรรคพลังประชาชนของนายวิค
เตอร ยูเชนโก ซึ่งเคยเปนประธานาธิบด ีพรรคปตุภูมิ ซึ่งมีนางยูเลีย ทีโมเชนโก อดตีนายกรัฐมนตรี ซึง่ถูก
คุมขังมาจนตนปที่แลว  มักไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งบอยครั้ง และพรรคอนรุักษนิยมหรือพรรคแหง
ภูมิภาคภายใตนายวิคเตอร ยานูโควิช ซึง่มักจะไดคะแนนนําในภาคตะวันออกและใต ความตงึเครียดและ
ขัดแยงเชิงภูมิภาคนิยมปะทเุปนความรุนแรงครั้งหลังสดุนี้เริ่มมาตัง้แตเดือนพฤศจิกายน 2556 กอนหนานี้ 
ในป ค.ศ. 2004 ไดเกิดการปฏิวัติสีสม (Orange Revolution) อันสืบเนือ่งมาจากความขัดแยงกับรสัเซีย 

เพราะชวงนัน้ รัฐบาลยูเชนโก ไดใชนโยบายนิยมตะวันตกและสหรัฐ และแสดงทาทพีรอมจะเขารวมทั้ง
สัมพันธมิตรแอตแลนตคิเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรป ซึ่งพิจารณาตามแนวภูมิรฐัศาสตรแลว รัสเซียไม
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อาจจะยินยอมไดและไดขัดขวางในทางตาง ๆ มาตลอดจนทุกวันนี ้จงึไดกดดันยูเครนในทางตาง ๆ เชน
เรงรดัใหใชหนีแ้ละยกเลิกการอุดหนุนคาพลังงาน ตอมาระหวางป ค.ศ. 2006-2009 รัสเซียไดกดดนัมากข้ึน 

ดวยการปดทอสงพลังงาน ซึ่งรัสเซียเองก็ลําบาก เพราะขาดรายได แตก็มีผลเปนการเปดทางใหนายวิค
เตอร ยานูโควิชชนะการเลือกตั้งและไดเปนประธานาธิบดี ความขัดแยงทางการเมืองภายในยูเครน ซึ่ง
ยืดเย้ือมาถึงตนป 2557 ปรากฏผลวา นายยานูโควิชพนตําแหนงประธานาธิบดีและไดไปลี้ภัยอยูในรัสเซีย 

ทางกรุงเคียฟ ไดมีการจัดตัง้รัฐบาลเฉพาะกาลขึ้น แตนายยานูโควิชก็ยังถือวาตนยังคงดํารงตําแหนงอยู
เชนเดิม โดยไดกลาวคําปราศรัยมาจาก Rostov-on-Don ภายในรัสเซีย 

 ในระหวางที่ฝุนของความขัดแยงทางการเมืองภายในยูเครนยังคลุงอยูนี้ ประเทศตะวันตก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงแคทเธอรรนี แอชตนั กรรมาธิการการตางประเทศของสหภาพยุโรป และนายจอหน แคร
รี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ และคณะผูแทนจากวุฒิสภาสหรัฐ คือนายจอหน แม็ค
เคน ไดพยายามที่จะสนับสนุนรัฐบาลยูเครนที่กรุงเคียฟ ในขณะทีร่ัสเซยีไดทุมกําลังรบเพ่ือจะเขาครอง
คาบสมุทรไครเมีย ซ่ึงมีคนพ้ืนเมืองสนับสนุนรัสเซียอยูแลว ไมแตเทานัน้ รัสเซียยังไดสงกําลังทหารพรอม
สรรพาวุธทนัสมัยไป “ซอมรบ” ในอาณาบริเวณประชิดชายแดนดานตะวันออกของยูเครนดวย ใน
ขณะเดียวกันผูสนับสนนุรัสเซียไดเขายึดที่ทําการสภาทองถ่ินและสํานักงานอัยการทางตะวันออกของ
ยูเครน และไดประกาศใหมีการลงประชามติในไครเมียเพ่ือจะผนวกเขากับรัสเซียในวันอาทิตย ที่ 16 

มีนาคม 2557 และม่ันใจวาจะทราบผลในวันถัดไป โดยที่สภาดูมาที่กรุงมอสโกไดกําหนดวาระรับไครเมีย
เปนสวนหนึง่ของรัสเซียในวันที ่21 เดือนเดียวกัน 

 สหรัฐ โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดโทรศัพทถึงประธานาธิบดวีลาดิเมีย ปูตนิหลายครั้งเพ่ือ
เตือนมิใหรัสเซียบุกรุกดินแดนซ่ึงถือเปนสวนหนึง่ของยูเครนตลอดมา ครั้งลาสุดเมื่อวันอาทิตย ที ่16 

มีนาคม โดยโอบามาเสนอให international monitors เขาไปในพ้ืนที่ทั้งหมดของยูเครน เพราะถือวา
แผนการของรสัเซีย นั้น ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศและรัฐธรรมนูญของยูเครนในสวนที่เก่ียวกับเอก
ราชและบูรณภาพแหงดนิแดน ดังปรากฏชัดจากการประชุมคณะมนตรีความม่ันคงและประชาคมระหวาง
ประเทศ แตดจูะไมเปนผล การสงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไปยังกรงุเคียฟ และการเจรจา
กับนายเซอรเก ลาฟรอฟ ใกลเคียงกับการเดินทางไปยังยูเครนของคณะผูแทนระดับสูงของสหภาพยุโรป ก็
ไมสามารถยับย้ังการรุกคืบทางดานไครเมยีได อันทีจ่รงิ ผูสังเกตการณเห็นวาจุดยืนและแนวทางของ
สหภาพยุโรปในชั้นแรกขาดความแนนอน ทําใหรัสเซียเดนิแตมไดสะดวกข้ึน อยางไรก็ดี ในเดือนกุมภาพันธ 



7 

 

คณะนักกีฬาพาราลิมปคฤดูหนาวจากยูเครนไดระงับการเดนิทางไปเขารวม เพ่ือเปนการประทวง คงสง
นักกีฬาเพียงคนเดียวไปเดินเชิญธงชาติยูเครนที่เมืองโซชทิี่รัสเซียเปนเจาภาพ ในระยะใกลเคียงกันคณะ
จากองคการความรวมมือและความมั่นคงในยุโรป Organization for Security and Cooperation in 

Europe—CSCE ไดพยายามจะเขาไปชวยผอนคลายความตึงเครียด เพราะประเทศตะวันตกทัง้หมด 

รวมทัง้สหรัฐและสหพันธรัฐรสัเซียดวย ตางเปนสมาชิกมาหลายสิบปแลว แตคณะนี้ก็ถูกตอตานและรงั
ควานจากฝายรัสเซีย จนตองถอนตัวออกไป แตความพยายามผานทางองคการน้ียังมีตอไป และเปนไปไดที่
คณะผูเฝาระวังจาก CSCE อาจจะไดรับมอบหมายใหไปประจําในยูเครนตอไป แตคงไมทันที่จะหยุดย้ัง
ความเคล่ือนไหวในไครเมีย 

 คณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาตไิดพิจารณาปญหายูเครนนี้เปนเรื่องดวน เม่ือวันที่ 4 

มีนาคม 2557 นายวิตาลี เชอรก้ิน ผูแทนถาวรรัสเซียแถลงตอที่ประชมุคณะมนตรีวา อดีตประธานาธิบดีวิค
เตอร ยานูโควิชของยูเครน เปนผูขอใหรัสเซียสงกองทัพเขาแทรกแซงสถานการณในยูเครน ขณะทีแ่หลงขาว
จากกองทัพยูเครนในไครเมียเปดเผยวาถูกทหารรัสเซียขีดเสนตายใหยอมแพในชวงสายของวันเดียวกัน 

ตามรายงานขาว นายเชอรก้ินไดแถลงในวันที ่3 มีนาคม (ตามเวลาที่นครนิวยอรก)วานายยานูโควิชขอให
รัสเซีย “สงทหารเขาไปในยูเครน เพ่ือสรางความสงบเรียบรอยและบังคับใชกฎหมาย” ในเวลาใกลเคียงกัน 

กระทรวงการตางประเทศรสัเซียไดแถลงขาวที่กรุงมอสโกถึงความจําเปนที่จะตองควบคุมสถานการณอัน
วุนวายในไครเมีย ทางสหรัฐและประเทศสมาชิกคณะมนตรีอื่น ๆ  นั้น ถือวาการกระทําของรัสเซียในไคร
เมียขาดความชอบธรรม ละเมิดกฏหมายระหวางประเทศและรัฐธรรมนญูของยูเครนเอง 

 เม่ือคนืวันที ่15 มีนาคม  2557 คณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาติไมสามารถผานรางขอ
มติวาดวยสถานการณในยูเครนได แมจะมีเสียงสนับสนุน 13 เสียง จากสมาชิก 15 เพราะรัสเซียใชสิทธิ
ยับย้ัง ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนงดเวนออกเสียง ดวยเหตุผลที่เขาใจได เพราะกรณีการแบงแยก
ดินแดนนี้เปนเรื่องละเอียดออนอยางมากสําหรับจนี แตผูแทนจนีพยายามแถลงเสนอใหฝายที่เก่ียวของจัด
ใหมี Dialogue ระหวางกัน    

 ภูมิหลังตอไปนี้ แมจะเกิดข้ึนแลว แตจะชวยใหเขาใจวิวัฒนาการของเหตุการณตอมาได พฤติกรรม
ของรัสเซีย โดยเฉพาะอยางย่ิงรัสเซียภายใตการนําของวลาดิเมีย ปูติน ในการเขาครอบงําดินแดนบางสวน
ของอดตีสหภาพโซเวียต มีแบบอยางมาแลว ดังเชนกรณี Abkhazia ซึ่งเคยอยูกับจอรเจีย Nagorno 
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Karabakh แยกมาจากอาเซอรบายจัน Transnistria จาก Moldova, South Ossetia แยกจากจอรเจีย และ 

Chechen Republic of Ichkeria 

 ตั้งแตวาระที่คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติอภิปรายปญหายูเครน และในชวงกอนหนา
กําหนดการลงประชามติในไครเมีย ชาวรัสเซียจํานวนมาก ซ่ึงไมเหน็ดวยกับแนวนโยบายของปูติน ได
ออกมาชุมนุมเดนิขบวนประทวงในกรงุมอสโก แตก็มีอีกฝายหนึ่งซึ่งมีจาํนวนมากกวาที่สนับสนนุปูตนิ จงึ
ตองไตรตรองกรณีเหลานี้ใหถ่ีถวนวาจะมีผลตอการตดัสินใจของปูตนิสักเพียงใด สํานักขาวของประเทศ
ตะวันตกบางแหงเห็นวา ในระยะหลัง ๆ มานี้ ปูตนิฟงเสียงเฉพาะคนใกลตัวเทานั้น สวนจะหลงเช่ือการ
โฆษณาชวนเชื่อของฝายตนเองสักเพียงใด นั้น ยากที่จะหย่ังรูได แตการโหมการโฆษณาชวนเช่ือโดยอาศัย
ความกลัวนาซีเปนเครื่องมอืในชวงกอนหนาการลงประชามติในวันอาทิตย ที่ 16 มีนาคมไดมีสวนชวยไม
นอย เพราะชาวยูเครนยังมีความหลอนในความโหดรายของกองกําลังนาซีอยูมากสืบมา   

 การลงประชามติในคาบสมทุรไครเมียในวันที ่16 มีนาคม 2557 เปนไปอยางคึกคัก แมฝนจะตกลง
มาพอสมควร และทองฟามืดครึม้ตลอดทัง้วัน แตก็ปรากฏวา คนเชื้อสายรัสเซียมีความลิงโลดเปนพิเศษ ใน
ซิมเฟอโรโพล อันเปนเชิงเมืองหลวงของไครเมีย จตัรุัส “เลนิน” อันเปนอนุสาวรียแตดัง้เดิมและไมถูกโคน
เม่ือสหภาพโซเวียตลมสลาย ชาวไครเมียเชื้อสายรัสเซียตางไปชุมนุม พรอมทัง้โบกสะบัดธงแถบฟาแคบ ๆ 

ตอนขอบบนและสีแดงที่ขอบลาง สวนตรงกลางเปนสีขาว คอนขางละมายธงชาติรสัเซียในปจจุบัน ที่
นาสนใจอีกประการหนึง่ กลองลงคะแนนขนาดใหญทําดวยกระจก สามารถมองเหน็สีของบัตรลงคะแนนได
เต็มที่ ไมมีการปดบังใด ๆ ทัง้สิ้น เพียงแตคูหาเพ่ือใหผูออกเสียงกาบัตรเทานั้นที่มีมานผาสีฟา แมในเวลาที่
กําลังจัดทํารายงานนี้ การออกเสียงลงประชามติจะยังไมเสร็จ แตไมนาจะมีปญหาวา ประชาชนสวนใหญ
จะสนับสนุนการแยกตัวจากยูเครน  

 ประเดน็ทีท่ั้งยูเครนเอง และผูนําประเทศใกลเคียง เชนประธานาธิบดีเอสโตเนีย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศโปแลนดมีความหวงกังวลอยางมาก ก็คือประเทศเหลานี้เขาใจดี
วา รัสเซียเห็นความสําคัญของยูเครนมาก เม่ือเปนเชนนี้ จึงมคีําถามวา “ไครเมียจะเปนเพียงข้ันตอนแรก 

(phase one) ของการรุกคืบ หรือรัสเซียจะขยายเขตครอบครองตอไปอีก?” โดยทีโ่ปแลนดอยูติดกับยูเครน
ทางตะวันตก และบัดนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจ การคา การคลังและการลงทนุทีม่ั่นคงมากประเทศหนึ่งใน
สหภาพยุโรป แตในประวัตศิาสตร ทุกครัง้ที่เกิดสงครามระหวางฝายตาง ๆ ในยุโรป โปแลนดถูกยํ่ายีอยาง
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หนัก สวนเอสโตเนีย นั้น ยอมกังวล เพราะเคยตกอยูใตสหภาพโซเวียตมากอน และยังเปนทีต่ั้งของ Baltic 

Fleet ของรัสเซียดวย  

 ผลการออกเสียงลงประชามติของไครเมีย ซึ่งไดรับคํายืนยันในวันจันทร ที่ 17 มีนาคม 2557 

เปนไปตามคาด เพราะผูที่ไปออกเสียงไดแกประชาชนนยิมรัสเซีย ซึ่งนบัเปนรอยละ 83 ของผูไปใชสิทธิ 

หรือไดรบัความสนับสนุนรอยละ 96.7 ชนเชื้อสายตารตาซึ่งมีอยูในดนิแดนแถบนัน้ประมาณรอยละ 18 ได
ประกาศควํ่าบาตร โดยไดล็อคบานชองทัง้หมด และไมไปออกเสียง ไครเมียและชนชาวรัสเซียไดฉลองกัน
อยางเอิกเกริก โดยเฉพาะอยางย่ิงที่จัตรุัสเลนินกลางเมืองซิมเฟอโรโพล มีการจุดดอกไมเพลิงสวางไสวไป
ทั่วดวย ในวันประกาศผลการลงประชามต ิทางการไครเมียไดเริ่มเปลีย่นแปลงโครงสรางบางอยาง เชนการ
เริ่มเปลี่ยนเงนิตราเปนสกุลรเูบิลของรัสเซีย ปรับเวลามาตรฐานใหเปนไปตามในรัสเซีย และเตรียมย่ืนคําขอ
เขาเปนสวนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย การปรับเปลี่ยนเหลานีค้งจะไมงายนักเพราะหลายสิ่งหลายอยางยัง
ผูกพันอยูกับยูเครนดงักลาวถึงแลวขางตน  ประมาณ 21.45 น. ตามเวลาในประเทศไทยคืนวันที่ 18 

มีนาคม 2557  ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดแถลงทีท่ําเนียบขาวตอตานการดําเนินการของรัสเซียใน
ไครเมีย อันเปนการละเมิดบูรณภาพแหงดนิแดนของยูเครน กฎหมายระหวางประเทศ และรัฐธรรมนญูของ
ยูเครน โอบามายํ้าวานานาชาติ รวมทั้งสหรัฐดวยไมรับรองการดํารงอยูโดยอิสระของไครเมีย สหรฐัจึงตอง
ควํ่าบาตรรัสเซียในทางตาง ๆ อาทิการหามมิใหบุคคลชัน้นําของรัสเซยี รวมทั้งชาวยูเครน 11 คน ตามบญัชี
รายช่ือบุคคลตองหาม ซึง่โอบามาลงชื่อประกาศไวกอนแลว อายัดทรัพยสินบางประการ โดยจะขยายวง
มาตรการตองหามเพ่ิมข้ึน ตามระดับพฤติกรรมของรัสเซยี รายชื่อบุคคลตองหามอาจซํ้ากับของสหภาพ
ยุโรปบาง นอกจากนี้ โอบามายังใหคําม่ันดวยวา นาโตจะปกปองประเทศยูเครน โปแลนด ลิธัวเนีย 

เอสโตเนีย และลัตเวียไมใหถูกโจมตี และเรียกรองใหรัสเซียยกเลิกการแยกตัวของไครเมียในโอกาสแรก 

ระดับการควํ่าบาตรรัสเซียจะเพ่ิมมากข้ึนหากรัสเซียยังคงรุกคืบหนาในไครเมียและยูเครน ในทนัทีที่
ประธานาธิบดโีอบามากลาวสุนทรพจนที่ทาํเนียบขาว นางแคทเธอรรนี แอชตัน ที่สหภาพยุโรปก็ไดออก
แถลงตอผูสื่อขาวระหวางประเทศในทํานองคลายกัน โดยยํ้าวา มาตรการตองหามสําหรับบุคคลในบัญชี
รายช่ือกวา 20 คน และขอหามอื่น ๆ จะผอนคลายลงหากฝายรัสเซีย De-escalate การดําเนินการซึ่ง
สหภาพยุโรปรับไมไดตอไป 

 ขอมูลภูมิหลังตองยุติลงเพียงขางตน การผนวกดินแดนคาบสมุทรไครเมียดูจะเปนกรณทีี่
เปล่ียนแปลงยาก พิธีในรัฐสภารัสเซียเพ่ือลงมติรับดนิแดนไครเมีย “กลับ” มาเปนของรัสเซียอีกย่ิงใหญมาก 



10 

 

เพราะกําลังสนับสนนุดวยการปลุกชาตินยิมจากสื่อทุกทางของภาครฐัไดผลตามความคาดหมาย  จากภาพ
ที่ปรากฏทางจอโทรทศัน ประธานาธิบดีปูตินปลืม้ใจอยางเห็นไดชดั และสุนทรพจนในวันนัน้ก็ยืนยันถึง
ความฝนอันสงูสงของปตูนิและชาวรัสเซียที่จะไดดนิแดนคนืมา ไมนานหลังจากนั้น ประธานาธิบดปูีตินก็ได
เดนิทางโดยทางเรือเย่ียงแมทัพใหญไปเยือนฐานทัพเรือที่ปลายแหลมไครเมียและสวนอื่น ๆ ของคาบสมุทร
ไครเมีย เสมือนเจาจักรวรรดเิหนือคาบสมทุรไครเมีย 

ตางชาติมิไดเห็นชอบดวย เพราะถือวาเปนการรุกรานเพ่ือเขาครองดนิแดนอยางแจงชดั การปะทะ
กันดวยกําลังไดอุบัติข้ีนตอมา เม่ือเหตุการณทํานองเดียวกันไดลามไปสูดินแดนภาคตะวันออกของยูเครน 

ประเทศตะวันตกไดพยายามเรียกรองใหรสัเซียระงับการรุกราน โดยมกีารติดตอพูดจากันในหลายทาง
ดวยกัน แตการปะทะกันก็อุบัติข้ึนสืบตอมา โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคตะวันออกของยูเครน ดวยวิธีการ
ทํานองเดียวกัน คือการปลุกระดมใหชุมชนทีน่ิยมรัสเซียประกาศแยกตัวเปนอิสระ โดยรัสเซียใหการ
สนับสนนุทั้งทางอาวุธและกําลังพลสงครามในยูเครนจึงหลีกเลี่ยงมิได 

สหรัฐและสหภาพยุโรปไดใชความพยายามในการระงับเหตุมิใหรุกลามเปนสงครามใหญ ในเดือน
กันยายน 2557 ฝายที่เก่ียวของไดรวมการประชุมกันทีก่รุงม้ินสก ประเทศเบลารุส เพ่ือกําหนดเงือ่นไขใหมี
การหยุดยิง การณปรากฏตอมาวา ขอตกลงดงักลาวไมมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด เพราะรัฐบาลยูเครน
ภายใตการนําของประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก ซึง่ไดรับการเลือกตัง้มาใหม จําตองตอสูกับกลุม
แบงแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของประเทศ ขอตกลงกรุงม้ินสก 1 จึงหมดความหมายไป แตพันธมิตร
ตะวันตกไดใชความพยายามที่จะแกปญหายูเครนใหม จึงมีความเคล่ือนไหวในหลายมิติเพ่ือหาทางใหมี
การเจรจารอบใหม โดยเยอรมนีและฝรั่งเศสแสดงบทบาทช้ันนํา สวนสหรัฐไดมีสวนรวมในอีกสวนหนึง่ นาง
แองเคลา เมอรเคิ่ล นายกรัฐมนตรเียอรมัน มีบทบาทเปนพิเศษ ดวยการยึดทาทีวา ปญหายูเครนจะแกไข
ไดก็ดวยวิธีการทางการทูต (ดวยการเจรจา) มิใชวิธีการทางทหาร และดวยจุดยืนดงักลาว เมอรเดิล่จึงไดไป
พบกับผูนํายูเครนพรอมกับประธานาธิบดฝีรั่งเศสเมื่อเดอืนกุมภาพันธ 2558 และหลังจากนั้น ทั้งคูก็ได
เดนิทางไปเจรจากับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงมอสโก ทัง้สองฝายไดเจรจากันนานกวา 5 ชั่วโมง ก็ยังไม
อาจจะหาขอยุติได แทบจะในทันทหีลงัจากนั้น นายกรัฐมนตรเียอรมันก็เปนประธานการประชุมวาดวย
ความรวมมือและความมั่นคง ณ นครมิวนคิ ซึง่รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดรวมดวย 

หลังจากนั้น นางแองเคลาเมอรเดิ่ล ไดเดนิทางไปหารือกับประธานาธิบดีบารคั โอบามาที่กรุงวอชิงตนั 
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หลังจากนั้น ทัง้สองฝายดูจะเห็นพองตองกันวาจะใหความสําคัญกับการดําเนินการทางการทูต 

แทนการทหาร โดยผูนําสหรฐัละเวนที่จะกลาวถึงการใหความชวยเหลือทางอาวุธทําลายลาง (Lethal 

weapons) แกรัฐบาลยูเครนในชั้นนี้ ประธานาธิบดีบารคั โอบามายํ้าตามแนวทางเดิมวา การแกปญหา
วิกฤตการณในยูเครนหมายถึงการเคารพในบูรณภาพแหงดินแดน ซึง่รวมดนิแดนของยูเครนทั้งหมด รวมทั้ง
ไครเมียดวย 

ความเคลื่อนไหวของเหตุการณตอจากนัน้ปรากฏอยูแลว ในรายงานสาํหรับเดือนกุมภาพันธ ซึ่งได
เสนอมากอนแลว  

 ในชั้นนี้ ขอยอนกลับไปถึงผูที่เขาใจวามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของรัสเซียตอยูเครน ดวย
การพิจารณารายชื่อของบุคคลใกลชิดกับประธานาธิบดปูีตินตามที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกําหนดใหเปน
บุคคลตองหามในบัญช ีSanction  ซึ่งจะมีสวนชวยใหสามารถบงชัดถึงบทบาทของประธานาธิบดีปูตินใน
ปญหาการรุกรานยูเครนไดไมนอย ลําดับรายชื่อมิไดหมายถึงความสําคญัของแตละคนในปฏิบัตกิารตอ
ยูเครน 

1. นาย Alexander Zakharchenko ผูนํากลุมแบงแยกดินแดนนิยมรัสเซยี เปนผูบัญชาการ
ภาคสนาม ซึ่งตอมาไดเปน “นายกรัฐมนตรี” ของฝายที่เรียกตนเองวาเปน Donetsk Peple’s 

Republic เม่ือตนเดือนสิงหาคม 2557 เม่ือวันที่ 28 สงิหาคม 2557 นาย Zakharchenko 

ยอมรับวาชาวรัสเซียหลายพันนาย รวมทั้งทหารประจําการไดรวมรบกับกลุมแบงแยกดินแดน 

เขาอยูในกลุมผูนํากบฏในโดเนียส ลูแฮนสกและไครเมีย แมวาบางคนจะมิใชเชื้อสายรัสเซียน 

แตตัวนําในกลุมแบงแยกดินแดนจะเปนพลเมืองรัสเซยีน 

2. นาย Sergei Mironov เปนที่ยอมรับกันวา เปนหัวหนาคณะที่ปรึกษาในกิจการยูเครนของปูตนิ 

นายมิโรนอฟพูดจาอยางเปดเผยในระยะหนึง่เดือนกอนที่กองกําลังรัสเซียจะเคลื่อนเขาไปใน
ไครเมีย และมบีทบาทช้ันนําในวิกฤตการณไครเมียสืบตอมา 

3. นาย Sergei Glazyev เปนที่ปรึกษาช้ันนาํในเรื่องยูเครนของปูติน และเปนอีกคนหน่ึงที่พูดจา
อยางเปดเผยตลอดเวลาหน่ึงเดือนกอนหนาที่รัสเซียจะสงทหารเขาไปในไครเมีย 

4. นาย Ramzan Kadyrov เปนประธานาธิบดี Chechnya ที่รัสเซียสนับสนุน Kadyrov ใหความ
สนับสนนุฝายกบฏที่จะผนวกดินแดนไครเมีย ไมแตเทานั้น อาสาสมัครจากเช็คเชนไดเขารวม
รบในภาคตะวันออกของยูเครน 
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5. นาย Mikhail Fradkov ผูอํานวยการขาวกรองตางประเทศของรัสเซีย ในตําแหนงสมาชิกสภา
ความมั่นคงของรัสเซีย ซึง่มีอํานาจมาก Fradkov มีสวนในการกําหนดนโยบายตอยูเครน 

6. นาย Dmitry Rogozin รองนายกรัฐมนตรีที่พูดมากและเคยเปนเอกอัครราชทตูประจํานาโตที่
บรัสเซลส ไมเห็นความสําคญัของการบอยคอตต ดวยการทวีตวา “All these sanctions 

aren’t worth a grain of sand of the Crimean land that returned to Russia.” 

7. Almaz-Antey บริษัทผลิตอาวุธของรัฐ ซึง่ถูกข้ึนบัญชีแซงคชัน่ของสหภาพยุโรปในวันที่ 30 

กรกฎาคม 2557 และสหรฐัไดประกาศทํานองเดียวกันในวันที ่12 กันยายน 2557 บริษัทนี้ผลติ
อาวุธตอตานอากาศยาน รวมทั้งขีปนาวุธจากพ้ืนสูอากาศ ผูเชี่ยวชาญการขาวของตะวันตก
กลาววา บริษัทนี้ปอนอาวุธใหแกกลุมแบงแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครน  Almaz-

Antey ผลิตระบบขีปนาวุธ Buk ซึง่เขาใจวาเปนอาวุธที่ยิงเครื่องบินโดยสารของมาเลเซีย 

เที่ยวบินที่ MH17 ตกเม่ือวันที ่17 กรกฎาคม 2557  

8. นาย Vyacheslav Volodin รองเสธฯประจาํเครมลนิอนัดบั 1และเปนผูใกลชิดกับปูตินที่สดุ 

ตั้งแตป ค.ศ. 2011 เปนผูทีมี่บทบาทสําคญัในการตดัสนิใจเขาบุกไครเมียและเปนผูกํากับการ
ผนวกภูมิภาคยูเครนเขากับรัสเซีย 

9. บริษัทที่ผลติปน Kalashnikov เพราะมีเทคโนโลยีอันสามารถนําไปใชในการทหารได 
เชนเดียวกับผูผลิตอาวุธอีก 13 บริษัท 

++++++++++++++ 

 กรณีสังหารนายบอริส เนียมสอบเปนขาวที่ไดรับการกลาวขวัญกันมาก เพราะส่ือตางประเทศได
นําเสนอตั้งแตเกิดเหตุ สวนจะมีความโยงใยกับเหตุการณในแตละประเทศเทาไร และสะทอนถึงบทบาท
ของประธานาธิบดีปูตนิสักเพียงใด นัน้ ยอมแลวแตผูคนในประเทศตาง ๆ จะใชวิจารณญาณวิเคราะห
กันเองเพราะรัสเซียภายใตการปกครองของปูตนิมิใชระบอบอันเปนที่เขาใจกันกวางขวางนัก ยกเวนผูที่ได
ศึกษาประวัติศาสตรการเมืองของรัสเซียมาดวยความเขาใจที่ถูกตอง แตขอมูลดังทีน่ําเสนอมาขางตน 

พรอมกับพ้ืนฐานความรอบรูทางวิชาการของนักศึกษาดานความสัมพันธระหวางประเทศ นาจะประกอบกับ
การวิเคราะหความเคลื่อนไหวทางการเมอืงใหพอเขาใจไดวา ผูนําของรัสเซียกําหนดยุทธศาสตรไวประการ
ใด และสิง่ใดบางจะเกิดข้ึน รวมตลอดถึงอุปสรรคตาง ๆ ที่ปูตินจะตองเผชญิ 
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 เม่ือนายเนียมสอบถูกสังหาร เครมลินไดแถลงถึงมูลเหตใุนชั้นแรกไวอยางนอย 3 ประการ คือ (1) 

ความขัดแยงเก่ียวกับผลประโยชนทางธุรกิจ (2) ปญหาครอบครัว และ (3) การท่ีนายเนียมสอบไดแถลง
ทาทีอันเปนการตอตานการสังหารกองบรรณาธิการนิตยสารชาลี เอบโด (โดยกลุมไอซิส) ที่กรงุปารีส เม่ือ
วันที่ 7 มกราคม 2558 

 สวนนางสาว Zhanna Nemtsova บุตรสาววัย 31 ปของนายเนียมสอบไดใหสัมภาษณแก
สถานีโทรทัศน ซีเอน็เอ็น วาบิดาไดเสียชีวิตเย่ียงวีระบุรษุและวาทางการรัสเซียตองรบัผิดชอบทางการเมือง
ในการสังหารครั้งนี้ โดยเสรมิวา “Russia has crossed the line after this murder and people will be 

frightened to express ideas contrary to the official standpoint.” 

 ในวันศุกรที่ผานมา หัวหนา Federal Security Service ไดแถลงทางโทรทศันของรัฐ (Rossiya-24) 

วาทางการไดจับกุมผูตองสงสัยได 2 ราย โดยอาศัยหลักฐานจากโทรทัศนวงจรปดและหลักฐานอ่ืน ๆ จาก
รถทีค่นรายจอดทิง้ไวไมหางจากที่เกิดเหตมุากนัก และในวันอาทิตยที่ 8 มีนาคม ทางการสามารถจับกุมผู
ตองสงสัยไดเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเปนผูตองสงสัยจนถึงขณะนี้ 4 คน ทัง้หมดมาจากเขตเช็คเชนทางแควน
คอเคซัส สถานีโทรทศันระหวางประเทศเสนอขาวตรงกันวา พ้ืนที่ดงักลาวเปนที่ซึ่งมีมอืปนรับจางอยูไมนอย 

อยางไรก็ดี ทางการแจงวา คนหนึ่งในสี่ทีจ่บัมาไดยอมสารภาพวาเปนผูกออาชญากรรม สถานะทางคดี
ขณะนี้ ไดแกการรวบรวมคําฟองตอศาลตามกระบวนการยุติธรรม 

 สถานะของการตอสูกันระหวาง รัสเซียและกลุมแบงแยกดินแดนกับกองทัพยูเครน  ซึง่ขณะนี้จํากัด
อยูในภาคตะวันออกของยูเครน นัน้ รายงานขาวในวันอาทิตย ที่ 8 มีนาคม 2558 แจงวา ฝายแบงแยก
ดินแดนไดถอนอาวุธหนักออกจากโดเนียส มุงหนากลับสูดินแดนรัสเซยีแลว การหยุดยิงดูจะมีผลในพ้ืนที ่
คงมีการยิงตอบโตกันดวยอาวุธเบาอยูบาง คณะผูตรวจตราจากองคการ OSCE กําลังสํารวจพื้นทีต่าง ๆ 

อยูขณะนี้ สวนรายงานความเสียหายจากการระเบิดในเหมืองถานหินที่โดเนียส นั้น มีผูเสียชีวิตอยางนอย 

24 คน แตจะตองตดิตามดคูวามเคล่ือนไหวทางเมืองมาริอูโป อันเปนเมืองอตุสาหกรรมเหล็กกลาและเปน
ทางเช่ือมตอกับคาบสมุทรไครเมียตอไป  
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รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 

การวิเคราะหขาวฉบับที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2558 จะเริม่ดวยความตอเนื่องของการสอบสวนและ
ดําเนนิคดีการฆาตกรรมนายบอริส เนียมสอบ อดตีรองนายกรัฐมนตรีสมัยทีน่ายบอริส เยลทซิน่ เปน
ประธานาธิบด ีในทศวรรษ 1990 ซึ่งในฉบบัที่ 1 ไดรายงานอยางละเอียดพอสมควร 

 ตามรายงานทีป่รากฏตอสาธารณชนระหวางประเทศ และที่ขาพเจาไดกลาวถึงตอนทายของ
รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 1 ทางการรสัเซียแถลงทางสื่อมวลชนของรัฐวา ผูตองสงสัยรวม 4 คน ถูก
ควบคุมตัวไดแลว แตยังไมมีคํายืนยันวาไดนําตัวฟองตอศาลแลว 

 ในวันที ่9 มีนาคม 2558 ปรากฏขาววา ทางการรัสเซียสามารถจับผูตองสงสัยในคดฆีาตกรรมนาย
เนียมสอบไดอีก 2 คน แตคนที่ 6 ไดใชระเบิดสังหารตนเอง จงึเหลือผูตองสงสัย 5 คน  ในวันจันทร ที่ 9 

มีนาคม ศกนี้ อัยการไดรวบรวมหลักฐานเพื่อสงฟองผูตองหา 2 คน จนถึงวันที ่9 มีนาคม ยังมีอีก 3 คน ที่
ยังมิไดสงฟอง 

 ทั้งหมดเปนคนจากเช็คชเนยี อันแมจะเปนทองที่เดียวกันกับถ่ินของผูกอเหตรุะเบิดระหวางการ
แขงขันว่ิงมาราธอนในนครบอสตันในสหรฐั  ซึง่ขณะนี้กําลังอยูในการพิจารณาของศาล และกลุมที่กอเหตุ
กอการรายที่โรงเรียนที่เขตเบสลาน ซ่ึงนายปูตินไดปราบปรามอยางรนุแรงมาก ไมแตเทานัน้ ดงัที่กลาวแลว
ในรายงานฉบับที่ 1 ”พ้ืนทีด่งักลาว (เช็คเชน) เปนที่ซึง่มีมือปนรับจางอยูไมนอย” 

 รายงานขาว ซีเอ็นเอ็น ในวันจันทรที่ 9 มีนาคม อางวา นาย Ramzan Kadyrov (ชื่อที่ 4 ในรายงาน
ฉบับที่ 1) ซึง่เคยเปนประธานาธิบด ีChechnya ดวยความสนับสนนุของรัสเซีย และเปนผูหนึง่ที่ไดนําพวก
เช็คเชนไปรวมรบกับพวกแบงแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครน รูจักนาย Zaur Dadayev ซึ่งเปน 1 

ใน 2 คนที่ถูกจับในวันแรก ในคดีสงัหารนายเนียมสอบ  โดยยืนยันวาเหตุผลของการสังหารนายเนียมสอบ
เปนเพราะความไมพอใจในทางศาสนา ไมเพียงเพราะการตอตานการลงการตูนลบหลูศาสดาโมฮมัเหม็ดใน
นิตยสารชาลี เอบโดของฝรั่งเศสเทานั้น แตเพราะนายเนียมสอบมีเชื้อสายยิวดวย 

 ตอมาในชวงดกึของคืนวันที่ 9 นั้นเอง ทัง้ ๆ ที่ไมมีการแจงกําหนดการลวงหนา ประธานาธิบดีปูติน
ไดบันทึกรายการโทรทศัน และเปดเผยเปนครัง้แรกวาเขาเองเปนผูส่ังการใหนําไครเมียกลับมาอยูกับรัสเซีย
หลายสัปดาหกอนหนาที่จะดําเนนิการจนเปนจริง 
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 ประธานาธิบดปูีตินชี้แจงตอไปวา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2557 เม่ือทราบวา นายวิคเตอรยานูโควิช 

ประธานาธิบดยูีเครน  ตองพนจากตําแหนง เขาจึงเรียกประชุมดวน เพ่ือยึดไครเมีย โดยใชเวลาทัง้คนืใน
การพิจารณาและวางแผน ฝายหนึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการนํานายยานูโกวิชเขาไปในรัสเซยี นายปูติ
นอธิบายวา เขาไดเชิญหัวหนาฝายตาง ๆ และกระทรวงกลาโหม เพ่ือปกปองชีวิตของนายยานูโกวิช จนเมื่อ
เวลา 07.00 น. วันรุงข้ึน เขาไดแจงแกฝายตาง ๆ ที่ไปรวมการประชุมวา “We finished about seven in the 

morning. When we were parting, I told my colleagues, ‘We are forced to begin the work to bring 

Crimea back into Russia.” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 “unidentified armed men seized the local 

parliament and local government buildings in Crimea, raising the Russian flag. Among them 

appeared to be regular soldiers without military insignia, who were dubbed the ‘little green men’.

ประธานาธิบดปูีตินตอมา ยอมรับวาไดใชกําลังทหารในคาบสมุทรเพ่ือ “stand behind Crimea’s self-

defence forces.” 

 การเปดเผยเรือ่งการเขาครองไครเมียในชวงนี ้เทากับเปนการยอมรับการดําเนินการซึง่วงการ
ภายนอกคาดหมายมากอนแลววารัสเซีย ภายใตปูตนิ วางแผนไวตามที่ปูตนิบัดนี้ไดยอมรับ แมจะไดปฏิเสธ
มาตลอด ปญหาคือ เพราะเหตุใดจงึตัดสนิใจเลือกชวงนี้ในการยืนยัน 

 ขาพเจาเองอดคดิมิไดวา ผูนาํรัสเซียกําลังเปดเผยสิ่งที่ขาพเจาเองไดกลาวไวเม่ือหนึ่งปมาแลววา 

ปูตินมิไดไรเดียงสาในปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน (โปรดดูขอมูลภูมิหลังในฉบับที่ 1 ของเดือนนี้) ในยูเครน จึงไม
มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองมายืนยันในชั้นนี้ แตเหตทุี่ทําใหจําเปนนาจะเก่ียวของกับกรณีการสังหาร
นายบอริส เนยีมสอบ และนาจะเก่ียวพันกับความต้ังใจของเนียมสอบที่จะนําหลักฐานอันบงชดัวา ปูติน
เปนผูส่ังการใหเขายึดยูเครน 

 ขาพเจาไดรายงานมากอนนี้เก่ียวกับการจับกุมชาวเช็คชเนียในขอหาวาเปนมือปนในการสังหาร
นายบอริส เนยีมสอบ รุนแรก 2 คน คนหนึ่งในช่ือวา Zaur Dadayev เปนผูทีน่าย  Ramzan Kadyrov (ชื่อที่ 
4 ในรายงานฉบับที่ 1) ซึง่เปนประธานาธิบดีเชค็ชเนียและมีสวนอยางมากในการนํากําลังจากเช็คชเนียไป
ปฏิบัติการในการรุกไครเมียและภาคตะวันออกของยูเครน เมื่อนายบอริส เนียมสอบถูกสังหาร และในเวลา
อันสั้นมาก นายดาดาเย็บก็ถูกจับ นาย Kadyrov ใหขาววาเขาทราบบุคคลนี้ดี และไดดําเนินการจน
สามารถสงผูตองสงสัย 2 รายแรกนี้ข้ึนศาล ในขณะที่กลุมคนใกลชิดของปูตนิก็เปล่ียนแนวการกลาวหานาย
เนียมสอบวา สาเหตุเพราะทางศาสนา โดยกลาววาเขาเปนผูทีต่อตานการที่นติยสารชาลี เอบโดที่ไดนํา
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การตูนลอเลียนศาสดาโมฮัมเหม็ดมาพิมพเผยแพร และเสริมดวยวาเนียมสอบมีเชือ้สายยิว ในวันเดียวกัน 

ปูตินก็ไดมอบเหรียญตราแกนาย Kadyrov และประธานาธิบดีปูตินก็ไดบันทึกการใหสัมภาษณเปดเผยวา 

ตนเองเปนผูสัง่ใหเขายึดไครเมีย เม่ือไดนําเหตุและความเคล่ือนไหวทั้งหมดมาไตรตรองแลว ก็อดคดิมิไดวา
ปูตินและพวกกําลังหลบเลี่ยงจากการถูกกลาวหาวาเปนตนคดิในการสังหารนายบอริส เนียมสอบ อยางไรก็
ดี เรื่องนี้จะตองตดิตามความเคลื่อนไหวตอไป 

รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 3 

รายงานแรกทีข่อนําเสนอในฉบับที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2558 คงหลีกเลี่ยงมิไดที่จะตองตอเนื่อง
จากเรื่องสําคญัที่รายงานไวในฉบับที ่2 อนัมีประเดน็เพ่ิมเติมตามขาวลาดังนี ้

1. เก่ียวกับกรณีฆาตกรรมนายบอริส เนียมสอบ และการนําตัวผูตองสงสัย 2 คนฟองศาล ในวันนี ้
 (11 มีนาคม 2558) ผูตองสงสัยคนหนึ่งไดเปดเผยวา คําสารภาพดังทีอ่างในคําฟอง นัน้ มิใชสิง่ทีเ่กิดข้ึน
จริง เขาไมเพียงแตขอกลับคําสารภาพเดิมเทานัน้ แตไดกลาววา ในข้ันตอนของการสอบปากคํา เขา ”ถูก
บังคับ” ใหยอมรับสารภาพและถูกซอมกับทรมานดวย จึงจําตองใหการสารภาพ ประเดน็นี ้นาจะรับฟงได 
และก็ไมไรเหตุผลเสียทีเดียว หากไดพิจารณาความคาดหมายรูปคดขีองขาพเจาในรายงานเดือน
กุมภาพันธ ศกนี้ และเดือนมีนาคม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 

2. หลงัจากที่ประเทศตาง ๆ ไดทราบการเปดเผยโดยกะทันหันของประธานาธิบดีปูตินเก่ียวกับการ
วางแผนเขายึดคาบสมุทรไครเมีย และดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครน เริม่มาแตหนึ่งปทีแ่ลว ขาพเจา
ไดทราบขาวการเปดเผยทาทีของประเทศตาง ๆ นอกจากยูเครน ซึ่งรูปการณเริม่ผันแปรไปบาง เพราะกาว
ตอไปในการเขายึดครองดนิแดนนอกเหนือจากดอนบาสส ซึ่งคงจะตองเปนไปตามขอตกลงม้ินสก 2 การจะ
คืบคลานตอไปเพ่ือนํายูเครนทัง้หมดกลับมาอยูกับรัสเซีย เปนเรื่องที่ยากมาก เพราะในชวง 1 ปที่ผานมา 

ชาวยูเครนเริ่มมีความยึดม่ันในชาตินิยมมากข้ึน สถานะที่ยังไมแนชดั ไดแกดินแดนในภาคตะวันออกของ
ยูเครน ทั้งดอนบาสส และมาริอูโป เพราะขอตกลงม้ินสก 2 ดคูลายกับการกระจายอํานาจในการปกครอง
ตนเองใหแกดอนเนียสและลูแฮนสก แตในขณะเดียวกัน ก็ไดมอบอํานาจใหยูเครนกํากับดูแลพรมแดน
ระหวางยูเครนกับรัสเซีย  ขาพเจาเห็นวา ขอตกลงม้ินสก 2 ไดวางระเบิดไวพอสมควร แมวา ประธานาธิบดี
โปโรเชนโกจะมีสวนรวมในการเจรจาอยูตลอด 16 ชั่วโมง การดําเนินการตามขอตกลงจะเปนเชนไรตอไป 

เปนเรื่องทีต่องตดิตามดูอยางไกลชิด บางที ความตกต่ําทางเศรษฐกิจและการคลัง/การเงินของรัสเซีย ซึ่ง
ขาพเจาไดตั้งขอสังเกตไวในรายงานเดือนธันวาคม  2557 เดือนมกราคม 2558 และเดือนกุมภาพันธ 2558 

อาจเปนขอจํากัดใหปูตินและผูใกลชิดตองจัดอันดับความสําคัญวาจะเดนิแตมใดกอน 

3. แตแมจะมขีอจํากัดทางเศรษฐกิจและการคลังดังกลาว ซึ่งหนักหนาข้ึนเพราะแซงคชัน่จาก
ประเทศตะวันตก รัสเซียก็มิไดลดละการกดดันประเทศเพ่ือนบาน เชนลิธูเอเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย กับบาง
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ประเทศในอดีตยุโรปตะวันออก ซึ่งเพ่ือเพ่ิมความวางใจ สัมพันธมิตรแอตแลนตคิเหนอืก็ไดเตรียมกําลัง
ภาคพ้ืนดนิและทางอากาศอยู 
  ดังที่ขาพเจาไดรายงานมากอนแลว  ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 นาง Dalia Grybauskaite 

ประธานาธิบดลีิธูเอเนียไดใหสัมภาษณกับคริสเตียน อามันพอร ของ ซีเอ็นเอ็น วา ประเทศเธอมิไดประมาท 

ตั้งแตเริ่มตนทีท่ราบถึงความกดดนัจากรัสเซีย การขูคุกคามของรัสเซีย must be taken seriously และ
เพราะเหตุนี ้กองทัพลิธูเอเนีย จึงไดอยูในสภาพเตรียมพรอม และในขณะเดียวกัน ลิธูเอเนียก็ไดดําเนนิการ
เพ่ือลดความผูกพันกับรัสเซียในบางดาน เชนการยกเลิกการใชกาสของ Gazprom จากรัสเซีย ลาสุดสหรัฐ
กําลังสงทหารหลายกองพันไปรวมซอมรบกับกองทัพลิธูเอเนีย นอกเหนือจากกองกําลังทีน่าโตเตรยีมไวเพ่ือ
สงมาชวยประเทศบอลตคิ อนัเปนหนวยปฏิบัติการในรูปของ Rapid Deployment Force ซึ่งจะเขาถึง
บริเวณปฏิบัตกิารในเวลาไมเกิน 2 วัน ทัง้หมดนี ้ฝายความม่ันคงของรสัเซียนาจะทราบดี หากจะเกิด
เหตุการณในขอบเขตที่กวางข้ึน ตนเหตุจะตองมาจากรัสเซีย 

 รายงานเก่ียวกับคดีสงัหารนายบอริส เนยีมสอบ นั้น วันนี ้(13 มีนาคม 2558) รายงานจากกรุง
มอสโกยืนยันวา ผูตองสงสยัที่เคยสารภาพผิดในขอ 1 ของรายงานนี้ ไดยืนยันวาตนไมไดสารภาพตามขอ
กลาวหา กอนหนานัน้ บุตรสาวของนายเนียมสอบไดกลาวแกโทรทศันระหวางประเทศอีกวา ประธานาธิบดี
ปูตินตอง “รับผิดชอบในทางการเมือง” สาํหรับการฆาตกรรมที่เกิดข้ึน 

 อีกขาวหนึ่งทีมี่มา ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ไดแกคําแถลงตอรัฐสภากรีซ โดย
นายกรัฐมนตรคีนใหม เรียกรอง “คาปฏิกรรมสงคราม” จากเยอรมนี เพ่ือชดเชยหนีต้าง ๆ ที่กรีซมีกับ
ประเทศในยุโรป อันมิใชเปนคําเรียกรองใหม เพราะรัฐบาลใหมในกรีซไดเคยตั้งขอเรยีกรองเชนนีม้ากอน
แลว แตครั้งนี้เปนการแถลงตอหนารัฐสภากรีซ รัฐบาลเยอรมันไดเคยปฏิเสธขอเรียกรองนี้มากอนแลว 

 รายงานท่ีไดเคยนําเสนอมาตลอดเกี่ยวกับ ISIS นัน้ สถานะสุดทายไดแกการที่กองกําลังของอิรคั 

ซึ่งประกอบดวยทั้งพวกซุนนีกับเชีย และไดรับการปรึกษาภาคสนามจากนายทหารอิหราน ไดรุกคบืหนาเพ่ือ
เขายึดเมือง Tikrit อันเปนเมืองเกิดของซดัดาม ฮุสเซน ไดบุกคืบหนาไปยึดไดประมาณรอยละ 75 ของพ้ืนที่
แลว ขณะที่พวกไอซิสไดรุกไปทางเมืองรามาดี ทางตะวันตกของกรงุแบกแดด โดยไดใชรถบรรทุกระเบิด
ประมาณ 17 คัน จดุระเบิดบนทาง โดยทีอ่ิหรานมีบทบาทในการรุกรบนี้ ทําใหสถานการณดานนีซ้ับซอนข้ึน 

จึงขอวิเคราะหความเคล่ือนไหวในดานนี้ใหรอบคอบกอน เพราะดวยกําลังผสมเชนนี้ จําตองพิจารณา
ภาพรวมของทั้งอริคัและซีเรียกอนที่จะเสนอรายงานตอไป เพราะทัง้หมดนี้เก่ียวกับสถานะของไอซิส โบโก 

ฮารามในไนจีเรียซึ่งไดปฏิญานแสดงความภักดีกับผูนําไอซิส แลวและกลุมอัล ชาบาบบในโซมาเลีย ซึ่งเดมิ
ทีเคยปฏิบัติการใกลชิดกับอัล เคดาห แตบัดนี ้อาจจําตองปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
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รายงานขาวดวนเดือนมีนาคม ฉบับที่ 4 

ตลอดวันศุกร ที่ 13 มีนาคม 2558 มีความเคล่ือนไหวอันควรแกความสนใจหลายดาน อนัควรแก
การวิเคราะห เพราะหากนําทุกดานมาประกอบการพิจารณาแลว อาจสอถึงภยันตรายที่ทุกประเทศไมพึง
ประสงคดงัตอไปนี้ 

 1. พลเอกเซอร ริชารด อดตีรองผูบัญชาการทหารสูงสุดของสัมพันธมิตรนาโต (ชาวอังกฤษ) ให
สัมภาษณในรายการ “Hard Talk” ทางบีบีซี วา ความพรอมของกองกําลังนาโตในขณะนี้ไมอาจจะ
ตานทานการบุกรุกของรัสเซียได บรรดากองกําลังของประเทศบอลตคิคงจะตองรับมือกับการรุกรานดวย
ตนเอง เพราะหากหวังพ่ึงหนวยหนุนของนาโตแลว คงจะชวยไมไดมากนัก เซอร รชิารดไดกลาวถึงอังกฤษ
เองวา ความนาเชื่อถือ (credibility) ของกองทัพอังกฤษในขณะนี้ลดต่าํลงมาก เพราะเหตุแหงการตดั
งบประมาณดานการปองกันประเทศและการเตรียมพรอมของอังกฤษเอง พลเอกเซอรรชิารดยอมรบัวา 

ระดับความพรอมหรือไมพรอมของนาโตและอังกฤษดังที่เปนอยูในขณะนี้ ประธานาธิบดีปูตินทราบดี และ
ถึงแมจะไมสามารถเปรียบเทียบปูตนิกับฮิตเลอรได ทัง้สองมีจดุมุงหมายในทางยุทธศาสตรไมตางกันนัก 

(แมแตละคนอาจมองสัญลักษณของการกระทําตามแนวคดิของตนเอง และบริบทที่ไมเหมือนกันใน
ปจจุบัน)  พลเอก เซอรรชิารดได กลาวถึงสรรพาวุธที่ฝายนาโตและฝายรัสเซียมีอยูและกําลังพัฒนาโดยมิได
หยุดย้ัง วาแมจะไมมีการใชอาวุธถึงข้ันเธอรโมนิวเคลียร โดยจํากัดเพียงอาวุธตามแบบ (Conventional 

Weapons) ยังเปนปญหาอยูวา ทั้งสองฝายพรอมประจันหนากันไดหรือไม จริงอยู ขาพเจาไมทราบ
ความสัมพันธสวนตัวระหวางพลเอก เซอรริชารด กับนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีองักฤษ ในปจจุบัน 

แตสิ่งที่พลเอก เซอร ริชารด กลาวนั้นมิใชเปนการประเมินลับทีเดียว สมรรถนะของนาโต นั้น ดจูะมี
บุคคลภายนอกสามารถทราบได โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะนาโตไดเตรยีมพรอมที่จะรับมือกับการรกุรานใน
ดินแดนแถบบอลตคิและอดีตยุโรปตะวันออกไดเพียงใด 

 2. ตามที่ไดรายงานมาเพ่ือทราบกอนแลว รัสเซียไดสงเครื่องบินทิง้ระเบิดชนิด Bear (สี่เครื่องยนต) 
มาบินในถ่ินใกลนานฟาของอังกฤษติดตอกันมาหลายเดือนแลว บางครั้ง กองทัพอากาศอังกฤษตองสัง่การ
ใหเครื่องบินขับไลไอพนชนิด Typhoon ข้ึนไปบินกระหนาบ เปนเชิงเตือนใหเครื่องของรัสเซียบินออกไปจาก
บริเวณซ่ึงอังกฤษเรียกวา Areas of National Interest ครั้งสุดทายเม่ือสัปดาหกอนนี้เอง ไมแตเทานั้น 

เครื่องบินของรัสเซียประเภทเดียวกันนี้ไดบินไปถึงแอฟริกาดวย โดยไมมีเหตุผลแจงชัด 
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 3. ในวันนี้ (13 มีนาคม 2558) เครื่องบินรสัเซียแบบตางจากเครื่องที่ไปโฉบเฉี่ยวไมไกลจากอังกฤษ
ไดเริม่บินคุกคามนานฟาใกลเคียงของสหรัฐเปนคร้ังแรกในชวงหลายป ในวันเดียวกันนี้ พลเรือเอก 

William Gortney ผูบัญชาการกําลังปองกันทางเรือและกองบัญชาการ NORAD ไดแถลงวา กองทัพอากาศ
รัสเซียไดใชเครื่องบินรุนใหมไปคุกคามเพ่ือสําแดงพลังมากข้ึน (a marked rise in assertiveness) คําแถลง
ของผูบัญชาการ NORAD ดงักลาวมีขึ้นเปนครัง้แรกในหลายปที่ผานมา นับเปนอีกสญัญานหนึง่ทีน่าหวง
กังวลวา มีความเปนไปไดทีเ่หตุการณอันตรายในวงกวางอาจเกิดข้ึน 

 4. ขาวลือเก่ียวกับสุขภาพของประธานาธิบดีปูตินไดมีข้ึน และทางการรัสเซียไดออกรายการ
โทรทศันแสดงการพบปะในหองทํางานของปูตนิกับประธานศาลฎีกา เปนภาพเม่ือใดและเพราะเหตุใดจงึ
นํามาออกในวันนี้ เปนประเด็นที่จะตองพิจารณา มิใชในขอ 4 นี้ แตตองนําความเคล่ือนไหวทุกขอที่ไดเสนอ
มาเปนองคประกอบของการพิจารณา 

 5. ประธานาธิบดีลิธูเอเนียไดแสดงความกังวลในทาทีของปูตนิ เพราะทางรัสเซียไดกดดนัประเทศ
ในแถบบอลติคมากข้ึน ลิธูเอเนียจึงไดสัง่การใหมีการเตรียมพรอมเพ่ือปองกันประเทศ และดังที่ไดรายงาน
มาในฉบับที่ 3 กองทหารสหรัฐจํานวนประมาณหาพันนาย จะมารวมการซอมรบกับลิธูเอเนียในอกีไมก่ีวันนี้ 

 พัฒนาการของเหตุการณและความเคล่ือนไหวดังที่นําเสนอขางตนนี ้เปนเรื่องนาหวง ขาพเจาได
พยายามจะตดิตอผูบรหิารบางทาน แตทราบวา แตละทานไปราชการในตางประเทศ สวนทานที่อยูใน
กรุงเทพฯ ก็ไมสามารถติดตอได จึงขอสงมา ณ ทีน่ี้ ดวยหวังวาบางทานจะไดรับ และขอใหแตละทานที่
ไดรับชวยตดิตามความเคล่ือนไหวตอไปดวย  

รายงานขาวดวนเดือนมีนาคม 2558 ฉบับท่ี 5 

1. ตามที่ไดนําเสนอขาวดวนวาดวย ความเคล่ือนไหวในประเทศตาง ๆ อันอาจนําไปสูความตึง
เครียดระหวางประเทศ ในรายงานเดือนนี ้ฉบับที่ 4 นัน้ เพ่ือความชัดเจนขอเรียนเพ่ิมเติมวา ชื่อพลเอก เซ
อรรชิารด ซึง่พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการทหารสูงสดุของสัมพันธมิตรนาโตเม่ือไมนานมานี้ ไดแก 
General Sir Richard Shirreff, former Deputy Supreme Allied Commander NATO สวนคําแถลงอยาง
เปนทางการครั้งแรกของ Admiral William Gortney ผูบัญชาการ NORAD หรือกองบัญชาการปองกันภัย
ทางอากาศภาคพ้ืนอเมริกาเหนือ นัน้ สถานีโทรทศัน ซีเอน็เอ็น ไดเสนอขาวอีกหลายครั้งในวันเสาร ที่ 14 

มีนาคม 2558 โดยไดแสดงภาพเคร่ืองบินโจมตีแบบตาง ๆ ของกองทัพอากาศรัสเซีย รวมทัง้แบบที่ได
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พัฒนาข้ึนใหม พรอมขีปนาวุธประเภท Cruise ซึ่งมีวิถีไมนอยกวา 2,000 กิโลเมตร สามารถใชหัวรบที่มิใช
นิวเคลียรหรือนิวเคลียรก็ได มีความแมนยํามากย่ิง สามารถยิงมาไดจากฝงของรัสเซยีถึงเปาหมายในสหรัฐ 

โดยที่เรดารไมอาจจับได รายงานขาวมิไดยืนยันแนชัดวา การพัฒนาขีปนาวุธชนิดนีสํ้าเร็จและนําเขา
ประจําการแลว อยางไรก็ดี พลเอกเวสลี่ คลาค อดตีผูบัญชาการทหารสูงสดุของนาโต ไดแสดงความหวงใย
ในการเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชดัของสถานะที่พลเรือเอก Gortney เรียกวา Assertiveness  ของรัสเซียในระยะ
หลัง ๆ มานี ้ซึ่งจําเปนที่สหรฐัและสัมพันธมิตรจะตองเฝาระวังอยางเตม็ที่  

 2. ในความคดิของขาพเจา แมทุกฝายคงไมคดิจะกอสงครามโลกครัง้ที่ 3 ในอนาคตอันใกลนี ้ก็
ตาม เพราะเม่ือระเบิดข้ึนจรงิ การทําลายลางยอมแผไปทั่วโลก แตเทาที่ไดตดิตามศกึษาพฤติกรรมของ
มหาอํานาจตลอดมา การปะทะกันคงจะอยูในขอบเขตจํากัด จึงคอนขางจะคลอยตามความคาดหมายของ
ประธานาธิบดลีิธูเอเนีย ดังทีไ่ดรายงานไวในฉบับที ่4 ในมุมมองทางดานเศรษฐกิจ ประเทศท่ีมีฐานะดีข้ึน
มากที่สุดขณะนี้ไดแกสหรัฐอเมริกา สวนรัสเซียอยูในสภาพดิ่งลงอยางรวดเร็ว แทนท่ีจะหาทาง diversify 

การเศรษฐกิจของประเทศ ดงัที่ประธานาธิบดีปูตินแถลงในการใหสัมภาษณประจําปเม่ือปลายปที่แลว 

รัสเซียกลับหันไปทุมทรัพยากรในการสรางเสริมอาวุธ ดังรายงานการสํารวจเมื่อเร็ว ๆ นีท้ี่แสดงวา ในขณะท่ี
กําลังการผลิตอื่น ๆ ไมกระเตื้องข้ึนเลย มีเฉพาะการผลิตปนกลคาลาสนิคอฟเทานัน้ที่ขยายตัวอยางมาก 

(Boom) ในตลาดโลก 

 3. ตามรายงานขาวระหวางประเทศ รวมทั้งรายงานของสํานักขาวซินหัวของจีน การปะทะกัน
ระหวางทหารเมียนมารกับกลุมชาติพันธุในภาคเหนือของเมียนมาร เครื่องบินเมียนมารไดตดิตามฝาย
ตอตานรัฐบาลเขาไปในเขตมณฑลยูนนานตะวันตกเฉียงใตของจีนและไดทิง้ระเบิดลงไปในไรออยที่เมือง
ชายแดนช่ือ Lincang ทําใหชาวจีนเสียชีวิต 4 คน เม่ือบายวันศุกร ที่ 13 มีนาคม อีก 9 คนไดรับบาดเจ็บ 

 เม่ือคนืวันศุกร ที่ 13 มีนาคม นาย Liu Zhenmin รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศจีน
ไดเรียกอู ธิต ลินน ออน เอกอัครราชทูตเมียนมารไปพบเพ่ือประทวง และไดประณามเหตทุี่เกิดข้ึน โดยได
เรียกรองใหฝายเมียนมารสืบสวนกรณดีังกลาวอยางถ่ีถวนและรายงานใหรัฐบาลจนีทราบผล ในโอกาส
เดียวกัน ฝายจีนไดเรียกรองใหเมียนมารลงโทษผูกระทําผิด และวางมาตรการมิใหเกิดเหตุเชนนัน้อีกกับ
ปกปองความเรียบรอยและเสถียรภาพของบริเวณชายแดนระหวางจีนกับเมียนมาร 
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รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 6 

นอกจากรายงานขาวดวนที่ไดเสนอมาในระหวางวันหยุดสุดสัปดาหแลว ใครขอเสนอขาวความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ อนัควรจะไดเสนอมากอนแลว หากแตรายงานตอไปนี้ คงจะมคีวามยืดยาว
พอสมควร เพราะเปนเรื่องเก่ียวกับการกอการรายระหวางประเทศ ซึง่อันที่จรงิไดเสนอมากอนหนานี้แลว 

แตก็จําตองจํากัดรายงานเปนเรื่อง ๆ ไป 

 การเรียกชื่อขบวนการกอการราย ซึ่งตามปกติจะไดใชคาํวา “ไอซิส” “ไอซิล” หรือชื่อคลายกับเชนนี้ 
หรือในภาษาไทยวา “รัฐอิสลาม” นั้น แมบางครั้งบางคราวจะนํามาใช ก็ดวยเหตุจาํเปนเพราะเปนการพิมพ
สด แตตองยอมรับวา ไมวาชื่อใดก็ตาม ผูอานคงจะเขาใจวา ขาพเจาหมายถึงอะไร 

 เม่ือพูดถึงการกอการรายระหวางประเทศแลว วงการภายนอกมักจะโยงใยไปถึงองคกร 
“อัลเคดาห” ซึง่ก็ไมผิด แตในระยะหลัง ๆ มานี้ ชื่อดังกลาวอาจจะไมทําใหสามารถเขาใจไดเพียงพอวา 

องคกรใดกันแนเปนตัวนําในการกอการรายระหวางประเทศ เนื่องจากมีการผันแปรไปพอสมควรนบัแต
วาระที่อูซามา บิน ลาเดน ถูกสังหารที่ปากีสถานโดยหนวยปฏิบัติการลับของสหรัฐ และหลังจากนั้นมาแลว 

การปรับองคกรตาง ๆ และการที่ผูนําอันดบั 3 ขององคกรถูกสังหารโดย “โดรน” ของสหรัฐ การลําดับผูส่ัง
การของอัล เคดาหจงึตองเปลี่ยนแปลงไป ถึงวันนี้ ขาพเจาเองไมสามารถยืนยันไดวา ใครเปนผูบัญชาการ
สูงสุดของอัล เคดาห ขณะนี้ และผลกระทบสืบเนื่องมาของการท่ีบิน ลาเดน ใชวิธีควบคุมปฏิบัติการของ
องคกรกอการรายในทางท่ีเรยีกกันวา micro manage ทกุขั้นตอนของการดําเนินการ นั้น ไดกระทบ
พฤติกรรมของการกอการรายสืบตอมาในประการใดบาง 

 คําถามตาง ๆ ขางตนนี้เปนผลจากการท่ีกลุมกอการรายตาง ๆ ที่บัดนี้ไดกระทําการรายตาง ๆ ใน
นามใหม โดยใชความรุนแรงโหดเห้ียมหนกัข้ึน ดงัเหน็ไดจากพฤติกรรมของไอซิส ซึ่งแยกมาจากกลุมหัว
รุนแรงในสงครามการเมืองในประเทศซเีรยีและแผเขาไปในอิรคั กลุมกอการราย อัล ชาบับบ ในโซมาเลีย ที่
แผอํานาจไปในแอฟริกาตะวันออก และโบโก ฮาราม ในไนจีเรียและแอฟริกันตะวันตก ในสองสามวันมานี้ 
ทั้งสองกลุมไดปฏิญานตนตอผูนําของไอซิส อันหมายถึงความพรอมทีจ่ะประสานการปฏิบัติการไปทั่ว
อาณาบริเวณที่แตละกลุมสามารถแผอํานาจไปถึง 

 ในวันนี ้ขาพเจาตองยอมรับวา ไมทราบชัดถึงสถานะของ กลุมอัล เคดาหในคาบสมุทรอะเรเบี้ยน 

(AQAP) ในเยเม็นวาเปนอยางไรบาง เพราะตัง้แตวาระทีร่ัฐบาลเยเม็นภายใตประธานาธิบดีฮาดี้ถูกโคน
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ดวยการรัฐประหารของกลุม Houthis จนตอมา สหประชาชาติไดลงมตใิหจัดตัง้รฐับาลเฉพาะกาลข้ึน 

ปญหาอาจเปนดวยบทบาทของอิหราน เพราะในทางศาสนา กลุมฮูธิสกับอิหรานเปนพวกที่นับถือนกิาย 

“เชีย” อันตางจากซาอุดิ อะเรเบีย ซึ่งอยูทางเหนือของเยเม็น และดงัทีท่ราบกันอยู ซาอุดิ อาระเบีย เพ่ิงมี
กษัตริยใหมเมือ่ไมนานมานี้ จนถึงบัดนี ้ยังไมทราบกันทั่วไปวา กษัตริยซาลมานจะสานตอแนวทางคอนขาง
จะเสรนีิยมของอดตีกษัตริยเพียงใด 

 จะดวยเหตุใดก็ตาม ในวันนี ้(15 มีนาคม 2558) สหรัฐไดส่ังเตรียมพรอมข้ันสูงที่สถาน
เอกอัครราชทตูสหรัฐ ณ กรงุริยาด สถานกงสุลใหญที่เมืองดาหรานและสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจ็ดดาห 
ขาวนี้ เพ่ิงมีมาประมาณเทีย่งคืนตามเวลาในประเทศไทย จึงเปนเรื่องที่กระทรวงจะตดิตามความ
เคลื่อนไหวตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะขาพเจามิไดทราบถึงเหตุการณในดานนัน้ ในวันนี้มากอน 

 สําหรับสถานการณในอริัค คงทราบกันแลว วากองกําลังของอิรคัและกลุมนักรบฝายเชียไดรุก
คืบหนาไปจนคาดวาจะเขายึดเมือง Tikrit ได ถาไมในคนืนี้ก็คงจะเปนวันพรุงนี้ ฝายไอซิสไดพยายามสกัด
การรุกรบอยางหนัก ดวยระเบิด IED หรือ Improvised Explosive Device ซึ่งรุนแรงและอันตรายมาก แต
ฝายอิรัคไดทราบลวงหนาแลว 

 ในขณะเดียวกันที่ฝายไอซิสหลบหนีจากเมืองติครติ กองกําลังจํานวนมิใชนอยก็ไดพยายามจะรุก
รบทีเ่มือง Ramadi ใกลกับกรุงแบกแดด ฝายไอซิสไดใชรถบรรทุกพรอมระเบิด 17 คันไปจุดระเบิดใกลเมือง 
การตอสูกันยังมีอยูในระหวางทีท่ํารายงานนี้ หากฝายอิรัคสามารถเอาชนะไดในยุทธภูมิทั้งสองแหง ก็จะ
เปนการชวยกําลังใจของฝายอิรัคมาก เม่ือวานนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอิรัคไดไปเย่ียมแนวหนา
ในตคิรติและแสดงความม่ันใจวา จะสามารถเผด็จศึกได สวนเมืองรามาดี นัน้ ฝายอิรคัยังปองกันเมืองไวได 
แมจะถูกบุกรุกอยางหนักก็ตาม สําหรับกรุงแบกแดด อนัเปนเมืองหลวง นัน้ ดูฝายอิรัคจะรักษาการไดสงบดี
ก็ตาม  

 สํานักขาวบางแหง เชน ซีเอ็นเอ็น มักจะยํ้าอยูเสมอวา ในการสูรบปจจุบันนี ้หากมิไดอิหรานมา
ชวยในดานการใหการแนะนาํ และมีนายทหารช้ันผูใหญของ Revolutionary Guards จากอิหรานมาบังคับ
การแลว คงจะยากย่ิงข้ึน และดวยเหตุนี ้สหรัฐจึงจําตองวางตัวใหชัดวา มิไดรวมรบกับอิหราน กรณนีี้เปน
เรื่องละเอียดออนมาก โดยสหรัฐมิไดใหเครื่องบินจากกองทัพอากาศสหรัฐมาโจมตีทิง้ระเบิดสนับสนุน
ปฏิบัติการภาคพ้ืนดิน อันขาพเจาพอเขาใจได และก็มิไดเห็นปฏิบัติการทางอากาศตลอดระยะของการรุก
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เขายึดเมืองตคิริตและเมืองตาง ๆ แตในวันนี ้ซึ่งครบกําหนด 4 ปของสงครามกลางเมืองของซีเรีย เครื่องบิน
สหรัฐยังทิง้ระเบิดโจมตีแถบเมืองโคบานี บนชายแดนระหวางซีเรียกับตรุกี โดยไมปรากฏวามีปฏิบัติการ
ในอิรคัจนบัดนี้ (01.20 น ตามเวลาในไทย) 

 ตามรายงานกอนหนานี้ ความพยายามของไอซิสที่จะหาพวกไปเขากลุมฯ ก็ยังคงเดนิหนาตอไป 

เชนการหาพวกจากกลุมชาวโซมาเลียในมลรัฐมนิเนโซตาของสหรัฐ สวนทางตุรกี นั้น ไดสามารถคุมตัว
เด็กชายชาวอังกฤษที่กําลังจะไปอยูกับไอซิส 3 คน ขณะที่เดนิทางเขาไปที่ตุรกี ในขอหาวาจะไปกอการราย 

และไดสงตัวใหกับสก็อตแลนยารดของอังกฤษแลว แตเด็กสาว 3 คนที่เดินทางจากตรุกีเขาไปในซีเรีย นัน้ 

ตามรายงาน ขณะนี้ไดไปถึงเมืองรัคคาในซีเรียแลว คงเปนการยากที่จะนําตัวกลับมา 

รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 7 

1.พายุไซโคลน PAM เม่ือวันศุกร – เสาร ที่ 13 – 14 มีนาคม 2558 นําความพินาศมาสูหมูเกาะ 

Vanuatu และเกาะเล็กนอยรวมเกือบ 80 เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟค ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของเกาะ
เหนือของนิวซแีลนด นับเปนวาตภัยรุนแรงที่สุดในระดับเดียวกับพายุไหเอี้ยน ที่นําความเสียหายอยางมาก
มาสูเกาะของฟลิปปนสเมื่อประมาณ 2 ปมานี้ 

โดยสวนเทียบกัน ประชากรท่ีตองเผชญิกับพายุไหเอี้ยน มีจํานวนมากกวาหมูเกาะวานูอาตู แตขอ
แตกตางในระดับความรุนแรงตอส่ิงปลูกสรางโดยเฉพาะอยางย่ิงบานชองและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือ
ความดํารงชีพของคนแลว แทบไมตางกัน วานูอาตูย่ิงหนักกวาเพราะเปนประเทศทีย่ากจนมากประเทศหนึ่ง 
ขณะนี้ มีรายงานสดวาชาวเกาะตองดื่มและใชน้ําเคม็จากทะเล การไปใหความชวยเหลือมิใชงาย เพราะอยู
ไกล กลางมหาสมุทรแปซิฟค และขาดโครงสรางพ้ืนฐานที่จะใชเพ่ือการบรรเทาทุกข  

เม่ือวันเสารที ่14 มีนาคม ขาพเจาไดหารอืกับอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟคใต ทราบวาทางกรม
ไดเสนอสาสนแสดงความเหน็ใจไปยังหนวยเหนือแลว 

และในวันจันทรที่ 16 มีนาคม ขาพเจาไดโทรศัพทพูดกับอธิบดีกรมอเมริกาฯ อีกวาไดเสนอแนะการ
ใหความชวยเหลือไปหรือเปลา ซึ่งทานอธิบดีไดชี้แจงวาคงจะเปนการใหความชวยเหลือเปนเงนิมากกวา 

เพราะถาจะชวยทางดานการใหเครื่องอุปโภคบรโิภค เชนขาว คาขนสงจะสูงมาก ซึ่งขาพเจาเขาใจดี แตได
แนะนําวา ถาเชนนัน้ไมจําตองทําเอง เพราะทราบวาในชั้นนี้ UNICEF กําลังชวยดูแลอยู จึงอาจตดิตอผาน
ทาง ออท.อานันท ปนยารชนุ ซึง่เขาใจวายังเปน ออท. ของยูนิเชฟอยูและอธิบายเพ่ิมเติมวา เรื่องนี้สําคญั
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และมีความรบีดวนมาก และขอเพ่ิมในรายงานนี้วา หากยูนิเซฟไมมีความสามารถเฉพาะหนามากพอ ก็ควร
ประสานงานกับ World Food Programme อันเปนหนวยงานที่ขาพเจาแนะนํากับกองแอฟริกา ในกรณีที่
พายุไซโคลนไดถลมประเทศมาลาวีในแอฟริกา เปนเหตุใหประชาชนไมนอยกวา 200,000 คน ตองอพยพล้ี
ภัย ปญหาหนักหนวงข้ึนเพราะมาลาวีเปนประเทศไมมีทางออกทะเล 

2. ประธานาธิบดี วลาดิเมีย ปูติน แหงสหพันธรัสเซีย ซึ่งสาธารณชนไมไดเหน็การปรากฏตัวมา
จนถึงวันที ่14 มีนาคม 2558 รวม 10 วัน อนันําไปสูขาวลือนานัปการ วันนี้ไดออกรับแขกเปนครัง้แรกดวย
การออกมารับประธานาธิบดีเคียรจิสสถาน ตอหนาแขกและผูแทนส่ือมวลชน การปรากฏตัวครั้งนี้อาจจะ
สยบขาวลือไปได แตก็มิไดเปดเผยถึงเหตุผลของการหายหนาไปหลายวันพอสมควร 

เผชิญในวันนี ้(16 มีนาคม 2558) เปนวันทีค่าบสมุทรไครเมีย ซึ่งถูกรัสเซียเขาครอบครองครบ 1 ป 
ไดประกาศการแยกตัวจากยูเครนโดยเด็ดขาด ชนสวนนอยในคาบสมุทร สวนใหญเปนเช้ือสายตาตารและ
คนยูเครน พยายามจะออกมาฉลองวันยูเครน แตก็ถูกจับไป แมกระทัง่สถานีวิทยุและโทรทศันก็ตองยุติการ
ออกอากาศในภาษายูเครน การเขาครองไครเมียในสถานะเดิมภายใตยูเครน คงยากที่จะฟนสภาพ 

ในวันเดียวกันที่กลับมาทํางาน ประธานาธิบดีปูตนิก็ยืนยันการที่ไครเมียเปนสวนหนึ่งของรัสเซีย 

ทั้งๆ ที่สภาดูมาของรัสเซียก็ไดบัญญัติกฎหมายผนวกดินแดนมา 1 ป เต็มแลว กับไดชี้แจงดวยวา 

กองทัพเรือทะเลดําจะมีอาวุธนิวเคลียรครบถวน และไดสั่งการใหกองทัพเรือภาคเหนือเตรียมพรอมเต็ม
อัตราศึกในทนัท ีโดยอางวาฝายตะวันตกและสหรัฐไดสรางความตึงเครียดขึ้น 

การดําเนินการดังกลาวนี้คงจะย่ิงเพ่ิมความกดดันใหแกประเทศกลุมบอลตคิ ซึง่ไมตองการถูก
รัสเซียยึดครองอีกแลว อันเปนความเคล่ือนไหวที่จะตองคอยตดิตามอยางใกลชิด และยอนกลับไปพิจารณา
รายงานฉบับที่ 5 และ 6 ของขาพเจาวา ทาทีของปูตนิที่เปนเชิงขูไปทั่วเชนนี ้มีสาเหตโุดยแทจริงเชนไร แต
ถึงอยางไรก็คงมีเหตุปจจัยเก่ียวเนื่องกับความเปนไปในยูเครนตะวันออกอยูดวยแน เพราะมีขาวที่ยังมิไดรับ
การยืนยันวา กองกําลังที่รัสเซียสนับสนนุอาจไมอาจจะยึดครองพ้ืนที่ไดตามความคาดหมาย 

3.วันอังคารที ่17 มีนาคม 2558 เปนวันเลอืกตั้งทั่วไปในอิสราเอล ดงัทีท่ราบกันอยูแลว กอนหนานี ้
ดวยความรวมมือกับฝายอนุรักษของพรรครีพับลิกันในสหรัฐ นายเบนจามิน เนตนัยาฮู นายกรัฐมนตรี
อิสราเอล ไดไปกลาวคําปราศรัยตอหนาทีป่ระชุมรัฐสภาสหรัฐตามคําเชิญของประธานสภาผูแทนราษฎร 
สังกัดพรรครีพับลิกัน ซึ่งประธานาธิบดีโอบามา และผูแทนสังกัดพรรคเดโมแคร็ต ไมเห็นดวย และก็มิไดเขา
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รวมการประชมุดวยเหตุผลวาตามพิธีการทูต ไมเหมาะสมที่จะใหมีการไป “หาเสียง” เชนนั้น เพียงไมก่ีวัน
กอนการเลือกตั้ง เพราะในสหรัฐมีล็อบบี้สนับสนนุยิวอยูไมนอย 

จากรายงานการสํารวจผูออกเสียงในอิสราเอล ดูเหมือนนายเนตันยาฮู หัวหนาพรรค Likud ซึ่ง
ครองตําแหนงนายกรัฐมนตรีมารวมท้ังหมด 9 ปแลว นาจะหนัมาใหความสนใจกับเรื่องปากทอง แทนทุม
การดําเนินการไปในทางความม่ันคงแตโสดเดียว 

ตามรายงานในคนืกอนวันเลือกตั้ง ผูออกเสียงเลือกตั้งดูจะสนับสนุนพรรคผสม ซ่ึงมีนาย ISAAC 

Hersog ผูนําฝายคานและพรรครวมซึ่งตัง้ใจที่จะเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงผูนํารฐับาลเสียที และยังมี
พันธมิตรอาหรับทีห่ากรวมกําลังกันไดก็มีเสียงที่อาจสกัดนายเนตันยาฮูได ในชั้นนี้จงึเปนการยากที่จะบงชดั
ไปวา นายเนตันยาฮู จะพนตาํแหนงหรือไม เพราะเขาตองการที่จะมโีอกาสเปนนายกรัฐมนตรีอีกเปนสมัยที่ 
4 เพ่ือจะไดเปนหลักฐานวา เขาไมแพประวัติของอดตีนายกรัฐมนตรเีบน กูเลียน 

นาย Hersog กลาววาหากไดรับชัยชนะและเปนรัฐบาล ก็จะฟนการเจรจากับฝายปาเลสไตนและ
จะสนับสนุนรฐัปาเลสไตนหรือที่เรียกกันวาเปนสูตรสองรัฐ (Two States Formula) สวนนายเนตนัยาฮูไม
เห็นดวย แตส่ิงที่เขาเสนอมาในวันเลือกตั้งวา ฝายพันธมิตรจะสงเสรมิใหอาหรับเขามารวมในรัฐบาลดูจะ
เปนการแสดงถึงความสิ้นหวังที่จะชนะ จงึไดใชวิธี Fear Mongering ซึ่งเขาใชมาตลอด 

การเลือกตั้งครั้งนี้ หากแตละฝายไดเสียงไมมากพอ ก็จะตองมีการตอรองกัน เนตนัยาฮูเริ่มปลุก
ระดมฝายขวาจัด และพวกตอตานปาเลสไตน (ซึ่งขาพเจาไมทราบวา กฏเกณฑการเลือกตั้งอนญุาตใหทํา
ได) ตามสถานะขณะที่ทํารายงานนี้ ยังไมมีผลปรากฏชัด คะแนนยากที่จะชี้ขาดได แตถาฝายใดสามารถ
รวบรวมเสียงกันไดเกิน 61 ที่นัง่ในสภา Knesset โอกาสก็ยอมจะดีกวา 

ขาพเจาคิดวา การเลือกตั้งในอิสราเอลคืนนี้ (ตามเวลาในไทย) คงมีผลตอความคืบหนาของการ
เจรจาเรื่องพลงังานนิวเคลียรในสวิตเซอรแลนด โดยเฉพาะอยางย่ิงการเจรจาระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐกับอิหราน ตามผลการสํารวจโพลลในสหรัฐลาสุด กวารอยละ 68 เหน็ชอบ
ใหสหรัฐเจรจาโดยตรงกับอิหรานตอไป ประมาณรอยละ 22 ไมเห็นดวย ในสถานการณเชนนี ้ผลการ
เลือกตั้งในอิสราเอลคงจะปรากฏแนชัดกอนวันเสนตายของการเจรจากับอิหราน ในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี ้

เพ่ือความกระจาง การเจรจาดังกลาวมิไดจํากัดอยูเฉพาะสหรัฐกับอิหรานเทานั้น เพราะประเทศ P-

5 + 1 รวมกันเจรจากับอิหรานมาตัง้แตตน ฉะนัน้ การที่สมาชิกฝายอนุรักษนิยมของพรรครีพับลิกันสหรัฐมี
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หนงัสือขัดขวางการเจรจาไปยังรัฐมนตรตีางประเทศอิหราน จึงนาจะสะทอนความไมเขาใจความหมายของ
ขอตกลงพหุภาคีที่อาจมีมา แทนที่จะเปนความตกลงระหวางสหรฐักับอิหราน เพราะผลที่จะเกิดข้ึนมิใช
สนธิสญัญาทวิภาคี ที่หากประธานาธิบดีจะใหสัตยาบัน ก็ดวยผานคําแนะนําและความยินยอมของ
วุฒิสภาเสียกอน (The President ratifies the agreement on the advice and consent of the Senate)

หากผานกระบวนการดังกลาวแลว มาตรา 6 ของรัฐธรรมนญูสหรัฐจะถือวาเปนกฏหมายสูงสุดของแผนดนิ  

4. บราซิล ซึ่งเม่ือไมก่ีปมานี้ ตดิกลุม BRIC อันไดแก บรรดาประเทศกําลังพัฒนาที่กาวหนาในทาง
เศรษฐกิจจนอาจเปนพลังสําคญัของประเทศที่จะกลายเปนกลุมประเทศสําคัญในระดับโลกได .ในป ค.ศ. 

2050 ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรที่เสนอเรื่องนี ้

ในปจจุบันนี้ กลุม BRIC เริ่มมีสถานะปรวนแปร บราซิลตองประสบกับความเหล่ือมล้ําในฐานะทาง
เศรษฐกิจอยางมาก อันนําไปสูการเรียกรองเพ่ือความเปนอยูที่ดีข้ึน การเปนเจาภาพการแขงขันฟุตบอลโลก 

ก็มิไดยังผลใหทีมบราซิลใหไดรับชนะเลศิ ความแตกแยกในสังคมปรากฏมากขึ้น ซ้ํารายการคอรรปัชั่นก็
เปนปญหาที่ชดัข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริษัทน้ํามัน Petrobras อันครองสินทรัพยมิใชนอย ตลอดสามสี่
วันมานี้ มีการชุมนุมทางการเมืองและการเดินขบวนในจํานวนมากข้ึน ทั่วไปทั้งในนครใหญ เชน ริโอ เด 

จาเนโร และ นครซาว เปาโล ผูประทวงเหลานี้ไดเรียกรองใหประธาธิบด ีDilma Rousseff ออกจากตําแหนง 
ประธาธิบดหีญิงคนปจจุบันไดประกาศไมยอม 

ประเทศที่สองในกลุม BRIC ไดแก รัสเซีย ซึ่งสถานะทางเศรษฐกิจการคลังของรัสเซยีเปนเชนไร 
นั้น รายงานตลอด 4-5 เดือนที่ผานมา นาจะช้ีชัดวา รัสเซียกําลังเขาสูสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเชนไร ราคา
น้ํามันและกาสที่ตกต่ําสูงกวา 50 % ในหลายเดือนที่ผานมา และความไมสามารถของรัสเซียทีจ่ะกระจาย
การผลิตไปในทางอ่ืนทําใหรัสเซียอยูในฐานะยํ่าแยเพียงใด สิง่ที่สะทอนชัดไดแคคาของเงนิรูเบิล ซึง่เสื่อมไป
แลวกวา 60% และปูตนิ ยังหาทางออกไมได การหาทางแกปญหาความยากลําบากในการกินอยูของ
ประชาชน ซึง่คงจะบังเกิดข้ึนในไมชา รัฐบาลไมสามารถจะแกไขไดงายๆ จึงอาจมีการสรางศตัรภูายนอก
ประเทศ รวมทั้งการกอสงคราม ซึง่แสดงถึงความสิ้นหวัง อันเปนสถานะที่จะตองตดิตามดตูอไปอยาง
ใกลชิด 
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อินเดียกับจีนยังพอรับสถานการณทางลบที่เกิดข้ึนไดบาง แตทั้ง 2 ประเทศก็จะตองกําหนด
มาตรการอันเหมาะสมไดตอไป อินเดียจําตองหาทางลดความเหล่ือมลํ้าทางฐานะของปวงชนและ
แกปญหาทางสังคม อนัไมงาย และจีนก็อาจตองปรับ Model ในการวางนโยบายเศรษฐกิจตอไป 

ในสวนรวมจีนและอินเดียยังอยูในฐานะไมตกต่ําเทาอีก 2 ประเทศในกลุม 

ขาวดวนพิเศษ คืนวันนี้ (ตามเวลาในไทย) ทางการตุรกีไดควบคุมชางการบินของกองทัพอากาศ
สหรัฐ ซึง่ปรากฏหลักฐานวาฝกใฝใน “ไอซิส” และไดสงตัวใหสหรัฐไปดําเนนิคดีแลว และในเวลาไมหาง
จากนั้น มีผูโดยสารสายการบิน United ทีกํ่าลังจะเดินทางจากกรุงวอชิงตนัไปยังเมืองเดนเวอร ไดว่ิงจากที่
นั่งไปสูหองนักบิน พรอมกับตะโกน “Jihad” แตผูโดยสารอ่ืน ๆ ไดชวยกันรวบตัวไวได ไมปรากฏวามีอาวุธ
ตดิตัว เครื่องบินไดบินกลับไปยังทาอากาศยานกรุงวอชิงตนั และนําตวัผูกอเหตุไปสอบสวน 

รายงานเดือนมีนาคม ฉบับที่ 8 
 1. รายงานฉบับที่ 7 ซ่ึงถาพิจารณาตามถอยคําแลว อาจจะเขาใจวาไมตรงกับผลของการเลือกตั้ง
ทั่วไปในอิสราเอล อันมีทางท่ีจะคดิเชนนั้นได แมขาพเจาจะมิไดบงชดัวา นายเบนจามิน เนตนัยาฮู หัวหนา
พรรคลิคุด จะไดรับชัยชนะคะแนนเสียงในการเลือกตั้งก็ตาม ถายอนกลับไปอานรายงาน ฉบับที่ 7 ก็จะเห็น
ไดวา ขาพเจาพยายามเลี่ยงที่จะชี้ชดัวาใครจะเปนผูชนะ แมจะพอเห็นไดวา ภูมิภาพการเมืองของอิสราเอล
ในการเลือกตั้งครัง้นี้ไดเปล่ียนไปอยางมาก  

 ในประการหนึง่ พรรคฝายซายหรือกลุมฝายซายในชื่อวา Zionist Group นําโดยนายโซด็อค ได
นําเสนอแนวทางท่ีในสายตาของคนภายนอกอิสราเอลเห็นวา นาจะชวยคล่ีคลายปญหาของตะวันออก
กลางไดพอสมควร เพราะพรรคน้ีสนับสนนุ “สูตรสองรัฐ” โดยการยอมรับนับถือรัฐปาเลสไตนและเขารวมใน
การเจรจากับปาเลสไตน อนัถูกระงับมาพักใหญแลว 

 ในประการที่สอง หลังจากทีป่รากฏชัดวาพรรคลคิุดภายใตการนําของนายเนตันยาฮูกําลังมีคะแนน
นิยมตามหลงัพรรคฝายอ่ืน นายเนตนัยาฮูไดพลิกทาทีอันมีนัยยะสําคญัเพ่ือจะดึงคะแนนจากฝายขวาจัด
และฝายชาตินิยม ดวยการเปล่ียนแนวนโยบายท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นการเจรจากับ
ปาเลสไตนตาม “กระบวนการสันติภาพ” และแมกระทัง่ “สูตรสองรัฐ” ซึ่งตนเองเคยเห็นชอบดวยมากอน 

 หากในฐานะรฐับาลผสมท่ีจะตองจัดตัง้ข้ึน ซึ่งไมอาจกําหนดไดชัดวาจะสําเร็จผลเมื่อใด หาก
แนวทางใหมของนายเนตันยาฮู เปนที่ยอมรับของพรรครวมรัฐบาล ความปรารถนาของชาวโลกที่จะไดเห็น
ลูทางสรางสรรคไปสูสันติภาพในตะวันออกกลางก็คงจะไมประสบผลสัมฤทธ์ิแตอยางใด เพราะอาณัตทิี่
นายเนตันยาฮูขอจากผูมีสิทธิออกเสียงเปนไปในทศิทางที่ปฏิเสธสันตภิาพ การเจรจาอันมีมาหลายรอบแลว 

และไมยอมรับฐานะของปาเลสไตน ซึ่งประเทศสวนใหญในโลก รวมทั้งประเทศไทยดวยเหน็ชอบดวย 
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 อยางไรก็ดี โดยที่แนวนโยบายที่นายเนตันยาฮูนํามาใชในชวงที่พรรคลคิดุกําลังเปนรองในการ
เลือกตั้ง อาจจะไดรับการดดัแปลงตามการเรียกรองของพรรครวม ซึ่งจะตองตดิตามดคูวามเคล่ือนไหวใน
เรื่องนีต้อไป โดยเฉพาะอยางย่ิง สหรัฐ อันขณะนี้อาจจะไมพอใจในพฤติกรรมของนายเนตนัยาฮูที่ไดฉวย
โอกาสอาศัยพรรครีพับลิกันไปกลาวคําปราศรัยตอที่ประชุมรัฐสภาในชวงกอนการเลือกตั้ง คงจะไมปดทาง
นายเนตันยาฮูเสียทีเดียว ดงัจะเหน็ไดวา ในวันนี ้นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐ ซึง่อยูระหวางการเจรจาหลายฝายกับอิหรานที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดแสดงความ
ยินดีทีน่ายเนตันยาฮูไดรับชยัชนะในการเลือกตั้งทั่วไป อันเปนการแสดงมารยาททีด่ ีสวนจะมีความหมาย
ในทางนโยบายสักเพียงใด ตองตดิตามดตูอไป 

 2. เหตรุายในตอนเย็นวันนี้ไดแกขาว ซึ่งทางการของแตละรัฐบาลมิไดยืนยัน ไดแกการท่ีมคีําขูที่จะ
ทําราย Caroline Kennedy เอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรงุโตเกียว บุตรขีองอดตีประธานาธิบดีจอหน เอฟ 

เคนเนดี ซึ่งไปรับตําแหนงเม่ือป ค.ศ. 2013 เรื่องนี ้Jen Psaki โฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ มิได
แถลงรายละเอียดเพ่ิมเติม เพียงแตกลาววา สถานเอกอัครราชทตูและรัฐบาลญี่ปุนใหความเอาใจใสใน
ความปลอดภัยของผูแทนทางการทูตตางประเทศอยูเสมอ  

 3. ในเย็นวันนี ้(ตามเวลาในประเทศไทย) คนราย ซึ่งขาวตอมาแจงวามีจํานวนประมาณ 5-6 คนได
บุกเขาไปในพิพิทธภัณฑ Bardo อันตั้งอยูตดิกับรัฐสภาตูนเิซีย ในกรงุตูนิส ในขณะที่มีผูเขาไปเยือนจาก
ประเทศตาง ๆ ประมาณ 200 คน พิพิทธภัณฑแหงนี้เพ่ิงไดรับการซอมแซมและตกแตงเม่ือไมนานมานี้ ฝาย
ความม่ันคงไดยกกําลังไปตานทาน ในขณะทีน่ักทัศนาจรไดหลบหนีออกไปทางตาง ๆ ในอีกประมาณสอง
สามชั่วโมงตอมา ทางการก็สามารถระงับเหตุรายได ตามคําแถลงของนายกรัฐมนตรตีูนิเซีย มีผูเสยีชีวิต 19 

คน (บางสํานกังานกลาววา 17) บาดเจ็บ 22 คน คนรายถูกฆาตาย 2 คน ตํารวจ 1 คน อีก 3 ถึง 5 คน ได
หลบหนีไป และกําลังถูกตามลาอยูในขณะนี ้
 หลายฝายเช่ือวา ผูกอการรายครั้งนีค้งจะเปนกลุม ISIS หรือกลุมทีเ่ขารวมดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เพราะวันนี้ (18 มีนาคม 2558) เปนวันครบรอบปของการสังหารเอกอัครราชทตูสหรฐั ณ กรงุเบ็นกาซีใน
ลิเบีย ที่นาสังเกตไดแกการที่ตูนเิซียเปนแหงแรกที่เริ่มประสบการณอันตอมาเรียกกันวา Arab Spring และ
สามารถดําเนินการจนเปนประเทศประชาธิปไตยไดอยางราบรื่น ตามตัวเลขที่สํานักขาวระหวางประเทศ
นํามาเสนอในวันนี้แสดงวา คนตนูิเซียจํานวนมากที่สุด คือ 600 คน ไดไปเขารวมกับกลุมไอซิส ไมแนใจวา 

ในบรรดาพวกที่บุกโจมตีพิพิทธภัณฑในวันนี้เปนคนทองที่สักก่ีคน แตอยางไรก็ตาม ความเช่ือมโยงกับกลุม
ไอซิสคงหลีกเลี่ยงมิได 
 4. วันที ่18 มีนาคม วันนี้เปนวันครบรอบ 1 ปของการทีร่ัสเซียเขายึดครองคาบสมุทรไครเมีย ดังที่
ไดรายงานมากอนแลวในฉบับที่ 7  ประธานาธิบดีปูตินดูจะปลาบปล้ืมเปนพิเศษ ไมเพียงแตการยํ้าให
กองทัพเรือทะเลดําอยูในสภาพเตรียมพรอมดวยกําลังอาวุธนิวเคลียร เชนเดียวกับกองทัพเรือภาคเหนือ
เทานัน้ ชาวรัสเซีย ซึ่งไดรับการปลุกระดมดานชาตินิยมจากส่ือของรัฐสบืเนื่องมากวา 1 ป ไดไปชุมนุมกัน
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รอบวังเครมลนินับหมืน่จนลนไปถึงสะพานใกลวัง ซึ่งเมือ่สองสัปดาหที่ผานมา นายบอริส เนียมสอบ ฝาย
คานที่ตอตานปูตินและเคยเปนรองนายกรัฐมนตรีสมัยที่เยลทซิ่นเปนประธานาธิบด ีไดถูกยิงสังหารกลาง
สะพาน ขณะนี้ คดียังอยูในระหวางการสอบสวน ผูตองสงสัยที่ถูกอางวา ไดสารภาพผิด ตอมาไดกลับคํา
และวา ที่จําตองสารภาพเพราะถูกบังคับและทรมานในระหวางการสอบปากคํากอนหนาถูกนําฟองตอศาล 

 

รายงานเดือนมีนาคม 2558 ฉบับท่ี 9 
 การกอการรายที่พิพิทธภัณฑแหงชาติซึง่อยูติดกับรัฐสภาตูนิเซีย เม่ือวันที่ 18 มีนาคม ตามรายงาน
เดือนมีนาคม ฉบับที่ 8 นัน้ ในวันนี้ (19 มีนาคม 2558) กลุมไอซิสไดประกาศแสดงความรับผิดชอบกับ
เหตุการณการกอการรายที่เกิดข้ึน ขอทีน่าสังเกตไดแกการท่ี ไอซิสใชเวลากวา 24 ชั่วโมงที่จะยอมรับ อนั
ควรวิเคราะหตอไปถึงบทบาทของกลุมกอการรายนี้ ทางการตูนิเซียแถลงวา (1) นกัทองเที่ยวที่เสียชีวิต ซึ่ง
เปนชาวตางประเทศท้ังหมดมีจํานวนถึงลาสุด ไมนอยกวา 23 คน (2) คนรายถูกสังหารในการปราบปราม 

2 คน อีก 3 คนกําลังถูกตามลาจับกุม อยางนอยคนหนึง่เปนทีรู่จักของหนวยงานขาวกรองอยูแลว ที่ถูกจับ
ไปแลวจนขณะนี้ 9 คน (3) จํานวนชาวตูนิเซียที่ไดไปสวามิภักดิ์กับไอซิสแตแรก ซึง่แหลงขาวภายนอกกลาว
วามีมากที่สุดในบรรดาชาวแอฟริกาเหนือทัง้หมดมี 3,000 คน (ที่เหลือเปนชาวมอร็อคโค 1,500 คน ชาวซา
อุดิ 2.000 ชาวลิเบีย 600 ใกลเคียงกับชาวอียิปต ฯลฯ)  

 ประธานาธิบดตีูนเิซียไดแถลงปณธิานที่จะปราบปรามผูกอการรายใหราบคาบ ในขณะทีร่ัฐมนตรี
กิจการตาง ๆ พยายามที่จะฟนฟูการลงทุนโดยตรงของตางชาติและโดยเฉพาะอยางย่ิงการทองเที่ยว อัน
เปนแหลงสําคญั เพราะรายไดจากการทองเที่ยวกอนหนาเหตุรายครั้งนีน้ําผลไดใหแกประเทศไมต่ํากวารอย
ละ20 ผูเชี่ยวชาญเช่ือวา ตูนิเซียจะตองใชเวลาไมนอยกวา 6 เดือนกวาจะฟนสถานะดานการทองเที่ยวได
หรืออาจจะถึง 1 ป เพราะผลกระทบจากเหตุรายครั้งนี้รนุแรงเปนพิเศษ เพราะนักทองเที่ยวเองตองรับ
เหตุรายที่เกิดข้ึน ในขณะที่เรือนําเที่ยวสองลํานํานักทองเที่ยวอิตาเลียนมาจอดเทียบทาพอดี และ
นักทองเที่ยวกลุมนี้บางคนก็ตองเสียชีวิตในเหตรุายที่เกิดข้ึนที่พิพิทธภัณฑ 
 งานฉลองวันครบรอบ 1 ปของการผนวกดินแดนไครเมีย ที่รัสเซียจัดข้ึนอยางเอิกเกริกในพลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงที่ จตัรุัสแดงขางวังเครมลินเม่ือวันที่ 18 มีนาคมและในคาบสมุทรไครเมีย เปนการยืนยัน
ความนิยมของประชาชนที่มีตอประธานาธิบดีปูติน ไดเปนไปตามคาด แตทีน่าหวงกังวลไดแกการที่รัสเซีย
ไดสงกองบินรบไปเหนือนานฟาของประเทศในกลุมบอลตคิ ทําใหเครื่องบินของนาโตตองข้ึนไปสกัด จรงิอยู
ไมมีเหตุรายหรือการกระทบกระทัง่กันในทองฟา แตถาการย่ัวยุกันเชนนี้มีบอยครั้งข้ึน การเตรียมรบั
สถานการณเชนนี้โดยเครื่องบินของรัสเซีย เปนฝายบินมาใกลนานฟาของประเทศพันธมิตรนาโต ดงัที่ได
รายงานมากอนแลว มีทางทีจ่ะนําไปสูเหตกุารณอันไมพึงปรารถนาได นั่นคือการปะทะกันกลางอากาศ 

 หากแตละฝายปลอยใหมีเหตุการณเชนนีบ้อยครั้งข้ึน ดงัแนวโนมที่เริม่ปรากฏในขณะนี้ ก็นาเปน
หวงวา สถานการณบานปลายอาจหลีกเลี่ยงมิได ขาพเจาเองไดเคยใหขอคิดเก่ียวกับเหตุการณดังกลาวนี้
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วา สอลูทางอันอาจนําไปสูอันตรายที่เมื่อเกิดข้ึนแลว บางครัง้ก็ไมมีฝายใดระงับเหตุรายไดทันกาล และ
ความพินาศก็ยอมจะบังเกิดข้ึน ดังคํากลาวของสหประชาชาติวา Men build and men destroy  ซ่ึงเปนคํา
กลาวนําภาพยนตรวาดวยสงครามโลก ซึ่งขาพเจาไดแตเพียงหวังวาผูรับผิดชอบในการตดัสินใจจะชวยกัน
ตดัไฟเสียแตตนลม 

 ในวันนี ้(19 มีนาคม 2558) เยเม็น ซึง่เปนประเทศลมเหลวมาพักหนึ่งแลว จนถึงข้ันที่คณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติไดลงมติใหจัดคณะบริหารจัดการประเทศใหม ยังไมทันที่เหตุการณจะสงบ
ลงได ฝายทีต่อตานรัฐบาลก็ไดกอเหตุการณโจมตีประธานาธิบดีและคณะขณะที่ไดไปยังเมืองเอเด็นทางใต
สุด โดยมีการปะทะกันอยางหนักทั้งในบรเิวณทาอากาศยาน มีรายงานการยิงปนตอสูอากาศยานจาก
ทําเนียบประธานาธิบดี สถานการณยังสับสนมาก ตองรอตดิตามขาวความคืบหนาของเหตุการณตอไป 

 ในขณะเดียวกัน ปฏิบัติการรวมของกองกําลังจากชาด นิเจร คาเมรูน ทหารจางจากแอฟริกาใต 
และกองทัพไนจีเรียดูจะไดผลในการรุกรบปราบปรามกลุมกอการรายโบโก ฮารามในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ซึ่งไดปฏิญานแสดงความสวามิภักดิ์กับกลุมไอซิสเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตาม
รายงานขาว เด็กนักเรียนหญิงกวา 200 คนที่พวกโบโก ฮารามบังคับใหไปอยูกับพวกตน นัน้ โอกาสท่ีจะ
ไดรับอิสรภาพดูจะยากย่ิง 
 

รายงานเดือนมีนาคม 2558 ฉบับท่ี 10 
 เหตุรายที่เกิดข้ึนในเดือนมีนาคม ศกนี้ มีมากกวาที่เคย จะเปนที่ใดนัน้ คงจะไดทราบจากรายงาน
ของสื่อมวลชนระหวางประเทศ และในประเทศ วัตถุประสงคของรายงานนีมิ้ไดจํากัดอยูเพียงการเสนอขาว 

แตที่สําคญัไปกวานั้นไดแกการนําเสนอขอสังเกต วิเคราะหและแนวคิดของขาพเจา เพ่ือการพิจารณาของ
กระทรวงในการแสดงทาทีเก่ียวกับแตละเรื่อง ตามแตหนวยงานตาง ๆ จะเหน็สมควร เหตุการณบางอยาง 
ไมจําเปนที่จะตองแถลงทาทหีรือความคดิเห็นดวยซํ้า แตบางเหตุการณ อาจจําเปนทีจ่ะตองชี้แจงจุดยืน 

ทั้งหมดนี้ขาพเจาไดแตเพียงเสนอแนะวา ผูที่รับผดิชอบหรือโฆษกกระทรวงจะตัดสนิใจวาจะดําเนินการ
ตอไปอยางไร ประเดน็สําคญัอยูที่วา ผูทีมี่หนาที่เก่ียวของจะติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณในโลก
อยางใกลชิด ทั้งจากรายงานนี้ และจากแหลงขาวอื่น ๆ ไดสม่ําเสมอเพียงใด 

 เรื่องแรกที่ขอนําเสนอในชัน้นี้ ในภาพรวม ไดแกความเคลื่อนไหวของการกอการรายระหวาง
ประเทศ 

 ในรายงานฉบบักอนหนานี ้ไดเรียนมาแลวถึงการกอการรายในกรุงตนูสิ เมืองหลวงของประเทศ
ตูนเิซีย ดวยการทีค่นรายไดบุกเขาไปในพิพิทธภัณฑอันมีชื่อ ซึ่งตัง้อยูตดิกับรัฐสภาของตนูิเซีย ปฏิบัติการ
ครั้งนี้ ซึง่เปนเหตุใหนักทองเที่ยวตองเสียชีวิตกวา 23 คน จากประเทศตาง ๆ เชนสเปน อิตาลี ญี่ปุน องักฤษ 

เปนตน การกอการรายครั้งนี้มุงเปาหมายที่เรียกกันวา Soft Target แมการกระทําจะโหดเหี้ยมไมตางจาก
การกอเหตุในที่อื่น ผลทีต่ามมาประการหนึ่งไดแกการสกัดก้ันการขยายตัวของธุรกิจสงเสรมิการทองเที่ยว 
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เรือขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวจากอิตาลีสองลําที่มาจอดเทียบทาที่ตูนิเซียและผูที่โดยสารมาดวย 9 คน 

ตองเสียชีวิต ขณะนี้ เรือดังกลาวไดยายไปเทียบทาที่ประเทศสเปน และกัปตันไดแถลงวา คงจะไมไปจอดที่
ตูนเิซียอีกอยางนอย 6 เดือน การทองเที่ยวไปยังประเทศตูนเิซีย ซึ่งนํารายไดเขาสูประเทศไมนอยกวารอย
ละ 20 ของรายไดหลักตอป เปนผลกระทบโดยตรงตอประเทศ เพราะรายไดจากดานอื่นไมมากเทา เม่ือวัน
เสารที่ 21 มีนาคม เยาวชนเปนจํานวนมากทั้งในตูนเิซียเอง และประเทศอืน่ ๆ ไดรวมกันรณรงคเพ่ือชักชวน
ใหคนทั่วไป ไปเยือนตนูิเซีย ปายที่เขียนใชถอยคําไมตางจากที่ผูคนใชหลังเหตุการณสังหารหมูทีน่ิตยสาร 
“ชาลี เอบโด” เม่ือตนเดือนมกราคม ศกนี้ อาทิ Je suis Bardo (อันเปนชื่อของพิพิทธภัณฑในกรงุตูนิส) 

ฯลฯ 

 เม่ือไดทราบขาวการโจมตนีกัทองเที่ยวที่พิพิทธภัณฑ Bardo ผูทีต่ดิตามขาวระหวางประเทศคงจะ
แปลกใจ เพราะตูนิเซียซึ่งเปนแหงแรกของบรรดาประเทศที่ไดเริ่มเหตทุี่ตอมาเรียกกันวา Arab Spring เพ่ือ
ขับไลประธานาธิบดีที่เปนเผด็จการ เพ่ือเรยีกรองการปกครองแบบประชาธิปไตย กอนที่การกอความไมสงบ
ทํานองเดียวกันจะระบาดไปแทบจะทั่วในแอฟริกาเหนือ หรือเหตุทีตู่นิเซียเองเรียกกันวาการปฏิวัติ 
Jasmine และไดเปล่ียนผานมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางราบรื่น จนไดรับการกลาวขาน
ถึงวา เปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองดวยความสงบ และคงจะเพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหแกนักทองเที่ยว ในวันอาทิตย ที่ 22 มีนาคม ศกนี้ ประธานาธิบดตีนูิเซียไดประกาศวา พิพิทธภัณฑ 
Bardo จะเปดใหสาธารณชนและชาวตางชาติเขาชมไดในวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม ศกนี้  
 เม่ือเหตุกอการรายมาเกิดข้ึนในตนูิเซียเอง จงึหลีกเลี่ยงมิไดที่จะมีคําถามตามมา คาํตอบที่
คอนขางจะชี้วา คงจะเปนเพราะชาวตูนิเซยีเองไดไปเขารวมกับกลุมกอการรายมากกวาประเทศอ่ืน ๆ ใน
แอฟริกาเหนือ ดงัจํานวนที่หนวยงานซ่ึงติดตามความเคล่ือนไหวดานนีบ้งวามี 3,000 คน   

 ในชั้นนี้ ยังไมอาจจะเห็นตามขอมูลดงักลาวได เพราะแม “ไอซิส” จะออกแถลงแสดงความ
รับผดิชอบในเหตรุายที่เกิดข้ึน แตผูกอเหตอุยางนอย 2 คน ซึง่ทราบกันวาไดรับการฝกอาวุธจากฝายกอการ
รายในลิเบีย ก็มิไดบงชดัวา เปนคนของไอซิส ในระยะหลัง ๆ มานี้จึงมีการใชศัพทวาอาจเปนกลุม 

Franchise จากไอซิส หรือมิฉะนัน้ก็เรียกวาเปน Affiliate ของกลุมกอการราย นัยยะทางโฆษณาชวนเช่ือจึง
ควรไดรับการพิจารณา แตถึงกระน้ันก็ตองยอมรับวา คนของไอซิสสวนหนึง่มคีวามสามารถมิใชนอยในการ
ใชการโฆษณาชวนเช่ือดังกลาว ซึ่งวงการภายนอกก็ไดเคยเหน็มาแลว ในกรณีการสังหารโหดนักบิน
จอรแดน นักหนังสือพิมพญีปุ่นและเหย่ือรายอื่น ๆ วาผูที่ทํารายการโฆษณาชวนเชื่อ นั้น มีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตสื่อในระดับคณุภาพสูงไมนอย แมการกระจายวิดิโอเพ่ือการนี ้ก็มีขอบกพรองให
จับได ซึง่ขาพเจาเคยรายงานขอสังเกตมาแลว เชนในกรณีที่กระจายภาพที่นํากลุมที่อางวาเปนพวกเปช
เมอรกาแตง Jump Suit ยืนเรียงกันกอนทีจ่ะถูกสังหารภายใตทองฟาที่แจมใส ทัง้ ๆ ที่ชวงนัน้อากาศกําลัง
แปรปรวน เพราะพายุกําลังพัดผานอิรคั นาํอากาศหนาวจัดเขาไปในบริเวณแถบนัน้ และกรณีที่อางวา 

หญิงสาวชาวอเมริกันที่ไปปฏิบัติหนาทีด่านมนุษยธรรม (ถาจําไมผิด ชือ่ Kayla) ตองตายเพราะอยูในตึก
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ภายในเมือง Racca ในซีเรยีและถูกระเบิดจากการโจมตีทางอากาศโดยนักบินจอรแดน วงการภายนอก
เห็นพองกันวา เปนไปไมไดทีเ่ด็กสาวคนนัน้จะถูกปลอยไวในอาคารแตเดียวดาย การอางเชนนัน้ก็เพ่ือลบ
ลางเหตุการณเผานักบินจอรแดนทั้งเปน จนถูกตอบโตอยางรุนแรงจากจอรแดน ยูเออี บาหเรน ฯลฯ 

 ในวันที ่20 มีนาคม 2558 สถานที่ปฏิบัติการยายลงมาทางตะวันออกของคาบสมุทรอะเรบ้ียน อนั
ไดแกประเทศเยเม็น นีเ่ปนอกีแหงหนึง่ที่วุนวายหนักมาหลายเดือน จนถึงขั้นที่สหประชาชาติลงมติใหเปน
ประเทศลมเหลว (Failed State) ในสองสามวันที่ผานมา เกิดการสูรบข้ึนระหวางฝาย Houthis กับกําลัง
ของอดตีประธานาธิบดี Mansour Hadi ซึ่งมิไดยอมจํานน หลังจากที่ไดลาออกจากตําแหนงและหายไปพัก
หนึง่ ตอมา ประธานาธิบดีฮาดี้ไดไปตัง้รัฐบาล โดยยกเลิกการลาออก จากเมืองหลวง “ซานา” และตั้งเมือง
หลวงใหมที่เอเด็น ทางใตสุดของเยเม็น ผูสงัเกตการณภายนอกเห็นวา เหตุการณความวุนวายท่ีเปนอยู
ขณะนี้ดูจะเปนการตอสูกันในลักษณะ Proxy War โดย Houthis ซึ่งเปนพวกนิกายเชีย คงจะไดรับการ
สนับสนนุจากอิหราน และฝายรัฐบาล ซึ่งยึดถือนิกายซุนนี ่คงจะไดแรงหนุนจากซาอุดิ อะเรเบีย หากไมมี
การแกไขสถานการณใหทนัทวงที ความขัดแยงกันในทางที่เรียกกันวา Secular คือการขัดแยงกันระหวาง
สองนิกายในศาสนาอิสลาม ก็อาจจะนําไปสูความยุงยากเพ่ิมมากข้ึนกวานี้ 
 เม่ือวันศุกร ที ่20 มีนาคม มัสยิดสองแหงในกรุงซานาถูกระเบิดพลีชีพ มีผูเสียชีวิตไปกวา 130 คน 

บาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก ผูถูกระเบิดมีทัง้ผูที่ไปสวดและครูสอนศาสนาฝายเชีย 

 ในวันเสาร ที่ 21 มีนาคม กลุมกอการรายไอซิสไดออกแถลงแสดงความรับผดิชอบในเหตรุายที่
เกิดข้ึนและเสริมวา ทั้งที่เยเม็นและตูนิส เหตรุายที่เกิดข้ึนเปนเพียงยอดภูเขาน้ําแข็ง ทุกแหงจะประสบ
เหตุการณรายหนักกวาที่เกิดข้ึนนี้อีก นับแตวาระนัน้ การสูรบระหวางกลุมติดอาวุธฝายเชียกับฝายซุนนี่ได
ทวีความรุนแรงข้ึน ฝาย Houthis ไดรุกคืบหนาลงใต เพ่ือจะทําลายที่ม่ันของประธานาธิบด ีMansour Hadi 

อันเปนเหตุการณสืบเนื่องมาจากสัปดาหกอนแลว และตามรายงานทีไ่ดรับในวันอาทิตย ที่ 22 มีนาคม ฝาย
กบฏก็สามารถยึดเมือง Taez อันเปนทีต่ั้งของทาอากาศยานซ่ึงจําเปนสําหรับผูที่จะเดินทางจากเมืองเอเด็น 

ในวันเดียวกัน หนวยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐ ซึง่ประกอบดวยหนวย Seal ดวย จํานวนประมาณ 100 

นาย ไดเดนิทางออกจากเยเม็น แมวา กอนหนานัน้จะไดชวยช้ีเปาใหกองกําลัง “โดรน” ของสหรัฐไปโจมตี
เปาหมายในกลุม Al-Queda in the Arabian Peninsula อันเปนอาวุธที่กลุมอัล เคดา เกรงกลัวมาก
สืบเนื่องมาตั้งแตสมัยที่ OSAMA BIN-Laden ยังมีชีวิตอยู และก็ทําใหบทบาทของกลุมอัล เคดา เริ่ม
ระสํ่าระสายไมนอย อันเปนเหตุหนึ่งทีท่ําใหนายบิน-ลาเดน ตองยายจากที่หลบภัยในอัฟกานิสถานไปซอน
อยูกับครอบครัวในปากีสถาน ในบานซึ่งอยูใกล ๆ กับกรมทหารของปากีสถาน แตปากีสถานก็ไมไดทราบ
จนปรากฏขาวตอมาวานายบิน-ลาเดนถูกหนวยปฏิบัติการลับและหนวย Seal เดินทางอยางลับสุดยอดเขา
ไปสังหาร 
 จนถึงขณะที่จดัทํารายงานนี ้ยังไมมีรายงานความเคล่ือนไหวของกลุมกอการรายที่อยูทาง
ตะวันออกของเยเม็น อันไดแก Al-Queda in the Arabian Peninsula-AQAP แมจะมีรายงานวา สหรัฐยัง
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สง “โดรน” ไปโจมตีอยูก็ตาม แตในเม่ือบัดนี ้กําลังทหารสหรัฐไดเดินทางออกจากเยเม็นแลว วงการ
ภายนอกคงจะตองเฝาดูสถานการณตอไป ตามรายงานลาสุดจากนครนิวยอรก ประธานคณะมนตรคีวาม
ม่ันคงแหงสหประชาชาติไดเรียกประชุมคณะมนตรีฯเปนการดวนในวันอาทิตย วันนี ้เพ่ือพิจารณาวา 

สหประชาชาตจิะรับมือกับเหตุการณที่เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็วในเยเม็นในประการใดบาง อนัที่จรงิ 
คณะมนตรคีวามม่ันคงไดเคยลงมตทิี่จะจดัการในการบริหารประเทศมากอนนี้ เม่ือไมนานมานี้ จงึคงจะไม
งายนักที่องคการโลกจะใชมาตรการทีมี่ผลในทางปฏิบัติในชัน้นี้  
 ความไมสงบในแอฟริกาที่ตองตดิตามอีกแหงหนึง่ไดแกประเทศไนจีเรยี ทางตะวันตกของทวีป  

 ตามรายงานในวันเสาร ที ่21 มีนาคม 58 กองกําลังนานาชาติ ประกอบดวยทหารจากประเทศ
เพ่ือนบานของไนจีเรีย คือนเิจร คาเมรูน ชาด และทหารจางจากแอฟริกาใต ไดรวมกันโจมตีขับไลกลุมกอ
การรายโบโก ฮาราม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ทําใหกลุมโบโก ฮารามตองลาถอยออกไป
จากเมืองตาง ๆ รายละเอียดมีประการใด ตองคอยตดิตามอีกตอไป ผูสื่อขาว บีบีซี ไดสัมภาษณนาย 

Goodluck Jonathan ประธานาธิบดี ถึงสถานการณลาสุด นายโจนาธานอางวา ขอเวลาอีก 1 เดือนจะขับ
ไลพวกโบโก ฮารามไปใหหมด แตเขามิไดกลาวถึงความรวมมือของทหารนานาชาติทีม่าชวยเลย สวน
กําหนดการเลอืกตั้งประธานาธิบดี ซึง่เล่ือนมาจากวันที่ 14 กุมภาพันธ นัน้ จะมีข้ึนในวันที ่28 มีนาคม ศกนี้ 
คูแขงไดแกนายโจนาธานและนายพลโมฮัมมาดู บูฮารี  
 ในวันเสาร ที่ 21 มีนาคม นี้เชนกันกองกําลังฝายไนจีเรยีไดพบหลุมฝงศพกวา 90 รายทาง
ภาคเหนือของประเทศ คงจะถูกฝงมาพักใหญแลว เพราะมีสภาพเนาเปอยแลว บางศพมีรองรอยของการ
ถูกปาดคอ ในไนจีเรีย พวกที่จะสามารถทําการโหดเห้ียมเชนนี้ในปจจุบัน นาจะไดแกกลุมโบโก ฮาราม ซึ่ง
เม่ือเร็ว ๆ นี้ ไดปฏิญานตนเขาสวามิภักดิ์กับหัวหนากลุมไอซิส สวนเด็กนักเรียนหญิงประมาณ 200 คนที่ถูก
โบโก ฮารามจับตัวไปเม่ือหนึ่งปที่แลว นัน้ จนบัดนี้ยังไมทราบชตากรรม เมื่อประธานาธิบดีโจนาธานถูก
สอบถาม โดยผูส่ือขาวจาก บีบีซี เขาไดกลาวตอบวา “เรียบรอยด”ี ซึ่งผูสอบถามและขาพเจาเองเห็นวา ไม
นาเช่ือถือเทาใดนัก เพราะประธานาธิบดีไมเคยใหความสนใจในเหตุรายนี้มากอน แมผูที่สนใจกับขาว
ตางประเทศจะไดทราบการลักพาตัวเด็ก ๆ เหลานี้ และมีความหวงใยตลอดมา เด็กนักเรียนหญงิดังกลาว
มิใชเปนกลุมเดียว เพราะมกีารลักพาตัวนักเรียนอ่ืน ๆ อีก ย่ิงกวานั้น โบโก ฮาราม ยังใชวิธีเดียวกับพวกไอ
ซิส ในการสอนใหเด็กเล็กหดัยิงปนและสงัหารคนตาง ๆ ชื่อวา “ไอซิส” จึงมีผูนําที่เปนมุสลิมหลายประเทศ
ไมยอมเรียก แตใชคําวา Daesh ซึ่งตามความหมายไดแกพวกที่มิใชอิสลาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศตุรกีที่มากลาวคําปราศรัยที ่กต เม่ือวันที ่17 มีนาคม ศกนี ้ใชคํานีโ้ดยตลอด เชนเดียวกับ นาย 

Mohammad Ashraf Ghani ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานคนปจจุบัน ซ่ึงใหความเหน็วา พวก Daesh เปน 

พวกกินคน 
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 ประธานาธิบด ีGhani กําลังจะเดนิทางไปสหรัฐในสัปดาหหนานี ้เขาใจวา จะไปขอรองให
ประธานาธิบดโีอบามาเล่ือนกําหนดการถอนทหารจากอัฟกานิสถานออกไปกอน  เดิมประธานาธิบดีสหรัฐ
กําหนดใหสหรัฐ สัง่การใหทหารที่ขณะนี้มีอยู 10,000 คนยายกลับในส้ินปนี ้
 ตามที่ไดรายงานมากอนหนานี้วา รัสเซียไดใชนโยบายกดดันประเทศใกลเคียงหนักข้ึน กับยังไดสง
เครื่องบินไปคกุคามไมเพียงประเทศใกลเคียงเทานั้น เพราะแมแตสหรฐัเอง และประเทศสัมพันธมิตรนาโต
อื่น ๆ ก็ถูกย่ัวยุบอยครั้งขึ้น กับยังไดส่ังการใหกองทัพเรอืภาคเหนือกับกองทัพเรือทะเลดํา เตรียมพรอม
อยางเต็มที ่โดยใหเตรียมที่จะใชอาวุธนิวเคลียรดวย นั้น ทุกฝายไดระวังการณพรอมกัน เมื่อไมก่ีวันมานี้ 
เครื่องบินประจัญบาน Typhoon ของอังกฤษไดบินข้ึนกระหนาบเคร่ืองบินทิ้งระเบิดของรัสเซียเหนอืนานฟา
เอสโตเนีย และในวันนี ้กองกําลังปองกันภัยจากขีปนาวุธของสหรัฐไดไปประจําการในประเทศโปแลนด
ครบถวนแลว กอนหนานี ้กองบัญชาการนาโต ไดสงทหารจากชาติสมาชิกใหเตรียมพรอม เพ่ือเขาไปชวย
ปองกันประเทศตาง ๆ ในกลุมบอลตคิและยุโรปตะวันออก 

 ตามรายงานขาวในวันอาทิตย ที่ 22 มีนาคม 2558 การตอสูระหวางฝายตาง ๆ ในลิเบียยังมีอยู แต
ที่นาพอใจไดแกการรวมกันตอสูกับพวกไอซิสในลิเบีย ขาวนี้มาจากคํากลาวของพลโท คาลิฟาร ฮิฟเตอร ผู
บัญชาการทหารของลิเบีย ผูบัญชาการคนนี้ไดมีสวนในการชี้นําจุดที่เครื่องบินของอียิปตไดไปโจมตฐีาน
ที่ตัง้ของไอซิส เพ่ือตอบโตการสังหารคอปตคิ คริสเตียนจากอียิปตอยางโหดราย  แตหลงัจากนั้น ก็ไมมีขาว
ความเคล่ือนไหวทางทหารจากอียิปตซึ่งมุงเปาไปยังกลุมไอซิสหรือไดชอีก แมอียิปตจะถูกไอซิสโจมตทีาง
ดินแดนไซ-นายอีกดานหนึ่งก็ตาม 

 อยางไรก็ดี อียิปตคงจะม่ันใจวาสามารถควบคุมสถานการณภายในของตนได จึงไดจัดการประชุม
ระดับสูงทางเศรษฐกิจเม่ือสัปดาหที่เพ่ิงผานมานี้ และไดแถลงแผนการสรางเมืองหลวงใหม ในมูลคากวา 

24,000 ลานดอลลารสหรฐั กับเริ่มชักชวนตางประเทศเขามาลงทุนในกิจการตาง ๆ ในประเทศ การประชุม
มีข้ึนที่ชาม เอล-ชีค เมืองตากอากาศชายทะเล ซึ่งเม่ือไมก่ีปมานี้ถูกผูกอการราย (อัล  เคดา) วางระเบิด
อยางหนัก 

 อียิปตเองไดตดิตามความเคลื่อนไหวในประเทศเพ่ือนบานทางตะวันตก คือลิเบียอยางใกลชิด 

เพราะตระหนักดีวา ชายแดนดานนัน้เต็มไปดวยความไมสงบ หลายปมาแลว (ป 2527) ทาน รมว กต สิทธิ 

เศวตศิลา ไดไปเยือน และไดมีโอกาสพบกับอดีตผูนําในสมัยนั้น คือประธานาธิบดฮีอสน ีมูบารัค ซึ่ง
ขาพเจาไดรวมไปดวย อดตีประธานาธิบดอีียิปตไดใหทศันะเก่ียวกับลิเบียหลายประการ ซึ่งขาพเจาได
บันทึกไวโดยละเอียด และทางเจาหนาทีท่ีเ่ก่ียวของไดขอไปดู  แนนอนวา เหตุการณบัดนี้ไดเปลีย่นไปอยาง
ขนานใหญ  
 มาบัดนี ้เม่ือพนจากการนําของผูนําสมัยนัน้ สถานการณของแตละประเทศไดเปล่ียนแปลงไป
อยางไมอาจจะคาดหมายได  จงึขอกลาวถึงแนวความคดิของ รมว กต ตรุกี ทีม่ากลาวที่ กต เม่ือสปัดาหที่
แลว อันดับแรก ๆ ที่ควรหาทางใหเกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาการรุกรบของพวก Daesh ไดแกการชักนําใหฝายที่
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ตอสูกันในลิเบียขณะนี้ รวมมือกัน อันจะนาํไปสูความเปนเอกภาพในประเทศ แทนการแกงแยงกันเปน
รัฐบาล 2 ฝายเชนขณะนี ้
 ความเห็นดงักลาว ทุกฝายที่ตองการให Daesh มีฐานปฏิบัติการนอยลง นาจะเหน็ดวย เพราะ
บริบทของการตอสูหรือแขงขัน เพ่ือเปนใหญในลิเบีย หลงัจากที่ไดกําจัดมวนมา กัดดาฟไปแลว  นั้น 

เปล่ียนแปลงไปมากแลว ที่ตองคํานงึถึงก็คอื ลิเบียยังมีแหลงพลังงาน ทั้งน้ํามันและกาสธรรมชาติอยูไม
นอย ไมควรปลอยใหตกไปอยูภายใตการครอบงําของ Daesh เชนเหตุการณการตอสูในอิรคั เพราะแมราคา
น้ํามันจะตกต่าํลงในขณะนีแ้ละคงจะเปนไปเชนนี้อีกประมาณ 4-5 ป นาจะเปนโอกาสที่ฝายซ่ึงไมตองการ
การขยายฐานอํานาจของไอซิสหรือดาช ควรกําหนดแนวทางใหถูกเปา แทนการคดิเหน็ภายใตสถานการณ
ตามบริบทที่บัดนีเ้ปลี่ยนไปแลว สถานะของรัฐประชาชาติมิใชเปนพ้ืนฐานสําคัญย่ิงเชนที่เปนมาตัง้แต
สนธิสญัญา Westphalia และ Congress of Vienna ในเมื่อฝายที่มิใชเปนรัฐกําลังแผอํานาจอยูในปจจุบัน 

และเพ่ือจะปดเปาวิกฤตการณที่เกิดข้ึน คณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติก็มีกําหนดจะประชุมกัน
เพ่ือหาทางออกในอีกประมาณหนึง่ชั่วโมงจากที่ทํารายงานน้ี อนัเปนการพิจารณาขององคการระหวาง
รัฐบาลเพ่ือหาทางแกปญหาที่กลุมชนซ่ึงมิใชรัฐกอขึ้น แมฝายหลังจะไมมีสิทธิเขารวมประชมุก็ตาม 

 

รายงานเดือนมีนาคม 2558 ฉบับท่ี 11 
 ในรายงานกอนหนานี้ อันไดแกฉบับที่ 10 เก่ียวกับการปราบปรามกลุมกอการราย โบโก ฮาราม มี
ความตอนหนึง่ที่ประธานาธิบด ีGoodluck Jonathan แหงไนจีเรียไดตอบคําถามในการใหสัมภาษณ
ผูส่ือขาว บีบีซี ถึงรายงานที่วา กลุมกอการรายโบโก ฮารามไดถูกโจมตีในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จนตองถอยหนีไป โดยกลาวในเชิงวาเปนการรุกคืบหนาของกองทัพไนจีเรีย และวา เขาขอเวลาอีก 1 เดือน
จะขับไลพวกโบโก ฮารามไปใหหมด ซึ่งขาพเจาตั้งขอสังเกตวา “แตเขา (ประธานาธิบดีโจนาธาน)  มิได
กลาวถึงความรวมมือของทหารนานาชาติที่มาชวยเลย” เพราะขาพเจาทราบมากอนวา ประเทศเพ่ือนบาน
ใกลชิดกับไนจีเรีย เชน ชาด นิเจร แคเมรูน และทหารจางจากแอฟริกาใตไดเขาไปชวยไนจีเรีย สวนทหาร
ไนจีเรียเองดูจะมิไดแสดงบทบาทอยางไรเลย 

 อีกสองวันหลังจากนั้น ขาพเจาไดเห็นขาวหนา 1 ของ International New York Times ฉบับวัน
จันทร ที ่23 มีนาคม ค.ศ. 2015 พาดหัววา Nigerians absent as Boko Haram ousted โดยมหีวัขาวรอง
วา Its army is nowhere to be seen after troops from Chad and Niger retake town from rebels เนื้อ
ขาวยืนยันขอเท็จจริงที่ขาพเจาแคลงใจดังปรากฏในวรรคขางตนดังนี้ “The soldiers from Chad and 

Niger had succeeded here, but these was not a single Nigerian soldier to be found.”  

 ปญหาของไนจีเรียดูจะไมตางจากบางประเทศกําลังพัฒนาในโลก อนัไดแกการขาดความสุจริตใน
ราชการ (Good Governance)   
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\ขาพเจาเองไมสูจะแนใจวา เราควรจะมองประเทศตาง ๆ ในแงนั้น โดยมิไดศึกษาสถานการณของแตละ
ประเทศโดยปราศจากอคติ อันมิใชเรื่องงาย เม่ือผูส่ือขาวจากสํานักขาวที่ขาพเจาเชื่อถือพอสมควรได
สัมภาษณทหารไนจีเรียอยางไมเปดเผย และไดรับคําตอบวา ทหารทุกชั้นเหนือจากเขามิไดทําหนาที่ตาม
ความรับผิดชอบ ที่เปนเชนนั้นก็เพราะเขาเหลานั้นมิไดปลอดจากการคอรรัปชัน่เสยีทีเดียว ในแงของทหาร
ชั้นผูนอยเชนเขา ปญหาหลกัไดแกการที่ผูบังคับบัญชามิไดยึดม่ันในการปฏิบัติหนาที่เทาใด แตเขาไม
สามารถชวยอะไรได และดวยเหตนุี้ สิง่สําคญัย่ิงในแงของทหารคือ “ขวัญ” จงึไมมี เม่ือไมมีขวัญและ
กําลังใจที่จะปฏิบัติหนาที่ จงึไมนาแปลกใจท่ีปฏิบัติการของกองทัพไนจีเรียจึงดูหยอนยานอยางเห็นไดชัด 

 ความเห็นเชนที่นํามาเสนอนี้ มิใชเรื่องใหมในสายตาของหลายคน เม่ือสัปดาหกอน คริสเตียน อา
มันพอรของสถานี ซีเอ็นเอ็น ไดสัมภาษณเอเมียร ซานุซี ่แหงรัฐคาโน อนัเปนที่ม่ันทางเหนือของไนจีเรีย เอ
เมียร เคยมีตําแหนงเปนผูวาการธนาคารชาติของไนจีเรีย แตถูกกลาวหาวาเปนผูทําใหธนาคารตองสูญเสีย
เงินไปเปนจํานวนมาก เอเมียรไดใหความเห็นเก่ียวกับการคอรรัปชัน่ในไนจีเรียวา “เปนโรคราย ซ่ึงหากไม
แกไขใหหาย ประเทศก็ยอมจะอยูตอไปไมได” ขาพเจายังไมทราบมากนักเก่ียวกับเอเมียรผูนี้ จึงไมอาจจะ
ถือวาเขาเปนคนหนึ่งในการทุจรติตอชาตหิรือเปนผูที่พยายามตอสูกับการโกงชาติ (ถากองแอฟริกามีขอมูล
ในกรณนีี ้ก็ชวยบอกใหขาพเจาทราบดวย)  

 ดังที่ไดรายงานมากอนแลว การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีข้ึนในวันเสารที่จะถึงนี้ หลังจากที่ได
เล่ือนมาจากวันที ่14 กุมภาพันธ ศกนี้ เพราะเหตุของการกอการรายโดยกลุมโบโกฮาราม ในความเห็นของ
ชาวไนจีเรียที่มีการศึกษาดีพอ คูแขงทัง้สอง อันไดแกนาย Goodluck Jonothan ประธานาธิบดคีนปจจุบัน 

กับนายพลโมฮัมหมดัดู บูการี่ อดตีผูบัญชาการทหาร หาความบริสทุธ์ิไดยาก แตลาสุดมานี้ คนใดคนหน่ึง
อาจจะไดรับความสนับสนุนในการเลือกตั้งได กวาจะทราบผล ก็คงจะปรากฏในรายงานฉบับตอไป เพราะ
รายงานในเดอืนมีนาคม ศกนี้ ยาวเกินความตั้งใจแลว 

 เม่ือเริ่มพิมพรายงานฉบับที่ 11 ของเดือนมีนาคม ศกนี้ ไดรับขาวดวนเก่ียวกับการท่ีเครื่องบิน
ประเภทแอรบัส เอ. 320 ของสายการบิน Germanwings อันเปนเครื่องของสายการบินคาโดยสารถูกของ
สายการบินลุฟทธันซาประสบเหตุซึ่งยังไมทราบแน ไดตกลงในเทือกเขา Alps ในเที่ยวบินขากลับจากนคร
บาเซโลนาในสเปนโดยมีจุดปลายทางที่เมืองดุสเซลดอรฟ ผูโดยสาร 144 คน รวมเดก็นักเรียนอีก 16 คน
และครูอีก 2 คน กับนักบินและพนักงานประจําเครื่องอีก 6 คน ทัง้หมด 150 คน เสียชีวิตหมด   (จาํนวน
ผูโดยสารในชัน้นี้เปนชาวสเปน 45 คน เยอรมัน 67 คน ชาติอื่น ๆ ยังไมไดรบัการยืนยัน) 

 ตามปกติ ขาพเจาจะรายงานเรื่องประเภทนี ้ก็เพ่ือเปนตัวอยางของการจัดการดานการแถลงขาว
เพ่ือมิใหประเทศที่เก่ียวของตองถูกกลาวหาในทางลบ เชนกรณีทีเ่กิดกับเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย 

เที่ยวบิน ที ่MH370 ที่จนบัดนี้ก็ยังคนหาไมพบ และเครื่องบินของบรษัิทแอรเอเชีย ซึ่งแมการพยายามคนหา
ศพผูโดยารที่เสียขีวิตจะไมครบถวน แตการดําเนินการที่เหมาะสมของผูบริหารสายการบิน ก็มิไดทาํให
ครอบครัวของผูเสียชีวิตพยายามเรียกรองใหมีการดําเนินการในทางท่ียากจะสนองตาม 
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 ในกรณีลาสุด ผูนําของทุกประเทศท่ีมีผูโดยสาร โดยเฉพาะอยางย่ิงสเปนและเยอรมนีกับฝรั่งเศส
ไดรับที่จะชวยแกปญหาเทาที่จะทําได ไมแตเทานัน้ กระทรวงการตางประเทศของทุกฝายก็ไดไปตั้ง
หนวยงานอํานวยความสะดวกและประสานขอมูลใกลที่เกิดเหตุบนเทือกเขา Alps ภายในสามช่ัวโมงของ
เวลาที่เกิดเหต ุ

 กระทรวงการตางประเทศไทย โดยกรมยุโรป ซึ่งไดตดิตามเร่ืองนี้อยูก็พรอมจะดําเนนิการที่
เหมาะสมอยูในเวลาใกลเคียงกัน   

 

ตามรายงานเดือนนี้ ฉบับที ่10 สถานการณสูรบกันระหวางฝายกบฏ Houthis นิกายเชีย ซึ่งไดโคน
รัฐบาลภายใตการนําของประธานาธิบด ีMansour Hadi นิกายซุนนี่ เปนเหตุให ฮาดี้ ตองหนีไปตัง้หลัก
ตอตานอยูที่เมืองเอเด็น และถูกฝายกบฏตามขับไล จนฝายรัฐบาลตองพยายามสกัดก้ัน สถานการณเสื่อม
ทรามลงอยางมาก ตามรายงานขาวหลายสํานัก ประธานาธิบดีฮาดี้ไดหายไปจากเมืองเอเด็น หลงัจากที่
คณะมนตรคีวามม่ันคงแหงสหประชาชาตไิดประชุมปรึกษา เมื่อวันอาทิตย ที่ 22 มีนาคม แตก็มิไดตกลง
กําหนดมาตรการอยางเปนรูปธรรม เพียงแตรองขอใหทัง้สองฝายหลีกเล่ียงมิใหประเทศตองตกอยูใน
สงครามกลางเมือง เชนที่เกิดมาในซีเรียและยังคงยืดเย้ือมาจนบัดนี้ กับยังเปนบอเกิดของกลุมหวัรุนแรงอัน
ไดแกไอซิสหรอื Daesh 

 ในรายงานฉบบัที่ 10 ขาพเจาไดแสดงความเปนหวงวา เยเม็นอาจแปรสภาพเปนสมรภูมิระหวาง
นิกายเพราะภายหลังจากที่ไอซิสไดประกาศความรับผิดชอบในการกอระเบิดพลีชีพที่มัสยิดนิกายเชียใน
กรุงซานา 2 แหง และขูวาเหตรุายที่รุนแรงกวานั้นจะเกิดข้ึนอีก ทั้งในเยเม็นและตูนเิซยี โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เพราะกลุมกอการราย Al-Queda in the Arabian Peninsula (AQAP) ตัง้ม่ันอยูในเยเม็น 

 ในคนืวันที่ 25-26 มีนาคม ตามเวลาทองถ่ิน มหาอํานาจที่ตัง้อยูเหนือเยเม็น มีพรมแดนติดกับเย
เม็นยาว 1,100 ไมล และไมไวใจฝายเชีย เพราะนับถือนกิายซุนนี่ อันไดแกซาอุดิ อะเรเบีย ซึง่เม่ือปที่แลวได
ทุมเงินเพ่ิมสมรรถภาพทางทหารไปไมนอยกวา US$ 80.8 พันลาน แมจะมีกําลังทหารและอาวุธยุโธปกรณ
มากอยูแลว ไดตกลงใจสงเครื่องบินกวา 100 เครื่องไปโจมตีกลุมกบฏ Houthis อยางหนัก รวมทัง้ทีต่ัง้ของ
อดตีประธานาธิบดี Ali Abdullah Saleh ซึ่งหลังจากที่ตองพนตําแหนงไปไดใหคําแนะนําและสนับสนุนกลุม 

Houthis  ตลอดมา ปฏิบัติการเม่ือคนืนี้ ทีม่ั่นของอดตีประธานาธิบดีซาเลหไดรบัความเสียหายไมนอยดวย 

ปฏิบัติการของซาอุดิไดรับความรวมมือจากประเทศในองคการความรวมมือในอาว (Gulf Cooperation 

Council-GCC) เชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน คเูวต คาตาร จอรแดน และยังมีประเทศอ่ืน เชนซดูาน 

มอร็อคโค ซึง่ไดเขารวมในการปฏิบัติการทางอากาศ ดวย สวนประเทศท่ีพรอมจะสงทหารภาคพ้ืนดนิเขาไป
รวมไดแกอียิปต จอรแดน ซดูานและปากีสถานสนับสนนุ มีรายงานขาวดวยวา ซาอุดิ มีกําลังภาคพ้ืนดินที่
คงจะเขาปฏิบัติการอีก 150,000  คน กับกองกําลังทางเรอือีกจํานวนหนึ่ง ประธานาธิบดีโอบามาไดอนมัุติ
ใหสหรัฐใหความสนับสนนุทางดานขาวกรองและ Logistics ในระยะใกลเคียงกัน ประธานาธิบดโีอบามา
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และกองบินของฝรั่งเศสก็ไดสนองตามคําขอรองของนายกรัฐมนตรีอริคัใหกําลังทางอากาศสนับสนุนอริคัใน
การรุกคืบหนาเพ่ือเขายึดเมือง Tikrit  ซึง่กองกําลังอิรัค และที่ปรึกษาทางทหารของอิหรานไดใหความ
ชวยเหลืออยางใกลชิดอยูแลว และเพราะเหตทุี่อหิรานมีสวนนี่เอง สหรฐัถึงมิไดใหกําลังทางอากาศเขาไป
ชวย การเขายึดเมืองติครติ ซึ่งกลุมไอซิสไดเขายึดมาหลายเดือนแลว หากสําเร็จ ฝายอิรัคก็จะรุกคบืหนาไป
ยึดเมือง Mosul ทางเหนือ และเปนเมืองใหญที่สองที่ถูกกลุมไอซิสยึดครองมากวา 1 ปแลว ซึ่งปฏิบัติการที่
นั่น ชาว Kurd และเปชเมอกาก็กําลังรุกคืบหนาอยู  

การโจมตทีางอากาศของซาอุดิ อะเรเบียกับบรรดาประเทศตาง ๆ ที่พรอมจะใหความรวมมือ ทํา
ความไมพอใจใหแกอิหรานมาก ในชวงเดียวกัน การเจรจาระหวางอิหรานกับประเทศ พี 5+1ซึ่งมีข้ึนที่
สวิตเซอรแลนด และมีกําหนดจะตองเสร็จสิ้นภายในวันสิ้นเดือนนี้ ไดเปนปญหาซับซอนมาพอดี ตาม
รายงานลาสุด การเจรจาก็ยังมีอยูตอไป กอนหนานี้ กระทรวงการตางประเทศอิหรานไดแถลงประณามการ
โจมตทีางอากาศของซาอุดิและขูที่จะขยายขอบขายของการปะทะไป ซึ่งตามภูมิรัฐศาสตรมืใชงายนกั 

เพราะอิหรานเองอยูหางออกไปทางอาว และประเทศที่รวมมือกับซาอุดิ อาระเบียมีจํานวนมากมิใชนอย 

ความยุงยากซับซอนที่เกิดข้ึนไดแก 
การแทรกแซงของไอซิส สถานการณนับแตนี้ไปจงึตองตดิตามศึกษาและวิเคราะหอยางใกลชิด 

สถานะหลายอยางอาจเกิดข้ึน ในประการแรกราคาน้ํามันทีต่กต่ํามาอยางมาก เม่ือเกิดเหตุนี้ข้ึน 

ตลาดจึงปรับตัวข้ีน โดยเฉพาะอยางย่ิงราคาน้ํามันทะเลเหนือและเบรนทไดเพ่ิมสูงข้ึนประมาณรอยละ 6 ใน
ประการท่ีสอง วิกฤตการณในตะวันออกกลางขณะนี้มีทางท่ีจะขยายขอบขายเปนความขัดแยงทั่วไปใน
ตะวันออกกลางหรือไม ตามรายงานลาสุด (หลังเที่ยงคืนคนืนี้ตามเวลาในไทย) ซาอุดิ อะเรเบีย ไดสงฝงูบิน
ระลอกใหมเขาไปโจมตีกลุมกบฏในเยเม็น กับเปาหมายทางใต และมกีารเตรียมที่จะใชทหารบกเขาไปใน
พ้ืนทีด่านกลางของเยเม็นดวย วงการบางแหงเปนหวงวาภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจหลีกเลี่ยงสงครามได
ยาก และอีกประการหนึ่ง ความสับสนวาใครกําลังตอสูกับใครอาจนําไปสูสถานการณที่ควบคุมไดยาก 

เพราะในทามกลางการตอสูขณะนี้ กลุมไอซิสหรือไดช ไดเขาไปแสดงบทบาทในหลายพ้ืนที่ดวยกัน ทาที
ของสหรัฐทีต่ดัสินใจเปนเรือ่ง ๆ ไป พอเขาใจได แตการสนับสนนุของสหรัฐในดานขาวกรองและการสง
กําลังบํารุง เชนที่ไดกระทําอยูในกรณีของเยเม็น นาจะมสีวนชวยไดบาง เพราะหากการดําเนนิการในการรุก
รบพวกไอซิสโดยการอาศัยบุคลากรทองถ่ินเปนหลัก อาจจะยังผลในการแกปญหาในปจจุบันไดบาง  
 เหตุรายหลายเรื่องที่เกิดข้ึนในเดือนมีนาคม ศกนี ้เปนเหตุการณที่ไมคอยประสบพบเห็นบอยนัก ใน
ยามสงบ กอนหนาที่สถานการณภายในเยเม็นจะเสื่อมทรามลงจนทําใหประเทศกวา 10 ประเทศรวมกัน
ถลมเปาหมายหลายแหงในเยเม็น และอาจจะบานปลายตอไป เพียงเพราะกลุมอํานาจเกาพยายามจะ
กลับมาครองอํานาจแทนกลุมซึ่งไดเขามาโดยถูกตองและชอบธรรมโดยไดชัยชนะจากการเลือกตั้ง และ
เหตุการณวุนวายดังกลาวอุบัติข้ึนในขณะทีมี่ขาวใหญอันไดแกเครื่องบินในเครือขายของสายการบิน
ชื่อเสียงดีเย่ียมในดานความปลอดภัย ไดตกลงในเทือกเขาแอลพส มิใชเพราะความขัดของในดานเครื่องกล
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หรือแมแตความบกพรองของผูคุมการบิน แตเพราะความตองการของผูชวยนักบินวัย 28 ป ซึ่งถือโอกาส
ขณะที่กัปตันตองออกจากหองบังคับการและไมสามารถกลับมาที่หองบังคับเครื่องไดเพราะผูชวยนักบินไม
เปดหองให โดยจงใจนําเครือ่งลดระดับลงจนชนกับยอดเขาในเทือกเขาแอลพส ทําใหผูโดยสารและคน
ประจําเครื่องผูบริสุทธ์ิรวมทั้งตัวเขาดวย 150 คนตองเสียชีวิตในเทือกเขา ในเขตของฝรัง่เศส ยากแมแตจะ
สงเฮลคิอปเตอรไปคนหาศพของผูโดยสารทีเ่กลื่อนกลาดทั่วอาณาบริเวณ ซึ่งฝรัง่เศสก็ไดระดมกําลังในการ
คนหาและชวยเหลืออยางเต็มที่ เหตุครัง้นี้เปนอทุาหรณของเหตุการณที่ไมเกิดข้ึนบอยนัก แตก็ไดเกิดข้ึน
แลว 

 

 

 

      (นายมนัสพาสน ชูโต) 

    ประธานคณะทํางานปรับปรงุแนวทางการประชาสัมพันธ 
      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ    
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ประจําเดือนเมษายน 2558 

 
ชื่อตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงานดาน 

  สารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

กิจกรรม-ผลการปฏิบัติงาน 

รายงานเดือนเมษายน 2558 ฉบับที่ 1 
 เมษายนเปนเดือนที่มีความสําคัญ ในชีวติและจิตใจของประชาชนชาวไทย เนื่องจากเดือนนีจ้ะตรงกับ
การเฉลิมฉลองวันสถาปนาพระบรมราชจกัรีวงศ อันไดแกวันที่ 6 เมษายน และเปนวนัเถลิงศกใหมของไทย 
ในชวงเวลาของสงกรานต อันประกอบดวยวันตาง ๆ ซึ่งมีความหมายสําหรับชาวไทยและชาวไทยภาคตาง ๆ ที่
ยึดถือประเพณีติดตอกันมาเปนเวลายาวนาน โดยในวนัที ่15 เมษายน เปนวันเถลิงศกหรือข้ึนปใหมของไทย 
วันสงกรานตมใิชเปนเฉพาะของไทย เพราะประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตและเอเชียใตตาง
ก็เฉลิมฉลองตามแบบประเพณีของตนเอง หลายแหงก็ใชน้ําเปนหลัก บางแหงมกีารกอเจดียทราย เมื่อมีการ
สรางสรรคประชาคมอาเซียนแลว บางทีกเ็ปนไปไดที่จะมีการผสมผสานประเพณี แมจะมิใชประเด็นจําเปนเสีย
ทีเดียว เพราะความหลากหลายอันมาจากพืน้ฐานทางวัฒนธรรมคลายคลึงกันและมุงสรางสรรคก็เปนจุดเร่ิมที่
ควรแกการอนรัุกษอยูแลว 

 สําหรับประชาชนชาวไทย เมษายนป 2558 นี้ มีความสําคัญเปนพิเศษ เพราะวนัที ่2 เมษายน เปนวัน
คลายวนัพระราชสมภพพระชนมายุครบ 5 รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 รายงานฉบับนี้กลาวถงึวนัสําคัญ ควรแกการเทิดทนู ในจติใจของชาวไทย ซึ่งเปนเร่ืองในทางบวก 

กอนที่จะเร่ิมรายงานและวิเคราะหพัฒนาการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในรอบเดือนนี้ หลายเหตุการณยอมจะรุนแรง 
สับสนและวุนวายไปตามวิสัยของมนษุยโลก  

 เร่ืองแรกที่ขอนํามากลาวถึงไดแกการกอการราย โดยกลุมอัล ชาบาป จากโซมาเลีย ซึ่งอยูไมหางจาก
พรมแดนของประเทศคีนยา 
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 อัล ชาบาป (Al Shabaab) เปนกลุมกอการรายที่โหดเหีย้ม อํามหิต ไมนอยกวากลุมอ่ืน ในเครือขาย
ของอัล เคดา โบโก ฮาราม หรือไอซิส เมื่อปที่แลว กลุมนี้ไดบุกเขาไปที่หางสรรพสินคาเวสตเกต ในกรุงไนโรบี 
ทําใหมีผูเสียชวีิต 67 คน อัล ชาบาปไดกอการรายขามแดนในเขตไมหางจากพรมแดนคีนยากับโซมาเลีย
บอยคร้ัง คีนยาไดต้ังจุดตรวจตลอดทางทีจ่ะเขามาในคีนยา ไมทราบวา เพราะเหตุใดกลุมกอการราย ในชุด
ทหารพรานจึงสามารถ ผานเขาไปยังเปาหมายเมื่อเชาตรูของวันที่ 2 เมษายน ได 

 ประมาณเวลา 5.00 น. กลุมกอการรายอัลชาบาปประมาณกวา 10 นาย ไดบุกเขาโจมตี Garissa 

University College ในภูมภิาคไมหางจากโซมาเลียนัก ที่นัน่ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยูเพียง 2 นาย 

ซึ่งเปนเหยื่อสองรายแรกของฝายกอการราย หลังจากนัน้ อัลชาบาปกเ็ร่ิมการกราดยิงโดยมิไดเลือกเปา และมุง
หนาไปทีห่อพกั ซึ่งนักศึกษายังนอนกนัอยู กําลังผสมตํารวจทหารของคีนยา และรถพยาบาล ไดมาที่
สถานศึกษา เสียงปนและระเบิดดังอยูตลอด นักศึกษาจํานวนหนึ่งไดวิง่หลบหนีออกไปในทกุทิศทาง สถาบัน
แหงนี้มีนกัศึกษาอยูทั้งหมดประมาณ 800 คน เปนนักศึกษาจากทั่วประเทศ หลายคนที่ตองเสียชวีิตถูกปาดคอ 

 หลังจากการปะทะกันอีกหลายช่ัวโมงตอมา โดยมีการยิงโตตอบกันระหวางทหารคีนยากับพวกอัล ชา
บาป โลกภายนอกจึงไดทราบความจริงอันนาสยองขวัญยิ่ง ไมนอยกวา 147 คนถูกสังหาร อีกเกือบ 100 คน
บาดเจ็บ ผูกอการราย 4 คนเสียชีวิต ตามรายงาน จาํนวนผูเสียชวีิตที่แนนอนจะเทาใด ยังไมอาจจะยืนยันได 
แตที่นาหวาดวิตกไดแกการที่ อัลชาบาปไดตรวจนักศึกษาวาใครเปนอิสลามหรือมิใช โดยการใหทองความบาง
ตอนจากคัมภีรอัลกูรอาน ถาทองไดก็จะรอดจากการสังหาร ถามิไดกจ็ะถูกบังคับใหนอนกมหนาและยิงที่ทาย
ทอย (Execution Style) นับเปนความรุนแรงที่สุดในประวติัศาสตรของคีนยา ตามคํากลาวของประธานาธิบดี
เคนยัตตา ผูสังเกตการณเปนหวงวา ยทุธวิธีของ อัลชาบาป คงหวังวา สังคมคีนยาอาจจะแตกแยกเปนสองฝาย 

คืออิสลามกับพวกที่มิใช  

 แมจะดูเปนทํานอง “ววัหายแลวลอมคอก” แตประธานาธิบดีเคนยัตตาไดส่ังการใหตํารวจเขาใหม 
10,000 คน เร่ิมฝกการปราบปรามการกอการรายในทนัท ีแตถึงกระนัน้ ก็เปนที่คาดหมายไดวา อัลชาบาปจะ
ขามแดนเขามากอการรายอีก ขาพเจาเองรูสึกวา คีนยาคงตองฝกฝนการตอตานการกอการรายใหเขมขนกวา 

ที่เคยเปนมา ดังตัวอยางในการปราบปรามเหตุรายทีห่างสรรพสินคาเวสตเกตเมื่อปที่แลว เพราะกําลังทหาร   
กับตํารวจและฝายขาวกรองมิไดแบงหนาที่กนั การปราบปรามจึงสับสนไมนอย สําหรับอัลชาบาป นัน้ มีผู
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สังเกตการณคิดวา บางคนอาจจะเปนคนทีฝ่งตัวอยูในคีนยานัน่เอง เพราะไดใชภาษาสวาฮีร่ี ซึง่บางกลุม
ในคีนยา รวมทั้งพวกที่อยูในเขตสลัม ใชภาษานี้กนัอยางแพรหลาย 

 รัฐบาลคีนยาเปล่ียนวิธีการตอตานการกอการรายคร้ังนี้ อยางนอยในสามประการ 1 ประกาศจับ
หัวหนาคนหนึง่ ซึง่เปนชาวคีนยาและเปนบุตรชายของนกัการเมืองทองถิน่ที่อยูใกล ๆ กับชายแดนติดตอกับ
ประเทศโซมาเลีย โดยจะใหรางวัลตามจับ 200,000 ดอลลารสหรัฐ ซึง่ฝายคีนยา มีหลักฐานและภาพถายวา
เปนผูนาํการกอการรายกบัอัลชาบาปมาหลายคร้ังแลว 2. กองทพัอากาศคีนยาไดสงเคร่ืองบินไปโจมตีที่ซึง่เช่ือ
วาเปนฐานกาํลังของอัลชาบาปในประเทศโซมาเลีย ดวยแถลงการณวา เปาหมายทีถู่กโจมตีเปนทีต้ั่งของอัลชา
บาป 3. รัฐบาลคีนยาไดส่ังการยุติการดําเนินการของบรรษัทการเงนิภายในคีนยา 19 แหง ดวยขอหาวามีสวน
ในการปอนเงนิชวยเหลือกลุมอัลชาบาปในปฏิบัติการกอการราย และกําชับวา ยังมฝีายการเงนิอีกหลายแหงที่
จะถูกส่ังระงับปฏิบัติการตอไป 

 การดําเนินการของรัฐบาลคีนยาคร้ังนี้ดูจะเปนผลของการสืบหาขอเท็จจริงที่ไปไกลกวาที่เคยปรากฏใน
คร้ังกอน ๆ หากฝายขาวและสืบสวนของรัฐบาลสามารถสานตอเสนทางการเงนิและบุคคลที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิผลมากข้ึนตอไป สวนการปองกนัการกอการรายของกลุมอัลชาบาปไดเพยีงใด ตองเฝาดูกันตอไป แต
การเร่ิมตนตามขาวลาสุดในวันนี้ (8 เมษายน 2558) เปนจุดเปล่ียนทีน่าจะมีผลดี เมื่อเทียบกับการจัดการการ
กอการรายทีห่างสรรพสินคาเวสตเกต เมื่อปที่แลว แตกม็กีารตั้งขอสังเกตวา การเคลือ่นยายกาํลังตํารวจจาก
เมืองทามอมบาซาลาชามาก โดยมีการต้ังขอกลาวหาวา ผูบัญชาการตํารวจส่ังการใหเคร่ืองบินไปรับลูกสาว
และเพื่อน ๆ ไปสงที่อ่ืนกอน กองกาํลังเสริมจากมอมบาซาจึงไมมพีาหนะเดินทาง ขอนี้จะเท็จจริงเพียงใดยงัไม
อาจยนืยันไดในชั้นนี้ แตก็ตองยอมรับความจริงวา การปราบปรามผูกอการรายคร้ังนี้ใชเวลานานกวาที่ควร 

 การขยายตัวของกลุมกอการรายขณะนีน้าหวงกงัวล เมื่อวานนี ้(2 เมษายน) สหประชาชาติไดรายงาน
วา จํานวนคนชาติตาง ๆ จากประมาณ 100 ประเทศไดไปเขาพวกกับกลุมเชนไอซิสและอัลเคดามากข้ึนอยาง
นากลัว นับแตกลางป ค.ศ. 2014 ถึงบัดนี ้คนจากประเทศทั่วโลกไดไปรวมการตอสูกบักลุมกอการรายมีจาํนวน 

25,000 สวนใหญใชทางผานจากตุรกีไปยงัซีเรีย ซึง่สหประชาชาติใชคําเรียกประเทศทั้งสองวาเปนเสมือน 

Finishing Schools  ขาพเจาเองทราบวา คนจํานวนหลายสิบจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ไดไปเขาพวกดวย 

(ตามรายงานในวันที ่13 เมษายน ฝายความมั่นคงของมาเลเซียไดจับกุมชาวอินโดนเีซียและชาวมาเลเซียเอง
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ประมาณ 17 คนที่เดินทางผานมาเลเซีย เพราะเปนกลุมที่ไดไปรับการฝกอบรมกับไอซิสและกําลังจะเดินทางไป
กอเหตุรายทัง้ในมาเลเซียและอินโดนเีซีย นี่เปนการยืนยันที่แนชัดถงึการที่คนจากประเทศอาเซยีนไดตกเปน
เคร่ืองมือของไอซิส แมจะเปนกรณีใหมก็ตาม เพราะกลุมกอการรายในเครือขายของอัลเคดาทีม่ีฐานอยูใน
อินโดนีเซยีเองมีมากอนแลว ไมแตเทานัน้ หัวหนากลุมทีอ่ยูในมาเลเซียและถูกตามลาอยูก็มีอีกจาํนวนหนึง่ 
สําหรับจํานวนชาวอินโดนีเซียที่ไปสวามิภักด์ิกับไอซิส นั้น ประธานาธิบดีอินโดนเีซยีคาดวามีนับรอย) ฝาย
ความม่ันคงของไทยควรจะตองสืบหาขอเท็จจริงในกรณีเชนนี้ เพราะการเคลื่อนไหวผานประเทศไทย 
หรือมากอเหตุในประเทศไทย มีความเปนไปไดทั้งนัน้ และผูที่ไปจากประเทศไทยเองมีหรอืเปลา ตาม
รายงานขาว อัลเคดาและไอซิสหาพลพรรคตางกนั เพราะไอซิสใชวิธีกระจายความรับผิดชอบ อันหมายถึงการ
ใชส่ือสังคมประเภทเจาะจงเปาหมายดวย อยางไรก็ดี เมือ่วานนี ้(ตนเดือนเมษายน 2558) เจาหนาที่ตุรกีได
จับกุมชาวอังกฤษ 8 คนที่ดานอิสตันบูล ซึง่กําลังจะเดินทางตอไปยังซเีรีย แตทั้งอังกฤษกับตุรกีจะตองปรับปรุง
หนวยขาวกรองในดานนี้ใหทนัเหตุการณและควรจัดระบบประสานงานการขาวระหวางสองประเทศใหมี
ประสิทธิผลมากข้ึนดวย 

 ในช้ันนี้ ขาพเจายงัไมทราบแนวา เพราะเหตุใด ไอซิสจึงพยายามแสวงหาคนมารวมการตอสูเพิ่มเติม 

ดังเชน การบุกเขาไปหาคนรวมในอัฟกานสิถาน และการโจมตีคายผูล้ีภัยปาเลสไตนที่ Yamouk ในซีเรีย 

 ความพยายามในอัฟกานิสถานเพิง่เร่ิมตน แตจะกนิแดนไปไกลแคไหนสํานักขาวระหวางประเทศยัง
มิไดเสนอความเคล่ือนไหวในช้ันนี้ แตในซเีรีย การบุกเขาคายผูล้ีภัยปาเลสไตนเพยีงไมกี่วนัหลังจากทีก่อง
กําลังอิรัคสามารถยึดเมืองติคริตในอิรัค ควรแกการติดตามวิเคราะหตอไป ไมเพียงเพื่อจะอานยทุธศาสตรของ
ไอซิส แตเพื่อประเมินสมรรถภาพของไอซิสในภาพรวม 

 คายผูล้ีภัยปาเลสไตน Yamouk ในซีเรีย นัน้ เปนคายในการดูแลของ UNRWA ของสหประชาชาติ ที่ได
จดทะเบียนมาต้ังแตป ค.ศ. 1957 โดยมีชาวปาเลสไตนอยูในช้ันแรก 150,000 คน จํานวนนี้ไดลดลงตาม
เหตุการณไมสงบภายในซีเรีย จนลาสุดมีรายงานวา มีผูล้ีภัยเหลืออยู 18,000 คน ดวยเหตุที่ผูอํานวยการของ
สหประชาชาติเรียกวา “Beyond Inhumane” ผูล้ีภัยที่เหลืออยูมีแตความส้ินหวัง ผูกอการรายไอซิสที่บุกเขามา
ประกอบดวย หลายกลุม มีชือ่ตาง ๆ กัน แตทั้งหมดนี ้อยูใตการบังคับการของไอซิส ซึ่งนับถึงวันที่ 12 เมษายน 

2558 ไดบุกเขายึดเมืองยามขุไปแลวกวารอยละ 90 ในขณะเดียวกนั ซเีรียก็มิไดเฝาดูอยูเฉย ๆ เพราะไอซิสเปน
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ศัตรูที่รายกาจไมนอยกวาซีเรียเอง จงึไดสงเคร่ืองบินไปถลมทีท่ี่คิดวาเปนที่ต้ังของไอซิส โดยใชระเบิดบารรเร
ลซึ่งสหประชาชาติไดส่ังหามมิใหใช การตอสูเชนวานี ้ผูล้ีภัยปาเลสไตนติดอยูตรงกลาง และตองซอนตัวอยูใน
ตึกปรักหักพัง สภาพนาเวทนาเชนนี้กาํลังขยายวงไปทั่วในอาณาบริเวณตะวันออกกลาง 

 สหประชาชาติ ซึ่งไดกํากับดูแลผูล้ีภัยปาเลสไตนมาต้ังแตตน โดยสมชัชาสหประชาชาติไดลงมติให
จัดต้ังหนวยงานเฉพาะกจิในชื่อวา United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 

the Near East – UNRWA ในป ค.ศ.1949 เพราะขณะนัน้ไมมีองคกรใดดูแลปญหาผูล้ีภัยโดยตรง UNRWA 

เร่ิมปฏิบัติหนาที่ในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 1950 แตในที่สุด องคกรนี้ก็ตองปฏิบัติงานสืบตอมาและตองมา
ดูแลคายยามขุดวย หลังจากที่สงครามกลางเมืองในซเีรียทวีความรุนแรงข้ึน 

 สําหรับผูล้ีภัยปาเลสไตน คายนีจ้ึงเปนถิน่ที่อยูสืบตอมาจนปจจุบัน เด็กเปนจํานวนมากเกิดข้ึนทีค่ายนี้
และก็ไดพักอาศัยในที่อันจํากัดจนบัดนี ้แมจํานวนผูล้ีภัยจะลดลงอยางมาก จาก 150,000 คนเมื่อเร่ิมแรก จน
วันนี้ (14 เม.ย. 2558) เหลืออยูไมถึง 10,000 คนจากสาเหตุตาง ๆ กนั สวนใหญถกูฆากลางถนนโดยกลุมไอซิส 

ซึ่งอางวา กลุมตนไดเขาครองพ้ืนที่ในเมืองยามุขไดแลวกวารอยละ 90 สวนซีเรีย นัน้ ไดใชกําลังทางอากาศเขา
โจมตี เมืองตาง ๆ รวมทัง้ยามุขและอาเล็ปโป 

 ความปรักหักพังที่ปรากฏไปทั่วตะวันออกกลางเปนภาพทีน่าสลดใจยิ่ง ที่รายกวานี้ไดแกความจงใจ
ของกลุมไอซิสในการทําลายลางอารยธรรมเกาแกนับพนั ๆ ปที่ไดรับการจารึกเปนมรดกโลก และบางแหงไดรับ
การยกยองใหเปนส่ิงมหัศจรรยของโลกรุนเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งในอิรัค เสมือนเปนการกระทําของพวกที่มิใช
มนุษย แมกลุมกอการรายในปจจุบัน อาทิ ตะลิบัน อัลชาบาป โบโก ฮาราม ฯลฯทีท่ําลายโอกาสของเด็ก ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูหญิง ที่จะเขารับการศึกษา ตัวอยางที่ทัง้โลกรับทราบไดแกการยิงปนเขาที่ศีรษะของ
เด็กหญิงมาลาลาขณะนั่งรถไปโรงเรียน ในปากีสถาน เคราะหดีที่คณะแพทยในอังกฤษผาตัดพยงุชีวิตของเธอ
ไวได จนคณะกรรมการรางวลัโนเบลไดใหเปนผูรับรางวัลสาขาสันติภาพ และความโหดเหีย้มของกลุมตะลิบันที่
บุกเขาไปในวทิยาลัยในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ทําใหครูและนักศึกษาตองเสียชีวติและบาดเจ็บ
เปนจํานวนมาก 
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 ขาวรายเชนทีก่ลาวถึงนี้เกิดข้ึนไมเวนแตละวัน ในวันเสารที่ 18 เมษายนนี ้ผูกอการรายก็ไดจุดระเบิด
พลีชีพที่หนาธนาคารในเมืองจาลาลาบัดในอัฟกานิสถาน ขณะที่คนเปนจํานวนมากไปเบิกเงนิเดือน ทําใหมี
ผูเสียชีวิตประมาณ 30 คน บาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก อีกทางหน่ึงไดแกการวางระเบิดใกลที่ต้ังสถานกงสุล
ใหญสหรัฐทีเ่มืองเออรบิลในอิรัค แตเจาหนาที่สหรัฐไมเสียชีวิต ทัง้สองกรณี ไอซสิแถลงความรับผิดชอบวาเปน
ฝายกอเหตุ ซึง่เปนเหตุใหถกูประณามจากสหประชาชาติ และกลุมตะลิบัน สําหรับเหตุรายที่เกิดทีเ่มืองจาลาลา
บัดในอัฟกานสิถาน 

 รายงานขาวในวนัที ่20 เมษายน ศกนี้ แจงวา คายทีท่ําการของสหประชาชาติทางภาคเหนือของ
โซมาเลียถูกระเบิดพลีชพี ทาํใหมีผูเสียชีวติและบาดเจ็บไมนอย คือชาวตางชาติ 7 คน ชาวโซมาเลีย 2 คน
ตอมาในวนัเดียวกนั กลุมอัล-ชาบาปก็ไดประกาศแสดงความรับผิดชอบวาเปนการกระทําของกลุม ในบายวนั
เดียวกนั มกีารวางระเบิดอีกแหงหนึง่ที่ใกลกับทาํเนยีบประธานาธิบดีทีก่รุงโมกาดิช ู

 ปญหาใหญของการทําลายลางทั้งชวีิตและอารยธรรมดังทีก่ลาวถึงขางตนคงจะไมมทีางตอสูเพียงดวย
กําลังอาวธุและปฏิบัติการทางทหาร เพราะเมื่อมนุษยสวนหนึง่มุงมัน่ที่จะทําลาย โดยไมคํานงึถึงความเปนไป
ไมไดที่จะฟนฟูบูรณะมรดกโลกใหกลับมาเหมือนเดิม ยอมสอเจตนาของผูทาํลายต้ังแตแรกแลววา 

นอกเหนือจากความปาเถื่อนที่เปนมาตลอดแลวยังไมตองการใหอารยธรรมและวัตถโุบราณเหลานัน้คงอยูเปน
ประจักษพยานของความเจริญกาวหนาในอดีตอีก ขออางที่วา โบราณสถานเหลานี้ไดมีมากอนที่จะถงึสมยัที่
พระเจาทีพ่วกเขาเคารพจะจุติข้ึน ไมอาจจะยอมรับได 

ในการสงครามโลกทัง้ 2 คร้ัง มกีติกาอยูแลววาใหหลีกเล่ียงการทาํลายศาสนสถานและโบราณสถาน 

รวมทัง้สถานทีอั่นทราบกันวาเปนพิพทิธภัณฑ กติกาดังกลาวมิไดมีไวเพื่อปกปองโบราณสถาน เพราะในการรบ
ที่เกิดข้ึน ทัง้ในสงครามโลก คร้ัง ที่ 1 และคร้ังที่ 2  โบราณสถานนอยแหงถูกทาํลาย แมวาผูคนหลายสิบลานคน
จะตองเสียชวีติและพิการจากการสูรบก็ตาม จะในกรณีใดก็ตามมนุษยโลกเปนจํานวนไมนอยไดยอนกลับไป
เปนคนโหดรายและปาเถื่อนอีก  

 มาบัดนี ้หากจะถามวาสงครามโลกคร้ังที่ 3 จะเกิดข้ึนหรือไม ขาพเจาไมสามารถจะตอบได ใน 

ชั้นแรก ขอยุติก็คือการที่อภิมหาอํานาจตางมีอาวุธทาํลายลางในวงกวางไมนอยกวากัน ถาเกิดการปะทะกัน 
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ในช้ันนั้น ก็จะไมมีผูชนะ ที่สงครามเยน็ไดคงอยูมาเปนเวลานาน กเ็พราะส่ิงที่เรียกกันวา  Nuclear Deterrence 

.ในสมยันัน้ประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียรมีจาํนวนจํากัด ตางจากในวนันี ้ซึ่งประมาณ 10 ประเทศในโลกตางมี
อาวุธนิวเคลยีรกันทัง้นัน้ อาทิ สหรัฐ สหพนัธรัฐรัสเซีย อังกฤษ ฝร่ังเศส สาธารณรัฐประชาชนจนี อินเดีย 

ปากีสถาน อิสราเอล (?) เกาหลีเหนือ ฯลฯ  ทัง้หมดนี้ (เวนแตอิสราเอล) ไดเปนทีท่ราบกันสําหรับสาธารณชน
ทั่วกนั ประเทศสวนใหญมีสมรรถภาพในการยิงหัวระเบิดได เพราะไดมีการพฒันาขีปนาวุธวถิีใกลและไกลไป
เปนผลสําเร็จแลว หลายประเทศไดประกาศนโยบาย  “No first Use”  อันหมายความวาจะไมเปนผูเร่ิมใช แต 
ประเด็นนี้ดูจะไมมีผลในทางปฏิบัติเทาใดนัก เพราะสงครามนวิเคลียรมีเวลานอยมากสําหรับผูเร่ิมและผูตอบโต 
 ทุกวนันี้ ความตึงเครียดมีอยูทั่วไปไมเฉพาะแตในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ เหตุของความไม
สงบเกิดข้ึนทุกวัน  จริงอยูฝายที่เกี่ยวของกบัการสูรบนี้ มทีั้งฝายที่เปนรัฐและฝายที่มิใชรัฐ (Non-state 

actor)  ซึ่งกม็ใิชเปนสถานการณผิดคาด เพราะนับแตเหตุรายทีน่ครนิวยอรกและกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 11  

กันยายน ค.ศ. 2502 ตัวการสําคัญในโลกไดแปล่ียนแปลงไปและสรางความซับซอนข้ึนอยางมาก ศาสนาซึ่ง 
ไมสูจะมีสวนในความขัดแยงระหวางประเทศก็ถกูดึงเขามา  นับเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังแรกในกวาสองรอยป 
ที่กลาวเชนนีม้ไิดหมายความวาศาสนาเปนปจจัยของความขัดแยงในระยะหลัง ๆ มานี้ แตศาสนาไดถูกนาํมา 

ใชเปนเหตุปจจัยของความขัดแยงอยางหลีกเล่ียงมิได ปญหาคือศาสนาถูกนํามาใชในทางที่ถกูตองหรือเปลา 

เทาที่สังเกตดูศาสนาถูกบิดเบือนความหมายเพื่อใชเปนขออางในการกอเหตุราย บอยคร้ังเปนขออางดวยซํ้า
เพื่อการทําลายลางชีวิตของมนุษยดวยกัน  

 ขาพเจามิไดเจาะจงวาศาสนาใดและเหตุการณใด เพราะไมนาจะจําเปน ในทัศนะสวนตัวไมคิดวามี 
ศาสนาใดในโลกที่สงเสริมใหมีการสังหารเพื่อนมนุษยและการผูกพยาบาท ขออางของกลุมกอการรายทีว่า 

ศาสนาส่ังการใหสังหารศัตรู ก็ไมนาจะถูกตอง เพราะเช่ือวาทกุศาสนาที่เจริญแลวยดึมั่นในพรหมวิหาร 4 

เชนกนั คือ เมตตา กรุณา มทุิตา อุเบกขา และแตละศาสนาหลักอาจมิไดใชคําเชนนี้ แตโดยเจตนาของทาน 

ผูบรรลุแลว ยอมตองมีมโนคติในทางนี ้
 ในชวงเวลาทีค่วามตึงเครียดแพรกระจายเชนขณะนี ้อาจไมเปนการถกูตองที่จะเช่ือมั่นวา 

Nuclear Deterrence  เพยีงพอในการยบัยั้งมิใหเกิดการสงครามในวงกวางได 
 ความเคล่ือนไหวของเหตุการณที่ไมควรมองขามมหีลายประการ 
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 1. การรุกรานของกลุมไอซิสที่จะเขายึดพืน้ที่ทัง้ในอิรัคและซีเรียใหมากข้ึน ในขณะทีส่หรัฐไมพรอมที่จะ
ไปไกลกวาปจจุบัน ซึง่อาศัยการโจมตีทางอากาศและการสนับสนนุดาน logistics เปนหลัก แมนายกรัฐมนตรี
อิรัคจะไปขอรองความชวยเหลือจากสหรัฐเพิ่มเติม ตามนโยบาย Retrenchment และแนวคิดของ
ประธานาธิบดีโอบามา สหรัฐมีความลังเลอยางมากที่จะใหทหารภาคพื้นดินเขาไปชวย เปาหมายในวันนี ้(15 

เมย. 2558)  ไดแกเมือง  Ramadi  และโรงกล่ันน้ํามนัที่ถกูโจมตีอยางหนักในสองสามวันที่ผานมา ทหารสหรัฐ
ขณะนี้จะมีภารกิจในการฝกอบรมทหารอิรัค เชนที่แถลงไวกอนแลว จนถึงวนัที่ทาํรายงานน้ี อิรัคคงจะไมใดรับ
ความชวยเหลือทางอาวธุตามที่เดินทางไปขอ ไดเพียง $ 200,000   อันเปนความชวยเหลือทางมนษุยธรรม 

2. ทหารอิรัคดวยความชวยเหลือจากทหารกลุมเชียและอิหราน กับการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐ
สามารถยึดเมอืง  Tikrit  คืนมาได  แตความปลอดภัยในเมืองกย็ังไมมพีอ เพราะไอซสิไดวางระเบิด IED 

(Improvised Explosive Devices) ไวทัว่ อยางไรก็ดี  ความเสียหายตอตัวเมืองกป็รากฏชัดอยูดี และชาวเมือง
ก็ไมกลาที่จะกลับไปอยู คงตองรอใหสถานการณสงบกวานี ้
 3. การบุกยึด Ramadi คอนขางยากที่จะปองกัน  เมืองนีอ้ยูไมหางจากกรุงแบกแดดนัก ตามรายงาน
ขาวดึกวนันี้ (15 เม.ย.58) การยึดเมืองคงจะสําเร็จ ถาไมสําเร็จก็เปนสัญญาณที่ดี แตดูเหมือนสหรัฐและ
พันธมิตรจะใหความสําคัญกับเมืองอ่ืน เชน ศูนยการกล่ันน้าํมนัมากกวา  Ramadi แตขาวดังกลาว อาจเปนกล
ลวงก็ได เพราะเมื่อวนัที ่20 เมษายน รัฐบาลอิรัคก็ไดแถลงวา กองกาํลังของตนสามารถยึดเมืองรามาดีและ
เมืองที่ต้ังโรงกลั่นใหญที่สุดกลับคืนมาไดแลว 

 4. สถานการณดานเยเม็นเส่ือมทรามลงมาก ซาอุดิอารเบียคงใชการโจมตีทางอากาศเปนหลัก แตก็ 
ไดยิงปนใหญขามพรมแดนเขาไปในเยเมน็เปนระยะ ๆ สําหรับการใชกาํลังภาคพื้นดินอาจจะหลีกเล่ียงมิได ทั้ง
ซาอุดิกับอียิปตก็พรอมอยูแลว อยางไรก็ดี ขาวดวนทาง บีบีซี เมื่อ 20.15 น. ตามเวลาในประเทศไทย แจงวา 

กษัตริยซาอุดิทรงมีโองการให National Guard เขาไปปฏิบัติการในเยเม็น แตส่ืออ่ืน ๆ มิไดเสนอขาวเดียวกนันี ้
 5. คณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติไดลงมติ 14 เสียงใหแซงคซั่น  Houthis  และหามสงอาวุธ 

เขาไปในเยเมน็  (Arms  Embargo) รัสเซียงดเวนออกเสียง ในวนัที่ 21 เมษายน เรือบรรทุกเคร่ืองบินสหรัฐและ
กองเรือสนับสนุนไดมุงหนาไปสูทะเลอาเรเบี้ยน คงจะเพือ่สกัดตางชาติ (อิหราน) ในการสงสรรพาวุธไปใหกบฏ
ฮุธี่ในเยเม็น อิหรานไดปฏิเสธอยางแข็งขัน โดยอางวา กองเรือที่อยูแถบนั้น เพื่อสกัดการโจมตีของพวกโจรสลัด 
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 6. เมื่อวนัที่ 13 เมษายน เคร่ืองบินเติมน้ํามันในอากาศของสหรัฐ แบบ KC135 ซึ่งอยูในนานฟาเหนือ
บอลติค ถูกเคร่ืองบินประจัญบานของรัสเซียข้ึนไปกระหนาบ ทางสหรัฐไดประทวงรัสเซียไปแลว และในวนัที ่15 

เมษายน เคร่ืองบินประจัญบานของอังกฤษไดข้ึนไปกระหนาบเคร่ืองบินทิง้ระเบิดของรัสเซียที่บินใกลเขตนาน
ฟาของอังกฤษ อันเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนซํ้าแลว ซ้ําเลา เพราะในวนัที่ 20 เมษายน ศกนี ้ก็ไดเกิดเหตุการณ
เชนนี้อีก ไมแตเทานั้น เคร่ืองบินจีนและรัสเซียไดเขามาใกลญ่ีปุน 743 คร้ังในรอบปจนถงึกลางเดือนเมษายนนี้ 
เมื่อไมกี่วนัมานี้ จนี รัสเซยี และอิหรานไดประชุมระดับสูงเพื่อหารือดานความมัน่คง ในโอกาสนัน้ รัสเซียไดขาย
จรวดตอตานขีปนาวุธทันสมยัใหแกอิหราน ผูบัญชาการทหารอิหรานไดประกาศวา อิหรานกําลังจะเปน
มหาอํานาจในไมชา  

 7. เหตุการณยัว่ยุเหลานี้เกิดข้ึนบอยคร้ังข้ึนอยางมาก ดังที่ไดรายงานมากอนแลว และเปนเหตุใหนา
หวงวาอาจนําไปสูเหตุการณรุนแรงได 
 เมื่อเปนเชนนี้ ความเส่ียงที่จะเกิดการเผชิญหนากนัมีเพยีงใด 

 กรณีดังกลาวตองวิเคราะหอยางระมัดระวังในบริบทของแบบแผนระหวางประเทศดังตอไปนี้ 
 1. สงครามใหญที่จะเกิดข้ึนไมใชเร่ืองงาย แมจะมีชองวางในเขตปองกนัภัยภาคเหนอืสุดของ NORAD 

(North American Aerospace Defense Command) ก็ตาม ในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินมีแผนทีจ่ะกอสราง
เครือขายฐานทัพเรือทันสมยัใน Russian Arctic เพื่อรองรับเรือรบและเรือดําน้าํรุนใหม กับสนามบินดวย แตยัง
มิไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพราะความเคลื่อนไหวในดานนี ้คงจะมีการตอตานไมนอย อีกดานหน่ึง
ไดแกแผนการของจีนที่จะเขามามีสวนในการครองพืน้ทีใ่นโซนยุโรปของข้ัวโลกอารคติค ที่ทางยุโรปดูจะมิไดให
ความเอาใจใสนัก เวนแตไอซแลนดซึ่งตองขัดขวางเต็มที ่
 2. สงครามใหญหมายถงึการตอสูกันระหวางสหรัฐกับรัสเซีย ซึง่จะไปไกลถึงการใชอาวุธทําลายลาง
อยางหนัก ผูนาํของทัง้สองมหาอํานาจคงไมสามารถตัดสินใจเลือกทางน้ีไดงาย ๆ สําหรับจนี นั้น ถาเวลาพอ 

ขาพเจาจะนําเสนอการประเมินขีดความสามารถในการรบของกองทพัปลดแอกประชาชนมาตอไป 

 4. การจัดรูปแบบของการเจรจาปญหาสําคัญในระดับโลก โดยแบงเปนเร่ือง ๆ ไปตางเวท ีเชน การ
เจรจาปญหาอาวุธเคมีในซีเรีย  การแกปญหาอาวุธนิวเคลียรในอิหราน โดยกลุม  P- 5 + 1  และการหาทางตก
ลงใหมกีารหยดุยิงในยูเครน ไดปองกันการเผชิญหนากนัของมหาอํานาจ เพราะมีเงื่อนไขใหตองรวมมือกัน และ
ชวยกนัหาทางแกปญหา รูปแบบและเงื่อนไขเหลานี้เทากบัเปนการปองกันความขัดแยงในระหวางมหาอํานาจ
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และปองกนัมิใหนาํไปสูสงครามใหญ เพราะคูเจรจาตองหาทางออกดวยวิถทีางการทตู และหลีกเล่ียงการ
ประจันหนากนัระหวางตัวนาํ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีสหรัฐกับประธานาธบิดีรัสเซีย และกําลังทาง
ทหาร 
 การเดินทางไปเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีสีจิน้ผิงจากสาธารณรฐัประชาชนจีน เปน
เวลา 2 วนั เร่ิมแตวันที่ 20 เมษายน ศกนี ้นาจะแสดงถึงวิสัยทัศนทางการเมืองและเศรษฐกจิที่ชัดเจนวาจีนมอง
โลกอยางไร และจะนาํการดําเนนิการทางการทูตไปใชเพื่อแกปญหาภายในประเทศอยางไร 
 ส่ิงสําคัญที่รายงานขาวจากแหลงตาง ๆ เห็นวานาจะวิเคราะหใหลึกซึง้ไดแกการที่จนีเสนอที่จะใหเงิน 

ทั้งสินเช่ือดอกเบ้ียผอนปรนและเงนิสนับสนนุเปนจํานวนไมนอยกวา 47,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อกอสราง “   
“ระเบียงทางเศรษฐกิจ” จากเมืองทางภาคใตของปากีสถานใกลกับอาวเปอรเชียไปสูภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจีน อันเปนถิน่ในบริเวณมณฑลซินจางของจีนที่มปีญหาอยูแลว ในดานกลุมอิสลามกับจนี และยังอาจมีผล
ในทางบวกไปสูภาคอุยกูร ทีก่็กอปญหาในทํานองเดียวกนักับจนีเชนกนั 

 จีนวางนโยบายคร้ังนี้อยางแนบเนยีน แสดงถึงยุทธศาสตรระดับโลกที่ครอบคลุมจริง ๆ ผูที่สนใจใน
การเมืองระหวางประเทศไดต้ังขอสังเกตมานานแลววา การที่จนีไดแสดงความเปนใหญในทะเลจีนใต การฟนฟู
ประวัติศาสตรของอดีตนายพลเรือที่ไดนาํกําลังทางเรือไปหลายแหงในโลก การสงเรือไปชวยปราบปรามโจร
สลัดในมหาสมุทรอินเดีย และรูปแบบของการพัฒนากองทพัเรือจีนในปจจุบัน เสริมดวยการสรางเกาะเล็กนอย
ตาง ๆ ในทะเลจีนใต พรอมดวยทางวิ่งสําหรับเคร่ืองบินดวย 

 ขาวการลงทนุสรางระเบียงทางเรษฐกิจจากปากีสถานไปยังภาคตะวนัตกของประเทศจีนมาไมนาน
หลังจากการเร่ิมโครงการสรางทางรถไฟความเร็วสูงจากภาคตะวันออกของจีนไปสูประเทศสเปนในยุโรป ดวย
ชื่อวา “ทางสายไหม” ใหม 
 ประโยชนทางเศรษฐกิจและ logistics ของการสรางเสนทางคมนาคมขนสงตามที่จนีไดเร่ิมแลว นัน้ 

เปนประเด็นทีท่ราบและเขาใจกันแลว แตที่สําคัญยิง่กวานัน้ไดแกประโยชนทางภูมิรัฐศาสตรและยุทธศาสตร
โลก ที่คิดวาจีนคงมิไดละไวในฐานที่เขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะจีนไดเรงรัดเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการรบ
ไวไมนอย ขอที่ควรแกการพจิารณาไดแกการสรางกาํลังรบดังกลาวเพื่อการปองกนัประเทศหรือเพื่อเหตุผลอ่ืน 

 ระเบียงทางเศรษฐกิจดังกลาวมิไดยังประโยชนเฉพาะเสนทางระหวางจีนกับปากีสถานเทานัน้ เพราะ
ในหลายปที่ผานมา จนีไดเขาไปลงทนุในทางตาง ๆ รวมทั้งดานพลังงานในทวีปแอฟริกามากกวาประเทศอ่ืนใด 
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และในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาของจนี นัน้ ตางจากวิธีของประเทศอ่ืน ๆ เพราะเจาหนาที่จีนที่ไป
ดําเนนิการในพื้นที่จะไดรับคาใชจายและคาตอบแทนในระดับเดียวกบัทองถิ่นดวย บทบาทของจีนในภูมิภาค
แอฟริกาตลอดมาครอบคลุมพื้นที่กวางขวางไมนอย 

 

 รายงานเดือนเมษายน 2558 ฉบับที่ 2  
 ตามรายงานฉบับที่ 1 ในสวนทีก่ลาวถึง “ขาวดวน จากบีบีซี” วา กษตัริยซาอุทรงมโีองการให National 

Guard เตรียมเขาไปปฏิบัติการในเยเม็น ในขณะที่ส่ืออ่ืน ๆ รวมทั้ง ซีเอ็นเอ็น และอัลจาซีราห มิไดนําเสนอขาว
นี้ ในวนัตอมา ปรากฏขาวอันคอนขางสับสนวาซาอุดิและพันธมิตร (Coalition) ไดยุติการโจมตีทางอากาศ 

พรอมกับถอยแถลงวา ภารกิจที่ไดดําเนินมา 1 เดือนประสบผลสําเร็จครบถวนแลว จึงจะหาทางยติุปญหาในเย
เม็นในทางการเมือง พรอมกบัเรียกรองใหฮุธีสยอมจาํนน และแสวงหาขอยุติดวยการเจรจา ที่สําคัญไดแกการ
เรียกรองใหอดีตประธานาธิบดี Saleh และกองกาํลังที่เปนแกนนําสําหรับฮูธีสออกจากดินแดนของเยเม็น อีกไม
นานหลังจากนั้น ประธานาธิบดีฮาด้ีไดกลาวคําปราศรัยภายใตธงเยเม็น (จากริยาด) วา รัฐบาลเขาสามารถยึด
อํานาจคืนมาไดแลว และจะเดินทางกลับสูเยเม็นเมื่อสถานการณมัน่คงเพียงพอ เพื่อจะไดชวยกนัฟนฟูบูรณะ
ประเทศทีถู่กระเบิดและการสูรบเสียหายยบัเยินอยางมาก อีกพักหนึง่ตอจากนั้น ก็มีตัวขาววิ่งใตจอวาการโจมตี
ทิ้งระเบิดไดเร่ิมข้ึนอีกแลว  

 ความสับสนท่ีเกิดข้ึนมิใชกรณีปกติ แมแตขาวดวนคืนกอนนัน้ก็คอนขางผิดธรรมดา ตามปกติ ตัวแทน
ของซาอุดิที่ประกาศปฏิบัติการต้ังแตแรก (Operation Storm Resolve) ก็ไดแกเอกอัครราชทูตซาอุดิ ณ กรุง
วอชิงตัน เมื่อคืนที่มีขาวดวนมาจากซาอุดิทางบีบีซี สํานักขาวอ่ืนก็ไดรับขาวเดียวกนันัน้ แตมิไดนาํเสนอ อาจ
เปนเพราะไดทราบขาวอีกกระแสเขามาดวย แมบีบีซีเองก็มิไดกลาวถงึขาวนั้นอีกจนหลายช่ัวโมงตอมา จน
ประมาณ 05.00 น. ตามเวลาในไทย ก็ปรากฏขาวทาง FM 106 อันเปนสถานีรวมระหวางทหารเรือไทยกับ
สถานโีทรทัศนชอง 3 วา ซาอุดิไดยุติการทิ้งระเบิดที่เยเม็น โดยจะมกีารตกลงยุติปญหาดวยวิธีการทางการเมือง 
รายงานเชิงวิเคราะหทาง ซีเอ็นเอ็น กลาววา การเจรจาระหวางฮูธิส ดวยการชี้นําโดยอดีตประธานาธิบดีซาเลห 
กับซาอุดิและประเทศอาวไดมีมาอยางไมเปดเผยหลายวันแลว แตคงจะยังไมสามารถตกลงกนัในเงื่อนไข
สําคัญอยางสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิง่บทบาทของอิหรานที่สหรัฐระแวงวาเปนฝายปอนอาวธุใหกับกบฏฮุธิส 

เพราะมเีรืออิหรานอยางนอย 3 ลําในทะเลอาระเบ้ียน ซึง่ในอาณาบริเวณนั้น เรือบรรทุกเคร่ืองบิน Theodore 
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Roosevelt และกองเรือสนบัสนุนไดเขาไปประจําการดวย เปาหมายหนึง่ก็เพื่อสกดัมิใหอิหรานนําอาวุธไปสงที่
เยเมน็ แตเมื่อวันเสาร ที่ 25 เมษายน กองเรืออิหรานก็ไดเคล่ือนยายออกจากทะเลอะเรเบ้ียนไปสูอาวเปอรเชีย 

 ในรายงานกอนหนานีท้ี่ขาพเจาพยายามวเิคราะหถงึความเปนไปไดยากทีจ่ะเกิดสงครามใหญข้ึน โดย
อาศัยขอสังเกตสวนตัววา ในระยะหลัง ๆ มานี ้ประเทศทรงอํานาจทัง้หลายไดแบงแยกประเด็นปญหาระหวาง
ประเทศที่สําคัญสําหรับการเจรจาทางการทูตเปนเร่ือง ๆ ไป โดยอาจดําเนนิการเจรจาเปนคูขนาน ซึ่ง
ความสําเร็จหรือไมในสวนหนึ่ง จะไมเกีย่วพันกับความคืบหนาในอีกสวนหนึง่หรือสวนอ่ืน ๆ เพื่อหลีกเล่ียงมิ
ใหผลของการเจรจานาํไปสูการประจันหนาดวยกําลัง  กรณีการเคลื่อนกองเรือของอิหรานออกไปนอกพื้นทีท่ี่
อาจทาํใหมกีารปะทะกับสหรัฐเปนประจักษพยานหนึ่งทีอ่าจยนืยันการวิเคราะหที่ขาพเจานําเสนอ เพราะ
จังหวะนี้ อิหรานตองชัง่น้ําหนักใหดีระหวาง การชวยฝายกบฏในเยเม็นกับการเจรจาปญหาการพฒันา
นิวเคลียรที่กาํลังเจรจารายละเอียดที่สําคัญ เพื่อใหการเจรจาบังเกิดผลภายในส้ินเดือนมิถนุายน ศกนี้ อันจะมี
ความหมายตอความเจริญกาวหนาของอิหรานอยางยิ่ง เพราะราคานํ้ามันที่ตกตํ่าลงไปขณะนี้ทําให เฉพาะ 

sector เดียว อิหรานขาดรายไดไปถึง 60.000 ลานดอลลารตอป ทัง้นี ้เพราะตองถกูแซงคชั่น ซึง่จะถูกยกเลิกได
ข้ึนอยูกับผลของการเจรจานวิเคลียร เพราะแมแตการบรรลุขอตกลงเพยีง Framework ในระดับ รมว กต ของ 
P-5+1 ก็ไดสรางความลิงโลดใหแกชาวอิหรานเปนจํานวนมาก และตางก็ไดชื่นชม รมว กต อิหรานอยางชัดแจง 
รวมทัง้การนําของประธานาธิบดีโรฮานีดวย จริงอยูพวกหัวรุนแรงยังมอียูไมนอย แตอยา-โตลลาหก็ไดพูดอยาง
กํากวม แมจะพยายามเอียงไปทางตําหนิสหรัฐก็ตาม ในประเด็นนี ้ขาพเจาขอใหทานผูที่ไดอานรายงานและ
วิเคราะหทัง้ฉบับ ที ่1 และฉบับนี้แสดงทัศนะของทานได (โดยอาจสงไปยังขาพเจาทางอีเมลที่ 
manaspasxuto@gmail.com) ขาพเจาเขาใจดีวาการเมอืงภายในสหรัฐและการล็อบบ้ีของนายเนตันยาฮูได
พยายามจะบอนทาํลายความตกลงในเร่ืองนี ้ทัง้ ๆ ที่มใิชเปนขอตกลงสองฝายระหวางสหรัฐกับอิหรานก็ตาม 

เพราะ พ-ี5 กบัอียูก็จะเปนภาคีของความตกลงในที่สุดดวย ในขณะทีรั่สเซียเองไดขายขีปนาวธุทนัสมัยใหแก
อิหรานเมื่อไมกี่วันมานี้ จะอยางไรก็ตามหลักการรักษาผลประโยชนสําคัญของแตละชาติยังคงอยู และแมจะ
สามารถบรรลขุอตกลงในกรณีนิวเคลียรได สหรัฐกับอิหรานกย็ังมีขอขัดแยงกันในปญหาประเด็นตาง ๆ อีกที่
จะตองเจรจาหาทางแกไขกนัตอไป อันเปนปกติวิสัยของการเมืองระหวางประเทศ 

 ในสถานะสุมเส่ียงเชนนัน้ กม็ีการปรับกลวธิีเชนกัน เพราะแทนที่อิหรานจะถอยกองเรือไปยังอาวเปอร
เชีย แตอิหรานก็ไดแสดงวาตนมิไดยอมถอยไปเฉย ๆ เพราะสองวนัตอมา อิหรานกไ็ดยึดเรือพาณิชยของบริษัท
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เมอรก (Maersk) ของเดนมารกในนานน้าํระหวางประเทศใกลปากอาวเปอรเชีย เพื่อสําแดงวาอิหรานทรง
อิทธิพลเหนือนานน้าํใกลประเทศตน ประเทศในกลุมตะวันตก รวมทั้งสหรัฐดวย ไดประทวงการกระทําของ
อิหราน แตในระยะส้ันหลังจากนัน้ ประเทศ พี5+1 ก็ไดประกาศกาํหนดวนัเจรจารายละเอียดของประเด็น
นิวเคลียร อันบงชัดวา การหาทางตกลงดานนิวเคลยีรตามกรอบ Framework Agreement เมื่อเดือนมีนาคม
เพื่อใหสามารถแลวเสร็จภายในส้ินเดือนมถิุนายน นั้น มคีวามสําคัญยิง่สําหรับอิหราน คูเจรจาทัง้สองฝายจึง
เดินหนาตอไป แทนที่จะใหปญหาขัดแยงทีไ่มมีน้ําหนักเทยีบเทามาเปนอุปสรรค จนอาจนาํไปสูการปะทะกัน 

 ในทาํนองเดียวกัน ทั้งสหรัฐกับรัสเซียก็ไดหลีกเล่ียงการเจรจาในระดับสุดยอดในการหาทางผอนคลาย
ปญหายูเครน ซึ่งประธานาธบิดีโอบามาไดสนับสนนุทั้งยเูครนและประเทศที่อยูใกลชดิกับรัสเซียอยูเบ้ืองหลัง 
สวนการเจรจาหาขอยุติในปญหายูเครนทั้งที่กรุงมอสโกและกรุงมนิสก ก็ไดมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีเยอรมน ี

ประธานาธิบดีฝร่ังเศสและประธานาธิบดียเูครนเจรจากับประธานาธิบดีปูติน โดยประธานาธิบดีโอบามามิได
ปรากฏตัวเขารวมการเจรจาตอรองดวยตนเอง ขาพเจาเช่ือวาการ “จัดหลีก” เชนวานี้คงเปนทางปองกันมิให
ประเทศมหาอํานาจสองข้ัว อันไดแกสหรัฐกับรัสเซียตองเผชิญหนากนัถึงข้ันแตกหัก  

 ในสวนที่เกี่ยวกับเยเมน็ทางซาอุดิไดประกาศปฏิบัติการใหม วาเปน Operation Renewing Hope และ
อาจจะเปนเพราะในขณะนัน้ กองเรืออิหรานยงัอยูที่เดิม โดยมีกองเรือสหรัฐเฝาดูความเคล่ือนไหวอยูอยาง
ใกลชิด และอาจจะมีเรือของซาอุดิและของประเทศกลุม จีซีซี ดวย นอกจากนัน้ ยงัมรีายงานวากบฏฮุธิสไดยอน
เขามาทางเมือง Taez และทางกรุงซานา ซาอุดิจึงตัดสินใจโจมตีทิง้ระเบิดอีก “อยางหนักหนวง” และ
เอกอัครราชทตูซาอุดิ ณ กรุงวอชงิตันไดชีแ้จงวา ปฏิบัติการแตเร่ิมแรกและปฏิบัติการ renewing hope เสริมสง
ซึ่งกนัและกนั จึงมิไดยุติการโจมตีเสียทีเดียว แมทางซาอุดิและพันธมติรไดพรอมที่จะใชวิธีการทางการทูต ไม
แตเทานัน้ ตนเดือนพฤษภาคม ศกนี ้ประเทศพนัธมิตรจากกลุมประเทศ Gulf Cooepration Council  มกีําหนด
จะประชุมปรึกษากัน เมื่อเทยีบกําลังกนัแลว ก็ชัดเจนวาฝายซาอุดิและพันธมิตร ดวยการปรากฏตัวของกองเรือ
สหรัฐทรงพลังเหนือกวาฝายกบฏในเยเม็นอยางไมมปีญหา ซึ่งความเคล่ือนไหวในสมรภูมิดานนี ้อาจใชเวลาอีก
ไมนาน เพราะการถอนกองกาํลังทางเรือของอิหรานไปจากบริเวณที่ประจันหนากนั สงสัญญาณที่คอนขาง
ชัดเจนวา เพยีง Naval Presence ของกองเรือสหรัฐ ก็มนี้ําหนกัเกื้อหนุนอยูแลว โดยที่สหรัฐไมตองเขาไปมีสวน
รวมโดยตรงในปฏิบัติการตาง ๆ เพราะซาอุดิและพันธมติรมีพลานุภาพเพยีงพอ ดวยอาวธุทนัสมยัและทนุที่
มากมาย 
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 อยางไรก็ดี ซาอุดิ อารเบียก็ไดมีการปรับเปลี่ยนชนช้ันนาํ โดยพระราชโองการของกษัตริยซาลมาน ซึ่ง
ทรงข้ึนมาเปนพระราชาธิบดี แทนอดีตกษตัริยที่เสด็จสวรรคต โดยไดทรงสถาปนาเจาชาย Mohammad de 

Nayef รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีศักด์ิเปนพระเจาหลาน ใหเปนรัชทายาท (Crown Pince) และ
ใหพระโอรสของทานเอง คือ Prince Mohammad bin Salman เปนรองรัชทายาท (Deputy Crown Prince) 

นับเปนการเปล่ียนแปลงใหอนุชนรุนใหมเขามารับชวงจากรุนของกษัตริยซาลมาน ซึ่งตางมีพระชนมายุมากแลว
ทั้งหมด การเปล่ียนแปลงดังกลาวนีจ้ะมีผลในดานการเมืองการปกครองประการใดบางตองติดตามดูความ
เคล่ือนไหวตอไปเพราะในรัชสมัยของกษัตริยองคกอน ไดทรงริเร่ิมขับเคล่ือนนโยบายใหเปดกวางมากข้ึน แตยัง
ยังมิไดไปไกลมากนัก อันที่จริงการเล่ือนระดับคร้ังนี้มีผลตอหลายตําแหนง รวมทัง้ผูที่ขณะนี้ดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชงิตันซ่ึงมีอาวุโสกวาคนอ่ืน แตมิไดมีฐานะเปนเจาในราชวงศ แตก็เปนผูที่ประกาศ
การปฏิบัติการสําคัญทุกคร้ังในปฏิบัติการในเยเมน็ 

เรื่องตอไปนี้ไมเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวระหวางประเทศ แตเปนการติดตามดูวา รัฐบาลของประเทศใดบาง 
ใชการโฆษณาทางชองทางส่ือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ บีบีซี ซีเอ็นเอ็น อัลจาซีราห ฯลฯ เทาที่
สามารถจะทาํไดในเวลาอันไมมากนัก ไทยไดใชการโฆษณา เพื่อสงเสริมการลงทนุและการทองเทีย่ว มากกวา
ประเทศอ่ืนอยางนอยในชวงสามเดือนที่ผานมา ตลอดจนแสดงความสามารถในการแขงขันดวย ดังเชน 

 1. การโฆษณาของบริษัทผลิตจักรยานยนต ยีห่อ Ducati ซึง่ส่ือสารวา ประเทศไทยมีโครงสรางพืน้ฐาน
ทุกอยางที่จะชวยใหการผลิต จําหนาย และการตลาดระหวางประเทศเปนไปไดดวยความพรอมทุกประการ 
สนับสนนุโดย BOI ซึ่งควรจะเปล่ียนเนื้อหาของการส่ือสารไดแลว เพราะใชเนื้อหาเดียวกนันีม้านานพอสมควร
แลว 

 2. การโฆษณาสงเสริมการทองเที่ยว ในธมี “วถิีไทย” ซึง่ทาํไดดี แตคงตองปรับเปล่ียนรูปแบบในไมชา 

เพื่อใหสามารถดึงความสนใจของผูชมได  
 3. การโฆษณาของกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพฯ BDMS-Bangkok Dusit Medical Services จัดทาํมา
โดยกลุมโรงพยาบาล ซึ่งทาํไดดี แตคงจะตองเสียคาโฆษณาไมใชนอย เพราะปรากฏภาพทาง ซีเอ็นเอ็น หลาย
คร้ังในรายการเกี่ยวกับ Medical Tourism/Medical Hub วามีบางประเทศกาวหนาไปมาก เชนประเทศไทย 

เปนตน กอนทีจ่ะนาํเสนอศูนยบริการทางการแพทยที่ดูใบ ซึ่งขณะนี้ อยูในข้ันเร่ิมตนเทานัน้ แมจะทุมเทเงนิ
ลงทนุไปไมนอย ในความเหน็ของผูเชี่ยวชาญการแพทย แพทยที่ศูนยดังกลาวยงัไมเปนทีย่อมรับเทาใดนกั 
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เพราะชาวตะวันออกกลางที่มารับบริการทางการแพทยเฉพาะทางที่ประเทศไทยยังมีจํานวนไมลดนอยลงอยาง
ชัดแจง 
 4. การโฆษณาเคร่ืองยนตเคร่ืองบินของบริษัท Rolls Royce ของอังกฤษ ซึ่งเขาใจวา BOI สนับสนนุ 

คําอธิบายประกอบกลาวถงึความสามารถของไทยในการผลิตชิ้นสวน และการสรางอุตสาหกรรม aerospace 

อาจตองดัดแปลงมิใหเกินเหตุไป เพราะเทาที่ทราบ ไทยเปนฐานผลิต Reverse Thrust  สําหรับเคร่ืองยนต 
GE767 มานานพอ แตฝายจัดการของ GE ภาคเอเชียก็ยงัมิไดยายจากกรุงกัวลาลัมเปอร มาต้ังอยูที่เมืองไทย 

สําหรับเคร่ือง Rolls Royce นั้นมปีระวัติความเปนมาทีช่วยไทย เพราะเมื่อตอนที่บริษัท RR ประสบปญหาทาง
ธุรกิจ จนถงึข้ันที่อาจตองเลิกกิจการ การบินไทยไดตัดสินใจส่ังเคร่ือง RR มาใชกบัเคร่ืองบินใหมที่บริษทัจะเร่ิม
ใช เทากับเปนการพยุงชวีิตให RR ฟนตัวได ส่ือทางธุรกจิระหวางประเทศตางแสดงความเห็นในทาํนองนีก้ัน
ทั่วไป การดําเนินการเชนนี้จะมีผลมากกวาทางธุรกิจ จงึควรรักษาความสัมพนัธใหดีไวอยางตอเนือ่ง 
 5.การโฆษณาทางโทรทัศนระหวางประเทศ เชน ซีเอ็นเอ็น และ บีบีซี เปนชองทางทีน่าจะให
ผลตอบแทนท่ีมีประโยชน แมจะตองเสียคาใชจายสูงก็ตาม ญ่ีปุน ซึง่ขาพเจาไมสูจะเห็นวาเผยแพรขาวทาง
โทรทัศนระหวางประเทศเทาใดนัก ในระยะประมาณหนึ่งเดือนที่ผานมา เร่ิมโฆษณาบทบาทของญ่ีปุนในการให
ความชวยเหลือประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแอฟริกาและเอเชีย สวนใหญเปนโครงการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต รวมทั้งอุตสาหกรรม SME ดวย ตอนแรกจะมปีาย MOFA หรือกระทรวงการตางประเทศอยูตอนบน 

แตหลัง ๆ มานี้ปายไมมี หากแตในตอนทายเปนภาพของนายกรัฐมนตรีชินโสะอาเบะ และตัวเขียนวา HAND 

IN HAND FOR THE FUTURE  

 6. .ในกลุมอาเซียน เทาที่สังเกตเหน็มีประมาณ 3 ประเทศ อันไดแกฟลิปปนส อินโดนีเซีย กัมพูชาและ
มาเลเซีย ซึง่ไมบอยคร้ังเชนไทย และเนนทางดานสงเสริมการทองเทีย่ว และวัฒนธรรม คุณภาพของเนื้อหา
พอใชได 
 7. ขอสังเกตทีค่วรแกการวิเคราะหไดแกขาวทั้งหมดเกีย่วกับเหตุแผนดินไหวในเนปาล ไดแกการที่
สํานักขาวหลักมิไดกลาวถึงบทบาทของไทยในการบรรเทาทุกขและใหความชวยเหลือในทางตาง ๆ เลยจนบัดนี ้
ทั้ง ๆ ที่สํานกัขาวภายในประเทศไทยไดนาํเสนอการปฏิบัติงานของไทยอยางละเอียดและตอบสนองตอความ
ตองการของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิง่รายงานของขาว 3 มิติจากโทรทัศนไทยชอง 3  ซึง่เปนทีน่าเสียดาย จงึ
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ขอเสนอใหกรมสารนิเทศหาทางประสานขาวบทบาทของไทยกับสํานักขาว เชนซีเอ็นเอ็น บีบีซ ีอัลจาซีราห 
ดอยชเวลเล ซซีีทีว ี(ของจีน) เทเล 5 ของฝร่ังเศส ฯลฯ 

สถานการณดานหนึง่ซึง่ไดนาํเสนอตอเนื่องมาไดแกขาวคราวทางการเมืองและการกอการรายของขบวนการโบ
โกฮารามในประเทศไนจีเรีย ซึ่งเกี่ยวพนักนั การเลือกต้ังประธานาธิบดีที่เดิมกาํหนดใหมีข้ึนในวนัที ่14 

กุมภาพนัธ จําตองเล่ือนมาเปนเดือนมนีาคม เพราะเหตุการณความรุนแรงโดยการรุกรบและลักพาคนจํานวน
ประมาณ 2000 คน สวนใหญเปนเด็กและนักศึกษาสาว โดยกลุมกอการรายโบโกฮาราม 

 สําหรับการเลือกต้ังประธานาธิบดี นั้น คูแขงตัวนาํไดแกนาย Goodluck Jonathan ประธานาธิบดีใน
ตําแหนง กับนายพลโมฮัมหมัด บูฮารี ซึง่เคยกระทาํรัฐประหารและเขาเปนผูนาํอยูไมนาน เคยเปนผูบัญชาการ
ทหาร และตอมาเมื่อมกีารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็ไดสมัครเขาแขงหลายคร้ัง แตพลาดโอกาส นาย
พลบูฮารีถือศาสนาอิสลาม อันอาจเปนปจจัยชวยในการแกปญหาโบโกฮาราม ซึง่ในระยะหลังมานี้ได
สวามิภักด์ิเขากับกลุมไอซิส 

 ปญหาใหญของไนจีเรีย ซึ่งเปนประเทศใหญและรํ่ารวยที่สุดในแอฟริกา ก็ไมตางจากอีกหลายประเทศ 

คือการคอรรัปชั่น แตการตกตํ่าลงอยางมากของราคาน้ํามันไดสงผลกระทบไมนอยตอไนจีเรีย แมวาจะได
กระจายการเศรษฐกิจไปในดานอ่ืน ๆ นอกเหนือน้าํมนัไวพอสมควร แตก็มิไดขยายผลของการพฒันาไปสู
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเทาใดนัก จึงเปนถิน่ที่โบโกฮารามสามารถแผขยายอํานาจไดมากกวาแหง
อ่ืน ในการรณรงคหาเสียง ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan จงึเสียเปรียบเนื่องจากไมมีโอกาสไปหาเสียง
ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือไดเต็มที่ ในขณะทีน่ายพลบูฮารี ซึ่งเปนอิสลามและสามารถไปไดทุก
แหง 
            การเลือกต้ังประธานาธิบดีไนจีเรียตามกาํหนดใหมใชเวลาหลายวนั ดวยเหตุความผันผวนของอากาศ
และความไมสงบในเขตเลือกต้ังบางแหง แตในที่สุด ก็เปนที่ปรากฏชดัวานายพลบูฮารีไดคะแนนนําอยางมาก 

คือกวา 2 ลานเสียง ในโอกาสนั้น ปรากฏการณคร้ังแรกก็ไดเกิดข้ึน อันแสดงถึงยุคใหมของการปกครองไนจีเรีย 

ดวยการที่ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan ไดประกาศยอมรับความพายแพและแสดงความยนิดีกับชัย
ชนะของนายพลบูฮารี อันเปนสัญญานของการเปล่ียนผานการปกครองโดยสันติ นายพลบฮูารีเองก็ไดรับทราบ
ความปรารถนาดีของอดีตประธานาธบิดีดวยสันถวไมตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งเพราะเปนคร้ังแรกที่ประธานาธิบดี
ในตําแหนงพายแพการเลือกต้ัง 
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          ตามกฏเกณฑ ประธานาธิบดีคนใหมจะเขารับตําแหนงอยางเปนทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม  

          อยางไรก็ดี ฝายรัฐบาลก็ไดเร่ิมดําเนนิการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปราบปรามกลุมกอการรายโบ
โกฮารามในโอกาสแรก และปรากฏผลในทางดี เพราะถงึตนเดือนพฤษภาคม กองกาํลังฝายรัฐบาล ดวยการ
ประสานกําลังกับกองกําลังของประเทศเพือ่นบาน อันไดแกชาด นิเจร คาเมรูน ฯลฯ ไดเร่ิมการรุกรบอยางเต็มที ่
จนสามารถปลดปลอยผูถูกลักพาตัวไปกวา 700 คน จนถึงวนัที่รายงานฉบับนี ้สวนกลุมเด็กนักศึกษา 200 เศษ 

ที่เปนขาว คือกลุม Chibok ยังมิไดรับกการปลดปลอย เพราะทั้งหมดไดไปต้ังหลักอยูในปาทึบ Samsiba อันมี
ขนาดกวางขวางมาก เทยีบเทากบัประเทศหน่ึง แตรายงานลาสุด แสดงวาโบโกฮารามกําลังรวมตัวกันไมติด
และกําลังถูกรุกมาจากทุกดาน หากการปราบปรามโบโกฮารามเปนผลสําเร็จ ยอมมีผลกระทบถงึกลุมกอการ
รายตาง ๆ รวมทั้งกลุมอัลชาบาป ในโซมาเลีย และกลุมอัลเคดาสาขาตาง ๆ 

          เพราะฉะน้ัน การไปเยือนคีนยา เอลิเตรีย และโซมาเลีย ของจอหน แคร่ีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐขณะนี้ ดวยวัตถุประสงคหลักในการหารือวิธีการรับมอืกับปญหาความม่ันคงของแตละแหง
คงจะยงัผลในทางที่เหมาะสมกับจังหวะและความตองการของแตละประเทศ  

 

 

                                                          (นายมนัสพาสน ชูโต) 

                                 ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพนัธ 
                                    และการดําเนนิงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 

 

ช่ือตําแหนง นายมนัสพาสน ชูโต 

ประธานคณะทํางานปรับปรงุแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงานดาน
สารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

รายงาน วิเคราะหความเคล่ือนไหว และกิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 1 

 รายงานสําหรบัเดือนพฤษภาคม 2558 จําตองสานตอความเคล่ือนไหวในที่ตาง ๆ เพราะเหตุการณ
ของโลกมิไดอุบัติข้ึนตามปฏิทิน รายงานตอไปนี้จึงเปนการสืบตอจากรายงานในเดือนกอน ๆ โดยอาจ
จําตองนําเรื่องเกา ๆ ซึ่งยังไมแลวเสร็จมานําเสนอเปนเรือ่ง ๆ ไป 

 สถานการณทีคู่ควรแกการรายงานสําหรับเดือนนี้มีอยูมาก 

 เรื่องแรกเก่ียวเนื่องในทางตาง ๆ กับสถานการณในเยเม็น 

 การที่อิหรานไดแสดงอํานาจในการยึดเรือสินคาของบรษัิท Maersk ชื่อเฉพาะวา Tigris เพ่ือสําแดง
อํานาจวา นานน้ําใกลปากอาวเปอรเชีย นั้น อิหรานสามารถควบคุมได ซึง่กองเรือของสหรัฐและประเทศ
อาวไดสงกองเรือไปปดอาวใกล Hormuz นั้น ในวันนี้ (7 พฤษภาคม) อิหรานไดยินยอมปลอยใหเปนอิสระ 

โดยมิไดแถลงเหตุผลแตอยางใด เทากับเปนการปลดชนวนของความเปนไปไดทีจ่ะมีการประจันหนากัน 

สวนการเจรจากันระหวางประเทศ พี5+1 ในเรื่องนิวเคลียรก็คงมีไปตามกําหนดเดิม 

 ในชวงนี ้นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ไดเดนิทางไปยัง
ประเทศตาง ๆ โดยไดไปยังคนียา โซมาเลีย และลาสุดไดไปยังเอริเตรีย กําหนดการเดนิทางเหลานี้ไมมีการ
ประกาศลวงหนา ดวยเหตุผลของการรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงคหลักคงจะไดแกการปรึกษาหารือ
กับประเทศตาง ๆ ในการรับมือกับการกอการราย โดยเฉพาะอยางย่ิงจากกลุมอัลชาบาป ที่เม่ือเรว็ ๆ นี้ ได
บุกเขาไปกอการรายที่มหาวิทยาลัย Garissa ทางภาคเหนือของคีนยา ใกลกับชายแดนของโซมาเลีย ทําให
มีผูเสียชีวิตเพราะถูกฆากวา 147 คน บาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก เปนที่คาดหมายไดวา สหรัฐคงจะไดให
สัญญาที่จะใหความชวยเหลือในทางตาง ๆ เพ่ือตอสูและปองกันการโจมตีของกลุมอัลชาบาป 
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 .ในวันนี้ นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐไดเดินทางไปยัง        
กรุงริยาดห ประเทศซาอุด ิอารเบีย เพ่ือหารือกันถึงการดาํเนินการเพ่ือแกปญหาในตะวันออกกลาง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานการณในเยเม็น 

 ในการแถลงขาวรวมระหวางแครรี่ยกับรัฐมนตรีวาการกะทรวงการตางประเทศคนใหมของซาอุด ิ

อารเบีย ฝายหลังไดประกาศวา ซาอุดิและประเทศพันธมิตรจะยุติการโจมตทีิง้ระเบิดเยเม็นเปนเวลา 5 วัน 

เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรับการบรรเทาทุกข และหาทางใหเจรจาแกปญหากันได จนถึงเวลาที่รายงาน
นี้ ยังไมมีการตอบสนองจากฝายกบฏ (คือกลุมฮูธิส) อาจจะดวยเหตผุลวา ฝายกบฏมีกองกําลังหลายฝาย
ดวยกัน ในอีกทางหนึ่ง คือทีค่ณะมนตรคีวามม่ันคงแหงสหประชาชาต ิเอกอัครราชทตู ผูแทนถาวรสหรัฐ   

ไดแถลงตอทีป่ระชุมใหสงกองกําลังระหวางประเทศเขาไปปราบกบฏในเยเม็น โดยเปนที่เขาใจไดวา       

กองกําลังดังกลาวจะไมรวมทหารภาคพ้ืนดินของสหรัฐดวย 

 ในวันเดียวกัน มีรายงานขาววา นาย Nasr Ibn Al-Ansi ผูนําคนสําคญัของกลุมอัล เคดา ใน
คาบสมุทรอาเรเบี้ยน ถูกสังหารดวยโดรนของสหรัฐ รายงานขาวมิไดบงชัดวา ถูกสังหารเม่ือใด Al-Ansi  

เปนผูแถลงขาวการสังหารหมูที่กองบรรณาธิการของนิตยสาร ชาลีเอบโดเม่ือตนเดือนมกราคม ศกนี้   
วงการภายนอกคอนขางแปลกใจที่การสงโดรนในเยเม็นนาจะยุติลงแลว เม่ือมีการถอนเจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทตูสหรัฐออกจากเยเม็น 

 สถานการณทางดานสงครามกลางเมืองในซีเรียคงจะตองตดิตามอยางใกลชิดตอไป เพราะมคีวาม
เคลื่อนไหวหลายดานที่นาสนใจ เชนการทีป่ระธานาธิบดบีาชาร อัลอัสสาด ไดปรากฏตัวเปนครัง้แรกใน    

ฝูงชนหลังจากที่ไดเก็บตัวอยูในทําเนียบมาหลายเดือน และในขณะเดียวกัน ผูล้ีภัยชาวซีเรียจํานวนไมนอย
ไดไปพักพิงในประเทศบราซลิ 

 วันที่ 7 วันนี้เปนวันเลือกตัง้ทัว่ประเทศอังกฤษ ตามรายงานอากาศดีทัว่ประเทศ จึงมผูีไปใชสิทธิ
ออกเสียงกันมากตามคาด การเลือกตั้งครั้งนี้ยากที่จะทํานายผล เพราะคะแนนของพรรคช้ันนํา คอื      

พรรคอนรุักษนิยมกับพรรคแรงงานเทากันมาตลอดการหาเสียง ในขณะที่พรรค Scottish National Party  

มีโอกาสท่ีจะกวาดเสียงสนับสนุนไปไดทัง้หมด ซึ่งหากเปนเชนนัน้ ฝายที่จะตองเสียเปรียบคงจะเปนพรรค
แรงงาน ซึง่เคยไดคะแนนเสียงมากจากเขตเลือกตัง้ในสก็อตแลนด ซึ่งเม่ือไมก่ีเดือนนี้ไดมีการลงประชามติ
วาจะแยกตัวออกจาก สหราชอาณาจักร ปรากฏผลวา เสียงสวนมากไมเห็นดวย 

 ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง การเปดเผยขาวผล รวมทั้ง Exit Poll จะทํามิได จนกวาการออก
เสียงจะแลวเสร็จ   
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 เม่ือเวลา 04.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซีเอ็น และบีบีซี ไดแสดงผล Exit Poll เหมือนกัน
ดังตอไปนี ้

 พรรคคอนเซอรเวตีฟ  316 

 พรรคแรงงาน  239 

 พรรค SNP  58 

 พรรค Liberal Democrat  10 

 พรรค United Kingdom Independence  2 

พรรคทีจ่ะไดคะแนนมากที่สุดเพียงพรรคเดียวตองได 326 แตพอคาดไดวาพรรคอนรุักษนิยมภายใตการนํา
ของนายเดวิด คาเมรอนไดคะแนนมากที่สุด แตไมมากพอที่จะชนะโดยเด็ดขาด หากคะแนนทางการเปนไป
ตาม Exit Poll สภาผูแทนก็จะอยูในสถานะ Hung Parliament พรรคที่ไดคะแนนนําก็จะตองหาพรรคอื่น
มารวมรัฐบาล ซึ่งกอนการเลอืกตั้งรัฐบาลเดวิด คาเมรอนก็ไดรวมกับพรรคลิเบรอลเดโมแครต อยางไรก็ดี 
Exit Poll ก็ไดชี้แนวทางแลววา พรรคใดไดไหร ผลทางการไมนาจะตางจากนี้มากนัก ตอนสาย ๆ ตามเวลา
ในประเทศไทยวันที่ 8 พฤษภาคม ก็จะไดทราบผลทางการ 

 ในอิสราเอล กอนจะถึงนาทสุีดทาย นายเนตันยาฮู ซึ่งกอนหนานั้น กลุมของผูที่เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตางประเทศไดตตีวัออกหาง นายเนตนัยาฮูจึงจําเปนตองชักชวนพรรคขวาจัดเขารวม ทําใหไดที่
นั่งในสภา 61 ซึ่งเสี่ยงมากเพราะมีเสียงเกินครึง่อยูเพียง 1 จึงอาจเปนไดวานายเนตันยาฮูอาจจะไดเปน
รัฐบาลไมครบวาระตามทีค่าดหวัง ดวยผลดังกลาว นายเนตันยาฮูจึงไดเขาไปรายงานตอประธานาธิบดีใน
ฐานะรัฐบาลใหมไดทนัเสนตายพอดี แตก็อาจดําเนินนโยบายในทิศทางท่ีไมสงเสรมิความสงบในตะวันออก
กลาง 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2 

 ผลการเลือกตั้งในอังกฤษ ซึ่งในรายงานฉบับกอนหนานี ้ไดรายงานผลการเลือกตั้ง จาก Exit Poll 

มาแลว ซึ่งแมจะไดแสดงผลไปในทิศทางตางจากผล Poll แตก็แสดงชัดวา พรรคคอนเซอรเวตีฟ นําโดย 

นายเดวิด คาเมรอน ไดชัยชนะอยางเดด็ขาด และแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศนทางการเมืองของ
อังกฤษอยางมีนัยสําคัญ ซึง่ดูจะคลายกับผลการเลือกตั้งทั่วไปในป ค.ศ. 1992 เมือ่พรรคแรงงานภายใต
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การนําของนาย Neil Kinock พายแพแกพรรคคอนเซอรเวตีฟ ภายใตการนําของนายจอหน เมเจอรอยาง
เปนประวัติการณ 

 ผลการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษคราวนี้ พลิกความคาดหมายของคนสวนใหญ เพราะไมเพียงแต
พรรคคอนเซอรเวตีฟ นําโดยนายเดวิด คาเมรอน จะไดคะแนนนําอยางเปนทางการถึง 331 เสียง เฆ่ียน
พรรคอ่ืน ๆ ในเขตอังกฤษ หมด แตพรรค SNP ของสก็อตแลนด นําโดยนาง  Sturgeon  ไดกวาดทีน่ั่งในส
ก็อตแลนดเองเกือบหมด คือได 56 เสียง จากเดิมที่เคยไดเพียง 6 ที่นัง่  

 จากผลการเลือกตั้ง ซึง่มิไดเปนไปตาม poll ซึ่งตดิตามความโนมเอียงของผูมีสิทธิออกเสียงมาแต
ตน ทําใหพรรคคอนเซอรเวตีฟภายใตการนําของนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรี คนปจจุบัน คงความ
เปนผูนําของรฐับาลอังกฤษตอไปอีก 5 ป ตามวาระของรัฐบาลอังกฤษ ดวยคะแนนนํา 331 เสียง ทําให  
นายเดวิด แคเมรอนสามารถไปเขาเฝาสมเด็จพระนางเจาเอลิซาเบธ ที ่2 ตามแบบพิธีของอังกฤษ ในขณะที่
นายเดวิด คาเมรอนไปเขาสมเด็จพระนางเจาที่พระราชวังบัดก้ิงแฮม นั้น คะแนนอยางเปนทางการก็ข้ึนถึง 
326 พอดี ตามประเพณีของอังกฤษ อะไรเกิดขึ้นในการเขาเฝาและพระราชปรารภท้ังหมด จะไมมีการแถลง
ตอสาธารณชน เชนเดียวกับการท่ีนายกรัฐมนตรเีขาเฝาทุกสัปดาห เหตุผลหน่ึงไดแกการที่จะมิไหปรากฏวา 

องคอธิปตยทรงมีสวนเก่ียวกับการเมือง ซึง่เขาใจวาประเทศไทย ที่ถือแบบตามอังกฤษในกรณีนี้ ก็ยึดถือ
ตามแนวปฏิบัติเชนเดียวกันมาตลอด 

 หลังจากที่นายเดวิด คาเมรอนและภริยาเดินทางกลับมาสูทําเนียบเลขที่ 10 ถนนเดาวนนิ่งแลว   

ไมนานหลงัจากนั้นแลว ก็ไดแถลงขาวถึงแนวทางท่ีจะดําเนินนโยบายตอไป นายเดวิด คาเมรอน ไดยืนยันที่
จะนําพาประเทศไปสูความเปนเอกภาพตอไป โดยใชคําพูดวา “Above all I want to bring our country 

together, to reclaim a mantle we should never have lost- to reclaim a mantle of one nation, one 

United Kingdom.” 

 นัยยะโดยตรงของคําแถลงดังกลาว คงจะหมายถึงการหาทางใหสก็อตตแลนด ซึ่งไดคะแนนเสียง
ทวมทนในดินแดน ดวยการนําของนาง Sturgeon คือจากเดิม 6 ที่นัง่ เปน 56 ในสภาที่เวสตมินสเตอร     
ไมดิ้นรนที่จะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร เพราะไมก่ีเดือนกอนหนานัน้ ไดมีการลงประชามติ          
อันปรากฏผลชัดเจนวา กวา รอยละ 50 ไมเห็นดวย ขอนี้เปนปญหาทีท่ีน่ายแคเมรอนจะตองหา                         

ทางมิใหการเรยีกรองความเปนอิสระยอนกลับมาสรางปญหาอีก นี่เปนวาระสําคญัที่รัฐบาลใหมจะตองหา
ทางแกไข 

 ผลการเลือกตั้งครัง้นี้เปนเหตุใหนัการเมืองชั้นนําตองพนหนาที่ไป คนแรกไดแกนาย Nigel Clegg 

จากพรรคลิเบรอลเดโมแครต ซึง่เคยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของเดวิดคาเมรอน             
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ซึ่งพายแพในการเลือกตั้ง ไดขอลาออกจากตําแหนง เชนเดียวกับนาย Ed Miliband หัวหนาพรรคแรงงาน 

ที่พรรคพายแพอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสก็อตแลนด ซึง่ไดมาเสียงเดียว และนาย Nigel Farage 

หัวหนา United Kingdom Independent Party ทั้งสามพรรคจะตองมีการประชุมเพ่ือเลือกหัวหนาพรรค 

คนใหม แตคะแนนท่ีเปนของพรรคคอนเซอรเวตีฟนัน้มากพอที่จะเผชญิกับปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกดิข้ึน  

ในการประชมุที่คาดวาจะเปดสมัยใหมในวันที่ 18 พฤษภาคม ศกนี ้

 ในชั้นนี้ นายเดวิด แคเมรอนไดประกาศแตงตัง้รฐัมนตรแีลวจํานวนหน่ึง เทาที่ไดรับทราบใน        

วันเสาร ที่ 9 พฤษภาคม ไดแก คนเดิม คือ Chancellor George Osborne :ซึ่งจะดาํรงตําแหนง First 

Secretary of State ตอไปดวย นาง Teresa May คงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (Home 

Office) นาย Philip Hammond เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเชนเดิม และนาย Michael 

Fallon เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเชนเดิม ตาํแหนงอืน่ ๆ คงจะไดรับการประกาศเพ่ิมเติมมาเปน
ลําดับ ซึ่งพิจารณาจากการเลือกสรรบุคคลตามท่ีกลาวแลว ไมนาจะเปนกรณีผิดความคาดหมายหรือ
กอใหเกิดความแปลกใจตอไป 

 เม่ือปรากฏผลถึงชัยชนะของพรรคคอนเซอรเวตีฟ เม่ือวันศุกร ที่ 8 พฤษภาคม วงการธุรกิจชั้นนํา
ไดสนองรับดวยดี การลงทนุในตลาดหุนทัง้ในอังกฤษและยุโรปตางขานรับอยางเห็นไดชัด คาของเงินปอนด
ก็สูงข้ึนจนประมาณ 1.55 ดอลลาร หลงัจากที่ตกต่ํากวานี้มานาน  วงการบางฝายเห็นวาทีต่ลาดเปนเชนนี้
อาจเพราะเขาใจวา พรรคอนุรักษนิยม “โปรธุรกิจ” ในขณะที่พรรคแรงงาน “แอนตี้ธรุกิจ” บางทีการมอง
แนวทางของแตละพรรคดังกลาวอาจจะรวบรดัเกินไป เพราะปจจัยที่นําผลเลือกตั้งใหเปนเชนที่บัดนีป้รากฏ
ชัดแลวคอนขางซับซอนกวาที่จะสรุปงาย ๆ ดงักลาว 

 ประเดน็ทีร่ัฐบาลใหมของเดวิด แคเมรอนตองวางแนวทางใหดีและแนบเนียน หากจะสรางเอกภาพ
ในประเทศไดแกการหาทางมิใหสก็อตแลนด ดําเนนิการใหมีการออกเสียงลงประชามติที่จะแยกตัวออกจาก 

สหราชอาณาจักรครั้งใหม ในชวงที่ประชาชนสวนนัน้กําลังพึงพอใจกับผลการเลือกตั้ง เพราะอยางนอย
ที่สุด พรรค SNP ก็มีที่นัง่อันดับสามในสภาที่เวสตมินสเตอร การสนองตอบความตองการของสก็อตแลนด
ยอมอยูในวิสัยที่รัฐบาลลอนดอน โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะ SNP ตองการความผูกพันกับสหภาพยุโรป  

อันเปนทาททีี่ไมตางจากอดตีพรรครวมรัฐบาล คือลิเบรอล เดโมแครต็ กําหนดการ Referendum ใน
ประเดน็นี ้จึงควรมีการจดัจงัหวะใหมรวมกับพรรค SNP แตการเจรจาในเงื่อนไขบางอยางก็ควรดําเนินการ
ตอไป เพราะอันที่จรงิ องักฤษไดรับประโยชนมิใชนอยจากการรวมอยูในสหภาพยุโรป อีกประการหนึง่ 
อังกฤษควรจะพิจารณาอยางถองแทวา ฐานะของอังกฤษในประชาคมระหวางประเทศขณะน้ีเปนชั้นนําใน
ระดับโลกหรือไม การเลือกตั้งที่เพ่ิงผานมานี้มิไดใหความสําคัญกับการตางประเทศเทาทีค่วร ขอทีไ่มควร
มองขามก็คือ อังกฤษไมสามารถวางใจไดวาจะคงความเปน Splendid Isolation เชนในประวัตศิาสตร     
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ไดอีกตอไป และในทางการปองกันประเทศ ฐานะของอังกฤษไดลดต่ําลง จนเครื่องบินของรัสเซียไดมาย่ัวยุ
ใกลดินแดนบอยครั้งขึน้ นายทหารช้ันนําของอังกฤษซึ่งเคยเปนรองผูบัญชาการทหารสูงสดุของนาโต ก็ได
เตือนแลววา สมรรถภาพในการปองกันของอังกฤษไดลดต่ําลง และความนาเชื่อถือของอังกฤษในดานการ
รบก็ตกต่ําลงเชนกัน แตแทนที่องักฤษจะปรับปรุงกองกําลัง กลับตัดงบประมาณดานการปองกันประเทศลง 
แมความพยายามท่ีจะผลิตจรวด Trident ซ่ึงโตเถียงกันมาเปนปแลว จนบัดนี้ก็ยังไมมีความกาวหนาแต
อยางใด 

 กลาวโดยสรุป การเลือกตั้งทัว่ไปในอังกฤษเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้ ซึ่งปรากฏผลใหอังกฤษได
รัฐบาลทีค่วรจะมีเสถียรภาพอยางม่ันคงเปนครัง้แรกในหลายป นาจะชวยใหรัฐบาลอังกฤษปรับเปลี่ยน
นโยบายเพ่ือความอยูรอดของประเทศได อันเปนประเด็นที่จะตองตดิตามศึกษาตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในชวงทีร่ัสเซยีไดแสดงสมรรถภาพและแสนยานุภาพอยางเห็นไดชดัเมื่อวันฉลองชยัชนะในสงครามภาคพ้ืน
ยุโรป เม่ือวันที ่9 พฤษภาคม ศกนี ้

 ในทศันะของผูศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ บางทานเห็นวาอังกฤษอาจจะประเมนิสถานะ
ของตนเกินกวาที่เปนจริง เพราะอังกฤษที่ไมมีเมืองข้ึนมากมายเชนในอดตี ไมสามารถจะพ่ึงสถานะเชนที่
เคยมีมา และโดยเฉพาะอยางย่ิง ความพยายามที่จะผลกัตัวใหหางจากยุโรป นั้น อังกฤษควรจะเขาใจวา 

การดํารงอยูโดยอิสระ คอยรับแตประโยชน โดยหลีกเล่ียงความรับผิดชอบที่จะตองคอยรับผลทีจ่ะตามมา 

คงจะเปนการมุงรับผลได โดยไมเส่ียงตอความรับผิดชอบที่ตามปกตปิระเทศมหาอํานาจจะตองมีความ
รับผดิชอบตามฐานะ  

 หากจะมองยอนไปในอดตีภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่สหรฐั ซ่ึงเปนกําลังหลักในการ
สงคราม ในสวนที่เก่ียวกับประเทศไทย สหรัฐมิไดยอมรบัการประกาศสงครามของไทยในฝายอักษะ 

ในขณะที่อังกฤษกลับพยายามแสวงประโยชนในฐานะผูชนะสงคราม โดยตั้งขอเรียกรองนานัปการ เทียบได
กับ 21 Demands ของอังกฤษหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 หากมิใชเพราะการยืนยันของสหรัฐที่จะมิใหถือวา
ไทยเปนประเทศศัตรูซึ่งแพสงคราม ไทยคงจะไมสามารถรอดพนจากการครอบครองของประเทศ
สัมพันธมิตรในระยะหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได ประเดน็นี ้อันที่จริงมปีจจัยซับซอนกวาที่ไดนํามากลาวไว
กอนหนานี ้แตก็มีความสําคัญพอที่จะใหกลุมประเทศที่ชนะสงครามและแรงหนุนจากสหรัฐ ชวยให
ราชอาณาจักรไทยไดเชาเปนสมาชิกอันดับที่ 55 ของสหประชาชาติ ในปลายป ค.ศ. 1946 ซึ่งประจวบกับ
การปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐในเอเชีย ซึ่งผนัเงนิที่จะใหความชวยเหลือแกจีนคณะชาติมาสูประเทศ
ไทยและอาณาบริเวณใกลเคียง ประวัติศาสตรนับแตนัน้เปนทีท่ราบกันอยูแลว 
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 ขาพเจายอนกลาวถึงประวัตศิาสตรหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ก็เพ่ือเปนการกําหนดมุมมองตาง ๆ    

ที่เปนอยูจริง เพ่ือจะชวยใหผูอานทั้งหลายเขาใจสภาพในปจจุบันไดดีข้ึน เพราะปญหาของไทยไดแกการที่
นอยคนทราบความเปนมาในประวัตศิาสตรชัดเจนพอ จะถูกหรือไมถูกก็แลกเปลี่ยนความคดิเหน็กันตอไป 

 แตที่แนชัดกคื็อวันที่ 8 พฤษภาคม เปนวันครบรอบที่ 70 ปของชัยชนะของประเทศสัมพันธมิตร
ในสงครามภาคพ้ืนยุโรป หรอื VE Day อันเปนโอกาสใหหลายประเทศในฝายสันพันธมิตรตะวันตกจัดการ
เฉลิมฉลองข้ึน บางประเทศไดจดัพิธีในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 

 ในวันที ่8 พฤษภาคม ฝรั่งเศส และเยอรมนี กับสวนหนึ่งของสหรัฐไดจดัพิธีข้ึน โดยที่ฝรั่งเศส     

นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ไดเดินทางจากตะวันออกกลาง และไป
รวมดวย พิธีมีข้ึนตามแบบของฝรัง่เศส ดวยการวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียของ “ทหารนรินาม” การสวน
สนามของทหารบนถนน ชอง เซลิเซ อนัเปนถนนใหญกลางกรุงปารีส ซึง่มีประตูใหญในชิ่อวา Arc de 

Triomph หรือ ประตูชัยในภาษาไทย สหรฐัและอังกฤษไดจดังานฉลองอยางไมเอิกเกริกเทาใดนัก โดยมีการ
นําเครื่องบินทีใ่ชสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 มาบิน เชนเดยีวกับอังกฤษซึ่งก็นําเครื่องบินขับไลที่ใชในสงคราม
เหนือเกาะอังกฤษ หรือ Battle of Britain มาแสดง และในวันที่ 10 พฤษภาคม สมเด็จพระราชินนีาถ        

เอลิซาเบธที่ 2 ไดเสด็จพระราชดําเนินไปวางพวงมาลา ณ อนุสรณสถานทหารนิรนาม และทีโ่บสถ          
เวสตมิน สเตอร กลางกรุงลอนดอน มีการสวนสนามของทหารผานศึกซึ่งสูงอายุกันสวนมากแลว 

 ถาจะวาไป งานฉลองครบรอบ 70 ปของชัยชนะในสงครามภาคพ้ืนยุโรปไมเอิกเกริกเทาใดนัก   

ตางจากการฉลองท่ีรัสเซียจดัข้ึนที่จตัุรัสแดงของกรุงมอสโก อันมีนัยยะสําคัญหลายประการ 

 ประธานาธิบดปูีตินไดเชญิผูนําของประเทศตาง ๆ ไปรวมดวย แตเทาที่มีไปรวมไดแก
ประธานาธิบดสีี  จิน้ปงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประธานาธิบดอีินเดีย สวนผูนําจากประเทศ
ตะวันตกไดปฏิเสธท่ีจะไปรวมในพิธีใหญ ซึ่งรัสเซียจัดข้ึนตามปกติในวันที่ 9 พฤษภาคม ภาพของการแสดง
แสนยานุภาพท่ีเคยไดเหน็กันมาในชวงของการสงครามเย็น กลับมาปรากฏในวันนี้ รสัเซียไดใชกําลังทหาร
ในการเดนิสวนสนามประมาณ 16,500 นาย พรอมยานเกราะ รถยิงขีปนาวุธขามทวีปรุนใหมเปนจํานวน
มาก รถถังรุนที่รัสเซียอางวาสมัยใหมที่สุด คือ T-14 ซึ่งไดรับการพัฒนามาตั้งแตวาระที่สงครามเย็น                     

สิ้นสุดลง 

 ขอที่นาสนใจเปนพิเศษไดแกการที่รัสเซียไดกลับไปใชโอกาสนี้เพ่ือแสดงพลานุภาพทางทหารโดย
เฉพาะเจาะจง แทนการเนนสภาวะของสันติภาพระหวางประเทศ อันหมายถึงการเตรียมรบ มากกวาการ
สรรคสรางความสงบสุข 
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 ในประการแรก รัสเซีย ซึ่งก็ไดยึดคาบสมุทรไครเมียกลับมาเม่ือปที่แลว และกําลังรุกคืบหนาตอไป
ทั้งในยูเครนและภูมิภาคบอลตคิ 

 ในประการที่สอง รัสเซียไดสงเครื่องบินรบไปใกลนานฟาของประเทศบอลติค ในเขตเฝาระวังของ
อังกฤษ สหรัฐและประเทศท่ีเดิมไดแกยุโรปตะวันออก และดําเนนิปฏิบัติการตาง ๆ เปนเชิงทาทายและย่ัวยุ
การตั้งรับของกองกําลังนาโต 

 รถถังที่รัสเซียถือวาเปนรุนทีท่ันสมัยที่สดุดงักลาวแลว มีความสามารถประการหนึ่งในการยิง
ขีปนาวุธขามทวีปดวยหัวรบทําลายลางได สมรรถนะอ่ืน ๆ ไมอาจทราบไดในชั้นนี ้

 หากการปรับสมรรถนะของยุทโธปกรณดงัเชนที่ไดนําเรียนมานี้ เพ่ือรุกรบ หรือเพ่ือตัง้รับกอนถูก
โจมต ีจะอยางไรก็ตาม ไมวารัสเซียจะมุงหมายประการใด สิง่ที่เกิดข้ึนตอผูตดิตามขาวความเคลื่อนไหว    

ซึ่งก็ไดมีความไมวางใจอยูแลว เทากับเปนการเริ่ม Arms Race รอบใหม ซึ่งสถานะเชนนี้มักจะลงเอยดวย
การสงคราม 

 พิธีฉลองครบรอบ 70 ป ของสงครามภาคพ้ืนยุโรป ยังมีตอในวันที่ 10 พฤษภาคม โดยที่นางแอง
เคลา แมเคิ่ล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ไดเดินทางไปยังกรุงมอสโก เพ่ือรวมในพิธีไวอาลัยผูเสียชีวิตใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในภาคพ้ืนยุโรป และไดมีการหารือสองฝายกับประธานาธิบดีปูติน 

 ในการกลาวคําปราศรัยและตอบคําถามของส่ือมวลชน นายกรัฐมนตรีเยอรมันไดยํ้าสองครัง้วา 

เธอขอแสดงความเศราสลดใจที่ “นาซีเยอรมนี” ไดกอเหตุอันทําใหคนนับลานตองเปนเหย่ือ (Victrims) ของ
สงครามทีเ่กิดข้ึน ประเด็นอ่ืน ๆ ที่ถูกเนนเปนพิเศษไดแกปญหาบูรณภาพแหงดนิแดนของยูเครน รวมทั้ง 
ไครเมียดวย    ปูตนิ พยายามจะแกตางดวยขออางวา ผลของประชามติในทองที่ไดแสดงถึงความตองการ
ของประชาชนอยูแลว และทั้งสองไดเนนความสําคัญของการดําเนนิการตามขอตกลง “ม้ินสก 2” แตแมเคิ่ล
ยํ้าถึงความจําเปนที่กลุมแบงแยกดินแดนในยูเครนตะวันออกตองยุติการรุกรบ และการเคารพตามกรอบ
ขอตกลงของกลุม “นอรมังดี” อันไดแกรัสเซยี ฝรั่งเศส เยอรมนี และยูเครน กับไดแถลงชัดเจนวา การท่ี
รัสเซียยึดครองไครเมียและดําเนนิการรบในยูเครนตะวันออกเปนเหตทุี่ขัดขวางการสรางสรรคความสัมพันธ
อันราบรื่นระหวางรัสเซียกับฝายตะวันตก เพราะเหตุการณที่เกิดข้ึนนั้น ปรากฏอยูทุกวันตามรายงานท่ี 

OSCE ไดเสนอมา ปูตนิมิไดใหความเหน็ในประเด็นนี้ 

 ตามรายงานในฉบับกอนน้ี ทีน่ายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรฐั
และนาย Adel al-Jubeir รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซาอุดิ อารเบีย ไดประกาศวาจะยุติการ
โจมตทีิง้ระเบิดฝายกบฏฮูธิสเปนเวลา 5 วัน เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถสงความชวยเหลือใหแกพลเรือนใน
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เยเม็นไดรับความชวยเหลือทางมนุษยธรรม ในวันนี้ (10 พฤษภาคม 2558) ฝายกบฏในเยเม็นไดตกลงรับ
ขอเสนอใหระงับการสูรบเริม่แตวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ศกนี ้

 ในวันเดียวกัน การถลมทิ้งระเบิดและการโจมตทีางอากาศยังมีอยูอยางหนักหนวง เปาหมายที่ถูก
ระเบดิอยางรนุแรงไดแกบานพักของอดีตประธานาธิบดซีาเลห แตเขาไมไดรับการกระทบโดยตรงจากการ
โจมต ี 

 ในวันเดียวกัน ผูแทนสหรัฐประจําสหประชาชาติไดตําหนซิาอุดิ อารเบียที่ไดใชการโจมตีอยางหนัก
เกินไป สวนสหประชาชาติเองก็ไดแสดงความเห็นในทํานองเดียวกัน เรื่องนีดู้จะซับซอนเกินกวาที่ขาพเจา
จะเขาใจมูลเหตุจูงใจได 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 3 

 ขาวและวิเคราะหของขาพเจาในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2558) จะนําเสนอขาวและความเคล่ือนไหว
สั้น ๆ เทาที่สามารถจะประมวลไดจากส่ือมวลชนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง บีซีซ ีซีเอ็นเอ็น อัลจาซ่ีราห และ
ขาวจากสถานีวิทยุในประเทศไทย ที่อาศัยแหลงตาง ๆ นี ้ก็เพ่ือจะหาสาระสําคญัทีค่ดิวาจะทําใหได
ขอเท็จจรงิมากที่สุด 

 ภัยพิบัติอยางหนักที่เกิดข้ึนดวยแผนดินไหวที่อุบัติ ณ ศูนยกลางที่เมือง Namche Bazaar กับ 

Bubakar Shekau ซึ่งอยูบนภูเขา อันเปนปกติที่นักปนเขาเพ่ือข้ึนไปยังยอดเขาเอเวอเรสตจะใชเปนที่พัก
กลางทาง ดวยแรงกระเทือน 7.3 รคิเตอร ต่ํากวาแรงแผนดนิไหวเม่ือเดือนเมษายน ขนาด 7.8 รคิเตอร      
ซึ่งทําความเสียหายแกประเทศเนปาลอยางหนักหนวง อาคารสถานและสถานท่ีสําหรับสักการะมาแตเกา
กอนถูกทําลายเกือบหมด รวมทั้งที่ซึ่งเปนมรดกโลกอีกหลายแหงดวย นาเวทนาย่ิงแกประชาชนชาวเนปาล 

และคนท่ีอยูในพ้ืนทีซ่ึ่งถูกผลกระทบทั้งในอินเดียและจีน มีทัง้ผูทีเ่สียชีวิตและบาดเจบ็ ซึ่งในขณะทีจ่ัดทํา
รายงานนี้ ยังไมทราบรายงานจากประเทศที่เก่ียวของ 

 แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวครัง้ที่สองจากเนปาลนี้เปนทีร่ับรูไดจากกรุงนิวเดล ีซึง่อยูหางจาก
ศูนยกลาง(Epicentre ลึกลงไปประมาณ 18 กิโลเมตร)  นครหลวงของประเทศอินเดยี ถึง 1,000 กิโลเมตร
และมีรายงานจากสถานีโทรทัศนอัลจาซีราหวา ที่อินโดนเีซียก็รูสึกเชนกัน แตมิไดทราบถึงผลกระทบใน
ประเทศไทยเทาที่ขาพเจาทราบ 

 วงการระหวางประเทศเหน็วา ภัยพิบัติครั้งนี้มิไดคาดคดิไวกอน แตก็พอจะเหน็แนวโนมของพ้ืนโลก 

และในขณะเดียวกัน การเตรียมการในแงของกําลังคนเพ่ือบรรเทาทุกขและฟนฟูบูรณะที่จําเปน ก็ไป
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เตรียมการอยูในพ้ืนที่พอดี แตสถานการณเฉพาะหนาก็ยังหนักหนวงไมนอย เพราะดงัทีท่ราบกันอยูแลว 

เนปาลอยูในระดับของประเทศทีด่อยพัฒนาที่สุดและยากจน 

 ขาพเจาเองเห็นวา ทางที่ประเทศไทยจะพิจารณาชวยเหลือเนปาลตอไป คงจะมิใชการสงความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมเปนหลัก หากแตการชวยทางการบูรณะประเทศรวมท้ังการใชประโยชนจาก
ทักษะของไทยในการฟนฟูบูรณะศาสนสถานและโบราณสถานตาง ๆ อันเสียหายมากและจะเปนการชวย
ฟนฟูทางจิตใจใหแกชาวเนปาล ซึ่งทราบกันดีวา ขณะนี้ขวัญเสียมาก ในกรณตีาง ๆ ดังที่กลาวมานี้ 
องคการระหวางประเทศ (นอกจากยูเนสโก) คงจะไมอาจชวยเหลือเทาใดนัก ความสามารถของชางศิลปะ
ไทยในดาน Anatolysis และเทคนิคอืน่คงจะมีประโยชนในหลาย ๆ ทาง เพราะถึงอยางไร ชาวเนปาลก็
รับทราบถึงความเช่ียวชาญเฉพาะทางของไทยในดานการแพทยอยูแลว  

 ดังที่ในรายงานฉบับกอนหนานี้ ไดกลาวถึงการสําแดงความกาวหนาในดานการพัฒนาพลานุภาพ
ทางการรบของรัสเซียทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ ดังทีท่างการไดนํามาสวนสนามในวันที่ 9 

พฤษภาคม 2558 ณ จตัรุัสแดง แลวนั้น ขาพเจาไดใหทศันะสวนตัววา การแสดงแสนยานุภาพอยาง
เอิกเกริกดังกลาวเทากับเปนการเริ่มการแขงขันในการสรางอาวุธใหม หรือ Arms Race เปนครัง้แรก
หลังจากการยุติลงของสงครามเย็น ซึ่งการกระทําดงักลาวมักจะลงทายดวยการสงคราม เขาใจวา 

มหาอํานาจทัง้สองฝาย คือสหรัฐและรัสเซียเขาใจนัยยะของพัฒนาการดงักลาวดีพอ 

 และแมประเทศตะวันตกสวนใหญจะมิไดสงผูแทนระดบัสูงไปเขารวมในการฉลองวัน VE Day       

ที่กรุงมอสโก อันเปนการสงสัญญาณไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของรัสเซีย ซึ่งอันที่จรงิเริม่มาแตการท่ีรัสเซีย
เขายึดครองคาบสมุทรไครเมียและยังรุกคืบหนาตอในภาคตะวันออกของยูเครนแลว ฝายตะวันตกยังคง
ทาทีเดิมตอมา เพราะนางแองเคลา แมเคิล่ มิไดไปรวมพิธีใหญในวันที่ 9 พฤษภาคม โดยไดไปในวันที่ 10 

พฤษภาคม เพ่ือจะใชโอกาสในการหารือกับประธานาธิบดีปูตินดวย และตอมาในวันนี ้(12 พฤษภาคม) 

นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐก็ไดเดินทางไปยังกรุงมอสโก เพ่ือวางพวง
มาลาในพิธีที่จัตรุัสแดง รวมกับนาย Sergei Lavrov รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรสัเซีย และ
ไมนานหลงัจากนั้น ก็ไดเจรจาในวงจํากัดกับประธานาธิบดีปูติน และนายลาฟ รอฟ โดยไดบินไปพบกัน    

ณ เมือง Sochi ใกลทะเลดํา 

 การเดินทางไปเจรจา ณ เมือง Sochi ของนายแครรียนีเ้ปนครัง้แรกในสองป หัวขอที่จะพูดจากัน
มิไดมีการเปดเผย แตพอคาดหมายไดวาจะเก่ียวกับประเดน็ (1) สถานการณในยูเครน (2) การที่ซีเรียไดนํา
อาวุธเคมีมาใชในการสงครามกลางเมืองอีก (เพราะเมื่อปที่แลว รัสเซียไดขอใหซีเรยียกเลิกการใชอาวุธ
ประเภทนี้) (3) ปญหาเยเม็น ซึ่งในวันนี ้(12 พฤษภาคม) เปนวันเริม่ตนของการยุติการโจมตทีางอากาศ 
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และ (4) สถานะของการเจรจาปญหาอาวุธนิวเคลียรของอิหราน ซึง่กําลังอยูในข้ันตอนของการเจรจา
รายละเอียดของขอตกลง เพ่ือใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดอืนมิถุนายน ศกนี้ ตามกรอบการเจรจาทีคู่เจรจาทัง้
สองฝายตกลงกันเม่ือเดือนทีแ่ลว 

 ตอมาเม่ือเวลา 01.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย จอหน แครรี่ย รมว กต สหรัฐ กับนายเซอรเก 

ลาฟรอฟ รมว กต รัสเซีย ไดพบกับผูแทนสื่อมวลชนระหวางประเทศ หลงัจากที่ไดหารอืกันเปนเวลารวม
ทั้งหมด 8 ชั่วโมง ซึง่รวมเวลาที่ประธานาธิบดีปูตินไปเขารวมในการเจรจาดวย รัฐมนตรีตางประเทศทัง้สอง
ฝายไดแถลงขาวสรุปสาระสําคัญของการเจรจาและตอบปญหาที่ส่ือมวลชนไดสอบถาม 

 การเจรจาสองฝายมิไดปดเปาปญหาตาง ๆ ไดแจงชดั  เรือ่งที่ไดพูดจากันมาก และก็เปนคําถาม
ของผูส่ือขาวไดแกปญหายูเครน ซึ่งก็ไมผิดคาด ทัง้สองฝายตางยํ้าความสําคัญของการปฏิบัติตามขอตกลง
ม้ินสก 2 ในชวงของการกลาวนํา จอหน แครรี่ยเหน็วา หากมีการดําเนนิการตามขอตกลงมิน้สกแลว ความ
ยุงยากก็คงจะไดรับการแกไขได รวมทั้งการปลอยตัวนักโทษการเมืองทีถู่กจับไป โดยเฉพาะอยางย่ิง นักบิน
หญิงยูเครน คอื Nadia Shavshenko :ซึ่งจนบัดนี ้รัสเซยีก็ยังคุมขังอยู (ในวันเดียวกันนี้ หนังสือของนาย
เนียมสอบซ่ึงถูกสังหารโดยคนภายนอกเขาใจวาตายตามคําสั่งของเครมลิน ทีร่ะบุชดัถึงการที่ปูตนิ
ดําเนนิการเขายึดยูเครน เริ่มที่ไครเมียและในภาคตะวันออกของยูเครน จนทําใหมีการสูรบอยูจนบัดนี้) เม่ือ
ผูส่ือขาวอางวา ประธานาธิบดีเปอโรเชนโกแหงยูเครนพรอมจะใชกําลัง เพ่ือตอสูกับฝายแบงแยกดินแดนใน
ยูเครน นายแครรี่ยตอบวา ยังไมทราบวามีการกลาวเชนนัน้ แตสหรัฐไมเห็นดวย เพราะรังแตจะนาํไปสูการ
ทําลายซึ่งกันและกัน และแนวทางดําเนนิการเพ่ือใหแตละฝายมีทางปกครองตนเอง อันเปนการกระจาย
อํานาจตามขอตกลงม้ินสก จะเปนทางประกันฐานะของแตละฝายอยูแลว และเสริมวา หากรัสเซียปฏิบัติ
ตามขอตกลงมิ้นสกอยางจริงจัง ฝายตะวันตกก็จะผอนคลายมาตรการแซงตชัน่ตามความเหมาะสม 

 ปญหาซีเรีย ซึง่สหรัฐกับรัสเซียควรจะรวมกันในฐานะหุนสวนเพ่ือสันติภาพตามหลักการที่ตกลงกัน
ไวที่นครเจนีวา นาจะดําเนนิการตอไปได ทัง้ในสวนที่เก่ียวกับการแกปญหาในทางการเมือง และการยึดม่ัน
ตามขอตกลงหามใชและสะสมไวซึ่งอาวุธเคมี ในกรณนีี้ แครรี่ยมิไดกลาวถึงความจําเปนทีจ่ะตองให         
นายบาชารด อัล อัสสาดพนหนาที่ไป แตก็พอจะเขาใจได 

 แครรี่ยไดพูดถึงความรวมมือกับรัสเซียในการปราบปรามพวก “ไดช” ซึง่เปนจดุที่สรางอันตรายตอ
โลกมาก โดยมิไดใชคําวา “รัฐอิสลาม” หรอื “ไอซิส” 

 แครรี่ยตัง้ขอสังเกตวา ถึงแมจะไมมีขอหามมิใหรัสเซียขายขีปนาวุธทันสมัย คือ S300 แกอิหราน 

แตอดมิไดที่จะตองขอใหรัสเซียพิจารณา “จังหวะ” ที่เหมาะสม เพราะในชวงนัน้ ทั้งสหรัฐกับรัสเซยีกําลังอยู
ระหวางการเจรจาปญหาอาวุธนิวเคลียรกับอิหรานอยู 
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 สําหรับสถานการณในคาบสมุทรเกาหลี นั้น ทัง้สองฝายเห็นวา ควรใหมีการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร
ในอาณาบริเวณนั้น 

 สถานการณเจรจาปญหาหนีท้ี่กรีซจะตองจายคืนใหแกกองทุนการเงนิระหวางประเทศ ธนาคาร
กลางยุโรป และสหภาพยุโรป นัน้ ฝายกรีซเปดเผยวา อาจจําเปนตองนาํทุนสํารองเงนิตรามาชําระหนี้ใน   

วันพรุงนี้ใหกองทนุการเงนิระหวางประเทศ 

 ตามรายงานในเวลา 03.20 น. บีบีซี รายงานวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกรซีแถลงวา     

ไดถอนเงนิจากกองทุนสํารองฉุกเฉิน จํานวน 750 ลานดอลลารเพ่ือจายคืนใหแกกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศแลว 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 4 

 ขอชี้แจงวา รายงานฉบับที่ 3 ที่สงมากอนนี้ คงจะไมถึงทานผูใด เพราะขาพเจาลืมไปวา กระทรวง
จะปดราชการในวันพืชมงคล แตถึงอยางไรก็จะตองสงมาอยูดี เพ่ือความตอเนื่องของความเคลื่อนไหว
ระหวางประเทศ ทั้งนี้มิไดหมายถึงความบกพรองของทุกทานที่กรุณาชวยจัดสรรขาวและวิเคราะหสงตอ
ใหแกอีกหลายทานทั้งในและนอกกระทรวง 

 โดยที่เวลาที่สงรายงานฉบับที่ 3 มาทางอีเมล นัน้ ดึกมากแลว จึงอาจมีความขาดตกบกพรองบาง 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การกลาวถึงสกุลเงินทีก่รีซจะชําระหนี้ตามงวดใหแกกองทุนการเงินระหวางประเทศ นัน้ 

มิใชสกุลดอลลาร หากแตเปนเงนิสกุลยูโร อนัที่จรงิ ที่ไดชําระไปเปนจํานวนเพียงไมมากนัก เพราะกรีซยัง
จะตองชําระเงนิคนืใหแกประชาคมยุโรปและธนาคารกลางยุโรปอีกเปนระยะไป  

 ในความเห็นของขาพเจา รัฐบาลใหมของกรีซแทนทีจ่ะเลอืกทางแกไขปญหาหนี้กับยุโรปและ
สถาบันการเงนิระหวางประเทศในทางท่ีจะสรางความเขาใจและเห็นใจ กลับเลือกทางอันสรางความเขาใจ
ไขวเขวมาตั้งแตเริ่มแรก จนทําใหมีขอกลาวหาวา กรีซกําลังใชวิธี Black Mail และการหาทางยุใหมี
ความเห็นตาง เชนการประกาศตัง้แตแรกวาจะหันไปหารสัเซียและจีน เพ่ือชวยแกปญหา และที่แสดงถึง
ความขาดวุฒิภาวะอยางชัดแจง ไดแกการที่เรียกรองคาปฏิกรรมสงครามจากเยอรมนี วิธีการดังกลาวนี้
เทากับเปนการ Black Mail อันมิไดชวยสรางมิตรทัง้ ๆ ทีป่ระเทศตาง ๆ ก็อยูในสหภาพเดียวกันและยังอยู
รวมในโซนของการใชเงินสกุลยูโรดวย ดวยทางเลือกดําเนินการเชนนี ้ปญหากรีซคงจะยืดเย้ือไปอีกพักใหญ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะสถานการณทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและรายงานการขยายตัวลาสุดใน
วันนี้ (13 พฤษภาคม) ไมเปนทีน่าพอใจเทาใดนัก เพราะประเทศที่ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโซนยู
โร อนัไดแกฝรั่งเศส (0.6) ในขณะที่เยอรมนีขยายตัวเพียงรอยละ 0.3 ในไตรมาสแรกของปนี้ ขอสําคญัคือ 
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เจาหนีท้ี่เรียงคอยการชําระจากกรีซไดแกสหภาพยุโรปและธนาคารกลางยุโรป ทัง้หมดนี้มืใชงวดเดียว 

หากแตจะตองชําระเปนระยะ ๆ ไป 

 ชาวดวนที่ไดรับในวันนี้  (13 พฤษภาคม) ไดแกสถานการณทางดานเกาหลีเหนือ ซ่ึงแมจะ
ยังไมปรากฏชัด แตก็จําตองนํามาเสนอในวันน้ี 

 รายงานแรกไดแกการที่เกาหลีเหนือไดแสดงภาพของการทีน่ายคิม จอง อนุไดเฝาสังเกตการณการ
ยิงจรวดจากเรอืดําน้ําในทะเลใกลกับเกาหลีเหนือ บางฝายไมแนใจวาภาพนี้เกิดข้ึนเม่ือใด และภาพที่
แทจริง นั้น จรงิเพียงใด รายงานขาวตอมาจากแหลงของเกาหลีใต แสดงความหวงกังวลพอสมควร เพราะ
เครือขายการปองกันการโจมตีทางขีปนาวุธทางบก มีพรอมอยูแลว แตหากการโจมตีมาทางทะเล ซึ่งเกาหลี
ใตคาดวา เกาหลีเหนือคงจะตองใชเวลาประมาณ 3-4 ปในการพัฒนา ทางเกาหลีใตมิไดเตรียมแนวทาง
ปองกันไวในขณะนี้เพียงพอ กรณนีี้ยอมตองใหเปนภาระของเกาหลีใตและสหรัฐ ซึง่ตั้งกองกําลังปองกันอยู
ในเกาหลีใต เตรียมการตอไป 

 รายงานจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งเกาหลีใตและญี่ปุนคาดวา เกาหลีเหนอืไดพยายามสรางอาวุธ
นิวเคลียรไวแลวในชั้นนี ้ไมต่ํากวา 10 หัวรบและอาจจะขยายกําลังใหถึง 20 หัวรบ พรอมกับไดเพ่ิม
สมรรถนะในการใชขีปนาวุธขามทวีป  (Intercontinental Ballistic Missile) เพ่ือจะสงอาวุธไปถึงสหรัฐได 
ขอเท็จจรงิเปนเพียงใด กองกําลังสหรัฐ เกาหลีใตและญีปุ่นคงจะไดตดิตามตรวจสอบอยูแลว แตฝายความ
ม่ันคงของไทยควรจะไดเก็บฐานขอมูลไว เพ่ือประกอบการประเมินสถานการณดานความม่ันคงระหวาง
ประเทศ แมประเทศไทยจะมิไดอยูในขายของการเปนเปาหมายของเกาหลีเหนือในระยะนี้ก็ตาม 

 ความจําเปนทีจ่ะตองสดบัตรับฟงความเคล่ือนไหวดงักลาวขางตนไดแกพลวัตของการเมือง
ระหวางประเทศ ดวยเหตุผลวา ตัวการสําคญัอันไดแกนายคิมจองอุน ผูนําเกาหลีเหนือในปจจุบัน มีสภาพ
จิตอันพอจะวางใจไดเพียงใด ในวันนีเ้อง ก็มีขาววา นายพลสี่ดาว Hyon Yong Chol รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและนายทหารช้ันผูใหญของกองทัพ ถูกประหารชีวิตดวยคําส่ังของนายคิมจองอุน           

ที่นาแปลกใจไดแกการประหาร ซึ่งเกิดข้ึนตอหนาเจาหนาที่เปนจํานวนมาก มิใชเปนการยิงดวยปนธรรมดา 

แตดวยปนตอสูอากาศยาน ซึ่งในประวัติศาสตรการสงครามที่ขาพเจาไดเคยศึกษามา ไมเคยปรากฏถึง
วิธีการประหารชีวิตแบบนี้ ผูใดก็ตามที่ส่ังการใหกระทําดังกลาว ยอมจะมีจติไมปกติและคงจะมีอาการ 
Paranoid อยางแรง ตามรายงาน นายทหารและเจาหนาที่ชั้นสูงถูกประหารชีวิตดวยคําสั่งของ                 
นายคิมจองอนุ แทบจะทุกสัปดาห เม่ือปทีแ่ลว นายคิมจองอุนก็ไดสั่งประหารชีวิตผูมีศักดิ์เปนอาและ     

เปนผูใหคําปรกึษาแนะนํามาตลอด เรื่องนี ้เปนทีน่าตดิตามความเคล่ือนไหวอยูตลอด 
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 นอกจากความไมนาวางใจในเอเชียตะวันออกดังกลาวแลว ขาพเจาใครขอเสนอใหกระทรวง
พิจารณาปรับเปล่ียนผูทําหนาที่ขาวกรองในสวนที่เก่ียวกับเกาหลีเหนอืจากที่ขณะนีใ้ห สอท ณ กรงุปกก่ิง
มาเปน สอท ณ กรงุโซล ซึ่งสามารถจะประสานการขาวกับทั้งสหรัฐและเกาหลีใตโดยสะดวก เพราะ สอท 

ณ กรงุปกก่ิงมีภารกิจหนักในหลายดานอยูแลว ขอนําขอเสนอนี้เรียนแกทานรฐัมนตรีวาการฯและทานปลัด
กระทรวงฯ พิจารณาในโอกาสแรก และขาพเจาพรอมที่จะมาชี้แจงความจําเปนและวิธีดําเนนิการ หากเห็น
วาจําเปน  

 ความไมสงบอีกภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยนาจะใหความเอาใจใส ไดแกทะเลจีนใต เพราะขณะน้ี 

จีนไดคอย ๆ รกุคืบเพ่ือแสดงอํานาจครอบคลุม รวมทั้งไดสรางเกาะและลานบินในที่ตาง ๆ ทําใหเกิดความ
ตึงเครียดกับประเทศตาง ๆ ที่อางสิทธิเหนอืดินแดนเหลานี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงฟลิปปนสและเวียดนาม และ
ลาสุดในวันนี ้สหรัฐก็ไดแถลงทาทายการอางสิทธิของจีนเชนกัน เขาใจวาไดอางหลักการตามกฏหมาย
ทะเลระหวางประเทศ ถึงแมไทยจะมิไดมีสวนโดยตรงในกรณีพิพาทดังกลาว แตหลายประเทศรวมทั้งจนี    

ก็ไดยอมรับบทบาทของไทยในฐานะประเทศเปนกลาง มิใชประเทศผูไกลเกล่ีย อันจะเปนเรื่องยุงยากและ
ซับซอนมาก แตก็ไมนาจะเกินความสามารถของคนไทย ในการเตรียมการดําเนินการดานนี้ ตองไมลืม
บทบาทของอนิเดียดวย เพราะอินเดียมีกําลังทางนาวีอยูไมหางจากตอนเหนือของชองแคบมาลคักานัก  

 ดานเยเม็น ซึง่เริม่แตวันที่ 12 พฤษภาคม กําลังทางอากาศของซาอุดิ อารเบียและพันธมิตรได
ระงับการโจมตีทางอากาศ เพ่ือเปดโอกาสใหมีการชวยเหลือทางมนุษยธรรมได กอนถึงกําหนดนัน้ 

เครื่องบินโจมตี F-16 ของโมร็อคโคไดตกลงในดินแดนเยเม็น หลายฝายรวมท้ังฮูธิสตางอางความรับผดิชอบ 

แตการเวนวางการโจมตีก็เริม่ข้ึนตามกําหนด ในชวงนี ้เรือของอิหรานก็ไดนําส่ิงของเพ่ือการชวยเหลือพล
เรือนไปสง แตจะเปนอะไรบางนั้น ไมปรากฏรายงานตอมา 

 ในวันนี ้(13 พฤษภาคม 2558) เชนกัน ประธานาธิบดโีอบามาไดเชิญผูนําจากประเทศอาวไปรวม
หารือกันที ่Camp David แตผูนําหลายคน เชนกษัตริย Salman ของซาอุดิ อารเบีย ไมอาจไปรวมได และมี
ขาววา ผูนําอีกบางคนก็จะไมสามารถไปไดเชนกัน นัยยะของความไมพรอมเพรียงดงัที่ไดทราบในชั้นนี้จะ
ลงเอยอยางไร ตองติดตามขาวกันตอไป เพราะในระยะสองสามวันทีผ่านมานี้ ผูแทนสหรัฐไดกลาวเชิง
ตําหนิการโจมตีทางอากาศที่เยเม็นของซาอุดิ และพันธมิตร ในขณะเดียวกัน ซาอุดิ อารเบียก็ไมพอใจนักที่
สหรัฐไดไปเอาใจอิหรานในการเจรจาเพ่ือปองกันการสะสมวัสดุเพ่ือการสรางอาวุธนวิเคลียรมากไปหนอย 

เพราะซาอุดิเห็นวา อิหรานเปนศตัรู ทัง้ในทางภูมิรัฐศาสตรและทางนิกายศาสนาอิสลาม 

 รายงานขาวตลอดวันนี ้(13 พฤษภาคม) แจงวา คณะทหารในบูรนุดีในแอฟริกาตะวันออกได
กระทํารัฐประหาร และประกาศปลดประธานาธิบดี Nkuruziza ออกจากตําแหนง และแถลงที่จะจัดตั้ง
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รัฐบาลเปลี่ยนผานเขาบริหารประเทศ ในชวงที่เกิดเหตุนี ้ประธานาธิบด ีNkuruziza ไดไปรวมการประชุม
สุดยอดของประเทศแอฟริกาตะวันออกทีป่ระเทศทานซาเนีย ผูชวยของประธานาธบิดีปฏิเสธวามีการยึด
อํานาจ และไดไปหารือกับผูนําทานซาเนยีเพ่ือหาทางแกไขสถานการณในบูรนุดี ภายในประเทศบูรุนด ีซึ่ง
อยูทางใตของประเทศรวันดา และตัวประธานาธิบดีเองก็เปนชนเผาฮตูู ที่เม่ือไมก่ีปที่ผานมา เปนเผาที่สูรบ
กับเผาฮูที่ภายในรวันดาในสงครามลางเผาพันธุ แตปจุบันนี้เหตุการณสงบดีและรวันดาก็ไดเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนที่นาพอใจ 

 ปญหาของประธานาธิบด ีNkuruziza ไดแกความพยายามที่จะสมัครรบัเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี
อีกเปนวาระทีส่าม อันศาลวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ ประชาชนจํานวนมากจึงไดรวมตัวกันประทวง
ตดิตอกันมาหลายสัปดาห เมื่อผูนําฝายทหารยกกําลังกันเขามาที่กรุง Bujumbura ประกาศทางวิทยุ
สวนตัววาไดยึดอํานาจแลว ประชาชนเปนจํานวนมากไดรวมกําลังกันมาเตนฉลอง ตาํรวจ ซ่ึงอยูดาน
ประธานาธิบด ีไดพยายามสกัดก้ันความพยายามของฝายทหารท่ีจะเขายึดสถานีวิทยุทางการ มีการยิง
โตตอบกันบาง จนเวลาเกือบ 04.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ก็ยังไมเปนทีท่ราบกันแนวา การยึดอํานาจ
สําเร็จผลหรือไม แตวงการระหวางประเทศไดแสดงความกังวลวาอะไรเกิดข้ึนแนในบูรุนด ี 

 ตามรายงานขาวทางส่ือระหวางประเทศเม่ือหัวค่ําคนืนี ้(ในประเทศไทย) สหรัฐไดยิงโดรนไปสังหาร 
นายAlu Alaa al-Afry ซึ่งเปนผูนําอันดับสองของไอซิส รายละเอียดมากกวานี้ยังไมไดรับการยืนยัน 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 5 

 ตามรายงานเดือนกุมภาพันธ ศกนี้ หนา 10 กลาวถึงการแถลงขาวของประธานาธิบดีโอบามา
เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ วา ฝายบริหารกับนิติบัญญตัิไดรวมหารือกันเพ่ือจะตอสูกับไอซิส หลังจากนั้น    

ฝายบริหารไดเสนอญัตต ิ(resolution)ไปยังรัฐสภาเพื่อยกเลิกญัตติเมื่อป ค.ศ. 2001 เก่ียวกับการสงทหาร
ไปปฏิบัติการ (สมัยประธานาธิบดี George W. Bush) ในสงครามอาว ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยู ญตัติใหมนี้
กําหนด combat basis ของทหารสหรัฐ คือจะไมสงทหารภาคพ้ืนดนิไปปฏิบัติการรบ แตในกรณจีาํเพาะ 

อาจจะใชกองกําลังพิเศษ (Special Forces) โดยญตัติใหมนีจ้ะมีอายุ 3 ป เพ่ือใหพอดีกับการรับตําแหนง
ของประธานาธิบดีใหม แตถาภารกิจเสร็จส้ินกอน ก็จะยุติปฏิบัติการภายใตญัตตดิังกลาว 

 นับแตนั้นมา ขาพเจาก็เขาใจไปวา รัฐบาลสหรัฐคงมีวัตถุประสงคในการยืนยันคํากลาวของผูแทน
สหรัฐ รวมทัง้นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ วา สหรัฐจะไมมีการสง Boots on 

the grounds ซึ่งหมายถึงการสงทหารภาคพ้ืนดินเขาไปตอสูกับไอซิส คําวา Boots on the grounds จึงเปน
คําทีห่ลายประเทศและกลุมชนใชกันทั่ว 
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 ตอมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 58 ปรากฏขาวดวนพิเศษทางสถานีโทรทัศน ซีเอ็นเอ็น รายงานวา 

ตามขาวที่ไดรบัมาจากแหลงมิใชทางการ สหรัฐไดสงหนวยรบพิเศษเขาไปจูโจมเมือง Deir Ezzor ทางตอน
เหนือของซีเรีย โดยไดปะทะกับนักรบของไอซิส ซึ่งถูกสังหารไป 12-19 คน (จํานวนไมแนนอน) ในจํานวนนี้ 
มีบุคคลหนึง่ทีมี่ความสําคัญมากของในสายการบังคับบัญชาของไอซิส ในชื่อวา Abu Zayyab  อันเปนชื่อ
ไมจริง แตมีตําแหนงเสมือน Chief Finance Officer (CFO) ซึ่งคุมกิจการดานรายไดของน้ํามันและกาซ 

เพ่ือจัดสรรใหนักรบของไอซสิ และจัดการดานเงินทุนตาง ๆ นอกเหนือจากน้ํามัน เพียงการเปนผูคมุกระเปา
สําหรับทั้งกลุม เทานี้ก็แสดงวาเปนบุคคลสําคัญย่ิงของไอซิสอยูแลว นอกจากนั้นยังมีขาววา ในระยะหลัง ๆ 

มานี้ เขามีบทบาทเพ่ิมข้ึนในดานการปฏิบัติการอีกดวย แตโดยที่เขาเสียชีวิตในการตอสู หนวยรบพิเศษจึง
ไดจับตัวภริยาเขาไป เขาใจวาจะนําตัวไปสอบปากคําเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม ทหารสหรัฐไมมีผูใดเสียชีวิต
หรือไดรบับาดเจ็บ 

 รายงานขาวตอมา ไมเพียงแตยืนยันวาปฏิบัติการสายฟาแล็ปดังกลาวเกิดข้ึนจริง แตความหมาย
ของปฏิบัติการครัง้นีมี้การวางแผนอยางรอบคอบมาก กอนหนาที่จะเขาบุกพ้ืนที่ กองกําลังทางอากาศสหรัฐ
ไดระดมการท้ิงระเบิดในที่ตาง ๆ ทัง้ในอิรคัและซีเรีย เปาหมายที่จะเขารุกรบนัน้เปนที่ซึ่งไอซิสวางกําลังไว
ไมนอย แมวาอาจจะมิไดคาดหมายวาจะถูกจูโจมก็ตาม หนวยรบพิเศษ ซึ่งเขาใจวาเปน Delta Force ได
บุกเขาสูเปาหมายโดยมิไดเปดโอกาสใหฝายรับสงกําลังเขามาไดทัน ประเด็นคือ กองกําลังพิเศษตองการ
จับตัวของผูนาํไอซิสเปน ๆ หรือตองการกําจัดเขา เพราะเม่ือเขาไปในพ้ืนที่แลว เขาตอสู จงึถูกยิงตาย และ
จับตัวภริยาของเขาซึ่งอยูแถวนั้นไป และการสอบปากคําภริยา จะชวยใหไดขอมูลเพ่ิมเติมประการใด กรณี
นี้ตองคอยรับฟงรายงานจากสหรัฐตอไป ซึ่งก็คงจะไมไดทัง้หมด แตการจูโจมครัง้นีน้าจะมคีวามสําคัญทาง
จิตวิทยาไมนอย  เพราะประธานาธิบดโีอบามารับวาเปนผูที่สัง่การโดยตรง หลังจากที่สภาความม่ันคง
แหงชาติไดลงมติโดยเอกฉันทใหดําเนนิการ หลังจากที่ไดรับรายงานจากหนวยขาวกรองตาง ๆ ซึ่ง
สอดคลองกัน  รายงานขาวบางแหงถือวา ปฏิบัติการในซีเรียครั้งนี้ไมเชิงเปนปฏิบัตกิารทางทหาร แตเปน
การปฏิบัติการของฝายขาวกรอง จนถึงขณะท่ีทํารายงานนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังมิไดแถลงถึงผลของ
การปฏิบัติการจูโจมแตอยางใด 

 ในชวงวันอาทติยวันนี้ ไอซิสก็มิไดถอนถอยออกจากเมืองรามาด ีซึ่งเคยยึดไดมากอนแลว แตถูก
ผลักดันใหตองถอยไป เมืองนี้เปนศนูยกลางของมณฑล Anwar ซึ่งอยูไมหางจากกรุงแบ็กแดดมากนัก 

อยางไรก็ดี  หลังจากเหตุในการจูโจม ทีเ่มือง Deir Ezzor ที่ซีเรีย ซ่ึงอยูทางใตของเมอืงรคัฆา เม่ือคืนวัน
เสารที่ผานมา มีรายงานขาววา ไอซิสไดถอนตัวจากเมือง Palmyra อันเปนเมืองทีท่รงคณุคาทางวัฒนธรรม
มากและเปนมรดกโลกดวย แตขาวนี้ ยังมิไดรับการยืนยันจากแหงอื่น หากเปนจรงิ ก็ยอมจะเปนขาวดี 
เพราะไอซิสไดทําลายโบราณสถานมามากแลว ทั้งในอิรคัและซีเรีย ความเสี่ยงของโบราณสถานทีก่ลาวถึง
ไดแกโบราณสถานโรมัน อนสุรณสถานนิมรอด และบาบโิลเนียน ฯลฯ  
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ผลการเลือกต้ังท่ัวไปในอสิราเอลในวันที่   17 มีนาคม 2558 ซึ่งนายเบนจามิน เนตนัยาฮู 
หัวหนาพรรคลิคดุไดคะแนนนําเพียงเล็กนอยและไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได จนนาทีสุดทาย หลังจากที่
พรรคทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนหวัหนาถอนตัวออกจากพรรครวมรัฐบาล นายเนตัน
ยาฮูจึงไมมีทางเลือกอื่นนอกจากชักชวนพรรคฝายขวามาเขารวม จนวินาทีสุดทายที่จะตองนํารายชื่อ
คณะรัฐมนตรเีสนอตอประธานาธิบดี ก็สามารถรวบรวมไดทีน่ั่ง 61 ที ่อันเปนจดุต่ําสุด แตก็ทําใหเสนอ
จัดตั้งรัฐบาลได แตทีน่ัง่เพียง 61 เสี่ยงอยางย่ิงที่จะถูกโคนรัฐบาล นายเนตนัยาฮูจึงยอมรับนางสาว 

Shekad ซึ่งเปนคนปากกลาและสรางความโตเถียงกันมาก มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม แมวา
เธอจะไมมีพ้ืนฐานความรูดานกฎหมายในการศึกษามาก็ตาม เปนทีค่าดหมายกันวา รัฐบาลชุดนีค้งจะอยู
ไมไดนาน เพราะสถานการณในประเทศกําลังเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

องคสันตะปาปา Francis ปจจุบันนี้ ไดเสด็จไปเยือนนครเยรูซาเล็ม และไดทรงแถลงวา ศาสนจักร
โรมนัแคธอลิคจะรับรองรัฐปาเลสไตน และจะทรงประกาศใหอดีตแมชปีาเลสไตนสองทานในศตวรรษที่ 19 

เปน Saint ซึ่งพิธีที่วันนี ้(17 พฤษภาคม 2558)มีข้ึนที่ศาสนจักรบาซิลิกาในกรุงโรม โดยมีชาวปาเลสไตน
หลายรอยไปรวมในพิธีดวย รวมทัง้นายมาหมุด อับบาส ประธานาธิบดขีองรัฐปาเลสไตน ความเคล่ือนไหว
ดังกลาวนี้มีนยัยะสําคัญไมนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่ชาวคริสตหลายรอยถูกกลุมไอซิสสังหารใน
ตะวันออกกลาง และโบสถหลายแหงถูกเผาและทําลายทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา การวางตัว
ตางกันระหวางศาสนาเชนทีดู่เหมือนกําลังเกิดข้ึนขณะนีอ้าจเปนความขัดแยงกันได แมฝายที่นับถือศาสนา
คริสตทุกนิกายจะไมคิดที่จะตัง้ตัวเปนศัตรูกับใครก็ตาม 

สองสามวันท่ีผานมาน้ี ปญหาผูอพยพชาวโรฮิงจาและบังกลาเทศ อันเก่ียวกับไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซียปรากฏเปนขาวตอเนื่องกันมาทางโทรทศันระหวางประเทศทุกชอง โดบเฉพาะอยางย่ิงซีเอ็นเอ็น 

บีบีเซีย และอัล จาซีราห แทบจะทุกครึง่ชั่วโมง ในขณะทีบ่ทบาทของไทยในการใหความชวยเหลือบรรเทา
ทุกขผูประสบภัยแผนดินไหวในเนปาล ไมไดรับการนําเสนอทางส่ือมวลชนระหวางประเทศเลย ซึง่ขาพเจา
ไดตัง้ขอสังเกตนี้มาทางรายงานขาวและวิเคราะหกอนนี้แลว 

ปญหาการหลั่งไหลทางทะเลเพ่ือแสวงหาที่ซึ่งจะทําใหความเปนอยูดีข้ึน และประเดน็ของการคา
มนุษยนี้เปนขาวและประเดน็ปญหาหนักตามรายงานขาวของส่ือตางประเทศเม่ือเกิดเรื่องข้ึนในทะเล     

เมดิเตอรเรเนยีนเพ่ือไปสูยุโรปตะวันตก และในมหาสมุทรอนิเดีย ประเดน็รวมไดแกการคามนุษย แต
สําหรับดานยุโรป นั้น ที่นาหวงไดแกขาวในวันนี ้(17 พ.ค. 58) ที่วาไอซิสไดแทรกเขามาในกลุมผูอพยพ   

และเรียกรองเงินอยูดวย สําหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฝายความมั่นคงควรจะใหความชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมอยางแนบเนียน ในทัศนะของขาพเจาสถานการณในภูมิภาคและระหวางประเทศได
เปล่ียนแปลงไปมากแลว เมื่อเทียบกับสถานการณผูอพยพจากอินโดจีนซึ่งขาพเจามีสวนในการแกปญหา 



18 

 

การเปดโอกาสใหผูอพยพไดรับการดูแลและบรรเทาทุกข และการเปดโอกาสใหผูสื่อขาวตางประเทศมาชวย
แสดงแนวคดิของการแกปญหา ก็นาจะทําใหตางประเทศเหน็ภาพของเมืองไทยดข้ึีนกวาปจจุบันนี้ แมวา
เทาที่ไดตดิตามสังเกตดู ผูส่ือขาวทั้งหลายมิไดใหรายกับไทยเกินกวาสิ่งที่เกิดข้ึนจริง อันตางจากทาทีที่
ขาพเจาตองผานพบมาเมื่อตอนตองเผชญิกับวิกฤตผูอพยพจากอินโดจีน 

การสูรบระหวางฝายอิรัคกับไอซิสที่รามาดี ดูเหมือนฝายอิรัคจะตานทานการรุกรบของไอซิส
ไมได ตามรายงานเม่ือ 02.00 น. ของวันที่ 17-18 พฤษภาคม 58 ฝายไอซิสดูจะยึดครองพ้ืนที่สวนใหญของ
รามาดีไวได รามาดีเปนศูนยกลางของรัฐบาลมณฑลอันวาร ซึ่งเม่ือไมนานมานี้ ไอซิสเขายึดได                          
แตอีกไมก่ีวันตอมา กองทัพอิรัคก็แถลงวาไดยึดกลับมาแลว ตามความเหน็ของผูสังเกตการณ รามาดี มิได 
มีความสําคัญมากนัก เมื่อเทียบกับอีกเมืองหนึ่ง ใกล ๆ กัน ซึง่เปนศนูยกลางโรงกล่ันน้ํามนัใหญทีสุ่ด  เมื่อ
เวลา 02.30 น. ขาวยอของ บีบีซี แจงวา กองบัญชาการอิรัคไดสั่งใหกองกําลังอิรัคถอนตัวจากรามาดี 
รายละเอียดยังไมปรากฏชัด 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 6  

 ตามรายงานเมื่อวันกอนหนานี ้ซึ่งแจงวาเมืองรามาดี อนัเปนศนูยกลางของมณฑลอันบาร ได
ถูกกองกําลังของไอซิสเขายึดไดเกือบทัง้หมด เมืองนี้อยูหางจากกรุงแบ็กแด็ดประมาณ 100 กิโลเมตร แต
รัฐบาลอิรคัไดหาทางตอบโตดวยการเรียกรองใหกองกําลังเชีย (Shia Militants) เขามารับมือกับการโจมตี
ของไอซิส โดยมิไดบงชดัวา เชียกลุมไหน ขาวตอมาแจงวา กองกําลังเชีย เสริมดวยหนวยรบจากเชียอิหราน 

ไดรับคําสั่งใหมารวมการตอสู และตามรายงานของ บีบีซี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอิหราน ได
เดนิทางมาพบกับผูนําอิรัคทีก่รุงแบ็กแด็ด ความเคล่ือนไหวเหลานีค้ลายกับปฏิบัติการในการโจมตีเพ่ือยึด
เมืองติครติคืนมา โดยมีนายทหารชั้นนําของอิหรานมาชวยในชวงแรก ในขณะนัน้ กองบินของสหรฐัมิได
ชวยเสริมกําลังดวยการโจมตีทางอากาศ อาจจะเพราะมิใหปรากฏวาสหรัฐกับอิหรานรวมปฏิบัติการ 
จนกระทั่งในชวงสุดทายที่เครื่องบินสหรัฐไดเขามาทิ้งระเบิดจนทําใหการเขายึดเมืองตคิรติเปนผลสําเร็จ 

ในชวงนัน้เชนกัน ทีน่ายทหารอิหรานจากRevolutionary Guards ไดถอนตัวจากสมรภูมิ หากการรบที่เมือง
รามาดีเปนไปเชนนัน้อีก ก็จะเปนที่แนชดัวา สหรัฐ (1) ไมตองการใหเกิดการตอสูในแบบ Secular คือเชีย
หรือขิอตักับซุนนี ่และ (2) หลีกเล่ียงการถูกหาวาสหรัฐเลนสองหนา คอืกลับไปอาศัยอิหรานใหมาชวยใน
การตอสูกับไอซิส ซึ่งในสายตาของคนภายนอกไมเห็นวาจะเปนปญหาอะไร หากการรบเพ่ือยึดเมืองรามาดี
เปนไปในแบบที่เกิดข้ึนในเมืองตคิรติอีก ความแคลงใจดงักลาวก็คงจะหลีกเลี่ยงมิได 

 ในวันนี้เชนกัน นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ซึ่งเที่ยวนี้ได
เดนิทางไปยังหลายประเทศดวยกัน รวมทัง้รัสเซียและกรุงบรัสเซลส เพ่ือการประชมุของนาโตวาดวยการ
รับมือกับไอซิส โดยไดไปยังเกาหลีใตดวย ไดแถลงวา ไอซิสกําลังถูกบ่ันทอนกําลังอยางมาก รวมทั้ง
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แหลงที่มาของการเงินระหวางประเทศดวย แมนายแครรี่ยจะมิไดกลาวถึงปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ
สหรัฐเม่ือคืนวันที ่16 พฤษภาคม แตก็นาจะสามารถโยงไปถึงปฏิบัติการสายฟาแลบครั้งนั้นได อนัแสดงวา 

สหรัฐพอใจกับผลสําเร็จของการรุกรบครัง้ที่กลาว เพราะมีขาวอยางไมเปนทางการวา สหรัฐไดเอกสารและ
หลักฐานทางขาวกรองเปนจํานวนมาก และกลาวเสริมวา ไอซิสจะมีปญหาการเงินตอไป อันเทากับเปนการ
ยืนยันวา อาบูไซยาฟ (ชื่อสมมติ) เปนขนุคลังของไอซิสจริง นอกเหนือจากอํานาจบังคับบัญชาอ่ืน ๆ ทีร่ะยะ
หลัง ๆ มานี้ไดรับมอบหนาทีจ่ากบัคดาดี้ ผูนําซึ่งมีขาววาไดรับบาดเจ็บจากการโจมตขีองฝายตรงขาม และ
เปนไปไดวา เขาไมสามารถเดนิไดอยางคลองแคลว เรื่องนี้จะชัดเจนข้ึนในอีกไมก่ีวันจากนี้ สําหรับสถานะ
สุดทายทีร่ามาดี นัน้ นายจอหนแครรี่ยม่ันใจวา ฝายอิรัคจะสามารถยึดกลับคนืมาได 

 ในรายการสัมภาษณของครสิเตียน อามันพอร ของ ซเีอน็เอ็น อดตีที่ปรึกษาดานความมั่นคง
ของอิรคัไดกลาวถึงบทบาทของ นายมาลิก้ี อดีตนายกรัฐมนตรีอิรคั (เชีย) ซึ่งมีสวนไมนอยที่ทําให
สถานการณภายในประเทศตองเสื่อมลงเชนทีเ่ปนอยูขณะนี้ เขาตัง้ขอสังเกตวา มาลิก้ีไดพยายามบ่ันทอน
ความพยายามของรัฐบาลปจจุบันที่จะใหสถานการณในประเทศสงบลงในทางตาง ๆ รวมทัง้การเปดทางให
คนของกลุมฮิสโบลลาห ซึ่งคลองทางภาษาอังกฤษและทางดานการประชาสัมพันธ เขามาครองตําแหนง
ผูนําของอิรคั และอิหรานจะเขามามีบทบาทสําคญัในอิรคันอกเหนือจากการเขามาชวยรบเปนครัง้คราวเชน
ปจจุบัน 

 แมคํากลาวเชนนี้จะนาหวง เพราะจะสรางปญหาทางภูมิรัฐศาสตรอันมีนัยยะอยางมาก แตก็หวัง
วาประเทศทีมี่สวนไดเสียในความเคลื่อนไหวเชนวา โดยเฉพาะอยางย่ิงซาอุดิ อารเบีย จอรแดน และสหรัฐ 

จะเตรียมการรับมือกับความเคล่ือนไหวดงัที่กลาวถึงในวรรคขางตน เพราะมิใชเปนสถานะที่เกินความคิด
และคาดหมายของประเทศในภูมิภาค แตก็จําเปนที่จะนาํมาเสนอในทีน่ี้ แมจะมิใชเรือ่งนาหวงกังวลสําหรับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขณะนี้ก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะปญหา ไอซิส ก็อาจ
สงผลกระทบมาถึงประเทศเชนไทยได ดังตัวอยางที่มาเลเซียและอินโดนเีซียไดเผชญิมาแลว ดงัที่ไดรายงาน
มากอนหนานี ้

 ความพยายามกอรัฐประหารเพื่อโคนลมประธานาธบิดี Nkuruziza แหงบูรุนดีในแอฟริกาจะ
ลมเหลว อาจจะเพราะการวางแผนและการประสานเครอืขายผิดพลาด ดงัตัวอยางเชนความไมสามารถเขา
ยึดสื่อทางการได และกําลังดานความม่ันคงกับตํารวจมไิดเขารวมดวย ตัวประธานาธิบดีเองไดไปรวมการ
ประชุมระดับสุดยอดของประเทศแอฟริกาตะวันออก ทีด่ารเอสซาลามในประเทศทานซาเนีย และคงอยูที่
นั่นจนม่ันใจวาจะสามารถกลับสูประเทศได โดยไดไปยังเมืองอันเปนทีม่ั่นเดิมของตน จนในที่สดุ หลังจากที่
สามารถปราบปรามผูพยายามกอรัฐประหารไดแลว โดยอาศัยกองกําลังความมั่นคงซ่ึงมิไดแปรพักตร จงึได
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เดนิทางมาปรากฏตัวที่กรุงบูจุมบูรา นครหลวง ในขณะเดียวกัน ประชาชนจํานวนประมาณ 100,000 คนได
หนีออกจากประเทศและไปล้ีภัยอยูในประเทศตาง ๆ ทีอ่ยูใกลเคียง รวมทั้งรวันดาทางเหนือของบูรุนด ี

 เผาคนที่อยูในบูรุนดีกับรวันดาดูจะใกลเคยีงกัน ประธานาธิบด ีNkuruziza เองก็เปนคนจากเผาฮูตู 
ซึ่งคนจากเผานี้ไดปะทะกับคนเผาฮูธ่ีในรวันดาและเปนสงครามระหวางเผาอยางหนัก มีคนตายไปนับแสน 

ถือไดวาเปนการฆาลางเผาพันธุ ดังที่ทั่วโลกไดรับทราบกันแลว  

 เม่ือเกิดการพลิกผันของเหตกุารณในบูรุนดีเชนนี ้สถานการณที่เปนอยูในขณะนี้ก็ไมนาวางใจได 
ตราบใดที่ประธานาธิบด ีNkuruziza  ยังยืนกรานท่ีจะสมัครรับเลือกตัง้เปนประธานาธิบดีอีกเปนสมัยที่สาม 

เพราะศาลในบูรุนดีเองก็ไดวินิจฉัยแลววา ไมชอบดวยกฎหมาย วงการภายนอกเปนหวงวา อาจเกิด
สงครามกลางเมืองไดอีก แมนายทหารช้ันนําที่พยายามจะกอรัฐประหารเมื่อไมก่ีวันมานี้จะถูกจับได
หมดแลวก็ตาม 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 7 

 ปญหาชาวโรฮิงจาที่อพยพมาทางเรือและทําใหทัง้สามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต            
อันไดแกมาเลเซีย อินโดนีเซยี และประเทศไทย ตองตกเปนฝายรับขอกลาวหาระหวางประเทศวา ตาง
ปฏิเสธท่ีจะใหความชวยเหลือผูอพยพเหลานี้ ในบางกรณีถูกหาวาประเทศไทยและอีกสองประเทศอาเซียน 

ปลอยใหผูอพยพตองเสียชีวิตเพราะจมน้ํา เนื่องจากประเทศเหลานี้ไมยอมใหผูอพยพชาวโรฮิงจาข้ึนฝง  
โดยอางเหตุวาพวกนี้มาเพราะถูกชักนํามาโดยผูคามนษุย รายงานขาวเก่ียวกับการคนพบหลมุฝงศพ            

ชาวโรฮินจาเปนจํานวนมากในภาคใตของประเทศไทย มิไดมีสํานักขาวใดใหความสําคัญเทาใดนักในระดับ
ระหวางประเทศ 

 ภาพอันนาสลดใจของชาวโรฮิงจาลอยอยูในเรือจับปลาและเม่ือมีเฮลิคอปเตอรสีขาวบินไปทิง้
อาหารสําเร็จรปูให ก็มีผูอพยพกระโดดลงไปในทะเลเพ่ือจะนําอาหารสาํเร็จรูปเพ่ือรับประทานทัง้ ๆ ที่ไมมี
การทําใหสุกแตอยางใด ภาพเหลานี้ปรากฏอยูตลอดสองสามวันที่ผานมา  

 ในวันนี ้(20 พ.ค. 58) มาเลเซียและอินโดนเีซียไดตกลงใหที่พักพิงแกผูอพยพโรฮิงจาเปนเวลา 1 ป 
โดยจะหาทางแกปญหารวมกับระหวางประเทศในการหาที่ตั้งหลักแหลงให ในขณะที่ประเทศไทยมิไดแสดง
ทาทตีางไปจากการปฏิเสธทีจ่ะใหผูอพยพข้ึนฝง กอนหนานี้ ฟลิปปนสไดเรียกรองใหทั้งสามประเทศยึด
หลักการแหงมนุษยธรรม รายงานขาววา รัฐบาลไทยเห็นดวยที่จะใหทีพั่กพิงและจะไมผลักดันผูอพยพและ
กีดกันมิใหพวกนี้เขามาในฝงไทย เชนเดียวกับที่มาเลเซียและอินโดนีเซียไดแถลงไปแลว ไดรับการนําเสนอ
ทาง ซีเอ็นเอ็น และ บีบีซ ีเม่ือค่ําของคนืวันที ่20 พฤษภาคม ศกนี้ กอนหนานัน้ ส่ือตาง ๆ ดงักลาวมิได
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กลาวถึงการมีสวนรวมกับอีก 2 ประเทศ ทั้ง ๆ ที่ในภาพขาว ก็เห็นภาพของ รมว กต รวมอยูดวย ไมทราบวา 

เพราะเหตุใด ทาทีของไทยจงึมิไดปรากฏจนอีกหลายช่ัวโมงตอมา ในขณะนี้ เวลา 24.40 น. ตามเวลาใน
ประเทศไทย ซเีอ็นเอ็น ไดเสนอขาววาไทยไดยืนยันแนวทางเชนเดียวกับมาเลเซียและอินโดนเีซียในกรณี
ของผูอพยพชาวโรฮิงจา (ตามรายงานในส่ือมวลชนในวันถัดจากที่ทํารายงานนี้ คือวันที่ 21 พ.ค. 58               

รมว กต มิไดรวมแถลงขาว เพราะไดจองเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยไวกอนแลว แตทีน่าสังเกตไดแก
การที่ บีบีซี ไดรายงานขาววา ไทยรวมทาทีกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในการจะใหแหลงพักพิงประมาณ 

30 ครั้ง ดวยขอความเดียวกัน) 

 ในชวงเชาของวันนี้ ดอ อองซาน ซูจี หัวหนาพรรคสันนบิาตเพ่ือประชาธิปไตย ซึ่งมิไดใหความเหน็
เก่ียวกับกรณขีองชาวโรฮิงจามาพักใหญ ไดแถลงทาทีวา เมียนมารควรที่จะรับผิดชอบเก่ียวกับคนซึ่งก็ได
เคยมีถ่ินที่อยูในแควนอาราคาน (ระขาย หรือยะขาย) แทนที่จะปลอยใหตองอพยพลี้ภัยเชนที่เปนขาวอยู
ขณะนี้ แตทาทีของรัฐบาลเมียนมารยังมิไดเปล่ียนแปลง โดยยังไมยอมรับวาชาวโรฮิงจามีสัญชาติพมา 

(ตามรายงานขาวจากมติชนรายวันในวันที่ 21 พ.ค. 58 รมช ดอน ไดพบกับ รมช เมียนมาร ซึง่ฝาย              

เมียนมารไดแสดงทาททีี่เปลีย่นไปอยางมาก เพราะเปดทางท่ีจะรับชาวโรฮงิจาซึ่งลอยเรืออยูในนานน้ํา
เมียนมาร ดวยเหตุผลทางมนุษยธรรม แตจะมีกระบวนการในการพิสูจนสญัชาติวาไปจากระขายจริง และ 

ดูเหมือนเมียนมารอาจจะมารวมการประชมุเรื่องนีท้ีร่ัฐบาลไทยจะเปนเจาภาพจัดข้ึนในวันที ่29 พ.ค. ศกนี้)  

 ปญหาโรฮิงจานี้ ขาพเจาเห็นวาประเทศอาเซียนทั้งกลุมควรจะรวมกันหาทางแกปญหากับเมียน
มาร ขอกลาวหาที่วาพมาใชนโยบายเชิง Apartheid เปนการยากที่จะแกตาง แมไทยซึ่งเคยถูกพาดพิงจะ
เปล่ียนทาทีไปแลว แตคํากลาวหาเชนนั้นมักจะเปนตราบาปแกผูที่ถูกหา (โปรดดคูวามในวรรคเหนอืนี้ เพ่ือ
จะไดเห็นภาพที่ถูกตอง เพราะแนวทางของเมียนมารดูจะมิไดแกปญหาที่มีมานานอยางสมบูรณ มาตรการ
ที่กลาวแก รมช ดอน และทีม่ติชนถายทอดมาพิมพในฉบับวันที่ 21 พ.ค. ดจูะกลาวถึงปญหาเฉพาะหนา
เทานัน้) 

ปญหาการเมืองภายในของบูรุนดี สอเคาวาจะยุงยากตอไป แมวาในวันนี ้คือ 20 พฤษภาคม 

2558 ประธานาธิบด ีNkuruziza จะไดลงนามในกฤษฎีกาเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีไป โดยจะใหการ
เลือกตั้งมีข้ึนในวันอังคาร ที ่26 พฤษภาคม ศกนี ้แตความไมสงบยังคงมีอยูตอไป ไมเพียงภายในประเทศ
และเมืองหลวงบูจุมบรูาเทานั้น ที่กําลังความมั่นคงไดยิงประชาชนที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลปจจุบัน แต 
ชาวบูรุนดีกวาหนึง่แสนคนไดลี้ภัยออกนอกประเทศ จํานวนไมนอยไดไปยังเกาะภายในทานซาเนีย ซึ่ง 
UNHCR กําลังใหความชวยเหลืออยู แตเจาหนาที่ก็ยอมรับวา เกินกําลังที่จะดูแล ผูชวยรัฐมนตรี
ตางประเทศสหรัฐดานสทิธิมนุษยชนใหความเห็นเม่ือวานนี้ วาประธานาธิบดี Nkuruziza และฝายอ่ืน ๆ  

ไดลงนามในความตกลงที่เมือง Arusha ในทานซาเนียเม่ือ 10 ปมานีว้าประธานาธิบดีบูรุนดีจะไมดํารง
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ตําแหนงเกิน 2 วาระ ซ่ึงบัดนี้ครบวาระแลว การท่ีประธานาธิบด ีNkuruziza ยังยืนยันที่จะสมคัรรับเลือกตั้ง
อีกเปนวาระทีส่าม จึงไมชอบดวยความตกลงดังกลาว  

 ความวุนวายที่บังเกิดข้ึนในบูรุนดีขณะนี้ทาํใหหลายฝายเปนหวงวาจะมีการสูรบกันอีก เชนที่
รวันดามีประสบการณอันเจ็บปวดมาแลว เม่ือชนเผา Tutsi รบราฆาฟนกับเผา ฮุตู อนัเปนเผาเดียวกันกับ
ประธานาธิบดNีkuruziza ของบูรนุดี จนเกิดการฆาลางเผาพันธุมาแลว 

 เหตุการณเม่ือป ค.ศ. 2011 ที่สหรัฐ ภายใตคําส่ังของประธานาธิบดบีารัค โอบามา กําลังหนวย 

Seal ไดใชเฮลิคอปเตอรบินเขาไปในปากีสถาน และปฏิบัติการพิเศษ โดยสังหารอูซามา บิน ลาเดนใน
หองพัก และนาํศพไปฝงในทองน้ําตามพิธขีองอิสลาม แตไดปกปดสถานที่ วาเปนทีใ่ด อนัเปนเรื่องทีท่ราบ
กันทั่วโลกแลว  โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะมีการถายทอดปฏิบัติการไปยังหองใตดินของทําเนียบขาว เพ่ือให
ประธานาธิบดโีอบามา ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ คณะมนตรีความม่ันคง
แหงชาต ิและเจาหนาทีร่ะดบัสูง 

 ตอมา เม่ือไมนานมานี ้ตามปกตินิสัยของชาวอเมริกัน ไดมีผูเขียนหนังสือวา ปฏิบัติการพิเศษ
ดังกลาวเปนเรือ่ง “โกหกทัง้เพ” เพราะเขาไดสัมภาษณนายทหารช้ันผูใหญของปากีสถานแลว ทหาร
ปากีสถานตางหากที่เปนผูปฏิบัติการ เรือ่งนี ้ขาพเจาไดสนทนากับเจาหนาที่สหรฐัเปนการสวนตัวแลว    

เห็นพองกันวาปากีสถานตองเสียหนาอยางมากที่มิไดทราบหรือระแคะระคายวา บิน ลาเดนไดเขาไปอยูใน
ประเทศโดยทีฝ่ายทหารปากีสถานมิไดทราบแมแตนอยมาเปนเวลาหลายเดือน (หรอืป) และเจาหนาที ่CIA 

ระดับสูงที่ใหสัมภาษณกับซีเอ็นเอ็น ก็ใหความเห็นในทํานองเดียวกัน 

 จะดวยเหตุทีมี่ผูตั้งแงเก่ียวกับปฏิบัติการลับสุดยอดดังกลาวหรือไมก็ตาม วันนี้ สหรฐัไดพิมพ
เอกสารจํานวนมากมายที่ยึดมาไดจากบานของอูซามา บิน ลาเดน อนัเปดเผยถึงรายละเอียดตาง ๆ ที่บิน 

ลาเดนไดวางแผนและแนวทางตาง ๆ ตลอดจนความที ่บิน ลาเดนมีปญหาของการเปน Paranoid เพราะ
หว่ันเกรงอยูไมนอย ทัง้ในการเตรียมการโจมตีของขบวนการเอง และการจะอนุญาตหรือไมใหภรยิาคนใด
คนหนึ่งออกนอกเคหสถาน นอกจากนั้น ยังมีใบสมคัรเปนสมาชิกอีกจํานวนหนึง่ (ถาเปนไปได ขอใหสวน
งานความมัน่คงหาเอกสารดังกลาวนี้ อาจจะโดยขอให สอท ณ กรุงวอชิงตนั หามา หรืออาจจะขอให สอท 

ตดิตอเพ่ือขอจาก CIA อันจะเปนอีกทางหนึ่งที่ขาพเจาเคยขอเอกสารหรือคําบรรยายในเรื่องตาง ๆ เชน
กรณทีี่มีหลักฐานวา คนไทยไดไปรับเหมาในการกอสราง Wind Tunnel เพ่ือทดสอบการผลิตอาวุธเคมี
ขณะที่นายมวนมา คัดดาฟยังเรืองอํานาจอยู สมัยที่ขาพเจาเปน ออท ณ กรงุวอชิงตนัในป 2537-8) 

 เก่ียวกับการกอการรายเชนกัน รายงานในวันนิ ้แสดงวาขบวนการตาง ๆ เชน อัล ชาบาบ ใน
โซมาเลียเริ่มหยอนสมรรถภาพ ประการหนึ่ง เพราะประธานาธิบดีโซมาเลียไดปรับวิธีตอตาน อัล ชาบาบ 
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อยางไดผลมากข้ึน อาจจะเปนเพราะเมื่อประมาณสองสัปดาหที่ผานมา นายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ไดไปเยือนทัง้คีนยาและโซมาเลีย ซึ่งอาจจะมีการใหความสนับสนุนในบาง
เรื่อง และอีกประการหนึ่ง สมาชิกของขบวนการไดแปรพักตรมาเขากับฝายรัฐบาลและไดพบกับผูแทน
สํานักขาวตะวันตกแหงหนึ่งดวย สําหรับสถานะปจจุบันของกลุมโบโก ฮารามในไนจีเรีย นั้น ไดเสนอ
รายงานมากอนนี้แลว 

 ความเคลื่อนไหวอันควรติดตามศึกษาและวิเคราะหในภูมิภาคเอเชียมีอยางนอยสองกรณี   
คือ (1) การเคล่ือนไหวในทะเลจีนใต ซึง่มีหลายฝายเก่ียวของดวย และ (2) สมรรถนะในการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ซ่ึงหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเดนิทางไปเยือนแลว เริ่มแสดงความมีอํานาจ
มากขึ้น เชนการแสดงภาพการยิงขีปนาวุธจากเรือใตน้ํา และการสําแดงวา บัดนี้เกาหลีเหนือสามารถสราง
ระเบดินิวเคลียรขนาดเล็กไดแลว และสามารถจะยิงไปยังเปาตาง ๆ ไดอยางแมนยํา จริงหรือคุย ขาพเจาไม
ทราบในช้ันนี้ แตความเคล่ือนไหวของไทยจะตองเปนไปอยางแนบเนียน เพราะถาจําไมผิด ปนี้จะครบ 40 ป 
ของความสัมพันธทางการทตูระหวางไทยกับเกาหลีเหนอื 

 การศึกภายในอิรัคและซีเรียกําลังอยูในระยะตองเฝาติดตาม ในอิรคั หลงัจากที่ไอซิสไดเขา
ยึดเมืองรามาดีแลว โดยผูคนไดหนีออกจากเมือง ไอซิสก็ไดรุกคืบหนาไปทางตะวันออก อันเปนทศิทางสู
กรุงแบ็กแดด แตทหารอิรัค และหนวยรบชาวชิอะ ก็รวบรวมกําลังกันไดดมีากข้ึน ในขณะท่ีกองทพัอากาศ
ของอิรคัก็เปดฉากการโจมตแีละทิ้งระเบิดไปทางเหนือในเสนทางไปสูเมืองเออรบิล เพ่ือจุดหมายตอไปอัน
ยากมาก คือเมืองโมซูลซึง่ไอซิสไดเขาครองอยางม่ันคง และกําลังแปรสภาพเปนเมืองหลวงของฝายตน 

สวนเมืองโบราณซ่ึงเปนมรดกโลกในซีเรยี คือ Palmera นั้น ตามรายงานเม่ือเวลา 3.10 น. ตามเวลาใน
ประเทศไทย บีบีซี เสนอขาววา ไอซิสเขายึดไดแลว โดยกองกําลังซีเรียไดถอนไปจากเมือง ไอซิสคงตองการ
ไดโบราณวัตถุจากเมืองอันคณุคาสูงนี ้เพราะเปนอีกทางหนึ่งในการหาทุน 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 8 

 ในวันที ่21 พฤษภาคม 2558 สถานการณในบูรนุดีกลับตึงเครียดขึน้ หลงัจากที่ประชาชนกวา
แสนคนไดหลบหนีไปยังประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะอยางย่ิงทานซาเนีย เหตุปจจัยของความไมสงบใน   

บูรุนดีปรากฏอยูบางแลว ในรายงานฉบบัที่ 7 กอนหนานี้ 

 สถานการณเก่ียวกับการประติบัตติอชาวโรฮิงจา ซึ่งยังเปนรายงานทางสถานีโทรทศันระหวาง
ประเทศท้ังในรูปของขาวและรายงานเชิงสารคดี ควบคูไปกับขาวทํานองเดียวกันที่เกิดข้ึนทางทะเลเมดิเตอร
เรเนียน คงจะไมสามารถรายงานตอจากที่ไดนําเสนอแลวในฉบับที่ 7 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) เพราะทาทีของ
แตละประเทศในอาเซียนยังไมตกผลึกพอ เนื่องจากมีบางประเทศขอใหรอจนการประชุมในวงกวางที่
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กรุงเทพฯ ในวันที ่29 พฤษภาคม ศกนี้ ในชั้นนี ้ขอเพ่ิมเติมประเดน็ในเรื่องเดียวกันทีไ่ดทราบจากขอสังเกต
ของคริสเตียน อามันพอร ซึง่ไมเพียงแตกลาวถึงการปฏิบัติของไทยวาไมยินยอมใหผูอพยพเหลานี้ข้ึนฝง 
โดยได towed away these people out to sea และในตอนทายของรายงาน ซึ่งสลับกันกับปญหาผูอพยพ
ทางยุโรปที่ กองทัพเรืออิตาลี ไดทุมกําลังกูภัยและใหความชวยเหลือเปนอยางดี ไดมีการฉายภาพปญหา
ยอนกลับไปสมัยสงครามเวียดนาม กรณ ีBoat People ซึ่งผูหนีภัยคอมมิวนิสตทางเรือ “ตองถูกโจรสลัดทํา
ราย เมื่อมาถึงฝงไทยก็ถูก Tow Away” สําหรับเหตุการณเม่ือสมัยสงครามเวียดนาม นัน้ ขาพเจาสามารถ
จะใหขอเท็จจริงได เพราะไดมีสวนรวมในความพยายามจะแกไข แตจะกินที่มากเกินวัตถุประสงคของ
รายงานนี้ ขอโตแยงรายงานของ ซีเอ็นเอ็น เพียงวา Boat People นั้นมีปญหาบางตามที่อามันพอรกลาว 

แตมิใชทาททีางการ คณะผูแทนไทยในขณะนั้นไดแสดงบทบาทสําคญัในการกําหนดมาตรการทีเ่รียกกันวา 

Orderly Departure Programme ซึ่งนําไปสูการแกปญหาอยางเปนผลดี เพราะสําหรับประเทศไทย นัน้ 

ปญหาของผูอพยพที่มีนับลานมิใชพวกที่มาทางเรือ หากเปน Land Cases อีกประเดน็หนึ่งที่ขอถายทอด
มาในชวงนี้ ไดแกสาระสําคัญของการโทรศัพทระหวางคริสเตียน อามนัพอร กับรฐัมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่เธอรอตอเครื่องบินทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วาเธอเพ่ิงกลับจากเยือน
เมียนมาร เพ่ือการหารือดานทวิภาคี มิใชเฉพาะเรื่องผูอพยพ ตามความเหน็ของฝายอินโดนีเซีย ทาทีของ
เมียนมารดีข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง การที่เมยีนมารจะไปจดัตั้งสถานกงสุลที ่Aceh ซึ่งจะชวยมาก เพราะ
บัดนี ้อินโดนีเซียไดรับพวกอพยพไวเปนจํานวนมาก 

 .ในชวงวันสุดสัปดาหที่ผานมา นายบัน คมูีน เลขาธิการสหประชาชาต ิไดไปปราศรัยที่
มหาวิทยาลัยเวียดนาม ขอรองใหประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหชวยกัน Search and 

Rescue และบรรเทาทุกขพวกโรฮิงจาและบังกลาเทศ ทั้งที่ลอยลําอยูกลางทะเลโดยดวน เพราะเปนปญหา
ทางมนุษยธรรมที่ไมควรละเลย  

 ความตึงเครียดอีกดานหน่ึง ไดแกการประจันหนาระหวางกองกําลังตรวจการของจีนกับสหรัฐใน
ทะเลจนีใต ซึง่มีการทาทายซึ่งกันและกันในวันนี้ (21 พ.ค. 58) เม่ือเครื่องบินตรวจการณของสหรฐับนิผาน
เกาะแกงซึ่งจนีอางสิทธิ และไดกอสรางสิง่ที ่รมว กต สหรัฐ เรียกวา “กําแพงทราย” เปนกรณีอีกแหงหนึง่ใน
โลกที่นาหวง แมเหตุการณในวันนี้จะไมเหมือนเหตเุม่ือหลายปกอนที่กองกําลังจีนที่ไหหลํายิงเครืองบิน
ตรวจการณของสหรัฐตก แตในเมื่อขณะนี้ จีนม่ันใจในกองกําลังของตนมากข้ึน ก็ไมอาจจะทราบไดวา   

หากเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันข้ึน อะไรจะเกิดข้ึนตอไป 

 แตถาหาก จีนและแมกระทัง่รัสเซียจะมองไปวา รัฐบาลโอบามาเปน “เปดงอย-lame duck”

อันตรายในวงกวางก็อาจเกิดข้ึนไดในโลก เพราะแมจะอยูในสถานะการเมืองภายในเชนที่บางฝายเขาใจ  

โอบามาก็ไดริเริ่มแนวทางของนโยบายใหม ๆ หลายทาง เชน การหาทางดวยวิธีการเจรจาทางการทตู      
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ใหอิหรานระงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร การเสนอญตัติใหมอันมีผลใหยกเลิกการสงทหารภาคพ้ืนดนิ    

เขาไปในสงครามเพ่ือตอตานกองกําลังรัฐอิสลาม การส่ังการใหหนวยรบพิเศษเขาไปปฏิบัติการสายฟาแลบ
เพ่ือกําจัดแกนนําของไอซิสในซีเรียเม่ือไมก่ีวันมานี้ การเปดฉากใหมในความสัมพันธกับคิวบาดวยการ         
ผอนคลายมาตรการขอหามตาง ๆ   หลังจากที่หมางเมินกันมาถึง 50 ป เปนตน 

 จริงอยู การพยายามของฝายตรงขามทางการเมืองภายใน อันไดแกการตอตานของพรรครีพับลิกัน 

มิใชส่ิงที่ผิดคาด แตก็พอเช่ือไดวา ในที่สดุ ฝายที่ตอตานก็คงไมสามารถสกัดความพยายามของรัฐบาลได 

 ตามรายงานจากตะวันออกกลางในวันสุดสัปดาหนี้ ปญหาคอนขางจะซับซอนย่ิงกวาการวางแผน
ยุทธการในการยึดเมืองติครติกลับมา เพราะมีปจจัยละเอียดออนแทรกเขามา อันไดแกบทบาทของอิหราน
ในการรบ เพราะในวันเสาร ที่ 23 และวันอาทิตย ที ่24 พ.ค. นี้ นายคารเตอร รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงกลาโหมคนใหมของสหรัฐ ไดพูดจาทํานองวา ทหารอิรัค (ซนุนี่) ดูจะไมมีน้ํายาเสียเลย (lack of 

will) แตในขณะเดียวกันทหารกลุมเชียกลับไดแสดงความเขมแข็ง จนเม่ือรัฐบาลอิรคัไดประกาศการเกณฑ
ทหารทั่วไป เพ่ือจะหาทางยึดเมืองรามาดีคนืมา ทัง้สองฝายไดปฏิบัติการอยางเปนผลดี เพราะตามรายงาน
ในวันอาทิตย ที่ 24 พ.ค. นี ้กองทัพอิรัคก็สามารถยึดดินแดนหลายสวนในรามาดคีนืมาได 

 อยางไรก็ดี ปญหาเฉพาะหนาก็คือ การใหอิหรานเขามารวมในสงครามตอตานไอซสิจะลงเอยใน
แบบใด เพราะภายในสหรัฐเอง ก็มีกระแสเรียกรองใหสงกําลังภาคพ้ืนดินเขาไปปฏิบัติการ โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งไมสามารถจะทําไดในชั้นนี้ เพราะรัฐบาลโอบามาไดจัดทําญตัตหิามการสง
ทหารภาคพ้ืนดินเขาไปในอิรคัอยูแลว 

 ประเดน็สําคญัไดแกความมุงหมายของอิหราน หากการตอสูในปจจบัุนนี้เปล่ียนผานไปเปนการเขา
ครองของอิหรานในรัฐบาลใหมของอิรคั สหรัฐคงอยูในฐานะลําบากในหลาย ๆ เรื่อง ไมเพียงแตขอตกลง
จํากัดการที่อิหรานจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเทานัน้ แตหมายถึงความเปล่ียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตรภายใน
ตะวันออกกลางอยางมีนัยยะที่ลึกซึ้งมาก ปฏิกิริยาของประเทศอาว นําโดยซาอุดิ อารเบีย คงจะไมเฝาดู
ความเคล่ือนไหวเหลานี้ โดยไมขัดขวาง ซึ่งเปนความเคล่ือนไหวที่ประเทศนอกภูมิภาค รวมทัง้ประเทศไทย 

จะตองตดิตามอยางใกลชิด  

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 9 
 คํากลาวของนาย Ashton`` Carter รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมคนใหมของสหรัฐ ที่วา
ทหารอิรคัอันหมายถึง บรรดาทีน่ับถือนิกายซุนนี่ ไมมีน้าํยาเสียเลย เพราะมิไดมีจติใจตอสูอยางจริงจงัใน
การปองกันเมือง Ramadi (do not have the will to fight) จนถูกกําลังรบของไอซิสเขายึดครอง ทาํความ
แปลกใจใหผูติดตามขาวหลายคนและมีการตีความกันไปตาง ๆ นานา นัน้ 
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 รายงานขาวจากกรุงแบ็กแดดในวันนี้ (25 พฤษภาคม)  แจงวา ตามคําชี้แจงของนาย Haider Al- 

Abadi นายกรัฐมนตรีอิรคั ซ่ึงกําลังใหสัมภาษณกับผูสื่อขาวอาวุโสของ บีบีซ ีเหน็วา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐคงจะไมทราบขอเท็จจริงเพียงพอ เพราะในทัศนะของเขา กองกําลังอิรัค-ซึ่ง
ประกอบดวยทหารซุนนี่กับทหารเชีย (Sunnis & Shia militias) จะสามารถโจมตีรามาดีกลับคืนมาได                    
ในไมก่ีวันนี้ ในขณะทีน่าย Iyad Allawi รองประธานาธิบดีอริคัใหสัมภาษณแกผูสื่อขาว ซีเอ็นเอ็น สนับสนนุ
แนวคิดของนาย Carter สวน Damon ผูสื่อขาวตางประเทศอาวุโสของ ซีเอน็เอ็น มองอีกมุมหนึง่ วา                

คํากลาวของ รมว กห สหรัฐเทากับเปนการตําหนิสหรัฐเอง ซึง่เปนฝายฝกหัดทหารอิรคั และเหน็วา ทหารที่
ผานการฝก พรอมรบ ฉะนัน้ หากจะมีปญหาก็อาจเปนเพราะฝายอิรัคมิไดรบัอาวุธจากสหรัฐเพียงพอ และ
อาจจะมีความลมเหลวในสายการบังคับบัญชา - chain of command ของฝายอิรัคเอง สวนวุฒสิมาชิก 

John McCain เหน็วา สหรฐัควรเขาไปมีสวนในการปะทะกับฝายตรงขามมากกวานี้ สื่ออีกแหงหนึ่งตัง้
ขอสังเกต ซึง่ขาพเจามีความโนมเอียงจะเห็นดวย กลาวคือการโตกันไปมาเชนนี้ เปนส่ิงที่ไมนาจะปลอยให
เกิดข้ึนเพราะจะชวยปูทางให    ไอซิสไดเปรียบในการรบ ดวยเพราะสภาวะดังกลาว กับการแตกแยก
ภายในของฝายอิรัคจะชวยใหไอซิส  Thrive หรือกาวรุดหนาในการรุกคืบได โดยไมตองใชกําลังมากขึ้น
กวาเดิม ซึง่ก็นอยกวากองกําลังของ   ฝายอิรัคอยูแลว 

 รายงานขาวที่วา ไอซิสไดสรางความหวาดกลัววากรุงแบ็กแดดจะแตก ยอมแสดงถึงความสําเร็จ
ของ ไอซิสที่สามารถใชการโฆษณาชวนเช่ือและปฏิบัติการจิตวิทยาเปนเครื่องมือ ซึ่งในประเด็นนี้ สหรัฐ
นาจะหาทางตอตานไดโดยไมจําตองสงทหารภาคพ้ืนดนิไปชวยในอิรัค ทีต่ั้งขอสังเกตเชนนี้ เพราะตลอด
ระยะหลายเดือนที่ผานมา ไอซิสมักจะไดเปรียบฝายตรงขามเสมอ เพราะมีฝายปฏิบัติการดานการโฆษณา
ชวนเชื่อและสามารถผลิตวิดีทัศนและการเผยแพรภาพแสดงชัยชนะของตนได โดยการเลือกจังหวะในการ
ใชเครื่องมือเหลานี้ไดอยางมีประสทิธิผล ดงัจะเห็นไดจากการจัดองคกร โดยแบงหนาที่และความ
รับผดิชอบของแตละฝายใหดําเนนิการไดอยางคลองตัว ขอนี้แสดงใหเห็นความแตกตางของ อัล เคดา               

ซึ่งยึดหลัก Top Down กับไอซิส ซึ่งแบงสรรหนาที่ในรูปแบบ Horizontal หรือการกระจายความรับผิดชอบ
สําหรับหนวยนําในอันดับสองรองจากผูนํา คือ Abu Bakr al-Baghdadi (ผูนําไอซิสซึ่งเกิดในอริคั) โดยไม
ตองคอยรับคาํสั่งจากอัล บัคดาดี้ เสมอไป และคงจะดวยวิธีการนี้ทีท่าํใหไอซิสสามารถขยายตัว และ
ดําเนนิการตามแผนตาง ๆ ไดอยางคลองตวัและปรับยุทธวิธีไดรวดเร็ว 

 สําหรับยุทธภูมิดานรามาดี นั้น ทางทีด่ี ฝายอิรัคควรจะจํากัดการแสดงขาว โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
แสดงวากองทหารกําลังเคลือ่นหนวยรบไปในทศิทางใด อันเปนเรื่องยากในทางปฏิบัติจริง เพราะสํานักขาว 

ตาง ๆ ก็ติดตามขาวความเคลื่อนไหวเหลานี้ อยางเกาะติดอยูแลว 

 รายงานจากนครโบราณ Palmyra ในวันนี ้(25 พฤษภาคม) แจงวา หนวยงานดานสิทธิมนุษยชนได 
คนพบวา มีผูถูกไอซิสสังหารไมนอยกวา 262 คน และมีขาวซึ่งยังไมมีการยืนยันวา รัฐบาลซีเรียไดสง
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เครื่องบินไปทิง้ระเบิดกองกําลังไอซิสในเมือง 50 เที่ยว รายงานความเสียหายยังไมปรากฏในชั้นนี้ เวนแต
นกหายาก (Northern Bald Ibis) ซึ่งกําลังถูกรบกวนและอาจเปนเปาของไอซิส 

 ประเดน็สําคญัที่ฝายอิรัคควรเขาใจใหทราบแน ก็คือ ในสมรภูมิทัง้ซีเรียและอิรคันัน้ แมอิรคัและ
ซีเรียตางก็เขาใจดีวาเขตแบงระหวางสองรฐัอยูที่ใด แตไอซิสถือวาทั้งสองดนิแดนเปนผืนเดียวกัน อาจ
เพราะ ในแงของไอซิส นัยยะของส่ิงที่พวกตนพยายามเขาครองไดแก “รัฐอิสลาม” ภายใต “Caliphate” 

ครอบคลุมดนิแดนตาง ๆ ในเขตที่บัดนี้อาจจะแบงแยกกันเปนสวน ๆ หลังจากที่พ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนสวนหนึง่
ของอาณาจักร Ottoman ตองแตกสลายภายหลังจากกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ในแงนี้ ความพยายามของ
ไอซิสที่จะจดัตัง้รัฐอิสลาม  โดยครอบครองดินแดนสวนหนึ่งของอดตีอาณาจักรออตโตมนั จงึนาจะเปน
ความใฝฝนมากกวาสถานะที่จะดําเนนิการใหเปนจริงข้ึนมาได แตในความพยายามที่จะใหไดดัง่ฝน การสู
รบและการตอตานความคดิตางทีมี่อยูในปจจุบันนี้ คงเปนการยากที่รฐัทั้งหลายซึ่งก็ไดสํานึกในความเปน
ชาติของตนเอง การพ่ึงพาอาศัยประเทศและมหาอํานาจภายนอก และการหันไปพ่ึงองคการระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงสหประชาชาต ิไดเปลี่ยนแปลงบริบทของการเมืองระหวางประเทศไปในทางซ่ึง
ยากที่แนวคิดของการพยายามกอตั้งรัฐอิสลาม จะบังเกิดผลตามความมุงหมาย ทั้งนี้ มิไดหมายความวา
เหตุการณความยุงยากและการปะทะกันดวยกําลัง จะสงบเงียบไปในอนาคตอันใกล ความยุงยากและ
ความขัดแยงระหวางฝายตาง ๆ จะคงหลีกเลี่ยงมิได  แมสงครามโลกครั้งที่ 3 คงจะระเบิดข้ึนไดไมงายนัก 

ดังที่ขาพเจาไดวิเคราะหไวในรายงานกอนหนานี ้แตการแขงขันกันสรางฐานอํานาจและความพยายามท่ีจะ
แผอํานาจครอบครองของฝายที่มีศักยภาพเพียงพอในปจจุบันนี ้อันไดแกรัสเซีย จีนและอินเดีย อันนาจะ
รวมสหรัฐอเมริกาดวย หากฝายนี้เปลี่ยนนโยบายไปจากการ Retrenchment ตามที่ผูนําขณะนี้ยึดถือตาม
แนวคิดแตเดิมมาของตน 

 หากยอมรับการจัดอันดบั Tier 1 ดงัวรรคขางตน ฝายใดบางที่จะมาอยูในลําดับสองและสาม ก็ยัง
เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาปจจัยและองคประกอบของแตละฝายใหถ่ีถวนตอไป 

 ตามการจัดอนัดับเชนนี้ ไอซิส หรือไอซิล หรือไดช หรือรฐัอิสลาม ก็ยังมิไดเปนที่ยอมรับสถานะของ
รัฐตามหลักการทางกฎหมายปจจุบัน ขาพเจามักจะใชคําวา Non-State Actor การอยูในสถานะเชนนั้น 

ยอมทําใหหลกีเล่ียงยากที่จะกลายเปนศัตรูของทุกประเทศ สหประชาชาติเองก็ไดบัญญตัิกฎหมายวาดวย
การกอการราย และรัฐสมาชิกก็ไดออกกฎหมายตามในทํานองเดียวกัน ทัง้โดยสถานะ โดยเจตนา และ
พฤติกรรมซึ่งมีหลักฐานยืนยันมากมาย ไอซิสเปนกลุมกอการรายอยางแทจรงิ ทั้งภายใตกฏหมายอาญา
ภายในและกฏหมายระหวางประเทศ มหาอํานาจสําคัญในปจจุบันนี ้อันไดแกสหรฐัอเมริกาและรัสเซียมิได
มีความเหน็ตางในประเดน็นี ้
 ปญหาโรฮิงจา ยังคงเปนประเดน็ทีน่านาชาติโดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ยังตองหาทางแกไขตอไป 
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 ขอสําคัญประการหนึ่ง คือความสงสัยมานานแลววา ผูอพยพเหลานี้ลองเรือมาถึงฝงของประเทศ 

เชนไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ไดอยางไร เทาที่ไดตดิตามขาวมา ตัวการหน่ึงทีค่อนขางจะแนชดัแลว
ไดแกพวกคามนุษยซึ่งคงจะไดกระทําความช่ัวรายเชนนี้มานานแลว จนเจาหนาที่ไทยไดจับกุมและออก
หมายจับแลวเปนจํานวนมาก หากเขาใจไมผิด ก็ประมาณเกือบ 80 คน ไมแตเทานัน้ เจาหนาทีต่าํรวจยังได
คนพบหลุมฝงศพพวกนี้เปนจํานวนมาก ขาวคราวเก่ียวกับเรื่องนี ้มีปรากฏในรายงานขนาดยาวพรอม
ภาพถายภายใตหัวขอ Sold for ransom: On the trail of Thailand’s human traffickers โดย Jonathan 

Head ผูสื่อขาวประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ บีบีซ ีซึ่งแจงวา ใชเวลาคนหาขาว 6 เดือน 

 เพ่ือการประสานงาน ขาพเจาจะมอบรายงานนี้ใหกับกองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ 

ซึ่งเขาใจวาเปนฝายติดตามและดําเนนิการในเรื่องนี ้ซึ่งทางกองอาจจะมอบใหหนวยงานอ่ืน ตามแตจะ
เห็นสมควร 
 เม่ือวันอาทิตย ที่ 24 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียแถลงวา 

เจาหนาที่ไดคนพบหลุมฝงศพ ในชั้นแรก 30 คนและคนพบเพ่ิมอีก 139 คน เขาใจวาเปนศพของ             
ชาวโรฮิงจาและ (อาจจะ) เปนพวกบังกลาเทศ มีหลายหลุมซึ่งมีมากกวาหนึ่งศพ ทัง้หมดนี้เขาใจวา                

เปนเหย่ือของพวกคามนุษย หลุมฝงศพทั้งหมดอยูในรัฐเปอรลิส ใกล ๆ กับหลุมฝงศพที่เจาหนาที่ไทย
คนพบ ใกลชายแดนไทย-มาเลเซีย 

 ในวันนี ้(ที่ 25 พฤษภาคม 2558) นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศไดแถลงดวยความไมพอใจอยางมาก        

ที่ถูกหาวา ชาวบังกลาเทศไดหลบหนีไปหาที่กินอยูที่ดีในตางแดน และปฏิเสธวา ชาวบังกลาเทศเปนสวน
หนึง่ของการอพยพทางเรือไปกับพวกโรฮิงจา   

 การกลาวถึงชาวบังกลาเทศ นั้น เปนขาวซึ่งมาพรอมกับการท่ีเมียนมารไดเริ่มการคนหาเปน                

ครั้งแรกเม่ือวันอาทิตย และใชคําวา Bengali อันอาจแสดงวา แมถึงข้ันนี้ เมียนมารก็ยังพยายามจะ
หลีกเลี่ยงการใชคําวา โรฮิงจา และในกฎหมายใหมที่ประธานาธิบดีเต็งเสงลงนามเมื่อวานนี้ ก็จะอนุญาต
ใหชาวโรฮิงจา มีลูกไดโดยเวนระยะถึง 3 ป เพราะตองการปองกันมิใหชาวอิสลามมีลูกมากเกินไป ซึ่ง
ประเดน็นี ้ฝายตางประเทศไดกลาวหาวา เมียนมารกําลังดําเนินการเชนเดียวกับนโยบาย Apartheid  

ที่เคยใชในแอฟริกาใต กอนหนาที่จะยกเลิก 

 

รายงานเดือนพฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 10 
 ความเคลื่อนไหวของประเทศที่ทรงอํานาจซ่ึงในชวงน้ีควรจะพยายามลดการยั่วยุระหวาง
กันลง กลับเปนไปในทางตรงขาม 

 ในสวนของสัมพันธมิตรแอตแลนตดิเหนือ หรือ North Atlantic Treaty Orgnization (NATO) ซึ่ง
กอตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1949 ดวยจุดมุงหมายเพ่ือปองกันภัยจากการรุกรานของฝายคอมมิวนิสตจากสหภาพ
โซเวียตและประเทศในเครือขาย ซึ่งขณะนัน้หมายถึงประเทศในยุโรปตะวันออกภายใตการครอบงําของ
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สหภาพโซเวียต โดยทีท่ั้งกลุมนี้ไดสลายตวัเปนอิสระและเปนประเทศเอกราชเม่ือสงครามเย็นไดยุติลงอยาง
ไมเปนทางการ ในชวงทีค่วามสัมพันธระหวางฝายตะวันตกกับฝายอดีตสหภาพโซเวียตไดแปรเปลีย่นไป 

ฝายตาง ๆ ก็เขาใจวาทุกฝายจะคอย ๆ ปรับความสัมพันธฉนัมิตรเขาหากันในทางซึ่งจะทําใหโลกไดลิ้มรส
สันติภาพอยางแทจริง ประธานาธิบดี George H.W. Bush แถลงความตัง้ใจที่จะหาทางจัดระเบียบโลก
ใหม หรือ New World Order แตความตัง้ใจดังกลาวก็คอย ๆ หายเงียบไป ถาจะระบุถึงตัวบุคคลในเรื่อง
ระดับโลกนี ้บุคคลทีน่าจะไมควรลืมเลือนไปไดแกนายเซอรเก เอส. กอรบาชอฟ เพราะเปนผูที่ขานรับ
แนวทางดงักลาว และพรอมที่จะชวยใหสันติภาพของโลกตามแนวที่อดตีประธานาธิบดีบุช เสนอแนะมี
โอกาสเปนไปได แตกอรบาชอฟก็ตองออกนอกวงการช้ันนําไปอยางนาเสียดาย 

 ใครจะมองนาโตวาไดกําหนดทศิทางของสัมพันธมิตรอยางไรก็ตาม ทานที่ไดตดิตามความสัมพันธ
ระหวางประเทศตลอดมาตั้งแตป ค.ศ. 1989 ก็คงจะเขาใจวาหลังจากที่กอรบาชอฟและนายเอ็ดดวด เชวา
นาสเซพนจากเวทีของการตดัสินใจระดับโลกแลว ความเปล่ียนแปลงในดานองคกรรวมพันธมิตรยอม
หลีกเลี่ยงมิได ในเม่ือกติกาสัญญาวอรซอของเครือสหภาพโซเวียตตองสลายตัวไป แตนาโต ซึง่ยังคงอยู
จําตองหาทิศทางในแถบยุโรปเพ่ือเคลื่อนไหวในปฏิบัตกิารปองกันและรักษาความสงบ เชน การขยายพ้ืนที่
ไปทางดานบอลขาน ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อันเปนการขยายขอบขายปฏิบัติการจากที่กําหนด
ไวเม่ือกอตั้งสัมพันธมิตร และในขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามที่จะเปดทางใหประเทศที่อยูใกลเคียง เชน
ยูเครน และประเทศในอดตียุโรปตะวันออก รวมทั้งกลุมประเทศบอลตคิ เขามาอยูในขายที่นาโตจะใหความ
คุมครองดวย ฉะนัน้ จงึเปนเรื่องไมนาประหลาดใจที่วาระสําคัญในการประชุมระดับรัฐมนตรตีางประเทศ
ของรัฐมนตรเีม่ือไมก่ีวันมานี้ จะไดแกการรบัมือกับกลุมรัฐอิสลามหรือไอซิส  

ตามรายงานเม่ือตนปนี้ ขาพเจาไดนําเสนอการเคลื่อนกําลังของนาโตเพ่ือเตรียมพรอมที่จะรับมอื
กับการคืบคลานของรัสเซีย ภายใตการนําของประธานาธิบดีปูตนิ ซึง่ทราบกันอยูแลว วาตองการท่ีจะเขา
ครอบงําไมเพียงภายในไครเมีย และภาคตะวันออกของยูเครนเทานัน้ ความเคลื่อนไหวในวันนี้เปนกรณีที่
นาหวง เพราะในทันททีีน่าโตเริ่มการซอมรบในบริเวณแถบโปแลนด และบอลตคิ รัสเซียไดเริ่มการซอมรบ
อยางขนานใหญ ในบริเวณใกลอารคตคิ โดยใชเครื่องบินทนัสมัยกวา 250 เครื่องและทหารภาคพื้นดนิ
จํานวน 12,000 การเริ่มตนทาทายกันในวันนี้คงจะมีตอไป จึงเปนกรณทีี่จะตองตดิตามความเคล่ือนไหว
ของท้ังสองมหาอํานาจตอไป 

พันธมิตรนาโตไดชี้แจงวา การซอมรบครั้งนี้เปนไปตามแผนที่กําหนดไวตั้งแตปที่แลว แตรัสเซียโต
กลับวา การซอมรบของฝายตนเปนเพียงข้ันตน เพราะรัสเซียจะเริ่มการซอมรบอีกรอบหนึง่ โดยระดมกําลัง
มากกวาอีกมาก และทั้งหมด “ใชกระสุนจริง” ในขณะเดยีวกัน รัสเซียไดระดมทหารไปอยูติดชายแดนดาน
ยูเครนตะวันออกกวา 50,000 คน และพวกนิยมรัสเซียทีเ่ปนอาสาสมัครในพ้ืนที่ยูเครนตะวันออก 

ความเคลื่อนไหวดังกลาวนี้สรางความตึงเครียดในระดบัระหวางประเทศอยางแนนอน หากจะมี
การปะทะกันดวยกําลัง ก็คงจะเปน (1) ในยูเครน ซึ่งกองกําลังรัสเซยีไดเตรียมกําลังรบเพ่ือปฏิบัติการ 
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เริ่มตนดวยการเตรียมพรอมในคาบสมทุรไครเมีย และเคล่ือนที่ไปยังยูเครนตะวันออก ซึ่งก็มีการสูรบกันมา
พักหนึ่งแลว จนถึงข้ันทีมี่การสอบสวนบทบาทของประธานาธิบดีปูติน ตามหลักฐานที่คณะตรวจการณของ 
OSCE ที่มีอยูพรอมแลว แตปูตินก็มิไดหว่ันไหว ทัง้ ๆ ทีมี่การนําศพทหารรัสเซียที่นํามาจากยูเครน
ตะวันออกมาแสดงเปนหลักฐาน (2) การปะทะกันทางอากาศ เพราะเครื่องบินรบของทั้งสองฝายไดย่ัวยุกัน
มาหลายเดือนแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริเวณรัฐบอลตคิ 

เพ่ือความไมประมาท สหรัฐไดสั่งการใหทหารสหรัฐทุกแหงในโลก เพ่ิมการเตรียมพรอมไปถึงขั้น 

BRAVO ซึ่งเปนอันดับสงูข้ันสาม อีกสองข้ันเหนือจากนีก็้ไดแกการสงคราม 

ดังท่ีไดเสนอรายงานมากอนหนาน้ี จีนก็ไดทาทายเครื่องบินสหรัฐเหนือทะเลจนีใต และหลังจาก
นั้น ก็ไดขยายเขตที่จะอางสิทธิเหนืออาณาบริเวณท่ีเรียกวา Open Sea อันคงจะหมายถึงทองน้ําระหวาง
ประเทศ และยอมจะมีผลกระทบเสนทางการบินพาณิชย รวมทั้งเครื่องบินไทยดวย แมวาสายการบินไทย
คงจะไมถูกคุกคาม แตในกรณีเสนทางการบินพลเรือนระหวางประเทศ ไทยควรยึดหลกัการตามกฎหมาย
ระหวางประเทศใหชดัเจน และควรหาจุดรวมกับประเทศอาเซียนในกรณีเชนนี้ในโอกาสแรก 

ไนจีเรียไมเพียงแตเปนประเทศใหญที่สุดในแอฟริกาและเปนประเทศที่มีน้ํามนัมากที่สุดดวย แต
ในระยะสองสัปดาหที่ผานมา ประชาชนชาวไนจีเรียตองเผชิญกับความยากลําบากอยางเหลือเชื่อ เพราะ
ทั้งประเทศไมมีน้ํามันทุกประเภทใหแกผูบริโภค รถยนตที่ตองการจะเติมน้ํามันตองรอตามทางเขาปมเปน
แถวยาว น้ํามันและเช้ือเพลงิขาดตลาดอยางรวดเร็ว ตามรายงานขาว ปญหาสืบเนื่องมาจากการที่ทางการ
ไดใหเงิน subsidize ผูใชมาตลอด จนกลายเปนหนี้สะสมเปนจํานวนมหาศาล และในชวงที่ผานมา ไนจีเรีย
อยูระหวางการเปล่ียนผูนําหลังการเลือกตั้ง นายพลโมฮัมหมดั บูฮารี ซึ่งไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดเีมื่อเดือนมนีาคม จะเขารับตําแหนงในวันที่ 29 พฤษภาคม ศกนี ้จะดวยเหตุใดก็ตาม 

ไนจีเรียสามารถหาเงินมาใชหนี้ไดเม่ือวันที ่27 พฤษภาคม ศกนี ้ทําใหการจําหนายน้ํามันกลับเปนปกติได
ทันเวลาที่ประธานาธิบดคีนใหมจะรับตําแหนงพอด ีอันที่จรงิ สาเหตุของวิกฤตการณน้ํามันนั้นมาจากหลาย
เหตุดวยกัน 

ในขณะเดียวกัน การปราบปรามกลุมกอการรายโบโก ฮารามมีลูทางทีจ่ะไดผลดีข้ึน เพราะ
นักศึกษาเปนจํานวนมากสามารถหลบหนีจากการควบคุมของกลุมกอการรายไดนับรอย แตยังไมมีขาววา 

กลุม Chibok กวา 200 คน ซึ่งเปนขาวไปทั่วโลก นั้น ไดรับการปลอยตัวมาหรือยัง อยางไรก็ดี 
ประธานาธิบดคีนใหมที่จะเถลิงอํานาจในวันศุกรนี้ ซึ่งเปนคนนับถืออิสลาม อาจจะมีทางแกปญหาโบโก  

ฮาราม ซึ่งไดสวามิภักดิ์กับบัคดาดี้ ผูนําไอซิส ไดผลข้ึนมากวา Goodluck Jonathan ชาวคริสต ซึง่พน
ตําแหนงไปแลว 

(นายมนัสพาสน ชูโต) 

    ประธานคณะทํางานปรับปรงุแนวทางการประชาสัมพันธ 
      และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  
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ชื่อตําแหนง นายมนสัพาสน ชโูต 

ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสมัพันธและการดําเนินงาน 
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รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 1 

 เมื่อตนป 2558 สภาผูแทนสหรัฐไดมอบหมายให U.S.-China Economic and Security Review 
Commission จัดทํารายงานเกี่ยวกับขีดความสามารถของกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวามขีอจํากัดและจุดออนมากนอยเพียงใด หากจะสูรบกับศัตรูและใหไดรับชัย
ชนะในการสงครามที่อาจมขีึ้นในวันขางหนา โดยไดมอบหมายให Rand Corporation ศึกษาและ
จัดทําเสนอ 

 ผลการศึกษาในดานการทหารปรากฏเปนรายงานยาว 184 หนา ซึง่ไดรับการเปดเผยประมาณ
กลางเดือนกมุภาพันธ 2558 มีสาระสําคัญอันสํานักขาว ซีเอ็นเอ็น สรุปรายงานไวดังนี ้

 ประเด็นสาํคัญ 

 แมจีนจะไดกาวหนาไปมาก แตการทหารของจีนยังประสบปญหา “อันเปนจุดออนที่มนีัยสําคัญ” 

 จุดออนเหลานีอ้าจจํากัดความสามารถของทหารจีนที่จะ “สูรบและเอาชนะสงครามทีอ่าจเกิดข้ึน
ในอนาคต” 

 ความดอยดังกลาวมีผลตอการจัดองคกรและสมรรถนะในการสูรบ 



ผูศึกษายอมรับวา กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation Army) ไดรับความกาวหนาอยาง
รวดเร็ว ในเวลาอันส้ันมาก แตจุดออนหลายประการในโครงสรางขององคกร อันรวมถึงการคอรัปชั่นในกองทัพ
ดวย ตลอดจนความสามารถในการสูรบ แสดงวากองทัพจีนจําตองเผชญิกับการทาทายในหลายดานอยางหนัก 

 จุดออนดังกลาวยอมจํากัดความสามารถที่จะปฏิบัติการในลักษณะทีต่องใชเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศเปนหลัก ตลอดจนการปฏิบัติการรวมรบอยางบูรณาการ ดังทีน่ักยทุธศาสตรจีนเห็นวาจําเปนเพื่อ
การตอสูและเอาชนะสงครามในอนาคต 

 ความหยอนยานของความสามารถในการรบ รวมถงึจุดออนหลายประการในดานสงกําลังบํารุง
โดยเฉพาะอยางยิง่ จนีขาด amphibious lifts อันไดแกความสามารถทีจ่ะขนสงกําลังรบและยุทโธปกรณตาง ๆ 

อยางเพียงพอทางสะเทินน้ําสะเทนิบก เพือ่บุกรุกไตหวนัโดยตรงอยางเต็มที ่

 รายงานกลาวดวยวา กองทพัเรือจีนยงัไมสามารถเพิ่มความสันทัดจัดเจนไดอยางเต็มที่ในการสงคราม
ตอตานเรือใตน้ํา และเสริมวาจีนกําลังประสบปญหาตาง ๆ ในอันที่จะผสมผสานอาวุธสมัยใหมที่ (มีกลไกและ
องคประกอบ)ซับซอนกับอุปกรณที่มีอยูเดิม ไมแตเทานัน้ กองทพัจีนยงัขาดบุคลากรซึ่งไดรับการฝกฝนที่จําเปน
เพื่อใหสามารถใชอาวธุดังกลาวไดดีพอ 

 ในขณะเดียวกนั กองทพัอากาศก็ตองเผชิญกับการที่เคร่ืองบินเพื่อภารกิจพิเศษมีจาํนวนจํากัด และ
กองบินที่มีอยูประกอบดวยเคร่ืองบินหลายรุนและหลายแบบ (เกนิไป) 

 ตามรายงานฉบับนี้ กองทัพปลดแอกประชาชนจาํนวน 2.3 ลานคน ยงัหยอนยานดวยการคอรัปชั่น 

เพราะขาดฝายตรวจสอบ (Oversight) ทีม่ากพอ พลเรือนคนเดียวในสายการบังคับบัญชาไดแกประธานาธิบดี 

สี จิ้น ผิง 

 Xu Caihou นายทหารชั้นนาํระดับนายพล ซึ่งออกจากราชการแลว ยอมรับวาเขาเองเคยไดรับสินบน 

และเช่ือกันวาการเล่ือนชัน้เล่ือนตําแหนงภายในกองทัพ นั้น ซื้อขายกันได 

 ในบรรดาทหารชั้นรองลงไป มีรายงานวา นายทหารเอาบานพักทางการไปขาย และใชปายทหารทีร่ถ
เพื่อหลีกเล่ียงการถูกเรียกเมือ่ขับรถเกินความเร็วที่กาํหนด การไมยอมจายคาธรรมเนียมทางดวนและการจอด
รถในทีห่ามจอด พฤติกรรมเหลานี้ปรากฏอยูอยางแพรหลาย 



 รายงานกลาวดวยวา รายไดตํ่าทีท่หารไดรับ และการขาดการฝกหรือซอมรบอยางจริงจัง ทัง้ ๆ ทีห่นวย
เหนือมักจะถือวาหากกองทพัพายแพก็จะโทษวาการซอมรบที่ผานมาประสบความลมเหลว ซึง่นีน่ับเปนความ
ทาทายที่เพิ่มพูนยิ่งข้ึน เชนเดียวกับทักษะอันไมเพยีงพอของกําลังพลที่รับเขามา ซึง่สวนใหญนาํมาจากชนบทที่
ไดรับการศึกษาจํากัด แมในระยะหลัง ๆ มานี ้กองทพัพยายามจะสรรหากําลังพลที่ผานการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยก็ตาม 

 ยิ่งกวานั้น นโยบาย “ลูกคนเดียว” ซึง่ไดสรางปรากฏการของ little emperor อันหมายถึงเด็กเสเพลที่
ยากที่จะรับเขามาเปนกาํลังพลซ่ึงไมแข็งแกรงพอที่จะทนวนิัยทหารได 

 รายงานฉบับนี้เหน็วา PLAตระหนักในความออนดอยดังทีก่ลาวมาดี เพราะส่ิงพิมพทางการทหารและ
แหลงขาวภายในจีนเองตางมีความเหน็วา “there is still a large gap between China and developed 

countries’ militaries, especially the United States” รายงานดังกลาวสรุปวา ฝายวางแผนทางทหารของ
สหรัฐควรเขาใจการเปล่ียนผานทางการทหารของจีนที่ยงัไมแลวเสร็จ เพื่อจะไดใหสหรัฐและพันธมติรปองปราม
มิใหจีนใชกําลังหรือขูที่จะใชกําลังในการแกไขกรณีพิพาทตาง ๆ กับเพือ่นบานของจีน 

 สาระสําคัญที ่Rand Corporation นาํเสนอ เปนขอมูลที่พอจะทราบกันอยูในหมูผูที่ติดตามความ
เคล่ือนไหวของจีนติดตอกนัมา ขาพเจาเองมิไดเหน็รายงานท้ังฉบับ แตก็พอที่จะต้ังขอสังเกตวา จนีไดกําหนด
ยุทธศาสตรในระยะยาว และคอย ๆ เสริมสรางพลานุภาพในแบบที่ขาพเจาใครที่จะเรียกวา Lego Model อัน
จะตองใชเวลานานพอสมควร และในขณะเดียวกนัก็จะตองสรางพื้นฐานใหแข็งแกรงและมั่นคง ในชั้นนี ้ส่ิง
สําคัญไดแกการพัฒนาทรัพยากรที่จีนมีมากที่สุดในโลก อันไดแกคน  ซึ่งยอมหมายถึงการกําหนดนโยบายดาน
การศึกษาใหเหมาะสม จุดออนทีก่ลาวถึงวามีอยูในกองทพั นั้น เปนปจจัยทีท่างการจีนตองยอมรับวา หลาย
ประการเปนจุดออนในสังคมจีนโดยรวมดวย 

 การทุจริตในวงราชการหรือการฉอราษฎรบังหลวง (corruption) ซึ่งในรายงานของ Rand Corporation 

มีอยูแพรหลายในกองทัพจีน นั้น เปนโรครายที่ระบาดไปในวงการหลายแหงภายในจีน โดยบุคคลที่อยูในคณะ
ผูบริหารพรรคคอมมิวนิสตจนีก็อยูในขายที่อาจถูกปราบปราม รัฐบาลจีนหลายชุดไมสามารถหลุดพนเนื้อรายนี้
ไปได หากมีอํานาจพอ ก็จะปลอดพนไป ที่เปนปญหาไดแกความไมแนใจวา การดําเนินคดีคร้ังใดเปนการ



เหมาะสมกับพฤติกรรมแลว และคร้ังใดเปนวิธกีารอนัทราบกนัดีวาปราบปรามศัตรูหรือคูแขงทางการเมืองของผู
ทรงอํานาจในแตละสมัย ทั้งหมดนี ้ขาพเจามิไดกลาวช่ือผูใด 

 ขาวดวนมากที่ไดรับเมื่อเวลา 03.20 น. ตามเวลาในไทยแสดงวา พรรคการเมืองที่สนับสนุน
ประธานาธบิดี Erdogan ในปจจุบัน อันเปนพรรคที่ครองอํานาจตอเนื่องมาถึง 18 ป มิไดรับเสียงมาก
พอ ในการเลือกต้ังที่มีในวันนี้ ไมแตเทานั้น พรรคของ Kurds ยังสรางประวัติศาสตรดวยการได
คะแนนเสียงเกินรอยละ 10 ความพยายามของ Erdogan ที่จะใหไดเสียงมากพอที่พรรคของตนจะได
เปนรัฐบาลแตพรรคเดียว ซ่ึงจะเปดทางใหมีการแกไขรฐัธรรมนญู อันจะโอนอํานาจบรหิารไปอยูกับ
ประธานาธบิดี จึงผิดหวังอยางยิ่ง 

 ผูสังเกตการณกลาวลวงหนาวา หาก Erdogan ไดชัยชนะตามความคาดหมาย ตุรกกี็จะปกครองใน
ระบอบ Illiberal Democracy ซึ่งในความเขาใจของตางชาติ เชนขาพเจา  หมายถึงการปกครองระบบเผด็จการ 
โดยประธานาธิบดีจะครองตําแหนงไปโดยไมมีกําหนดครบวาระ 

 

รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 2 

 สําหรับชาวจนีผูรักและหวงแหนสิทธิโดยกาํเนิดและเสรีภาพทัง้บนแผนดินใหญและในเขตปกครอง
พิเศษฮองกง วันที่ 4 มิถนุายนปนี้เปนวนัที่คนเหลานัน้ รวมกันรําลึกถงึเหตุการณ ณ จัตุรัส Tiananmen ในกรุง
ปกกิ่งเมื่อ 26 ปมาแลว  

ในฤดูใบไมผลิของป ค.ศ. 1989 นาย Hu Yaobang อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนทีถู่กขับออกจาก
ตําแหนง ซึง่กลายเปนสัญลักษณของการปฏิรูปประเทศจีนใหเปนเสรีนิยมมากกวาเดิม ไดถึงแกอนิจกรรม ใน
ชั้นแรก นักศึกษาหลายพันคนไดรวมใจกนัไปไวอาลัย ณ จัตุรัสเทียน อัน เหมนิ กลางกรุงปกกิง่ อีกสัปดาหหนึง่
ตอมา นักศึกษาจํานวนมากกวาเดิมไดไปสมทบ และแปรสภาพเปนการชุมนุมเพือ่เรียกรองความเปน
ประชาธิปไตย โดยไดมีการประทวงและการประกาศทาทีตอตานอยูหลายสัปดาห จนในที่สุด รัฐบาลจีน
คอมมิวนิสตไดปราบปรามจนสามารถสลายฝายประทวงไดสําเร็จในเวลาเชาตรูของวันที ่4 มิถนุายน  กอนหนา
สัปดาหนั้น นกัศึกษาจํานวนมากไดไปแถลงทาทีของตนท่ีหนาบานรับรองแขกเมือง (เด๋ียว ยู ไถ) ซึ่งขณะนั้น 



นายมิคาอิล เอส. กอรบาชอฟ ผูนําสหภาพโซเวียต ผูริเร่ิมแนวทาง Perestroika และ Glassnost อันเปนแรง
บันดาลใจแกบรรดานักศึกษาที่ประทวง กําลังอยูระหวางการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจนีพอดี แตกอร
บาชอฟมิไดปรากฏตัวตอหนากลุมนกัศึกษาทีห่นาทําเนียบรับรอง (ตามขาวที่ขาพเจาไดรับในกรุงมอสโก) 

ในวนัที ่4 มิถนุายนทุกป ชาวฮองกงจํานวนไมนอยไดไปรวมรําลึกถงึเหตุการณ เทียน อัน เหมนิที ่Victoria Park 

จํานวนเพิ่มมากข้ึนในปหลัง ๆ มานี้ เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนไดใชอิทธิพลเหนือผูนําฝายบริหารของฮองกง
มากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการถายโอนอํานาจเหนือฮองกงเมื่อป ค.ศ. 1997 อังกฤษซึง่ครอบครอง
ฮองกงเปนเมอืงข้ึน (ในรูป Crown Colony) กับจีนตกลงกนัวา ฮองกงจะมีอํานาจปกครองตนเองในระดับสูง 
(high degree of autonomy) เปนเวลา 50 ป และในบ้ันปลายจะพัฒนาระบบการเลือกต้ังบนพื้นฐานของ 
universal suffrage แตการตีความเงื่อนไขดังกลาวไมเปนที่ตกลงกนัระหวางจีนแผนดินใหญกับชาวฮองกง
หลายภาคสวนจนบัดนี ้

ความไมพอใจของชาวฮองกงจํานวนไมนอยตอทาทีของรัฐบาลจีนมีมาตลอด รวมทัง้ความเห็นตางในสภานิติ
บัญญัติ(Hong Kong Legislative Council) ดวย ในชวงหลังของป ค.ศ. 2014 และต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ศกนี้ 
ขบวนการเรียกรองประชาธปิไตยรวมตัวกนัหลายคร้ัง แตละคร้ังมีผูเขารวมเปนจํานวนหลายหม่ืน ทั้งในฝง
ฮองกงและเกาลูน อันเปนการแสดงออกเชิง Civil Disobedience บางคร้ังเกิดการปะทะกันกับเจาหนาที่ตํารวจ 

ดังที่ไดรายงานมาเปนลําดับกอนหนานี ้

ผูนําในขบวนการตาง ๆ เหลานี้มีแนวคิดที่ววิัฒนาการตามวัยของตน เพราะสวนใหญเปนนักศึกษาแมจะมี
หัวหนากลุมเคล่ือนไหวประสานงานกนัอยูบาง  อาท ิJoshua  Wong  เด็กหนุมนกัศึกษาซ่ึงเปนแกนนาํที่ไดรับ
การกลาวขวญัถึงมากที่สุด เพราะมีวฒุิภาวะ เกนิวยั เขาเร่ิมความเคล่ือนไหวเมื่อกวา 4 ปมาแลว เพราะไมเหน็
ดวยกับการบังคับใชระบบการศึกษา ในขณะเดียวกนั หวองก็ไดเรียกรองใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบ 

(greater accountability) มากข้ึน ในระยะหลัง ๆ มานีน้ายหวองและพวกไดพยายามหาทางใหคนฮองกงมี
สวนสําคัญในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ตามขอตกลงท่ีจนีกับอังกฤษไดทาํไว ซึ่งโดยนัยยะ
ของการมีสิทธอิอกเสียงทั่วหนาอยางเสมอภาคกัน (Universal Suffrage) และการใช One Country Two 

Systems นัน้ รัฐบาลจีนคอมมิวนิสตไมควรอยางยิ่งที่จะเขามามีสวนในการตัดสินใจทั้งในทางการเมือง การ
บริหารและทางธุรกิจ จนบัดนี้ นายหวองยงัมิไดกลาวถงึบทบาทของฮองกงในดานความสัมพนัธระหวาง



ประเทศ นายหวองเปนหวงเปนพเิศษทีก่ําหนด 50 ป ตามขอตกลงกับอังกฤษจะมาถึงในป ค.ศ. 2047 นางสาว 

Gracier Kwong  เปนเด็กสาวเจาความคิดคนหนึง่ที่เปนหวัหนาแนวรวม แมหนาตาทาทางจะดูเรียบ ๆ ขณะนี ้
ศึกษาทาง Computer Programming Technology เกรซี่อยากใหฮองกงปกครองตนเองเมื่อถงึป ค.ศ. 2047 

บนพืน้ฐานของ Self Determination  อีกคนหนึ่งเปนผูใหญแลว ในชื่อ Lee Cheuk Lan มีตําแหนงเปนประธาน
พรรคแรงงาน นอกจากจะเหน็พองในทิศทางประชาธิปไตยแลว เขายังไมเห็นดวยกับการที่แผนดินใหญจะเขา
มาแทรกแซงในฮองกง โดยปลอยใหฮองกงดําเนนิการตาง ๆ โดยลําพัง อันเปนแนวคิดที่ยากจะเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ 

แมการเปล่ียนผานจะดําเนินไปอยางเปนทางการแลวถงึ 18 ป หลายฝายในฮองกงกย็ังไมอาจตกลงกันไดวา 

Universal Suffrage ตามขอตกลงจีน-อังกฤษหมายความวาอยางไร เมื่อวันที่ 18 เมษายน ศกนี ้รัฐบาลจีนได
เสนอแผนการปฏิรูปการเลือกต้ังซึ่งรัฐบาลปกกิ่งเหน็วาจะทําใหชาวฮองกงมีสิทธิเลือกต้ังหวัหนาผูบริหารของ
ตนเองในป ค.ศ. 2017 

Chief Secretary Carrie Lam ไดแถลงแผนการปฏิรูปดังกลาวตอสภานิติบัญญัติในฮองกง ฝายทีต่องการ
ปกครองตนเองเหน็กับดักในขอเสนอ เพราะผูสมัครรับเลือกต้ังจะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการซึ่ง
เปนคนที่นยิมจีนเปนองคประกอบ สมาชิกสภาที่นยิมประชาธิปไตยซึง่ในวันนัน้แตงชดุดําไดเดินออกจากสภา
ในทนัททีี่คําปราศรัยของ Chief Secretary จบลง สมาชิกบางคนไดชูรมสีเหลืองอันเปนสัญลักษณของ
ขบวนการประทวง Occupy ที่เร่ิมมาแตปทีแ่ลว Emily Lau ประธาน Hong Kong Democratic Party แถลงวา 

“Their fake universal suffrage is an insult to everybody’s intelligence; that’s why we refused to stay 

in the chamber” เธอกลาวตอมาวาเธอและสมาชิกทีน่ยิมประชาธิปไตยจะออกเสียงในทางท่ีจะแนใจวา
ขอเสนอนี้จะไมไดรับเสียงเพียงพอที่จะเปนกฎหมาย ตามกฎขอบังคับการประชุม ขอเสนอจะตองไดรับเสียง
สนับสนนุสองในสามของสมาชิกทั้งสภา 70 คน ซึง่พรรคของ Lau และสมาชิกที่สนบัสนุนประชาธปิไตยอีก 26 

คนมากพอที่จะยับยัง้ขอเสนอดังกลาว ทางฝายผูนําของฮองกงไดเตือนสมาชกินยิมประชาธิปไตยมิใหออกเสียง
ยับยั้ง เพราะหากทาํเชนนัน้ ฮองกงก็จะไมมีโอกาสไดรับการปฏิรูปทางการเมืองอีกตอไป 

การรําลึกถึงปที่ 26 ของการตอสูเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยที่ จัตุรัสเทยีน อัน เหมนิในวนัที ่4 มิถุนายน ปนี้ที่จัด
ข้ึนที่ Victory Park เชนทกุป กระแสความกระตือรือรนเร่ิมแปรผันไปบาง แมจํานวนผูชุมนุมจะยังมากอยูก็ตาม 



เพราะมีคนจีนจากแผนดินใหญและชาวตางประเทศ เชนชาวนวิซีแลนดทีท่ําธุรกิจอยูในฮองกงเขาไปมีสวนรวม
ดวย ผลที่ตามมาไดแกการทีรั่ฐบาลมาเลเซียไดหามมิใหนาย Leung Kwok-Hung สมาชิกนิยมประชาธิปไตย
ในสภาที่ฮองกงเขาประเทศ  อันเปนมาตรการเดียวกับที่มาเลเซียสกัดมใิหแกนนําการประทวงในฮองกง คือ 

Joshua Wong เขาประเทศ ทัง้คูมีแผนจะไปปราศรัยในมาเลเซียเกี่ยวกับการประทวงเรียกรองประชาธิปไตยใน
ฮองกง และเหตุการณที่จัตุรัส เทยีนอันเหมิน อธิบดีตํารวจมาเลเซียใหเหตุผลวา มาเลเซียไมตองการ “พวกกอ
ความยุงยาก” หากปลอยใหเขาไปอาจมีผลกระทบความมั่นคงภายใน (คงหมายถงึความขัดแยงด้ังเดิมระหวาง
คนเช้ือสายจีนกับชาวมาเลย และอาจเกรงวาจะกระทบความสัมพนัธกบัจีน ซึง่เปนคูคาสําคัญ) 

อีกไมกี่สัปดาห สมาชิกสภานิติบัญญัติก็จะตองออกเสียงลงมติในขอเสนอเพื่อการปฏิรูประบบเลือกต้ัง ที่
รัฐบาลจีนเปนฝายริเร่ิม  สมาชิกฝายประชาธิปไตยมีเสียงพอที่จะยับยัง้ เนื่องจากจะตองรวบรวมกนัใหไดสอง
ในสาม นกัเคล่ือนไหวขูวาจะเร่ิมการชุมนมุประทวงรอบใหม เพราะจนบัดนี้ทางการจีนมิไดหามการรวมตัว
เกี่ยวกับเหตุการณเทียนอันเหมิน แตทางการในฮองกงแถลงชัดวา จะไมยอมรับการเดินขบวนประทวงแบบ 

“Occupy” ทีต่าง ๆ ดังทีเ่คยเกิดมาแลวอีก 

ตามสภาพการณปจจุบัน ประชาชนชาวฮองกงคอนขางจะเดือดรอนเพราะราคาคาบาน ซึ่งปกติกสู็งอยูแลว 

บัดนี้ไดแพงย่ิงข้ึนอยางมาก ในขณะที่ชองวางในการครอบครองทรัพยสินยิง่กวางข้ึนอีก  ฉะนั้น ไมวาการออก
เสียงลงมติในสภาจะเปนเชนใดก็ตาม การประจันหนากนัในเมืองที่แตกแยกกันอยางราวลึกเชนขณะนี้จึง
หลีกเล่ียงไดยาก ตางฝายตางไมไววางใจซึ่งกนัและกนั โดยไมมีผูใดนาํเสนอหนทางประนีประนอมอันทกุฝาย  

จะยอมรับไดจนบัดนี ้

เมื่อวันสุดสัปดาหที่ผานมา เยอรมนีไดเปนเจาภาพจัดการประชุมกลุม G-7 ในระดับสุดยอดที่แควนบาวาเรีย 

โดยเชนเดียวกับปที่แลว ประธานาธบิดีวลาดิเมีย ปูตินไมไดรับเชิญใหเขารวมดวย อันเนื่องมาจากการแซงช่ัน 

ที่เร่ิมมาต้ังแตรัสเซีย ใชกาํลังละเมิดบูรณภาพแหงดินแดนของยูเครน โดยไดเขาครองคาบสมทุรไครเมีย และยัง
คุกคามยูเครนภาคตะวันออกสืบตอมาทั้งที่มีขอตกลงม้ินสก 2 ซึ่งปูตินเองไดรวมในการเจรจากับแองเคลา แม
เค่ิลแหงเยอรมนี ประธานาธิบดีออลลองดแหงฝร่ังเศส และประธานาธิบดีเปอโรเชนโกแหงยูเครน ตลอดเวลา
กวา 16 ชั่วโมงตอเนื่องกันขามคืน และรายงานขอตกลงมิ้นสก 2 ชิน้แรกที่ส่ือมวลชนตะวนัตกไดรับมาจาก
สํานักขาว Novosti ของรัสเซีย 



จึงไมนาแปลกใจที่ในบรรดาวาระการประชุม จ-ี7 คร้ังนีท้ี่ครอบคลุมปญหานานัปการ การรุกรานของรัสเซีย จงึ
เปนหวัขอที่สําคัญยิ่งและใชเวลาในการประชุมมากกวาเร่ืองอ่ืนใด 

ในกรณีดังกลาว ที่ประชุมไดตกลงกันใหดําเนนิการแซงช่ันรัสเซยีตอไปจนกวา รัสเซียจะยุติการรุกราน และ
ปฏิบัติตามขอตกลงม้ินสกอยางแทจริง เพราะทกุฝายในกลุม จ-ี7 ทราบดีวา รัสเซยีมิไดปฏิบัติตามพันธกรณี
ตามขอตกลงอยางจริงจัง รายงานจากคณะผูตรวจสอบจาก OSCE ไดยืนยันพฤติกรรมอันบิดพร้ิวของรัสเซีย
มาอยางชัดเจน คําช้ีแจงตอส่ือมวลชนของแองเคลา แมเค่ิล และคําใหสัมภาษณของประธานาธิบดีโอบามา
ภายหลังการประชุมบงชัดถงึเอกภาพในกรณีนี้ของสัมพนัธมิตรตะวนัตก 

ประธานาธิบดีโอบามาไดย้าํถึงความจําเปนที่ปูตินจะตองปรับแนวคิดใหม เพราะบัดนี้ รัสเซียก็ตองถกูโดดเด่ียว
แลว (คงหมายถึงการที่ตองออกนอกวงของ จ-ี8 และไมมีสวนในกลุม จ-ี7) และการเศรษฐกิจกก็ําลังจะพงั 
(wreck) 

คงจะเพื่อแสดงใหโลกเหน็วา เขามิไดถูกโดดเด่ียว ในวนันี้ (พธุที ่17 มถิุนายน 2558) ประธานาธิบดีปูตินก็ไป
เยือนกรุงโรม เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีมัตเตโอ เร็นซ่ี อาจจะเพราะกอนแซงช่ัน อิตาลีเปนคูคาสําคัญของ
รัสเซีย และหลังจากนัน้ ปูตินก็ไปเขาเฝาพระสันตะปาปาฟรานซิสทีพ่ระราชวงัวาติกัน เพื่อจะหาทางใหพระ
สันตะปาปาชวยใหชาวโรมนัแคธอลิค ซึ่งเปนนกิายสวนนอยในรัสเซยี สามารถปรองดองกับนกิายออรโธด็อกซ 
อันเปนศาสนกิชนสวนใหญในรัสเซีย อันทีจ่ริง ปูตินเคยเขาเฝาพระสันตะปาปามาคร้ังหนึ่งแลวเมือ่สองปที่ผาน
มา การดําเนินการคร้ังนี้จงึอาจถือวาเปนการใช Soft Power ที่บางคร้ังปูตินดูจะสันทดัไมนอย 

ในการใหสัมภาษณภายหลังการหารือ ประธานาธิบดีปูตินไดกลาวเปนเชิงตัดพอที่การคากับอิตาลีไดลดลงถึง
รอยละ 25 และขูวา หากไมมีการแกปญหารัสเซียก็อาจจะทาํใหรายไดจากการคาระหวางรัสเซยีกับอิตาลียิง่
ตกตํ่าลงอีก สวนนายกรัฐมนตรีเร็นซ่ีไดเนนตามทาทีของ จ-ี7 วาเปนการสําคัญยิ่งทีรั่สเซียจะตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงม้ินสก 2 อันจะปูพืน้ฐานไปสูการดําเนนิความสัมพันธที่ดีตอกนั 

ตามรายงานเมื่อสักครูนี้ (1.40 น. ตามเวลาในไทย) ผูส่ือขาว ซีเอ็นเอ็น กลาววา การเขาเฝาองคสันตะปาปา
ตองลาชาไปนาน เพราะการหารือกับเร็นซ่ีเกินเวลาไป แตปูตินก็มีโอกาสเขาเฝาสันตะปาปาเปนเวลาประมาณ 

50 นาที ซึง่ทานพยายามไมตําหนิฝายใด แตทรงเนนวา All sides must have a sincere desire for peace 



and work towards true dialogue. ทานไดกลาวถึงขอตกลงม้ินสก 2 ดวย แตมิไดโทษวาฝายใดละเมิดหรือไม 
พระดํารัสอีกตอนหนึ่งทรงแสดงความเปนหวงสถานการณในตะวนัออกกลาง ทานทรงเหน็วาตองเอาใจใสทุก
ฝายในสังคม รวมทัง้ชนกลุมนอยดวย (Nick Robertson จากซีเอ็นเอ็น ชี้แจงวา รายงานเกี่ยวกับพระ
สันตะปาปาฟรานซิสใชตามแถลงขาวทีท่างวาติกันไดแจกมาให) 

ในระหวางที่อยูในชวงของการประชุม จ-ี7 นาย Abadi นายกรัฐมนตรีอิรัคไดเดินทางไปหารือกับประธานาธิบดี
โอบามา เพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกบัสงครามในอิรัค  ในการใหสัมภาษณหลังการประชุม ประธานาธิบดี
โอบามาไดกลาวขอความ ซึง่ทาํใหหลายฝายถกเถียงกนัทั่วไป โดยสรุป เขากลาววา Strategy ในการรบในอิรัค
ยังไมสมบูรณ (not complete) ขาพเจาไดยินคํากลาวของโอบามาสด ๆ และอดคิดไมไดวา โอบามาต้ังใจจะ
กลาวเชนนั้น หรือกําลัง “คิดดัง ๆ” จะดวยเหตุใดก็ตาม นักวิเคราะหจาํนวนไมนอยแปลกใจที่จนบัดนี้ โอบามา
ยังไมทราบอีกหรือวาจะดําเนินยุทธศาสตรอยางไรในชวงที่ไอซิสไดเขายึดเมืองใหญ ๆ ไปแลวหลายแหง 
โดยเฉพาะอยางยิง่ Mosul Ramadi Baiji (ที่ต้ังโรงกล่ันน้ํามนัสําคัญ) อยางไรก็ดี ในวันนี้ ทําเนียบขาวแถลงวา 

สหรัฐจะสงทหาร 450 คนไปยังอิรัคเพื่อการฝกทหารอิรัคทุกฝาย และจะสงสรรพาวุธและอุปกรณการทหาร
ใหแกอิรัค รวมทั้งพวกเปชเมอรกาดวย โฆษกทาํเนียบขาวยํ้าวา ทหารที่จะสงไปใหมนีจ้ะมีภารกิจในการ
ฝกอบรมเทานัน้ จะเขารวมในการรบไมได ส่ิงสําคัญไดแก Secularism อันเปนปญหามาตลอด (ต้ังแตสมัยที่
นายมาลิกี้เปนนายกรัฐมนตรีแลว) เมื่อตอนที่สหรัฐเชญิใหนายกรัฐมนตรีมาลิกี้ออกจากตําแหนง โอบามาไดย้ํา
ความจําเปนทีจ่ะตองไดรัฐบาลใหมซึง่จะประกนั Inclusiveness โดยใหใชกําลังจากทุกฝายหรือทกุนิกาย) 

ในวนันี ้(10 มถิุนายน) Jeb Bush นองชายของอดีตประธานาธิบดี George W. Bush ซึ่งกาํลังจะประกาศตน
เขาแขงขันเปนประธานาธิบดีในอีกไมชานี ้ไดกลาวที่กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด วา ปูตินเปน Bully เชนเคย 

อันตางจากพีช่ายที่เหน็วา ปูติน นั้น นาคบ ในทัศนะของขาพเจา ซึ่งไดใหความเหน็ทางดานนี้มาแลวหลายคร้ัง 
ปูตินเปนคนทีอั่นตรายมากตอสันติภาพของโลก 

คํานําในหนงัสือ THE NEW COLD WAR ของ EDWARD LUCAS ฉบับป ค.ศ. 2014 มีดังตอไปนี ้Authors 

are normally pleased when their books prove prescient. I am alarmed. Writing in 2007, I argued that 

Vladimir Putin’s background and views heralded repression in Russia and aggression abroad, and 

that he was weakening the West’s ability to resist him. If we did not do something about him soon, 



he would do something nasty to us later- by which time the odds would be tilted against us. Those 

warnings have not just been vindicated. If anything, they have proved too cautious. ผูแตงเสริมวา 

ในขณะที่เขากาํลังเขียนคํานาํขางตน รัสเซยี ไดรุกรานและเขายึดสวนหนึ่งของยูเครนแลว 

 

รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3 

 ตามที่ไดรายงานมาในฉบับที่ 2 ถึงการประทวงในเขตปกครองพิเศษฮองกง โดยไดกลาวถงึรายงานใน
เร่ืองเดียวกันทีไ่ดนําเรียน “มาเปนลําดับกอนหนานี”้ นัน้ ทานที่อยูนอกกรมสารนิเทศคงจะไมไดรับทราบ แต
โดยที่ขาพเจาไดขยายวงผูไดรับรายงานใหมต้ังแตตนป 2558 เพื่อใหลําดับเหตุการณสมบูรณข้ึน จึงขอเพิ่ม
รายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2557 มา ณ ทีน่ี ้

       รายงานการประทวงในฮองกงตอจากความเคล่ือนไหวที่ปรากฏเมือ่เดือนพฤศจกิายน 2557 

 เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม 2557 หัวหนาฝายบริหารของฮองกงประกาศวากองกาํลังฝายรัฐบาลไดสลาย
กลุมผูชุมนุมประทวงแหงสุดทายซ่ึงอยูในบริเวณ Causeway Bay อันเปนยานธุรกิจและรานคาบนฝงฮองกง  
นับเปนสัปดาหที ่11 ของการประทวงที่ยืดเยื้อที่สุดในประวัติศาสตรของฮองกงนับแตที่ไดแปรสภาพมาเปน 

“เขตปกครองพิเศษ” ของสาธารณรัฐประชาชนจนี  

 ทางการฮองกงไดเร่ิมปฏิบัติการกวาดลางที่มงกก ทางฝงเกาลูน และตอมาไดแก เขต Admiralty ซึ่ง
เปนเขตทีท่ําการหลักของฝายบริหารทางฝงฮองกง 

 ฝายประทวงประกาศวา ส่ิงที่เกิดข้ึนจนถงึวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เปนการเร่ิมตนเทานั้น การประทวง
จะมีข้ึนอีกแตมิไดมีการระบุวันเวลา ในการสลายการชมุนุมนี ้ผูประทวงถูกจับไปหลายคน 

 ขอสังเกต 

• การประทวงคร้ังใหญนี้ไดทาํความหนักใจใหแกฝายจีนทีสุ่ด ทั้งทางการที่บริหารฮองกงและสําหรับ
รัฐบาลจีนแผนดินใหญ นบัแตการจลาจลที่จตุรัสเทียนอันเหมิน 



• ผูนําการประทวงคร้ังนี้มิไดเปนหวัหนากลุมเรียกรองประชาธิปไตย แตเปนนกัศึกษานาํโดยนายโจฉ่ัว 

หวอง อายุ 17 ป ผูประทวงสวนใหญเปนเยาวชน ผูสูงอายุที่เขารวมดวยมีสวนนอย 

• การประทวงคร้ังนี้ใชชื่อวา การปฏิวัติ “รม” ซึ่งใชเปนสัญลักษณ แตขณะเดียวกนักช็วยกนัแดด กนัฝน 

และบังแกสน้าํตา/ผสมพริกไทย 

• ผูนําประชาธิปไตยเชน Helen Lau ประเมนิวาการประทวงดังที่เกิดข้ึนมาหลายสัปดาหแลวนัน้ยากที่
จะสัมฤทธ์ิผลหาก “ประชาคม” (หมายถงึประชาชนทัว่ไป) ไมรวมดวย คนฮองกงไมใชนอยอพยพมาจาก
แผนดินใหญและสวนใหญเปนผูประกอบการคาขายและธุรกิจ คําประกาศของผูประทวงเร่ิมจาก Occupy 

Central ซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ/การคา/การเงนิ ทําใหการประกอบธุรกิจตองหยุดชะงักหลายตอหลายคร้ัง 
ซึ่งผูประกอบการและพอคารับไมได กับไดขัดขวางการประทวงในบางจุด ทางการและตํารวจฮองกง (ซึง่อาจ
ไดรับกลยุทธมาจากรัฐบาลกลาง) จึงใชวธิีอยูเฉยๆ โดยหลีกเล่ียงการใชความรุนแรงในการปราบปราม ทั้งนี้
เพื่อใหพลังตอตานออนแรงลงเอง นับต้ังแตตนฝายประทวงกม็ิไดดําเนนิการไกลเกินกวาที่จะควบคุมพลัง
ตอตานเชน กปปส ในไทย ไมมีการเขายึดที่ทาํการของราชการและถึงแมฝายประทวงจะไดกอกวนทีท่ําการของ
ฝายบริหารและชุมนมุกนัตามทองถนนสายหลักทั้งถนน Nathan ทางฝงเกาลูน และ Central Hong Kong กับ 

Causeway Bay ก็ไมมีการประกาศ “Shutdown Hong Kong” แตอยางใด 

• อยางไรก็ดีฝายเรียกรองประชาธิปไตยก็คงจะใชความพยายามตอไปเมื่อโอกาสอํานวย เพราะผูสูงวยั
กวาไดเคยพยายามตอสูในวงจํากัดดวยการเรียกรองใหการเลือกต้ังตางๆ มีเสรีภาพมากข้ึนมากอนแลว เช้ือที่
เพาะชําไวโดยเสรีชนรุนใหมนาจะกระตุนใหมีการเรียกรองการปฏิรูประบบเลือกต้ังผูนําฝายบริหารตอไป 

• ในช้ันนี้ซึ่งเหตุการณดูจะสงบลงแลว แตความตองการสิทธิพลเมืองที่ไดเร่ิมและมีตอเนื่องมา 11 

สัปดาหคงจะปะทุข้ึนอีก เพราะการเลือกต้ังผูนําคนใหมจะมีข้ึนในอีกไมนานนี ้

• ความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเงนิคงจะมีจาํนวนมาก รวมทั้งการทองเที่ยวดวยซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน
แหลงที่มาของฐานะทางเศรษฐกิจของฮองกง      จนวันนี ้ยังไมทราบวามีการประเมนิและเปดเผยตัวเลขตอ
สาธารณชน ศูนยกลางทางธุรกิจและทาอากาศยานระหวางประเทศก็มไิดรับผลกระทบโดยตรง แตทางฝง
ฮองกงและเกาลูนดวยไดรับความชอกช้ํามากในภาพรวม 



ความเคล่ือนไหวซ่ึงสรางความหวงกังวลใหแกหลายประเทศ ทั้งใกลและไกล ในระยะไมนานมานี้ไดแกการที่จนี
ไดเรงรัดการถมทะเลเหนือโขดหินทีเ่ดิมอยูใตระดับน้ําและการปรับพืน้ที่ในหมูเกาะ Spratly ในทะเลจีนใต 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร การเขาครองดินแดนเกาะสแปร็ตล่ีในระยะหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เร่ิมแรก
โดยจีนไตหวัน ตามดวยฟลิปปนส เวียดนาม และมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศรุนหลังที่อาง
สิทธิเหนือเกาะแกงบางแหงในหมูเกาะสแปร็ตล่ีในราวปลายทศวรรษที่ 1980 ประเทศอ่ืน ๆ ดังกลาวขางตนไม
เพียงแตอางสิทธิเทานั้น แตไดจัดต้ังหอระวังการณ สถานีประมงอยางงาย ๆ และทางวิง่สําหรับเคร่ืองบินเล็ก
ดวย โดยไมมฝีายใดแสดงการครอบครองดวยถาวรวัตถอุยางโจงแจง  

แตขนาดพื้นทีท่ี่จีนไดสรางข้ึนใหมในรอบปที่ผานมาซึ่งเจาหนาที่สหรัฐประมาณวาเปนผืนที่ใหมใหญไมนอย
กวา 2,000 เอเคอรและกิจกรรมตาง ๆ ของจีนอันคืบหนาอยางรวดเร็วเกินความคาดหมายของทุกฝายทีม่ีสวน
ไดเสีย ทาํใหประเทศอ่ืน ๆ อดเปนหวงในเจตนาที่แทจริงของจีนมิได ยิง่จีนประกาศเขตทะเลเปดในทะเลจีนใต
และยังมีขาวดวยวารัฐบาลจนีถือวาทะเลจนีใตเปนเขตผลประโยชนของตนมาแตเกากอน ยิ่งทําความกังวล
ใหแกหลายประเทศ เพราะแมเวียดนามเองซ่ึงไดใชเวลาหลายปก็สรางผืนดินใหมไดเพียง 60 เอเคอรเทานั้น 

และยังมิไดเชือ่มโยงพื้นที่เหลานี้แตอยางใด 

เจาหนาที่จนีอางวาพื้นที่บนเกาะสแปร็ตล่ีดังกลาวจะถกูใชเพื่อเปาหมายในทางพลเรือนเปนสําคัญ เชนภารกจิ
ในการคนหาและกูภัยกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร แตกย็อมรับวา จีนอาจใชพืน้ที่เหลานี้เพื่อวัตถปุระสงคทาง
การทหารดวย อันที่จริง ภาพถายทางดาวเทียมแสดงวาจีนไดนําอุปกรณทางการทหารไปไวในเกาะสแปรตล่ี
แลว ซึ่งประเทศในภูมิภาคแถบนี้ถือวาเปนการละเมิดขอตกลงระหวางจีนกับอาเซยีน ซึง่ภาคีทกุฝายตกลงที่จะ
ไมแปรเปล่ียน “สถานะคงเดิม” (status quo) ของทะเลจีนใต 

ตามความเหน็ของ Mira Rapp-Hooper นกัวิชาการดานกิจการระหวางประเทศ ซึ่งเสนอความเหน็ทาง CNN 

Online แมสหรัฐจะมิใชประเทศในภูมิภาคเอเชีย แตสหรัฐก็มีผลประโยชนในทะเลจีนใตมาเปนเวลานาน อัน
รวมถึงความผูกพนัในการแกไขกรณีพิพาทโดยสันติวธิี ยดึมั่นในกฎหมายระหวางประเทศ และหลักการของ
เสรีภาพในการเดินเรือ ไมแตเทานั้น สหรัฐยังเปนพนัธมิตรของฟลิปปนส ซึง่การกอสรางตาง ๆ ของจีนก็อยูไม
ไกลจากฝงทะเลของฟลิปปนสนกั ในระยะหลายสัปดาหที่ผานมา เจาหนาที่สหรัฐไดแสดงความหวงกงัวลอยาง



มากในนยัยะของการดําเนนิการตาง ๆ ของจีน ประธานาธิบดีบารัค โอบามาและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมแอชตัน คารเตอรไดกลาวถอยแถลงอยางแรง ๆ ในเร่ืองนี ้ สวนนายจอหน แครร่ีย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กไ็ดยกเร่ืองนี้ข้ึนพูดกับประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง เมื่อไดพบกันอยางไม
เปนทางการเมื่อไมกี่วนัมานี ้

Mira Rapp-Hooper ต้ังขอสังเกตวา อันตรายที่แทจริงอยูที่วา ทุกส่ิงทกุอยางที่เกิดข้ึนจนบัดนี ้จีนไมเคยแถลง
ตอสาธารณชนวา จนีมีสิทธแิละ entitlements ประการใดจึงไดดําเนนิการสรางดานหนาใหม ๆ เชนนี ้อันเปน
ประเด็นที่ขาพเจาไดรับทราบจากภาพขาวทางโทรทัศนของ ซีเอ็นเอ็น ซึ่งบันทกึภาพและเสียงจากเคร่ืองบิน
ตรวจการณ แบบ P-8 ของกองทพัเรือสหรัฐขณะบินอยูเหนือเกาะสแปร็ตล่ี นายจิม ชุตโต ผูส่ือขาวดานความ
มั่นคงของ ซีเอ็นเอ็น อยูในเครื่องดวย วิดิโอที่ออกอากาศบันทกึการโตตอบวา ทหารเรือจีนไดเตือนใหเคร่ืองบิน
ตรวจการณออกไปจากนานฟาใกลกับเกาะเทียม นักบินสหรัฐไดตอบไปวา “I am a United States military 

aircraft conducting lawful military activities acting outside national airspace. I am with due regard in 

accordance with international law.” 

Ms. Rapp-Hooper ชี้แจงวา ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ เกาะซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติจะมีทะเลของ
ดินแดนขยายออกไป 12 ไมลทะเล อันรวมถึงเขตนานฟา เขตเศรษฐกจิจําเพาะกับไหลทวีป แตถาเกาะใดเปน
เกาะเทียม อันไดแกเกาะที่ถกูสรางข้ึนเหนอืส่ิงใดก็ตามทีม่ิไดโผลมาเหนือน้าํเมื่อน้ําข้ึน กจ็ะไมสามารถอางสิทธิ
เชนเกาะธรรมชาติไดแมแตนอย โดยทีเ่กาะทีจ่ีนสรางข้ึนจากโขดหนิใตระดับน้ํายอมไมมีนิติสภาพตาม
กฎหมายทะเล (UNCLOSE-United Nations Convention on the Law of the Sea)  ส่ิงที่จนีทาํไปจึงเปนการ
ทาทายกฏหมายระหวางประเทศอยางชัดแจง  

Ms. Rapp-Hooper ไดเสนอแนวทางแกปญหาในแงของสหรัฐหลายทางดวยกัน แตขาพเจาเหน็วาในชั้นแรกนี ้
อาเซียนควรจะหาทางแกปญหาโดยการจัดทําและยึดมั่นตาม Code of Conduct for the South China Sea 

โดยใหจนีรวมรับและปฏิบัติตามหลักการ เพราะการหาทางใหจนีลดบทบาทในเกาะอันเปนขอพพิาทยอมจะ
ชวยผอนคลายความตึงเครียดในทองทะเล อันเปนเสนทางเดินเรือโดยเสรีตามกฏหมายระหวางประเทศมา
หลายศตวรรษ โดยที่จีนเองบัดนี้เปนประเทศทีน่ําเขาน้าํมันดิบมากทีสุ่ดในโลก ถึงข้ันที่จนีไดซื้อเรือบรรทุก
น้ํามนัลําใหญที่สุดในโลกมาแลว คงมิใชเพือ่ใชเรือในการตุนน้าํมันเทานั้น แตหากจีนจะใหเรือลํานี้ไปรับน้ํามนั



ในแดนไกล เชนตะวนัออกกลางและแอฟริกาตอไป จีนยอมจะตองเห็นคุณคาของหลักการวาดวยเสรีภาพใน
การเดินทะเล หากเขาใจอยางนั้น จีนก็ไมควรปฏิเสธการอุปโภคสิทธิในทางเดียวกนัของประชาคมระหวาง
ประเทศ 

 

รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 4 

 รายงานฉบับนี้จะเปล่ียนแนวทางไปบางในชวงแรก โดยจะนาํเสนอกรณีที่สําคัญไมนอย อัน
ประกอบดวยปจจัยทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึง่ไดแกพลวัตดานราคาน้ํามนั 

 เมื่อตนเดือนมถิุนายน ศกนี้ Organization of  Petroleum Exporting Countries (OPEC) ในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี—สวนใหญเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงนํ้ามนั—ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดปริมาณการ
ผลิตน้ํามนัดิบ ในภาวะที่อุปทานน้าํมนั “ทวมโลก” และเปนเหตุใหราคาน้าํมันซึ่งเคยสูงข้ึนกวาบารเรลละกวา 

150 ดอลลารลดตํ่าลงอยางมาก คือไมนอยกวารอยละ 40 จนปจจุบันนี้ราคาประมาณ $60 ตอบารเรล  

 มติของการประชุมคร้ังนี้ตางจากความคาดหมายของบางประเทศและกลุมประเทศ เพราะโอเปคลงมติ
เปนเอกฉันทใหคงระดับการผลิตน้ํามนัดิบไวที่ 30 ลานบารเรลตอวันตอไป อันเปนทาททีี่ผูผลิตรายใหญใน
โอเปค คือซาอุดิ อารเบียยึดถือมาตลอด 

 ราคาน้าํมันดิบเร่ิมที่จะกอปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองมาต้ังแตปลายทศวรรษ 1960 

ประเทศแรกทีเ่ร่ิมเขยิบราคาน้ํามนัข้ึนเพียงเล็กนอยไดแกพระเจาชาหแหงอิหราน สมยัทีท่านทรงเปนมิตร
ใกลชิดกับสหรัฐ น้ํามันดิบไดกลายเปนปจจัยสําคัญทางการเมืองนับแตการปฏิวัติในอิหราน ภายใตการนํา
ของอยาโตลลาห โคเมนี ประเทศอ่ืนไดเพิม่ราคาของตนมากข้ึนเปนลําดับ จนกลายเปนวกิฤตการณพลังงานใน
ป ค.ศ. 1973 ตอจากนัน้ ปญหาทางการเมืองไดเปนปจจัยผลักดันราคาน้ํามันใหเพิม่สูงข้ึนเปนลําดับ อันไดแก
ความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนและสงคราม Yom Kippu ระหวางอิสราเอลกับประเทศใน
ตะวันออกกลาง ไมนานหลังจากนัน้ ประเทศที่ตอตานสหรัฐไดใชน้ํามนัเปนอาวธุ ผลที่ตามมาก็คือราคาน้าํมัน
ไดเปนแรงกระตุนแรงหนึ่งทีผ่ลักดันใหภาวะเงนิเฟอเพิม่สูงข้ึน จนเกิดสภาวะในทางเศรษฐกิจการเงินที่เรียกกัน



วา Stagflation อันไดแกการที่เศรษฐกิจมคีวามฝดเคืองในขณะที่มีภาวะเงนิเฟอมิไดขยับลง  ซึ่งมสีวนไมนอย
ในการบิดเบือนการเศรษฐกจิและการคาระหวางประเทศอยูพักใหญ 

 ในชวงเวลาเดียวกนั แหลงผลิตนอกโอเปคไดเพิ่มมากข้ึนทั่วไป และมีความพยายามที่จะแสวงหา
พลังงานทดแทนหลายดานดวยกนั แตราคายังสูงอยูมาก สวนสหรัฐ ซึ่งหลายประเทศถือเปนเปาหมายที่จะใช
ราคาน้าํมันผลักดันใหพนจากการมีอํานาจตอตลาด แตไมประสบผลสําเร็จ ดวยเหตุผลหลายประการ อาท ิการ
ที่สหรัฐต้ังแตสมัยของอดีตประธานาธิบดีนิกสันที่ประกาศโครงการ Energy Independence ซึ่งแมจะไมบังเกดิ
ผลในชวงทีน่ิกสันยงัอยูในตําแหนงแตก็ยังประโยชนแกสหรัฐในระยะตอมา เพราะสหรัฐเองมีแหลงน้าํมนัอยูมา
ตลอด เชนทีเ่ท็กซัสและที่อลาสกา แมในตลาด NYMEX หรือ New York Mercantile Exchange ก็ไดประกาศ
ราคา West Texas Intermediate ตลอดมา ไมแตเทานัน้ สหรัฐยังสามารถคนหาแหลงผลิตอ่ืน ๆ ไดอีก เชนที ่
Williston Texas และ North Dakota โดยไมนับน้ํามนัดิบเปนจํานวนมากที่สหรัฐสะสมไวเปนสํารองใน Dome 

ใตดิน ไมแตเทานั้น สหรัฐยงัไดพัฒนาเทคโนโลยีของการขุดเจาะ (Fracking อันมีรากศัพทมาจาก Fracturing

หรือการแยกน้าํมันจากหนิ ) เพื่อลดตนทนุการผลิตอีกดวย ตอมาอีก สหรัฐไดใชประโยชนจากแหลงใหมในใต
ดิน หรือ Oil Shale อีกดวย 

 ดวยพัฒนาการเหลานี้ อันไดแกการลดตนทุนและเนนทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม อุปทานน้าํมนัจึงเพิ่ม
มากข้ึนในภาพรวมท่ัวโลก ผลที่เกิดข้ึนจึงพอคาดได เพราะในป ค.ศ. 2014 ราคาน้ํามันจึงลดตํ่าลงทัว่ไปใน
ตลาดโลก 

 ความสําเร็จ อันเปนผลโดยแทของการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมของสหรัฐ ปญหา ซึ่งเคยเปนของ
สหรัฐและประเทศที่มิไดผลิตน้ํามนัทั้งหลาย จึงกลายเปนวิกฤตของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัสเซีย อัน
เปนประเทศผูผลิตรายใหญของโลก จาํตองรับผลกระทบตอทุกภาคสวนทางเศรษฐกิจและการเงนิ เงินเฟอถีบ
ตัวสูงอยางรวดเร็ว ทาํใหธนาคารกลางตองปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียหลายตอหลายคร้ัง ในวนันี้ (15 มิถุนายน 

2558) ธนาคารกลางก็ไดปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนเปนรอยละ 11.5 เงินรูเบิลมีมูลคาตกต่ําลงประมาณเกือบรอย
ละ 50 ความพยายามที่จะ Diversify การเศรษฐกิจไปทางอ่ืน แทนการพึ่งรายไดจากนํ้ามันและกาซธรรมชาติ
แตโสดเดียว ยงัไมปรากฏผลเปนรูปธรรมจนบัดนี ้แตรัสเซีย ภายใตปูติน กย็ังดําเนนินโยบายในการรุกราน



ประเทศตาง ๆ อยูดี เร่ิมตนในที่ซึง่รัสเซียเรียกวา Near Abroad ดังเห็นไดจากกรณีการบุกรุกยูเครน และการ
คุกคามประเทศในแถบบอลติคสืบตอมาจนทกุวนันี ้

 ราคาน้าํมันทีต่กตํ่าลงนี้กระทบกระเทือนหลายฝาย และทางเลือกที่จะแกปญหาก็ตางกนัไป ซาอุดิ อาร
เบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยอมขาดทนุ โดยต้ังใจจะรักษาสวนแบงการตลาด เพราะตนทุนของน้ํามนัจาก
ประเทศอาวไมสูงมาก แมดวยราคาในระดับปจจุบัน กย็ังพอไดกาํไรอยูบาง รวมทัง้อิหรานดวย ซึ่งยงัมีน้าํมนั
สํารองอยูมหาศาล หากสามารถตกลงแกปญหานิวเคลียรกับประเทศ P-5+1 ได โดยประเทศตะวนัตกยกเลิก
การแซงช่ัน อิหรานจะมีรายไดจากการคาขายทางตาง ๆ อันจะทําใหประเทศรุงเรืองข้ึนอยางมาก  ไนจีเรีย ซึง่
เปนผูผลิตใหญที่สุดในแอฟริกาตะวนัตก ตองอดทนรอ เพราะแมวาแหลงใหญอยูบนฝง ที่อยูใตน้าํในมหาสมุทร
แอตแลนติคยังมีปริมาณที่คาดวามากกวาบนฝง สําหรับอิรัค นั้น ผลิตไดวันละ 3 ลานบารเรล สงครามใน
ประเทศไดสรางปญหาบาง หากสามารถสรางความเขาใจกับ Kurdistan ได ซึ่งรูปการณขณะนี้แสดงวา โอกาส
จะดีข้ึนอยางมาก สิงคโปรขณะนี้อยูในฐานะลําบากไมนอย เพราะมี Rig ซึ่งตนทนุสูง แตไมไดรับการใช 

 สําหรับหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศอาวไดใชเงินที่สะสมไวเปนลานลาน พัฒนาพลงังาน
ทดแทนอยางเต็มที่ เชน พลังงานจากแสงอาทิตยและจากลม แมกระทัง่มอร็อคโคก็ไดความรวมมอืจากซาอุดิ
ในการผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทีน่าํกลับมาใชไดอีก 

 ประเด็นในปจจุบันทีพ่อจะสรุปในช้ันนี้ไดแก 

 สาเหตุใหญทีดึ่งราคาพลังงานใหตํ่าลง เร่ิมแตปที่แลว และแมราคาจะลดลงอีก กย็ังรับได คือสหรัฐ ซึ่ง
ตนทนุตํ่าลงมาก และถาหาก Hillary Clinton ไดเปนประธานาธบิดี ทศิทางของการผลิตพลังงาน ก็จะเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม อันเปนโยบายหลักของพรรคเดโมแคร็ตอยูแลว ประเด็นนี้ไดรับการประกาศอยางหนักแนนใน
คําปราศรัยแรกของ Hillary ในฐานะผูสมคัรเขาแขงขันเปนประธานาธบิดีในสมัยตอไป เมื่อวนัเสาร ที่ 13 

มิถุนายน ศกนี ้

 ประเทศผูผลิตทั้งหลายตางเห็นความจําเปนที่จะตองยอมรับราคาที่ตํ่าลงนี ้เพื่อรักษา Market Share 

ของตนไว และดวยเหตุผลเดียวกนั โอเปค เมื่อตนเดือนมิถนุายน จึงลงมติเปนเอกฉันทใหคงกาํลังการผลิตไวที่ 
30 ลานบารเรลตอวัน 



 กอนหนานี ้ประเทศอาวคิดวา ถากดราคาน้ํามนัดิบใหไมเกิน 70 ดอลลารตอบารเรล อาจจะเปนแรง
กดดันทีท่ําใหสหรัฐตองออกจากตลาด แตสหรัฐปรับตัวไดเร็วดวยการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีดาน Fracking ทํา
ใหตนทุนลดลงอยางมาก แมราคาตํ่ากวาขณะนี้ กย็ังสูได การขยายแหลงผลิตไปในที่ตามประเพณี เชนเท็กซัส 

และวิลลิสตัน  เทก็ซัส กจ็ะไดผลตอบแทนที่คุมคา  

 สําหรับจนี ซึง่มีอุปสงคไมจํากัด จึงตองซื้อมากเพื่อนาํมาตุน ดวยเหตุนี ้จีนจึงไดซื้อ Super Tanker 

ใหญที่สุดในโลกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ สามารถขนน้าํมนัดิบเฉลี่ย 10 ลานบารเรลตอวัน 

 การขาวกรองของสหรัฐชวยให เคร่ืองบิน F15 เขาโจมตีและสังหารแกนนําของกลุม อัล เคดาห ภายใต
ชื่อ Mochtar Bel Mochtar จนเสียชีวิต ในโรงงานทางตะวันออกของลิเบีย นับเปนการตามลาตอเนื่องมาหลาย
ป ดวยคาหวั 5 ลานดอลลาร พรอมดวยขอหาตอศาลในสหรัฐไมนอยกวา 5 คดีดวยกัน 

 เบลม็อคตารเปนหวัหนากลุมอัล เคดาหทีบุ่กเขาโจมตี โรงบรรจุกาซในอัลจีเรีย เมื่อป ค.ศ. 2013 ทําให
คนที่ถกูจับเปนตัวประกนั 47 คน ถกูฆา ความเสียหายมหาศาล  

ในขณะนัน้เขาเปนหวัหนากลุมกอการรายในมาเกร็บทางภาคเหนือของแอฟริกา นับเปนตัวการที่ตามลายากยิ่ง
คนหนึ่ง เพราะเบลม็อคตารเปล่ียนกลุมทีเ่ขาไปคุมบอยคร้ัง บางกลุมที่แมจะเปนผูกอการราย แตก็อยูในฐานะ 

Franchise ของอัล เคดาห  ลาสุด ไมแนใจวาเขาใชชื่อกลุมวาอยางไร ถึงกระนัน้ ขาวจากทางลิเบีย และจาก
แหลงอ่ืนที่ประสานการขาวกัน ตรงกับขาวของสหรัฐ การโจมตีทางอากาศดวยเคร่ืองบิน F 15 จงึเขาปฏิบัติการ 
ณ โรงงานแหงหนึ่งซึง่ทุกฝายที่ติดตามขาวนี้มัน่ใจวาเบล ม็อคตารอยใูนกลุมที่ถูกสังหาร 

แมกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะคอนขางมั่นใจวาเปาไมผิด แตก็ขอเวลาอีกสักหนอยเพือ่ตรวจสอบรายละเอียด
จากที่เกิดเหตุ กอนที่จะแถลงยนืยันอยางเปนทางการ 

ที่เมือง Tal Abiad ในซีเรีย ซึ่งผูล้ีภัยชาวซเีรียจํานวนมากไดไปรวมกลุมกันเพื่อขามเขาไปในตุรกี แตฝายตุรกีได
ขึงร้ัวลวดหนามไวตลอดสองสามวนัที่ผานมา ในวนันี ้(15 มิถุนายน 2558) พวก Kurd ไดสงกองกาํลังไปชวยให
ผูล้ีภัยสามารถขามเขามาในตุรกีได โดยไดทําลายร้ัวลวดหนาม 



ภาพที่ปรากฏตอหนาผูชมนาเวทนาอยางมาก ผูหญิงทีล้ี่ภัยคนหนึ่งกลาววา เธอหมดหนทางท่ีจะหลบเล่ียงภัย
ในซีเรียตอไปอีกแลว กระสุนและบอมบจากบารชา (อัล อัสสาด) ไดช ผูกอการรายนบัไมถวน 

ตลอดระยะทางไมหางมากนกัจากภาพอันนาสลดใจขางตน ไมวาทีท่ะเล Aegean ทางฝงกรีซ หรือ 

Mediterranean ผูที่ติดตามขาวคงคุนกับชื่อ Lampedusa Catania  Malta  Scicily ฯลฯ ผูอพยพจากประเทศ
ตาง ๆ นับแสน ไดเส่ียงชีวิตขามทะเลมาดวยพาหนะตาง ๆ นานา หลายพนัตองตายเพราะจมน้ําอยางชวยอะไร
ไมได 

นอกจากผูนาเวทนาเหลานี้แลว ขาพเจาไมทราบวาอีกเทาไหรตกอยูในฐานะผูล้ีภัยและผูพลัดถิน่ในดินแดนซ่ึง
เปนบานเมืองของเขาเอง ศัพทเชนวิกฤตการณทางมนษุยชนไดรับการกลาวถึงแทบไมเวนแตละวัน หาก
ตองการจะเหน็สภาพบานแตกสาแหรกขาดแลว ไมตองคนควาหาในกูเกิ้ล เพียงแตเปดโทรทัศนระหวาง
ประเทศดูไดทกุวัน ความสลักหักพังมีใหเหน็อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาณาบริเวณตะวันออกกลาง 

ในวนันี ้(15 มถิุนายน 2558) กรณีเหลือเชือ่ก็ไดเกิดข้ึน ประธานาธิบดี Al-Bashir แหงซูดาน ซึง่ถูกศาล
อาชญากรรมระหวางประเทศออกหมายจับดวยขอหาหนัก ๆ ทัง้นัน้ คือการฆาลางเผาพนัธุ (Genocide) 

อาชญากรรมสงคราม (War Crimes) ที่ Darfur ซึ่งมีคนตายประมาณ 400,000 คน ขณะนั้น เขาไปรวมการ
ประชุมระดับสุดยอดของ African Union ที่แอฟริกาใต 

ในระหวางที่เร่ืองนี้กาํลังไดรับการพิจารณาโดยศาลในประเทศ ผูถกูกลาวหาในคดีระหวางประเทศ ก็ไดจังหวะ
ที่สะดวกเดินทางไปข้ึนเคร่ืองบินของซูดาน เดินทางกลับสูกรุงคารธูมและไดรับการตอนรับเยี่ยงวีรบุรุษ 

ขาวดวนที่สุดที่เพิง่เขามา หวัหนาอัลเคดาหในคาบสมุทรอะเรเบ้ียน ซึง่ถือวาเปนบุคคลสําคัญมากในขบวนการ  
อัล เคดาห โดยเปนผูนําลําดับสอง ถกูสหรัฐสังหาร เขาใจวา โดยถือเปนความสําเร็จเยี่ยมที่สังหารบุคคลสําคัญ
ชั้นนาํของฝายกอการรายไดถึง 2 คนในวนัเดียว แสดงวา ขาวกรองของสหรัฐไดปรับตัวข้ึนมาก 

 

รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 4 แกไขเพิ่มเติม 



 รายงานฉบับนี้จะเปล่ียนแนวทางไปบางในชวงแรก โดยจะนาํเสนอกรณีที่สําคัญไมนอย อัน
ประกอบดวยปจจัยทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึง่ไดแกพลวัตดานราคาน้ํามนั 

 เมื่อตนเดือนมถิุนายน ศกนี้ Organization of  Petroleum Exporting Countries (OPEC) ในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี—สวนใหญเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงนํ้ามนั—ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดปริมาณการ
ผลิตน้ํามนัดิบ ในภาวะที่อุปทานน้าํมนั “ทวมโลก” และเปนเหตุใหราคาน้าํมันซึ่งเคยสูงข้ึนกวาบารเรลละกวา 

150 ดอลลารลดตํ่าลงอยางมาก คือไมนอยกวารอยละ 40 จนปจจุบันนี้ราคาประมาณ $60 ตอบารเรล  

 มติของการประชุมคร้ังนี้ตางจากความคาดหมายของบางประเทศและกลุมประเทศ เพราะโอเปคลงมติ
เปนเอกฉันทใหคงระดับการผลิตน้ํามนัดิบไวที่ 30 ลานบารเรลตอวันตอไป อันเปนทาททีี่ผูผลิตรายใหญใน
โอเปค คือซาอุดิ อารเบียยึดถือมาตลอด 

 ราคาน้าํมันดิบเร่ิมที่จะกอปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองมาต้ังแตปลายทศวรรษ 1960 

ประเทศแรกทีเ่ร่ิมเขยิบราคาน้ํามนัข้ึนเพียงเล็กนอยไดแกในรัชสมัยพระเจาชาหแหงอิหราน สมัยทีท่านทรงเปน
มิตรใกลชิดกับสหรัฐ น้ํามนัดิบไดกลายเปนปจจัยสําคัญทางการเมืองนับแตการปฏิวัติในอิหราน ภายใตการนาํ
ของอยาโตลลาห โคเมนี ประเทศอ่ืนไดเพิม่ราคาของตนมากข้ึนเปนลําดับ จนกลายเปนวกิฤตการณพลังงานใน
ป ค.ศ. 1973 ตอจากนัน้ ปญหาทางการเมืองไดเปนปจจัยผลักดันราคาน้ํามันใหเพิม่สูงข้ึนเปนลําดับ อันไดแก
ความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนและสงคราม Yom Kippur ระหวางอิสราเอลกับประเทศใน
ตะวันออกกลาง ไมนานหลังจากนัน้ ประเทศที่ตอตานสหรัฐไดใชน้ํามนัเปนอาวธุ ผลที่ตามมาก็คือราคาน้าํมัน
ไดเปนแรงกระตุนแรงหนึ่งทีผ่ลักดันใหภาวะเงนิเฟอเพิม่สูงข้ึนโดยทั่วไป จนเกิดสภาวะในทางเศรษฐกิจการเงนิ
ที่เรียกกันวา Stagflation อันไดแกการที่เศรษฐกิจมีความฝดเคืองในขณะที่อัตราเงนิเฟอมิไดขยับลง  ซึ่งมีสวน
ไมนอยในการบิดเบือนการเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศอยูพกัใหญ 

 ในชวงเวลาเดียวกนั แหลงผลิตนอกโอเปคไดเพิ่มมากข้ึนทั่วไป และมีความพยายามที่จะแสวงหา
พลังงานทดแทนหลายดานดวยกนั แตตนทุนในการพัฒนาแตละประเภทยังสูงอยูมาก สวนสหรัฐ ซึ่งหลาย
ประเทศถอืเปนเปาหมายทีจ่ะใชราคาน้ํามันผลักดันใหพนจากการมอํีานาจตอตลาด แตไมประสบผลสําเร็จ 

ดวยเหตุผลหลายประการ อาทิ การที่สหรัฐต้ังแตสมัยของอดีตประธานาธิบดีนิกสันที่ประกาศโครงการ Energy 



Independence ซึ่งแมจะไมบังเกิดผลในชวงที่นกิสันยงัอยูในตําแหนงแตก็ยังประโยชนแกสหรัฐในระยะหลาย
ปตอมา เพราะสหรัฐเองมีแหลงน้ํามันอยูมาตลอด เชนที่เทก็ซัสและทีอ่ลาสกา แมในตลาด NYMEX หรือ New 

York Mercantile Exchange ก็ไดประกาศราคา West Texas Intermediate รายวันตลอดมา เชนเดียวกับ 

Arabian Sweet Crude  North Sea Brent Crude  Dubai  ฯลฯ   ไมแตเทานั้น สหรัฐยังสามารถคนหาแหลง
ผลิตภายในประเทศอ่ืน ๆ ไดอีก เชนที่ Williston Texas และ North Dakota ทั้งนี้ โดยไมนับน้ํามนัดิบเปน
จํานวนมากทีส่หรัฐสะสมไวเปนสํารองใน Dome ใตดิน ที่สําคัญยิง่กวานัน้ สหรัฐยงัมีวิสัยทัศนกวางไกลโดยได
พัฒนาเทคโนโลยีของการขุดเจาะ (Fracking อันมีรากศัพทมาจาก Fracturingหรือการแยกน้ํามนัจากหนิ ) 

เพื่อลดตนทนุการผลิตอีกดวย ตอมาอีก สหรัฐไดใชประโยชนจากแหลงใหมในใตดิน หรือ Oil Shale อีกดวย 

 ดวยพัฒนาการเหลานี้ อันไดแกการลดตนทุนการผลิตและเนนทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม อุปทาน
น้ํามนัจึงเพิม่มากข้ึนในภาพรวมท่ัวโลก ผลที่เกิดข้ึนจึงพอคาดได เพราะในป ค.ศ. 2014 ราคาน้ํามันไดลดตํ่าลง
ทั่วไปในตลาดโลก 

 ความสําเร็จ อันเปนผลโดยแทของการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมของสหรัฐ ปญหา ซึ่งเคยเปนของ
สหรัฐและประเทศที่มิไดผลิตน้ํามนัทั้งหลาย จึงกลายเปนวิกฤตของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัสเซีย อัน
เปนประเทศผูผลิตรายใหญของโลก จาํตองรับผลกระทบตอทุกภาคสวนทางเศรษฐกิจและการเงนิ อัตราเงิน
เฟอถีบตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทาํใหธนาคารกลางตองปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียหลายตอหลายคร้ัง  ในวันนี้ (15 

มิถุนายน 2558) ธนาคารกลางของรัสเซยีกไ็ดปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนเปนรอยละ 11.5 อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุล
รูเบิลมีมูลคาตกตํ่าลงประมาณเกือบรอยละ 50 ความพยายามที่จะ Diversify การเศรษฐกิจไปทางอ่ืน แทนการ
พึ่งรายไดจากน้ํามนัและกาซธรรมชาติแตโสดเดียว ดังทีป่ระธานาธิบดีปูตินประกาศในการใหสัมภาษณ
ประจําปเมื่อปลายปที่แลว ยงัไมปรากฏผลเปนรูปธรรมจนบัดนี ้แตรัสเซีย ภายใตปูติน กย็ังดําเนนินโยบายใน
การรุกรานประเทศตาง ๆ อยูดี เร่ิมตนในที่ซึ่งรัสเซยีเรียกวา Near Abroad ดังเหน็ไดจากกรณีการบุกรุกยูเครน 

และการคุกคามประเทศในแถบบอลติคสืบตอมาจนทุกวนันี ้สวนการกระจายเศรษฐกิจกลับกลายเปนการทุม
การลงทุนภาครัฐไปในการวจิัยและการพฒันาอาวธุยทุโธปกรณ ดังจะเหน็ไดจากแสนยานุภาพท่ีรัสเซียนํามา
แสดงในการสวนสนามฉลองวันที่ระลึกการชนะสงครามภาคพื้นยุโรป (VE DAY) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ศกนี ้



 ราคาน้าํมันทีต่กตํ่าลงนี้กระทบกระเทือนหลายฝาย และทางเลือกที่จะแกปญหาในสวนของผูผลิตก็
ตางกนัไป ซาอุดิ อารเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยอมขาดทนุหรืออีกนัยหนึ่งโดยทนยอมรับกาํไรนอยลง ดวย
ความต้ังใจที่จะรักษาสวนแบงการตลาดทีม่ีอยูไว เพราะตนทนุของน้าํมันจากประเทศอาวไมสูงมาก แมดวย
ราคาในระดับปจจุบัน ก็ยงัพอไดกําไรอยูบาง รวมทั้งอิหรานดวย ซ่ึงยังมนี้ํามันสํารองอยูมหาศาล หากสามารถ
ตกลงแกปญหานวิเคลียรกับประเทศ P-5+1 ได โดยประเทศตะวนัตกยกเลิกการแซงชั่น อิหรานจะมีรายไดจาก
การคาขายทางตาง ๆ อันจะทําใหประเทศรุงเรืองข้ึนอยางมาก  ไนจีเรีย ซึ่งเปนผูผลิตใหญที่สุดในแอฟริกา
ตะวันตก ตองอดทนรอ เพราะแมวาแหลงใหญอยูบนฝง ที่อยูใตน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติคยังมปีริมาณที่คาด
วามากกวาบนฝง สําหรับอิรัค นั้น ผลิตไดวันละ 3 ลานบารเรล สงครามในประเทศไดสรางปญหาบาง หาก
สามารถสรางความเขาใจกบั Kurdistan ได ซึ่งรูปการณขณะนี้แสดงวา โอกาสจะดีข้ึนอยางมาก สิงคโปร
ขณะนี้อยูในฐานะลําบากไมนอย เพราะมี Rig ซึ่งตนทนุสูง แตไมไดรับการใช 

 สําหรับหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศอาว (Gulf States) ไดใชเงินที่สะสมไวเปนลานลาน 

พัฒนาพลังงานทดแทนอยางเต็มที ่เชน พลังงานจากแสงอาทิตยและจากลม แมกระทั่งมอร็อคโคกไ็ดความ
รวมมือจากซาอุดิในการผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทีน่ํากลับมาใชไดอีก 

 ประเด็นในปจจุบันทีพ่อจะสรุปในช้ันนี้ไดแก 

 สาเหตุใหญทีดึ่งราคาพลังงานใหตํ่าลง เร่ิมแตปที่แลว และแมราคาจะลดลงอีก กย็ังรับได คือสหรัฐ ซึ่ง
ตนทนุตํ่าลงมาก และถาหาก Hillary Clinton ไดเปนประธานาธบิดี ทศิทางของการผลิตพลังงาน ก็จะเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม อันเปนโยบายหลักของพรรคเดโมแคร็ตอยูแลว ประเด็นนี้ไดรับการประกาศอยางหนักแนนใน
คําปราศรัยแรกของ Hillary ในฐานะผูสมคัรเขาแขงขันเปนประธานาธบิดีในสมัยตอไป เมื่อวนัเสาร ที่ 13 

มิถุนายน ศกนี ้

 ประเทศผูผลิตทั้งหลายตางเห็นความจําเปนที่จะตองยอมรับราคาที่ตํ่าลงนี ้เพื่อรักษา Market Share 

ของตนไว และดวยเหตุผลเดียวกนั โอเปค เมื่อตนเดือนมิถนุายน จึงลงมติเปนเอกฉันทใหคงกาํลังการผลิตไวที่ 
30 ลานบารเรลตอวัน 

 กอนหนานี ้ประเทศอาวคิดวา ถากดราคาน้ํามนัดิบใหไมเกิน 70 ดอลลารตอบารเรล อาจจะเปนแรง 



กดดันทีท่ําใหสหรัฐตองออกจากตลาด แตสหรัฐปรับตัวไดเร็วดวยการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีดาน Fracking ทํา
ใหตนทุนลดลงอยางมาก แมราคาตํ่ากวาขณะนี้ กย็ังสูได การขยายแหลงผลิตไปในที่ตามประเพณี เชนเท็กซัส 

และวิลลิสตัน  เทก็ซัส กจ็ะไดผลตอบแทนที่คุมคา  

 สําหรับจนี ซึง่มีอุปสงคไมจํากัด จึงตองซื้อมากเพื่อนาํมาตุนสํารอง ดวยเหตุนี้ จนีจึงไดส่ังซื้อ Super 

Tanker ใหญที่สุดในโลกมาเม่ือเร็ว ๆ นี้ สามารถขนน้าํมันดิบเฉล่ีย 10 ลานบารเรลตอวัน 

 การขาวกรองของสหรัฐชวยให เคร่ืองบิน F15 เขาโจมตีและสังหารแกนนําของกลุม อัล เคดาห ภายใต
ชื่อ Mokhtar Belmokhtar จนเสียชีวิต ในโรงงานทางตะวันออกของลิเบีย นับเปนการตามลาตอเนื่องมาหลาย
ป ดวยคาหวั 5 ลานดอลลาร พรอมดวยขอหาตอศาลในสหรัฐไมนอยกวา 5 คดีดวยกัน 

 เบลม็อคตารเปนหวัหนากลุมอัล เคดาหทีบุ่กเขาโจมตี โรงบรรจุกาซในอัลจีเรีย เมื่อป ค.ศ. 2013 ทําให
คนที่ถกูจับเปนตัวประกนั 47 คน ถกูฆา ความเสียหายมหาศาล  

ในขณะนัน้เขาเปนหวัหนากลุมกอการรายในมาเกร็บทางภาคเหนือของแอฟริกา นับเปนตัวการที่ตามลายากยิ่ง
คนหนึ่ง เพราะเบลม็อคตารเปล่ียนกลุมทีเ่ขาไปคุมบอยคร้ัง บางกลุมที่แมจะเปนผูกอการราย แตก็อยูในฐานะ 

Franchise ของอัล เคดาห  ลาสุด ไมแนใจวาเขาใชชื่อกลุมวาอยางไร ถึงกระนัน้ ขาวจากทางลิเบีย และจาก
แหลงอ่ืนที่ประสานการขาวกัน ตรงกับขาวของสหรัฐ การโจมตีทางอากาศดวยเคร่ืองบิน F 15 จงึเขาปฏิบัติการ 
ณ โรงงานแหงหนึ่งซึง่ทุกฝายที่ติดตามขาวนี้มัน่ใจวาเบล ม็อคตารอยใูนกลุมที่ถูกสังหาร 

แมกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะคอนขางมั่นใจวาเปาไมผิด แตก็ขอเวลาอีกสักหนอยเพือ่ตรวจสอบรายละเอียด
จากที่เกิดเหตุ กอนที่จะแถลงยนืยันอยางเปนทางการ 

ที่เมือง Tal Abyad ในซีเรีย ทางตอนเหนอืของเมือง Raqqa ซึ่งผูล้ีภัยชาวซีเรียจํานวนมากไดไปรวมกลุมกันเพือ่
ขามเขาไปในตุรกี แตฝายตุรกีไดขึงร้ัวลวดหนามไวตลอดสองสามวนัที่ผานมา ในวันนี้ (15 มิถุนายน 2558) 

พวก Kurd ไดสงกองกําลังไปชวยใหผูล้ีภัยสามารถขามเขามาในตุรกีได โดยไดทําลายร้ัวลวดหนาม และบุก
ตอไปจนเขายดึเมือง Tal Abyad ได 



ภาพที่ปรากฏตอหนาผูชมนาเวทนาอยางมาก ผูหญิงทีล้ี่ภัยคนหนึ่งกลาววา เธอหมดหนทางท่ีจะหลบเล่ียง
ภยันตรายในซีเรียไดตอไปอีกแลว กระสุนและบอมบจากบารชา (อัล อัสสาด) ไดช ผูกอการรายนบัไมถวน ทาํ
ใหหมดที่ซุกซอนใหพนภัยแลว 

ตลอดระยะทางไมหางมากนกัจากภาพอันนาสลดใจขางตน ไมวาทีท่ะเล Aegean ทางฝงกรีซ หรือ 

Mediterranean ทางประเทศอิตาลี ผูที่ติดตามขาวคงคุนกับชื่อ Lampedusa  Catania  Republic of Malta  

Sicily ฯลฯ ผูอพยพจากประเทศตาง ๆ นบัแสน (สหประชาชาติหรือ UNHCR และ IOM ประมาณวา ถึงบัดนี้ 
คือวันที ่15 มถิุนายน 2558 ผูอพยพยายถิน่มีจํานวนไมนอยกวา 105,000 คน) ซึ่งไดเส่ียงชีวิตขามทะเลมาดวย
พาหนะตาง ๆ นานาอันแนนขนัด หลายพันตองตายเพราะจมน้ําอยางชวยอะไรไมได จริงอยูจาํนวนไมนอยตอง
จายเงินจํานวนมากใหแกพวกคามนุษยซึง่มีจิตใจโหดเหี้ยมมาก ทางดานประเทศผูรับทราบดีถึงภาระอันหนัก
หนวงที่จะตองหาทางดูแลเขาตอไป (ผูอํานวยการองคการระหวางประเทศวาดวยผูอพยพ หรือ IOM ไดเขียน
หนงัสือ (เขาใจวาช่ือ Myth เกี่ยวกับผูอพยพพลัดถิน่) เสนอมุมมองในทางบวกวา หากบริหารจัดการใหดี ผู
อพยพสวนใหญจะสามารถเพิ่มพลังดานแรงงานตามวิชาชีพอันจะสงเสริมผลประโยชนของแตละสังคมได 
ตราบใดที่ไมเพียงแตชวยชีวติเขาใหรอดเทานัน้ ขาพเจาขอเสริมแนวคิดเชิงบวกเชนนี้วา ในสังคมที่กําลังมี
ผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน บางทีผูอพยพเหลานีอ้าจจะเขามาชวยเสริมแรงงานที่เร่ิมงวดข้ึนทกุวนั ดังตัวอยางเชน
อาชีพการประมง เปนตน 

นอกจากผูนาเวทนาดังกลาวถึงขางตนแลว ขาพเจาไมทราบวาอีกเทาไหรตกอยูในฐานะผูล้ีภัยและผูพลัดถิ่นใน
ดินแดนซ่ึงเปนบานเมืองของเขาเอง ศัพทเชนวกิฤตการณทางมนษุยชนไดรับการกลาวถงึแทบไมเวนแตละวนั 

หากตองการจะเหน็สภาพบานแตกสาแหรกขาดแลว ไมตองคนควาหาในกูเกิ้ล เพียงแตเปดโทรทศันระหวาง
ประเทศดูไดทกุวัน ความสลักหักพังมีใหเหน็อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาณาบริเวณตะวันออกกลาง 

ในวนันี ้(15 มถิุนายน 2558) กรณีเหลือเชือ่ก็ไดเกิดข้ึน ประธานาธิบดี Al-Bashir แหงซูดาน ซึง่ถูกศาล
อาชญากรรมระหวางประเทศออกหมายจับดวยขอหาหนัก ๆ ทัง้นัน้ คือการฆาลางเผาพนัธุ (Genocide) 

อาชญากรรมสงคราม (War Crimes) ที่ Darfur ซึ่งมีคนตายประมาณ 400,000 คน ขณะนั้น เขาไปรวมการ
ประชุมระดับสุดยอดของ African Union ที่แอฟริกาใต 



ในระหวางที่คดีของเขากําลังไดรับการพิจารณาโดยศาลในประเทศวาควรจะควบคุมตัวเขาไวหรือไม  ผูถูก
กลาวหาในคดีระหวางประเทศ ก็ไดจังหวะที่สะดวกเดินทางไปข้ึนเคร่ืองบินของซูดาน เดินทางกลับสูกรุงคารธูม
และไดรับการตอนรับเยี่ยงวรีบุรุษ 

ขาวดวนที่สุดที่เพิง่เขามา หวัหนาอัลเคดาหในคาบสมุทรอะเรเบ้ียนในเยเม็น ซึง่ถือวาเปนบุคคลสําคัญมากใน
ขบวนการ อัล เคดาห โดยเปนผูนาํลําดับสองของกลุมกอการรายระดับโลก และเคยถกูขอหาวาพยายามจะ
ระเบิดเคร่ืองบินสหรัฐที่ดีทรอยท ตอมาไดเปนผูบัญชาการของอัล เคดาหในคาบสมทุรอะเรเบ้ียนทางเยเม็น
ตะวันออก ในอดีตเคยเปนเลขานุการสวนตัวของอูซามา บิน ลาเดน ชือ่ al-Wuhayshi ถูกสหรัฐสังหารโดยโดรน 

พรอมกับผูชวยอีกสองคน ถอืเปนความสําเร็จชั้นเยีย่มทีส่หรัฐสามารถสังหารบุคคลสําคัญชั้นนําของฝายกอ
การรายไดถงึ 2 คนในวันเดียว แสดงวา ขาวกรองของสหรัฐไดปรับตัวข้ึนมาก แมเมือ่วันอาทิตยทีผ่านมา 

หนงัสือพมิพ The Times ของอังกฤษจะรายงานวา ทั้งรัสเซียและจีนสามารถถอดรหสัลับจากเอกสารนับลาน
ฉบับที่นายเอ็ดเวอรด สโนเด็นไดรวบรวมไวจากการส่ือสารของ National Security Agency และขณะนี้ไปล้ีภัย
อยูในรัสเซีย อันเปนเหตุใหหนวยงานดานความมัน่คงของสหรัฐตองโยกยายสายลับที่สงไปปฏิบัติการทั่วโลก
เปนการดวน 
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รายงานดวนมาก 

 สภานิติบัญญัติฮองกง ซึ่งนาํขอเสนอเพื่อปฏิรูประบบเลือกต้ังผูบริหารชั้นสูงของเขตปกครองพิเศษ 

ตามรายงานทีไ่ดนําเสนอมากอนหนานี ้หลายวนักอนหนาการประชุม ผูที่ไมเห็นดวยไดออกมาชมุนุมตอตาน 

และในขณะเดียวกนั ก็มีผูทีเ่ห็นดวยกับขอเสนอออกมาชมุนุมเพื่อแสดงความสนับสนุนเปนจํานวนไมนอย
เชนกนั 

 กอนหนาทีก่ารประชุมจะเร่ิมข้ึน สมาชิกทีเ่ห็นดวยกับขอเสนอไดเดินออกจากที่ประชุม สมาชิกทีเ่หลือ
ไดออกเสียงแสดงการคัดคานขอเสนอ ทาํใหขอเสนอเพือ่การปฏิรูปตามแนวทางทีป่กกิ่งตองการตกไป 



 ผลของการลงมติจะเปนอยางไรตอไป ตองติดตามความเคล่ือนไหวอยางใกลชิด สภาพการณใน
ปจจุบันนี้ทีห่ลีกเล่ียงมิได คือฮองกงไดแตกแยกกันเปนสองฝายที่เห็นอนาคตของฮองกงตางกนัอยางชัดเจน 

 ตามที่ไดนาํเสนอความเหน็มากอนหนานีห้ลายคร้ังดวยกัน วาความตึงเครียดในความสัมพันธระหวาง
รัสเซียกับสหรัฐและสัมธมิตรนาโตไดหนัเหทิศทางไปในลักษณะที่สออันตรายในวงกวาง นัน้ 

 เมื่อสองวนัที่ผานมา การยัว่ยุระหวางสองฝายไดเขมขนและบอยคร้ังข้ึน จนเมื่อสองวันที่แลว ปูตินได
ประกาศวา รัสเซียกําลังวาง Intercontinental Nuclear Missiles เพือ่พรอมจะใชปฏิบัติการแลว ซึ่งแมผู
บัญชาการนาโตจะแถลงวาปูตินไดใชวิธี Sabre Rattling อีก และเมื่อวานนี ้(17 มิถนุายน) ผูแทนส่ือมวลชน
ไดรับเชิญไปชม Theme Park ใกล ๆ กับกรุงมอสโก อันเปนอุทยานขนาดใหญ ซึง่รัสเซียไดนําอาวธุยุทโธปกรณ
ทันสมยัจํานวนมากไปต้ังโชว 

 ตามความเคลือ่นไหวในขณะนี้ ขาพเจาขอยืนยนัวา “สงครามเยน็” รอบใหมไดเร่ิมข้ึนแลว แตจะ
นําไปสูเหตุการณข้ันสงครามใหญหรือไม ยังไมอาจยืนยนัไดในขณะนี ้แตเชื่อวาบรรดาประเทศที่ปูตินเคย
เรียกวา Near Abroad อันไดแกยูเครน รัฐบอลติค และโปแลนด คงตองระวงัภัยเต็มที่ไดแลว 
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 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโฆษก (ซึ่งไมแนใจวาจากกระทรวงการตางประเทศหรือไม อันเปน
ประเด็นที่ควรต้ังขอสังเกต เพราะจีนอาจถอืวาฮองกงเปนกิจการภายใน มิใชการตางประเทศ) ไดใหทัศนะวา 

คะแนนที่ออกเสียงในสภานติิบัญญัติ ซึ่งปฏิเสธแผนการปฏิรูประบบเลือกต้ังผูบริหารชั้นสูงที่รัฐบาลปกกิ่งเสนอ
ผานผูบริหารชัน้นาํของฮองกงอยางทวมทน เปนกรณีที่นาเสียดาย (Regret) ในชวงที่รัฐบาลปกกิง่เสนอ
แผนการปฏิรูปไปยังรัฐบาลฮองกง นั้น ไดปรารภไววา Take it or leave it เพราะในขอเสนอมิไดมีการใหการ
ผอนปรน (concession) แตอยางใด 

 บางที รัฐบาลจีนอาจจะประเมินความรูสึกนึกคิดของชาวฮองกงตํ่าไปกไ็ด เนื่องดวยพลังตอตานที่เร่ิม
มาต้ังแตปที่แลว และมิไดซาลงจนถงึไมกีว่ันกอนหนาการประชุมในวนัที ่18 มิถนุายน เพราะสมาชิกในสภาเอง



ก็ไดรวมตัวกนัอยางแนนแฟน เมื่อสมาชกิที่สนับสนนุขอเสนอของปกกิง่ไดเห็นแนวตานในสภาแลว เหน็วาไม
อาจจะสูได จงึไดเดินออกจากการประชุมเกือบหมด ผลจึงเกิดข้ึนตามที่ Emily Lau หัวหนาฝายคาน “เพื่อ
ประชาธิปไตย” ต้ังใจ คือการระดมคะแนนออกเสียงเกิน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภา อันมีผลเทากับการ Veto 

นั่นเอง 

 แลวอะไรจะเกดิข้ึน? 

 สํานักขาวตางประเทศใชคําพูดวา It’s back to square one. อันมีความหมายไปไดหลายทาง การ
กลับไปยังจุดเร่ิมตนหลังจากการถายโอนจากอังกฤษในป ค.ศ. 1997 มีความเปนไปได แตก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับ
กําหนดการในป ค.ศ. 2047 ในขณะทีทุ่กฝายยงัมีความเห็นตางกนัอยางมากในความหมายของคําตอไปนี้ คือ 

Universal Suffrage  One Country Two Systems  High Degree of Autonomy 

 ถึงวนันี้ (18 มถิุนายน 2558) ชาวฮองกงเปนจํานวนมากตาง “ลิงโลด” ที่สามารถรวมพลังกันโคน
ขอเสนอของรัฐบาลปกกิง่ ซึง่ในทางความคิดของเขา “ประชาธิปไตยกาํลังไดชัยชนะ” อันอาจจะเปนการมอง
โลกในทางสวยเกินไป เพราะคนภายนอกมิไดคิดไปไกลถึงข้ันนั้น โดยเฉพาะอยางยิง่เพราะผูนําในพรรค
คอมมิวนิสตจนีคงจะไมยินยอมใหฮองกงเปนประเทศประชาธิปไตยอยางเด็ดขาด แตขณะเดียวกนั ผูนําจีนก็
ตองหาทางออกในระยะ 32 ปขางหนาใหเหมาะสมที่สุด โดยตองไมลืมวา สวนใหญของชาวฮองกงที่เรียกรอง
ประชาธิปไตยในวนันี้เปนวัยรุน ซึ่งเขาใจความหมายของ Universal Suffrage และ High Degree of 

Autonomy เปนอยางดี 

 องคสันตะปาปาฟรานซิสไดประกาศ Encyclical ยาว 180 หนาเร่ืองความเปล่ียนแปลงของสภาวะ
อากาศ (Climate Change) ในวนันี ้(18 มถิุนายน 2558) ยืนยันวา ความวิปริตของอากาศที่กาํลังเกิดข้ึนในทุก
วันนี้เปนผลของพฤติกรรมมนุษย ทั้งนี้มิใชเปนแนวคิดทางวทิยาศาสตร หากแตเปนปรากฏการณจริงทีน่ับวนั
จะยิ่งรุนแรงข้ึนอีก และทําความยากลําบากใหแกคนยากจนในประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา บรรดาคน
รํ่ารวยและผูอยูดีกินดีไดทาํใหโลกเต็มไปดวยความสกปรกโสมม การพัฒนาอุตสาหกรรมและทางอ่ืนสราง
ความเหล่ือมลํ้าอันนาสลดใจในสังคมโลกและนําความเส่ือมโทรมมาสูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 ทานรับส่ังในพระราชสาสนดวยวา มลพิษที่มีอยูทั่วจะทาํลายโลกตอไป ทานขอประณามการใช Fossil 

และปลอยสารพิษ ทําใหมีความจําเปนรีบดวนที่จะตองลดอัตรา Emission ทานย้าํวา มนษุยทุกคนมีสวนใน
การทาํใหสภาวะอากาศในโลกเลวลง สาเหตุใหญสวนหนึ่งมาจากแนวทางการใชชีวติ (Lifestyles) 

 ทานรับส่ังดวยถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังจะเหน็ไดจากมหาวาตภัยทีท่ําใหเมืองเชนตาโคลบาน (ใน
ฟลิปปนส) และหมูเกาะใกลเคียงประสบความหายนะอยางเกนิความสามารถที่จะชวยเหลือได 

 ที่องคพระสันตะปาปาทรงมีมโนคติเชนนี ้ไมนาจะเปนเร่ืองแปลก เพราะทานทรงพระกรุณาแกคนจน
ตลอดมา ต้ังแตกอนหนาที่จะไดรับเลือกข้ึนเปนองคพระประมุขของคริสตจักรแลว ทานไมเคยลังเลที่จะจูบเทา
คนจนและลางเทาใหเขา แตโดยที่ทานทรงมีแนวพระดําริเชนนี้ บรรดาบิชอบหรือแมแตคนธรรมดาที่มหีัว
อนุรักษนิยมจงึไมสูจะเห็นดวย พระราชสาสนบางสวนของทานจึงร่ัวไปยังส่ือในอิตาลี สมาชิกพรรครีพับลิกัน
ของสหรัฐบางคน รวมทั้ง Jeb Bush ผูประกาศตัวที่จะแขงขันเปนประธานาธิบดี ไดแสดงชัดวาไมเห็นดวยกับ
แนวคิดขององคสันตะปาปา ทานเองไมทรงเหน็ดวยกับพวกทีพ่ยายามจะบิดเบือนแนวทางของคณะกรรมการที่
ติดตามศึกษาความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

 ทานย้าํความจําเปนที่จะตองเขารวมการประชุมเร่ือง Climate Change ที่กาํหนดจะมีข้ึนทีก่รุงปารีสใน
ปลายปนี้ Encyclical ของทานคงจะเปนเอกสารสําคัญของการประชมุคร้ังนี้ การประชุมในระดับโลกมีมาหลาย
คร้ังแลว ทัง้ที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิล ที่มอนทรีออล เกียวโต และแอฟริกาใต ผูเชี่ยวชาญไทยที่ไดไป
รวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพฒันาที่ยัง่ยนื ต้ังหัวขอบทความที่เขียนมาลงหนังสือฉลอง 60 ปของ
การจัดต้ังสมาคมสหประชาชาติแหงประเทศไทย วา Rio+20 หรือ Rio-20 และใหความเหน็เกีย่วกับเอกสาร
การประชุมวา “เนื้อหาขอความในเอกสารสวนใหญเปนผลจากการประนีประนอม ขาดการระบุถงึความมุงมัน่
ตอการดําเนนิงาน ไมมีขอเสนอที่เปนแนวคิดใหม เปนเพียงการยอนกลับไปยืนยนัแนวคิดและหลักการเดิมใน
ปฏิญญาริโอ และ AGENDA 21 ที่ไดเคยตกลงกันไวเมือ่ 20 ปที่แลวในการประชุม Earth Summit ป 1992...” 

    

รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 7 



 ตามรายงานเดือนนี้ ฉบับที ่1 เสนอขาวดวนมากเกีย่วกบัผลการเลือกต้ังในตุรกี อันปรากฏผลที่ผิด
ความคาดหมายของพรรค AKP หรือ Justice and Development Party  ที่ครองอํานาจตอเนื่องมานานถึง 13 

ป ซึ่งถาหากไดคะแนนเสียงขางมากจนถึง 330 ที่ ก็จะเปดทางใหประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan 

หัวหนาพรรค จัดการลงประชามติแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อรวบอํานาจเด็ดขาด โดยโอนอํานาจบริหาร
จากนายกรัฐมนตรี ไปใหแกประธานาธิบดี ผลการเลือกต้ังหลังจากทีน่ับคะแนนไปแลวรอยละ 98 พรรค AKP 

ไดที่นั่งเพียง 259 ที่ในสภาซ่ึงมีทีน่ัง่ 550 ที ่ดวยคะแนนเทานี้ จาํเปนอยางยิ่งที่พรรคนี้ อันมีแนวอนุรักษนิยม 

จะตองหาทางจัดต้ังรัฐบาลผสม ซึ่งจะไมงายเลย ผลการเลือกต้ังคร้ังนีน้บัเปนประวัติการณดานหนึง่ และแสดง
ชัดถึงความจําเปนทีจ่ะตองปรับโครงสรางฝายบริหารใหม ถึงแมผูสังเกตการณจะเขาใจวาการเมืองภายในตุรกี
ยากที่จะทาํนายทายทักไดงาย ๆ  

 ผลการเลือกต้ังอันสรางประวัติศาสตรใหมใหแกตุรกีไดแกชัยชนะเกนิความคาดหมายของ People’s 

Democratic Party หรือ HDP ซึ่งนิยมพวก Kurd ตามกติกาทางการเมืองของตุรกี หากพรรคนี้จะไดที่นั่งในสภา 

จะตองไดคะแนนเสียงสนับสนุนอยางนอยที่สุดรอยละ 10  พรรค HDP มีโอกาสดีทีจ่ะไดถึงรอยละ 12  คนเปน
จํานวนไมนอยมิไดออกเสียงให จนคร้ังนี้ เพราะเช่ือวา หาก HDP ไดเขาไปอยูในสภาผูแทน จะมผีลให
ประธานาธิบดี Erdogan ประสบปญหาในการรวบอํานาจเชิงเผด็จการ 

 นาย Selahattin Demirtas หัวหนาพรรค HDP แถลงในคําปราศรัยฉลองชัยชนะวา สําหรับทาน
ทั้งหลายที่ใหเสียงเพื่อเปดทางประชาธิปไตยแกพรรค HDP “เราจะไมทําใหทานลําบากใจ” ผูออกเสียงเปน
จํานวนไมนอยทีห่ันไปสนับสนุน HDP เนือ่งจากเหน็วา พรรคนี้จะเปนโอกาสที่ “นาต่ืนเตน” ใหมกีาร
เปล่ียนแปลง เพราะในระยะหลายปที่ผานมา พรรคนี้ไดยึดถอืแนวที่สามารถจะรวมกับฝายอ่ืน ๆ ได 

 เทาที่ขาพเจาติดตามสังเกตพฤติกรรมของนาย Erdogan มาหลายป อดที่จะคิดไมไดวา คน ๆ นี้ดูจะ
วางตนย่ิงใหญและคล่ังอํานาจมากข้ึนตลอดมา เมื่อไดยกขอนี้ข้ึนหารือกับ ออท ไทย ณ กรุงแองการาใน
ระหวางการประชุมเอกอัครราชทูตไทยฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ออท ก็คิดคลาย ๆ กัน และเสริมวา คน ๆ นี้ดูจะมีมโนคติที่
จะฟนความยิง่ใหญเฉกเชนจักรวรรดิออตโตมันข้ึนมาอีกใหได ซึ่งขาพเจาไดใหความเห็นวา อยางมากที่จะไดก็
เพียงความฝนเทานัน้  



 เพียงสองสามวันหลังจากทีม่ีการประกาศผลการเลือกต้ังอยางเปนทางการ นายกรัฐมนตรีคนปจจบัุน
ไดประกาศลาออกจากตําแหนาง และจนถึงวนัที่ทาํรายงานฉบับนี ้ยงัไมชาวคืบหนาถึงการจัดต้ังรัฐบาลผสม 

ในระหวางการรณรงคหาเสียง พรรคฝายคานทั้งสองพรรคไดแถลงจุดยืนวา จะไมเขารวมในรัฐบาลผสม 

 ในชวงวนัสุดสัปดาหนี้ ขาวทีป่รากฏเกี่ยวกบัประเทศไทย มีหลายเร่ือง 

 รายงานขาวทีป่รากฏทางสํานักขาวระหวางประเทศ รวมทั้ง  อัล จาซีราห บีบีซี บลูมเบอรก และ ซีเอ็น
เอ็น ไดแกการที่ผูติดเชื้อ Middle East Respiratory Syndrome หรือ MERS รายแรกสําหรับประเทศไทย อัน
ไดแกชาวโอมาน อาย ุ75 ป ซึ่งกาํลังไดรับการรักษาในสถานพยาบาลพิเศษ และการจํากัดทีพ่ักสําหรับผูที่อาจ
ไดเขาไปอยูใกล ซึ่งสามารถติดตามหาไดประมาณกวา 100  คน และมีภาพ พนักงานในชุดปองกนัการติดเชื้อ
กําลังพนผงเคมีทั่วเคร่ืองบินของบริษัทการบินไทย ซึ่งเขาและญาติไดใชเดินทางมาสูประเทศไทย ตามคําช้ีแจง
ของ รมว สธ เมื่อบายวันอาทิตยที ่21 มิถนุายน ชาวโอมานผูนี้ มิไดมีไขหรือปวยเมือ่เดินทางถึงทาอากาศยาน 

เพิ่งรูสึกไมสบายหลังจากที่เขามาในเมือง จึงไดไปโรงพยาบาล เพราะตามปกติ ระยะฟกตัวของ MERS ใชเวลา 

14 วัน อาการดีข้ึน โดยตองใชอ็อกซิเยนชวยหายใจนอยลง และยังไมมีอาการแทรกซอนอ่ืน ๆ สําหรับกลุมเส่ียง
ที่มาดวยกนั รวมทัง้คนขับรถแท็กซ่ีที่เขาใชเดินทางเขาเมืองมา ซึง่ก็ตองอยูในขายเฝาระวงัดวย ยงัไมมีผูใดมี
อาการปวย จนถงึวนัที่รายงานนี้ คนปวยชาวโอมานเปนรายเดียว  

 อีกขาวหนึง่ ไดแกขาวพาดหัวใหญ พรอมภาพทาง ซีเอ็นเอ็น  ออนไลน แสดงแพนหางและทอนหลัง
ของเคร่ืองบืนการบินไทยซ่ึงจอดอยู และอีกเคร่ืองของการบินไทยเชนกันที่บินอยูในอากาศ วา Thailand ‘red-

flagged’ for aviation safety concerns ใตรูปมีคําช้ีแจงของการบินไทย วา Thai Airways issued a 

statement saying that it operates with the highest safety standard in all operational areas. 

 เนื้อหาของขาวมีดังนี้ (CNN)—The International Civil Aviation Organization (ICAO) has “red 

flagged” Thailand over significant safety concerns within the country’s aviation sector. 

The ICAO, a United Nations agency, issued Thailand a warning in March after an audit raised 

questions about its ability to oversee airlines under its jurisdiction, giving the country 90 days to 

address its concerns. 



On Thursday it amended its online Safety Audit Information, issuing Thailand a red flag for failing to 

adequately deal with the situation within that time frame. 

In addition to Thailand, only 12 other nations are red flagged by the ICAO—Angola, Botswana, 

Djibouti, Eritrea, Georgia, Haiti, Kazakhstan, Lebanon, Malawi, Nepal, Sierra Leone and Uruguay. 

In response to the red flag, flag carrier Thai Airways issued a statement saying that it operates with 

the highest safety standards. 

“A significant safety concern does not necessarily indicate a particular safety deficiency in the air 

navigation service providers, airlines (air operators), aircraft or aerodome; but rather, indicates that 

the State is not providing sufficient safety oversight to ensure the effective implementation of 

applicable ICAO Standards,” said Charamporn Jotikasthira, president of the airline. 

The Thailand Transport Ministry did not immediately respond to a CNN request for comment. 

Alan Polivnick, a partner at global law firm Watson Farley & Williams, which specializes in aviation 

matters, says the biggest issue is how other countries will respond to the red flag. 

“If you look at all the other countries that have red flags,Thailand is the only one other than Nepal in 

this region, and there will be concerns raised about this,” he says. 

 

Staff shortages raise alarm 

In March, the ICAO’s warning led several countries in the region to issue a ban on new flights from 

Thailand and increase scrutiny of its planes. 

“We’ve already had Korea, China and Japan place restrictions on new Thai flights. Singapore, 

Australia and the EU ordered enhanced inspections,” says Polivnick. 



Whether this will prompt them to call for further inspections or create further restrictions on Thai 

airlines remains to be seen, but there’s nothing to stop them from doing that. It’s within each 

country’s power to do that.” 

Polivnick says it’s the regulator—not individual airlines—that the ICAO is looking at. 

During its audit earlier this year, the ICAO raised issues relating to the Department of Civil Aviation’s 

(DCA) ability to supervise airline operators and operations due to a shortage of staff. 

“If you look at the growth in airlines and airline operators in Thailand over the last 10-15 years, the 

number of people in the DCA supervising and dealing with applications hasn’t changed much,” 

says Polivnick. 

IC AO spokesman Philbin Anthony told CNN that Thailand appeared to be taking the issue 

seriously.  

He said the country’s deputy prime minister, Prawit Wongsuwan, had traveled to the Montreal-

headquartered ICAO to “stress his country’s commitment at the highest level, to continue to 

address this matter.” 

He added: “We continue to work collaboratively with Thailand to help it achieve that goal.” 

ขอเสริมวา หลายปมาแลว ไทยเปนศูนยกลางของสถาบันฝกนักบินพลเรือน โดยมี ICAO เปนผูใหความ
ชวยเหลือ ไมแตเทานั้น หากขาพเจาจําไมผิด ไทยเปนประเทศแรกในแผนดินใหญของเอเชียที่มีกองบิน ซึ่ง
กลายตอมาเปนกองทพัอากาศ นกับินรุนแรกไดไปรวมในสงครามโลก คร้ังที ่1 

 นักบินในเอเชียเปนจํานวนไมนอยไดผานการฝกบินข้ันตนจากสถาบันในประเทศไทย ทัง้ในกรุงเทพฯ และที่หวั
หินตอเนื่องกันมาต้ังแตตนจนบัดนี ้

ปญหาหนี้ของกรีซดูจะเปนกรณีที่ยุงยากและสลับซับซอนมากขึ้น สาเหตุสวนหนึ่งมาจากกลวธิีในการเจรจากับ
ฝายตาง ๆ ดังจะเหน็ไดแตเร่ิมแรกของรัฐบาลฝายซายทีช่นะการเลือกต้ัง คงจะจํากนัได วาบางประเทศเห็นวา 



ผูแทนระดับรัฐมนตรีของกรีซใชวิธี Blackmail ซึ่งอยูในกระแสพักใหญ ตอมานายซิปราส นายกรัฐมนตรีคนใหม 
ไดเรียกรองคาปฏิกรรมสงครามจากเยอรมนี อันเปนเร่ืองคอนขางจะเหลวไหล เพราะดูจะเปนไปในทางย้าํวา 

เยอรมนีเปนฝายสกัดการหาทางบรรเทาปญหาหนี้ของกรีซ ดวยมาตรการรัดเข็มขัด (austerity) ในชวงที่รัฐบาล
ชุดกอน ๆ ไดเจรจากับสหภาพยุโรป ซึง่รัฐบาลใหมไมยอมรับ เพราะมีผลโดยตรงตอเงินเดือนและบํานาญ อัน
ขอนี้พอเขาใจได (สองวันที่ผานมา คนอังกฤษนับแสนก็ออกมาเดินขบวนประทวงแผน austerity ของรัฐบาล
เดวิด คาเมรอน ซึง่ชนะการเลือกต้ังมาอยางทวมทนเมื่อเดือนที่แลวนี่เอง) ประธานาธิบดีบารัค โอบามาก็เหน็ใจ
กรีซในมาตรการเขมงวดนี้ แตแทนทีน่ายซิปราสจะไปปรึกษากับโอบามา กลับแสดงตัววาหวงัพึง่รัสเซียกับจนี
มากกวา โดยไดพบกับปูตินถึงสามคร้ังแลว คร้ังสุดทายเมื่อวันเสาร ที่ 20 มิถุนายน 58 นี่เอง โดยไดไปยังนคร
เซ็นปเตอรเบอรก เพื่อเขารวมในการประชุม World Economic Forum แตที่จริงแลว ตองการไปพบปูติน
มากกวา โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงที่ปูตินกําลังพยายามแสดงใหทัว่โลกเหน็วา เขามิไดถูกโดดเด่ียวในโลก การ
ที่ซิปราสไปพบกับปูตินมนียัยะทางการเมืองดวย เพราะกรีซเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึง่ ไดใชมาตรการ
แซงช่ันกบัรัสเซีย กับยังเปนภาคีของนาโตดวย ประเด็นสําคัญก็คือ รัสเซียกําลังมีปญหาทางการเงินอยางหนัก
มาก 

แตซิปราสก็มิไดกลับมามือเปลา เพราะปูตินไดตกลงจะสรางทอกาซธรรมชาติไปยังกรีซ ในราคาคอนขางถูก 

และรัสเซียสามารถทีจ่ะสงกาซทางทอนี้ใหกับประเทศในยุโรปโดยไมตองใชทอซึง่ผานทางยูเครน 

การเดินแตมของกรีซไดทําความวุนวายใหกับสถาบันการเงินตาง ๆ เพราะธนาคารของกรีซตอนนี้ขาดเงนิมิใช
นอย ชาวตางประเทศจากสหภาพยุโรป อาจจะไมสามารถเบิกเงนิยโูรจากเคร่ืองเอทเีอ็มในกรีซได นี่เปน
ตัวอยางของความวุนวายที่อาจเกิดข้ึน แมนายซิปราสจะยืนยนัวา กรีซ จะไมถอนตัวจากยูโรโซนก็ตามแต
รัฐบาลกรีซก็ไดขอเล่ือนการชําระหนี้ให IMF จํานวน $ 1.7 พนัลานไปจนส้ินเดือนมิถุนายน ศกนี้ ซึง่ Christene 

Lagarde กรรมการผูจัดการของกองทุนแถลงชัดวา กองทุนการเงินระหวางประเทศไมอาจจะเอาเงินเปน
จํานวนมาก อันเปนของสมาชิกประเทศกวารอยประเทศไปชําระหนี้ใหแกกรีซได 

เจาหนี้ยงัมีอีกหลายราย โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพยุโรปและธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลายฝายเปนหวง
อยางมากวา หากกรีซไมอาจชําระหนี้ไดและตอง Default ก็มีความหวัน่เกรงวาจะเกดิสภาวะ Domino อันจะ
ทําใหวงการเงนิเปนจํานวนไมนอยตองถูกผลกระทบทั่วไป 



ดวยเหตุนี้และปจจัยอ่ืน ๆ ซึง่ประดังเขามาเพราะเหตุของหนี้ทีก่รีซกําลังมีปญหาเชิงววัพนัหลัก ในวนัจันทรที ่
22 มิถุนายน ศกนี้ สหภาพยุโรปจึงกาํหนดใหมีการประชุมข้ันสุดยอด เพื่อหาทางแกปญหาอันยุงยากยิง่ เปนที่
คาดหมายไดวา แองเคลา แมเค่ิล จะตองมีบทบาทที่สําคัญมากเชนเมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเงินของกรีซ
ตลอด 5 ปที่ผานมา 

ในวนัอาทิตย วันนี้ (21 มิถุนายน 2558) กลุมกอการราย อัล ชาบาป ไดใชรถและระเบิดพลีชีพ ณ ที่ต้ังสําหรับ
การฝกฝายขาวกรองในกรุงโมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย มีผูเสียชีวิตอยางนอย 4 คน รวมทัง้ฝายอัล ชาบาปดวย 

ตามขาวที่ไดรับเมื่อวนัเสาร ที่ 20 มิถุนายน หัวหนาอันดับ 2 ของกลุม อัล ชาบาปปจจุบันนีเ้ปนคนอังกฤษ แต
ขาพเจายังไมทราบช่ือ หรือความเปนมาของบุคคลผูนี้  

 

รายงานเดือนมิถุนายน 2558 ฉบับที่ 8 

 เมื่อวันจันทร ที่ 22 มิถุนายน 2558 สหภาพยุโรปไดมีการประชุมสําคัญ 2 ระดับดวยกัน อันไดแกการ
ประชุมระดับสุดยอดของกลุมยูโรโซน เพือ่พิจารณาลูทางตาง ๆ ในการแกปญหาหนี้คงคางของกรีซ และการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศ เพื่อพิจารณาสถานการณดานยเูครนอันจะนาํไปสูการตัดสินใจวาควรจะ
ขยายเวลาการแซงช่ันรัสเซยีหรือไม และถาขยาย จะดําเนนิมาตรการในคร้ังนี้ ไปนานเพียงใด 

 ในการประชุมข้ันสุดยอด ทีป่ระชุมไดรับขอเสนอเพื่อการ “ปฏิรูป” เศรษฐกิจการคลังจากนายกรัฐมนตรี
กรีซ ทามกลางความหวงกังวลวาจะมีผลรุกรามไปยังประเทศอื่นหรือไม การประชุมระดับสุดยอดไดเสร็จส้ินลง 
หลังจากไดรับทราบขอเสนอของกรีซแลว โดยไดมีการซักถามและแนะนําส่ิงที่ควรกระทํา หลังจากนั้น ที่ประชุม
ไดนัดที่จะพบกันอีกในชวงหลังของสัปดาหนี ้วงการที่สนใจวาขอเสนอของกรีซมีรายละเอียดประการใดบาง ใน
ชั้นนี ้มีแตการคาดคะเนไปตาง ๆ นานา บางฝายคาดวา นาจะรวมเร่ืองบํานาญ การเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิม่ 

การปรับตารางการชาํระหนึ้ เวนแตหนี้จาํนวนประมาณ 1.8 พนัลานดอลลาร ที่จะตองจายคืนใหกบักองทุน
การเงนิระหวางประเทศในวนัที ่30 มิถนุายน ศกนี้รวมทัง้หมดเปนงวดเดียว แทนการจายเปนงวด ๆ โดยเรียก
หนี้รายการนีว้าเปน Bundle คริสตีน ลาการด กรรมการผูอํานวยการของกองทนุซ่ึงรวมการประชุมอยูดวย ได
แถลงกอนนีว้าไมอาจจะยกหน้ีจาํนวนนี้ใหได เพราะเปนเงนิของสมาชิกประเทศกวารอย ดังที่ไดรายงานมาใน



ฉบับที่ 7 แลว เจาหนี้รายใหญของกรีซมีอยูสามฝาย คือ กองทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF) สหภาพยุโรป 

และธนาคารกลางของยุโรป (European Central Bank) ในวนัอังคาร (23 มิถุนายน) แองเคลา เมอเค่ิล 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกลาววา ในช้ันนี้ความหวังยงัมีอยู วงการการเงิน และคลัง เห็นวา ฐานะการเงนิของ
ธนาคารในกรีซยอบแยบมาก เพราะมีการถอนเงินออกเปนจํานวนมาก จนธนาคารแหงชาติไดเตือนถึงวิกฤตอัน
หนกัหนวงทีจ่ะมีผลกระทบไปไกลกวากรีซ อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันมากไดแกความเปนไปไดที่กรีซจะตอง
ถอนตัวจากยูโรโซน แมนายกรัฐมนตรีกรีซจะกลาวย้าํหลายคร้ังวาจะคงอยูในยูโรโซนตอไปก็ตาม เสียงสวน
ใหญในการสํารวจของโพลลก็แสดงวา ประชาชนซ่ึงไมตองการ Austerity แตตองการใหกรีซคงเปนสมาชิกยู
โซนตอไป 

 การประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึง่มีข้ึนคูขนานกับการประชุมระดับสุดยอด 

แลวเสร็จในวนัจันทร ที่ 22 มิถุนายน โดยลงมติเปนเอกฉันทใหแซงช่ันรัสเซียตอไปจนเดือนมกราคม ปหนา จะ
ยกเลิกก็ตอเมือ่รัสเซียยุติการสนับสนนุกลุมแบงแยกดินแดน โดยปฏิบัติตามขอตกลงม้ินสก 2 อยางเครงครัด 

กรีซไดรวมในการลงมติดังกลาวดวย 

 อันที่จริง ทั้งสองปญหาคาบเก่ียวกัน ในขณะนี้มีสองประเทศซึง่เส่ียงที่จะกลายเปน Failed States อัน
ไดแกกรีซและยูเครน เพราะมีหนีจ้ํานวนมหาศาลกับสถาบันการเงนิตาง ๆ เพยีงแตระยะการจายคืนเงนิตน
ยังใหเวลายูเครนมากกวา จงึตองจับตาดูตอไป 

ในความเหน็ของขาพเจา เยอรมนีคงจะหาทางออกใหกับกรีซอีกเชนเคย ขอสําคัญอยูที่การแกปญหาที่จําเปน 

ควรเปนไปในทางที่เศรษฐกจิระหวางประเทศใชคําวา ยัง่ยนื หรือ sustainable  ดวยการเอ้ืออํานวยใหประเทศ
ลูกหนี้สามารถสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปได มิใชเพยีงแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น ตามรายงานขาว
เมื่อเวลา 01.10 น. ตามเวลาในไทย นายซิปราส นายกรัฐมนตรีกรีซ เดินทางกลับถงึกรุงเอเธนสและไดกลาววา 

สําหรับกรีซกบัอียู ส่ิงที่จะเกิดข้ึนก็คือ Make up or Break up  ในความเหน็ของผูนําคนหนึ่งจากอียูซึ่งไดรับการ
รายงานเชนกนั ทางที่จะตกลงกับกรีซใกลเขามาแลว การชวยกระตุนใหกรีซสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มี
ทางเปนไปได เพราะขณะนี้ กรีซกําลังจะเขาสู Growth Cycle ที่สอง มีการเขาไปลงทุนในกรีซบางแลว สําหรับ
ปญหารีบดวนในปจจุบัน การประชุมระดับสุดยอดจะมีข้ึนอีกในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ นาจะมีความคืบหนาพอ
ใหทราบกัน 



ตามรายงานเดือนนี้ฉบับที่ 5 แจงวา ขาพเจาเห็นวา “สงครามเยน็” รอบใหมไดเร่ิมข้ึนแลว นั้น เมือ่เวลา 01.34 

น. ตามเวลาในประเทศไทย คืนนี ้(23-24 มิถุนายน) นาย Jens Stoltenberg เลขาธกิารสัมพนัธมติร NATO ได
ใหสัมภาษณแก ซีเอ็นเอ็น ถงึนาโตจะมิใชศัตรูกับรัสเซีย แตก็จําตองเตรียมพรอมในสภาพการณปจจุบัน ดวย
การเคลื่อนกาํลังทหารและยานเกราะไปเพิม่แนวปองกนัของประเทศทีอ่ยูใกลกําลังคุกคามของรัสเซีย ซึง่ใช
กําลังกดดันยเูครนกับประเทศตาง ๆ ทางตะวันออกของนาโตโดยไมลดละ ขณะนี ้นาโตไดต้ังกองบัญชาการข้ึน 

6 แหงตามประเทศที่กลาว ”Everything we do is defensive and proportionate. Now it’s a new kind of 

warfare such as cyber, stepped up intelligence, surveillance. All 28 allies have increased their 

defense budget…The situation in Ukraine is serious.” สวนคณะผูตรวจการณจาก  OSCE ก็ไดสงรายงาน
มาโดยตลอดถึงการที่รัสเซยีและพวกในดินแดนยูเครนตะวันออกไดปฏิบัติการโดยไมหยุดยัง้ แทนที่จะหยุดยงิ
ตามขอตกลงมิ้นยก เมื่อถูกถามวา หากตองเตรียมการในยุโรปดังทีวา นาโตจะดําเนนิการกับพวกไอซิส อยางไร
ตอไป เลขาธิการนาโตตอบวา สัมพันธมิตรมีประสบการณมาแลว ดังเชนที่อัฟกานิสถาน สวนไอซสิ นัน้ นาโต
ไดดําเนินการหลายประการ รวมทั้ง Defense capacity building ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาหลายเดือนแลว. 

เมื่อวันจันทรที ่22 มิถนุายน ศกนี้ กําลังของฝายตะลิบันในกรุงคาบูลไดจุดระเบิดพลีชพีและระดมยงิเขาสู
อาคารรัฐสภาของอัฟกานิสถานขณะกําลังดําเนินการประชุมอยู โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและ
รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งรวมการประชุมอยูดวย กองกําลังรักษาความปลอดภัยไดโตกลับ ฝายตะลิบันจึงถอยไป 

ปรากฏวา ฝายกอการรายเสียชีวิตประมาณ 5 คน สมาชิกรัฐสภามิไดถูกทาํรายแมแตคนเดียว โฆษกกลุมตะลิ
บันไดประกาศแสดงความรับผิดชอบในการกอการรายคร้ังนี ้

ในวนันี ้(23 มถิุนายน) ทางการสหรัฐแถลงวา เมื่อสัปดาหที่เพิง่ผานมา หวัหนากลุมไอซิสที่กอการรายในการ
โจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมือง Benghazi เมื่อป ค.ศ. 2012 ไดถูกสังหาร นับเปนหนึง่ในบรรดาแกนนาํของไอ
ซิสอีกหลายคนทีถู่กปลิดชพี 

ตามรายงานเดือนนี้ฉบับที่ 4 เกี่ยวกับความสําเร็จของชาว Kurd ที่รุกรบผลักดันไอซิสจากเมือง Tal Abyad 

ทางภาคเหนือของซีเรียและเขายึดไดทั้งเมอืงในเวลาอันส้ัน เขาใจวา ทหารชาว Kurd เหลานี้ ไดรับการฝกฝน
จากสมาชิกประเทศของนาโต เพราะประมาณสองเดือนเศษมานี ้ซีเอ็นเอ็น ไดเสนอภาพการฝกรบ ดวยอาวุธ
ตาง ๆ และรวมทั้งพวกเปชเมอรกาดวย 



ตามรายงานขาวในวนันี ้ทหาร Kurd ไดรุกคืบหนา เขายดึเมือง Ain Issa ทางใตของ Tal  Abyad โดยไดกวาด
ลางและผลักดันกลุมไอซิสออกไปหมด และในตอนดึกคืนนี ้มีรายงานขาววา กองกาํลัง Kurd ไดเคล่ือนตอไป
ยังเมือง Racca และเขายึดไดแลว เมืองนีม้ีความสําคัญมาก  ในระยะใกลเคียงกนั กองกําลังของอิรัคก็สามารถ
ขับไอซิสออกจากรามาดี โดยใชกําลังที่มาจากเมืองฟลลูจ ิและบุกไปที่ตัวแควนอันบาร โดยเคร่ืองบินจากสหรัฐ
ไดทิ้งระเบิดและยิงจรวดสนบัสนุน เชนเดียวกับที่ปฏิบัติการชวยพวก Kurd ตามรายงาน ไอซิสเหลือพื้นที่ใน
แควนอันบารเพียงรอยละ 20 

หากยุทธศาสตรเปล่ียนมาเปนไปตามที่ไดรับความสําเร็จทั้งในดานซีเรียและในอิรัค ดังที่รายงานมานี้ โดยชัก
นํากลุมเชีย และนายทหารที่ไดเคยแสดงฝมือมาแลว จากกลุมที่เรียกตนเองวา Badr Brigade ซึ่งใชอาวุธ
ประจําตัวที่มาจากอิหราน โอกาสทีจ่ะเอาชนะไอซิสและในขณะเดียวกนัใหพันธมิตรไดครอบครองอิรัคทั้ง
ประเทศ ดวยการครองเมืองโมซูลไดในที่สุด ก็จะเปนปรากฏการณที่ดี แตตองเดินแตมใหแนบเนยีนตาม
แนวทาง inclusiveness และสนับสนุนใหซุนนีก่ับเชียปฏิบัติการรวมกนัได ก็จะเปนยุทธศาสตรทีดี่มากตามที่
ประธานาธิบดีโอบามากลาววากาํลังจะวางแนวทางอยู รายงานอีกทางหน่ึง แจงวาทกุวันนี ้อิรัคสามารถผลิต
น้ํามนัไดประมาณ 3 ลาน 2 แสนบารเรลตอวัน 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 

 

ชื่อตําแหนง นายมนสัพาสน ชโูต 

ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสมัพันธและการดําเนินงาน 

ดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

รายงานเดือนกรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 1 

 เดือนกรกฎาคม ศกนี ้มีเหตุการณสําคัญถงึข้ันวกิฤตทั้งทางเศรษฐกิจ การเงนิ และการเมืองภายใน 

ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ อันควรแกความสนใจติดตามวิเคราะหในบริบทตาง ๆ หลายเร่ืองดวยกนั  

ขาพเจาขอนาํเสนอกรณขีองกรีซเปนพเิศษ เพราะมคีวามสาํคัญยิ่งตออนาคตของการรวมตัว
สวนภูมิภาคยุโรป ซ่ึงหากหาทางแกไขมิได สหภาพยุโรปทั้งมวลจะตกอยูในฐานะลาํบาก โดยผูนําเชน
นายกรัฐมนตรีเยอรมันอาจตองพนตําแหนงได เพราะเธอมวีิสยัทัศนกวางไกลกวาการชวยกอบกู
ประเทศเชนกรีซโดยพยายามสงเสริมสหภาพยุโรปโดยสวนรวมใหมีความเปนปกแผนม่ันคง และอาจ
ปรากฏผลในการชีช้ะตาการใชเงนิสกลุเดียวอันไดแกยูโร และดังที่จะเห็นตอไปน้ี ผูนําระดับสูงสุด
ของสหภาพยุโรปก็ตองใชปจจัยทางการเมืองมาชวยหาทางออก แทนการใชวิธกีารทางการเงนิแต
โสดเดียว โดยกรีซ ซ่ึงเปนตัวปญหาเปนเหตุปจจยัหลกัของความสับสนวุนวายที่เกิดขึน้  

วิกฤตทางเศรษฐกิจการคลังของกรีซ ซึง่มสีวนโยงไปถงึยูโรโซน สหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป 

กองทนุการเงนิระหวางประเทศ และสัมพนัธมิตรภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐและสหราชอาณาจักรที่เคย
รวมเปนเจาหนี้ในงวดกอน ๆ  โดยมีนัยยะที่สะทอนถงึความเปนเอกภาพหรือความไมพรอมเต็มทีข่องการ
รวมตัวในภาคพื้นยุโรป (European Integration) ซึ่งประเด็นนีน้อยคนจะคาดคิดมากอน 

 กรณีของกรีซแสดงใหเหน็ชัดถึงผลลัพธของการขาดความโปรงใสและ Good Governance ในการ
บริหารจัดการ นับแตวาระทีก่รีซตกลงใจเขาเปนหุนสวนกับอีก 18 ประเทศใน”ยโูรโซน” กลาวโดยสรุปการที่



เศรษฐกิจรุงโรจนข้ึนอยางมาก เพียงไมนาน หลังจากเขาเปนสมาชิกของกลุมประเทศสหภาพยุโรปซึ่งใชเงนิ
สกุลยูโร กรีซกลับมุงแตใชรายไดและทรัพยสินของชาติไปในทางที่ไมเอ้ืออํานวยตอผลไดทางเศรษฐกิจ ผลที่
ตามมาจึงไดแกสภาวะฟองสบู แตแทนทีจ่ะมุงสงเสริมวินัยทางการเงนิและการคลังและการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจอันถกูตองกับสถานการณ ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารกลางยุโรป (European Central 

Bank—ECB) กลับแตงตัวเลขตาง ๆ เพื่อสําแดงตอองคกรกลาง ผลทีต่ามมาจึงสามารถคาดหมายได 

 ความจริงที่ถกูปกปดมานาน ก็คือการดําเนนิการทางเศรษฐกิจการคลังอันไมคํานงึถงึการรักษา
เสถียรภาพและความยั่งยืน หนี้ภาครัฐพอกพนูข้ึนอยางมาก คือจากรอยละ 100 ของ GDP ในป ค.ศ 2000 เปน
รอยละ 142 ของ GDP .ในป ค.ศ. 2010 ซึง่ตองไดรับ Bailout คร้ังที่ 1 (จํานวน 20.7 พนัลานยูโรจาก IMF และ 

52.9 พันลานยูโรจากยูโรโซนเปนรายประเทศในรูปเงินกูทวิภาคี) ซึ่งก็ไมพอพยุงไปไดนาน จนตองอาศัย 

Bailout คร้ังที่ 2 ในป ค.ศ. 2012  (11.6 พนัลานยูโรจาก IMF และอีก 130 พันลานยโูรจาก European 

Financial Stability Facility รวมเงนิ Bailout ที่สัญญาจะใหจนถึงเดือนกรกฎาคม 2015 เปนจํานวน 245.7 

พันลานยูโร—ตามยอดที่ใชในการอภิปรายของรัฐสภายุโรป)   ในขณะที่ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจลดตํ่าลง
อยางรวดเร็ว การลงทุนของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ติดลบตอเนื่องกนัมา ในที่สุดกรีซก็ตองหนัไปพึ่งแหลง
การเงนิจากยูโรกรุบ ธนาคารกลางยุโรป และกองทุนการเงินระหวางประเทศดังที่กลาวถึงแลว จนเรียกกนัรวม ๆ 

วา Troika  เงนิกู หรือที่ตอมาเรียกกนัวา Bailout ซึ่งแตละงวดตางมีเงือ่นไขที่เขมงวดควบมาดวย การเจรจา 

Bailout แตละคราวยอมยุงยากอันเปนธรรมดาของการตอรองระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ เพราะเงื่อนไขประการ
หนึง่ไดแกการกําหนดมาตรการรัดเข็มขัด (Austerity) และอีกประการหนึง่ไดแกการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การ
คลังและการสงัคม 

 ตลอดเวลากวา 5 ปที่ผานมา จากการที่กรีซตองวิ่งเขาหา Bailout 2 คร้ัง รัฐบาลกรีซหลายชุดตองลม 

เพราะไมอาจบริหารมาตรการตาง ๆ ตามเงื่อนไขของเจาหนี้ได จนมาปนี้พรรคการเมืองฝายซายไดรับชัยชนะ
จากการเลือกต้ัง โดยหาเสียงเลือกต้ังวาจะไมยอมรับมาตรการรัดเข็มขัด ก็เปนที่แนนอนวา ผูมีสิทธิออกเสียงที่
ตองเดือดรอนลําเค็ญมาตลอดยอมจะหนัไปหาพรรคนี ้เพราะทนรับความยากลําบากของความเปนลูกหนี้
ตอไปอีกไมไหว นอยคนจะยัง้คิดวา พรรคนี้ จะทาํตามสัญญาประชาคมที่ใชหาเสียงไวไดอยางไร บังเอิญนาย 

Alexis  Tsipras หัวหนาพรรค Syriza เปนคนวัยหนุม คงจะมีความคิดอานใหม ๆ มาชวยแกปญหาที่ถงึข้ัน
วิกฤตแลวแทนชุดเกา ๆ ซึง่ดูจะหมดความสามารถในการหาทางใหประเทศรอดพนจากบรรดาเจาหนี้ทัง้หลาย 



ผูนําของคนรุนใหมจงึไดรีบจัดต้ังรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีซิปราสเองไดนําคณะรัฐบาลใหมแตงชดุงาย ๆ ไม
สวมเน็คไท เขาปฏิญาณตนตอหนาประธานาธิบดี แลวรีบออกเดินทางเพื่อเปดทางเจรจาเปนราย ๆ กอน โดย
มอบหมายใหนาย Yanis Varoufakis รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีอีกบางคน เดินทางไปยงั
ประเทศตาง ๆ เชนฝร่ังเศส อังกฤษ และอิตาลี เปนตน เพือ่เร่ิมการเจรจา เปาหมายก็เพื่อหาทางหลุดจาก
พันธนาการของมาตรการ Austerity ดวยทาททีี่มิไดศึกษาใหรอบคอบถึงการปฏิบัติอันเปนขอพึงระวังของ
ลูกหนี้ เชน Moral Hazards  Debt Write-off ฯลฯ  โดยอาจจะคิดเพยีงวาประเทศในยูโรกรุบคงจะเหน็ใจ 

 ในการดําเนนิการเจรจาผอนภาระหนี้และขอผูกพนัอ่ืน ๆ นั้น เปนข้ันตอนที่อาจเทยีบไดกับการเจรจา
ทางการทูต ซึง่มีขอความบางตอนที่ขอนาํเสนอเพื่อความตอเนื่องของรายงานตอไปนี ้

“ในความเหน็ของขาพเจา รัฐบาลใหมของกรีซแทนที่จะเลือกทางแกไขปญหาหนีก้ับยุโรปและสถาบัน
การเงนิระหวางประเทศในทางที่จะสรางความเขาใจและเหน็ใจ กลับเลือกทางอันสรางความเขาใจไขวเขวมา
ต้ังแตเร่ิมแรก จนทาํใหมีขอกลาวหาวา กรีซกําลังใชวิธี Blackmail และการหาทางยุใหเกิดความแตกแยก เชน
การประกาศต้ังแตแรกวาจะหันไปหารัสเซยีและจีน เพื่อชวยแกปญหา โดยไมคํานึงถึงความเปนเอกภาพของ
การรวมตัวในกลุมภูมิภาคยโุรปซ่ึงประกอบดวยสมาชิกที่มีฐานะแตกตางกนัอยางมาก และที่แสดงถึงความ
ขาดวุฒิภาวะอยางชัดแจง ไดแกการที่เรียกรองคาปฏิกรรมสงครามจากเยอรมนซีึ่งกอสงครามโลกคร้ังที่สองข้ึน 

วิธีการดังกลาวนี้เทากับเปนการ Blackmail อันมิไดชวยสรางมิตรทัง้ ๆ ที่ประเทศตาง ๆ ก็อยูในสหภาพยุโรป
เชนเดียวกนัและยังอยูรวมในโซนของการใชเงินสกุลยูโรดวย ดวยทางเลือกดําเนนิการเชนนี ้ปญหากรีซคงจะ
ยืดเยื้อไปอีกพกัใหญ” (จากรายงานเดือนพฤษภาคม 2558) 

 “ปญหาหนี้ของกรีซดูจะเปนกรณีที่ยุงยากและสลบัซับซอนมากขึ้น สาเหตุสวนหน่ึงมาจาก
กลวิธีในการเจรจากับฝายตาง ๆ ดังจะเห็นไดแตเริ่มแรกของรฐับาลฝายซายที่ชนะการเลือกต้ัง คง
จะจํากนัได วาบางประเทศเห็นวา ผูแทนระดับรฐัมนตรีของกรซีใชวิธี Blackmail ซ่ึงอยูในกระแสพัก
ใหญ ตอมานายซิปราส นายกรัฐมนตรีคนใหม ไดเรียกรองคาปฏกิรรมสงครามจากเยอรมนีในคํา
ปราสรยัตอรฐัสภาแหงชาติ อันเปนเรือ่งคอนขางจะเหลวไหล เพราะดูจะเปนไปในทางย้าํวา เยอรมนี
เปนฝายสกัดการหาทางบรรเทาปญหาหนี้ของกรีซ ดวยมาตรการรัดเข็มขัด (austerity) ในชวงที่
รัฐบาลชุดกอน ๆ ไดเจรจากับสหภาพยุโรป ซ่ึงรฐับาลใหมไมยอมรับ เพราะมีผลโดยตรงตอเงินเดือน
และบํานาญ อันขอนี้พอเขาใจได (สองวันที่ผานมา คนอังกฤษนับแสนก็ออกมาเดินขบวนประทวง



แผน austerity ของรัฐบาลเดวิด คาเมรอน ซ่ึงชนะการเลือกต้ังมาอยางทวมทนเม่ือเดือนที่แลวนี่เอง) 
ประธานาธบิดีบารัค โอบามาก็เห็นใจกรีซในมาตรการเขมงวดนี้ แตแทนท่ีนายซิปราสจะไปปรึกษา
กับโอบามา กลับแสดงตัววาหวังพึ่งรสัเซียกับจีนมากกวา โดยไดพบกับปูตินถึงสามครั้งแลว ครั้ง
สุดทายเม่ือวนัเสาร ที่ 20 มิถุนายน 58 นี่เอง โดยไดไปยังนครเซ็นปเตอรเบอรก เพื่อเขารวมในการ
ประชุม World Economic Forum แตที่จริงแลว ตองการไปพบปูตินมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ที่ปูตินกําลังพยายามแสดงใหทั่วโลกเห็นวา เขามิไดถูกโดดเด่ียวในโลก การท่ีซิปราสไปพบกับปูตินมี
นัยยะทางการเมืองดวย เพราะกรีซเปนสมาชิกของสหภาพยโุรป ซ่ึงไดใชมาตรการแซงชัน่กับรสัเซีย 
กับยังเปนภาคีของนาโตดวย ประเด็นสําคัญก็คือ รสัเซียกาํลังมีปญหาทางการเงินอยางหนักมาก 
(จากรายงานเดือน มิถุนายน 2558) 

ในการเจรจาเหลานี้ ฝายที่รวมดวยตางสับสนในทาทีของกรีซ บางประเทศใชคําพูดวา กรีซใชวิธ ี

“Somersault” เมื่อกรีซเดินออกจากที่เจรจา อันเปนการแสดงวา ไมเหน็ดวยกับขอเสนอ และกลับไปประกาศที่
กรุงเอเธนสใหมีการลงประชามติ (Referendum) วาเหน็ดวย หรือปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัด และช้ีนําใหชาว
กรีกออกเสียง NO เร่ืองนี้ไมแตเพียงแบงแยกประเทศกรีซเปนสองฝายเทานัน้ โดยมกีารชุมนุมของฝาย “NO” 

กลุมใหญใกล ๆ กับตึกรัฐสภาในกรุงเอเธนส และกลุม “YES” อีกดานหนึ่งของเมืองหลวง ประเด็นทีจ่ะใหมีการ
ลงประชามติใชคําพูดคอนขางยากที่ผูออกเสียงจะเขาใจ เชน Debt Sustainability และสูตรของฝายยุโรปที่
เสนอมา ผูส่ือขาวสํานักตาง ๆ ไดสอบถามผูมีสิทธิออกเสียงวา ทางการถามวาอยางไรบาง ผูที่ตอบใกลเคียงกับ
ประเด็นสําหรับการลงประชามติมีนอยมาก สวนใหญไมเขาใจ จึงคิดเอางาย ๆ วา NO (OXI) คือไมยอมรับ
มาตรการรัดเข็มขัด และ YES (NAI) คือการยอมรับ 

กอนถงึกาํหนดการลงประชามติ กรีซไดประกาศ Capital Control เร่ิมแตวันที่ 29 มิถุนายน ธนาคาร
ทั้งหมดไมสามารถดําเนนิกจิการไดตามปกติ เพราะขาดสภาพคลองอยางหนัก รัฐบาลใหแตละคนเบิก
คาใชจายไดเพียง 60 ยโูร ตอวัน เคร่ือง ATM ใชไดในขอจํากัดนี ้แตมคีนเปนจํานวนมากไมอาจเบิกเงนิสดได 
พวกที่มีฐานะยากไรอยูแลวยิ่งตกหนกัมากข้ึน ชาวตางประเทศและนกัทองเทีย่วไมอยูในขายนี้ แตนอยคนจะ
เส่ียงความยุงยากไปเยือนกรีซ ภายในเวลาอันส้ัน กรีซเปล่ียนจากประเทศพฒันาแลว เปนประเทศในโลกที่สาม 

หรือดอยพัฒนาและกําลังจะลมละลายในไมชา 



วิกฤติเศรษฐกจิการเงนิของกรีซเปนขาวทีค่รอบครองพื้นทีก่ารเสนอขาวของส่ือตาง ๆ ติดตอกันมานาน 

ทั้ง ๆ ทีว่งเงนิที่เปนปญหานอยกวาการสูญคาของตลาดหลักทรัพยทีเ่ซี่ยงไฮและเสินเจ้ินซ่ึงรุนแรงมากกวา กอน
หนาที่รัฐบาลกลางที่กรุงปกกิ่งจะใชมาตรการแทรกแซงตลาดอยางมหาศาล อันเปนกรณีที่สามารถทําได
ภายใตระบบของจีนเทานัน้ และพยงุตลาดใหกระเต้ืองข้ึนอยางเหลือเชื่อ แตก็มีผลกระทบบางตออัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ในไตรมาสที่สองของปนี ้ลดลงเหลือเพยีงรอยละ 7 แตวงการภายนอกเช่ือวาคงจะเพยีง
รอยละ 6 กวา ๆ เทานัน้เอง (เพราะจีนไมมสํีานักงานสถติิกลาง) 

เมื่อกรีซประกาศใหมีการลงประชามติในวนัที ่7 กรกฎาคม Eurogoup ซึ่งไดจัดทําขอเสนอใหมจงึ
ยกเลิกขอเสนอนั้น เพื่อรอผลของการลงประชามติ ซึง่ขาพเจาคิดวาเปนเพยีง gimmick ของกลุมนายซิปราส  

เทานัน้ อยางไรก็ดี นายซิปราสไดระดมการกลาวคําปราศรัยหลายตอหลายคร้ังเพราะมีชื่อวาเปนคนมีโวหารจับ
ใจผูฟง โดยเนนทางดานชาตินิยม และการฟนความมีศักด์ิศรีและความภาคภูมิใจของปวงชนชาวกรีก จงึ
ปรากฏวา ประชาชนถึงรอยละ 61 ออกเสียง NO ทัง้ ๆ ที่การสาํรวจประชามติกอนหนาแสดงวา Too close to 

call ก็ตาม 

ในทนัททีีท่ราบผลการลงประชามติ นายซิปราสไดเตรียมตัวไปเจรจากับอียูใหม โดยมิไดแจงให
ประชาชนทราบวาจะยึดทาทีใด คณะของฝายกรีซมกีารเปล่ียนแปลงตัวบุคคลหลายตําแหนง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนาย Yanis Varoufakis รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งสรางศัตรูในการเจรจาไวหลายคน เชนเรียกคู
เจรจาวาเปนผูกอการราย เปนตน ในการเจรจารอบสุดทาย เขาไดเดินออกจากการเจรจาและกลาวโทษกลุมยู
โรกรุบวาเปนฝายทาํใหการพูดจาไมอาจดําเนนิตอไปได ทั้ง ๆ ที่หวัหนากลุมยงันัง่รออยูที่โตะเจรจา อยางไรก็ดี 

ผูสังเกตการณมองไปวา เขายอมประกาศลาออกจากตําแหนงกลางคันเพื่อจะใหเขาเปนแพะรับบาปเสียเอง 
เพราะคงจะทราบกอนนั้นแลววา นายซปิราสกําลังจะยอมรับเงื่อนไขของยุโรปในการเจรจารอบใหม การณ
ปรากฏตอมาวา นายซิปราสไดขอผอนผันหนี้และในทีสุ่ดก็เสนอขอ Bailout งวดที ่3 แตมิไดเปดเผยตอ
สาธารณชน 

ในการเจรจารอบใหม กรีซพยายามหลีกเล่ียงมิใหกองทนุการเงนิระหวางประเทศ (IMF) เขารวมดวย 

เพราะกรีซมิไดชําระหนี้ จาํนวน 1.7 พนัลานภายในวันที่ 30 มถิุนายน อันตัดสิทธกิรีซที่จะกอหนี้ใหมกับสถาบัน
การเงนิระหวางประเทศไดอีก เพราะเงินดังกลาวมิใชมาจากสวนบริจาคของประเทศในยุโรปเทานัน้ แตเปนของ



ประเทศกวา 100 ทั่วโลก ไมแตเทานัน้ Christine Lagarde กรรมการอํานวยการของ IMF ยังเอือมระอา
พฤติกรรมกลับไปกลับมาของผูแทนกรีซ ถึงกับบนดัง ๆ วา หากมีการเจรจากนัอีก ก ็“ควรเพิ่มความเปนผูใหญ 
(Adulthood) ใหคณะผูเจรจาของกรีซดวย” แมกระทัง่นางแองเคลา แมเค่ิล นายกรัฐมนตรีเยอรมน ีประเทศ
แนวหนาของสหภาพยุโรปซึ่งเปนเจาหนีร้ายใหญที่สุดของกรีซตลอดมา ไดแถลงตอส่ือมวลชนวา การจะ
ชวยเหลือกรีซตอไปนั้น ตองไมเปน “At any price”ในสวนของกรีซก็ไดกลาวหาวา เยอรมนีเปนตัวการใหกรีซ
ประสบปญหาวิกฤติ ซึ่งไมตรงกับขอเท็จจริง เพราะภายในเยอรมนีเอง หลายภาคสวนไมเหน็ดวยกบัการทีน่าง
แองเคลาแมเค่ิลจะชวยกรีซ โดยเฉพาะอยางยิง่นาย Wolfgang Schaeuble รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ของเยอรมนีเอง ซึง่เคยพูดหลายคร้ังวาถาชวยกรีซก็จะไมอยูรวมในรัฐบาลดวย แตจนบัดนีก้็ยังดํารงตําแหนง
อยู เมื่อผูส่ือขาวถามนายกรัฐมนตรีแมเค่ิลในขอนี้ เธอกต็อบวา “ก็ไมเห็นมีใครขอออกสักคน” 

เร่ืองของกรีซไดมีการอภิปรายในรัฐสภายุโรปดวย โดยมกีารแลกเปล่ียนวาทกรรมกันอยางหนักไมนอย 

นายซิปราสเหน็วารัฐสภายุโรปเปนเวททีี่เหมาะสมสําหรับการหาทางแกปญหา เพราะเปดทางใหผูแทนทางการ
เมืองแถลงแนวความคิดเหน็อยางอิสระ แทนการปลอยให Technocrats ซึ่งมองโลกอยางแคบเขามาเจรจา ซึ่ง
เขาเหน็วาไมถกูตองตามวถิทีางประชาธิปไตย (นายซิปราสอางกอนหนานี้ในหลายโอกาสดวยกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในคําปราศรัยใหญตอกลุมผูชุมนมุกอนวันลงประชามติวา การออกเสียงลงประชามติคร้ังนีน้ับเปนการ
นําประชาธิปไตยกลับมาใหกรีซ ซึ่งเปนตนกําเนิด ราวกบัวาประเทศตาง ๆ ในสหภาพยุโรปไมตระหนกัแนใน
ระบอบประชาธิปไตย) นาย Juncker ผูแทนยูโรกรุบ ไดโตนายซิปราสในรัฐสภายุโรปในประเด็นตาง ๆ เพื่อให
บุคคลภายนอกทราบวา ส่ิงที่นายซิปราสกลาวนัน้ ไมใชส่ิงที่เขาพูดและทํา และอภิปรายตอวา เมือ่คืนกอนนั้น 

นายซิปราสไดยื่นคําขอ Bailout งวดที่ 3 อยางเปนทางการแลว ซึง่ฝายเจาหนี้ไดขอใหเขาย่ืน proposals วาจะ
ดําเนนิการปฏิรูปประการใดบาง เพื่อการพิจารณาของการประชุมสุดยอดของสหภาพยโุรป ซึง่จะมีข้ึนทีก่รุง
บรัสเซลส นายซิปราสถูกเรงรัดในเร่ืองนี้หลายคร้ัง และในท่ีสุดก็ไดยืน่ขอเสนอประกอบ 3rd Bailout โดย
เลียนแบบเงื่อนไขของกลุมเจาหนี้ทีย่กเลิกไปกอนวนัลงประชามติ แตมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกเล็กนอยซึ่งทําใหหนัก
กวาของเดิม ผูแทนกลุมเจาหนี้ต้ังขอสังเกตอยางระอาใจวาถารับขอเสนอที่ใหไวแลว แทนการเดินออกจากที่
ประชุม ก็คงจะไดขอยุติอันผอนคลายกวาที่ฝายกรีซนําขอเสนอของยโุรปไปแตงเติมแลวยื่นกลับมา ในประเด็น
นี้ CNN online รายงานวา “The package of reforms Greece proposed last week included spending 

cuts, tax hikes, and plans to phase out tax discounts on some islands, among many other things. 



Greece also planned some changes to public pensions, such as raising the retirement age, and 

steps to improve tax collection. They were very similar to ideas put forward by the country’s 

creditors in late June before Tsipras walked out of talks, triggering the collapse of the last bailout 

and forcing the closure of the banks.” 

 การเจรจารอบใหมไดเร่ิมข้ึนในระดับรัฐมนตรีคลัง ในวนัพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม สําหรับกรีซ รัฐมนตรี
คนใหมไดแกนาย Euclid Tsakalotos ซึ่งเคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการในขณะทีน่าย Yanis Varoufakis ยงัวา
การอยู คนใหมใหสัมภาษณวาเขาเชื่ออดีตรัฐมนตรีมากและเขาก็รับปากที่จะคอยใหความสนบัสนุนในการ
เจรจาตอไปอยูลับหลัง กับยงัมี Christine Lagarde (IMF) ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังจากเยอรมนีก็เปนคน
เดียวกับที่ไมตองการรับคําขอของกรีซ เพราะเสียเงนิจากภาษีของชาวเยอรมันไปมากแลว ดวยตัวหลักในการ
เจรจาเชนนี ้วงการภายนอกเห็นทางตกลงกันไดยาก 

 ปญหาหลักซ่ึงคางมาจนถึงการประชุมข้ันสุดยอดของสหภาพยุโรปในวนัอาทิตย ที่ 12 กรกฎาคม 

ไดแกเร่ือง Trust ขอนี้เปนประเด็นใหญไมนอย เพราะการที่กรีซกลับไปกลับมา หรือ multiple U-TURNS .ใน
การเจรจามาต้ังแตตนทําใหกลุมเจาหนี้ไมเชื่อใจวา กรีซจะปฏิบัติตามคํามั่นและสัญญาตาง ๆ หรือไม ประเทศ
สมาชิกยูโรโซนโดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาทีตองเผชิญกบัเงื่อนไขหนักมาแลว รวมทัง้ประเทศ Scandinavia และ
กลุมบอลติค เชน Estonia และ Ireland ไดต้ังขอไมวางใจในกรีซเปนพิเศษ สวนประเทศที่เขาใจวาอาจจะตอง
ขอความชวยเหลือจากยูโรโซนตอไป เชนสเปน ปอรตุเกส และอิตาลี จึงเฝาระวังความเคล่ือนไหวในสวนของ
กรีซอยางมาก ความไมแนใจในกรีซ หรือปญหา Trust จึงลํ้าลึกมาก 

 การประชุมข้ันสุดยอดของอียูในวนัอาทิตยหนักและใชเวลามากจนถกูขนานนามวา Marathon Talks 

เพราะใชเวลานานถึง 17 ชัว่โมง ซึ่งคงจะเปน enduring test ของแองเคลาแมเค่ิล และประธานาธบิดี Holland-

ของฝร่ังเศสเพราะในการเจรจา 4 ฝายเพื่อหาทางยุติการสูรบยูเครนที่กรุงมิ้นสก ทั้งคูก็ใชเวลา 17 ชัว่โมงจน
ขามคืนเชนกนั อีกสองคนทีร่วมในการเจรจามาราธอนคร้ังนัน้ไดแกประธานาธิบดีปูตินแหงรัสเซยี และ
ประธานาธิบดีปอโรเชนโกแหงยูเครน 



 อันที่จริงรูปแบบของการเจรจามิไดเปนการประชุมเต็มคณะตลอดเวลา เพราะคนสําคัญไดพบกันเพื่อ
หารือรายละเอียดของเงื่อนไขการ Bailout โดยมีผูเขารวมเชนนางแองเคลาแมเค่ิล นายซิปราส นาย Donald 

Tusk เปนตน แตทุกคนและเจาหนาที่กับผูส่ือขาวก็อยู ณ บริเวณที่ประชุมในกรุงบรัสเซลสตลอดทั้งคืนเชนกัน 

 จนเมื่อถงึเวลา 9.00 น. เชาวันจันทร นาย Donald Tusk ประธานคณะมนตรียุโรปและประธานการ
ประชุมระดับสุดยอดไดทวีตขอความวา “EuroSummit has unanimously reached agreement.” ขอความ
ดังกลาวเปนการยืนยันวา ขาวลือกอนหนานัน้เร่ือง Grexit  จึงหมดความหมายไป ทกุประเทศที่รวมการเจรจา
ตางพูดเปนเสียงเดียวกนัวา ที่ประชุมมิไดหารือกนัถงึเร่ืองนี ้แมเอกสารที่เสนอเร่ืองนี้เปนทางเลือกหนึ่งก็ไม
ปรากฏในท่ีประชุม ขอตกลงเปนเอกฉันทหมายถงึวา รัฐบาลกรีกจะตองดําเนินการมากกวาการปฏิรูปที่กรีซ
นําเสนอในสัปดาหกอน แตจะตองแกไขเปล่ียนแปลงอยางมากในดานการจาย pension พลังงาน การแรงงาน
และตลาดจําหนายผลิตผล เพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิม่จากรอยละ 13 เปน 23 และปรับเพิ่มภาษีนิติบุคคลกับ
ภาษีที่ใชกับเกาะมากหลายอันเปนสถานที่ทองเทีย่ว จดัทําโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหม และยกเคร่ืองการ
บริหารรัฐกิจ และเพื่อปดเปาปญหา Trust ประเทศเจาหนี้ไดกําหนดใหมีคณะผูตรวจสอบภายนอกเขาไป
ติดตามดูวากรีซทําตามเงื่อนไขตาง ๆ หรือไม มูลคาของการกอบกูคร้ังที ่3 มวีงเงิน 86 พันลานยูโรครอบคลุม
เวลา 3 ป โดยเจาหนี้จะ bridging loan  อีกกวา 7 พันลานยโูร เพื่อชาํระคืนใหแกธนาคารกลางยุโรป ซึ่งไดให
งบฉุกเฉินมากอนหนานี้ เพื่อพยุงฐานะของธนาคารตาง ๆ ซึ่งขาดสภาพคลองอยางมาก  

 ในวนัจันทรที ่20 กรกฎาคมวันนี้ กรีซไดเร่ิมทยอยจายเงนิคืนธนาคารกลางยุโรปเปนจํานวน 4.2 

พันลานยูโร และอีก 2.05 พนัลานยูโรแกกองทุนการเงนิระหวางประเทศ ในวนันีเ้ชนกัน กรีซไดเปดธนาคาร
ทั้งหมดหลังจากทีป่ดมาต้ังแตวันที ่29 มถิุนายน แต Capital Control ยงัใชบังคับอยู โดยเปล่ียนการเบิกจาก
วันละ 60 ยูโรไปเปนสัปดาหละ 420 ยูโร เพื่อแกปญหาคนไปยืนออหนาธนาคารแตละวัน 

 กอนหนานี ้ประเทศสหภาพยุโรปกําหนดใหกรีซเสนอเงือ่นไขการกูตอรัฐสภาของกรีซเพื่อบัญญัติเปน
กฏหมายในวนัพุธที ่15 กรกฎาคม ถาผานภายในกําหนดสภาของประเทศเจาหนีก้็จะอนมุัติใหเจรจา Bailout 

ใหแลวเสร็จในสัปดาหเดียวกนั ในกรีซ ผูที่แถลงคัดคานอยางรุนแรงสวนใหญเปนสมาชิกในพรรคของ
นายกรัฐมนตรีซิปราสเอง ระหวางที่มกีารอภิปรายในสภา ผูประทวงไดกอการจราจล มีการขวางระเบิดขวดใส



ตํารวจ ซึง่ตอบโตดวยการยงิระเบิดน้าํตา และฉีดน้ําจากรถดับเพลิง พวกที่ประทวงสวนหนึง่อยูในกลุมที่
เรียกวา Nihilist จํานวนไมมากนกัและเจาหนาที่ไดควบคุมเหตุการณไดในที่สุด 

 ภายในรัฐสภา การอภิปรายไดเปนไปอยางเผ็ดรอน นาย Varoufakis อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ถกูโหและเสียงตะโกนวา “You got us here” และเมื่อเขากลาววา ขอตกลงนี้ไมอาจใชได
และเทียบกับเงื่อนไขที่บังคับใหเยอรมนีตองทาํตามดังทีป่รากฏในสนธสัิญญาแวรซายสภายหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 1 สมาชกิไดโหไล ในการใหสัมภาษณแก บีบีซี วาขอตกลงนี้ลมเหลวต้ังแตเร่ิม และวานายกรัฐมนตรีซิป
ราสยอมรับวา เขาไมเชื่อใน Bailout นี้ แตไมมีทางเลือก จึงตองลงนาม และเสริมวา .”We were given a 

choice between being executed and capitulating. And he decided that capitulation was the ultimate 

strategy” นายกรัฐมนตรีซปิราสเองกลาวตอสภาวา เขาไมเชื่อในขอตกลงดังกลาว แตถึงกระนัน้ก็ขอใหสมาชิก
อนุมัติมาตรการที่นาํมาเสนอ  ในที่สุด รัฐสภาก็ลงมติเหน็ชอบดวยคะแนน 229 ที่ไมเห็นดวย 64 อีก 6 งดเวน
ออกเสียง คร่ึงหนึง่ของเสียงที่ไมเหน็ดวยมาจากพรรคซีริซาของรัฐบาลเอง การปรับคณะรัฐมนตรีจงึหลีกเล่ียง
มิได โดยใหพวกที่ไมเหน็ดวยพนตําแหนงไป และต้ังฝายที่สนับสนนุมาเขารวม รวมทั้งสมาชิกพรรคฝายคาน
ดวย รัฐมนตรีใหมไดปฏิญาณตนตอประธานาธิบดีในวันนี้ (20 กรกฎาคม โดยผูชายสวมเน็คไทเมือ่เขาพิธทีี่
ทําเนียบประธานาธิบดี) 

 เมื่อกรีซไดดําเนินการทางรัฐสภาแลว สภาของประเทศเจาหนี้ก็ไดดําเนนิการในสวนของตน สําหรับ
เยอรมนี Faction ของนายกรัฐมนตรีกลับไมเหน็ดวย แตก็ผาน 

 หลังจากที่ขอโตเถียงผานไปแลว หลายฝายเหน็วา วงเงนิที่จะใหกูนาจะไมเพียงพอ หลายฝาย รวมทั้ง 
IMF (Christine Lagarde) และกรรมาธิการยุโรปเหน็วา ควรผอนปรนกรีซมากกวานี ้โดยเฉพาะอยางยิง่การ
ยกเลิกหนี้ใหมากพอ อันสะทอนถึงความสําคัญที่จะใหกรีซคงอยูภายในยูโรโซนและสหภาพยุโรปดวย
ความรูสึกที่ดีตอสวนรวม นางแองเคลาแมเค่ิลเองไดกลาวตอ Bundestag เมื่อวนัศุกรที่พิจารณากรณีของกรีซ
ถึงความสําคัญอันยิ่งยวดทีจ่ะสรางความเขมแข็งและความเปนเอกภาพของสหภาพยุโรป 

      นายมนัสพาสน ชูโต 

      ประธานคณะทํางานฯ 
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ประมวลและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนสิงหาคม 2558 

 

ชื่อตําแหนง          นายมนสัพาสน ชูโต 

      ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

                 และการดําเนนิงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 1 

 

 เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยของคืนวนัที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ไดกลาวคําปราศรัยคร้ังสําคัญยิ่งคร้ังหนึ่งในวาระของการดํารงตําแหนงประมุขฝายบริหารแหง
สหรัฐอเมริกาที่ทาํเนียบขาว เพื่อเปดเผยแผนการดําเนนิงานดานพลังงานสะอาด โดยมีวัตถุประสงคหลักใน
การบรรเทาปญหาความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทีรุ่นแรงยิ่งข้ึนในระดับทีห่ากไมดําเนนิการโดยคนยุค 

(Generation) ปจจุบันนีท้ี่ตองไดรับภยันตรายและผลกระทบโดยตรง และเปนผูคนรุนสุดทายที่จะตอง
ดําเนนิการอันถือไดวา เปนภาระหนาที่โดยศีลธรรม (Moral Duty) เพราะ “สภาพความเปนจริง (FACT)”อัน 

มิใชความคิดเห็นของผูใด (An Opinion)” ปรากฏชัดวา แมจะมีการดําเนินการในชั้นนี้ ก็แทบจะ “สาย” เกินแก
แลว 

 กอนหนาที่จะกลาวคําปราศรัยคร้ังสําคัญนี้ กลุมชนหลายฝายในสหรัฐ รวมทั้งบรรดาผูประกาศตัวเขา
สมัครเปนประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกนั อันมีจํานวนมากเหลือเชื่อ และพรรคนี้ ซึง่ตามพฤติกรรมที่ผานมา
ตอตานแนวทางบรรเทาปญหาความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศมาตลอดโดยอางเหตุวาจะกระทบภาค
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เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยผลแหงการกระทํามากเกนิควรในภาครัฐ ในขณะที่พรรคเดโมแคร็ตโนมเอียงไป
ในทางเหน็และเขาใจมากข้ึนเปนลําดับถงึการหวนกลับมิไดของผลรายที่ความผันแปรและเปล่ียนแปลงดังกลาว
มีตอมวลมนุษย  

 ประธานาธิบดีโอบามาไดแสดงสุนทรพจนอันยากนีโ้ดยใชถอยคํางาย ๆ และตรงประเด็น ใน
ทวงทาํนองอันแสดงถึงความตระหนักแนเชนทีก่ลาวในการเยือนแอฟริกาตะวนัออกแมบริบทจะตางกนั กับได 

............................. 

วางแนวกันมิใหฝายตอตาน ซึ่งรวมทั้งภาคเอกชนบางสวนโตกลับ เพื่อแสดงภาวการณตาง ๆ ตามลําดับจาก
สถานะที่ปรากฏหลักฐานยนืยนัชัดแจงทีสุ่ด สถานะที่หลักฐานออนลงไปบาง และสถานะทีห่ลักฐานยังไมชัด
แจงมากพอ กบัย้ําวา เร่ืองส่ิงแวดลอมของโลกและความเปล่ียนแปลงทาง ภูมิอากาศ นั้น เกีย่วพนักนัอยาง
แยกมิได โดยตั้งขอสังเกตวา ทั้งหมดนีม้ิใชปญหาระหวางพรรคการเมอืง (Bipartisan) โดยแทจริง  

 ประธานาธิบดีโอบามาย้ําอยางหนกัแนนวา การที่บางฝายอางวาความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศมิใช
เปนผลจากการกระทําของมนุษย นัน้ ไมถกูตามขอเท็จจริงอันปฏิเสธมิได และยกตัวอยางหลายประการ อาท ิ

แผนภูมิอันแสดงวา ความผันแปรและปนปวนอยางรุนแรงของอากาศเกือบทัง้หมดเกิดข้ึนในซีกโลกภาคเหนือ 

ซึ่งชาวโลกเกือบทั้งหมดประมาณ 7,000 ลานคนอาศัยอยู ความรอนของอากาศในรอบ 15 ปที่ผานมา รอน
หนกัข้ึน 14 ใน 15 ป ที่รอนที่สุดก็ในป ค.ศ. 2014 และถาจะวาไปโลกคอย ๆ รอนข้ึนทีละนอยนบัแตที่มีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) แลว และมามีแนวทางรอนข้ึนอยางมากในรอบ 15 ปหลังมานี้ 
แนวโนมดังกลาวไมมทีางดีข้ึน ธารน้าํแข็ง (Permafrost)หลายแหงเร่ิมละลาย บรรดาน้าํแข็งที่ข้ัวโลกเหนือเร่ิม
ละลายมากข้ึนอยางไมสามารถหยุดยั้งได สหรัฐกม็ีสวนในภาวการณอันนาสะพรึงกลัวดังกลาว แตสหรัฐ ทัง้
โดยรัฐบาลกลาง กับรัฐบาลมลรัฐ ก็ไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ทัง้โดยความริเร่ิมของมลรัฐเองและโดยความ
รวมมือกับรัฐบาลกลาง การกําหนดการเปล่ียนแปลงสูตรของน้ํามนัในรูปแบบตาง ๆ  การพยายามปรับปรุง
ถานหนิใหลดระดับการแพรกระจายของกาซเรือนกระจก ซึ่งแมจะไมเปนผลมากมาย การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตไฟฟา ซึ่งแตละมลรัฐกย็อมแตกตางกันไป เนื่องจาก “Energy Mix” ไมเหมือนกนัทีเดียว  
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 เหลานี้ไดมีการดําเนินการมาตลอด ไมวาจะโดยความริเร่ิมของพรรคการเมืองใด และไมวาตางมลรัฐ
จะสามารถเปล่ียนแปลงแกไขแนวทางของตนไดเพียงใด แตความรวมมือระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ 

นั้น ไมเคยขาดตอนหรือละเลย เพราะทุกฝายตางก็ตองอาศัยโลกใบนีท้ั้งนั้น  

 การแกไขเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิง่โรงไฟฟาตาง ๆ เพื่อความเปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอมนี ้และการขยายวงของการใชพลังงานทีน่ํากลับมาใชไดอีก หรือ RENEWABLES มิไดทําให
ภาคเอกชนตองเพิม่ตนทุนการผลิตแตอยางใด และก็ดวยขอเท็จจริงนี้ ไมแตเพียงผลตอบแทนจะสูงมากข้ึนและ
เปนการ “สรางงาน” เปนจํานวนมากเทานัน้ ผลพลอยไดหรืออานิสงสในทิศทางนี ้ทาํใหประเทศสหรัฐขณะนี้มี 
Wind Farm ใหญที่สุดในโลก เชนเดียวกับการใชพลังงานแสงอาทิตยซึ่งขยายตัวอยางมาก เพราะภาคเอกชน
เห็นประโยชนตอธุรกิจของตน แมกระทัง่พลาสติค ขณะนี้ กไ็ดพฒันาใหมีพษิภัยนอยลง รวมทัง้การ
นวัตกรรมไบโอพลาสติคดวย การปรับเปล่ียนพื้นฐานการผลิตและการคนหาพลังงานทางเลือกเหลานี ้มิใชการ 
สังหารหรือทาํลายอุตสากรรมเหมืองถานหนิแตอยางใด เลิกกันทีวา ใชวิธีขูใหหวาดกลัวหรือ Scare-

mongering วากันดวยความเปนจริง และคิดถึงชะตากรรมของลูกหลานดีกวา การปลอยใหโรคหืดหอบ 

Asthma ซึ่งทาํลายขีวิตปปหนึง่เปนจํานวนมากนัน้ ชวยกันหาทางปองกนัเหตุจะมีคุณคามากกวา อันที่จริง 
โรคภัยที่มาจากความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศมีอุบัติการอยูมาก และมากข้ึน ถาไมแกแตเด๋ียวนี้ การกลาว
อางวา การบรรเทาปญหาจะทําใหคนที่ยากจนอยูแลว ยิ่งจมปลักข้ึนอีก นัน้ ไมมีหลักฐานยนืยนัแมแตนอย การ
ดําเนนิงานเพือ่กอบกูภาวการณความเปล่ียนแปลงของภูมอิากาศจะเปนการชวยคนจนอยางมากดวยซํ้า 

ประจักษพยานมีอยูมาก ทีย่ังไมสมบูรณก็เพราะยังมีเร่ืองที่จะตองทาํอยูอีกมาก 

 องคพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งทรงปกครองคนนับถอืโรมันคาธอลคิประมาณ 1,000 ลานคนทัว่โลก 

ทรงตระหนักแนในความรุนแรงและรีบดวนของปญหานี้ ดังจะเห็นไดจาก Encyclical เมื่อไมนานนี ้ทานทรง
หวงใยเปนพิเศษดวยความเปนจริงที่วา หากปญหานี้รายแรงยิ่งข้ึน คนยากไรจํานวนมากในโลกใบนี้จะยิง่ตก
ระกําลําบากมากข้ึน เขาใจวา องคพระสันตะปาปาฟรานซิสคงจะทรงมีบทบาทสําคัญในการประชุมวาดวย
ความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศที่กรุงปารีสในปลายปนี ้

 เมื่อปที่แลว ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดี สีจิ้นผิงแหงสาธารณรัฐประชาชนจนี จึงไดแถลง
เจตนารมภรวมกันที่จะแกปญหาสภาวะกาซเรือนกระจกใหถงึระดับทีจ่ะดีข้ึนกวาปจจุบัน ขอนี้เปนความต้ังใจ
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รวมของการเศรษฐกิจใหญอันดับ 1 และ 2 ของโลก และบังเอิญเปนประเทศปลอยมลพิษในอากาศอันดับ 1 

และ 2  โดยจีนยงัครองความเปนที่ 1 อยู ซึ่งจีนก็ทราบถึงปญหาดี 

 เปาประสงคหลักที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศวาระแหงชาติเมื่อคืนนี้ประการหนึ่ง กลาวคือจะลด
ภาวะกาซเรือนกระจก หรือ CO2 ใหได 32 % ภายในป ค.ศ. 2030 

 โดยที่เปนเร่ืองสําคัญยิ่งเร่ืองหน่ึง ขาพเจาจะพยายามนาํเสนอความเคลื่อนไหวในดานนี้เปนระยะ ๆ 

ตอไป เพราะไทยควรจะเตรียมตัวพรอมและมีขอเสนอกบัแผนงานทันการประชุมระดับสูงในส้ินปนี้ เพราะเทาที่
ผานมา เราไดเขารวมในการประชุมดานนีห้ลายตอหลายครั้งแลว และกลับมาพรอมกับความผิดหวงัทีก่าร
ประชุมทัง้หมดมิไดมีผลอยางสรางสรรคและย่ังยืน นอกเหนือจากการทบทวนผลการประชุมคร้ังกอน ๆ อาท ิ

การประชุม RIO PLUS 20 ซึ่งไดทบทวนผลการประชุม Rio เมื่อ ยี่สิบปกอนหนานัน้ ที่ขาพเจาไดรายงานมา
กอนหนานี้แลว ในรายงานเดือนมิถนุายน 2558 ฉบับที่ 6 หนาที่ 26 ในประมวลรายงานทัง้เดือน 

 รายงานฉบับนี้เรียบเรียงเทาทีพ่อจะจาํไดจากการฟงคําปราศรัยสดของประธานาธิบดีโอบามา จาก
ทําเนียบขาว เมื่อกลางดึกมากในประเทศไทย  แตขาพเจาคอนขางจะมั่นใจวา มิไดคลาดเคล่ือนจากคํากลาวที่
สังเกตดูแลว ไมเหน็โอบามาดูตนฉบับแตอยางใด บางตอนเปนการกลาวกลอนสดอยางชัดแจง  

ประธานาธิบดีโอบามาช้ีแจงดวยวา การกาํหนดแผนที่จะแถลงนี้ใชเวลา 2 ปในการเตรียมการ โดย
สวนงานภายใตรัฐมนตรีส่ิงแวดลอม (Gina McCarthy) ไดหารือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทัง้นักวทิยาศาสตร
ผูชํานาญการดานนี้ และรัฐบาลมลรัฐตาง ๆ ดวย ส่ิงที่จะดําเนนิการตอจากนี้ไป ไดแกการประสานความ
อุตสาหะพยายามกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งรัฐสภาดวย ถาจะตองบัญญัติเปนกฎหมาย ในชั้นนี ้เปนแผน ซึง่
ฝายบริหารสามารถประกาศและกําหนดไดเอง (ภายใตรัฐธรรมนูญ) ตามรายงานของ บีบีซ ีแผนนี้เรียกวา 

Clean Energy Plan และขยายความตอวา ตามความต้ังใจของประธานาธิบดีโอบามา แผนดังกลาวเปน “The 

biggest most important step we have ever taken in tackling CLIMATE CHANGE” 

ขอหนึ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาเนนย้าํ ไดแกการแกปญหาความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่
จะมีการดําเนนิการตอไป นัน้ สหรัฐจะมีบทบาทชัน้นาํ อันถือไดวาสหรัฐจะไมหลีกเล่ียงปญหาและความ
รับผิดชอบ เฉกเชนในอดีตทีส่หรัฐวางทาทเีปนอุปสรรค และพยายามจะหลีกเล่ียงพนัธกรณี ในหลายตอหลาย



5 
 

คร้ังดวยกนั เชนที่เกิดข้ึนในการประชุมที่เมอืงเกียวโต และพิธีสารทีน่ครมอนทรีออล เปนตน โดยแทนที่จะรวม
แกปญหา ทัง้ในเร่ือง CFC (Chlorofluorocarbon) และการกําหนดมาตรฐานการแพรกระจายกาซเรือนกระจก 

โดยบางคร้ังไดรวบรวมมิตรประเทศใกลชดิไปจัดทําขอตกลงตางหาก แทนการรวมพันธกรณีในระดับโลก 

 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 2 

 รายงานความวุนวายทางเศรษฐกิจ การเงนิและการคลังของกรีซที่ไดนาํเสนอมาโดยละเอียดใน
รายงานเดือนกรกฎาคม ต้ังแตเร่ิมแรกของปญหา จนถงึข้ันที่ตองเจรจาขอการกอบกูรอบที่ 3 (Third 

Bailout) จากกลุมยูโรโซนและสหภาพยุโรป โดยคร้ังนี้ IMF มิไดรวมดวย เพราะกรีซไมอาจชําระหนี้
จํานวนประมาณ 1.6 พนัลานยูโรภายในกําหนดจายคืน ในวนัที ่30 มถิุนายน ได แต IMF ก็มีสวนรวมในการ
พิจารณา Bailout Package ในการประชุมระดับสุดยอดของสหภาพยุโรป และไดเสนอแนะกับสหภาพ
ยุโรปวา การกอบกูกรีซคร้ังที ่3 เทาที่ปรากฏในผลการประชุมสุดยอดแบบ “มาราธอน” (คือขามคืนวนัอาทิตย
โดยใชเวลา 17 ชั่วโมง) นั้น จะไมอาจประกันความยัง่ยนืของมูลหนี ้(Debt Sustainability) ได ตราบ
เทาที่ไมมีการพิจารณายกเลิกหนี้ใหกรีซ หรือ Haircut ใหเพยีงพอ เพราะกรีซขาดเงนิทนุและสินทรัพยอยาง
มาก 

 อันที่จริง หลายประเทศในกลุมอียูก็มีความโนมเอียงที่จะยกเลิกหนี้ใหแกกรีซ และในจํานวนนี้อาจรวม
นายกรัฐมนตรีแองเคลา แมเค่ิล แมจะยงัไมมีคํายนืยนัจากเธอ เพราะหลายฝายที่เกีย่วของกาํลังรอการปรับ
ทาทีของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซิปราสใหแนชัด เพราะในการประชุมรัฐสภาคร้ังสําคัญยิ่งสองคร้ังที่ผานมา 

นายซิปราสไดรับเสียงสนบัสนุนจากพรรคฝายคาน มากกวาพรรคฝายซายของตนเอง สถานการณการเมืองที่
พลิกผันเชนนีน้าจะทาํใหจาํตองมีการเลือกต้ังใหม เนื่องจากคนภายนอกเร่ิมไมแนใจวา นายซิปราสจะอาง
อาณัติจากใครในการบริหารบานเมือง อาณัติเดิมจากผลของการเลือกต้ังทีท่ําใหนายซิปราสชนะ คือการ
ปฏิเสธมาตรการ Austerity นัน้ ขอตกลงตาง ๆ ที่ซิปราสไปเจรจามาขัดแยงอยางชัดแจงกับอาณัติที่เขา
ไดมาจากการเลือกต้ัง ขออางทีน่ายซิปราสใชดวยความทีดู่แลวแสดงถึงความตระหนกัแนไดแกการนํา
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ประชาธิปไตยกลับสูประเทศกรีซ ซึ่งเปนตนกําเนิด ความไมแนใจในจดุยืนทางการเมืองของเขาจึงหลีกเล่ียงได
ยาก 

 และความไมแนใจนี้ในทางเศรษฐกิจยอมหมายถงึการขาดความเชื่อมัน่ (Confidence) ใน
ภาพรวม ประธานหอการคากรุงเอเธนสใหความเห็นวา การขาดความเช่ือมั่นเชนนี้ยอมสงผลกระทบไปทัว่ทุก
ภาคเศรษฐกิจ ดังตัวอยางเชน การที่ดัชนีตลาดหุนเอเธนสตกลง ถึงรอยละ 22.87 ในวนัแรกที่ตลาดหุนเปด
การคาขายคร้ังแรกหลังจากที่ทางการส่ังปดมา 5 สัปดาห บรรดาธนาคารซึ่งจดทะเบียนในตลาด ซึ่งมีสวนรอย
ละ 20 ก็ตกรูดทั่วหนา ดัชนีตกตออีกในวนัที่สองที่เปดทาํการ การทีหุ่นธนาคารตกอยางหนกัเชนนี ้โดย
ธรรมชาติของการธนาคาร จะฟนไดยาก และมักจะลากยาว ประธานหอการคากรุงเอเธนสยอมรับปญหาอัน
หนกัหนวงทีก่รีซกําลังเผชิญอยูวา มูลคาของตลาดหลักทรัพยขณะนี้ หากมีเงนิเพยีง 10 พันลานยูโร ก็สามารถ
ซื้อไดทั้งตลาด และวา การขาดความเชื่อมัน่สืบเนื่องมาจากการใช Capital control ซึ่งเร่ิมใชมาต้ังแต
วันที่ 29 มถิุนายน โดยธนาคารก็ถูกปดเชนกนั และปดอยู 3 สัปดาห เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม กม็กีารโอนเงนิ
ไปตางประเทศเปนจํานวนไมนอย เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิการตาม Bridging Loans ซึ่งถงึ
กําหนดในวันที่ 20 กรกฎาคม ตามเงื่อนไขของธนาคารกลางยุโรปที่กอนหนานี้ใหเงนิกูฉุกเฉินเพื่อชวยสภาพ
คลองใหแกธนาคาร และอีกสวนหนึง่ เพื่อจายหนี้บางสวนใหกองทนุการเงนิระหวางประเทศ แตยังมหีนี้คงคาง
อีกมาก 

 ความไมมัน่ใจในการเศรษฐกิจของกรีซอาจเปนผลจากความเคลื่อนไหวของนาย Yanis 

Varoufakis อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งปลอยขาวในที่ตาง ๆ ราวกับวา เขายังอยูในตําแหนง
โดยอางวา การหารือในสภาเพื่อปูทางไปสูการรับ Bailout งวดที่สาม นั้น จะไมเปนผล เพราะเขาเองกําลัง
ดําเนนิการตามแนวทางของเขา และยํ้าวา ใครวากรีซมีแผนสํารองนัน้ ที่จริงแลว Plan B มีอยูจริงและเขา
กําลังจะดําเนนิการตามแผนนัน้ในโอกาสอันควร นายซปิราสเองไดแถลงราวกับวา เขาและวารูฟากิสเห็นพอง
ตองกัน และเขายังไววางใจในนายวารูฟากิสเชนเดิม เดิมทีในระหวางกอนหนาการประชุมสุดยอดเร่ืองกรีซที
กรุงบรัสเซลส ก็มีขาวแพรสะพัดวา นอกจากแผน Bailout III แลว ยงัมีอีกแผนหนึง่ซึ่งเรียกกนัในอีกชื่อหนึง่
วา Grexit ซึ่งดังที่ปรากฏในรายงานของขาพเจาเมื่อเดือนกรกฎาคมแลว ผูที่เขารวมในการประชุมสุดยอด
ทุกคนตางปฏิเสธวา แผนดังกลาวไมมีอยู  
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 ขอยอนกลับไปถึงชัยชนะอยางทวมทนของพรรคฝายซายในกรีซ (รายงานเดือนกุมภาพันธ 2558  ฉบับ
ประมวลทัง้เดือนหนา 2) ซึ่งจุดประกายใหกลุมการเมืองฝายซายในสเปน อันยอมติดกระแสดวย โดยพลพรรค
ของพรรคโปโดมอส ซึ่งไดจดัชุมนุมผูสนับสนุนไดถงึแสนคน จนคาดคิดกันวา ในการเลือกต้ังคร้ังตอไปในสเปน 

ฝายซายคงจะมาแรง 

 การณกลับมิไดเปนไปในทิศทางนัน้ เพราะดวยการดําเนนิการของพรรคภายใตการนาํของนายราฮอย 

ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรี การเศรษฐกิจของสเปนกลับฟนตัวข้ึนอยางนาประทับใจ  

 ตามรายงานท่ีไดรับในวันที ่4 สิงหาคม สเปนกลับขยายตัวไดถึงรอยละ 3.4 ของจีดีพี อันเปนอัตราเร็ว
ที่สุดในรอบ 7 ป อัตราคนวางงานลดลงอยางเดนชัด IMF ประกาศในวันนี้วา ตลอดทั้งปนี้ อัตราการขยายตัว
ของจีดีพีในสเปนคงจะอยูทีร่อยละ 3.1 ซึง่มากกวาอัตราเฉล่ียของสหภาพยุโรป ภาคการคาและบริการก็
เขมแข็งอยางมาก และการเบิกคาวางงานก็ลดตํ่าลงต้ังแตเดือนกรกฎาคม ในขณะทีอั่ตราการวางงานของบาง
ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปเทาที่มีตัวเลขไดแก อิตาลี รอยละ 12.7 กรีซ 25.6 และเยอรมน ี4.7 ในขณะที่
สหภาพยุโรป นอกจากกรีซ โดยสวนรวมยงัอยูในระดับเปนทีน่าพอใจ ตามรายงานลาสุด สเปนไดกลับ
กลายเปน “ดาวดวงเดน” ของยุโรป ผลที่ปรากฏก็คือ พรรครัฐบาลครองตําแหนงทีห่นึ่ง ในขณะทีพ่รรคโปโด
มอสตกลงไปอยูอันดับสาม นายกรัฐมนตรีราฮอยจึงทุมเทความพยายามไปในการ sustain การเศรษฐกิจให
คงความมั่นคงอยูตอไป ประสบการณของสเปนและกรีซเปนกรณทีี่นาติดตามศึกษา 

 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 3 

 เมื่อประมาณ 23.15 น. ตามเวลาประเทศไทย วนัที ่6 สิงหาคม ขาพเจาไดเปดสถานโีทรทัศน CNN 

เพื่อตรวจดูรายงานขาว ปรากฏขาวสด ซึง่เร่ิมมากอนนัน้แลว ของการประชุมคณะกรรมการความสัมพันธ
ตางประเทศของวุฒิสภาสหรัฐ ซึ่งกาํลังอภิปรายเอกสารรายงาน TIP ประจําปนี ้โดยมี Ms Sarah Sewall รอง
ผูชวยรัฐมนตรี (?) ดานสิทธมินุษยชน มีการโตแยงกนัอยางคอนขางดุเดือดถึงการทีก่ระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐไดจัดอันดับรายงานใหม โดยบางประเทศ เชนมาเลเซียกับคิวบาไดรับการเล่ือนอันดับข้ึน เปน Tier 2 WL 

สวนประเทศ เชนไทย ซึ่งก็ไดดําเนินการรวมกับมาเลเซยีเกี่ยวกับปญหาโรฮินจา ในบริเวณชายแดนรวม ใน
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ระยะใกลเคียงกัน แตมกีารคงอันดับไทยไวที่ตํ่าสุด คือ Tier 3 ไมแตเทานั้น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็ได
ประชุมรวมกนั เพื่อหาทางบรรเทาปญหาดานการประมงซ่ึงมีกรณีของชาวโรฮนิจาและบังกลาเทศเกี่ยวพนัดวย 

เมื่อพิจารณา “การคามนุษย” เหลานี้แลว ทุกฝายตางกต้ั็งใจแกปญหาในระดับเทา ๆ กัน แตไมเขาใจวา ทาํไม
ถึงมกีารจัดอันดับตางกนัอยางชัดแจง  

 ประธานคณะกรรมการฯ แถลงดวยอารมณและสีหนาไมพอใจอยางมาก วา รายงานนี้ “heartless” ไม
มี “integrity” และขาด “Credibility” อยางมากแทบจะทัง้ฉบับ 

 อันที่จริง ขาพเจาไดฟงการแถลงรายงานนีท้างโทรทัศน CNN ตอนดึกของวันที่ 27-28 กรกฎาคม ขณะ
พักอยูในโรงแรมสุโขทัย เพื่อเตรียมตัวสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนธิกิารศึกษาไทย-อเมริกันใน
วันรุงข้ึน มีผูหญิงคนหนึง่ซึ่งเขาใจวาอยูในกลุมที่จัดทํารายงาน TIP ฉบับลาสุดนี้ ไดชี้แจงความแตกตางของ
การจัดอันดับระหวางมาเลเซยีกับไทยวา เจาหนาที่ไทยไดดําเนนิการทางกฎหมายตอผูถูกกลาวหาในคดีคา
มนุษยเชนกัน แตลากวาส้ินเดือนมีนาคม ซึ่งรายงานฉบับนี้อาศัยขอมลูจนถึงวนันัน้ แตมาเลเซียไดคนพบหลุม
ฝงศพเหย่ือของขบวนการคามนุษยกอนกาํหนดนั้น ในขณะที่ปรากฏแผนที่ในจอภาพแสดงพืน้ทีท่ีค่นพบและ
แสดงชื่อวา Perlis 

 ในรายงานที่ขาพเจาเสนอมา ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 หนา 28 มีความวา “เมื่อวันอาทิตย ที 
24 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียแถลงวา เจาหนาที่ไดคนพบหลมุฝง
ศพ ในชั้นแรก 30 คนและคนพบเพิ่มอีก 139 คน เขาใจวาเปนศพของชาวโรฮิงจาและ (อาจจะ) เปน
พวกบงักลาเทศ มีหลายหลุมซ่ึงมีมากกวาหนึ่งศพ ทั้งหมดนี้เขาใจวาเปนเหยือ่ของพวกคามนุษย 
หลุมฝงศพท้ังหมดอยูในรฐัเปอรลสิ ใกล ๆ กับหลุมฝงศพที่เจาหนาที่ไทยคนพบ ใกลชายแดนไทย-
มาเลเซีย” กรณีนี้ และการประชุมแกปญหาซ่ึงไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียหารือกนัทีก่ลาวถึงแลว เมื่อเปน
เชนนี้ เสนตายส้ินเดือนมนีาคมที่สหรัฐกลาวอาง นัน้ จริงสักเพียงใด?  

 เพื่อใหไดขอมลูเพิ่มเติมในเร่ืองนี้ลาสุด ขาพเจาจึงตรวจขาว Online ของ CNN ในคืนวนัที ่6 สิงหาคม 

2558 ขณะที่สถานโีทรทัศนกาํลังรายงานสดการประชุมคณะกรรมการฯ และขอคัดความบางตอนที่เกี่ยวของ
มาดังนี ้
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 หัวขาวยอ “Rights groups slam upgrade of Malaysia—a negotiating partner in a huge U.S. 

trade deal” 

 “Secretary of State John Kerry says the Trafficking in Persons (TIP) Report aims to enlighten, 

energize and empower activists fighting the “human trafficking industry” across every continent”. 

 But still, some of the 2015 rankings are controversial with rights groups questioning whether 

politics has trumped that ambition. Malaysia, for example, has been upgraded, while Thailand 

remains on the list of worst-performing countries. Both are part of people-smuggling route for 

Rohingya Muslims fleeing persecution in  Myanmar. Mass graves holding the bodies of dozens of 

migrants were discovered in Malaysia earlier this year, after the cutoff for this year’s TIP Report. 

 The report raises Malaysia to the Tier 2 Watch List from bottom-ranked Tier 3, where it fell 

last year, after two consecutive years of failing to do enough to address the issue. The fall was an 

automatic downgrade, in compliance with rules introduced by the State Department in 2013 that 

dictate a country has to move up or down after two years on the Tier 2 Watch List. 

 Thailand was also demoted for the same reason, but this year remains on Tier 3, an 

apparent discrepancy for activists who were pushing for both countries to remain in Tier 3. 

 …………………………………. 

 Two months ago, it emerged that deep in the jungle along  Malaysia’s border with Thailand 

were abandoned makeshift prisons once thought to hold migrants held for ransom by human 

traffickers. Alongside wooden cages were mass graves believed to hold the bodies of Bangladeshi 

Migrants and Rohingya Muslims fleeing Myanmar, also known as Burma. 
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 Similar macabre scenes had been uncovered in jungle camps in Thailand, after a series of 

raids by Thai police. On Friday, Thailand announced it had charged 72 people with crimes of 

human trafficking and was looking for another 32 suspects still at large. 

 (Tripartite meeting ทีม่าเลเซียเปนเจาภาพจัดข้ึนในระดับรัฐมนตรีตางประเทศ) 

 However, the raids, arrests and talks came after the March 2015 cut-off for consideration in 

this year’s report, which will raise questions as to why Malaysia was upgraded, yet Thailand 

remains on Tier 3. 

 รายงานกลาวถึงความเช่ือมโยงกับการทูตดานการคาสําหรับมาเลเซียมากกวา นาย Phil Robertson, 

Asia Division Deputy Director for Human Rights Watch (องคกรเอกชน) เหน็วาที่มาเลเซียทําไปนั้นไม
เพียงพอที่จะไดเล่ือนชั้น “Migrants are being trafficked and abused with impunity. Rohingya victims’ 

bodies are being pulled from shallow graves at the border and convictions are down year on year. 

How can the State Department call this progress?”……Meanwhile, the Thai Ministry of Foreign 

Affairs released a statement saying its ranking ‘does not accurately reflect the significant efforts’ 

made over the year. It said Thailand “translated its genuine political will to combat human trafficking 

into practical policies, effective implementation, and concrete results” calling the issue a national 

priority. It added Thailand had cracked down on trafficking gangs and corrupt officials, and was 

tackling slavery in the fisheries industry. (คําวา significant efforts นั้น เปนการเลียนคํามาตรฐานที่
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐใชในการพิจารณาวา ประเทศใดใชความพยายามสลักสําคัญมากนอยเพียงใด 

สําหรับการพิจารณาวา ควรหรือไมควรปรับอันดับ Tier) 

(6 สิงหาคม 58 ขอเติมขอเสนอแนะวา) ในการแถลงตอไป ควรกลาวถงึการจัดต้ังศาลเฉพาะคดีการคา
มนุษยที่เขาใจวา ฝายไทยไดดําเนนิการไปแลว และผลงานการพิจารณาอรรถคดีของศาลฯ จนถงึวนัที่จัดทําคํา
แถลงคร้ังใหม ทัง้นี ้เพื่อแสดงวา ประเทศไทยไดดําเนินการครบกระบวนการ และสถาปนาสถาบันเพื่อการนี้ 



11 
 

(establishing special institution to carry out the judicial administration of human trafficking crimes as 

part of the justice system) แลวดวย 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 4 (ประกอบการพิจารณาแถลงขาว เมื่อจําเปนกรณขีองไทย) 

 กรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย เที่ยวบิน ที่ MH370 ดูจะสรางปญหาใหกับชื่อเสียง 
ภาพพจนและความไมนาเช่ือถือของผูนาํและผูบริหารชัน้สูงของมาเลเซียจนหาจุดลงเอยไมไดงาย ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับญาติของชาวจีนกวารอยคน 

 ในรายงานฉบับเดือนมกราคม 2558 หนา 31 ขาพเจากลาววา “สําหรับขาวเกีย่วกบัเคร่ืองบินเทีย่วนี้
เปนทีท่ราบกนัอยูแลว แตใครเสนอใหกรมสารนิเทศพิจารณาข้ันตอนที่พงึดําเนินการ โดยศึกษาการดําเนนิการ
ของหัวหนาผูบริหารของบริษัทแอรเอเชีย ซึ่งมีศูนยกลางของบริษัทอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร และวา “ปญหาดาน
การบินในรอบ 1 ปที่ผานมาสําหรับมาเลเซีย เปนเร่ืองหนักใจและเนนถึงความจําเปนที่จะตองพรอมรับ
วิกฤตการณ (crisis management) ดวยความรอบคอบ ประเด็นใดก็ตามทีท่างการจะแถลงออกมา
ตองโปรงใส ชดัเจน ปราศจากการปดบังอําพราง หรือการใหขอมูลอันอาจสรางความสับสน การจัดลําดับผูที่
ควรไดรับทราบขอมูล อาท ิญาติใกลชิดของผูโดยสารอันดับแรก ฯลฯ และไมผูกมัดตนเองในดานเวลาที่จะตอง
ใชในการคนหา” หากเปนไปไดควรเชิญผูแทนของผูโดยสารมารวมกันคิดหาทางแกปมที่เปนปริศนา ซึง่ในช้ัน
นั้นพอทราบกนัแลววามีอยู  

ตามขอเท็จจริงทีทุ่กคนทราบ “เคร่ือง MH 370 หายไปต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 ประมาณ 10 

เดือนเศษผานไป คือในวันที ่29 มกราคม 2558 โดยปราศจากสัญญาณใด ๆ วาพอจะทราบปมปริศนาบางแลว 

ทางการมาเลเซียไดออกแถลง “ทางโทรทัศน” วา เคร่ืองดังกลาวเกิด Accident มาเลเซียคาดวา ทุกคนที่อยู
ในเทีย่วบินนัน้ “นาจะเสียชีวติหมดแลว แตการพยายามคนหาเคร่ืองจะเดินหนาตอไป” ความวุนวายในกลุม
ญาติมิตรใกลชิดชาวจีน จงึอุบัติข้ึนอีก ทีห่นาทาํเนียบเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงปกกิง่ แตเจาหนาที่
ตํารวจไดเขาสลายและจับกมุผูประทวงไปหลายคน เหตุผลที่มาเลเซียออกแถลงในสถานะของกรณีซึ่งยังไมมี
ความเคล่ือนไหวคืบหนาอันพอจะหาขอยติุไดวาอะไรเกิดข้ึน สุมเส่ียงตอความนาเช่ือถือของมาเลเซียเอง แมวา
อาจจะดวยเจตนาดีที่จะปูพืน้ฐานใหผูใกลชิดกับผูโดยสารสามารถไดรับการทดแทนทางการเงิน ตามมาตรฐาน
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ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ เพราะทางการมาเลเซียคงหวงัที่จะปดฉากเร่ืองนี้ หลังจากที่การ
คนหาทางทะเลที่ออสเตรเลียไดใชความพยายามอยูตลอดมา ในขณะที่ประเทศที่เคยรวมชวย นั้น เลิกลาความ
พยายามไปสวนใหญแลว  

การนาํเหตุการณมากลาวในกรณีของสายการบนิมาเลเซียกับสายการบินแอรเอเชียอินโดนีเซยี นัน้ ก็
เพื่อเปนการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการ เพราะในกรณีของสายการบินแอรเอเชียอินโดนีเซีย นัน้ 

ขาพเจาเหน็ประจักษวา CEO Fernandez แกปญหาถูกจุด คือการแบงปนปญหาต้ังแตเร่ิมแรกกับญาติ
มิตรใกลชิดของผูโดยสารทั้งหมดกอน จงึชวยใหการสราง Trust เปนไปได จนในที่สุด นายเฟอรนานเดซก็
สามารถทําใหผูใกลชิดกับผูตายในอุบัติภัยยอมรับ แมกระทั่งการตัดสินใจไมเดินหนาในการกูลําตัวของเคร่ือง 
พรอมศพที่คงจะรัดตัวติดกับที่นัง่ คงจมน้าํอยูเชนนัน้ โดยไมมีการเรียกรองตาง ๆ นานา ซึ่งตามสภาพความ
เปนจริง ไมอาจตอบสนองได ก็ไมมีฝายใดคางคาใจ เหตุการณในกรณีหลังนี้จึงสงบเงียบไปโดยไมมีฝายใด
สรางปญหาอีก 

 พิจารณาในมุมมองนี้ ผูบริหารจัดการกับวกิฤตการณของ MH 370 ทาํพลาดถึง 3 คร้ัง และสราง
ความราวฉานอยางหนักระหวางญาติมิตรและคนใกลชดิกับผูโดยสารตลอดระยะเวลากวา 500 วนัมาจนบัดนี ้

 สําหรับความวุนวายที่เผชิญหนาทกุฝายเปนเวลาติดตอกันหลายวันในชั้นแรก นั้น ไมเพียงแตสราง
ความไมเชื่อถอืซึ่งกนัและกนัระหวางบรรดาญาติมิตรและผูใกลชิดกบัทางการมาเลเซียและเจาหนาที่สายการ
บิน (ซึง่ตอนนัน้ยงัไมโอนกิจการมาเปนของรัฐ)แลว สํานกัขาวซินหวัของรัฐบาลจนีก็ไดกลาวหามาเลเซียอยาง
รุนแรง โดยใชคําเชิงกลาวโทษมาเลเซียวา Dereliction ตอหนาที ่ในขณะที่รัฐบาลจีนก็ถือโอกาสหา
ประโยชนจากการใชวิถทีางการทูตแบบ Soft Power เพื่อแสดงวา รัฐบาลจนีทุมเทกําลังหลายดานในการ
ชวยแสวงหาชาวจีนซ่ึงอยูในเคร่ืองที่หายไปอยางลึกลับ โดยใชกําลังทางเรือ อากาศและดาวเทียม รวมกับกําลัง
ของอีกกวา 20 ประเทศที่มาชวยกันคนหา และเตรียมการกูภัย ซึง่ตามความเปนจริง ไมมกีารกูภัยจนวันนี้  

 ตามความเปนจริง กรณีทีเ่กดิข้ึนเปนเร่ืองที่นาเห็นใจ เพราะเมื่อถงึจุด ๆ หนึง่ ก็เปนเร่ืองเหลือวิสัย 

คําถามจากแหลงตาง ๆ มีมากมาย สําหรับญาติมิตรของผูอยูในเคร่ืองบิน เปนเร่ืองยากที่จะอธบิาย นับเปน
วิกฤติการณอันจัดการไมไดงาย ๆ แตในกรณีนี้ กลุมญาติมิตรของผูโดยสารกับเจาหนาที่ที่ผลัดกันมาแถลงขาว 
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ดูจะไมเขาใจ หรือเกิดความเห็นอกเหน็ใจกันอยางแทจริง นานวันเขา ความไมเขาใจจึงแปรสภาพเปนความไม
ไววางใจ หลายคนเช่ือวา เจาหนาที่มาเลเซียมิไดใหความจริงทัง้หมด ซึ่งผูทีม่ีใจเปนกลางก็คงจะคิดเชนนัน้
เชนกนั เพราะในวิกฤตการณคร้ังที่เกิดข้ึนนี ้“ความจริงเปนส่ิงทีน่าเกลียด”  

 เมื่อเหตุการณเงียบอยูพักใหญ ทางการมาเลเซียเองไดฟนเร่ืองราวข้ึนมาอีก ดวยแถลงการณวาการที่
เคร่ือง MH 370 ไมปรากฏตัวหรือมีรองรอยจนถึงระยะนั้น เปนเพราะประสบ “อุบัติเหตุ” ปฏิกิริยาจากฝายที่
ไมเชื่ออยูแลว ก็ยิ่งรูสึกวา พวกตน (เกือบทั้งหมดเปนชาวจีน) ไมเชื่อคําแถลงใด ๆ ทัง้ส้ินที่มาเลเซียแถลง 
นับเปนการเลือกจังหวะ และเนื้อหาอันผิดพลาดเปนคํารบ 2 

  และเมื่อเกือบสองสัปดาหทีแ่ลว คล่ืนมหาสมุทรอินเดียตะวันตกตามธรรมชาติ ไดซัดสวนหนึง่ของปก
เคร่ืองบิน ซึง่เรียกกันวา Flaperon ซึ่งโดยกิจใชสอยจะเล่ือนใตปกออกมา เมื่อเครื่องบินจะปรับเปล่ียน
เพดานบิน หรือจะชะลอความเร็ว มาติดฝงเกาะ Reunion ของฝร่ังเศส ทางทิศตะวันออกของเกาะมาดา
คาสการ ไกลมากจากอาณาบริเวณที่คนหามาแรมเดือน หลายคนคิดวา นาจะเปนช้ินสวนจากเคร่ืองบิน 

MH370 เพราะเคร่ือง Boeing 777 ที่ตกใตเสนศูนยสูตรในมหาสมุทรอินเดียมีอยูเคร่ืองเดียว มาเลเซีย
เปนหนึง่ในฝายที่เกี่ยวของกบัการคนหาเครื่องที่หายไปซึง่ระบุวาเปนชิน้สวนของ MH370 แตทัง้หมดจะตอง
นําไปเขาหองตรวจสอบที่เมอืง Toulouse ที่ฝร่ังเศส เพื่อความแนใจวาเปนช้ินสวนของเคร่ืองใดกันแน 
ความวุนวายเกิดข้ึนอีก โดยญาติมิตรกลุมหนึง่ต้ังเงื่อนไขวา ผลการคนหาจะตองใหคําตอบที่พวกเขาทัง้หมดยัง
แคลงใจอยูเสมอมา 100 เปอรเซ็นต หากตอบไดเพียง 99 เปอรเซ็นตก็จะไมยอมรับ เพราะความเชื่อถือทางการ
มาเลเซียไดหมดส้ินไปนานแลว 

 เมื่อถึงวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ไดปรากฏตัวทางโทรทัศนทัง้
ภายในและระหวางประเทศและแถลงวา  จากการตรวจสอบของเจาหนาที่ทางดานเท็คนิค สามารถยืนยันวา
ชิ้นสวนดังกลาวเปนของ MH370 อยางแนนอน คําวา “conclusively” ทีน่ายกรัฐมนตรีราซัคนํามาใช 
ไมเชิงแนนอนตามคําแถลงของฝายเท็คนิค ซึ่งเล่ียงใชคําวา “likely” แทน  การพลาดคร้ังที่ 3 ของมาเลเซียนี้
ตองขบคิดคอนขางหนัก เพราะเปนคําแถลงของนายกรัฐมนตรีเอง 
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 อาจจะเพราะความหนักแนนของคําแถลงดังกลาวเปนคําพูดของนายกรัฐมนตรีเอง มาเลเซียจึงระดม
กําลังบินสํารวจหาช้ินสวน (debris) ในอาณาบริเวณเกาะ Reunion และเกาะใกลเคียงอ่ืน ๆ โดยใหขาว
วา มาเลเซียไดพบช้ินสวนอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งไดถูกสงไปยังศูนยดานเทค็นิคที่เมืองตูลูสในฝร่ังเศส ใน
ขณะเดียวกนันายกรัฐมนตรีฝร่ังเศสก็ไดระดมกําลังมาตรวจตราในเขตมหาสมทุรอินเดียตะวันตก เพื่อการ
คนหาเชนกัน แตก็มีผูเกี่ยวของหลายคนไมเชื่อวาช้ินสวนตาง ๆ เหลานี ้เกี่ยวกับเคร่ืองที่หายไปจนบัดนี้แมแต
นอย 

 ปญหาการคามนุษยที่ไดรายงานเพิ่มเติมในฉบับที ่3 นั้น ขาพเจาไดจัดทาํคําชี้แจง               
สําหรบัสื่อมวลชน โดยไดขอใหอธิบดีกรมอเมริกาสงใหกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ มีเนื้อหา
ซ่ึงอธบิายสาเหตุที่ตองชี้แจงอยูในตัวดังนี้ 

คําชี้แจงสาํหรับสื่อมวลชน 

 ตามทีห่นงัสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ไดลงพิมพขาวภายใตหัวขาว               

“ทิปรีพอรต—ขอวิจารณและคําถาม” ในหนา 10 วา “ในสวนของไทย หากประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจระงับ
ความชวยเหลือในปนี ้ผลกระทบจะมีเพยีงความชวยเหลือดานการศึกษา โดยโครงการหลักคือโครงการฟุล
ไบรท ที่ปจจุบันไทยและสหรัฐรวมกนัรับผิดชอบคาใชจายในสัดสวน 35 : 65 ซึ่งทุนการศึกษาในลักษณะนี ้          
ถือเปนประโยชนของฝายสหรัฐที่จะสรางแนวรวมผานการใหการศึกษาแกเยาวชนคนรุนใหมดวยเชนกนั” 

 ดร. มนัสพาสน ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชงิตัน ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนธิิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) ขอช้ีแจงวา มูลนิธิฯ ไดรับการจัดต้ังมากวา 65 ปแลว คือต้ังแตวนัที ่1 

กรกฎาคม 2493 ภายใตความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ผานการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และการ
พัฒนาความรูความเขาใจดานวัฒนธรรม ความตกลงดังกลาวถือเปนขอตกลงทวิภาคีดานการศึกษาเพียงฉบบั
เดียวที่รัฐบาลไทยทาํกับประเทศตาง ๆ และใชบังคับสืบตอมาจนบัดนี ้ดานการจัดสรรงบประมาณนั้น มูลนธิิฯ 

ไดรับเปนรายปผานกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองประเทศ 
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 นอกจากทนุฟลุไบรทแลว มลูนิธิฯ โดยคณะกรรมการบริหารยงัไดดําเนินการและเคยบริหารในดาน 

ตาง ๆ ตามกระบวนการของทุนอ่ืน ๆ อาท ิทุน Hubert H. Humphrey  ทนุตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทุนมหาวทิยาลัยหอการคาไทย ทนุระดับปริญญาตรีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประสานงาน  

กับมูลนธิิฯ ทนุจอหน อี. พิวริฟอย กบัยังมแีผนที่จะดําเนนิการสําหรับทนุจอหน เอฟ. เคนเนดี ฯลฯ อีกดวย 

 การดําเนินการแลกเปล่ียนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนี้ ไมถือเปนการ “ใหความชวยเหลือ” จากฝาย
ใดฝายหนึ่ง เพราะมีลักษณะของความเปนหุนสวนที่มุงเนนความเปนสากลของการศึกษาและความเขาใจขาม
วัฒนธรรม อันเสริมใหมูลนธิมิีจุดเดนทีเ่ทาทันและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ยงัเปนที่ตองการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาทีจ่ะใชประโยชนในศตวรรษที ่21 

     มูลนิธกิารศึกษาไทย-อเมริกัน 

           30 กรกฎาคม 2558 

 ที่นาํเสนอมา ณ ทีน่ี้ กเ็พื่อเปนประโยชนสําหรับขาราชการทกุฝาย ไมจํากัดอยูเฉพาะกรมสารนเิทศ
เทานัน้ 

 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 5 

 สัญญาณของความไมนาวางใจและความเปนไปไดที่จีนอาจจะประสบปญหาของการไรเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหัพภาคและจุลภาค   เร่ิมมาต้ังแตความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย (Shanghai 

Composite) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งด่ิงลงอยางหนกั (Free Fall) ดังที่รายงานมากอนแลว ในเดือน
กรกฎาคม ในคร้ังนั้น ทางการจีนไดประกาศอัตราการขยายตัวของ GDP สําหรับไตรมาสที่สองของปนีว้าอยูที่
รอยละ 7 อันเปนอัตราที่ชะลอลงสืบเนื่องกันมาหลายปแลว ตอมาความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย ทั้งที่
เซี่ยงไฮและเสินเจ้ินก็ยงัมีอยูตอมา โดยดัชนทีี่ตลาดเซ่ียงไฮ ในวนัจันทรที่ 3 สิงหาคมดิ่งลงแรงเปนประวัติการณ
ในรอบ 8 ป ในระดับรอยละ 8.5 ตลาดเสินเจ้ินก็ลงแรงเชนกนั ที่วารอบ 8 ป ก็เพราะเมื่อป ค.ศ. 2007 ตลาดลม 

หรือ Crash มาแลว  
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 เหตุที่เกิดข้ึนในตลาดหุนทําใหหลายฝายไมแนใจถึงความสามารถของรัฐบาลกลางทีจ่ะปองกนัมิให 
crash เพราะในชวงมิถนุายนและกรกฎาคม รัฐบาลกลางไดใชมาตรการตาง ๆ พยงุตลาดไวไดชั่วคราว บรรดา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดสวนใหญ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจขนาดใหญดวย พอเผชิญกบัแรงผันผวนโดยอาศัยกฏ
ของตลาดที่จะมิใหราคาตกลงเกินกวารอยละ 10 ตอวนั 

 ภาวการณในตลาดมิใชเปนเหตุปจจัยที่กระทบถงึการเศรษฐกิจโดยรวม แตก็มีสวนในการสะทอนวา
การเศรษฐกิจใหญที่สองของโลกเร่ิมชะลอตัวแลว ภาคอุตสาหกรรมตองลดอัตราการผลิตลง ตัวเลขกําไรใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับการเปดเผยในวนัจันทร ที่ 3 สิงหาคม แสดงวาโรงงานใหญ ๆ ในจีน เร่ิมหมดแรง
เหวีย่ง (Momentum) คือกําไรลดตํ่าลง 0.3 เปอรเซ็นต ในเดือนมถิุนายน เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปที่แลว 

ในวนัที ่12 สิงหาคม บริษัทยักษใหญของจีน คือ Alibaba แถลงรายไดในวันนี้  (12 สิงหาคม) ซึง่ลดตํ่าลงอยาง
มาก อันที่จริง เมื่อ Alibaba ซึ่งทาํกิจการคนหาขอมูล เขาจดทะเบียนในตลาด Wall Street ปรากฏวาไดราคา
สูงสุดเปนประวัติการณ ขณะน้ี บริษทัจะขยายกิจการไปในทางคลายกบั Amazon.Com  ผูสันทัดในตลาดไม
สามารถอานเจตนาของ Alibaba ได เพราะส่ิงหนึ่งซึง่นกัลงทุนกลัว ไดแกการไรเสถียรภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคมและ 12 สิงหาคม จีนไดลดคาเงินตราสกุลหยวนหรือเรนหมนิบ้ีไปกวารอยละ 3 คงจะเพื่อ
หาทางใหการแขงขันในการสงออกไดดีข้ึน แตผูสังเกตการณจํานวนไมนอยประเมินวา คาของเงินจีนจะตองถูก
ปรับลดลงเกินรอยละ 10 จากปจจุบันจึงจะพอ อัตราแลกเปล่ียนในวันนี้ (12 สิงหาคม ไดแก 1 หยวน = US $  

.1553  ทางการสหรัฐเกรงวา การลดคาเงนิตราของจีนอาจนาํไปสูสงครามอัตราแลกเปล่ียน (Currency War) 

แตฝายจีนไดโตวา สหรัฐเองไดใชนโยบาย Weak Dollar อยูหลายป 

 ผลกระทบจากการลดคาเงนิตราของจีน ยอมมีแกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต แลวแตวา คาของเงนิประเทศตาง ๆ ไดลดตํ่าลงมากอนแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการทีค่าของเงนิ
ดอลลารสหรัฐไดแข็งข้ึนเปนลําดับ 

 การที่เศรษฐกจิจีนออนตัวลงนี ้สงผลกระทบอยางยิง่แกราคาในตลาดโภคภัณฑแทบจะทุกประเภท 

เพราะจีนเปนผูมีอุปสงคมากที่สุดในโลก อาทิ น้าํมันดิบ เพราะจีนตองการมากที่สุดในโลก ยางพารา ทองคํา 

(ลดตํ่าสุดใน 5 ป) copper (ลดตํ่าที่สุดใน 6 ป)  แมกระทั่งพริกไทย ฯลฯ  
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 ความเปนไปในการเศรษฐกจิโลกเพราะเหตุจากจนี นั้น คงตองศึกษาใหแจงชัด เนื่องจากมีหลายคนคิด
วา จีนเองกาํลังคอย ๆ พึ่งการสงออกใหนอยลง ซึง่การปรับเปล่ียนทางนี้ไมใชเร่ืองงาย แตถึงอยางไร สหรัฐก็
ยังคงเปนการเศรษฐกิจใหญอันดับทีห่นึง่ของโลก และจีนเปนอันดับสองเชนเดิม นักเศรษฐกิจบางคนเหน็วา 

การเศรษฐกิจของประเทศทีเ่คยเขมแข็งตางก็ออนกาํลังลง เชนรัสเซีย เปนตน สําหรับอินเดีย นัน้ คงจะปรับตัว
ในความสัมพนัธทางเศรษฐกิจกับจนีได สินคาของอินเดียหลายประเภทยอมมีราคาสูงข้ึน เพราะการลดคา
เงินตราของจีน แตสินคาจีนบัดนี้ถูกลงดวยอัตราแลกเปล่ียน และมีหลายส่ิงที่จนีผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สวนประกอบของผลิตภัณฑ IT ซึ่งอินเดียตองการมาก เพราะเปนแหลงผลิตปลายน้ํา ในขณะที่จนีก็เปนผูผลิต
และสงออก ซึง่สินคาเท็คโนโลยีสูงเชนกนั การแขงขันในดานซ้ือขายระหวางชาติเอเชียขนาดใหญและมี
ประชากรกวา 1,000 ลาน จงึนาจะมีความคึกคักเปนพิเศษ 

  

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 6 

 สิงหาคม 2488 เปนเดือนแหงการทาํลายลางคร้ังยิง่ใหญ และสันติภาพของสงครามมหาเอเชียบูรพา 

ดังกําหนดเหตุการณสําคัญตอไปนี้*- 

 20 กรกฎาคม 2488 ผูนําชาติสัมพันธมิตรออกประกาศปฏิญญาปอตสดัม พรอมขอเรียกรองใหญ่ีปุน
ยอมจํานนโดยปราศจากเงือ่นไข ประธานาธิบดีแฮรร่ี เอส ทรูแมนแจงใหญ่ีปุน “surrender or suffer prompt 

and utter destruction” 

 29 กรกฎาคม 2488 ญ่ีปุนตอบปฏิเสธคําเรียกรองของฝายสัมพันธมิตร 

 2 สิงหาคม 2488 การประชมุสุดยอดที่ปอตสดัมเสร็จส้ิน 

 6 สิงหาคม 2488 เคร่ืองบินสหรัฐ Enola Gay ทิง้ระเบิด Atomic Bomb “Little Boy” เหนือเมือง 
Hiroshima นบัเปนคร้ังแรกในประวติัศาสตรที่มีการใชระเบิดทําลายลางสูงที่ตอมาเรียกกันวา “ระเบิดปรมาณู” 
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 9 สิงหาคม 2488 เคร่ืองบินสหรัฐทิง้ระเบิด Atomic Bomb “Fat Man” เหนือเมือง Nagasaki ในวัน
เดียวกนั USSR ประกาศสงครามกับญ่ีปุน และเร่ิมปฏิบัติการที่เรียกวา Operation August Storm ซึ่งไมมี
รายละเอียดชดัเจน 

 วันยุติสงคราม เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2488 ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ
ประธานาธิบดี แฮรร่ี เอส. ทรูแมน ออกกระจายเสียงวาญ่ีปุนยอมจํานนแลว สวนกาํหนดการประกาศวัน V-J 

Day นัน้ จะกระทําในวนัที่จะมีการลงนามความตกลงที่ญ่ีปุนยอมจํานนโดยปราศจากเงื่อนไข ในพิธบีนเรือ
หลวง Missouri ของสหรัฐในอาวโตเกียว ตามกําหนดอยางเปนทางการคือวันที่ 2 กนัยายน 2488 แตวันฉลอง
ชัยชนะทีท่ํากนัตลอดมา ไดแกวันที่ 15 สิงหาคม บางก็ใชวันที่ 14 สิงหาคม อันเนื่องจากความตางของเวลา  

 สงครามมหาเอเชียบูรพา ใชเวลา 3 ป 8  เดือนและ 7 วนั นับจากวนัอาทิตย ที ่7 ธนัวาคม ป ค.ศ. 

1941 (สําหรับประเทศทางภาคพ้ืนแปซฟิคตะวันตก ตรงกับวนัที ่8 ธนัวาคม 2484) 

 ในปนี ้(ค.ศ. 2015) รัฐบาลญ่ีปุนไดจัดพิธทีี่ระลึกวนัที่สงครามภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟคส้ินสุดลง เปน 2 

วัน 

ในวนัแรก ซึ่งตรงกับวนัที ่14 สิงหาคม นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ไดกลาวคําปราศรัยและตอบ
คําถามของส่ือมวลชน แสดงความเศราสลดใจอยางยิง่ (Utmost Grief) ในการสงคราม อันนาสพรึงกลัว 

ประเทศชาติยอมตองยอนรําลึกถึงอดีตอยูเสมอและเกลียดชังความโหดรายของสงคราม เขากลาวดวยวา
บรรดาพลรบญ่ีปุนซ่ึงเสียชีวิตไป นัน้ ไดยอมเสียสละอนาคตของเขา และมีจํานวนไมนอยที่ชวยกันพัฒนา
ประเทศ ทําใหมีความรุงเรืองข้ึน และวา อนชุนในอนาคตไมนาจะตองถกูกําหนดใหขออภัยในส่ิงตาง ๆ ที่
ประเทศไดกระทําไปในระหวางสงคราม 

ในวนัที ่15 สิงหาคม สมเด็จพระเจาจักรพรรด์ิอากิฮิโตและพระจักรพรรดินีมิชิโกะไดเสด็จพระราช
ดําเนนิไปยังพธิีรําลึก (Memorial Service) และมีพระราชดํารัสวา ทรงมีพระราชหฤทัยสํานึกผิด(Deep 

Remorse) อยางลึกซ้ึงในความโหดรายของการรบ “I attend this memorial ceremony with a deep and 

renewed sense of sorrow. . .I earnestly hope that the ravages of war will never be repeated.” 
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ประเทศที่ตกเปนเหยื่อของการรุกรานในสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเฉพาะอยางยิง่เกาหลีใตและจีน
ยอมไมพอใจอยางมากในทาทีที่ไมยอมกลาวขออภัยของผูนําญ่ีปุน ยิง่เมื่อเทียบกับพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระเจาจักรพรรด์ิแลว ความหมายของคํากลาวของนายกรัฐมนตรีญ่ีปุนยิง่สอชัดถงึความต้ังใจใชถอยคํา
หลีกเล่ียง แมเวลาจะลวงเลยมาแลวถึง 70 ป ในปนี ้

ในฐานะที่เปนคนไทยและไมเคยผานประสบการณอันโหดรายในการรบของทหารญ่ีปุนมากอน แมจะ
มีอายุ  6 ปในชวงที่เกิดสงครามก็ตาม ความรูสึกผูกพยาบาทสําหรับคนไทยเชนขาพเจาเอง ก็ไมรุนแรงเทากับ
คนของชาติอ่ืนที่ตกอยูใตการปกครองของทหารญ่ีปุน เพื่อจะใหซาบซึ้งถงึความละเอียดออนของกรณีนี้ 
ขาพเจาขออาศัยความชางสังเกตของอดีตผูนําสิงคโปร คือนายลีกวนยู ทานผูนี้คบหาใกลชิดกับผูนําญ่ีปุนมา
มากในระยะทีสิ่งคโปรเปนเอกราชแลวและตองการความรวมมือจากญ่ีปุนในดานการคา การขนสงผานชอง
แคบมาลัคคาและการลงทุน ความค่ังแคนตอญ่ีปุนที่มีมาในระยะเร่ิมแรกเนื่องมาจากการที่ทานอยูในพืน้ที่ทีถู่ก
กองทพัญ่ีปุนบุกเขายึดจากฝงมลายา ทานใชคําเรียกทหารญ่ีปุนวา “Cruel”  และคําอ่ืน ๆ ซึ่งมีความหมาย
ทํานองเดียวกนั  

หลังจากที่กองทัพญ่ีปุนบุกผานประเทศไทย ทัง้ทางภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และทางประจวบคีรีขันธ
แลว ก็ไดยาตราทัพไปเขายดึสิงคโปร โดยไปทางมลายา มิไดยกพลเขายึดทางทะเล อันเปนทิศทีก่องกําลัง
ทองถิน่และอังกฤษเตรียมต้ังรับ General Tomoyaki Yamashita เปนแมทัพในการรุกเขามลายาและตอลงไป
ยังสิงคโปร โดยพนัโท Khiji Sugita เปนผูวางแผน สิงคโปรถูกยึดในเดือนกุมภาพนัธ 2485 (ค.ศ. 1942) ในคํา
ปราศรัยของนายชินโสะ อาเบะ เมื่อวันศุกร ที่ 14 สิงหาคม 2558 เขาไดแสดงความเสียใจที ่“อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส และประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ตองถูกญ่ีปุนบุก โดยไมกลาวถงึพมา ไทย และอิน—

โดจีนโดยจําเพาะ 

ขอที่นาสังเกตโดยเฉพาะอยางยิง่คือผูนาํญ่ีปุนจะทราบวา ผูนาํคนกอนใชคําวาอยางไร คนแรกที่ลีกวน
ยูกลาวถงึไดแกนาย Ikeda ซึ่งลีกวนยูไปเลนกอลฟดวย เขา “expressed sincere regrets” มิใช “Apology” 

เมื่อมีคําขอ “request for compensation for their atrocities” เขาจะเลือกใชการตอบสนองวา เขาอยากจะ 

“make amends for the wrong done to the spirits of the departed” ทัง้นี ้เพราะฝายญ่ีปุนไมอยากทํา
ตัวอยางอันจะนําไปสู “deluge of claims from other victims elsewhere.” 
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ตามขอสังเกตของนายลีกวนยู นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนที่แยกทางจากอดีตในเร่ืองสงคราม ไดแก นาย 

Toshiki Kaifu ซึ่งเขามารับตําแหนงหลังจากที่ผูนําหลายคนตองพนตําแหนงไปเพราะกรณี “อ้ือฉาว” จนเขาเอง
ไดสมญานามวา Mr. Clean ซึ่งในป ค.ศ.  1989 เขา “express(ed) sincere contrition at past Japanese 

actions which inflicted unbearable suffering and sorrow upon a great many people in the Asia 

Pacific region. The Japanese are firmly resolved never again to repeat those actions which had 

tragic consequences.” ลีกวนยูใหความเห็นวา “It was just short of an apology. He spoke with candor 

and realism.” 

นายลีกวนยูต้ังขอสังเกตในประเด็นทีน่อยคนจะเห็นเปนกรณีควรสังเกต กลาวคือ ชาวเยอรมนักับญ่ีปุน
ตางกนัมาก เพราะผูนําเยอรมันที่เขาพบจะมอบประวัติยอซึ่งละเอียด โดยระบุครบถวนถึงบทบาทในสมรภูมิ
ตาง ๆ ในสงครามโลก คร้ังที ่2 ทัง้ยศและเหรียญตราที่ไดรับมา แตของผูนาํญ่ีปุน ป ค.ศ. 1937-1945 จะเปน 

“Nonyears คือปลอยวาง” Kaifu คงจะเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของญ่ีปุนที่ไมเคยอยูในกองทัพ 

นายกรัฐมนตรี Miyazawa ไดถามนายกรัฐมนตรีลีกวนยูวา ทีน่าย Kaifu ใช Contrition มิใช 
Cartharsis หรือ ลีกวนยูตอบวา “It was a good start but not an apology.” ลีกวนยูคิดวา ที่มกีารขออภัย นั้น
เพิ่งมีใชในเมื่อผูนํามาจากพรรคอ่ืน ซึ่งมิไดมี mindset ของ พรรค LDP เชน นายกรัฐมนตรี Hosokawa และ 

นายกรัฐมนตรีTomiichi Murayama จากพรรค Social Democracy ซึ่งตระเวนไปขออภัยตามประเทศอาเซียน
ตาง ๆ เมื่อป ค.ศ. 1995 หรือปที่ 50 ของการยุติสงคราม 

อยางไรก็ดี นายลีกวนยูยอมรับวา ภัยของการรุกรานจากญ่ีปุนคงจะไมเกิดข้ึนอีก เพราะขณะนี้ จนีเปน
มหาอํานาจและครอบครองอาวุธนิวเคลยีร เขาเหน็วา การใหญ่ีปุน Rearm เพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน
กัมพูชา นั้น นาจะทําได แตก็เปรียบเสมือน giving liqueur chocolate to an alcoholic. ซึ่งนายกรัฐมนตรีมิยา
ซาวา ถามวาหมายความวาอยางไร ลีตอบวา It was difficult to change Japanese culture. ในภาพรวม ลี
กวนยูเห็นวา การใหญ่ีปุนเปนพลังเพื่อสันติภาพ นัน้ เหมาะสม และดวยเหตุนี้ เขาจึงเหน็ควรใหญ่ีปุนเปน
สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 
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กระบวนการตาง ๆ อันนาํไปสูขั้นอนมัุติการ Bailout  กรีซงวดที่สามผานการพิจารณาในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศของยโูรโซน เมื่อวนัศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558 หลังจากที่ใชเวลาไป 6 ชั่วโมง 
ตางจากชวงเวลาของการอภิปรายในรัฐสภาของกรีซในทนัทกีอนหนานัน้ ซึง่ตองประชุมกันขามคืนเชนเคย และ
ในที่สุดก็ไดรับความเห็นชอบ โดยตองอาศัยเสียงสนับสนนุจากสมาชิกพรรคฝายคาน เพราะสมาชิกพรรคฝาย
ซายของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซิปราสจํานวนไมนอยออกเสียงคัดคาน 

วงเงินของการกอบกูเศรษฐกจิของกรีซรอบ 3 นี้เทาของเดิม คือ 86 พนัลานยโูรเปนระยะ 3 ป กองทนุ
การเงนิระหวางประเทศ หรือ IMF ยงัไมหมดความพยายามที่ไดเสนอแนะมาต้ังแตการประชุมระดับสุดยอดของ
สหภาพยุโรป วาวงเงินดังกลาวไมเพียงพอ และถาจะใหหนี้ใหมมีผลในการแกปญหาอันหนักหนวงของกรีซ ก็
จําเปนอยางยิง่ที่จะตองบรรเทาภาระหนี้สะสม หรือ Debt Relief ในช้ันนี ้ไมอาจคาดหมายไดวา ประเทศ
เจาหนีท้ั้งหลายจะหยิบยกขอเสนอแนะของ IMF มาพจิารณาเมื่อใด และในกรอบใด 

กอนหนาที่จะมีการพจิารณาแพ็คเกจใหม อัตราการขยายตัวของจีดีพขีองกรีซ ในไตรมาสที ่2 กลับอยู
ในแดนบวกเล็กนอย แตผูเชีย่วชาญอธิบายวา อัตราดังกลาวยังมิไดรวมผลทางลบของการใช Capital Control 

ซึ่งเร่ิมใชต้ังแตวันที่ 29 มถิุนายน พรอมกับวันปดธนาคาร และตลาดหลักทรัพย 

ต้ังแตนี้เปนตนไป มาตรการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่การแปรรูปและจําหนายรัฐวิสาหกจิ กับการ
จัดต้ังกองทุนสินทรัพยที่จะไดมาจากมาตรการดังกลาวก็จะเร่ิมข้ึน ภายใตผูชํานาญการจากตางประเทศที่จะ
มากาํกับและตรวจตราอยางใกลชิด อันเปนเงื่อนไขสําคัญของการ Bailout ซึ่งฝายที่ไมเหน็ดวยยกเปนประเด็น
ที่บ่ันทอนอํานาจอธิปไตยแหงรัฐกรีซ  

ตามรายงานลาสุด สถานการณดานเศรษฐกิจของยุโรปยังไมแจมใสนกั การเติบโตของ จีดีพ ีของยูโร
โซนโดยสวนรวมมีเพียงรอยละ 0.3  อยางไรก็ดี ในรายงานของขาพเจาเมื่อปลายเดือนมกราคม ศกนี้ สหภาพ
ยุโรปไดตกลงใหสมาชิกประเทศที่อยูในขายจะไดประโยชน กําหนดแผนการใชมาตรการ Quantitative Easing 

หรือ QE เร่ิมงวดแรกในเดือนมีนาคม ศกนี้ เปนจํานวน 60 พันลานยูโรตอเดือนเพื่อซื้อพันธบัตรหรือตราสาร
จนถงึเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 อีก 90 พนัลานยูโรตอเดือนเพื่อซื้อสินทรัพย (Assets) จนถงึเดือนกนัยายน 

ค.ศ. 2016 และอีก 69 พันลานยโูรตอเดือนจนถึงเดือนกนัยายน ค.ศ. 2016 โดยเปดเวลาหยุดซื้อไว คาดวาจะ
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กวา1.3 trillion ในป ค.ศ. 2017 โดยธนาคารกลางยุโรปจะพยายามผลักดัน Inflation Dynamics ใหอัตราเงิน
เฟอเขยิบข้ึนถงึ รอยละ 2 ในป ค.ศ. 2016 สวนอัตราดอกเบ้ียพื้นฐานคงเดิม (Key ECB Rate unchanged) 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาการแบงปนความเส่ียงหรือ Risk Sharing  การที่ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจใช QE ก็เพื่อ
ประคับประคองมิใหการเศรษฐกิจฝดเคือง เชนสถานะท่ีเคยเกิดในญ่ีปุน และหาทางออกจากการทีอั่ตราเงิน
เฟอตํ่าเชนทีเ่ปนมา ผลการดําเนนิมาตรการ QE มาจนบัดนี้เปนอยางไรบาง ยงัไมไดทราบการประเมินของ 
ECB และแผนการนี้จะตองปรับเปล่ียนประการใด เพราะสถานะการเงินของการเศรษฐกิจใหญ เชนจีนกําลังอยู
ระหวางปรับตัว อีกทั้ง FED ของสหรัฐก็กาํลังจะปรับ RATE ใหมประมาณเดือนกนัยายนนี ้จึงตองคอยติดตาม
ดูตอไป 

  

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 7 

 เหตุการณวางระเบิดอยางรุนแรงในบรเิวณไมหางจากทาวมหาพรหมดานโรงแรมเอราวณั 
กลางศูนยกลางยานทองเที่ยว โรงแรมชั้นนาํและธุรกิจของกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 18.55 น. วัน
จันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 เปนขาวดวนยิ่งหรือ Breaking News ทั้งในประเทศและทัว่โลกในทันทีที่
เสียงระเบิดจางลง ดวยผูบาดเจ็บและลมตายมากที่สุดในประวติัศาสตรของกรุงเทพฯ และคงเปน
ขาวดวนอันดับหนึ่งตอมาจนสามวันลวงแลว ทั้งทาง BBC  CNN และ Al Jazeera 

 สําหรับส่ือในประเทศทกุดานนัน้ แทบไมตองกลาวถงึ เพราะมีการปรับผังรายการเพือ่เกาะติดขาวเปน
สวนใหญ ที่นาหวงไดแกการคาดเดาถึงมลูเหตุจูงใจในการกอเหตุรายนี้ข้ึน ยิง่มีรายงานและภาพเก่ียวกับการ
โยนระเบิดแบบที่ ผบ ตร กลาววา คลายกบัลูกแรก ลงไปในลําน้ําดานสะพานสาทรในวันถัดมา ยิ่งทําให
ประชาชนมีภาวะจิตที่ โทรทัศนระหวางประเทศใชคําวา On edge  

 ในภาพรวมยงัไมมีผูใดบงชัดลงไปวา เหตุรายเกิดข้ึนเพราะมูลเหตุจูงใจใด แมผูทําหนาที่แถลงขาวคน
หนึง่จะพูดไปในทางที่ไมนาจะเหมาะสมในช้ันแรก ซึง่ขอมูลแวดลอมยงัไมปรากฏครบถวนเพยีงพอก็ตาม  ที่
เปนปญหา ซึง่มิใชเปนกรณจีําเพาะของไทย ไดแกบรรดาส่ือสังคมทัง้หลายที่กระจายและแพรภาพอันไม
เหมาะสม เชนภาพคนเสียชีวติและขาวลือ และส่ือส่ิงพิมพบางแหงก็ไดพาดหวัเปนเชิงชี้แนะถึงสาเหตุในเวลา
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เพียงไมกี่ชัว่โมงหลังการระเบิด อันเปนการนาเหลือเชื่อ และสะทอนถงึความรูสึกแตกแยกทีย่ังคงปรากฏอยูใน
สังคมไทย 

 ถึงวนัที่สาม นบัจากเหตุระเบิดลูกแรก ทุกฝายดูจะปรับทาทีไดเขาที่เขาทางข้ึน โดย ผบ ตร ไดออกขาว
วา ศาลไดออกหมายจับผูตองสงสัยซ่ึงไมทราบนาม อาศัยภาพตาง ๆ จากกลองวงจรปด และวา ผูอยูในขาย
ตองสงสัยอาจมีผูชวย คงหมายความวา กรณีที่เกิดข้ึนมใิชเปนการกระทําของคน ๆ เดียว หรือที่ประเทศ
ตะวันตกใชคําวาเปน Lone Wolf operation โดยอาจจะมีเครือขายดวย ภาพถายจากกลองวงจรปดที่ปรากฏ
ทั้งทาง BBC และ CNN แสดงถึงชายสองคนท่ีอาจจะชวยบังชายที่ตองสงสัยขณะที่เขานั่งลงเพือ่ถอด Back 

Pack ออกจากหลัง จนถงึประมาณ 22.15 น. (เวลาในไทย) ยังไมมกีารยืนยนั เพียงแตขาววาคนขับแท็กซีท่ี่รับ
เขาไปบอกวา เขาไมพูดภาษาท้ังอังกฤษและไทย เพราะเขายื่นเศษกระดาษวา Lumpini Park ในภาษาอังกฤษ 

และระหวางนัง่อยูในรถ เขาไดพูดโทรศัพทในภาษาที่ไมใชทั้งไทยหรืออังกฤษ 

 ประมาณ 22.10 น. เวลาในไทย CNN รายงานวา นายกรัฐมนตรีไทยไดแนะนําใหผูตองสงสัยทั้งหลาย
(them) มอบตัวแกเจาหนาทีเ่พื่อความปลอดภัยของเขาเอง เพราะมิฉะนัน้ อาจถูกคนอ่ืนหรือเครือขายอ่ืนทํา
รายได BBC กร็ายงานถึงความเปนไปไดที่คนราย ซ่ึงออกหมายจับ จะมีเครือขายดวย ผูหญิงไทยในภาค
ภาษาไทยของ BBC ไดขยายความดวยวา เมื่อมีการยึดอํานาจคนไทยก็คิดวา เหตุรายคงจะไมเกิดข้ึน แตก็มี
เหตุจนได 

ในการทํารายงานน้ี ขาพเจาพยายามหลีกเล่ียงการกลาวถึง การกอการราย เพราะไมอยูในฐานะที่จะ
ทราบชัดในตอนนี ้และคํานีล้ะเอียดออนมาก ผูเช่ียวชาญคนหนึ่งของ CNN ไดใหความเหน็ในรายการขาวเม่ือ
วันจันทร ที ่17 สิงหาคมวา เคยมีรายงานวา คนไทยจํานวนหนึ่งไดไปเขาพวกกับไอซิส กับต้ังขอสังเกตวา การ
เกิดเหตุรายเชนนี ้ในกรณีของตูนิเซยี มกัจะมีการกระทาํซ้ําสอง เชนคร้ังแรกคือการทาํรายนักทองเที่ยวที่
พิพิธภัณฑบารโดในกรุงตูนสิ อีกไมนานหลังจากนัน้ ก็มกีารกราดยงินกัทองเทีย่วจํานวนมากในรีสอรท
ชายทะเล อยางไรก็ดี กรณีของตูนิเซียเทยีบมิไดกับเหตุที่เกิดในไทย เพราะคนตูนิเซียถึงสามพันคนไดไปเปน
พวกของไอซิส และฐานที่ต้ังของไอซิส นัน้ อยูไมหางจากตูนิเซียนัก ขาพเจาเองเคยกลาวไวในรายงานหลาย
เดือนมาแลววา ไมทราบวา ฝายความม่ันคงของไทยเคยไดรับรายงานเกีย่วกับคนไทยหรือไม เพราะฝาย
มาเลเซียและอินโดนีเซยีจับคนของตนที่ไปเขากับไอซิส โดยมาเลเซียเองไดทราบวา พวกที่จับไดมแีผนจะโจมตี
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ในมาเลเซีย ขาพเจาจึงขอใหฝายความม่ันคงของไทยติดตามเร่ืองนี้อยางใกลชิด สําหรับประธานาธิบดีของ
อินโดนีเซยีเคยยอมรับกับคริสเตียน อามนัพอรวา จาํนวนชาวอินโดนเีซียที่ไปอยูกับไอซิสมีประมาณส่ีรอยคน 

ประเด็นสําคัญก็คือ ในการแถลงขาวของกระทรวงอยางเปนทางการ ควรหลีกเล่ียงการกลาวถงึคําวา “การกอ
การรายระหวางประเทศ” หรือการกอการราย เนื่องดวยความหมายของคํานี้ไมแจงชัด และอาจทาํใหคนทั่วไป
ในประเทศเกดิความหวัน่วติกและเกรงกลัว อยางไรก็ดี การกลาวเพียงวาคนที่วางระเบิดเปนชาวตางประเทศ 

และอาจมีผูรวมการกระทํามากกวาหนึง่คน เชนที่โฆษก สตช ตอบผูส่ือขาว BBC นัน้ นาจะเพยีงพอแลว 

เกี่ยวกับเร่ืองนี ้เมื่อวนัที ่1 ก.พ. 2558 สํานกังานปลัดกระทรวง ไดสงสําเนามาถงึขาพเจา เพื่อ (ทราบ 

หรือ พิจารณา อานไดไมชัด)  เปนความเหน็ของปลัดสีหศักด์ิวา “มอบกลุมงานความมั่นคง อาจม ีsession 

ภายในกระทรวงในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อพิจารณามาตรการดาน counter- terrorism ภายในกระทรวง” ไม
ทราบวา กลุมงานฯไดดําเนนิการไปเปนประการใด หากจะมีรายงานใหขาพเจาทราบก็จะขอบคุณมาก 

 ในช้ันนี ้ขาพเจามีขอสังเกตวา จากภาพทีท่างตํารวจเผยแพร นัน้ ดูหนาตาเขาไมเชงิเปนคนไทย แตถึง
ขณะที่พิมพรายงานนี้ ยงัไมมีองคกรใด หรือฝายใด แสดงความรับผิดชอบในเหตุการณที่เกิดข้ึน  

 อยางไรก็ดี ก็อดมิไดที่จะสังเกตวา เพราะเหตุใด CNN จงึใหผูส่ือขาวมาที่กรุงเทพฯ ถงึ 4-6 คน และยัง
มีผูอ่ืนอีกที่ตอบคําถามผูดําเนินรายการขาวเกี่ยวกับเหตุรายที่เกิดข้ึน อาทิ นาย Mark Phillip ชางภาพ Dr. 

Hogel ผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงสําหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค นาย Marko Cunningham จาก Bangkok 

Free Ambulance ผูเชี่ยวชาญจาก Brookings Institution นาย Nick Robertson ผูส่ือขาวอาวุโสดานการ
ตางประเทศ จากกรุงลอนดอน อาจารย Paul Chamber จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งกลาวถงึความเปนไปได
หรือไม โดยกลาวถงึกลุมตาง ๆ หลายกลุมดวยกนั ที่เขาเชื่อวา ไมใช ก็คือ ชาวมุสลิมจากภาคใต ที่ไมใชไดแก
พวกอุยกูร ที่นาจะใช ไดแกพวกที่สามารถสรางวัตถุระเบิดพลังสูง ก็คือทหาร ฝายตาง ๆ ซึ่งแยกกนัเปนกลุม
ตาง ๆ ในฤดูกาลเชนขณะนี้ นอกจากนี ้ยงัมีผูส่ือขาว เชน Kristie Lu Stout   Andrew Steven และ Anna 

Coren นักขาวอาวโุสทัง้นัน้ ซึ่งมาจากสํานักขาว CNN ที่ฮองกง นอกจากนี้ เปนผูส่ือขาวประจําเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต ซึ่งปกติอยูที่กรุงเทพฯ นี่เอง แตเปนชาวอินโดนีเซยี ชื่อ Saima Morsin  

 การรายงานขาวช่ัวโมงละ 2 คร้ัง และยังคงเปนขาวสําคัญอันดับแรกอยู 
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 การประชุมรฐัสภาของแตละประเทศทีเ่กี่ยวของกับการกอบกูทางเศรษฐกจิ การเงิน และการ
คลังของกรีซผานพนไปแลวดวยดี ในวันนี้ ที ่19 สงิหาคม 2558 ที่เปนปญหาหนักไดแกรฐัสภา หรือ 
Bundestag ของเยอรมัน กอนหนาการประชุมมีขาวหนาหวูา สมาชิกสังกัด Faction ของนายกรัฐมนตรีแอง
เคลา แมเค่ิล จะโคนหัวหนาพรรคของตนเอง คลายกับเหตุการณที่เกดิข้ึนในการพิจารณา Bailout terms รอบ
แรก แตก็ผาน คราวนี ้ความเคล่ือนไหวทางการเมืองดูจะซ้ํารอยอีก ดวยขออางวา ชาวเยอรมนัตองแบกภาระ
ภาษีอยางหนกัจากการที่ตองชวยกรีซ ในที่สุด นาย Wolfgang Scheauble หัวหนาพรรค Social Democrat 

ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและเคยเสนอใหกรีซออกจากยูโรโซนเปนการช่ัวคราว คร้ังนี้
ไดเปล่ียนทาทโีดยส้ินเชิงและกระตุนใหทกุฝายชวยกนัผานการอนุมัติ 3rd Bailout โดยไดแถลงวา จะเปนการไร
ความรับผิดชอบหากไมเปดทางใหกรีซไดเร่ิมตนใหม เมือ่ใกลเวลาประชุม สมาชิกฝายของแมเค่ิลยืนยนัที่จะ
คัดคานแผนกอบกู ในขณะที่พรรค Social Democrat และพรรค Green ไดรวมกําลังกับอีกสวนหนึ่งของพรรค 

CDU ซึง่แองเคลา แมเค่ิล เปนหวัหนา ประชุมกนัขามคืนจนถึงวันนี้ไดออกเสียงสนับสนุนแพ็คเกจดวยคะแนน
เสียงทวมทน การเร่ิมดําเนินการตามแผนการกอบกูเศรษฐกิจของกรีซในวนัพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ตามแผนที่
พอทราบในวนันี ้กรีซจะเร่ิมดวยการขายสนามบินในประเทศ 14 แหง ตามแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 ตลอดสองวันที่ผานมา มีเสียงเรียกรองอยางมากใหกองทุนการเงินระหวางประเทศเขามารวม
ชวยเหลือทางการเงนิดวย แตในที่สุด IMF มิไดมีสวนเขารวม แมขอเสนอที่จะใหมกีารบรรเทาภาระหนี้ก็ยงัมิได
รับการพิจารณาแตอยางใด 

 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 8 

 วนัสุดสัปดาหเริ่มแตวันศกุร ที่ 21 สิงหาคม 2558 ปรากฏความเคลื่อนไหวอันนาหวงกังวลท้ัง
ทางการเมืองภายในและระหวางประเทศอยางนอย 3-4 เหตุการณ บางกรณมีีนัยอันนาหวงกังวลใน
แงของความม่ันคงระหวางประเทศ ทั้งนี้ แลวแตความคลี่คลายของแตละเหตุการณระหวางที่จัดทํา
รายงานและวิเคราะหสถานการณฉบับนี้ 

 กรณีแรกที่ไดแจงใหเจาหนาที ่กต ทราบทางอีเมลต้ังแตกอนรุงเชาวนัศุกร ตามเวลาในไทย ไดแกการ
ตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนายอเล็กซิส ซิปราส หวัหนาพรรคซีริซา ซึ่งเปนพรรคฝายซาย



26 
 

ของกรีซ และกองยุโรปตะวนัตก กรมยุโรป ไดจัดทําเปนขาวสําคัญ โดยเจาหนาที่ไดเพิ่มเติมขอมลูใหครบถวน
และนําเสนอผูบริหารทกุช้ันแลว ที่ควรแกการสังเกตไดแกจังหวะของการยื่นใบลาออก ซึ่งตรงกับวนัทีก่รีซไดรับ
เงินกอบกูงวดแรกหรือ First Tranche จากยูโรโซน (13,000 ลานยูโรจากยอดรวม 86,000 ลานยโูรครอบคลุม
เวลา 3 ป) เพือ่ชําระจํานวนหน่ึงคืนใหธนาคารกลางยุโรปทันกําหนดพอดี อีกขอหนึง่ไดแกการจัดขบวนทัพทาง
การเมือง หลังจากที่สมาชิกหัวรุนแรงของพรรคซีริซาประมาณ 43 คนที่ขวางทางในสภาของนายกรัฐมนตรีซ-ิ 

ปราสมาตลอด ไดรวมตัวกนัเปนกลุมการเมืองใหม ในขณะที่พรรคประชาธิปไตยใหม ซึ่งเปนพรรคฝายคาน
อันดับแรกที่สนับสนนุญัตติของนายซิปราสในข้ันตอนของการพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ  ของ Bailout III อาจจะ
ไมพรอมที่จะเขาเปนแกนนาํในการจัดต้ังรัฐบาลในชัน้นี ้  

 ขอควรสังเกตอีกประการหนึง่ไดแกการที ่นาย Yanis Varoufakis ซึ่งไดลาออกจากตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในระหวางการเจรจากับยูโรโซน และทาํตัวคลาย ๆ กบัตอตานแผนการ 
Bailout III อยางแข็งขัน ยงัคงอยูในกลุมของนายซิปราสตอไป และคงจะเขาสูการเลือกต้ังดวย 

 กรณีสําคัญรีบดวนอีกประการหนึง่ไดแกปญหาผูอพยพจากประเทศทีก่ําลังประสบสงครามกลางเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในซีเรีย แตมีมาจากประเทศอ่ืนอีก รวมทัง้ปากีสถาน และบังกลาเทศ กับอีกจาํนวนนอย
จากเมยีนมาดวย ตามตัวเลขของสหประชาชาติ ผูอพยพที่มาข้ึนฝงที่กรีซ ในปนี ้มีจาํนวน 160,000 คน ดวย
ฐานะทางเศรษฐกิจของกรีซเชนที่เปนมา เปนไปไมไดที่กรีซจะรับมือกบัปญหาผูอพยพ และเปนเร่ืองที่อียู
จะตองหาทางบรรเทา แตผูอพยพเองกท็ราบขีดจํากัดของกรีซ เพราะทัง้หมดจะหาทางไปยุโรปเหนอืมากกวา 

แตทางจะออกจากกรีซ เพื่อเขาสูแมซิโดเนยี แตรัฐบาลแมซิโดเนยีไดประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวนัศุกร และใช
กําลังสกัดทีพ่รมแดนดานเหนือของกรีซ ดวยระเบิดน้ําตาและกระบอง การแกปญหาเฉพาะหนาขณะนี้ไดแก
การใหข้ึนไปบนเรือสําราญขนาดใหญ แตก็มีสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพออยางเห็นไดชัด 

ปญหาที่จะตองหาทางแกก็คือจะทําอยางไร เมื่อถึงกําหนดที่เรือสําราญจะตองออกเดินทางไปเมืองอ่ืน อยาง
นอยที่สุดทีพ่อจะทาํไดในระยะที่ข้ึนไปบนเรือสําราญไดแกการจดทะเบียนรายบุคคลกอนจะอนุญาตใหข้ึนเรือ 

เพราะผูที่หนีภัยสงครามและการกดข่ีขมเหงยอมอยูในขายผูล้ีภัย  

 กรณีทีส่องไดแกความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ซ่ึงทวีความรุนแรงขึน้ถึงขั้นทีข่ณะนี ้ทั้ง
เหนือและใตไดสั่งกองกําลังของตนใหเตรียมพรอมในระดับสูงสดุ สถานะขณะนี้ก็คือเจาหนาที่ดาน
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ความม่ันคงระดับสูงกาํลังเจรจากันอยูที่คายปานมนุจอม ในเขตปลอดทหารเสนขนานที ่38 ผูเจรจา
ฝายเกาหลเีหนือเปนคนใกลชิดกับคิมจองอุนและอยูในคณะโปลิตบูโรดวย ตามคําเรียกรองของฝาย
ประธานาธบิดีเกาหลีใต เพราะมีรายงานขาวจากแหลงเกาหลีใตวา ประมาณ 18 ชั่วโมงกอนหนาทีจ่ะ
ถึงกําหนดคําขาดของเกาหลีเหนือ ฝายเหนือไดเสนอใหมีการเจรจากัน  

 เร่ืองนี้เร่ิมข้ึนจากการที่เมื่อวนัที ่4 สิงหาคม ทหารเกาหลีใตสองนายถกูระเบิดที่ฝายเกาหลีใตมั่นใจวา 

เกาหลีเหนือลอบขามเขตปลอดทหารมาวางไว ทหารเกาหลีใตไดรับบาดเจ็บสาหัส คนหนึง่ถูกตัดขาและอีกคน
หนึง่ตองตัดเทา หลังจากนั้น สองฝายไดยิงปนขามเขตโตตอบกัน จากปนกลเปนปนใหญและขีปนาวุธ เมื่อ
ความขัดแยงเพิ่มความเขมขนข้ึน เกาหลีใตไดเร่ิมสงครามจิตวิทยา ดวยการกระจายเสียงผานลําโพงขนาดใหญ
เปนจํานวนมาก ซึ่งติดต้ังอยูบนแผงคลายกําแพงใหญ 6 แผงดวยกัน การกระจายเสียงมทีั้งเพลง เชน K-Pop 

(?) ซึ่งผูนําเกาหลีเหนือไมตองการใหคนในประเทศไดยิน ขอความเลาชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายในเกาหลีใต 
ความอดอยากและขาดแคลนภายในเกาหลีเหนือ เสียงตาง ๆ เหลานี ้เกาหลีใตไมเคยใชมากวา 10 ปแลว และ
เชื่อกันวา ผูนาํเกาหลีเหนือไมอาจทนรับฟงไดและก็ไมตองการใหคนชาวเกาหลีเหนือไดยินดวย จึงส่ังใหยืน่คํา
ขาดแกเกาหลีใตใหปดการกระจายเสียงภายใน 17.00 น. ตามเวลาทองถิ่นของเกาหลีเหนือวนัเสาร และทิง้ไว
ใหเขาใจวา หากเกาหลีใตไมปฏิบัติตามคําขาดภายในเวลาดังกลาว ก็จะถกูโจมตีอยางหนัก การเตรียมพรอม
รบเร่ิมมาจากจุดนั้นทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ และมีการออกประกาศทางวิทยุและโทรทัศน KCNA 

วาสถานการณถึงข้ัน On the brink of war 

 ตามปกติ เมื่อมีการปลุกปนจนถึงข้ันตึงเครียดยิ่งนี ้มักจะมีคนกลางมาพูดจาใหเกาหลีเหนือเพลาลง 

แบบ Back Channel จีน ซึง่เคยทาํหนาทีน่ี้ ระยะหลังเร่ิมเย็นชากับเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจาก
ที่คิมจองอุนส่ังประหารชีวิต “อา” (คิมจองเต็ค ?) ซึ่งเขากบัจีนไดดี และทําหนาทีท่ี่ปรึกษาดานความมั่นคงและ
เร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ จะอยางไรก็ตาม สหรัฐคงเกรงเหตุการณจะบานปลาย เมื่อคืนวนัศุกรที่ 21 สิงหาคม จึง
ปรากฏขาวทาง Barbara Starr ผูส่ือขาวอาวุโสของ CNN ประจํา Pentagon วา กระทรวงกลาโหมสหรัฐตกลง
ใจ suspend การซอมรบกบัเกาหลีใตไวจนกวาจะหารือสองฝายกัน แตขาวนี้ไมปรากฏอีก อาจเปนไดวา สหรัฐ
ไดรับทราบการติดตอที่เกาหลีเหนือริเร่ิมขอเจรจากับเกาหลีใต จึงมิไดใหขาวอ่ืนใดมาเปนปญหา 
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ตามปกติ เกาหลีเหนือจะแสดงความไมพอใจและเรียกเกาหลีใตวาเปน “หุน”รับใชของสหรัฐทุกปที่ใกล
วันซอมรบของเกาหลีใตและกองกาํลังสหรัฐ ซึ่งยังคงต้ังฐานอยูในเกาหลีใตประมาณ 30.000 คน แตทุกป ทุก
อยางจะซาลงไปเอง แตคร้ังนี้ดูเกาหลีเหนอืจะคาดการณผิด เพราะการซอมรบกับสหรัฐ นั้น เปนเพียงการซอม
รบเชิงกองบัญชาการ ดวยคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ จะมีการใชอาวธุบาง ก็เปนอาวุธเล็ก และทีเ่กาหลีเหนือ
อาจจะเขาใจผิดก็คือ กําหนดวันเร่ิมซอมรบปนี้ไดแกวันที่ 17 สิงหาคม มิใชกอนหนานัน้ 

แมการเจรจาสองฝาย ๆ ละ 2 คน จะยืดเยื้อเปนเกือบ 10 ชั่วโมงแลว ถึงขณะนี้ แตฝายเกาหลีเหนือก็
มิไดลบหลูผูแทนเกาหลีใตแตอยางใด โดยมีการจับมือกนัดวยสีหนาแจมใส นอกจากนัน้ ยงัเรียกเกาหลีใตวา 

Republic of Korea แทน US puppet อีกดวย ศาสตราจารย Stephen Haggard ผูอํานวยการศูนยศึกษาดาน
เกาหลี-แปซิฟคจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีซ่านดิเอโก เห็นวา การเจรจาอันใชเวลามากขนาดนี้ (เวลา
ทองถิน่ที่ปนมนุจอม ประมาณ 03.00 น.) แสดงวา มีสาระสําคัญมากกวาการแกปญหาความตึงเครียดเฉพาะ
หนา และโดยที่เกาหลีเหนือเปนฝายเสนอใหมีการเจรจากัน จึงอาจเปนไดวา เกาหลีเหนือคงจะ “Stand down” 

มากกวา ผูส่ือขาวของ CNN ที่เฝารอติดตามความคืบหนาใกลเขตปลอดทหารเหน็วา การทีท่ั้งสองฝายพูดจา
กันเชนนี ้ไมนาจะมีผลในทางรุนแรงตอกนั สวนที่มีผูถามศาสตราจารย Haggard วา สถานการณเจรจาเปนไป
อยางยืดเยื้อเชนนี้อาจหมายถึงความเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในของเปยงยางหรือไม เขาตอบวา คงจะไม
ถึงข้ันนั้น 

ขาพเจาเองคิดวา ทาททีี่ปรากฏตอสาธารณะ คือการประจันหนาซ่ึงกนัและกนัเชนนี้ แตละฝายคงจะ
หาทางลงอันแนบเนยีนยาก เพราะเปนเร่ืองของการตองรักษาหนา ตามขอเท็จจริงและขอกฏหมาย ทัง้สองฝาย
ยังเปนคูสงครามกนัอยู เนื่องจากไมมีความตกลงสันติภาพระหวางกันจนบัดนี ้ทีม่ีอยูเปนหลักฐานที่ปานมุน
จอมคือ ARMISTICE AGREEMENT ฉบับป ค.ศ. 1953    

เมื่อทั้งสองฝายเจรจากันไปเปนเวลา 10 ชัว่โมงคร่ึง ซึง่กเ็ทากับขามคืนแลว กห็ยุดพกัโดยมีการเจรจา
รอบสองในชวงบายของวนัอาทิตย ที ่23 สิงหาคม 

สําหรับการเจรจารอบสองน้ี คูเจรจายังเปนระดับสูงทั้งสองฝายเชนเดิม และหลังจากจับมือทกัทายกัน
แลว กน็ั่งลงทีโ่ตะกลางหองเชนเดิม ฝายเกาหลีใตเปนที่ปรึกษาดานความมั่นคง และรัฐมนตรีกิจการรวมชาติ 
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สวนฝายเกาหลีเหนือ ซึ่งมิไดมีการเปล่ียนแปลงตัวบุคคล คนหนึง่สวมเคร่ืองแบบนายทหารช้ันนายพล และอีก
คนหนึ่งเปนคนเกาทีย่ั่งยืนมาได ไมวาทาน Great Leader จะเปล่ียนตัวไปแลวถึงข้ันที่สาม หากจะมีความ
เปล่ียนแปลงบางในวนัอาทติย วนันี ้เห็นจะไดแกการที ่KCNA กลับไปเรียกช่ือเกาหลีใตวา Puppet เชนเดิม 

แทน Republic of Korea ดังที่ใชในการเจรจารอบแรก ขอนี้ซับซอนเกินกวาที่ขาพเจาจะพยายามถอดรหัส แต
ที่ทัง้สองฝายใชเวลามากเชนนีก้็ยอมหมายถึงขอที่เจรจากันมีหลายประเด็น รวมทัง้การรวมญาติดวย สวน
ความเคล่ือนไหวทางการทหารก็ยังมีการเตรียมรบในระดับสูง และการใหขาววา กองกําลังเรือใตน้าํรอยละ70 

ไดรับคําส่ังใหพรอมปฏิบัติการ (เมื่อไมนานมานี้ เกาหลีเหนือไดเผยแพรภาพการยงิขีปนาวุธจากใตน้ํา ซึ่งผู
สังเกตการณภายนอกเขาใจวา เกาหลีใตดูจะไมมีสมรรถภาพทางนี้ แตสหรัฐ นั้น มีอยูเต็มที่) 

ขณะนี้ ใกล 24.00 น. ตามเวลาในไทย การเจรจาเกาหลี เหนือ-ใต ยังไมแลวเสร็จ หากอีก 45 นาทตีอ
จากนี้ยังไมมีขาวในทางใดทางหน่ึง อาจจาํเปนที่จะพักรายงานไวกอน  

 

 

ตลอดระยะของการเจรจาระหวาง P-5 + 1 กับอิหราน เพื่อมิใหอิหรานสามารถพัฒนาอาวธุ
นิวเคลยีรได นั้น นายเบนจามิน เนตันยาฮู นายกรฐัมนตรีอิสราเอลและพวกขวาจัด ไดขดัขวางมา
อยางแข็งขัน ทุกทาง คือในถอยแถลงตอสมัชชาสหประชาชาติ ในคําแถลงตอสภา Knesset ภายใน
อิสราเอล จนในระยะหลงั ๆ มานี้ ไดเขามาชักชวนใหสมาชิกรฐัสภาสหรัฐชวยตอตานอีกทางหนึ่ง 
โดยไมคํานึงถึงมารยาททางการเมืองเลย หลายตอหลายครั้ง นายเนตันยาฮูไดขูที่จะใชกาํลังไป
ทําลายแหลงที่คิดวากาํลังดําเนินการพฒันาอาวธุนวิเคลียรภายในอิหราน เชนที่เคยสงฝูงบิน F-16 
ไปถลมเตาปฏิกรณเพื่อการทดลองของอิรัค ที่เมืองโอสิรัก ในป ค.ศ. 1981 มาแลว แตวงการ
ภายนอกสงสัยมากวา อิสราเอลจะกลาเสี่ยงปฏิบัติการเชนนั้นอีกหรือ  

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ศกนี้ สํานักขาว CNN ไดนําเท็ปบันทึกเสยีงของนาย Ehud Barak อดีต
รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล มาแปลเพื่อออกรายการ ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา นาย
เนตันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลไดพยายามที่จะโจมตีอิหราน ในแบบท่ีนายเนตันยาฮูเรยีกวา Pre-
emptive Strike ถึง 3 ครั้ง คือในป ค.ศ. 2010  หนึ่งครั้ง และในป ค.ศ. 2012 สองครั้ง  ครั้งแรก
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กองทัพอากาศและฝายเสนาธกิารเสนอความเห็นแยงวา ไมอาจจะทําได เพราะ Operational 
Capability มีไมเพียงพอทีจ่ะโจมตีอิหราน อีกสองครั้งตอมา ฝายปฏิบัติการก็คัดคาน ดวยเหตุผลวา 
อิสราเอลไมอาจโจมตีอิหรานไดแตฝายเดียว หากจะทําตองมีกาํลังชาติอ่ืนรวมดวย การโจมตีจึงมิได
มีขึ้นมาจนบัดนี้ 

เมื่อวันศุกร ที ่21 สิงหาคม ศกนี้ ที่เมืองอาราสในฝรั่งเศสไดเกิดเหตุรายข้ีนในขบวนรถไฟความเร็วสูง
ในเสนทางจากอัมสเตอรดัมไปปารีส ซึ่งตอมาทางการตํารวจฝร่ังเศสถอืวา เปนการกอการราย นายกรัฐมนตรี
เบลเยี่ยมก็มีความเหน็เชนเดียวกนั 

ผูที่ถูกต้ังขอหากอการรายคร้ังนี้เปนคนที่เกิดในมอร็อคโค ชื่อ Ayoub El Khazzani  อายุ 26 ป ตาม
ฐานขาว เขาอยูภายใตการติดตามความเคล่ือนไหวอยูเปนระยะ ๆ และมีขาววา เขาไดเดินทางไปยงัตุรกพีัก
หนึง่ แตไมมีขอมูลวาสามารถเดินทางเขาไปในซีเรียไดหรือไม อยางไรก็ดี ทางการฝรั่งเศสคาดวา เขาคงจะมี
หัวหนา cell ในฝร่ังเศสและไดรับอาวุธหนกัเชนคาลาชนคิอฟ พรอมกระสุนหลายรอยนัดในแมก็กาซีนประมาณ 

8 ชุด กับปนพกและมีดแบบคัตเตอร แตตามความเห็นของทหารอากาศสหรัฐซึ่งพรอมกับเพื่อนวยัหนุมอีกสอง
นาย ที่รวมกนัปราบนายคาซาน ีคนรายดูจะไมไดรับการฝกฝนในการใชอาวุธดีพอ เพราะแกปญหาไมไดเมื่อปน
กลมือขัดลํากลอง ทําใหหนุมอเมริกันสามารถสยบเขาได แมอเมริกันหนึง่คนจะบาดเจ็บจากการถูกแทงที่ตนคอ 

ทหารอากาศสหรัฐยืนยันวา นายคาซานีรูปรางผอม สูงประมาณ 170 

ทหารสหรัฐทั้งสามมิไดปฏิบัติการคร้ังนี้ในหนาที ่เพราะเดินทางมาฝร่ังเศสคราวน้ีเพือ่พักผอนและ
ทัศนาจร แตตัดสินใจปราบดวยสัญชาตญาณมากกวา เพราะรูสึกวา หากไมทําอะไรแลว อาจมีผูตองเสียชีวิต
และบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ประธานาธิบดีโอบามาไดโทรศัพทมาแสดงความชืน่ชมในการแสดงออกเย่ียง
วีรบุรุษ ทัง้สามไดรับเชิญมาใหสัมภาษณส่ือมวลชนที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงปารีส และในวันจันทร
พรุงนี ้ประธานาธิบดีฟรองซัวส ออลลองดแหงฝร่ังเศสไดขอเชิญไปยังเอลิเซปาลาส เพื่อสดุดีและมอบ
อิสริยาภรณให โดยจะมีรัฐมนตรีหลายทานไปรวมในพธิีดวย 

เหตุที่เกิดข้ึนนี ้ฝายความมั่นคงของฝร่ังเศสและเบลเย่ียมมีความหวงกังวลเปนพิเศษ เพราะเปนที่
ทราบกนัอยูแลววา เพราะเหตุใด คนรายจึงสามารถขนอาวุธรายแรงเปนจํานวนมากข้ึนรถไฟได เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยบนรถไฟฟาก็ดูจะไมปรากฏตัวเทาใดนัก การทําหนาทีพ่ลเมืองดีของชาวอเมริกันทัง้สาม และ
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นักธุรกิจชาวอังกฤษอีกหนึง่คน ซึง่ชวยมัดขอมือของคนรายจนด้ินไมหลุด จึงชวยใหฝร่ังเศสผานพนการสังหาร
หมูที่อาจเกิดข้ึนได และคงจะเพราะความกังวลในขอนี ้กําลังตํารวจจงึปองกนัคนอเมริกันทั้งสามโดยมีรถขนาบ
รอบคันที่เขานัง่อยางเต็มที ่

ขาวที่ไดรับสามวันตอมาปรากฏวา นอกจากชาวอเมริกนัทัง้สามคนแลว ยงัมีชายชาวอเมริกนัเช้ือสาย
ฝร่ังเศสอีก 1 คนที่มสีวนชวยในการปราบคนรายคราวนี ้เพราะเขากบัภริยาอยูในขบวนรถไฟเชนกนั ชายผูนี้
เปนคนแรกที่เห็นวา นายคาซานีมีอาวธุติดตัวตอนที่ออกมาจากการหลบซอนอยูในหองน้ํา จึงตัดสินใจเขาไป
พยายามจะยือ้แยง ในการตอสูที่เกิดข้ึน นายคาซานีไดใชปนพกแบบกล็อค ขนาด 9 มม.ยงิเขาที่ตนคอเขา ทํา
ใหโลหิตกระฉูดออกมาอยางมาก ภริยาของเขาไดเขาไปชวย โดยใชนิ้วอุดรูกระสุนเพื่อหามเลือด นับวาเปนการ
ชวยในชวงวิกฤติพอดี เจาหนาที่ไดรีบนําเขาสงโรงพยาบาล เพราะบาดแผลสาหัสมาก แพทยไดพยายามชวย 

เพราะอาการของเขาหนักมาก จนในที่สุด ก็รอดชีวิตมาได  

ประธานาธิบดีออลลองดไดกลาวสรรเสริญเขา และจะเชญิมารับเหรียญตราสดุดีความกลาหาญของ
เขา เชนที่ไดมอบแกวีรบุรุษชาวอเมริกันและอังกฤษตามรายงานขางตนนี้ (ขาวสองวรรคนี้ ไดเติมเขาทีห่ลัง เพือ่
ความสมบูรณของขาว สวนที่เติมไวในตอนทายเปนรายงานเดิม) 

ตลอดหนึ่งชัว่โมงที่ผานมา CNN ไดถายทอดสดเหตุการณจลาจลทีก่รุงเบรุต ประเทศเลบานอน ซึง่คน
จํานวนไมนอยเดินขบวนประทวงการทีท่างการไมเก็บขยะที่ลนไปทัว่เมืองหลวง อันที่จริง การประทวงมีมา
หลายวนัแลว แตขณะนี้ถึงจดุที่ประชาชนทนไมไหวอีกตอไปแลว ความวุนวายระเบิดข้ึนติดตอกันมาหลาย
ชั่วโมงจนบัดนี ้นายกรัฐมนตรีเลบานอนไดแถลงวา จะลาออก หากทางเทศบาลเมืองไมจัดการโดยดวน 

ทางการยอมรับวาตํารวจใชกําลังตอผูประทวงมากเกนิไป  

 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 9 

 ตามรายงานเร่ืองการเจรจาระดับสูงระหวางผูแทนเกาหลีเหนือกับผูแทนเกาหลีใต ที่ไมมีการแจงหวัขอ
ของการเจรจา ซึ่งดําเนนิมาอยางยืดเยื้อโดยใชเวลาเกือบทั้งคืนวนัเสารที่ 22 สิงหาคม และมามีรอบที่สองต้ังแต
บายวนัอาทิตย ที ่23 สิงหาคม โดยใชเวลานานมากกวารอบแรก แตแลวทกุอยางก็เงียบหายไป โดยไมปรากฏ
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ขาววาจะมกีารเจรจาตอในวันจันทร ที่ 24 สิงหาคม หรือไม และเพราะเหตุนี ้รายงานของขาพเจาฉบับที่ 8 จึง
ไดขอพักไวกอนในชวงกลางดึกของคืนวนัอาทิตย นัน้ 

 ตอมาในวนัจันทร ที่ 24 สิงหาคม ปรากฏขาวเพยีงวา (1) ประธานาธิบดี จุน-เฮย ปก แหงเกาหลีใตได
เรียกรองใหเกาหลีเหนือยอมรับผิดในการกอเหตุกับระเบิดในบริเวณเขตปลอดทหาร ซึ่งทาํใหทหารเกาหลีใต
สองคนไดรับบาดเจ็บสาหัส อันเปนประเด็นหนึ่งที่ขาพเจาเขาใจวาจะตองเจรจากับเกาหลีเหนือ ซึง่เปนฝาย
ริเร่ิมใหมีการเจรจาสองฝาย แตจนคํ่าวันจันทร ก็ยงัไมมทีาทีตอบสนองทางใดทางหนึ่ง แตเทาที่ผานมา มีอีก
หลายเหตุรายที่เกาหลีเหนือกอข้ึน ทําใหฝายเกาหลีใตเสียชีวิต และบาดเจ็บ แตเกาหลีเหนือไดปฏิเสธความ
รับผิดชอบทุกคร้ัง หากคร้ังนี้จะมีผลเชนคร้ังกอน ๆ ก็ไมผิดธรรมดา (2) ประธานาธิบดีไดประกาศดวยวา หาก
เกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะยอมรับผิดชอบ เกาหลีใตก็จะแพรการกระจายเสียงขามเขตแดนตอไป ถอยแถลงของ
สํานักประธานาธิบดีเกาหลีใตมีความวา “We need a clear apology and measures to prevent a 

recurrence of  these provocations and tense situations. Otherwise, this government will take 

appropriate steps and continue loudspeaker broadcasts.” (3) การระดมกาํลังรบทั้งสองฝายยังคงเปนไป
ตามเดิม อาจมีเพิ่มที่กองเรือใตน้ําของเกาหลีเหนือไดออกจากฐาน มกีารซอมยกพลข้ึนบกโดยทหารเกาหลี
เหนือและการรวมพล รวมทัง้ “อาสาสมัคร” ทัง้หมดประมาณ 1 ลานคน เพื่อรวมในการเตรียมรบ (4) 

ตลอดเวลาต้ังแตวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม วาทกรรมกาวราวของเกาหลีเหนือดูจะเบาลง (ตามความเห็นของ บีบีซ ี

ออนไลน) แตสถานะ High Alert ทั้งสองฝายยงัคงอยูเชนเดิม สวนทางเกาหลีใตไดอพยพประชาชนประมาณสี่
พันคนที่อาศัยอยูใกลชายแดนใหมาอยูหางออกไป และประกาศวา หากมีการรุกราน โดยเกาหลีเหนือ ก็จะตอบ
โตอยางหนัก 

 เหตุการณความตึงเครียดระหวางสองฝายนี้ แตกอนนี้ดูจะเปนกรณีทีค่าดหมายได แตโดยที่บัดนี้ ผูนํา
ไดแกนายคิมจองอุน และเกาหลีเหนือเร่ิมมีอาวุธนวิเคลยีรบางแลว และยังไดพฒันาขีปนาวุธวิสัยไกลไดดวย 

จึงเปนการยากและไมควรทีจ่ะวางใจในสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายคิมจองอุนมีความคิดอานอันยาก
ที่จะคาดเดาลวงหนาเพราะจิตใจของเขาไมเปนไปตามตรรกของคนธรรมดา 

 การที่คูเจรจาทั้งสองฝายออกจากบานที่ใชเปนที่ประชุมกัน ณ หมูบานปานมุนจอม นัน้ คอนขางแปลก 

เพราะไมมีส่ือฝายใดรายงานวาเกิดข้ึนเมือ่ใด และจะมีการเจรจากันใหมหรือไม สําหรับคูเจรจาไดแกนาย Kim 
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Kwan-jin ที่ปรึกษาฝายความมั่นคงแหงชาติของเกาหลีใต และนาย Hong Yong-pyo รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การรวมชาติของเกาหลีใต สวนฝายเกาหลีเหนือไดแกนาย Kim Yong-gon และนาย Hwang Pyong-so ซึ่ง
นักวจิัยเร่ืองเกาหลีเชื่อวาเปนคนสําคัญอันดับสอง รองจากนายคิม จองอุน  ผูเจรจาทัง้ส่ีมิไดแถลงขาวใด ๆ 

ทั้งส้ิน สรางความแปลกใจใหหลายฝาย 

 อยางไรก็ดี เมื่อเวลาประมาณ 23.40 น ตามเวลาในประเทศไทย สาํนักขาวยอนฮักของ
เกาหลีใตไดเสนอขาวดวน ซ่ึง บีบีซี และซีเอ็นเอ็น ไดนําไปรายงานตอวา ผูแทนในการเจรจาท้ังสอง
ฝายไดเจรจากันตอมาในวนัจันทร ที่ 24 สิงหาคม อันเปนการประชุมเจรจาครั้งที่ 3 และวาทั้งสอง
ฝายสามารถตกลงกันลดความตึงเครยีดระหวางกนั และฝายเกาหลีเหนือเสียใจในเหตุ (ระเบิด) ที่
เกิดขึ้น ฝายเกาหลีใตจะระงับการกระจายเสียงขามเขตแดน สวนรายละเอียด นั้น จะมกีารแถลงใน
ชั่วโมงตอไป แตในระหวางที่สํานักขาวยอนฮักเสนอขาวขางตน สื่อโทรทัศนของเกาหลีเหนือกลับ
นําเสนอรายการอันมีเนื้อหาไปในทางกลาวหาเกาหลีใตและสหรัฐอยางรุนแรง ซ่ึง ซีเอ็นเอ็น ไดตอ
รายการดังกลาววา The Two Faces of Korea สาํหรับขอความที่ขาพเจาไดเรียบเรียงมาต้ังแตตนนั้น
สะทอนถึงสภาวการณตามจริง ไมมีเหตุผลใดที่จะดัดแปลงถอยคํา แมขาวตอมาจะแปรเปลี่ยนไป
อยางมาก แตขาพเจามคีวามโนมเอียงที่จะรับฟงเวอรชั่นของสาํนักขาวยอนฮักมากกวา เพราะสํานกั
ขาวของประเทศเสรีและเปดเชนเกาหลีใต นาจะนําเสนอความจริง แทนที่จะปนขาวขึน้มาโดยไมมี
มูล 

 ประมาณ 24.25 น. ผูสื่อขาวของ CNN เสนอขาวจากถอยแถลงของท้ังสองฝายวา เกาหลี
เหนือ “expressed regret” ที่ทหารเกาหลีใตไดรับบาดเจ็บ และเพื่อตอบสนองเกาหลีใตจะยุติการสง
กระจายเสยีงขามแดนในทันที สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ นั้น ทัง้สองฝายจะเจรจากันทีก่รุงโซลหรือกรงุ
เปยงยางตอไป 

 ตามขาวตอมาเมื่อวันที ่28 สิงหาคม เกาหลีทัง้สองฝายคงจะเจรจากันในตนเดือนกันยายน 
ศกนี้ อยางไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลีหรอืเกาหลใีตไดจัดการซอมรบกับสหรฐัตามกาํหนด ดวยกระสนุ
จริง และใชกาํลังทัง้ภาคพืน้ดิน พรอมยานเกราะทนัสมัย และทางอากาศ ทั้งเครื่องบินไอพน และ
เฮลิคอปเตอร ในพื้นที่หางจากเขตพรมแดนประมาณ 18 ไมล จะมองวาเปนการขมเกาหลีเหนือก็ไม
นาจะผิด แตในขณะเดียวกัน ขาวจากเกาหลีเหนือแสดงวา นายคิมจองอุน ไดสั่งปลด Central 
Military Commission ซ่ึงเปนนายทหารช้ันผูใหญทัง้คณะ ตามความเหน็ของผูเชี่ยวชาญกจิการเกาหลี 
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นายทหารชัน้ผูใหญที่ถูกปลด เกือบ 10 นาย คงจะถูกลงโทษหนัก ที่ตามแบบของนายคิมจองอุน 
ไดแกการประหารชวีิต   

 สําหรับกรณีการพยายามกอการรายบนรถไฟความเร็วสูง ซึ่งไดรายงานไวในฉบับที ่8 นั้น ประมาณ 

10.00 น. ตามเวลาในฝร่ังเศสวันนี้ (24 สิงหาคม) วีรบุรุษชาวอเมริกัน 3 คนและนักธุรกิจชาวอังกฤษที่รวมกนั
สยบและจับคนรายเชื้อสายมอร็อคโคไดกอนที่จะสามารถดําเนนิแผนการรายบนรถไฟขบวนนัน้ ไดเขาพิธี
รับทราบความขอบคุณจากประธานาธิบดีฝร่ังเศสและการมอบอิสริยาภรณ Legion of Honour อยางสมเกยีรติ
ที่ชายผูกลาหาญทัง้อเมริกนัและอังกฤษไดตัดสินใจอยางเด็ดเด่ียว ดวยความมีสติ และ sang froid ซึ่งชวย
ปกปองผูโดยสารประมาณ 500 คนปลอดภัยได เพราะคนรายใชปนคาลาชนิคอฟ พรอมกระสุนประมาณ 300 

นัด ถามิใชเพราะผูกลาหาญดังกลาวแลว ก็จะเกิด Carnage บนรถไฟแน 

 นาย Charles Michel นายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยมไดเดินทางมารวมในพิธอัีนทรงเกียรตินี้ เชนเดียวกับ
รัฐมนตรีในรัฐบาล เชนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงขนสง ฯลฯ
มาตรการหนึง่ อันปรากฏชัดในคําปราศรัยของประธานาธิบดีออลลองด ไดแกการเพิม่กําลังรักษาความ
ปลอดภัยอยางเพยีงพอบนบริการการขนสง รวมทัง้รถไฟระหวางเมืองเชนสายคาริสดวย การประชุมหารือกัน
วางมาตรการตาง ๆ ไดเร่ิมข้ึนทีก่รุงปารีสเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ศกนี ้

 

รายงานเดือนสิงหาคม 2558 ฉบับที่ 10 

 ทานผูที่ติดตามขาวเศรษฐกจิ การเงิน และการลงทนุตลอดสองเดือนเศษที่ผานมาอาจจะไดทราบ
สถานการณอันหนักหนวงทีป่ระเทศ เชนกรีซ ตองประสบ ซึ่งมิใชเร่ืองใหม เพราะตลอด 5 ปเศษทีผ่านมาจน
บัดนี้ กรีซตองด้ินรนหาทีพ่ึง่ดานการเงนิถงึ 3 คร้ัง ๆ สุดทายในขณะนี ้ 

 ความหนกัหนาของปญหากรีซ และความเคล่ือนไหวที่มาจากศูนยกลางของการแกปญหาไมวาจะเปน
กรุงบรัสเซลส กรุงเอเธนส กรุงเบอรลิน กรุงมาดริด ฯลฯ  ไดบดบังการกอตัวของปญหาภายในจีน ซึ่งคนสวน
ใหญไปใหความสนใจในแงของความผันผวนในตลาดหุนทั้งที่เซีย่งไฮและเสินเจ้ินที่นับแตวนัที่ 12 มิถุนายน ศก
นี้อันเปนวนัทีต่ลาดข้ึนถึงจดุสูงสุด ไดทําใหมูลคาสูญไปถึงรอยละ 43 แตที่จริงแลว ปญหาของตลาดหุนในจนี 
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นั้น รัฐบาลกลาง ธนาคารกลาง และหนวยงานที่เกีย่วของ เชน ผูกํากบั (Regulator) สามารถที่จะแกไขได ดวย
มาตรการที่สามารถเลือกใชได และก็ไดนํามาใชบางแลว ดวยการข้ึนดอกเบ้ียไปแลวรอยละ 0.25 การปรับ
อัตราสวนของ Reserve Requirement เปนรอยละ 0.50 และการกนัเงนิบํานาญซ่ึงจนีมีอยูมหาศาลมาชวย
พยุงตลาดทนุ/ตลาดหลักทรัพย แตโดยที่จนีเปนการเศรษฐกิจใหญที่สองของโลก การเส่ือมความเชื่อถอืใน
ตลาดหุนจีน จงึสงผลกระทบในทางลบไปยงัตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย และยังกระจายไปถึงตลาด
ยุโรปดวย ไมเทานั้น ตลาด Wall Street ทีน่ิวยอรกก็ผันผวนตามไปดวยเหตุผลอันยากทีจ่ะเขาใจเพราะไม
ถูกตองตามปจจัยพืน้ฐานของสหรัฐแมแตนอย จนเพิ่งมาฟนกลับอยางเขมแข็งชวงคร่ึงวันหลังของการซื้อ-ขาย
ในวนัที ่26 สิงหาคม 

 ปญหาของจนีไดแกการชะลอตัวของการเศรษฐกิจ เพราะอัตราการเติบโตของ จดีีพ ีไดออนตัวลงเปน
ลําดับถึงรอยละ 7 ในไตรมาสสองของปนี ้(วงการภายนอกคาดวา อัตราที่แทจริงนาจะอยูราว ๆ รอยละ 5+) 

การขยายตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมไดลดลงตํ่าสุดในรอบ 6 ป อุปสงคดานสินคาโภคภัณฑของจีนลดลง
อยางมากทาํใหราคาโภคภัณฑทัว่โลกลดลงตํ่าสุดใน 6 ป ในฐานะที่จนีมีความตองการสินคาโภคภัณฑแทบทกุ
อยาง ประเทศผูผลิตและสวนใหญมกัจะพึง่สินคาอยูไมกีป่ระเภทจึงตองไดรับผลกระทบทัว่ไปทัง้โลก ทัง้ทองคํา 

ทองแดง น้าํมนัดิบ (วนัที ่26 สิงหาคม ลดตํ่ากวา 40 ดอลลาร/บารเรล) แรเหล็ก ยางพารา แมกระทั่งพริกไทย 

ฯลฯ ในขณะเดียวกนั จนีก็ไดปลอยใหคาเงินหยวนลดลง (Managed Float) สรางปญหาอยางมากใหแก
ประเทศอ่ืน ๆ ที่คาเงินสวนใหญลดตํ่าลงอยูแลว เชนเงินบาทลาสุดเกือบจะเหลือ 36 บาทตอ 1 ดอลลาร        
ริงกิตของมาเลเซีย รูเปยของอินโดนีเซีย ยิง่เวเนซูเอลาซึง่กําลังเผชิญกบัวิกฤติเศรษฐกิจอยูแลว เงนิโบลิวาร
เหลือดา 630 ตอ 1 ดอลลาร บราซิล Real และรัสเซียนรูเบิลก็ยิ่งเส่ือมคาหนักข้ึนอีก ราคาน้าํมนัที่ตกตํ่าลง
อยางมาก ทาํใหเงนิคาสัคสถานคาตกลงรอยละ 25 เงินเปโซของเม็กซโิกมลูคาลดลงเปนประวัติการณ คือลด
ไปแลวรอยละ 12  ที่กําลังเกดิข้ึนในจีนไมเปนที่เปดเผยเต็มที่ เทาทีท่ราบจีนตองการใหเงนิหยวนเปนไปอยาง
เสรีตามตลาด เพื่อวาในที่สุดก็จะสามารถไดรับการนับเปนหนึ่งใน Freely Convertible Currencies ใน
ความหมายของกองทนุการเงินระหวางประเทศ 

 จีนอางวา ขณะน้ีกาํลังปรับเปล่ียนแผนการเศรษฐกิจ จากการพึ่งการผลิตและสงออกมาเปนการพึง่
การอุปโภคและบริโภคภายใน อันคงตองใชเวลาพอสมควร แตการทีจ่นีมีทนุสํารองเงินตราตางประเทศและ
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ทองคําอยางมหาศาล จึงสามารถผอนภาระและบรรเทาปญหาของ Growing Pain ได แตก็ตองเฝาดูตอไป 

เนื่องจากการบริหารจัดการนโยบายการเศรษฐกิจมหพัภาคเชนนีม้ิใชงาย และจีนยงัดําเนินการตาง ๆ ไม
โปรงใสเพียงพอ 

 เทียบกันแลว การเศรษฐกิจที่มีเสถยีรภาพดี และอนาคตพอวางใจไดไดแกอินเดีย เพราะในขณะที่
หลายแหงปนปวนอยางมาก อินเดียอยูในฐานะที่นาพอใจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รอยละ 7.5  เร็วกวาจนี
ประมาณรอยละ 2 การทีน่ายกรัฐมนตรีโมด้ีไดริเร่ิมการเผยแพรประเทศวา Make in India มิใช Made in . . . 

กําลังสงผลดี เพราะแมวา การลดคาเงนิหยวนจะทําใหอินเดียเสียเปรียบบางสําหรับสินคาเขาจากจีน แตการ
เปล่ียนนโยบายของจีนจากการทุมการผลิตเพื่อสงออก เปนเหตุใหจีนเร่ิมเขาไปลงทุนเพื่อการผลิตในอินเดีย ดัง
เห็นไดจากการที่ Lenovo และ Xiaomi ไดเขาไปผลิตในอินเดียแลว และอาจจะมีสินคาประเภทอ่ืนอีก เพราะ
ขณะนี้ อินเดียมีคนช้ันกลางมากข้ึน อินเดียยังมิไดสงออกมากเทากับจนีกอนเปลี่ยนนโยบาย ที่สงออกมาก
ไดแกรถยนต กับยังมีรายไดสูงมากข้ึนจากการทองเทีย่ว 

 ปจจัยสําคัญของอินเดียก็คือ แรงงานประมาณ 600  ลานคนหรือคร่ึงหนึ่งของประชากรทั้งหมดในปนี้
อายุนอยกวา 25 ป คนสูงอายุอยูในเกณฑพอดี ยังไมมแีนวทางที่จะกลายเปนสังคมผูสูงอายุและในป ค.ศ. 

2030 อินเดียจะมี workforce มากที่สุดในโลก จึงคาดไดวา อินเดียมศัีกยภาพที่จะรุงโรจนอยางชัดแจง ปจจัย
ทางลบยงัมีอยู ซึ่งจะตองไดรับการแกไขตอไปในไมชา ประการหนึ่งคือ ชาวอินเดียขณะนี้ 400 ลานคนยังดํารง
ชีพอยูใตมาตรฐานความยากจน โครงสรางพืน้ฐานจะตองไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน กฎเกณฑตาง ๆ ยงัเปน
อุปสรรคยุงยาก กิจการสาธารณูปโภคจะตองไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน ที่เคยถูกกลาวหาในอดีตวา พูดมากกวา
ทําบัดนี้ปรับ mindset ดีข้ึน  

 กองทนุการเงนิระหวางประเทศคาดหมายวา การเศรษฐกิจอินเดียจะใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รอง
จากสหรัฐ กับจีน ดวยอัตราการขยายตัวทีเ่ปนอยูขณะนี ้

 นาย Raghulan Raja ประธาน Reserve Bank of India ยืนยันวา อินเดียไมมีแผนที่จะลดอัตรา
ดอกเบ้ียลงในไมชานี ้ส่ิงตาง ๆ ที่เขาพูดสะทอนถึงความมั่นใจในทิศทางที่ดีของการเศรษฐกิจอินเดีย สวน
ปญหาเกาแก คือ Women in work place นัน้ กาํลังดีข้ึนเปนลําดับ 
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 การเศรษฐกิจของสหรัฐดีข้ึนอยางมาก ตามการปรับอัตราลาสุด ไดแกอัตราซ่ึงเดิมคาดวาจะเปนรอย
ละ 2.3 วันนี้ไดปรับเปนรอยละ 3.7  สําหรับการปรับดอกเบ้ียพื้นฐาน ซึ่งประธาน Federal Reserve Board จะ
คาดการณไววา อาจจะปรับข้ึนในเดือนกันยายน ศกนี้ นัน้ ขณะนี้เร่ิมไมแนนอน Minutes ของการประชุม FED 

เมื่อคร้ังลาสุด ไมเชิงเปนเอกฉันททีเดียว เมื่อมีการเปดเผยออกมา ตลาดใชคําวา ความเห็นของกรรมการตาง ๆ 

คอนขางจะเปน Mixed Signals แตเมื่อเกดิความผันผวนในตลาดหุนทั่วโลก และความไมแนใจในการ
เศรษฐกิจของจีน กรรมการ FED บางคนเห็นวา Volatility ที่ปรากฏในตลาดหลายแหง และความเปราะบาง
ของการเศรษฐกิจตาง ๆ รวมตลอดถึงความไมแนนอนของอัตราแลกเปล่ียนทั่วไปในโลก “เปน compelling 

reason ที่ไมควรจะปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย” ในช้ันนี้ ขาพเจาเองเหน็วา แมยังไมมกีารเปล่ียนแปลง FED 

Rate ในระยะใกลนี้ อัตราแลกเปล่ียนดอลลารบัดนี้กแ็ข็งมากแลว ผลกระทบตอราคาสินคาออกของสหรัฐใน
ระยะนี ้ก็เร่ิมจะเปนปญหาแลว เนื่องจากหลายปมาแลว อัตราแลกเปล่ียนดอลลารกบัเงินสกุลอ่ืนกม็ิได
เปล่ียนแปลงเทาใดนกั จนกระทั่งขาวมาจากแจเน็ต เยลลิน วา จะม ี“Rate hike in September” 

 

 

        (นายมนัสพาสน ชูโต) 

    ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

         และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 
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ประมวลและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนกันยายน 2558 

 

ช่ือตําแหนง          นายมนสัพาสน ชูโต 

       ประธานคณะทํางานปรบัปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ 

       และการดาํเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ 

กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2558 ฉบับท่ี 1 

 วันที่ 11 กันยายน วันนี้ เปนวันครบรอบปที่ 14 ของการกอการรายครัง้โหดเหี้ยมย่ิง เม่ือชาวอาหรับ
จากชาติตาง ๆ ที่ภักดีตอนายโอซามา บิน ลาเดน ผูนําของกลุมกอการรายระหวางประเทศ “อัลไคดา” ได
บังคับเครื่องบินพาณิชยขนาดใหญเขาชนตึกแฝดระฟา “World Trade Center” ที่นครนิวยอรก อีกเครื่อง
หนึง่บินไปถลมสวนหนึ่งของอาคาร Pentagon อันเปนที่ทําการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และอีกเครื่อง
หนึง่มุงหนาไปในทศิทางกรุงวอชิงตัน แตถูกกลุมผูโดยสารชวยกันสกัดก้ันจนเคร่ืองตกลงในเขตมลรัฐเพ็น
ซิลเวเนีย ทั้งหมดนี้เปนเหตุใหคนจากหลายชาติกวา 3,500 คนตองเสยีชีวิต อีกจํานวนไมนอยไดรบั
บาดเจ็บ  9/11 จึงกลายเปนวันทีท่ั่วโลกตกตลึงและโศกเศราเกินคําบรรยายใด ๆ ทั้งสิน้ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในสหรัฐ ไดมีพิธีรําลึกดวยความอาลัยในหลายแหง และสหประชาชาติ เม่ือ 14 ปมาแลวไดมีขอมติซึ่ง
นิยามความหมายของการกอการรายสากล โดยไดมีการบัญญตัิอาชญากรรมของการกอการรายในหลาย
รูปแบบ เพ่ือเปนแนวทางใหรัฐสมาชิกไดดาํเนินการตรากฏหมายในสวนของตน 

 ในวันนี ้นาย Ayman al-Zawahri ซึ่งเปนผูนําของกลุมอัลไคดา ไดออก “ประกาศสงคราม” กับกลุม
รัฐอิสลาม และตําหนิ Abu Bakr al-Baghdadi ผูนํากลุม วา “เปนมือใหมที่ยังไมมีคุณคาเพียงพอ” และวา 

World Wide Caliphate ที่กลาวอางนั้น ขาดความชอบธรรม (Illegitimate) แตเขาก็พรอมที่จะรวมกําลังกัน
เพ่ือเอาชนะศตัรูตอไป 

 กลุมไอซิสมีความเปนมาที่ซบัซอนไมนอย เริ่มกอตัวมาตัง้แตป ค.ศ. 1999 ในนาม Jama’at al-

Tawhid wal-Jihad กลุมนี้ไดสวามิภักดิ์ตออัลไคดาในป ค.ศ. 2004 และไดเคลื่อนยายไปในแดนตะวันออก
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กลางในชื่อตาง ๆ กัน อาจจะเพราะความที่ตองการจะแผอิทธิพลไปในที่อืน่ จงึเกิดขัดแยงกับอัลไคดา ซึ่ง
เม่ือวันที่ 3กุมภาพันธ ค.ศ. 2014 อัลไคดาไดตดัความสัมพันธทุกอยางกับกลุมนี้ 

 ในปเดียวกันนัน้ ไอซิสไดรวมปฏิบัติการในสงครามกลางเมืองซีเรีย และฝายนี้ไดขยายเขตอํานาจ
อยางมีผลมากข้ึนเทียบกับกลุมตอตานรัฐบาลซีเรียอื่น ๆ จนในวันที่ 29 มิถุนายน ปที่แลว ไอซิสไดจัดตัง้รฐั
อิสลามจากฐานทีต่ั้งที่เมือง Raqqa ในซีเรีย และประกาศความเปน Caliphate ของทัง้โลก โดย อัล-บัค
ดาดี้ไดตัง้ตัวเองเปน Caliph กําลังสวนกลางของไอซิส นั้น ปฏิบัติการทั้งในซีเรียและอิรคั ในปนี ้หัวหนา
กลุม เชนโบโก ฮารามในภาคเหนือของไนจีเรีย และกลุมอัลชาบาบในโซมาเลีย ก็ไดไปปฏิญาณตนเปน
สาวกตออัล-บัคดาดี้ และนาย Kouachi ซึง่ไดกอการรายที่นิตยสารชาลี เอบโดและรานชําของชาวยิวใน
ฝรั่งเศสเมื่อเดอืนมกราคม ค.ศ. 2015 ก็ไดไปสวามิภักดิ์กับอัล-บัคดาดี้ กอนที่จะกลับไปกอเหตุที่ฝรั่งเศส 

และถูกทางการสังหาร (ดรูายละเอียดในรายงานเดือนมกราคม ศกนี้ของขาพเจา) 

 ในชวงที่ไอซิสกอเหตรุายไปทั่ว และสามารถเขายึดเมืองโมซูลในภาคเหนือของอริคั จนเปนขาว
เอิกเกริกไปในระหวางประเทศนี ้Ayman al-Zawahri หัวหนากลุมอัลไคดา มิไดเปนขาวหรือแสดงบทบาท
มากนัก ความเคล่ือนไหวของกลุมสวนใหญไดแก กลุมอัลไคดาในคาบสมุทรอะเรเบี้ยน ทางภาคตะวันออก
ของเยเม็น คงจะเพ่ือสําแดงวา อัลไคดายังย่ิงใหญอยู นายสวาฮรีจึงไดเผยแพรทาทีของตน ดงัที่กลาวถึงใน
ตอนตน ตอมาในชวงใกลกับ 9/11 จึงไดมีการเผยแพรยุทธศาสตรของตน ดวยการเรียกรองใหทัง้อัลไคดา
และไอซิสแยกกันไปปฏิบัติการตามอิสระหรือ Lone Wolf Operation โดยตามแบบอยางของพ่ีนอง 
Tsarnaev (ในการวางระเบิดระหวางการแขงขันมาราธอนทีน่ครบอสตนั ในสหรัฐ) และพ่ีนอง Kouachi (ใน
การสังหารหมูที่กองบรรณาธิการนิตยสารการตูนลอเลียนชาลี เอบโดที่กรุงปารีส) คาํประกาศของนาย
สวาฮรีปรากฏตามรายงานของสํานักขาวรอยเตอรวา “I call on all Muslims who can harm the 

countries of the crusader coalition not to hesitate. We must now focus on moving the war to the 

heart of the homes and cities of the crusader West and specifically America” โดยทีค่วามตอนอ่ืน
ของคําประกาศน้ีกลาวถึงนาย Omar อดตีหัวหนาของกลุมตะลิบันในอัฟกานิสถาน จึงเขาใจวา เปน
ประกาศเม่ือสองเดือนกวาแลว และนํามาเผยแพรใหม 

 แหลงขาวกรองของสหรัฐ และกระทรวงความม่ันคงของมาตุภูมิเหน็วา ทัง้สองกลุมกอการรายยัง
เปนภัยคุกคามประเทศรวมพันธมิตรอยูด ีเพราะกระแสขาวจากไอซิสยังมีการเจาะจงใหพลพรรคของตนทํา
รายบรรดาคนมีชื่อเสียงของสหรัฐ เชนบิลล เกตส และวอรเร็น บัฟเฟตต เปนตน ในขณะที่นายเดวิด คาเม
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รอน นายกรัฐมนตรีองักฤษ ไดเรียกไอซิสวาเปน  Existential Threat กับยังมีผูสังเกตการณภายนอกถือวา 

ไอซิสเปนขบวนการปฏิวัติระดับโลก แมสหประชาชาติก็ไดติดตามความเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ถึงจะมิได
มีฐานะเปนรัฐก็ตาม          

 ตามความเปนจริง ไอซิสไดรบัความสําเร็จในการขมขู คกุคาม และแสวงหา “นักตอสู” 
(Recruitment) ไดอยางมาก เพราะมีผูเชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธข้ันดเีลิศทํางานอยูดวย ทั้งนี้ เพราะ
มีทุนอยูมาก ดวยเหตนุี้ เปาหมายสําคัญของปฏิบัติการพิเศษของอเมริกันในระยะหลัง ๆ มานี้ นอกจาก
บรรดาผูนําชัน้สูงของทัง้อัลไคดาและไอซิสแลว ยังมีผูที่ควบคุมแหลงการเงนิดวย แมในระยะไมนานมาน้ี 

แหลงเชนน้ํามัน และโบราณวัตถุ จะดอยคาและราคาลงมากก็ตาม คาไถก็มิไดดังคาด เม่ือเร็ว ๆ นี ้เอฟบีไอ 

ไดเวียนคําเตือนไปยังนักสะสมของเกาและโบราณวัตถุในสหรัฐมิใหตกเปนเครื่องมือของไอซิส พฤติกรรม
ของไอซิสจึงเปลี่ยนจากการสะสมงานศิลปกรรมและโบราณสถานไปเปนการทําลายวัฒนธรรมเกาแก เชน
ที่เมือง Palmyra ในซีเรีย และการเชือดคอผูเชี่ยวชาญโบราณสถาน ซึง่เปนเรื่องนาสลดใจอยางย่ิง ถึงข้ันที่
นางบูโกวา ผูอํานวยการองคการยูเนสโก ใชคําวา Cultural Cleansing เทียบไดไมนอยกวาการฆาลาง
เผาพันธุ 

 ตลอดระยะหลายเดือนที่ผานมา ไอซิสไดรกุรบในพ้ืนทีต่าง ๆ ทัง้ในซเีรยีและอิรัค สวนการกอการ
รายในตูนเิซีย ฝรั่งเศส เบลเย่ียม อียิปต เดนมารกและสหรัฐ ในรอบปนี้ มักจะเปนในแบบ Lone wolf โดย
ไมจําเปนตองอาศัยผูที่ไดรับการฝกอาวุธจากกลุมหลักทุกคน เพราะมีการแยกผูกอเหตรุายออกเปน Cells 

ตาง ๆ กระจายกําลังเขาไปซุมยังพ้ืนที่เปาหมาย โดยมีผูไดรับมอบหมายไปรอพรอมปฏิบัติการท่ีเรียกวา 

Sleeper Cells ดังกรณทีีน่าย Kouachi ไดไปสวามิภักดิ์กับนายบัคดาดี้และหลังจากนั้นไดสัง่การให 
activate sleeper cells ทัง้ในฝรัง่เศส และประเทศยุโรปตะวันตกทัง้หลาย อันเปนเหตุใหฝายปราบปรามใน
ยุโรปตะวันตกเตรียมรับมือ ทําใหกรุงบรัสเซลสมีทหารและตํารวจกับหนวยปฏิบัติการพิเศษตองวางกําลัง
ตรวจตราจุดเส่ียงทั้งหลายเปนครัง้แรกในหลายปที่ผานมา และสัมพันธมิตรนาโตตองมีการประชุมดวนเพ่ือ
ตอตาน 

 ที่นับวาสําคัญไดแกการรวบรวมพันธมิตรที่เรียกวา Anti ISIS Coalition ซึ่งประกอบดวยกลุม
ประเทศตะวันตก และประเทศ Gulf กับแอฟริกาเหนือบางประเทศ กําลังทางอากาศของประเทศเหลานี้ได
โจมตทีิง้ระเบิดทีต่ัง้ของไอซสิ โดยฝรั่งเศสเปนพันธมิตรลาสุดที่เริ่มโจมตีเปาหมายไอซิสในซีเรีย หลังจากที่
เกิดเหตรุายในขบวนรถไฟความเร็วสูงในเสนทางเนเธอรแลนด-ปารีส ซึง่ผูโดยสารชาวอเมริกัน อเมริกันเช้ือ
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สายฝรั่งเศสกับนักธุรกิจชาวอังกฤษไดชวยกันสยบคนรายชาวมอร็อคโคทีเ่ชื่อวาฝกใฝในไอซิสไดสําเร็จ  

สําหรับตุรกี นัน้ เพ่ิงเริ่มเขารวมดวยเมื่อไมก่ีวันมานี้ แตทาทีของตรุกียังคลุมเครือ เพราะแทนทีจ่ะมุงทําลาย
ไอซิส กลับพะวงอยูกับการโจมตีชนชาว Kurd ทั้งในอิรัคและซีเรีย ซึง่เปนกําลังสําคัญในการสูรบกับไอซิส 

โดยเฉพาะอยางย่ิงชาวเคิรดเชื้อสายเปชเมอรกา ซึ่งบุกเขายึดเมืองโคบานีทางเหนือของซีเรีย ตดิพรมแดน
ตรุกี ไดสําเร็จ แตการทีตุ่รกีตกลงยินยอมใหกองทัพอากาศสหรัฐสามารถปฏิบัติการจากฐานบิน Incilik 

นับวาชวยมาก เพราะเคร่ืองบินของสหรัฐใชเวลาเพียง 15 นาทีก็จะถึงเปาหมายในซีเรีย  

 สําหรับอังกฤษ นั้น ยังไมสามารถปฏิบัติการทางอากาศตอเปาหมายในซีเรียไดในขณะนี้ เพราะ
เม่ือป ค.ศ. 2011 รัฐบาลนายเดวิด คาเมรอนแพเสียงจากสภา เพราะคะแนนสูเสียงจากพรรคแรงงานและ
พรรคอ่ืนไมได มาเม่ือบัดนี้ พรรคคอนเซอรเวตีฟภายใตการนําของนายเดวิด คาเมรอนชนะการเลือกตั้งดวย
คะแนนทวมทน จงึคงจะหาจังหวะที่เหมาะสมขอความเห็นชอบจาก House of Commons ใหม แตแมจะ
ยังมิไดความเห็นชอบ เม่ือวันที ่21 สิงหาคม ศกนี ้พรรครัฐบาลก็ไดสงโดรนไปสังหารชาวอังกฤษที่ไปรวมรบ
กับไอซิสในซีเรียและวางแผนที่จะโจมตีองักฤษ โดยรัฐบาลอาศัยหลักการปองกันตนเองและปกปอง
ผลประโยชนแหงชาติ ซึง่สภาความม่ันคงและอัยการสูงสุดพิจารณาแลว เห็นวา ชอบดวยกฎหมาย อีก
ประการหนึ่ง เม่ือเดือนที่แลว ชาวอังกฤษกวา 30 คนที่ไปพักตากอากาศในตนูิเซียถูกชาวตูนิเซียซึ่งอยูกับ
ฝายไอซิสในลิเบียกราดยิงดวยปนกลคาลาชนิกอฟเสียชีวิตอยางนาอนาถ   อันเปนความโศกเศรา
ระดับชาต ิในชั้นนี ้นายเดวิด คาเมรอนไดประกาศตอสภาวา อังกฤษ ซึ่งใหความชวยเหลือทางมนษุยธรรม
แกผูลี้ภัยชาวซีเรยีตามคายผูล้ีภัยในประเทศขางเคียงกับซีเรีย เชนเลบานอน อริคัและจอรแดน มากเปน
อันดับสองในโลก พรอมจะรบัผูลี้ภัยชาวซีเรียจํานวน 20,000 คนจากคายตาง ๆ ดงักลาว ภายในชวงของ
รัฐบาลปจจุบัน แตจะไมยอมรับผูที่หลัง่ไหลไปกับกระแสของผูอพยพ ที่ขณะนีท้ะลักไปทั่วยุโรปตะวันตก 

โดยอางเหตุผลหนึง่วาอังกฤษมิใชภาคีของความตกลงเช็งเกนในสหภาพยุโรป 

 ขอที่นาหวงขณะนี้ ก็คือผูคนนับแสนซึ่งสวนใหญเปนผูล้ีภัยจากซีเรีย อาจมีคนของไอซิสสอดแทรก
อยูได ฉะนัน้ รฐับาลสหรัฐ ซึง่ประกาศวาจะรับผูลี้ภัยประมาณ 10,000 คน จงึจะจดัระบบอยางรดักุม โดย
จะมีการทําการตรวจสอบวาใครเปนใครหรอื Background Check ของสหรัฐเอง    

ตามรายงานเดือนสิงหาคม 2558 วา การเจรจาระดับสูงระหวางเกาหลีเหนือ-ใต ซึง่มีข้ึน ณ 

หมูบานในเขตปลอดทหารเพ่ือผอนคลายความตึงเครยีดดานการทหารอันอาจบานปลายจนกลายเปนการ
สงครามระหวางสองฝาย ที่ใชเวลาในการเจรจาลับถึงสามคืนกับอีก 1 วัน จนปรากฏถอยแถลงท่ีวงการ
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ภายนอกไดทราบโดยผานสื่อของแตละฝายวา ทั้งสองฝายสามารถใชวิธีการทางการทูต อันไดแกการเจรจา 

ในการสรางความเขาใจกันได โดยที่เกาหลีเหนือแสดงความเสียใจในเหตุการณที่เกิดข้ึนในเขตปลอดทหาร
จนเปนเหตุใหทหารเกาหลีใต 2 นายบาดเจ็บสาหัสและเพ่ือเปนการสนองตอบทาทีในทางบวกของฝาย
เกาหลีเหนือ เกาหลีใตไดยุตกิารสงกระจายเสียงขามแดนไปในทางที่เกาหลีเหนือไมอาจจะทนรับฟงไดอีก
ตอไป นั้น 

 การแสวงหาลูทางอันจะเปนที่เหน็ชอบกันไดระหวางผูแทนระดบัสูง เทาที่ปรากฏตอสาธารณชน ใช
เวลาถึง 3 วัน แตสามารถแกปญหาเฉพาะไดเพียงประเดน็เดียว เพราะอีกสวนหนึ่งไดแกการกําหนดทีจ่ะ
พบปะพูดจากันอีกในตนเดือนกันยายน ดูจะเปนทางออกที่พอรับไดในการรักษาหนาของฝายเกาหลีเหนือ 

ซึ่งไมแตเพียงเปนตนเหตุของความตงึเครียดระหวางสองฝายเทานั้น แตยังเปนฝายริเริ่มใหมีการเจรจา
แกปญหาอีกดวย ขอที่นาสนใจประการหนึง่ ก็คือที่ผานมาหลายตอหลายครั้ง เกาหลีเหนือจะปฏิเสธความ
รับผดิชอบและไมยอมแสดงความเสียใจหรือขออภัยที่ทาํใหคนเกาหลีใตตองไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

สําหรับเหตทุี่เกิดข้ึนจากการท่ีเกาหลีเหนือไดละเมดิเขตปลอดทหารและวางกับระเบิดครั้งลาสุดนี้ ฝาย
เกาหลีเหนือไดแสดงความเสียใจ  แมตอมาเกาหลีเหนอืจะออกขาววาไมเคยขอโทษตามคําเรียกรองของ
ผูนําเกาหลีใตก็ตาม ถอยแถลงของเกาหลีเหนือออกมาในวันที่ประธานาธิบดีจงุ-เฮ ปกแหงเกาหลใีตออก
เดนิทางไปรวมพิธีสวนสนามครั้งใหญฉลองวันส้ินสุดสงครามภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟค ตามคําเชญิของ
ประธานาธิบด ีสี จิน้ ผงิ แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปกก่ิง และเกาหลีใตคงจะเห็นวาไมจําเปนที่
จะตองออกคําแถลงซํ้า 

 กอนหนานัน้ กองทัพเกาหลีใตไดแสดงพลานุภาพอันทันสมัยของทุกเหลาทัพอยางเตม็ทีร่วมกับ
กองกําลังของสหรัฐ ดวยกระสุนจริง ในอาณาบริเวณหางจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 18 ไมล อันแสดงชัดวา 

สมรรถภาพในการปองกันประเทศของเกาหลีใตในปจจบัุนตางอยางเทียบกันมิไดกับความไมพรอมของฝาย
ใตในสงครามเกาหลี ในป ค.ศ. 1950 เม่ือคอมมิวนิสตเกาหลีเหนือ ดวยความสนับสนุนในหลายทาง
ดวยกันจากสหภาพโซเวียต ไดระดมแสนยานุภาพในการรุกรานดนิแดนเกาหลีใต ทําใหสหรัฐและนานา
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย ไดสนองตอบคําขอของเกาหลีใต ภายใตขอมติของสหประชาชาติ โดยได
สงกําลังทหารไปชวยตอตานการรุกรานในครัง้นัน้ ดงัที่ตั้งขอสังเกตไวกอนแลว การสงครามครัง้นั้นยังคง
สถานะเดิมอยู เพราะทัง้สองเกาหลียังมิไดมีความตกลงสันติภาพระหวางกันจนบัดนี้ ขอตกลงทีท่าํขึ้นในป 
ค.ศ. 1953 มีชื่อวา Armistice Agreement อันไดแกขอตกลงสงบศึกหรอืขอตกลงหยุดยิง จงึเปนธรรมดาที่
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แตละฝายจะสรางสมอาวุธยุทโธปกรณและกองกําลังของตนใหพรอมอยูเสมอ เพราะบอยครั้งที่เกาหลี
เหนือไดปฏิบัติการในทางย่ัวยุ เปนเหตุใหมีการปะทะกันในขอบเขตจาํกัดอยูตลอดมา ทั้งบนพ้ืนที่ใน
คาบสมุทร  และในทองทะเล 

 แหลงขาวเปดเผยภายนอกประมาณวา ปจจุบันนี้ เกาหลีเหนือมีกําลังรบดังตอไปนี.้- 

 ทหารประจําการ 1.2 ลานคน 

 ทหารกองหนุน 7 ลานคน 

 ปนใหญ 8,600 กระบอก สวนใหญรุนเกา และมิใชประเภททีร่าคาสูง 

 เครื่องบินขับไลไอพน 870 เครื่อง อยูในชัน้เทียบไดกับเครื่องสมัยสงครามเวียดนาม 

 รถบรรทุกและอุปกรณลําเลยีงทหาร สภาพไมทันสมัย 

 เรือดําน้ํารุนเกา 70 (?) ลํา 

 กองกําลังรบพิเศษ 200,000 คน เปนหนวยฏิบัติการท่ีอันตรายมาก 

 อาวุธเคมี ไมทราบจํานวนและประเภท หากมีอยูในคลังแสงจรงิ ก็อยูในขายอันตรายย่ิง 

 ขีปนาวุธ เกาหลีเหนือโออวดวา มีขีปนาวุธขามทวีป (ICBM) แตไมมีหลักฐานยืนยันถึงความ
แมนยํา และพิสัยที่แทจรงิ 

 อาวุธนิวเคลียร เกาหลีเหนือไดทําการทดลองระเบดินิวเคลียรมาจนบัดนี้ 3 ครั้ง ในป ค.ศ. 2006, 

2009 และ 2013 และมีรายงานวา กําลังพยายามพัฒนาระเบิดขนาดเล็ก เพ่ือใหสามารถใชเปนหัวรบ ไม
ทราบวาสําเร็จหรือไมเพียงใด แตรายงานในวันที ่15 กันยายน แจงวา เกาหลีเหนือไดเดินเครื่องเตาปฏิกรณ
ที่ยองเบียน และสามารถผลิต weapon-grade plutonium ไดมากพอเพ่ือตอสูกับสหรัฐ ซึง่โฆษกทาํเนียบ
ขาวแถลงวา สหรัฐและประเทศตาง ๆ ไมยอมใหเกาหลีเหนือเปน Nuclear State และหากเกาหลีเหนือ
สรางระเบิดนวิเคลียรจรงิ ก็ถือเปนการละเมิดความตกลงระหวางประเทศ 
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 เกาหลีเหนือไดพยายามจัดตั้งหนวยเพ่ือเจาะฐานขอมูลของฝายตรงขาม ประมาณวา บัดนี้มี 

Cyber Warriors อยูประมาณ 6,000 คน ตัวอยางหนึ่งไดแกกรณี hacking ภาพยนตรเชิงลอเลียนผูนํา
เกาหลีเหนือของบริษัท Sony ในสหรัฐ 

 ตามการประเมินของแหลงเปดเผยภายนอก ฐานะทางการเงินของเกาหลีเหนือลําบากมาก 

สามารถทําการรบดวยสรรพาวุธตามแบบ (Conventional War) ไดเพียง 2-3 วัน เวนแตจะไดรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก 

 ในระยะหลัง ๆ มานี้ ชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนมีานอกประเทศหลายคนตางใหขอมูลซึ่งคลาย ๆ 

กันวา คิมจองอุน ซึง่มีความระแวงคนใกลชิดและอารมณรุนแรงอยูเสมอ โดยผูอาวุโสหลายคน รวมทั้งญาติ
ใกลชิดดวย ถูกสังหารไปแลวโดยคําสั่งของคมิจองอนุ ดวยนิสัย สภาพจิต วุฒิภาวะและบารมีอันตางจาก 

“ผูนําที่ย่ิงใหญ” รุนปู (คิมอิลซุง) และพอ (คิมจองอิล) จึงคาดกันวา คิมจองอุนไมนาจะครองความเปนผูนํา
อยูไดนาน แตจะถูกโคนอํานาจเม่ือใดและโดยใครยากที่จะคาดเดาในช้ันนี ้ 

 ตามขอตกลงระหวางสองฝายในการเจรจาระดับสูงทีห่มูบานปานมุมจอมเม่ือเดือนสงิหาคม 

เกาหลีทั้งสองฝายจะประชุมกันอีกเพ่ือหารือกันใน “เรื่องอื่น ๆ” นั้น เจาหนาที่กาชาดจากเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใตไดประชุมกันทีห่มูบานในปานมุมจอม เริ่มแตวันที่ 7 กันยายน ศกนี ้เพ่ือตกลงกันในการ “รวม
ญาติ” อันไดแกการเปดโอกาสใหครอบครวัหลายพันคน ทีต่องพลดัพรากจากกันโดยผลของสงครามในป 
ค.ศ. 1950-1953 ซึ่งตางก็สูงอายุกันแลวไดพบกัน โดยแตละฝายจะเปดใหผูที่อยูในขายลงคําขอ เพ่ือการ
พิจารณากลั่นกรอง อนัมีจํานวนมากจากทั้งสองฟาก 

 การรวมญาติเชนนีม้ีมาเปนครั้งคราว แลวแตสถานะของความสัมพันธ ฝายเหนือไดยกเลิก
โครงการบอยครั้ง ๆ สุดทายในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2014 และแมจะมีผูลงช่ือแสดงความจํานงเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางย่ิงจากเกาหลีใต แตผูที่ไดรับการคดัเลือกมีไมมากนัก คือฝายละ 100 คน แตก็เปน
โอกาสท่ีตางปลื้มและร่ําใหกันอยางมาก คราวนี้ เกาหลีเหนือไดใหมีการรวมญาตทิี่ภูเขาแหงหนึ่งในฝง
เกาหลีเหนือ อนัสะทอนวา ความสัมพันธเหนือ-ใต หลังจากที่เกิดความตงึเครียดระหวางกัน ยังอยูในสภาพ
ที่คอนขางสงบพอใชไดในระยะนี้ แมเกาหลีเหนือยังประกาศศักดาวากําลังเตรียมการสรางอาวุธนิวเคลียร
ดังที่กลาวถึงขางตนก็ตาม 
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 เร่ืองใหญระหวางท่ีพิมพรายงานนี้อยูตลอดหลายช่ัวโมงที่ผานมาไดแกปญหาผูอพยพล้ี
ภัย โดยเฉพาะอยางยิง่จากสงครามกลางเมืองในซีเรีย ซ่ึงฮังการีไดสรางรั้วกัน้มิใหผูล้ีภัยผานเขา
ไปในฮังการี โดยใชแกสน้าํตาและฉีดนํ้าขับผูล้ีภัยท่ีเดินทางมาจากท่ีหลบภัยใกลกับประเทศซีเรีย 
เกิดความวุนวายกันในเขตติดตอระหวางเซอรเบียกับฮังการี ในขณะเดียวกันโครเอเชียไดเปด
ประเทศใหผูอพยพล้ีภัยผานเขาไปได เยอรมนีไดเปดรับผูล้ีภัยเต็มท่ี โดยจะรับไดถึง 1 ลานคน 
แตการจะไปใหถึงประเทศเยอรมันน้ัน เปนเสนทางท่ียุงยากมาก เรื่องเหลานี้ตองเปนรายงาน
ตางหาก โดยจะตองวิเคราะหถึงผลทางการเมือง บทบาททางมนุษยธรรม การหากินของพวกคา
มนุษย และ ฯลฯ                

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2558 ฉบับท่ี 2 

สงครามกลางเมืองในซีเรียปะทุขึ้นในเดือน มีนาคม ค.ศ. 2011 เริ่มมาจากการชุมนุมของ
ประชาชนที่เรยีกรองประชาธิปไตยที่เมือง Deraa ทางตอนใตของประเทศ ทหารฝายรัฐบาลไดใชกําลัง
ปราบปรามอยางรุนแรง โดยไดจับกุมผูชุมนุมไปจํานวนหนึ่ง แตการประทวงไดกระจายตัวไปตามเมืองอืน่ ๆ 

ทั่วประเทศเปนจํานวนนับแสน ชวงนั้นการชุมนุมตอตานรัฐบาล ซึ่งเรยีกกันในช่ือวา Arab Spring อาศัย
แนวทางที่เกิดในเชคโกสโลวาเกียสมัยที่ตอตานการครอบงําของสหภาพโซเวียต หรือ Prague Spring ในป 
ค.ศ. 1968 และตอมา การประทวงในวงกวางไดอุบัติข้ึนในประเทศกลุมอาหรับตาง ๆ เริ่มแตป ค.ศ. 2010 

ในประเทศตนูเิซีย และกระจายไปในประเทศตาง ๆ แมแตอียิปต ซึง่ผูนําจากกลุมภราดรภาพมุสลิมไดเขา
มาดํารงตําแหนงจากผลของการเลือกตั้ง ก็มีการประทวงอยางกวางขวาง จนในที่สุด กองทัพไดเขามา
จัดการรักษาความสงบ และลงเอยดวยการเลือกตัง้ผูบัญชาการทหารบก เปนประธานาธิบดี ซึ่งรวมกับฝาย
ตุลาการในการกําจัดแกนนําและสมาชิกขบวนการภราดรภาพมุสลิมไปจนแทบจะหมดส้ิน (รายงานโดย
ละเอียดเก่ียวกับความเคลื่อนไหวในอียิปตไดนําเสนอมากอนแลว)  

 ความเคลื่อนไหวในซีเรียแปรเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่  เพราะจากเหตุการณประทวง  ฝายตอตาน
รัฐบาลไดแบงออกไปเปนหลายกลุมดวยกัน  โดยไดใชอาวุธดวย ในชั้นแรกเพ่ือปกปองตนเองและเพ่ือ
ผลักดันกองกําลังรักษาความม่ันคงภายในออกจากเขตที่แตละกลุมเขาครองอยู  การตอสูระหวางกันไดทวี
ความรุนแรงย่ิงข้ึนจนกลายเปนสงครามกลางเมือง มีการรุกรบระหวางฝายตอตานกับฝายรัฐบาล ซึ่งขยาย
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พ้ืนที่การปะทะกันไปจนถึงเมืองหลวง คือกรุงดามัสกัส และเมืองใหญอันดับสองของซีเรีย อันไดแก Aleppo 

ในป ค.ศ. 2012   

 สหประชาชาตแิละสันนิบาตอาหรับไดตดิตามสถานการณสงครามกลางเมืองในซเีรยีดวยความ
หวงกังวล เนื่องจากจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและลมตายเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะทราบกันอยูแลววา 

รัฐบาลซีเรียมีอาวุธยุทโธปกรณอยูมาก รวมทั้งระเบิด Barrel ซึ่งกองทพัอากาศนํามาใชและอาวุธเคมีดวย 

อันเปนอาวุธตองหามตามอนุสญัญาระหวางประเทศ ตามรายงานของสหประชาชาต ิผูคนประมาณ 

90,000 คนตองเสียชีวิตจากการรบในเดอืนมิถุนายน ค.ศ. 2013 จํานวนนีเ้พ่ิมข้ึนกวาเทาตัวเปน 191,000 

ในเดือนสงิหาคม ค.ศ. 2014 และยังลมตายเปนกวา 220,000 ในเดือน มีนาคม ค.ศ. 2015  สงคราม
กลางเมืองในซีเรียมิใชการสูรบระหวางฝายตอตานรัฐบาลของประธานาธิบด ีBashar al-Assad ซึ่งเปน
ฝายนิกาย Shia Alawite กับฝายเสียงขางมากที่เปนพวกนิกาย Sunni ซึ่งตอตานรฐับาลเทานั้น แตมีกําลัง
ของประเทศเพ่ือนบานและมหาอํานาจในโลกดวย ที่หนกัข้ึนและเปนการขยายขอบเขตอันสรางวิกฤตการณ
ระดับโลกมาจนบัดนี้ไดแกการเขารวมของกลุมจิฮาดตาง ๆ อนัรวมถึงกลุมรัฐอิสลามดวย  

 กลุมหลังนี้ไดเพ่ิมความรุนแรงของการกอการรายจากฐานเดิมทางภาคเหนือและตะวันออกของ
ซีเรีย ไปสูอิรคัและพ้ืนที่กวางไกล ดังไดรายงานมาแลวในฉบับที ่1 ของรายงานเดือนกันยายน ศกนี ้

 สงครามกลางเมืองในซเีรีย เปนมูลเหตุของปญหาทางดานมนุษยธรรมระหวางประเทศ อันเปน
วิกฤตการณทีรุ่นแรงและเปนขาวใหญตลอดมาในทุกวันนี ้ดงัจะเหน็ไดวา ตั้งแตเริ่มตน ประชาชนชาวซีเรีย 

ซึ่งประกอบดวยผูหญิงและเด็กเปนสวนใหญ จํานวน 4 ลาน ไดหลบลีห้นีภัยไปหาแหลงพักพิงในประเทศ
เพ่ือนบาน และตองล้ีภัยเพ่ิมมากข้ึน ในจํานวนทีเ่กินความสามารถของประเทศเพ่ือนบานและองคการ
ระหวางประเทศจะใหความสงเคราะหไดอยางทั่วถึง ดังนี้.- 

 1,700,000 ประเทศตรุกี 

 1,200,000 ประเทศเลบานอน 

 625,000    ประเทศจอรแดน    (รายงานจากแหลงไมเปนทางการใหตัวเลขกวา 1 ลาน) 

 245,000    ประเทศอิรคั 

 137,000    ประเทศอียิปต 
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(แหลงของขอมูล UNHCR Reliefweb ตัวเลขจนถึงวันที ่12 มีนาคม ค.ศ. 2015) 

 เพราะเหตุแหงสงครามและการสูรบระหวางฝายตอตานกับฝายรัฐบาล และการรบระหวางฝาย
ตอตานดวยกันเอง กับผลโดยตรงของการคุกคามจากกลุมรัฐอิสลาม ชาวซีเรียจํานวนมากตองพลัดถ่ิน
ภายในประเทศ และหาทางหลบหนีไปยังภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงเสี่ยงชีวิตไปทางทะเลเมดิเตอรเร
เนียน ดวยการจายเงินใหกับพวกคามนุษย หรือไปทางประเทศตรุกีซึง่อยูติดกับซีเรยี และไปทางทะเลเพ่ือ
ไปข้ึนตามเกาะตาง ๆ ของกรีซ และเดนิทางมุงไปสูยุโรปตะวันตกตามทองถนน รถรบัจาง หรือเดนิเทา ซึง่ก็
เปนเสนทางทีก่ลุมกอนหนานี้ไปจากแอฟริกาเหนือ และไปลองเรืออนัเสี่ยงอันตรายย่ิงที่ขาพเจาไดรายงาน
มากอนหนาแลว โดยเขาที่อิตาลี  ตามรายงานของ International Organization for Migration และ
สหประชาชาต ิผูที่ล้ีภัยขามทะเลเมดิเตอรเรเนียนเพ่ือไปยังยุโรปมีจํานวนถึงบัดนีเ้กือบครึ่งลานคน ที่จมน้ํา
ตายประมาณ 3,000 คน จํานวนเหลานี้ ยังไมคงที ่เพราะการล้ีภัยและอพยพยายถ่ินฐานยังมีอยูตลอดเวลา 

รวมทัง้ผูอพยพและผูลี้ภัยจากอิรัค อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังกลาเทศ ฯลฯ 

 เรื่องนี้เปนปญหาถกเถียงกันมากระหวางประเทศในสหภาพยุโรป สําหรับประเทศทางผาน ทั้งบอล
ขานและประเทศเชนฮงัการี ซ่ึงนาย Viktor Orban นายกรัฐมนตร ีไดตอตานคนเขาเมืองมาแลวหลายเดือน 

และเคยเสนอใหสหภาพยุโรปปดประเทศดวย ขณะนี้ ฮงัการีไดสรางรัว้รอบประเทศ ทั้งดานที่ตดิตอกับ
เซอรเบียและใหตํารวจใชระเบิดน้ําตากับฉีดน้ําไลผูลี้ภัยที่มาทางเซอรเบีย จนผูล้ีภัยซึ่งมาจากซีเรียและคาย
ตาง ๆ จากประเทศใกลเคียง ตองทนทุกขทรมานแสนสาหัส สําหรับเยอรมัน ออสเตรียและสวีเดน ดูจะเปน
ที่หมายปลายทางของผูลี้ภัยจากซีเรียเหลานี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงเยอรมันพรอมที่จะรับผูลี้ภัยเหลานี้ถึง 1 

ลานคน 

 ภาคเอกชนของเยอรมนัไดประกาศความพรอมที่จะรับผูลี้ภัยซีเรีย เพ่ือหาอาชีพให ประธานบริษัท 

Daimler Benz เชื่อวา ผูล้ีภัยเหลานี้จะมีสวนในการสราง Second Miracle ใหแกประเทศเยอรมัน เพราะ
จะเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาตอไป  (ชาวเยอรมันที่ขึ้นชือ่วาเปนผูสราง Miracle แรกใหแกเยอรมัน ไดแก 
Ludwig Erhard อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และตอมาเปนนายกรัฐมนตรีสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึง่ใช
นโยบายเศรษฐกิจอันทําใหเยอรมันฟนกลับมาเปนประเทศทีท่รงพลังทางเศรษฐกิจในระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2) เพราะตามสภาพความเปนจรงิ เยอรมนีกําลังจะเปนสังคมผูสงูอายุ และจะขาด
ทรัพยากรบุคคลมากตอไป ผูลี้ภัยทั้งหลายซึ่งส้ินเนื้อประดาตัวและบากบั่นไปยังประเทศ ที่พรอมจะให
โอกาสแกชีวิต ดวยมาตรฐานรายไดเทียบเทากับประชาชนชาวเยอรมัน ยอมสํานึกในบุญคณุของผูนํา
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เยอรมันและทุมเทกายและใจในการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือตอบแทนประเทศท่ีเอื้อเฟอตอเขา แมจะมีบางพวก
ในเยอรมนีทีต่อตาน ก็ไมนาจะเปนปญหานัก แนวคดิทํานองเดียวกันนี ้ขาพเจาไดเคยนําเสนอมากอนแลว 

ในตอนแรก ๆ ที่การอพยพกําลังเปนขาวครึกโครมจากการท่ีผูอพยพเดินทางขามทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซึง่
ทราบวา ผูอํานวยการองคการ IOM ก็ไดแตงหนังสือ เขาใจวาชื่อ Myth เก่ียวกับผูอพยพ ซึ่งเขาเห็นวาเปน
ทรัพยากรบุคคลทีมี่คณุคาแกสังคมที่เปดรับเชนกัน 

 ในทางเดียวกัน รัฐบาลบางประเทศ เชนอังกฤษ สหรัฐ เปนตน ก็ไดเปลี่ยนนโยบายในการรับผูลี้ภัย
ซีเรียและผูทีต่กอยูในสถานะเชนเดียวกัน กลาวคือนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไดแถลงตอ
สภาผูแทนวาจะรับผูลี้ภัยซีเรียที่อยูตามคายตาง ๆ ในประเทศใกลเคียงกับซีเรียเพ่ิมข้ึน และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐหรือนายจอหน แครรี่ย ก็ไดแถลงท่ีกรุงเบอรลินเม่ือวันอาทิตย ที ่20 

กันยายน ศกนี ้วาสหรัฐจะรบัผูลี้ภัยซีเรียและพวกที่อยูในสถานะใกลเคียงกันจํานวน 85,000 คน ใน
ปงบประมาณหนา และตอไปจะรับอีก 100,000 คน 

 กรณีผูอพยพและผูลี้ภัยนี้ จะไดรายงานเพ่ิมเติม เพราะบัดนี ้ยังเปนปญหาอยู เนื่องจากสหภาพ
ยุโรปยังไมสามารถหาขอตกลงกันได การประชุมระดับรัฐมนตรีมหาดไทยลาสุดเริม่ขึ้นในวันนี้ (22 

กันยายน ค.ศ. 2015) เพ่ือแบงภาระกัน ในชั้นนี้ยังไมปรากฏผลของการประชุม  สวนซีเรีย น้ัน ขณะนี้มี
ความเคล่ือนไหวในระดับมหาอํานาจอันควรแกการติดตาม และยังมีประเดน็ทางภูมิรัฐศาสตรกับบริบท
ใหม ๆ ทีน่าสนใจ จงึขอยอนกลับมาวิเคราะหปญหาซีเรียตอในชวงนี ้ 

 สงครามกลางเมืองในซเีรียซึง่ยืดเย้ือมาจนบัดนี้ยางเขาปที่หาแลว ยังไมมีสัญญาณวาฝายใดจะ
ไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด ประชาคมระหวางประเทศเลง็เหน็ตั้งแตแรก ๆ แลววา การแกปญหาไมอาจใช
กําลังทางทหารได ทางเดียวที่จะระงับเหตกุารณไดแกวิธีการทางการเมือง   แตความพยายามของทั้ง
สหประชาชาตแิละสันนิบาตอาหรับทีจ่ะชกันําใหมีการหยุดยิง ดวยการใหฝายตาง ๆ มาเจรจากันไมประสบ
ผลสําเร็จ  ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 สหรัฐ รัสเซียและสหประชาชาติโดยผูแทนพิเศษ ไดประชุมรวมกัน 

ที่สํานักงานสหประชาชาติในนครเจนีวา เพ่ือดําเนินการตามแถลงการณเจนีวา ป 2012 ใหมีการจัดตั้งคณะ
ปกครองเพ่ือการเปล่ียนผานในซีเรียดวยความยินยอมของทุกฝาย  การประชุมทีต่อมาเรียกวา Geneva II 

ไดพบกันสองรอบ ในรูปแบบที่เคยใชคําวา proximity talks ในกรณีอิสราเอลกับปาเลสไตน ไดประชุมกัน
สองครัง้ และลมเหลวโดยไมมีผลคืบหนาใด ๆ ทั้งสิน้ ในเดือนกุมภาพันธ นาย Lakhdar Brahimi ผูแทน
พิเศษของสหประชาชาต ิโทษซีเรียที่ไมยอมรับฟงขอเสนอของฝายตอตาน และยืนกรานทีจ่ะใหทุกฝาย



12 
 

รวมกันตอสูกับฝายกอการราย ซึ่งหมายถึงฝายตอตานรฐับาลทั้งหมด นายบัน ค ีมูน เลขาธิการ
สหประชาชาต ิแถลงวา เปาหมายของยุทธศาสตรระยะยาวยังไมเปล่ียน อันไดแก การแกปญหาทาง
การเมืองบนมลูฐานของแถลงการณเจนีวา 

 ตอมา นาย Staffan de Mistura ผูแทนพิเศษคนใหมของสหประชาชาติ ไดเสนอใหมีการจัดตั้ง 
Freeze Zones ในทีต่าง ๆ เพ่ือใหกลุมในทองทีต่าง ๆ เจรจาหยุดยิงกันเปนจุด ๆ และเพ่ือเปดโอกาสให
สามารถสงความชวยเหลือทางมนุษยธรรมเขาไปได แตไมเปนผล เมื่อความพยายามจะจัดตัง้เขตดังกลาว
ที่เมืองอาเล็ปโป ไมไดรับความเห็นชอบจากกลุมตอตานรัฐบาล เพราะเกรงวา รัฐบาลจะถือโอกาสใชกําลัง
ทหารรุกรบในที่อื่น และกลุมรัฐอิสลามไมสนใจ ความขัดแยงดวยกําลังอาวุธจึงผันแปรไปเปนการสงคราม
ตัวแทน โดยทีร่ัฐบาลนิกายเชียของประธานาธิบดีอาสสาดไดรบัความสนับสนนุจากอิหรานและรัสเซีย ซึ่ง
ชวยใหฝายรัฐบาลเขมแข็งขึ้นในการสูรบกับฝายตาง ๆ ที่ตอตานรัฐบาล ไมแตเทานัน้ รัฐบาลของ
ประธานาธิบดอีาสสาดยังไดรับความสนับสนุนในการรบจากขบวนการเฮซโบลลาห ซึง่เปนพวกนิกายเชีย
จากเลบานอนอีกดวย 

 สวนฝายตอตานรัฐบาล ซึง่สวนใหญเปนสาวกนิกายซุนนี ่นัน้ ไดรับความสนับสนนุจากประเทศใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะอยางย่ิงตรุกี ซาอุดิ อารเบีย คาตาร และรัฐอาหรับอื่น ๆ กับประเทศตะวันตก เชน สหรัฐ 

อังกฤษและฝรั่งเศส แมระดบัความชวยเหลือจะตางกันก็ตาม เม่ือกบฏหัวรุนแรงเพ่ิมจํานวนมากข้ึน โดยมี
พวกซึ่งมาจากภายนอกซีเรียมาสมทบ ความสนับสนุนจากระหวางประเทศจึงลดต่ําลง สําหรับสหรฐั นัน้ ได
สงอาวุธและฝกฝนการรบใหแกฝายตอตานทีห่ัวปานกลาง ประมาณ 5,000 คน เพ่ือรับมือกับกําลังพลของ
กลุมรัฐอิสลาม และไดใชกําลังทางอากาศโจมตีสนับสนุนกลุมนักรบชาวเคิรดทางตอนเหนือของซีเรีย 

เชนเดียวกับนักรบชาวเคิรดในอิรคัดวย  อยางไรก็ดี เม่ือตรุกีไดตดัสนิใจเขารวมใน Anti ISIS Coalition 

ปญหาที่เกิดข้ึนไดแกการที่ตรุกีไดถือโอกาสโจมตีทิง้ระเบิดนักรบชาวเคริดดวย แทนที่จะระดมการโจมตี
พวกไดซหรือไอซิสแตกลุมเดยีว 

 มหาอํานาจภายนอกที่มียุทธศาสตรอนักําลังเปลี่ยนโฉมหนาของการสูรบในสงครามกลางเมืองใน
ซีเรียไดแกรัสเซีย จริงอยู รัสเซียไดปกปองผลประโยชนของซีเรียภายใตบาชารด อัล อาสสาด มาตลอด แต
ขณะเดียวกันรัสเซีย ภายใตการนําของวลาดิเมีย ปูตนิ ก็กําลังสงวนรกัษาไวซึ่งฐานที่ม่ันของรัสเซยีเองเพ่ือ
ผลทางภูมิรัฐศาสตรในระยะสั้นและระยะยาว ดวยเหตนุี้ รัสเซียจึงไดเขาไปมีสวนในการเจรจาเก่ียวกับการ
พัฒนานิวเคลียรระหวาง พี5+1 กับอิหราน เพราะเล็งเหน็วา ขอตกลงกับอิหรานคงจะมีผลในระยะยาวใน



13 
 

การเปดทางใหสหรัฐกับอิหรานมีความสัมพันธในทางท่ีราบรื่นข้ึนกวาที่เปนมาจนบัดนี ้รัสเซียจึงพยายาม
จะใหมีการยกเลิกแซงชั่นดานอาวุธ (Arms Embargo ในกรอบสหประชาชาติ)  ดวยการเสนอที่จะขาย
ขีปนาวุธพิสัยไกลชนิดทันสมยัย่ิงใหแกอิหราน เพียงเรื่องนี้ก็ไดสรางความกังวลใหแกสหรัฐและอิสราเอล
แลว ดังเห็นไดจากการท่ีนายจอหน แครรี่ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ และนายแอชตัน 

คารเตอร รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม ตองเดนิทางไปหารือกับคูเจรจาฝายรัสเซีย (เก่ียวกับความต้ังใจ
ของผูแทนระดบัรัฐมนตรีของสหรัฐที่จะไปหารือกับฝายรัสเซีย นั้น โฆษกทําเนียบขาวตั้งศัพทวา 

Deconfliction) และการที่นายเบนจามิน เนตนัยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเดินทางไปพบกับ
ประธานาธิบดปูีตินที่กรงุมอสโก หลังจากที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงถึงการเรงรดัสรางฐานบินที่เมืองลาตา
เกียในซีเรียและการสงเครื่องบินประจญับานและโจมตี 25 เครื่อง เฮลิคอปเตอรอกี 9 เครื่อง และทหาร
รัสเซียอีก 500 คนไปยังฐานบินดงักลาว นอกจากนั้น ยังมีการปรับปรงุฐานทัพเรือที่เมืองตารตุสทาง
ตะวันตกเฉียงใตของซีเรียอีกดวย ปูตินปฏิเสธวา การสงกําลังที่กลาวถึงเปนความจริง เพราะเปาหมายของ
เขาไดแกการสนับสนนุบาชารด อัล อาสสาดเชนทีท่ํามาแตเดิม และเพ่ือปราบปรามกลุมไอซิสที่เปนภัย
อยางมากตอรสัเซีย เพราะชาวเชคชเนียจากคอเคซัสเปนนายทหารระดบัเสนาธิการอยูกับกลุมรัฐอิสลาม 

 เม่ือทาทีของรสัเซียเปนเชนนี้ นายจอหน แครรี่ย จึงไดปรับแนวทางใหม จากการแกปญหาสงคราม
ซีเรียในทางการเมืองโดยไมยินยอมใหบาชารด อัล อาสสาดอยูในตําแหนงประธานาธิบดี เปนไมตองขับ
นายอาสสาดออกในทันที แตจะตองออกไปในโอกาสที่เหมาะสมตอไปในชวงของการเจรจา เพ่ือหาทางยุติ
สงครามและจดัตั้งกลไกในการบรหิารประเทศ ทัง้หมดนี้เปนระเบียบวาระอนัใหญหลวงและยุงยากมาก ไม
เพียงแตเทานัน้ กลุมรฐัอิสลามคงจะไมยอมปฏิบัตติามขอตกลงใด ๆ ที่มหาอํานาจทัง้สองฝายจะสรรหามา 

เนื่องจากตามแนวคิดของไอซิส เสนแบงเขตแดนระหวางซีเรียกับอิรัคไมมีอยู เพราะ Caliphate ครอบคลุม
พ้ืนที่อันแผขยายไปอยางกวางขวาง แตอาจเปนไดที่สหรฐั รัสเซีย อิหราน ซีเรีย อังกฤษและฝรั่งเศสจะ
ประสานการโจมตีไอซิสหรือแยกกันทําลายลางกลุมดังกลาวใหออนกําลังลง อนาคตจะเปนไปอยางใดก็
ตาม ยุทธศาสตรของรัสเซียที่จะมีฐานที่ม่ันในตะวันออกกลางสืบตอไปดูจะมีผลสําเร็จในไมชานี ้  

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2558 ฉบับท่ี 3 

สภาสูงของญ่ีปุน (Upper House) ลงคะแนน 148 เสยีงตอ 90 เสียงผานรางกฏหมายวาดวยการ
ใชกําลังปองกันตนเองของญี่ปุนในตางแดน ตอนรุงเชาของวันเสารที ่19 กันยายน ค.ศ. 2015 หลงัจากที่
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ฝายคานไดพยายามสรรหาทุกวิถีทางที่กฏขอบังคับการประชุมเปดทางไวให  เพ่ือจะขัดขวางมิใหราง
กฏหมายที่นักการเมืองและนักวิชาการเรยีกกันวา Japan’s New Security Agenda หรือ An Abe 

Doctrine ไดรบัเสียงเห็นชอบข้ันสุดทาย 

 กระบวนการดานนติิบัญญตักิอนหนานี้ไดแกการที่รัฐบาลภายใตการนําของนายชินโสะ อาเบะได
นําเสนอรางกฏหมายวาดวยความม่ันคงแหงชาตติอสภาผูแทนหรือสภาลาง (Diet)  เม่ือเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2014 ดวยการตคีวามรฐัธรรมนญูใหยอมรับนับถือรูปแบบของการรวมปองกันตนเองใหมในขอบเขตที่
มิไดเปดกวางเสียทีเดียว ในทามกลางการชุมนุมประทวงโดยกลุมชนชาวญี่ปุนอยางกวางขวาง  ซึ่งได
รวมตัวกันมาหลายเดือนดวยจิตสํานึกในลัทธิสันติสภาพ (Pacifism) อันตางโดยส้ินเชิงกับแนวความคิด
ของชนช้ันนําในญี่ปุนกอนสงครามโลก ครั้งที ่2 ที่การฝงหัวดวยชาตินยิมและความคลั่งชาติไดนําใหกองทัพ
ญี่ปุนเขาสูสงคราม อันในทีสุ่ดทําความพินาศอยางใหญหลวงใหแกประเทศและประชาชน  การอภิปราย
และพิจารณารางของรัฐบาล รวมกับพรรคโกเมอิโตะ ไดผานสภาลางในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 โดย
ที่พรรคฝายคาน ซึง่มีเสียงนอยกวามาก ไดบอยคอตตการออกเสียง  ซึ่งในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2014 นาย
อาเบะไดใหมีการเลือกตั้งทัว่ไปในประเทศ ทั้ง ๆ ที่ยังไมใกลจะครบวาระ และสามารถไดรับเลือกตั้งดวย
เสียงขางมากย่ิงกวาครั้งกอนหนานัน้ อนันายอาเบะอาจถือเปนการไดรับอาณตัิจากประชาชนสวนใหญใน
การผลักดันวาระดานความมั่นคงของตน ไมแตเทานั้น ในเดือนกันยายน ศกนี ้พรรค LDP ก็ไดเลือกใหเขา
เปนหัวหนาอกีตอไป 

 อันที่จรงิ ผูนําญี่ปุนในอดตีใหความสนใจในทิศทางของการดําเนินนโยบายดานความมั่นคง
แหงชาตมิาตั้งแตวาระที่สงครามมหาเอเชยีบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟคยุติลง
ในป ค.ศ. 1945 ซึ่งสหรัฐที่ไดยึดครองญี่ปุนอยูไดกําหนดหลักการเพ่ือรักษาสันติภาพไวในรัฐธรรมนญู ดวย
ขอจํากัดมิใหญี่ปุนสามารถรุกรานไดเชนที่ไดทําไปในระหวางสงครามที่เพ่ิงผานพนไปดวยความปราชัยของ
ญี่ปุน ตามมาตรา 9 ของรัฐธรรมนญูที่จดัทําข้ึนภายใตการกํากับของสหรัฐ ญี่ปุนสาบานวาจะไมใชกําลัง
ทหารในการแกไขกรณีพิพาทระหวางประเทศ กองกําลังปองกันตนเองถูกจํากัดขอบเขตการปฏิบัตหินาที่ไว
เฉพาะกรณีทีญ่ี่ปุนถูกโจมตโีดยตรง ซึง่การใชกําลังในสถานการณดังกลาวตองไมมากนัก เพียงเทาที่จําเปน
เทานัน้ 

ผูนําญี่ปุนคนแรกที่กําหนดหลักการทางนโยบายดานความมั่นคงของประเทศ เริ่มมาตั้งแตทศวรรษ
ที่ 1950 ไดแกนายกรัฐมนตรี Shigeru Yoshida ซึ่งวางแนวทางอันเปนพ้ืนฐานของนโยบายตางประเทศ
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ญี่ปุนสืบตอมาหลายสิบป ตามแนว Yoshida Doctrine นี้ ญี่ปุนจะอยูใตรมคุมกันของสหรัฐเปนหลักในการ
ปองกันประเทศ เปดโอกาสใหญี่ปุนทุมเททรัพยากรและความพยายามไปในการเรงรดัความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและเขารวมอยูในเอเชียตะวันออกกับสรางมิตรสัมพันธกับนานาชาติ ในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยหลีกเล่ียงกิจกรรมทางการทหาร ดวยหลักประกันดงักลาว ญีปุ่นจึง
สรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจและทุมเทการพัฒนาประเทศจนกลายเปนการเศรษฐกิจที่เจริญรุงเรือง
เทียบไดกับประเทศพัฒนาทีสุ่ดในเอเชียตะวันออก 

ตลอดหลายสิบปที่ผานมา รฐับาลญี่ปุนไดพยายามสรางสรรคความสัมพันธฉันมิตรกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางย่ิงความรวมมือเพ่ือการพัฒนา และใหความสําคญัเปน
พิเศษแกประเทศอาเซียน และถึงแมจะมีความขัดแยงที่ยืดเย้ือ อันไดแกสงครามเวียดนาม ซึ่งพันธมติรของ
ญี่ปุน อันไดแกสหรัฐ จะมีสวนเก่ียวของโดยตรง  ญี่ปุนก็มิไดใหการสนับสนุนทางการทหารแกพันธมิตร
ใกลชิดแตอยางใด แมในชวงที่ยังยึดถือแนวทาง Yoshida Doctrine ญีปุ่นไดจดัตั้งกองกําลังไวในขอบเขตที่
รัฐธรรมนญูมิไดหาม โดยเรียกชื่อวา Japan Self Defense Forces ซึ่งก็ไดเพ่ิมพูนสมรรถภาพ พรอมอาวุธ
ยุทโธปกรณ ทัง้จากที่ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐภายใตความตกลงรวมปองกันระหวางกัน และที่ผลิต
เอง แตก็มิไดมอบหมายภารกิจแกกองกําลังดงักลาวใหไปปฏิบัติการในตางแดน 

แตดวยพลวัตของการเมืองระหวางประเทศ การจะยึดถือ “สถานะคงที่” หรือ  “Status Quo” ไว
ตลอดไป นัน้ ยอมเปนไปไดยาก เพราะในขณะเดียวกันภัยคุกคามตอความปลอดภยัของประเทศตาง ๆ ทัง้
ใกลและไกลมีมากข้ึนอยูเปนนิจ อาทิ การเริ่มใหญย่ิงข้ึนของสาธารณรฐัประชาชนจีน ความไมสงบใน
คาบสมุทรเกาหลีและความพยายามของเกาหลีเหนือทีจ่ะพัฒนาอาวุธรายแรงและขีปนาวุธซึ่งอาจเปนภัย
ตอญี่ปุนไดตอไป ปญหาการอางสิทธิเหนือเกาะแกงในทะเลจีนใตและในทะเลญ่ีปุน  การขยายตัวของการ
กอการรายสากล เชนเหตุการณ 9/11  ฯลฯ 

ในทศวรรษ 1990 วิกฤตการณดานมนุษยธรรมเกิดข้ึนหลายแหง ญีปุ่นไดเขาไปมีสวนรวมดวย 

เพราะไมเก่ียวกับการสูรบ เชนในชวงของการเปล่ียนผานในกัมพูชา ซึ่งกองกําลังปองกันตนเองไดไปทํา
หนาที่ภายใตอาณัติของสหประชาชาติ แมในป ค.ศ. 1991 หลังสงครามอาว ซึ่งการรบไดยุติลงแลว ญี่ปุน
ไดสงเรือกวาดทุนระเบดิไปปฏิบัติการในอาว และมีการดาํเนินการตามภารกิจของการรักษาสันติภาพใน
อาณาบริเวณหลายแหงในโลก ในกรอบของสหประชาชาติ 
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 ภายใตสถานการณทัง้ภายในภูมิภาคและระหวางประเทศดงักลาว ผูนําญี่ปุนทีด่ํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรตีั้งแตป ค.ศ. 2001-2006 คือนาย Koizumi Junichiro จึงไดทบทวนนโยบายดานความ
ม่ันคงและการตางประเทศของญี่ปุนใหม โดยที่ญี่ปุนเองไดกลายเปนอํานาจหนึ่งในโลกทางดานการทตู 

การทหารและเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งสหรัฐเองก็เห็นเปนพัฒนาการที่ควรสงเสรมิ เพราะถึงข้ันนั้น 

สหรัฐกลับมิไดกังวลวาญี่ปุนจะไปไกลกวาที่ตองการ แมกระทัง่นายลีกวนยูแหงสิงคโปรเองก็ไมวิตก ดวย
เหตุที่ในช้ันนัน้จีนไดเปนรฐันิวเคลียรแลว 

 นาย Koizumi จึงไดยกเลิก “ความเฉ่ือย” ในทางนโยบายตางประเทศและความม่ันคง ที่เปนมาใน
ระยะหลัง ๆ ของญี่ปุนนับแตในชวงแรก ๆ ของ Yoshida Doctrine ตัง้แตทศวรรษ 1950 ตอเนื่องมาหลาย
สิบป  และไดใหกระทรวงการตางประเทศเปนศนูยรวมของนโยบายทั้งตางประเทศและความมั่นคงรวมกับ
กระทรวงกองกําลังปองกันตนเอง ในปลายป ค.ศ. 2003 นาย Koizumi ไดตกลงใจตอบสนองคําขอของ
สหรัฐและประเทศอาวดวยการสงกองกําลังปองกันตนเองของญี่ปุนจํานวน 1,000 คนไปยังอิรคั ในชื่อวา 

Japanese Iraq Reconstruction and Support Group โดยมีฐานท่ีตัง้ที่เมืองซามาวาห ทางตะวันออก
เฉียงใตของอิรคั เพ่ือภารกิจในการบูรณะพ้ืนที่และชวยเหลือในดานตาง ๆ เชนบริการการแพทยและ
สาธารณูปโภค แตถึงแมจะเปนการใชกองกําลังปองกันตนเองที่มิไดปฏิบัติการดวยอาวุธ แตก็ถือเปนความ
เปล่ียนแปลงครั้งสําคญัสําหรับญี่ปุน เพราะกองกําลังปองกันตนเองไดไปปฏิบัตหินาที่ในดนิแดนซึ่งยังมี
การสูรบอยู 

 ความเปลี่ยนแปลงครัง้สําคญัภายใต Koizumi เปนการชี้ชองใหแนวทางของนโยบายในชวงตอมา
ทางดานการตางประเทศและความมั่นคงมุงไปในทิศทางใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะนายชินโสะ อาเบะ
เปนผูสืบตําแหนงตอจากนาย Koizumi ในสมัยแรก และก็ไดซึมซับแนวคดิที่จะใหญี่ปุนวางตัวใหมีบทบาท
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการตางประเทศและความม่ันคง  

 เม่ือนายชินโสะ อาเบะไดรับชัยชนะอยางทวมทนในการเลือกตั้งครัง้ใหมในเดือนธันวาคม ค.ศ. 

2012 และไดรบัชัยชนะซํ้าอีกในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 ญี่ปุนก็ไดสานตอนโยบายทางดานการ
ตางประเทศและความม่ันคงกับทางเศรษฐกิจ ใหเขมขนย่ิงข้ึนกวาสมัยแรก (2006-2007) กลไกในการ
บริหารจัดการ เชนสภาความม่ันคง ซึง่ไดจัดตั้งไวกอนแลว มีบทบาทที่เพ่ิมมากข้ึน ดังที่ไดกลาวแลวในการ
บัญญตัิกฎหมาย ซึ่งแลวเสร็จในเดือนกันยายน ศกนี้ ดวยการตคีวามรฐัธรรมนญูใหม แทนการเสนอแกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 9 ในรัฐธรรมนญู อนัจะเสีย่งมาก เพราะตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนอันซับซอนย่ิง 
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 ภายใตบังคับของกฎหมายท่ีผานสภาทั้งสองระดับแลวนี้ .- 

 1 กองกําลังปองกันตนเองของญี่ปุนสามารถไปชวยเหลือสหรัฐและมิตรประเทศอ่ืน ๆ ได หาก
ประเทศเหลานี้ถูกโจมตดีวยกําลังอาวุธ แมวาญี่ปุนเองจะไมถูกโจมตีโดยตรงก็ตาม นอกจากนี้ กองกําลัง
ปองกันตนเองยังสามารถเขารวมอยางแข็งขันโดยชอบดวยกฏหมาย ในปฏิบัติการรกัษาสันติภาพท่ัวโลก 

ในนามของสหประชาชาติ 

 2 ญี่ปุนจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในการดําเนินการตามความรับผิดชอบดานความมั่นคงภายใต
สัมพันธมิตรสหรัฐ-ญี่ปุน ตามขอกําหนดของสนธิสญัญาความม่ันคงสหรัฐ-ญี่ปุน สหรัฐจําตองคุมครอง
ญี่ปุนเมื่อถูกโจมต ีแตขอกําหนดของสนธิสัญญาไมเคยถูกใชในอีกทิศทางหนึ่ง  เก่ียวกับประเดน็นี ้เม่ือนาย
อาเบะไปเยือนสหรัฐในระยะตนปนี ้นายอาเบะไดสัญญาวาจะยกเลิกกฎหมายแตเดิมในการใชกําลัง
ปองกันตนเองในตางแดนเพ่ือสนับสนนุสหรัฐและมิตรประเทศอ่ืน ๆ อนัที่จริง ญี่ปุนไดรับความกดดนัใหทํา
ตามสนธิสญัญาสัมพันธมิตรกับสหรัฐมากข้ึนเนื่องจากสหรัฐจําเปนตองไดรบัความสนับสนุนดานคาใชจาย
ในการปองกันประเทศเพ่ิมมากข้ึน และทาทีของสหรัฐในเรื่องนี้จะย่ิงหนักข้ึนหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปเปน
พรรครีพับลิกัน 

 3 กฎหมายดานความม่ันคงที่ผานสภาแลวอาจหมายความวา วาทกรรมโตตอบระหวางจีนกับ
ญี่ปุนอาจมีความรอนแรงข้ึนในกรณีพิพาทเก่ียวกับการอางสิทธิเหนอืหมูเกาะในทะเลเอเชียตะวันออก เม่ือ
กลางเดือนนี้ จีนไดจดัการสวนสนามอยางมโหฬารในวัน “ชัยชนะ” เหนือญี่ปุนดวยการแสดงแสนยานุภาพ
ทันสมัยอยางเต็มที่ ในงานนี ้ประธานาธิบดีปก จุน เฮแหงสาธารณรัฐเกาหลีไดรับเชญิไปเปนแขกสําคัญ
ดวย ทั้ง ๆ ทีญ่ี่ปุนกับเกาหลีเปนพันธมิตรใกลชิดของสหรัฐทัง้คู ทําใหบางฝายอาจคดิไปวา เกาหลีใตอาจมี
ความเขาใจกับจีนมากข้ึน ผลที่ตามมาจึงอาจหมายถึงความตึงเครียดทางการทูตทีเ่พ่ิมมากข้ึนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก 

 นักวิชาการหลายฝายเปนหวงวา โดยนโยบายความม่ันคงใหม หรือ Abe Doctrine นี้ ญี่ปุนอาจตก
อยูในขายที่ตองเผชิญความขัดแยงของสหรัฐกับฝายอื่นตอไปได ทั้ง ๆ ที่ไมเก่ียวของกับญี่ปุน อีกหลายฝาย
เห็นวา กฎหมายใหมนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง และเปนเหตุปจจัยของการแตกแยกภายในประเทศ
อยางปรากฏชัด แตชนิโสะ อาเบะก็ม่ันใจในทิศทางของนโยบายน้ี อยางไรก็ดี การตอตานกฎหมายเหลานี้
ไดสรางแนวรวมของอนุชนรุนใหมในญี่ปุน ซึ่งกอนหนานี ้ไมสูจะกระตอืรือรนในประเด็นทางการเมืองนัก 
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ทางหนึ่งซึ่งอาจจะระดมพลังใหมนี ้อาจจะเปนไปไดในการรวมกับรัฐบาลในการรณรงคเพ่ือแกปญหา
มลภาวะและความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ เพ่ือผลอันเปนรูปธรรมในการประชมุดานสภาพแวดลอมที่
กรุงปารีสในสิน้ปนี ้ซึ่งผูนําญี่ปุนสามารถแสดงบทบาทอันเหมาะสมตามเปาหมายที่องคสันตะปาปาฟราน
ซิสไดจดุประกายไวใน Encyclical และในการเยือนสหรฐัที่จะส้ินสดุในคนืวันนี้ (27 กันยายน ค.ศ. 2015) 

และที่ประธานาธิบดีโอบามาแหงสหรัฐและประธานาธิบดสีี จิ้น ผิง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดแสดง
ความพรอมใจที่จะชวยใหการประชุมครั้งนีป้ระสบผลสําเร็จ ในถอยแถลงของผูนําทัง้สองทีท่ําเนียบขาว 

เม่ือสองวันมานี้  

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2558 ฉบับท่ี 4 

ตามรายงานเดือนสงิหาคม 2558 ฉบับที่ 1 นําเสนอถอยแถลงของประธานาธิบดีบารัค โอบามา
เปดเผยแผนการดําเนนิงานดานพลังงานสะอาด อันเปนทางหนึง่ที่จะใชเปนแนวทางในการประชุมเพ่ือ
บรรเทาปญหาความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งจะมีข้ึนที่กรงุปารสี ในเดือนธันวาคม ศกนี ้โดยได
กลาวถึงแนวทางขององคพระสันตะปาปาฟรานซิสดังทีป่รากฏใน Encyclical เม่ือกอนหนานั้น  

 ขอเท็จจรงิก็คอื บรรดาประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศที่ทรงอํานาจทั้งหลายในโลก ขาด
ปณิธานทางการเมืองอันแนวแน (Political Will) ที่จะตัดสินใจแกปญหาความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ 

ที่จะนําภยันตรายใหญหลวงมาสูปวงชน แมจะมีการประชุมวาดวยสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ และการ
พัฒนาที่ย่ังยืนมาแลวหลายครั้ง เพราะแมจะเปนที่ทราบกันวา ความรอนที่เพ่ิมมากข้ึนในอาณาบริเวณตาง 
ๆ ในโลก นัน้ เปนผลจากพฤติกรรมของมนษุย ก็ยังมีคนจาํนวนมากที่ยืนกรานยกประเดน็นี้เปนขออางที่จะ
ไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชนวา 

 อยางไรก็ตาม พระดําริขององคพระสันตะปาปาฟรานซิสดูจะเปนการจุดประกายใหผูนําของ
ประเทศทรงอํานาจทั้งหลายตื่นจากภาวะไรความรับผิดชอบ และตางก็ไดแถลงแนวทางของตนในทางที่จะ
อํานวยใหการประชุมที่กรงุปารีสปลายปนี้ประสบผลสําเร็จ แมแตพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในสหรฐั ซึ่งวาง
ตนราวกับวาไมเหน็ปญหาจากความเส่ือมทรามของสภาพแ วดลอม ก็ตองคดิใหม เม่ือไดฟงพระดาํรัสของ
องคพระสันตะปาปาฟรานซิสตอการประชุมรวมของรัฐสภา ซึ่งไดทรงแสดงใหปรากฏชัดวาปญหาของโลก
ที่ทุกคนอยูรวมกันนี้ มิใชปญหาระหวางพรรค ผูนําทัง้ของสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนตางก็
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ยํ้าทาทีและแนวทางอันยอมจะยังผลด ีโดยตางก็ไดประกาศตอประชาคมระหวางประเทศวาจะลดการสราง
มลภาวะใหไดในป ค.ศ. 2030  อีกหลายประเทศก็ไดประกาศทาทีในทํานองเดียวกัน ความเคลื่อนไหวใน
ทางบวกอยางเปนรูปธรรมเหลานี้บังเกิดข้ึนในเดือนกันยายน ศกนี้ ทั้งนอกและในสมัชชาสหประชาชาติ  

 ในรายงานเดอืนสิงหาคมทีก่ลาวถึงแตตน ขาพเจาไดนาํเสนอดวยวา “โดยที่เปนเรื่องสําคัญย่ิงเรื่อง
หนึง่ ขาพเจาจะพยายามนําเสนอความเคลื่อนไหวในดานนี้เปนระยะ ๆ ตอไป เพราะไทยควรจะเตรียมตัว
พรอมและมีขอเสนอกับแผนงานทันการประชุมระดับสูงในส้ินปนี้” 

 ในรายงานเดอืนกันยายน 2558 ฉบับที่ 2 เรื่องสงครามกลางเมืองในซีเรีย ขาพเจาไดคาดเดาไว
ในตอนทายสุดวา อันตรายและความโหดเหี้ยมของไดชหรือไอซิส นัน้ “อาจเปนไดทีส่หรัฐ รัสเซีย อิหราน 

ซีเรีย อังกฤษและฝรัง่เศสจะประสานการโจมตีไอซิสหรือแยกกันทําลายลางกลุมดังกลาวใหออนกําลังลง  
อนาคตจะเปนอยางใดก็ตาม ยุทธศาสตรของรัสเซียทีจ่ะมีฐานที่ม่ันในตะวันออกกลางสืบตอไปดูจะมี
ผลสําเร็จในไมชานี้” 

 ในวันที ่27 กันยายน ศกนี้ ทัง้สหรัฐ โดยประธานาธิบดโีอบามา และรัสเซีย โดยประธานาธิบดีปูตนิ 

(ซึ่งไปครั้งแรกในสิบป) และประธานาธิบดโีรฮานีแหงอิหรานตางไดแถลงถึงความจําเปนทีจ่ะตองตอตาน
ความรุนแรงและ “สุดโตง” ของไอซิส สําหรบัปูตนิ นั้น แถลงวารัสเซียจะตอตานไอซิสภายใตสหประชาชาติ 
โดยโรฮานี่กลาววา การโจมตีไอซิส นั้น จะตองดําเนนิการในอันดับแรก สวนการดํารงอยูของบาชารด อัล 

อาสสาด นั้น เปนสวนหนึง่ของ “การปฏิรูป” ซึ่งยอมตองดําเนนิการเปนข้ัน ๆ ตอไป เพราะอิหรานมี
ความสัมพันธอันดีกับซีเรียตัง้แตวาระที่ฮาเฟซ อัล อาสสาด ยังมีชีวิตอยู อยางไรก็ดี โอบามากับปูตินไดพบ
กันที่สหประชาชาติอยูนานถึง 45 นาท ี 

 ตอมาในวันนี้ (29 กันยายน) ประธานาธิบดีโอบามาไดจดัใหมีการประชุมข้ันสดุยอด ดวยปายสีฟา
ในชื่อ Leaders’ Summit at the United Nations Countering ISIL and Violent Extremism ซึง่ปูตินมิได
เขารวม เนื่องจากกําลังมีปญหากับสหรัฐที่ไดสงกองกําลังและอาวุธยุทโธปกรณไปตั้งอยูในซีเรีย พรอม
โดรนและเครือ่งบินรบ/โจมตีสมรรถนะสูง ที่ฐานบินที่ลาตาเกีย สําหรับอิหราน นัน้ มิไดเขารวมเพราะในช้ัน
นี้ยังอยูในขายเปนรัฐที่อุปถัมปผูกอการราย (State-Sponsored Terrorism) ผูที่เขารวมการประชุม เชน 

ฝรั่งเศส อังกฤษ จอรแดน ฯลฯ ดูจะเปนสมาชิกของ Anti-ISIL Coalition ที่ตัง้มาหลายเดือนแลว แตได
ประชุมกันในระดับรัฐมนตรตีางประเทศ 
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 รายงานท่ีเขาสูการประชุมในวันนี้ไดแกของสหประชาชาติวา จํานวนคนจากประเทศตะวันตกที่
ประมาณวาไปเขาชวยไอซิสรบ ไดแก 25,000 คน (ซึง่ตวัเลขนี้เปนจํานวนเกาหลายเดือนแลว) ที่ไปจาก
ฝรั่งเศสมีจํานวน 1,800+ จากอังกฤษอีกจํานวนหนึ่ง และจากสหรัฐ 250+ ตามรายงานของกระทรวงความ
ปลอดภัยของมาตุภูมิ พวกท่ีกลับเปนหัวรนุแรง (Radicalised) เหลานี้ ไดกลับไปพรอมกอการรายในสหรัฐ
แลว และเจาหนาที่กําลังตดิตามความเคล่ือนไหวอยูตลอดมา 

 ประธานาธิบดโีอบามาไดทําหนาที่ประธานที่ประชมุ และไดรายงานวา กําลังรบของไอซิสถูก 

Degrade ไปเปนจํานวนไมนอย แตไอซิสยังคงอยูในโมซูล แฟลลูจา และรามาดี ในอิรคั ตามญตัติที่โอ
บามาเสนอตอสภาเอง สหรัฐจะไมสงกองกําลังภาคพ้ืนดนิเขาไปท้ังในอิรัคและซีเรีย นอกจากหนวยรบ
พิเศษ ดงัที่เคยสงเขาไปปฏิบัติการในซีเรยี 

 ตามรูปการณในขณะนี้ การคาดเดาของขาพเจาขางตนวาอาจ ยังอาจมีความเปนไปไดอยู 

 

 

     (นายมนัสพาสน ชูโต) 

   ประธานคณะทํางานปรับปรงุแนวทางการประชาสัมพันธ 

       และการดําเนินงานดานสารนิเทศของกรมสารนิเทศ  

 

 



ประมวลและวิเคราะหขาวกับขอเสนอแนวทางการแถลงขาว 

ประจําเดือนตุลาคม 2558 

 

ชื่อตําแหนง นายมนสัพาสน ชโูต 

  ประธานคณะทํางานปรับปรุงแนวทางการประชาสมัพันธ 

  และการดําเนินงานดานสารนเิทศของกรมสารนิเทศ 

 

รายงานและวิเคราะหขาวเดือนตุลาคม 2558 ฉบับที่ 1 

  ตามรายงานขาวดวนมากที่ไดแจงใหขาราชการกรมยุโรปชวยเติมความตอทายประมวล
รายงานและวิเคราะหขาวเดือนกันยายน 2558 วาประธานาธิบดีปูตินไดเสนอตอสภาสงู (Council of 
the Federation) วา รสัเซียจะสงทหารไปปฏิบัติการ “Abroad” และไดรับความเห็นชอบแลว นั้น 

 รายงานขาวดวนมากตอมาแจงวา เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 รัสเซียไดใชเคร่ืองบินโจมตีทิง้
ระเบิด (จากฐานบินของรัสเซียที่ลาตาเกยี ทางตะวันตกของซีเรีย) ซึ่งมีสมรรถนะสูง อันไดแกซูกอย 24 และซู
กอย 25 ปฏิบัติการในบริเวณเมือง Homs ทางตะวนัตกใกลชายแดนดานเหนือของเลบานอน และ Hama ทาง
เหนือของ Homs โดยอางวาเปนเปาหมายอันเปนที่ต้ังของฝายกอการราย (ตามนิยามของบาชาร อัล อาสสาด 

ซึ่งรัสเซียใชตาม) แตฝายตอตานรัฐบาลซเีรียโตวากาํลังฝายกอการรายมิไดต้ังอยูในบริเวณที่ถกูโจมตี แตพวก
ตนและประชาชนทัว่ไปตกเปนเปา 

 กอนหนาการโจมตี ผูชวยทูตฝายทหารรัสเซีย ณ กรุงแบกแดด ยศระดับพลตรีสามดาว โทรศัพทไปยัง
ผูชวยทูตฝายทหารของสหรัฐวา เขามีเร่ืองบางอยางทีน่าสนใจจะบอก  แลวเขาก็ไปยงัสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐ เคาะประตูและขอพบผูชวยทูตฝายทหารสหรัฐ เมื่อไดพบ นายพลรัสเซียนก็บอกวา การทิ้งระเบิดจะเร่ิม
ข้ึนในหนึง่ชั่วโมง ตามรายงานของ บีบีซ ี“He tells the American military man that bombing starts in an 



hour, so you’d better get out of Syrian airspace now and move any assets you have off the ground. 

And 60 minutes later, the bombing started.” 

 ในรายงานเดือนกนัยายน ขาพเจาแสดงความแปลกใจในศัพทที่โฆษกทําเนียบขาวใชเกี่ยวกับการที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะพบกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียวา Deconfliction เพิ่งจะพอเขาใจ
หลังจากการทีรั่สเซียจะโจมตีทิ้งระเบิดในซีเรียวา เพื่อหาทางปองกนัมิใหเกิดการปะทะกันข้ึนระหวางกําลังของ
ทั้งสองฝาย ซ่ึงนาจะหมายถึงการประสานงานกันวาฝายใดจะออกปฏิบัติการทางอากาศระหวางหวง

เวลาใด และเขตนานฟาทีแ่นนอนเพื่อมิใหถูกอีกฝายหน่ึงโจมตีโดยอุบัติเหตุ อันจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
นานฟาซีเรียจาํกัดมาก สําหรับเคร่ืองบินรบสมรรถนะสูง ส่ิงที่ผูชวยทูตฝายทหารรัสเซียบอกแกฝายอเมริกัน
ตามรายงานในวรรคกอนนี้ จึงไมนาจะอยูในขายของการ deconflict จริง และมีความสุมเส่ียงอยูมาก กับยงั
แสดงถึงการ “ลวง พราง” อยูไมนอย ตรงตามตําราของวลาดิเมยีปูตินสมัยเปนตัวสําคัญอยูใน KGB  

 มูลเหตุจูงใจใหปูตินใชกุศโลบายตอซีเรียเขนนี้จะเปนเชนไร มีการตีความหมายถึงความเปนไปได
หลายทางดวยกัน อาท ิ.- 

 บางคนเหน็วา หลังจากทีห่ายหนาไปจากเวทีโลกหรือสหประชาชาติสักสิบปได เมื่อกลับมาปรากฏตัว
ในสมัชชาเปนคร้ังแรก ปูตินตองสราง Impact ใหชัดวา รัสเซียยงัเปนมหาอํานาจหนึง่ในระหวางประเทศที่ฝาย
อ่ืน ๆ ตองยอมรับนับถือ นัน่เปนถอยแถลงหลายตอนที่เขากลาวในคําปราศรัยในวันเปดการประชุมสมัชชา
ประจําป ซึง่เมือ่ไดทราบถึงการเขารวมรบในสงครามกลางเมืองในซีเรียและกลับไปอานคําปราศรัยของปูตินอีก 

ก็อาจจะเขาใจแนวทางเชิงรุกที่เขาไดแถลงไวไดชัดเจนข้ึน ไมแตเทานัน้ ปูตินยังตองการแสดงชัดวาเขามิไดถูก
โดดเด่ียวจากวงการระหวางประเทศตามทีม่ีการวิจารณกัน 

 บางคนเหน็วา การแสดงพลานุภาพในซีเรียอาจจะเปนการดึงความสนใจของชาวโลกไปจากการทีปู่ติน
ไดละเมิดบูรณะภาพแหงดินแดนของยูเครน ดวยการยดึครองและผนวกดินแดนไครเมีย อันเปนการขัดตอ
กฏหมายระหวางประเทศ และเพื่อกลบเกล่ีอนภาพศพทหารรัสเซียที่เสียชีวิตจากการเขาไปชวยกลุมแบงแยก
ดินแดนใน Donbass หรือยูเครนตะวันออก และถูกนาํกลับไปยังรัสเซยี ซึ่งประชาชนชาวรัสเซียไมตองการให
ความสูญเสียอันไมนาจะควรเชนการเขาไปรบอยูนานปในอัฟกานิสถานสมัยสหภาพโซเวียต เกิดข้ึนอีก และ



อาจจะเปนดวยเหตุนี้ ปฏิบัติการในซีเรียของรัสเซียจงึจํากดัอยูเฉพาะกําลังทางอากาศ โดยอาศัยทหาร
ภาคพื้นดินจากซีเรียกับกองกําลัง Revolutionary Guards ของอิหรานที่ปฏิบัติการชวยฝายรัฐบาลซีเรียเปน
ฝายช้ีเปา 

 การสรางสมกาํลังของรัสเซยีในซีเรียมีเปาประสงคตามยุทธศาสตร ดังที่รายงานไวแลวในประมวล
รายงานเดือนกันยายน กลาวคือรัสเซียตองการฐานที่มัน่ทางภูมิรัฐศาสตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพราะ
นอกจากฐานบินที่ลาตาเกีย ซึ่งไดใชเพื่อพยุงฐานะทางทหารของบาชาร อัล อาสสาดและใชเขาเปนขออาง
ความชอบธรรมของการดําเนินการทางทหารในซีเรียตอไป และเสริมสรางฐานทัพเรือที่ Tartous อันเปนฐาน
ทัพเรือน้ําลึกทีรั่สเซียไมยอมถอนตัว หลังจากทีเ่ขาไปใชเฉพาะกิจในการเฝาติดตามความเคล่ือนไหวของกอง
เรือสหรัฐและพันธมิตร  เพราะประหยัดเวลาและคาใชจายมากหากจะตองไปทางทะเลดําและผานทางชอง
แคบ Bosporus และ Dardanelles อันเปนชองแคบภายใตบังคับของตุรกี ซึ่งเปนทางเช่ือมตอระหวางทะเลดํา
กับทะเลเมดิเตอรเรเนียน   

 รัสเซียกลาวหาวงการนอกเครือขายของตนวา ไดใช “สงครามส่ือมวลชน” หรือ “สงครามแพรขาวสาร”
ในการบิดเบือนขาวการผจญภัยในซีเรียคร้ังนี้ แตรัสเซยีเองได (1) อางวา ปฏิบัติการของรัสเซียในซีเรียเทานั้นที่
ชอบดวยกฎหมาย เพราะไดรับความเห็นชอบจากสภาซ่ึงดูจะทาํตามทุกอยางที่ปูตินตองการ  เชนในกรณทีี่
รัสเซียไดเขายดึไครเมีย และเปนไปตามคําขอของรัฐบาลซเีรียที่เปนรัฐบาลเดียวที่ชอบธรรม (2) มองขาม
ขอเท็จจริงตามที่สหประชาชาติไดประนามซีเรียภายใตอาสสาดวา ไดใชระเบิด Barrel สังหารประชาชนชาว
ซีเรีย และใชอาวุธเคมทีาํรายคนในประเทศตนเองจนองคกรตอตานอาวุธเคม ีดวยความชวยเหลือของปูตินใน
การสั่งใหอาสสาด ยอมมอบใหแกองคกรระหวางประเทศ แตบัดนี้ ทหารรัฐบาลซีเรียก็กลับมีอาวุธเคมีอีก แต
คร้ังนี้ปูตินกลับสมยอม (3) แสดงความไมสนใจหรือรับรูในการที่กาํลังภายใตอาสสาดไดสังหารประชาชนชาว
ซีเรียไปกวา 250,000 คน อีก 4 ลานคนตองล้ีภัยไปอยูในประเทศเพื่อนบาน และอีกจํานวนมากไดหาทางล้ีภัย
ไปในภูมิภาคยุโรปตะวนัตก ทัง้ ๆ ที่ปรากฏเปนขาวทั่วไปในโลก 

 นายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรัสเซยี ไดใหสัมภาษณหลังการประชุม
คณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติ เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2558 และใหคํานิยามของผูกอการราย ซึง่เปน
เปาของการโจมตีทางอากาศของรัสเซียวา “ไดแก ISIL  al  Nusra and other terrorist groups” เมื่อถูกถามวา



ใครบางเปน ผูกอการราย ลาฟรอฟตอบวา “ก็พวกทีท่าํ เดิน และนั่งเชนผูกอการรายทั้งหลาย” เขาต้ังขอสังเกต
วา กําลังฝาย  (Anti-ISIS) Coalition ไดโจมตีทิ้งระเบิดซเีรียมากวา 1 ป โดยมิไดรับความเห็นชอบจากเจาของ
ประเทศ แตของรัสเซียไดรับความเห็นชอบจากสภาสหพนัธ และไดรับคําขอจากรัฐบาลซีเรีย” เขาต้ังขอสังเกต
ดวยวา “ถาจะวาไป ISIL มิใชกลุมกอการรายในบริบทของคณะมนตรีความมัน่คง” เมื่อผูส่ือขาวนวิยอรกไทมส
ถามวา นอกจากซีเรียแลว อิรัคจะเปนเขตปฏิบัติการหรือไม นายลาฟรอฟกลาวตอบวา รัสเซยีจะไมขยาย
ขอบเขตไปอิรัค เพราะรัฐบาลอิรัคไมไดขอ และวา ในซีเรียจะมีการประสานงานกับทหารซีเรีย เพราะรัสเซียเช่ือ
ใน Collective Action และเช่ือในการทําตามกฎหมายระหวางประเทศ 

 เมื่อถูกถามถึง Free Syrian Army นายลาฟรอฟตอบทนัควัญวา กลุมนี้เปนฝายการเมืองทีเ่คยมีสวน
ในการเจรจาแกปญหาซีเรีย และถามกีารพบปะพูดจากันอีก FSA ก็ยอมจะมีสวน (Free Syrian Army is not a 

terrorist group but part of the political process) เพราะตอไปก็จะตองมีการแกปญหาทางการเมืองในซีเรีย 

และเตือนใหทกุฝายระวังมิใหเกิดปญหา เชนทีเ่กิดมาแลวในอิรัค และลิเบีย สําหรับอาวุธ นัน้ รัสเซียไดใหแก
พวก Kurds ดวย โดยผาน Iraq Information Centre ทีก่รุงแบกแดด 

 อันที่จริง รัสเซยีมิไดเพียงเขาไปปฏิบัติการทางอากาศเหนือซีเรียเทานัน้ แตยงัไดสรางความเช่ือมโยง
กับประเทศทีม่ีเชียเปนหวัหนารัฐบาล คืออิหรานและอิรัคดวย โดยมีการแลกเปล่ียนขาวกรองซ่ึงกนัและกนั
เกี่ยวกับไดชหรือไอซิส และการจัดต้ังศูนยบัญชาการข้ึนที่กรุงแบ็กแดด ฉะนัน้ ต้ังแตนี้ตอไป ศูนยบัญชาการใน
ตะวันออกกลางจะมี 2 ศูนย ซึ่งมีแผนยุทธการตางกันและเปาหมายของการโจมตีตางกนัอีกดวย ในทาง
การเมือง รัสเซียคงใชวธิีนี้เพื่อกอใหเกิดความแตกแยกของกลุมพนัธมิตรตอตานไอซิส ซึ่งจะทาํใหไอซิสยิ่ง
เขมแข็งข้ึนอีก เนื่องจากกาํลังทางอากาศของพนัธมิตรทีน่ําโดยสหรัฐ ไมอาจวางแผนโจมตีไอซิสไดโดยสะดวก 

ประเทศเหลานี้ไดแกจอรแดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตซ โมร็อกโก และอาจมีนัยยะสําคัญและยุงยากสําหรับ
ฝร่ังเศส ซึ่งเพิง่เร่ิมโจมตีทิ้งระเบิดกลุมกอการรายในซีเรียเมื่อวนักอนหนาที่รัสเซยีจะเร่ิมโจมตีกลุมตาง ๆ ซึ่ง
มิใชกลุมไอซิสเสมอไป และเมื่อเร่ิมแลว เคร่ืองบินรบของรัสเซียก็ระดมปฏิบัติการบอยคร้ังตอวันยิ่งข้ึน ทาํให
นานฟาของซีเรียแทบจะไมวาง ระบบการปองกนัการปะทะกนัในอากาศของเคร่ืองบินฝายตาง ๆ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐ หรือ Deconfliction  ไดผลเพียงไร ขาพเจายังไมทราบขาว 



 เมื่อวันศุกร ที ่1 ตุลาคม ศกนี้ สหรัฐและกลุมพันธมิตรตอตานไอซิสไดเรียกรองใหรัสเซียยุติการโจมตี
ฝายตอตานรัฐบาลอาสสาด แตยุทธการทางอากาศของรัสเซียก็รุดหนาตอไปดวยความเขมขนยิง่ข้ึน และในวัน
นั้น ประธานาธิบดีฟรองซวัส ออลลองดแหงฝร่ังเศสก็ไดเปนเจาภาพการประชุม 4 ฝายเกี่ยวกับปญหายเูครน 

เพื่อประเมินผลการดําเนินการตามขอตกลงม้ินสก 2 โดยมีนายกรัฐมนตรีแองเคลา แมรเค่ิล จากเยอรมนี 
ประธานาธิบดีวลาดิเมยีร ปูติน จากสหพนัธรัสเซีย และประธานาธิบดีปอโรเชนโกจากยูเครนไปรวมดวย แม
จุดประสงคจะเก่ียวกับปญหายูเครน แตทราบวา ไดมีการหารือในปญหาที่รัสเซียเขารวมในสงครามกลางเมือง
ในซีเรียดวย แตเมื่อเสร็จส้ินการประชุมในตอนกลางคืน ปูตินกับปอโรเชนโกไดรีบออกจากทําเนยีบ
ประธานาธิบดีฝร่ังเศสในทนัที โดยมิไดเขารวมในการใหสัมภาษณแกส่ือมวลชน 

  

 สหรัฐและฝร่ังเศสกับประเทศรวม Anti-ISIS/Daesh Coalition อานเจตนาของปูตินออก แตบางฝาย
อาจจะไมคาดวา ปูตินจะฏิบัติการภายในซีเรียรวดเร็วเชนที่เกิดข้ึน ในความเหน็ของประธานาธิบดีโอบามา เมื่อ
มีส่ือมวลชนสอบถามในวนัศุกร (ที่ 2 ตุลาคม 2558) ถงึการพบกนักบัปูตินเปนเวลา 45 นาทีที่สหประชาชาติใน
คืนวนัจันทรที ่28 กันยายนวา ไดเตือนปูตินแลววาอยาทุมเทไปในการชวยบาชาร อัล อาสสาด โดยอางวาจะมุง
โจมตีไอซิส เพราะในระยะยาวรัสเซียจะจมปลัก (Quagmire) ในสงครามกลางเมืองของซีเรีย เชนประสบการณ
ของโซเวยีตในอัฟกานิสถาน เพราะอาสสาดจวนเจียนจะไปไมรอดอยูแลว การเขาไปปฏิบัติการทางอากาศใน
ขณะที่รัสเซียกําลังประสบปญหาหนกัหนวงในทางเศรษฐกิจเชนทีเ่ปนมาต้ังแตปลายปที่แลว ดวยขาดรายได
จากการที่ราคาน้าํมันตกตํ่าและเงินตรารูเบิลเองมีคาตํ่าลงกวารอยละ 40 โดยไมเคยฟนสถานะเลย แมความ
พยายามที่จะ Diversify การเศรษฐกิจไปในทางอ่ืน ๆ ยังมิไดเร่ิมข้ึน ไมแตเทานัน้ จีนซึ่งลงนามระยะยาวท่ีจะ
ซื้อพลังงานจากรัสเซีย ก็มีอุปสงคนอยลงมากและการเศรษฐกิจของจนีเองก็กําลังออนตัวลง ไมแตเทานั้น การ
ทําสงครามในซีเรีย ซึ่งไดแรงหนุนจากบางกลุมในอิหราน ก็อาจเปนผลรายตอรัสเซียเอง เพราะพวกซุนนีย่อม
ตอตานรัสเซยีในท่ีสุด เพราะรัสเซียเองมีประชากรอิสลามหัวรุนแรงอยูไมนอย โอบามากลาวดวยวา สหรัฐเห็น
วา ปูตินควรจะเหน็แกคนรัสเซียเองมากกวา เพราะตอไปนี้ก็เร่ิมลําบากอยูแลว สําหรับมาตรการแซงช่ันทาง
เศรษฐกิจที่สหรัฐและประเทศอียูใชกับรัสเซีย เพราะเหตุที่ยึดครองไครเมียและรุกรานยูเครนตะวนัออกอยู
ขณะนี้ สหรัฐจะยังไมยกเลิก และเช่ือวาอียูก็คงยึดทาทีเชนเดียวกนั 



 การใหสัมภาษณมีข้ึนหลังจากการทาํพธิรัีบตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐคนใหม 
ซึ่งการโจมตีทิง้ระเบิดของรัสเซียในซีเรียไดเร่ิมมาสามวนัแลว คําตอบของโอบามาขางตนจึงนาํความเคล่ือนไหว
เทาที่ดัดแปลงตามสถานการณลาสุดมาใชดวย โอบามาไดกลาวตอบผูส่ือขาวดวยวา จะไมใหบังเกดิ “สงคราม
ตัวแทนในซีเรีย” หรือ Proxy War ในขอนี้ วุฒิสมาชิก John McCain ตอบผูส่ือขาว ซเีอ็นเอ็น วา “โอบามา
นาจะยอมรับวา ตัวเองไมม ีStrategy ในการรับมือกับการเปล่ียนเปนฝายรุกอยางรวดเร็วของรัสเซียมากกวา”  

ประธานาธิบดีโอบามาไดตอบคําถามของผูส่ือขาวเกีย่วกับขอเสนอของนางฮิลลาร่ี คลินตันทีจ่ะใหตกลง
กําหนด No-Fly Zone ภายในซีเรีย เพื่อปกปองฝายตอตานรัฐบาลอาสสาดจากการโจมตีของกําลังทางอากาศ
รัสเซีย เปนทาํนองแยง โดยกลาววา การเปนผูสมัครเขาเปนประธานาธิบดียอมจะมขีอเสนอเชนนัน้ได แตผูที่
เปนประธานาธิบดีจะเขาถงึขอมูลและขาวอันจะทําใหตองเสนอตางไป ในประเด็นหลังนี้ วุฒิสมาชิก John 

McCain ตอบวา เหน็ดวยกบัขอเสนอของนางฮิลลาร่ี คลินตัน  

 ในวนัอาทิตย ที่ 5 ตุลาคม วนันี ้ตามเวลาในประเทศไทย บาชาร อัล-อัสซาด ประธานาธิบดีซเีรีย                 

ไดแถลงวา ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียจะกาวรุดหนาไปอยางรวดเร็ว และมีความสําคัญยิ่ง (Vital) 

ตอความมัน่คงและปลอดภัยของทัง้ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

 

     นายมนัสพาสน ชูโต 

     ประธานคณะทํางานฯ 



รายงานและวิเคราะหขาวเดือนตุลาคม 2558 ฉบับที่ 2 

 สมรภูมิของสงครามกลางเมืองในซีเรยีสอเคาวาจะสับสนและขยายวงกวางข้ึน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 

2558 กระทรวงการตางประเทศตุรกีไดประทวง “อยางแข็งขัน”ตอเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงอังการา วาเมื่อ
วันเสารที่ผานมาเคร่ืองบินเอฟ 16 ของตุรกีตองบินข้ึนไปสกัดเคร่ืองบินรบของรัสเซยีที่ไดลวงลํ้าเขาไปในนาน
ฟาของตุรกีใกลเมือง Yayladagi ในภูมิภาค Halay ตอนใตของประเทศ ทางการรัสเซียทีก่รุงมอสโกใหคําช้ีแจง
วา เปน “navigational error” และไดแจงใหรัฐบาลตุรกทีราบแลว  

 ตอมา รัฐบาลตุรกีแถลงขาววา เคร่ืองบินตุรกีหลายเคร่ือง ซึง่บินพิทกัษนานฟาชายแดนเมื่อวนัอาทติย 
ถูกเคร่ืองบิน (เขาใจวาหมายถึงเคร่ืองของรัสเซีย) แตมิไดแสดงสัญชาติ เขามากอกวน 

 เมื่อวันจันทร ที่ 5 ตุลาคม นาย Ahmet Davutoglu นายกรัฐมนตรีตุรกี  ไดกลาวแกโทรทัศนตุรกีวา
กฏเกณฑในการปฏิบัติการของกองทัพมีอยูชัด ไมวาใครก็ตามละเมิดนานฟาของตุรกี “แมจะเปนนกที่บินเขาไป 

ก็จะตองถกูสกัด” แตเขาเสริมวา เสนทางส่ือสารระหวางรัสเซียกับตุรกียังใชไดอยู คงจะเพื่อใหพอเบาใจไดวา 

คงจะยงัไมมีวกิฤตการณระหวางกันในชั้นนี้ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Erdogan ไดประกาศชัดวา ใน
ฐานะที่ตุรกีเปนภาคีของนาโต หากภาคีหนึง่ใดถูกโจมตีกจ็ะถือเปนการโจมตีสัมพนัธมิตรทั้งหมดซึง่จะตอง
รวมกันปองกนั  

 ปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียทีม่าชวยประธานาธิบดี บาชาร อัล-อาสสาด ดวยการโจมตีและทิง้
ระเบิดในสงครามกลางเมืองในซีเรีย เปน “ความผิดที่รายกาจ” มากในมุมมองของตุรกี เมื่อวนัจันทร ที่ 5 

ตุลาคม องคการสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือหรือนาโต ไดเรียกรองใหรัสเซีย ยุติการโจมตีทางอากาศ “ตอ
ฝายตอตานรัฐบาล (อาสสาด) และพลเมอืง” หลังจากที่รัสเซียเร่ิมการโจมตีทิ้งระเบิดสนับสนนุรัฐบาลซีเรีย
ติดตอกันมาแลว 5 วัน ในวนัจันทรเชนกนั รัสเซียไดแถลงวา ฝายรัสเซยีได “continued performing ‘pinpoint 

strikes’ on IS targets in Syria, carrying out 25 sorties and hitting nine Islamic State (IS) targets. 

Among those targets was a communications centre in Homs, and a command centre in Latakia. 

 ฝายตอตานรัฐบาลหวัปานกลาง (moderate) ไดยืนยนักอนหนานี ้ดังปรากฏในรายงานฉบับที ่1 แลว
วา ทัง้สองเมืองที่รัสเซยีกลาวอางขางตน มิใชเปนบริเวณที่ไอเอสมาครองอยู แตเปนเขตปฏิบัติการของพวกตน



และพลเมืองทัว่ไป เพราะผูทีส่นใจติดตามความเคล่ือนไหวของฝายตาง ๆ ยอมทราบวา ไอเอสปฏิบัติการอยู
ทางตะวนัออกและเหนือของซีเรีย ยิง่ที่ลาตาเกียยิ่งยากทีไ่อเอสหรือกลุมใดจะไปต้ังอยูเพราะเปนฐานบินที่
รัสเซียเองใชเปนฐานปฏิบัติการ มกีองบินและกองกําลังคุมกันอยางหนาแนน ทัง้สองแหงนี้อยูทางตะวันตกของ
ซีเรีย ใกลไปทางทะเลเมคิเตอรเรเนียน ตุรกีและพนัธมิตรเองไดแถลงดวยวา เปาหลักของการโจมตีโดยกําลัง
ทางอากาศของรัสเซียไดแกกลุมตอตานประธานาธิบดีอาสสาด 

 ในวนัอังคารที ่6 ตุลาคม นาย Jan Stoltenberg เลขาธิการนาโตไดแถลงตอส่ือมวลชนประณามการที่
รัสเซียไดละเมดินานฟาของภาคีสัมพันธมติร คือตุรกีถึงสองคร้ังดวยกนัจนบัดนี้ ซึง่นาโตเหน็วาไมใชเปนเหตุ
บังเอิญ และจะติดตามประเมินขาวกรองทีแ่สดงวา กําลังภาคพืน้ดินพรอมอาวุธหนกัและยานเกราะจากรัสเซยี
ไดไปเสริมกําลังในซีเรีย นอกเหนือจากกาํลังทางอากาศเปนจํานวนมากที่ลาตาเกยีและกองเรือที่ไปพรอมอยูที่
ฐานทัพเรือที่รัสเซียปรับสมรรถนะที ่Tartous  ทางรัสเซียไดปฏิเสธเมื่อถูกถาม แตหลายฝายมหีลักฐานการ
เคล่ือนกําลังเหลานี้ ซึง่จะนาํไปใชเพื่อการใดจะตองติดตามความเคลื่อนไหวตอไป เพราะกุศโลบายตาง ๆ นี้ 
เปนวธิีหนึ่งของ Policy of Deception ที่ประเทศที่คิดรายใชอยูเสมอ แตการเคลื่อนกาํลังภาคพืน้ดินของรัสเซีย
ตามฐานขาวนี้มีผลในการเปล่ียนพลวัตของสถานการณในซีเรียอันนาหวงกงัวล  เลขาธิการนาโตกลาวดวยวา 

Rapid Response Force จํานวน 40,000 คนที่เตรียมไวในกรณีที่รัสเซยีรุกรานประเทศในกลุมบอลติค 

โปแลนด สืบเนื่องจากการรุกรบในยูเครนตะวันออก นัน้ สามารถใหใชทางใต เชนตุรกี เพราะไดปรับแผนไวแลว 

 การละเมิดนานฟาของตุรกดัีงกลาวขางตนเปนตัวอยางของการที่ฝายอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของยังมิไดประสาน
การปฏิบัติการเพื่อหลีกเล่ียงการปะทะกันกลางอากาศกับรัสเซียเพยีงพอ ซึง่ความจําเปนของการ 
Deconflictionนี้ ไดชี้แจงไวในรายงานเดือนตุลาคม ฉบับที่ 1แลวหลายตอน  เพราะสถานการณอันเปราะบาง
ทั่วนานฟาของซีเรียนี้อาจจะบานปลายเปนการปะทะกนัหลายฝายได และก็เปนเร่ืองแปลกที่ขาพเจา ซึ่งเปนผู
หนึง่ที่ติดตามขาวจากทกุกระแส ยังมิไดทราบวาสหรัฐไดปรับเปล่ียนแผนยุทธการไปอยางใด แตก็มีความ
เปนไปไดที่ประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งสนใจการแกปญหาทางการทูตมากกวา คงจะพยายามสนับสนุนฝาย
ตอตานอาสสาดใหแข็งแกรงพอ เพื่อการเจรจาทํานองเจนีวา 3 โดยใหมีชาวซีเรียทีม่ีบารมีพอ เพือ่แทนที่บาชาร 
อัล อาสสาด เชนทีน่ายลาฟรอฟเคยใหสัมภาษณ ดังที่ปรากฏในรายงานเดือนตุลาคม ฉบับที ่1 ใน
ขณะเดียวกนั ก็ปลอยใหรัสเซียใชวิธกีารทหารจน “จมปลัก” ในซีเรีย ตามทีโ่อบามากลาววา ไดเตือนปูตินไวใน



การพบกันสองตอสอง ณ สหประชาชาติ เมื่อคืนวนัจันทร ที่ 28 กันยายน ศกนี ้เพราะในทางเศรษฐกิจ ปูติน
มิไดมีสายปานยาวนัก ในขณะที่เศรษฐกจิของสหรัฐกาํลังดีมากข้ึนอยางไมอาจเทยีบได 

 อีกทางหน่ึงซึ่งมีความเคล่ือนไหวจากหลายทางไดแกการสะสมหลักฐานทัง้ทางพยานบุคคลและวัตถุ
พยาน เชนภาพถายและวิดิโอ เพื่อดําเนนิคดีในฐานะอาชญากรสงครามและการฆาลางเผาพนัธุตอนายบาชาร 
อัล-อาสสาด ในบรรดาผูที่กาํลังดําเนินการ มีอดีตเอกอัครราชทูต Stephen Rapp ดานอาชญากรรมสงคราม 

กลุมของนายไนซ ซึง่มหีลักฐานอยูมากมาย รวมทั้งภาพชาวซีเรีย ซึง่ถกูอาวธุเคมี เสมือนภาพชาวยิวในสมัย
สงครามโลก คร้ังที่ 2 ที่ถกูสังหารไปถึง 6 ลานคน สําหรับพยานบุคคล นัน้ ในกลุมผูอพยพและล้ีภัยที่ไปสู
ประเทศยุโรปตะวันตกในปจจุบันนี้นับลาน มีอยูเปนจํานวนมากทีพ่รอมจะใหการกลาวหา ผูเชี่ยวชาญและนกั
กฏหมายทีก่ําลังเตรียมการดานนี้อยูวา แมซีเรียจะมิไดลงนามในอนสัุญญาวาดวยอาชญากรรมระหวาง
ประเทศ แตบาชาร อัล-อาสสาดก็จะตองเปนผูตองหาอยูตลอดไป และสามารถตามจับไดไมวาจะไปยังประเทศ
ใดในโลกก็ตาม และสามารถดําเนนิคดีตอเขาได แมดวยกฎหมายแหงชาติ สวนผูนาํรัสเซีย นัน้ กอ็ยูในฐานะ 

Vulnerable จากผลกระทบของขอหาตอบาชาร อัล-อาสสาด ตัวอยางในคดีดังกลาวไดแกกรณีที่เกิดข้ึนจาก
อดีตยูโกสลาเวีย ซึง่แมจะผานไปถงึ 20 กวาป ก็ยงัมีการดําเนินคดีอยู 

      นายมนัสพาสน ชูโต 

      ประธานคณะทํางานฯ 
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